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Coolidge vėl apie 
nusiginklavimą

Įstatymas prieš “sindi 
kalizmą" teisėtas

Lietuvos derybų su Len 
kijo dokumentai

J. V. Aukščiausias teisinas pa
tvirtino Kalifornijos Įstaty
mą prieš radikalus

Britai ruošiasi evakuoti 
Kelno sritį

Lokarno paktas sužadino Jung 
Europos Valstybių idėją

Coolidge vėl apie nusi
ginklavimo konferenciją

Žingsnis į “Jungtines 
Europos Valstybes”

Prezidentas turi vilties, kad 
Lokarno sutartis paskubins 
konferencijos sušaukimą.

VVASHINGTONAS, spalio 
20. — žiniomis iš Baltojo Na
mo, prezidentas Coolidge ma
nąs, kad ginkluotės apribojimo 
konferencija Europoj butų la
bai naudinga, ir tikis, kad Lo
karno saugumo paktas dabar 
paskubinsiąs tokios konferenci
jos sušaukimą. »

Prezidentas manąs, kad Jun
gtinės Valstijos nedaug ką ga
linčios žadėti dėl savo sausu
mos jėgų sumažinimo, bet jis 
įsitikinęs, kad jeigu butų lai
koma šiame krašte konferen
cija dėl didesnio jūrių jėgų. aj>- 
ribojimo, ji turėtų &eio pasi
sekimo. \Vashingiono valdžia 
tečiau negalinti nieku daryti 
konferencijos šaukimo reikalu, 
kol nebus patirta, kaip į ta
tai žiuri kitos suinteresuotos 
valstybės.

i ——*—

PARYŽIUS, spalio 20. — Lo
karno konferencija ir jos duo
tas vaisius T— sandaros ir sau
gumo sutartis — gyvai sužadi
no Europos vienybės idėją. 
Belgijos užsienių ^reikalų minis- 
teris. Emile Vandervelde, pa
reiškė, kad jis ir Francijos ir 
Vokietijos atstovai dabar ben
drai ruošią planą visų Europos 
valstybių muitų sąjungai. Į 
šitą projektą žiūrima kaip į 
pirmą žingsnį Jungtinių Euro
pos Valstijų idėjai realizuoti.

Bulgarai pradėję kovą 
su Graikais

Per devynioliką valandų sienoj 
tęsės kruvinos tarp 
pusių kautynės.

abiejų

Britų kariuomenė apleis 
Kelno apskritį

vyresnybė tikis, kad 
naudodamos pakto 
netrukus Įteiks An-

LONDONAS, spalio 20. — 
Oficialiuose rateliuose girdėt, 
kad pirmas praktinis Lokarno 
saugumo pakto rezultatas bu
siąs ištraukimas Britų kariuo
menės iš Kelno apskrities. Ta
tai busią padaryta trijų mėne
sių bėgiu.

Londono 
Vokietija, 
sąlygomis,
glijai pranešimą dėl dalykų pa
dėties Kelno srity, ir po to 
Britų valdžia įsakys ištraukti 
savo 9,000 okupacines kariuo
menės į kitas aliantų laikomas 
Pareinio sritis, kur ji pasiliks, 
- tik pusiau sumažinta, - tol, 
kol Vokiečių žemėj pasiliks 
dar Francuzų ir Belgų oku
pantai.

LONDONAS, spalio 
Exchange Telegrapho gauta iŠ 
Atėnų telegrama sako, kad per 
pastarąsias devyniolika valan
dų Graikijos-Bulgarijos sienoj, 
netoli Demirhisaro, einanti 
kruvina kova tarp bulgarų ir 
graikų.

Iš jokių kitų šaltinių tos ži
nios patvirtinimų negauta.

Pasak telegramos, bulgarai 
puolę graikų postą netoli I)e- 
mirhisaro ir nukovę vieną grai
kų karininką. Kai graikų kapi
tonas išėjęs su balta vėliava, 
jis irgi buvęs nušautas. Po to 
prasidėjęs visuotinas susirėmi
mas tarp bulgarų ir graikų.

[Demirhisaras yra Makedo
nijoj, apie keturiasdešimt pen
kias mylias į vasaros rytus nuo 
Salonikų.]

VVASIIINGTONAS, spalio 20. 
—Kolifornijos valstijos išleis
tas prieš taip vadinamą “krimi- 
nalį sindikalizmą” įstatymas 
tapo Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausio teismo pripažintas tei
sėtu. •

Tokį savo sprendimą Aukš
čiausia teismas davė ne tiesio
giniu budu, bet byloj p-lės 
Charlotte Anita Whitney, kuri 
prieš penkerius metus buvo 
Kalifornijos teismo pasmerkta 
keturiolikai metų San Quentin 
kalėjimo už organizavimą ko
munistų darbo partijos Kalifor
nijos valstijoj ir už komunisti
nę agitaciją.

Jos advokatai apeliavo į Jun
gtinių Valstijų Aukščiausį teis
mą, bet tojo salemonai dabar 
išsprendė, kad Aukščiausia tei
smas neturįs teisės maišytis į 
tą bylą. Tuo budu įstatymas 
prieš “sindikalizmą” Kaliforni
jos valstijoj pasilieka galioj.

Charlotte Anita Whitney yra 
įžymi visuomenės darbuotoja 
ir kovotoja dėl moterų teisių 
lygybės. Ji buvo National 
Women’s Suffrage asociacijos 
vicepirmininkė, Colledge Suf
frage Lygos pirmininkė,- Cali- 
fornia Civic Lygos pirmininkė, 
American Collegiate Aiumnae 
Kalifornijos skyriaus pirminin
kė ir žymi darbuotoja įvairio
se kitose organizacijose.

Ligi ėjo apeliacija, ji 
paleista po 10 tuksiančių 
rių kaucijos. Dabar gi ji 
eiti kalėjimai!, nebent valstijos 
gubernatorius dovanotų jai
bausmę. .

Konferencija, 
pranešta, pri-

pat 1924 metų spalių mėn. 17 
dienos notoj ir prie jos pridė
tame memoriale dėl Vilniaus 
klausimo. Tose notose Lietu
vos vyriausybės dabartinis nu
sistatymas buvo apibrėžtas 
kaip sėkmė iš jos teisėto rupes
nio respektuoti pareigas, ku
rios jai yra privalomos kaip 
kiekvienos nepriklausomos ir 
suverenes valstybės vyriausy
bei.

“Turiu galvoj, kad niekas 
neatsimainė bendroje padėtyje 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ir 
kad dėl tos priežasties derybos 
Kopenhagoj neišvengiamai tu
rėjo apsiriboti tiktai vienų te
chnikos klausimų svarstymu,

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Grace A. Lusk, Waukesha (Wis.) mokytoja, kuri 1917 m. 
nužudė savo numylėtinio pačią. Del blogos sveikatos 1923 m. ji 
laikinai buvo paliuosuota iš kalėjimo. Bet šiomis dienomis gub. 
Blaine jai bausmę dovanojo visiškai (ji buvo nuteista 19 metų 
kalėjimo). Dabar ji esanti vedusi ir pavyzdingai gyvenanti.

Rusai meilinąs Danijos 
profesinėms sąjungoms

lttI, Kviečia atsiųsti savo delegaci
jos^ J? Maskvon- patirti rusų dar

bininkų padėtj.

Bandys susisiekti bevie 
liniu telefonu

Eksperimentai daromi tarp 
Did. Britanijos ir Amerikos.

buvo 
dole- 
turės

Italija taipjau ruošias įsi
velti karau Afrikoj

Kolonijos kariuomenė traukia 
prieš neramias Somali žemės 
gentes.

ROMA, Italija, spalio 20. — 
Pasak gautų iš Italų Somali 
krašto pranešimų, Italija gali 
būt taipjau įtraukta į Afrikos 
kolonijų karą, panašų į francu
zų ir ispanų karą prieš Abd-el- 
Krimą Morokkoj.l

Trys italų kariuomenės pul
kai žygiuoja pajūriu į Obbią, 
kame sukilimas viręs jau per 
keletą pastarųjų mėnesių. Ita-

Graikijos-Bulgarijos sienoj 
padėtis buvo labai įtempia nue 
praeito rugpiučio mėnesio pra-lh? Somali krašto gubernatorius, 
džios, kai Stanimakoj, Bulgari- {generolas Di Vecchi, 
jos pusėj, buvo užmuštas vie
nas Graikijos pilietis, Jokūbas nesenai

stengda
masis neramumus numalšinti, 

su savo kariuomene 
daro ekspediciją į krašto gilu
mas. Aštri cenzūra neleidžia

Nikolaidis. Graikija tuomet 
pasiuntė sienon burius kariuo
menės ir įteikė Bulgarijos vai- , jokių žinių apie italų nuostolius
džiai aštrų protestą. Pastaro
ji atsakė, kad, girdi, ne jokių 
graikų persekiojimų Bulgarijoj 
nesą ir kad Nikolaidis buvęs 
kriminalisto nužudytas.

Pranešimai tuomet skelbė, 
kad Bulgarijos teritorijoj dar 
tebesą nuo 5,000 iki 6,000 grai-

toj ekspedicijoj. Buvo pranešta 
tik, kad 2,000 maištininkų bu
vę priversti padėti ginklus ir 
pasiduoti, Ir kad po to tuojau 
buvęs paimtas Migiurtini mies
telis.

Naujienos pagelbės jums. (tebesą nuo 5,000 iki 6,(MM) grai- 
Desėtkai tūkstančių Naujienų (kų ir kad, einant sutartim dėl 

t mažu- 
jie turį, savo turtą lik- 

Fiularavij** ne 
kaip iki spalio 15 die-

skaitytojų ieško bargenų Nau- J apsikeitimo tautinėmis 
jienose ir skaito klasifikuotų- šiomis 
jų skelbimų puslapius kasdie- | vidavę 
ną. Parašykite į Naujienas ką vėliau, 
turit parduoti, o pirkėjų atra- n0s- 
šit greičiausia.

ĮFARMERYS ŽUVO SAVO NA
MŲ GAISRE

Nikolajevsko sovietų 
pirmininkas pasmerk

tas už kyšius

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 Žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
į dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už col| į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

MASKVA, »pulio 20. Ni-
kolajevska sovietų pirmininkas 

Kardikov tapo pasmerktas pen- 
keriems metams viehišo kalė
jimo. Jis buvo kaltinamas dėl 
kyšių lupimo ir terorizavimo 
žydų savo antisemitine propa
ganda. Teisme buvo Įrodytą, 
kad jo kurstymais buvo pada
rytas pogromas žydę *’nagogoj 
Nikolajevske.

BOCKFORD, III., spalio 20.
— Praeitą naktį netoli nuo čia 
sudegė gyvenamieji farmerio 
Wm. Andersono namai. Namų 
rūsy, degėsiuose rasta apdegęs» Kardikovo sekretorius Krįą-
šeimininko lavonas. Andersonas tov už panašius nuopelnus buvo 
buvo 40 metų amžiaus, neve-į pasmerktas vieniems metama 
dęs. kalėjimo.

KOPENHAGA, Danija, spa
lio 20. Komunizmui palan
kiosios Danijos profesines są
jungos gavo iš Maskvos pa
kvietimą, kad jos atsiųstų dvie
jų dešimčių asmenų delegaciją 
susipažinti su Rusų darbinin- 
k(i gyvenimo sąlygomis. Dele
gacijai busią leista dalyvauti 
iškilmėse Maskvoj lapkričio 7, 
taigi bolševikų revoliucijos su
kaktuvėmis, o taipjau dalyvau
ti Rusijos metalo darbininkų 
suvažiavime.

Rusai užtikrina, kad dary
dami tokį pakvietimą jie netu
rį jokių politinių tikslų, ir pa
reiškia vilties kad kai kurios 9
mažesnės sąjungos, kaip juri
ninkų ir krosniakurių, taipjau 
atsiusiančios savo delegatus.

Du asmens užmušti duju 
ekspliozijoj kasyklose

TERRE HAUTė, Ind., spalio 
20. — Little Betty kasyklose, 
netoli Lintono, įvykus dujų 
ekspliozijai, buvo užmuštas 
kasyklų superintendentas 
seph Stevenson, 50 m., ir 
sūnūs, William Stevenson., 
metų. •

tų
Jo
jo 
28

Švedai, steigs Rusams 
automatinius telefonus

MASKVA, spalio 20. — So
vietų valdžia pkdarė prelimina- 
rę sutartį su Švedijos Erics- 
sono Telefonų kompanija įstei
gti tris naujausių automatinių 
telefonų stotis Maskvoj ir vie
ną Rostovc-ties-Donu. Tatai 
pareis miliono dolerių. 
Kontraktai stotims kitur bus 
padaryti vėliau.

nedidelė

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Aplamai gražu; 
temperatūros atmaina; viduti
nis, didžiumoj vakarų vėjas, 
i Vakar temperatūra viduti 
niškai siekė 41° F.

Šiandie saulė teka 6:09, lei
džiasi 5:01 valandą.

KAUNAS, 26. IX. (Elta). — 
Ryšy su derybomis Kopenhagoj 
Ambasadorių 
kaip jau buvo
siuntė Lietuvos vyriausybei per 
Lietuvos pasiuntinį Paryžiuj 
notą, kurioj pareiškė pasitenki
nimo ir vilties, kad tos derybos 
atves prie užmezgimo norma
linių santykių tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Lietuvos pasiuntinybė atsa
kydama į tai, įteikė tokią notą. 

“Pone Ministeri, —■ Turiu
garbės patvirtinti gavęs laišką, atrodo betgi pravartu pažymč- 
kurį Jūsų Ekscelencija teikėtūs ti, kad yra susitarimo galim u- 
man adresuoti šių metų rug
pjūčio 31 dieną, man pranešda
mi, kad Ambasadorių Konfe
rencija malonėtų, idant aš per- 
duočiau Lietuvos Vyriausybei 
pasitenkinimo pareiškimą dėl 
žinios apie derybas, kurios ne
trukus turėjo prasidėti tarp 
Lietuvos ir Lenkijos delegacijų 
Kopenhagoje, ir praneščiau 
Konferencijos tvirtą tikėjimą, 
kad tosios derybos pasieks pra
ktikos rezultatų, pageidaujamų 
bendrųjų pacifikacijos ir gero
vės interesų reikalui.

“Laikau savo pareiga prane
šti .Jūsų Ekscelencijai, kad aš 
netrukau išpildyti Ambasado
rių Konferencijos išreikštą pra- 

spalio 20. šymą.
Tebūnie man leista šia pro-

Ekscelenciją 
tarp autorizuoti mane pareikšti ma-

mų, konstatuotų derybų metu 
tiek, kiek jos liečia Klaipėdos 
konvencijos straipsnių pritaiki
nimą dėl tranzito ir techniki
nių lengvatų, dėl kurių Lietu
vos vyriausybė padarė tarptau
tinių pasižadėjimų.

“Prašau priimti, Pone Minis- 
teri, mano didžios pagarbos 
patikrinimą.

“(Pas.) P. Klimas.
“Lietuvos Nepaprastasis Pa

siuntinys ir Įgaliotas Ministe- 
ris.”

Paskola Belgijai frankui 
stabalizuoti

LONDONAS, 
Britų pašto vyriausybė darys 
vėl bandymų įsteigti susisieki- ga prašyti Jūsų 
mą bevieliniu telefonu 
Anglijos ir Amerikos. Panašus no įspūdį dėl paminėjimo, rug-
eksperimentai jau darpmi Ame- piučio 31 d. laiške, to, kad Lįp- 
rikoj susisiekti su Europa. tuvos Vyriausybe iki šiol nebu-

Britų pašto vyriausybė sako, vųsi palanki norui, kurį buvo 
kad bandymai busią daromi per pareiškusios aliantų vyrlausy- 
visą žiemą, ir tikis, kad galų bes jų 1924 metų birželio 2 ir 
gale pavyks įsteigti regularį su- gruodžio 8 dienos rotose, 
sisiekimą tarp 
New Yorko.

Girdėt, kad 
Western Electric 
stengiasi susijungti su Conti- 
nęntal Telephone sistema, idant na proga 
pagaliau ir visų kitų Europos Santarvės vyriausybėms, 
kraštų įvairias sistemas sumez-j 
gus vienon kontinentinėn siste
mom

NEW YORKAS, spalio 20.-- 
J. P. Morgan and Co. praneša, 
kad įvykusiose Londone per- 
traktacijose Belgijos Naciona- 
lio Banko valdytojas Hautain 
ir .Belgijos fiuamsų ministeris 
Janssen susitarė sU užsienių fi
nansininkais dėl stambios pas
kolos Belgijai frankui stabili
zuoti.

Ijondono ir “Lietuvos vyriausybė laiko | Paskoloj dalyvauja Ameri- 
save niekuomet neiškrypusia iš kos, Londono, Amsterdamo ir 

International'Savo elgesio linijos, kurią ji'Šveicarijos bankininkai.
kompanija nusistatė bendrosios pacifikaci- Į Paskolos suma nepaduodama, 

jos ir gerovės reikalui, kiekvie- bet girdėt, kad ji siekianti 100 
i tatai išdėst.vdama milionų dolerių. Paskolą turė

siąs sankcionuoti Belgų parla- 
“Kai dėl motyvų, kurie Lie- mentas.

tuvos vyriausybei neleido už-
megsti su Lenkų vyriausybe
normalinių santykių, tai jie bu- 20. Ateinantį

WASHINGTONAS, spalio 
pirmadienį 
i paliaus 
i atosto- 

balandžio 16 dienos notoj* taip goms iki lapkričio 16 dienos.

Siru sukilimas Damaske vo plačiai išdėstyti Ambasadų- Aukščiausias teismas
* . v f rių Konferencijai 1923 metų sesijas ir išsiskirstys

prieš francuzus
Sukilimas betgi 

francuzų tankais 
ja; miestas labai

patrempta 
ir artileri- 
nukentėjo.

DAMASKAS, Sirija, spalio 
20. — Slaptais keliais prisigrie
bę į Damaską maištingų dru- 
zų būriai, prie kurių prisidėjo 
dar vietos gyventojų, praeitą 
naktį staiga atakavo okupan
tus franeuzus. Prancūzams 
pavyko išlaikyti viešąsias įstai
gas ir įmones, į kurias sukilė
liai ypač kreipė savo ugnį. 
Francuzų artilerija atsakė ug
nim, ir bombardavo sukilėlių 
pozicijas visą naktį iri šiandie. 
Darban taipjau buvo paleisti 
šaivuoti automobiliai ir tan
kai. Pagaliau sukilimas buvo 
patremptas.

Nuo francuzų bombardavimo 
baisiai nukentėjo ypač musul
monų miesto dalis. Prancūzai 
sakos, kad jų nuostoliai buvę 
nedideli.
Raitas iš Buenos Aires

"i New Yorką
BUENOS JŲRES, Argentina, 

spalio £0. Norėdamas įro
dyti pasauliui Argentinos tipo 
arklių gerumą, buvęs jojimo 
mokytojas T. A. Schiffely nu
tarė raitąs joti iš Buenos Ai
res į New Yorką. Iš Buenos Ai
res jis išjojo šių metų balan
džio 21, bet iki šiol, kaip jis 
pats praneša, tenujojęs iki Bo
livijos. Toli dar iki New Yorko.

Dabar Laikas
į I

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu-
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmų ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų in pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvienų siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 

Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visų rizikų ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli- 

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba j bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
HJPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Milk
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Tel. Dearborn 9057

Vėlinių NaktisRusiškos ir Turkiškos Vanos

Advokatas

Data: Spalio 21, 1925

Naujienose(iarsinkities

KUPONAS 
Rašalai 
Mėsos 

Košelės

BORDtN 
BU1LDING 
NtW YORK.

Milk

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

taip 
kad

tyAPORAT** 
MILK

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

VARDAS .
ADRESAS

Borden’a 
geriausias 
pieno arba

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Tūkstančiai vėlių, tūkstančiai gyvų šir
džių, tūkstančiai draugingų sielų, susi 
rinks į Naujienų Maskaradų.—

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

THM 
/ BORDRN 
COMFANY

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra gry
nas ūkių pienas su smetona nenugriebta. 
Jis yra geriausias pienas šeimynos reika
lams, kur tik pieno reikia. Ar esi jį išban
dęs su.kava? Jei ne, tai pabandžius rasi, 
kad tavo kava turės visai skirtingą sko
nį. Jis puikus kiekvienam virtuves reika
lui, kur reiktų pieno ar Smetonos.

3514*16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CH1CAGO, ILL.

Namų* Tel.: Hyde Park 8395

Bordeno IftgarUodinto
Del paprasto kepimo su pie
nu, atskieskit Bordeno Išga- 
ruodintą Pieną lygia dalimi 
vandens ir vartokit kaip pie-

Jei norit dažlnot kaip kept 
su Bordeno Išgaruodintu Pie
nu, išpildykit kuponą, pa
ženklinant kokias pamokas 
norit ir mes prisiųsim visai 
dovanai.

Laikykit pieną ant ledo, jei 
atdaras Bordeno Išgaruodin
tas Pienas yra lengviau už
laikomas negu paprastas pie
nas, bet visgi nebūna šviežus 
per ilgą laiką po atidarymui 
blekinės.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Nainy Telefonas Republic 9600

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto- 

tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamonvis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis*vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var-/ 
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą/ apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareik?lavinto.

..... ............................................  AtkJrpk čia  '.............................- ........

KURIO AMŽIAUS TUOKIASI 
ANGLAI

Vienus iŠ parankamų varto 
jime
Pieno yrk kud galit pirkt 
bile skaičių Hekinių ir turėt 
vartojimui kada norit. Ne- 
surugs atdaroje blakinėje, 
nepaisant koksai oras.

809 W. 351h St., Chlcago 
Tel. Bo levard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR* 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlloj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 131*

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ket vergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
29 So. La Salio St„ Room 530 

Tel. Central 6890
Vak. 3223 S. Halsted St„ Chlcago

Tel. Yards 4681

virtuvės grindi

CPAIDTO 
irtRING CORPORATION
VORK.N.V. .

Į NAUJIENŲ 
MASKARADĄ 

Lapkričio-Nov. 
valandą vakare 
Blvd

Ashland 
Auditorium, Van 
& Ashland gat.

dar- 
Apetitas

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Centrai 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. S u bato j nuo 1-7 v. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

Tel. Pullman 6377 Roseland, IU.

10717 Indiana Avė., 
*

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St
Kambarys 1420• /

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su-

Aš neimsiu gydyti jūsų ligos 
jei aš jums negalėsiu pagelbėti. 
Telefonuoklt Lafayette 3800 dėl 
susitarimo.

DR. W. J. RAYMOND
‘ Southwest Chiropractor’ius 

3450 S. Robey St.
N. W. kampas 35 St. ir Robey 

Valandos: nuo t iki 6 vakare ir 
nuo 7-8 vakare. Apart nedėldienių

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei seimininkei

Actas turi būti saugojama nuo 
šviesos kada jgaoiui pilną stiprumą. 
Nesaugu yra laikyti vyno spiritus ar
ba actą prie medžio ant lentynų. Mo
liniai utbonai geriausia tokiems sky
stimams laikyti. Paskui yra akmeni
niai indai. Akmeniniai indai neplyš
ta šaltam ore kaip esti su stikliniais.

Vaisių k6šės, sutaisytos daržovės, 
katsupas geriausia laikyt ant grin-

Sudėk juos j eilę apačioj žemiau- 
lentynos. Vėsi temperatūra te- 

Užtiesk juos ko- 
lentvnos, nes švie-

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Virimo Receptai
Jei mėgstat kept sekantis receptas 

yra vienas kuris jums patiks. Senes
ni žmonės ir vaikai mėgsta gerą 
spondž pyragą. šis receptas pada
ryt kainuoja mažai ir lengvas kepti:

NAMINIS SPONGE PYRAGAS
1 puodukas evaporated pieno
2 puodukai smulkaus cukraus
2 puodukai miltų (dar nesijotų)
4 kiaušiniai
t šaukštukas vanilos
Vį šaukštuko lemono sulčių
2 šaukštukai kepamo pauderio.
Suplak kiaušinius h- cukrų iki pu

tos sutirštės, paskui dadėk puoduką 
pieno kuris buvo jkaitinta iki karš- 
ciausio laipsnio žemiau virimo punk
to. Dadėk prieskonius, paskiausia gi 
miltus ir kepamą pauderį persijotą 
sykiu 8 kartus. Kepk neperkaršta- 
me pečiuje 49 minutų.

_ Virtuvės Reikaluose

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pulhnan 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiaĮ.

Iš pasinei btos pereitų metų 
Londono vedybų statistikos ma- 

i lyti, kad anglai tuokiasi gana 
pagyvenę. Jauniausia pora bu
vo 32 metų amžiaus, kitos po
ros senesnės, o 17 stačiai gerb
tino amžiaus. Jauniausias iš 
jų turėjo 45 metus, o vyriau
sias 101 metų amžiaus. Dar 
nuostabiau kai vienas 37 metų 
ir antras 40 m. susituokė su 
90 metų “jaunojom,” kurios ne
turėjo nė šilingo kraičio, 
to ir negalima juos įtarti, 
trigubai senesnes žmonas 
darni ieškojo pinigų ar 
turto. Tiek pat ryškų 
tinstą sudarų keletas vyjęų, 
darni kelis kaltus 
žmonas.

Grožės Patarimai
Pigiausias ir geriausias dažas 

nų merginų ir moterų veidams 
valgymas*'morkų*. Valgykit jas 
kiai prie valgių, nes' j«^R turi daug ge
ležies ir padaro aiškią raudoną odą. 
Valgykit jas visaip pritaisytas, ai’ 
tai šutintas, keptas, virtas ar žalias 1 
Rusijoj ir Francuzijoj, moteris da- 
deda cukraus prie morkų, kad butų 
skaniau. Jums jos tikini patiks bile 
kaip prirengtos.

Ypatiška Sveikata
Vienas blogumas kurio reik veng

ti tai blogas kVapas. Patjs tankiau
sia negalit jausti jį. Blogas kvapas 
užmuša veik visokį žavėtinumą kurį 
moteris turėtų. Jo priežastįs yra vi
sokios, kaip cigaretai, punantis mai
stas, negeri dąntįs, skilvio netvarka, 
gėrimai, etc. Turėtumėt naudoti ge
rą antsiseptišką burnai mazgotoją ku
ris išvalo visus negerumus esamus 
burnoje. Blogas kvapas tankiai yra 
žymė vidurių nevirškinimo. Mažas 
apsižiurėjimas iš jūsų pusės prašalins 
šj semalonų jausmą.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

kad 
ves
kite 
kon- 
ves- 

jaunesnes

JIS DABAR PILNAS PEP
Neturi daugiau gasų 

viduriuose
George Ceka, 2313 W. 50 Place, 

kentėjo per daugelį mėnesių nuo 
visokių ligų, 

iljis jau nema
nė, kad gaus 
kur nors pa- 
gelbą ir jau vi
sai buvo nusto
jęs vilties, bet 
pagaliau jis at
sišaukė pas Dr. 
Raymond. 
nugara 
skaudėjo, 
jis kurtais 
galėjo eiti 
ban 
buvo prastas ir 
po valgiui tiek 
gasų. viduriuo
se pasidaryda
vo nuo kurių 

jis jausdavo labai prastai. Jo vi
duriai užkietėdavę, apimdavo svai
guliai, skaudėdavo galva ir jis 
nustojo svarumo. Liepos 16 die
ną jis atsidavė į Dr. Raymondo 
rankas ir dabar jis jaučiasi gerai. 
Nugaros skaudėjimas pražuvo, 
valgo gardžiai, mieęfa gerai, ne
turi jokių gasų viduriuose ir jau 
užaugo kelis svarus sunkumo.

Sveikas Skilvis
Sveikas žmogus gali net i n ne- 

pamislyti, kad jis turi skilvį. Virš
kinimas gero, normalio, valgio, tu
ri būti automatiškas. Bet to ne
gali būti, jei skilvis negauna už
tektinai energijos. Kuomet skil
vis nustoja normaliai veikti, yra 
dvi taisyklės kurių reikia tuojau 
prisilaikyti — jus galit sumažinti 
valgių normą, kad suteikus skil
viui mažiau darbo, arba, jus tą' ga
lit. lengvai prašalinti trinimu nu
garkaulio kuris sugrąžina praras
tą energiją ir ji vėl atsiranda pil
noje savo jogoje-

Su pagelba mano Chiropractfč 
Sveikatos Metodo aš išgydžiau li
gas akių, ausų, nosies, gerklės, 
plaučių, širdies, skilvio, inkstų, 
žarnų ir apatinių organų.

V CO« PORAT t Olų 

>y PRESENTFOR 
UNITED PR0FJT-S^l||ORStį

RODYKLE No. 2
Naminiai Pasigelbėjimai

Po išmazgojimo vatinių arba šilki
nių pirštinių, perplauk jas laikant po 
šaltu vandeniu taip kad pirštai butų 
išpildyti vandeniu. Tada leisk joms 
nusivarvėt ir džiūt, ir išdžius pirštai 
nesusisukinėję.

Mažiausi lašai ammosijos nulašin
ti drapanų šėpoje tuoj išnaikins kan
dis. Jos kvapas taipgi nuodingas pe
lėms, tarakonams ir kitiems namų 
vabalams. Geriausia išnaikina viso
kį blogą kvapą. Sumaišius su karštu 
vandeniu ir nupylus | sinką ar kitas 
vandens nutukus kurios atsiduoda ne
geru kvapu, ammonija geriausia iš
valę.

Sausa druska arba actas užtrintus 
ant plėtmų ant marmuro išnaikina 
juos. Nuplauk tyru vandeniu, pas
kui numazgok su muilu ir vandeniu 
nuėmimui likusio acto.

Papuoškit save gražiais rūbais, o savo 
sielas padabinkite draugingumu ir mei- »
le, ir ateikite <

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 8225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8835 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto 11d 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Anot anglų laikraščių/ prane
šimų, Amerikoje — Siera Leo
no buvo ligšiol matomas keistas 
dalykas. Kalbamoje vietoje 
yra daug beždžionių. Vietiniai 
gyventojai pasinaudojo tuo ir, 
sistema tingai dresuodami, pa
vertė jas gerais tarnais. Tie 
(amai beždžionės išmoko vai
kščioti kojomis, malti grudus, 
nešioti vandenį ir, bendrai 
imant, dirbo visus namų ruošos 
darbus. Be to tie nepaprasti 
tarnai linksmino savo šeiminin
kus visokiais šposais eidami 
j uokdarių pareigas.

Aiuo metu ^beždžionės Siera 
Leone vėl sugrįžo savo pir- 
mykštin stovin: ar jos pačios 
išsigimė, ar žmonės pamiršo jų 
dresiravimo, paslaptis.

S1O
nai jiems ir tinka, 
kiu uždangalu ant 
sa gadina juos.

Geriau užlaikyt 
švariai negu paskui kada būna labai 
užteršta. Kuomet kepi mėsą geriau
sia turėt patiestą popierių aplink pe
čių. Taip daryk ir miltinius dalykus 
kepant. Miltai yra švarus per save, 
bet aršiausia yra tas kad jie įsiskver
bia į mažiausius plyšelius ir trau
kia prie savęs visokį purvą.

Kam jum mokėt augštas kainas, kati galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir materijolą garan
tuojame, musų kostunveriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

NORĖDAMI) 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-y 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS? 
PAS MUS. TAS JUMS BU8f 

ANT NAUDOS. į

!. L FABION AS Cft

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. U Šalie SU Room 2001
Tel.'Randalph 1034—Vai. nuo 9-6

s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus v
Evaporated Pienas yra Borden’a Evaporated Pieną su lygia 
pavaduotojas reguliario dalinti vandenio ir naudok taip kaip 
Smetonos. Tik atskiesk bonkos pieną.
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Pirmasai smūgis
Idealai, pas i šventimai, visuo

menės gerovė, patriotizmas ir 
kiti dalykai sudegė... Sakau su
degė: liko pelenai, o iš pelenu 
sunku kas ir be padaryti, ir ne
užsimoka.

mas“ lai tiktai jo sunkaus 
darbo vaisius.

Ir tamsta 
mes visi jų turime, 
nas ką nors
dirbkime. Lavinkime#; ir kel
kime savo galvas aukštyn. įsi
mylėkime į' save, į savo “aš" 

tame “aš“ yra daug, daug vi
sokių gerų savybių.

Mokyklos “gabumų'* nesu 
teikia. Amerikoje turime daug 
profesionalų, daug savo rųšies 
neblogų amatninkų, kurie savo 
darbą neblogai atlieka. Vienok 
jie musų gyvenime nykštukai. 
Kodėl? Aaišku: jie nemoka nė 
savos kalbos (9U% profesiona
lų nemoka lietuviškai rašyti) 
—jie jokios kalbos nemoka... 
Tinginiai, tinginiai, tinginiai. 
Jie ofise sėdi, valgo, automo
biliu namo parvažiuoja išsi
miega, atsikelia, nusiprausia, 
apsisuka, pavalgo, nuvažiuoja 

ir gatvių kampus, ir taip toliau I į ofisą, vėl namo parvažiuoja, 
vėl valgo, vėl miega. Ir tiek.

Graičiunas. daug kartų barė 
musų laikraščius kam jie pro
fesionalų .“neremia’ 
tus “naikina“, 
kapi čia galima 
remti, bet jei 
būti ką remti, 
tų “bustyti 
ti). Gerai, bet už ką į padan
ges kelti, už ką garbinti? l’ž 
tai, kad žmogus turėjai, pasa
kysiu, laimės profesionalu tap
ti? 
į cliicagiečių vadinamą 
gentų Batelį“? 
si nemokšos jau 
tai 
'biami. Jie pinigų 
—už tai jie dabar ir 
tai“ ir gerbiami, 
dalis 99% nė lietuviškai 
moka. .•. 

Žioplys gali palikti daktaru, 
advokatu, kunigu, dentistu, in
žinierių — jau šitai, rodos, ir 
sakyti nereikėtų. l>ažnai uni
versitetą baigęs žmogus žiop- 
lesnis už savamokslį — daž
nai, dažnai.

Na, tai gerbti, gerbti ir gar
binti negalima kiekvienas “in
teligentas“. Visame kame tu
ri būti saikas, ir geras įsaikas.

Aš čiohais 
šiau kai kų: 
apie tai, kad 
pastangomis 
pakili t i, bet 
prie musų 
laikraščių ir 
jau Nenuoramų 
Mes

Aš dvyliką metų Amerikoj 
gyvenu. Dvylika metų, rodos, 
nedidelis laikotarpis, o žiūrėk 
kiek permainų. Išdžiuvo musų 
galvos, atbuko smagenys, šir
dys stfakmenėje ir jausmai at
šipo. Gal norite faktų? Štai 
jie:, poetas lotus pardavinėja, 
patriotas lietuviškai nešneka ir 
savo vaikus lietuviškai nemoki
na, kunigas namus stato ir par
davinėja, anarchistas virto san- 
dariečiu, pilnas idealų rusų 
gimnazistas dantis taiso, pilvą 
augina, valgo, geria ir miega; 
agitatorius pamiršo prakalbas 

idealistai, — aš

ir taip toliau. Paliko keli, kaip 
dabar vadinamo, darbuotojai...

Draugijos nyksta, baliuose 
lietuviškų šokių nebeliko, pik
nikai visai išnyko, mes skaito
me angliškus laikraščius arba 
geriau sakyti jokių neskaito
me... Idealistai pilvus augina, 
agitatoriai šėrus pardavinėja. 
Tiktai vienas kitas redaktorius 
senu papratimu rašo ir vis sa
ko mes, mes, mes, o tasai 
“mes“ dabar reiškia “aš“.

Atbuskite, 
taip sakyti nenoriu, nes vargiai 
mirusius prikelti • kas nors ga
lėtų. O ar verta prikelti? Mi
ręs, tai miręs.

O jus dar bandysite sakyti, 
jogei gyvenimas nedaro įtakos 
i musų nuomones. O, vyru
čiai, daro. Štai mano draugas: 
mes abu pirmiau kalbėdavome 
apie Aristotelį, Sokratą, Plato
ną, o dabar mano draugas pil
vą augina. Jam dabar filosofi
jos nereikia—jisai pinigus skai
to.

Jaunimas reikia lietuviškinti. 
Kasžin ar papusi prieš vėją? 
Aš pūčiau, bet tiktai savus žan
dus išgverinau. Pūskite kas no- 

mes) 
netu- 
ką-gi 

rite. Jei senimas (t. y. 
suakmenėjo, tai jaunimas 
ri pavyzdžių. Galų gale, 
pilvoti seniai gali sakyti?

Tai pirmas Nenudramų
gis. Kam patinka skaitykite, o 
kam ne —neskaitykite. Nenuo
ramos jums vistiek ramybės 
neduos.—Nenuorama.

smu-

Dideli ir maži

“Nėra nė didelių, 
nė mažų“—Emerson.

Pakelk savo galvų aukštyn, 
o pasaulis tave kaip bematant 
pradės gerbti. Atmink, kad 
Tamista gali atlikti daug di
desnius darbus, negu kad iki 
šiol atiikdavai. Ambicija, ener
gija, talentas, genijus, aplama) 
imant, visokį gabumai tai tiktai 
sunkaus darbo vaisiai. Kas dir
ba tas visuomet šį-tą padaro; 
juo sunkiau dirba, juo daugiau 
padaro.

Žinomas visam pasauliui 
Edisonas mokykloje prastai 
mokinosi. Vieną dieną moky
tojas pasiunčia Edisoną namo, 
tikrai sakant, išvaro iš mokyk
los su šitokiu laiškučiu: “Jū
sų vaikas negali nieką išmok
ti“. Edisono motina pradėjo 
savo vaiką namie mokinti,— ir 
išmokino.

Vienas žymiausių Amerikoje 
Lietuvių daktarų savo laiku 
Mariampolėfl gimnazijoje laikė 
kvotimus. Direktorius pasi
šaukė jo tėvą ir pasakė.: “Jūsų 
sūnūs mokslui netinka, gabumų 
neturi’*. Vienok sūnūs moki
nosi privačiai, atvažiavo i 
Ameriką ir dabar daugiau ži
no, negu tie, kurie “turėjo ga
bumų“. Jisai mokinosi, dirbo, 
skaitė ir lavinosi kai jo drau
gai miegojo. Jisai pripažintas 
gabiu, vienok tasai jo “gabu

turi “gabumų“, 
Kiekvie- 

turime, tiktai

inteligen- 
nežinau 

arba no
tai turi

remti
remti,
Gal būt reikė-

(į padanges kel-

Arba už tai, kad įsirašei 
Inteli- 

Jbk dabar vi- 
inteligen-

ir didžiai ger- 
“pasidarė“ 
“inteligen- 
() didesnė

ne-

gal būt sumai- 
prądėjau kalbėti 
kiekvienas savo 

inteligentu 
’ nuvažiavau 

profesionalų 
t. t. Tai 

privilegija.
Nenuoramos judiname, 

gnaibome, užgauname skauda
mas vietas visiems be jokių 
išimčių. Mums vistiek kuomi 
tamsta esi: paprastas žmogus 
ar kokis ten profesionalas: jei 
tamsta tinginiauji, tai Nenuo
ramos tamstai Kailį plieks. La
vinkis, tinginy, skaityk ir pro
tauk. —Nenuorama.

,i

Oi tu kritika, kritikėle, 
kur-gi tu dingai?

Snaudžiame mes, tunkame, 
pilvus ugdiname 
so musų tarpe 
dižiai gerbiamų, 
ko darbuotojų,

ir tiek. Privi- 
gerbiamų i*’ 

įvairaus plau- 
vertelgų, pro-

luw

Oulbranaen Trada Mark 

GULBKANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu. 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St. 

fesionalų, artistų rašytojų ir 
kitokių sutvėrimų. Mes juos 
garbiname, į padanges kelia
me... Kritikos nesimato... Tie
sos žodelį pasakyti \rįešai ne
drįstame...

Atvažiavo Bobrovič — dainų 
karalaitis.' Atvažiavo Vaičkus— 
dramos tėvas. Atvažiavo Drim- 
dziai iškėlėme juos aukščiau 
debesų. Kas ką rengia— giria
me, kas prakalbą pasitiko—gi
riame, kas knygpalaikę para
šo jokios reienzijos. Ne be 
reikalo 'Lietuvos inteligentai iš 
musų juokiasi: amerikonai esą,' 
nesupranta, pelus nuo grudų 
neatskiria važiuokime pas 
juos doreliauti...

šmeižtų, tiesa, turime viso
kių: šmeižiamo ne savo parti
jos žmones, savo “priešus“ 
jaudiname kiek įmanydami. 
Bet kritikos neturime.

Ir kas bus? Girsime, girsi- 
me, reklamuosime, reklamuosi
me ir... nežinau kas sakyti.

Ir dėl to nenuoramos didžiu 
balsu šiuomi šaukia: kritikai, 
kritikai, pradėkite savo darbą 
dirbti, parodykite mums kur 
pelai, o* kur kviečiai. Dreb- 
kime teisybę i akis visiems 
gerbiamiems ir didžiai gerbia
miems, nežiūrint kokios jie 
paitijos ir kokį darbą dirba.

Dar žodelis. Neleiskime pa
tiems artistams save girtis. 
Paskutiniu laiku artistai patys 
rengia ir steigia visokius teat
rus, patys savo darbus išrek
lamuoja, patys recenzijas apie 
save parašo, patys išgiria sa
ve ir savo pagelbininkus, įsi
deda savo paveikslus...

Juk tai kiauliškiausias daly
kas, ar ne?

Nenuoramom jau kantrybės 
neteko. Plieksime mes kailį 
visiems, oi plieksime. Teisybės 
mes nebijome—grėbsime vi
siems stačiai j akis rieškėmis, 
ne žiupsniais. Pajudinsime mes 
“darbuotojų’’ smagenis ir pa
rodysime kiek voratinklių juo
se yra...

O kas^tip* Nenuoramos,—jus, 
ponai ii- ponios. nesirūpinkite.

—Pirnirf^Tlfenuorama.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR

PASIRINK SAU DOVANAS
DYKAI D EL JŪSŲ — •

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 

• sau ar kitiems.

/ni

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

r

1
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Užlaikykit su 
Namais Susinėsimą

Neapleiskit
ba berniuku

OI kompanija išleis 
virš $110,000,000 

j sekamus penkis me
tus dėl padidinimo sa
vo dirbtuvių. Tie va
dinimui kurie dabar 
yra daromi kainuoja 
daug daugiau negu 
kainuoja dirbtuves ku
rios dabar veikia, tas 
padaro daug didesni 
ubelną investmentą už 
kožną telefoną, negu 
investmentai ant 
rių dabartinė 
yra nustatyta.

susinėsimo su mergaite ar- 
kurie yra mokykloje arba 

biznio pasaulyje toliau 
.nuo namu židinio. V

savo sūnūs arba dukteris 
su pagelba tolimesnių te
lefonų pašaukimų regu
liariai kiekvieną savaitę, 
sudarant labai malonų 
paprotį.

Niekas taip gerai nesu
jungia sūnų arba dukterį 
su namais kaip asmeniš
kas pasikalbėjimas per 
telefoną.

TELEPHONE COMPANY

ku* 
kaina

ILLINOIS

One Policy

BELL
BELL SYSTEM

• One System • Universal Service

NATURAL HEALTH INSTITUTE 
nuo ligų 

Kraujo, Odos, Plaučių ir Užkietėjimo
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vakare. PanedSly ir ketverge nuo 10 

ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.
DYKAI KLINIKA KIEKVIENA PĖTNYė'IĄ, nuo 1 iki .5 vakare 

109 N. Dearbom St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Geras paprotys
Naudoklt Rufflea kasdien, kad užlaikius 

f aivos odą sveika ir kad turit! puikius 
vilgančius plaukus. ,

Raffles±
sunaikina pleiskanas, svarbiausi
prieią gralių plaukų.

Nusipirkite bonką ui 69c šiandien 
pas savo vaistininką. 79c kuomet 
siumčiama tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER * CO./ 
Berry A South Sth Sts. z 

Brooklyn, N. Y.

gO.

M

S %

ak®

Vardas

Adresas

ou3i
Miestas .................................. State...... .....

Išpildyk ir siųsk Naujienoms

tat.

Telefonais:

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja,' visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyka pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
neina kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Z

DR. SERNER, 0, D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

z

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtaį dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yartis 1699 
Ofiso Te). Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107
.Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

h

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30- 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtine šviesa ir diatnermia

I ■■■— ......... ■ N I ■■■<■■< «l I

. ...... ...... ............................................................

Boulevard 8686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Are., Cicero
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė. P
Valandos: h

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare. M

H

M 

:xxzxxxxxxxxxzzxxxzxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 Si Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8.’ Nedalioje 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Tel. Hlvd. irt 66 
M. yVoitkieriea- 

BANIS
A K Ui ER K A 

Pasekmingai P®- 
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN-^
—IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas U- 
jgas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Nakt| 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

• Dr. Maurice Kahn
4631 So. Asrland Avė.
Po 1 d. lapkričio mano 

rezidencijos
Tel. bus Hyde Park 4000

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

, Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir ChirurfM 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku,

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Clrieaga 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet,'?—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A.R. BLUMENTHAL

Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

Kampas Oakley ir 24 St. 1 
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

Ar turit silpnas akis? 
' Skauda jums galvą?

Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian-

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagal
bos, 
nių?
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėk it mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.
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Nejaugi organizuotieji rubsiuviai darbininkai. gali 
sutikti, kad jų duoklėmis butų užlaikomas agentas orga
nizacijos, kuri yra visai svetima unijai?

...................... ■ i »■.

Mes visai nesistebime, kad Pruseika įsiskverbė į to
kią vietą, kurioje jam tenka elgtis prieš savo sąžinę (jei- 
ju jisai dar ją turi). Už dolerį jisai visuomet sutiks par
duoti savo kūną ir sielą bet kam.

Bet yra gėda, kad tokį veidmainį laiko gana svarbio
je vietoje pažangi darbininkų unija.

Komunistų partija, kurios viernas klapčiukas yra 
Pruseika, reikalauja, kad jisai per unijos organą vestų tą 
demoralizacijos darbą, kurį ta partija veda pagal kę- 
mandą iš Maskvos!

Dar kartą sakome: nejaugi tai yra pakenčiamas 
dalykas?

[Pacific and Atlantic Photo]

Francis Koletti, 11 metų vai
kas iš St. Paul, Minn. Jį nužu
dė William Brandt, 21 metų

KOMUNISTŲ PARTIJOS PAPEIKIMAS PRUSEIKAI
T»* * J * ’ »» i .1 t
; : : : • t’ > «■

ITALUONAS CARPARO IŠMESTAS Iš PARTIJOS
l! ■ c J [• . •• :

PRUSEIKOS NUSIDĖJIMAS PRIEŠ 
PARTIJOS BOSUS

• •••••

KOMUNISTAI NORI IŠNAUDOT UNIJĄ

NEJAUGI DARBININKAI GALI TAI PAKĘSTI?

L. Pruseikai komunistę partija išreiškė viešą papei- 
kimų dėl netinkamo redagavimo “Darbo”. Šitų įdomių Ži
nią mes užtikome “Daily Wor^er>’ spalių 15 d. laidoje, 
kuri pateko į musų rankas. ’’ * <

Ketvirtam to komunistų organo puslapyje, skyriuje, 
užvardintam “The Workers Party in Action”,yra įdėta 
centralinio ekzekutyvio komiteto pareiškimas apie “dis
ciplinavimą A. Carparo ir Leono Pruseikos”. Pirmasis tų 
dviejų nusidėjėlių yra visai išmetamas iš “workerių par
tijos”, o arttramjam duodama viešas papeikimas ir įspė
jimas, kaip jišat privaląs geriau elgtis, jeigu nenori, kad 
partija imtų jį už pakarpos.

Lietuviams darbininkams, kurių daugelis dirba rū
bų siuvimo pramonėje, bus ne pro šalį arčiaus susipažin
ti, kaip Amerikos komunistų partijos bosai kontroliuo
ja savo žmones, kurie užima mokamas vietas rubsiuvių 
unijoje.

Už ką tapo išmestas A. Carparo?
Ilgoje litanijoje nuodėmių, kurias išdėsto komunistų 

centralinis komitetas, tam italijonui dardma tarp ko ki
ta šie apkaltinimai: Amerikos prezidento rinkimų kam
panijos metu jisai parašęs į Amalgameitų unijos italų 
organą straipsnį, kuriame užėmęs neutralę poziciją su
lig kandidatų, nežiūrint to, kad “vvorkerių partija” bu
vo pastačiusi savo kandidatą; toliau, jisai rubsiuvių 
streike Bridgeporte (Conn.) rėmęs unijos lokalo pildo
mąją tarybą ir sakęs, kad unijos prezidentas, Hillmanas, 
sutaikysiąs streiką. Kuomet “vvorkerių partija” parei- 
kavalo, kad Carparo pasiteisintų, tai jisai nerado reika
linga daryti bet kokį pranešimą centraliniam ekzekuty- 
viam komitetui. Todėl jisai yra išbraukiamas iš partijos.

Seka antrojo nusidėjėlio griekai. Leonas Pruseika 
įdėjo rubsiuvių organe, “Darbe”, straipsnį prieš kairįjį 
sparną unijoje. “Workerių partijos” lietuvių sekcijos 
biuras už tai jam išreiškė papeikimą ir (matyt) apskun
dė centraliniam ekzekutyviam komitetui. Pruseika bu
vo paklusnesnė avelė, negu aukščiaus minėtasai italijo- 
nas (baugu, mat, netekti sendvičių), ir parašė pasiteisi
nimą partijos centrui. Pastarasis gi, perskaitęs skundą 
ir pasiteisinimą, nutarė:

“1. Paremti lietuvių biuro padarytąjį Jums pa
peikimą už patalpinimą straipsnio, kurį Jus įdėjote, 
neparašydami kartu editorialo arba straipsnio* -apgi
nančio kairįjį sparnų ir kritikuojančio pareiškimų 
prieš kairįjį sparną.

“2. Visų redaktorių nepartinių laikraščių parei
ga panaudoti tuos laikraščius partijos intere
sams (!).

“3. Jeigu partijos nariai, kurie redaguoja nepar
tinius laikraščius yra priversti spausdinti straips
nius, priešingus komunistų interesams, tai jie turi 
kartu išdėstyti savo pažvalgas atskiruose straips
niuose arba editorialiiose ir atakuoti tokią medžiagą. 
“Šito laiško kopija yra siunčiama Lietuvių biurui.”

Į Apžvalga)
KRIKŠČIONIŠKI DARBININ

KAI IR SOCIALISTAI.

“Draugui” , labai nepatinka 
“žydiškojo padaro socializmas.” 
ir jisai geidžia, kad tą socįaliz- 

[mą nustelbtų krikščioniškos 
darbininkų organizacijos. Ge
rai, tegu “Draugas” stengiasi! 
Bet jeigu, jisai nori pasiekti 
g'erų rezultatų, tai jisai turi 
eiti su tiesa, o ne su melu, nes 
melas toli nenuves., Anot tos 
vokiečių patarles, “Luege hat 
kurae Beine” (melas turi striu
kas kojas)!

Sakyt, kad socializmas esąs 
“žydiškasį padaras” juk tai yra 
nesąmonė. Tarpe įpilionų so
cialistų,, kurie randasi įvairio
se pasaulio šalyse, žydai suda
ro tiktai menką nuošimtį; kai 
kuriose šalyse (pav. Anglijoje) 
žydų beveik visai nėra socia
listinėse organizacijose.

Pasaka aį>ie socializmo “žy
diškumą” yra remiama tuo, 
ka^l didžiausias socializmo te
oretikas buvo žydiškos kilmes 
žmogus, Karolis Marksas. Bet 
reikia atsiminti, kad beveik to
kio pat didumo mokslininkas 
socialistas buvo įr Engelsas, 
vokiškos, “krikščioniškos” kil
mės žmogus. Didžiausias gi 
praktikos darbuotojas socialis
tų judėjime — partijos organi
zatorius, kalbėtojas, parlamen
to veikėjas — buvo Augustas 
Bebelis: taip gi ne žydas, bet 
tikinčių krikščionių tėvų sū
nus. Jeigu paimsite stambiau
sius dabartinių socialistų par
tijų vadus, tai pamatysite, kad 
ir jie beveik visi yra ne žydiš
kos kilmės — Anglijoje Mac- 
Donaldas, Vokietijoje Wels, 
Austrijoje Bauer, 
Vandervelde, Amerikoje Debs, 
Italijoje Turati, Danijoje Stau- 
ning, ir t.zt.

Yra tiesiog kvailystė įsivaiz
duot, kad tie asmens, daugumo
je stovintys priešakyje galin
gų politinių partijų, ir tos mi- 
lioninės darbininkų mases, ku
rios joms priklauso, esą neva 
kokio tai “žydiškumo” pasekė
jai. Kiekvienas x apsišvietęs 
žmogus žino, kad ir pats Mark
sas, nors buvo žydų kilmės, 
bet su tautiniu žydų judėjimu 
neturėjo nieko bendra; jo šei
myna buvo net nutraukusi ry
šius su savo viengenčiais, nes 
ji buvo priėmusi krikščionišką 
tikėjimą. «

Jeigu vien pagal Markso kil
mę spręsti apie socializmą, tai, 
vadovaujantis tokia pat logika, 
šimtą kąrtų labiaus reikėtų va
dinti “žydišku padaru” krikš-

... ..... .— „„.HM...... .
“...Be socialistų darbinin

kų Europoje gyvuoja krikš
čionių darbininkų internacio
nalas, kuris šiandie jau su
daro galingą iš 2,200,000 na
rių organizaciją.

“Nesenai, praėjusio mėne
sio pabaigoje, krikščionių 
darbininkų • internacionalas 
turėjo savo kongresą liucer
noje. Kongrese dalyvavo 159 
atstovai iš 10 šalių..’.

“Socialistai tad negali gir
tis, kad tik jie vien darbi
ninkų klasei atstovauja. Tai 
butų begėdiška uzurpacija.

\ Krikščionių darbininkų orga- 
. nizacijos ypač po karui pra

dėjo sparčiai augti Europo
je ir plėstis. Yra šalių, kur 
jos nustelbia (?) socialisti
nes organizacijas, kaip pa
vyzdžiui Austrijoje, Bavari
joje, Holandijoje.”
Kunigų laikraštis Čia knaiso 

žirnius su kopūstais. Krikščio
niškos darbininkų organizaci
jos, kurios turi savo interna
cionalą, yra visai ne tokio po
būdžio, kaip socialistų partijos. 
Pastarosios yra politinės orga
nizacijos, tuo tarpu kai krikš
čioniškos darbininkų sąjungos 
yra profesinės organizacijos, 
tik su religine spalva, 
krikščioniškas darbininkų 
jungas lygintu reikia 
socialistų partijomis, 
laisvomis profesinėmis sąjun-r 
gomis, susivienijusiomis Am
sterdamo Internacionale.

• Jeigu dabar mes / pažiūrėsi
me, ar gali krikščioniškos dar
bininkų organizacijos pavyti ir 
dagi nustelbti laisvąsias (nere
ligines) darbininkų unijas, ku-i

4

jaunuolis, kuris yra lyginamas 
su Leopoldu ir Loebu, Chicagos 
žudeikomis. i

Jisai smunka daugiausia dėl
to, kad katalikai darbininkai 
per paskutinius keletą metų 
jau taip pat pradėjo pabusti. 
Pirma jie aklai remdavo kleri
kalų politiką, o dabar jau jie 
Ima suprasti, kad klerikalai tai 
išnaudotojų klasės gynėjai. To
dėl tie darbininkai vis labiaus 
dedasi į laisvas profesines są
jungas ir eina 'išvien su susi
pratusiais darbininkais, o ne 
su kunigais ir davatkomis. , .

Kunifiras.

‘Kulturos’bendrovės 
būreliu suvažiavime 

Šiauliuose
Rugsėjo mėn. 20 dienų, Šiau

liuose įvyko parnasai “Kultū
ros” būrelių suvažiavimas. Su
važiavime dalyvavo apie 50 
žmonių, jų tarpe virš 30 atsto
vų nuo būrelių, atstovavusių a- 
pie 800 narių. Viso labo prie 
“Kultūros” bendrovės yra su- 
sikurusių apie 80 būrelių su 1,- 

benro-

las
są-

ne su j 600 narių. “Kulturds 
bet su | vės būreliai susiorganizavę

tik tam, kad bendrai išsiraši- 
nėti knygas ir “Kultūros” žur
nalą, steigti knygynėlius, skai
tyti ir lavintis.

•
“Kultūros” bendrovės Val

dybos pirmininkas, K. Venslaų- 
skis, padarė pranešimą apie 

rioms vadovauja socialistai, tai bendrovės darbuotę, leidžiant 
pamatysime, jogei visos “Drau-į^n^gas *r organizuojantį visą 

go” fantazijom yra ■_____
Krikščioniškos darbininkų uni
jos buvo pradėta organizuoti 
pirmiausia Vokietijoje, kur jos

tuščios J kultūros ir švietimose darbą. 
Nutarta, kad būreliai stotų 
“Kultūros” bendrovės nariais. 
Apie bendrąją būrelių padėtį

Belgijoje ir šiandie yra stipriausios. Te-,pa^af® pranešimą Riąidžius, 
čiaus vienoje tiktai Vokieti jo-'Pabrėždamas, kad būreliai vie- 

je randasi apie 8 milionai dar- tose vy.s^° #an darbą,
bininkų, susiorganizavusių į (kurdami koperatyvus, ruošda- 
laisvas, socialistų vadovauja-,1™ vakarėlius. Yra Lietuvoje 
mas unijas; o tuo tarpu visam ir durelių, kurie turi jsi- 
krikščioniškam internacionale radią priimtuvus. _. _ „ 
tėra vos apie 2 milionu narių! Šiliškis referuoja apie Kultu- 
Ištisoje eilėje didelių industri
nių šalių — Anglijoje, Franci-

P. Bu-

ros” žurnalo Redakcijos dar
bus. šis pranešimas išsaukia ilj VJ A' J. CM IV i” j « *

joje, Amerikoje, Italijoje ir t. P^čių ir gyvų ginčų.
t., krikščioniškų darbininkų u-l K. Bielinio pranešimas liečia 
nijų visiškai nėra. būrelių uždavinius. Pasiuly-

Tai kam čia 
sakoja juokus? t .-y z - - -

Tose šalyse, apie kurias ji-jta, kad būrelių nariai privalo 
sai sako, kad tenai katalik-is- patys šviestis ir šviesti kitus, 
kos darbininkų organizacijos Numatyta knygnešių organiza- 
jau esančios stipresnės už so- vimas ir apskritai platus kny- 
cialistines organizacijas, jisai gų platinimo darbo pastatymas, 
irgi maišo dalykus. Austrijo-Į I. Januškis referuoja apie 
ję, Bavarijoje ir Holandijoje “Kultūros” būrelių organizaci- 
yra stiprios ne katalikiškos ją ir po to sekė St. Brašiškio 
darbininkų organizacijos, bet paskaita. Lektorius demons- 
katalikiškos partijos. Tos par- truoja įvairius krutamųjų pa

Draugas” pa- toj pranešėjo rezoliucijoj, kuri, 
vienu balsu priimama, pažymė-

čionybę, nes Jėzus tikrai buvo tijos yra visaip ne darbininkiš- (veikslų aparatus, tyurių pagalba 
žydas ir visi Jėzaus apaštalai kos, bet darbininkams priešin- galima paaiškinti bet kurį kny-
ir mokiniai buvo išimtinai žy-gos. Pavyzdžiui^ Austrijos va- gos paveikslėlį ir palengvinti 
dai. dinamieji ‘“krikščioniškieji so- paskaitų skaitymą kaime. Apu-

Po laišku pasirašo Amerikos “vvorkerio partijos” ge- 
neralis sekretorius, C. E. Ruthenberg.

Taigi dabar lietuviai, Amalgameitų unijos nariai, 
mato, kokį redaktorių jie turi p. Pruseikos-Vabalo as
menyje.

Tas žmogus, pasirodo, yra ne po kontrole unijos, kuri 
mųka jam algų, bet po kontrole komimiatų organizacijos 
bosų. Jie griežtai jam sako, kad jisai, redaguodamas 
“Darbų”, privalus panaudoti jį komunistų partijos inte
resams. Jeigu jisai to nedarys, tai su juo bus pasielgta 
taip, kaip su italijonu Carparo!

Nejaugi šitokių padėtį unija gali pakęsti?

Prikaišiodamas “žydiškumą” 
socializmui, Chicagos kunigų 
organas varinėja paprastą ne
sąžiningų politikierių demago
giją. Jisai neįstengia sumušti 
socializmą rimtais argumen
tais, todėl mėgina sukelt prieš 
jį savo skaitytojus, pataikau- 
damąs jų prietarams. . i

“Draugas” norį, kad lietuviai 
darbininkai dėtųsi ne prie so
cialistų, bet prie krikščioniškų 
organizacijų, kurios, pasak jo, 
esančios jau gana stiprios ir 
augančios labai sparčiai.- Jisai 
sako:

cialai” gina dvarininkų ir ka- ratų demonstravimas sukėlė di- 
pitalistų reikalus. Bavarijos delio dėmesio.
katalikų partijoje vadovauja I Užbaigus suvažiavimą, visi 
ąiškųs monarchistai; Holandi- suvažiavimo dalyviai sėdo bep- 
jos katalikų partija irgi yra dron^ vakarienėm Buvo kalbų 
atžagareiviška. ir linkėjimų. Vakarienėj daly-

Taigi šitose trijose šalyse y- jvavo Šiaulių miesto burmistras 
ra stipi’us, ne krikščioniškas Sondeckis ir sveikino būrelių 
clarpiniiikų judėjimas, bet ka- atstovus, šiaip jokia valdžios 
talikiŠkas klerikalizmas.. Ir įstaiga domės nekreipė į suva- 
netiesa, kad šis klerikalizmas žiavimą, kurio darbuotė buvo 
užaugęs tiktai pastaruoju lai- tiek įdomi ir naudinga, — pas 
ku; priešingai, seniau jisai bu- mus Lietuvoje viskas atbulai, 
vo galingesnis, negu šiąjįdie. Jei butų susirinkę kokie nors 
Dabar jisai smunka, o ne au- valdančios partijos vištgai^žiai, 
ga. tai, žinoma, butų atsilankę mi-

nisterių, direktorių ir kitokios 
macės žmonių. ’ , '.

Skubinama, ues po vakarie
nės, apie 9 v. valandų, turi pra
sidėti vaidinimas Šiaulių liau
dies namuose (Auditorijoj). 
Vaidina Šiaulių “Kultūros” bū
relio dramatinė sekcija. Sku
biname teatran. čionai mus 
nustebino vaidinimas mėgėjų- 
artistų. Už metų-antrų iš jų 
bus tikri artistai, ’ kuriuos ga
lėsi ir sostinės scenon statyti. 
Šiaulių Liaudies namai yra 
“Kultūros” bendrovės rankose, 
nes bendrovė juos išsinuomavo 
gan ilgam laikui. Čionai bus 
ruošiamos paskaitos, vaidini
mai, čionai padaryta pradžia 
Šiaulių /Liaudies Universitetui.

1 “Kultūros” bendrovė turi ke
lias dešimtis knygelių, kilnoja
mus ir persiunčiamus knygynė
lius. Knygų leidimas, teatras, 
dramos sekcija, kilnojamieji 
knygynėliai, radio aparatai, ki
no teatras, pagaliau — kultū
ros būreliai nusisėję po visų 
kraštą, vakariniai kursai Šiau
liuose, paskaitos visa tai at
likta “Kultūros” bendrovės. 
Užsieniuose tokia, kultūros or
ganizacija gautų šimtus tūks
tančių litų pašalpos iš valdžios 
ir savivaldybų, bet Lietuvoje 
šelpiamos tik davatkos ir jėzui
tai. ,

Amerikos lietuviuose daug 
kulturing-ų žmonių. Reikštų 
jiems dėtis į “Kultūros” bend
rovės darbą: duoti indėlių, pa
skolų, stoti nariais, išrašinėti 
bendrovės leidinių arba šiaip 
visokių knygų iš “Kultūros” 
sandėlių, kurių dabar esama 
jau dviejų: Šiauliuose, Dvaro 
gt. 83 ir Kaune — Duonelai
čio 5. Mano supratimu, kiek
viena Amerikos pažangioji or
ganizacija ič jų kuopos turėtų 
remti “Kultūros” bendrovės 
darbą ne vien žodžiu, svajone, 
bet ir gyvu darbu.

Amerikos laikraščiai pilni į- 
vairių žinių apie sauvalę Lietu
voje, bet, perskaitę šitų trumpų 
pranešimėlį, galėsite pasidžiau
gti, kad klaikioj Lietuvos tam
soj vistik dirbama platus, nau
dingas, džiuginantis darbas. 
Dėkitės prie jo.

‘ I * ■

Pastabos.
--------- -i

Rašo žmogus

skalų. Tą senuką bankininką 
supažindino -su žinoma gra
žuole. Kaunas paskolą gavo, 
—kanalizacijos darbas jau pra
dėtas. Gražuolė prie to daug 
prisidėjo. Kas sako, kad mo
terys nelošia didelių rolių gyve
nimo kanalizacijoj?

• • • • • • į' Į

Rusijos bolševikai, kuomet 
užgrobė Gruziją —išskerdė to
ks tančiuš nekaltų žmonių. Da- 
Imit jie paskerdė geriausius ir 
šviesiausius Gruzijos socialde
mokratų vadus, kuriuos laikė 
iki šiol kalėjime. Nors social
demokratai ir protestuoja, bet 
lai juk jau nieko negelbės. Va
dinasi ,dar kartą Rusijos bol
ševikai įrodė, kokie jie yra 
žiiaurųs socialdemokratams. Jei 
kas giria ir teisina Rusijos bol
ševikus, tai jis pats yra lygus 
kraujageris. 

• • •• • • • • •
Amerikos Darl>o Federacija 

savo paskutinioje konvencijoje 
nutarė reikalauti dar trumpes
nių darbo valandų. Savo rezo
liucijoje sako, kad pagerinta 
mašinerija, padaro daugiau ta- 
votų, kurių šalis negali suvar
toti, todėl daug darbininkų 
nebetenka darbo. Rezoliucijos 
reikalavimas praktiškas ir tei- 
singAis. Jei mašinos atlieka 
žmogaus darbą, tai žmogus tu

ri trumpiau ir lengiau dirbti. 
Bet suprantama, kapitalistų 
klasė »u tuo nesutinka ir nesu
tiks, kol nuo jų darbininkai 
ne iškovos. 

-« • ’ • •» • •
Žinomas Anglijos profesorius 

McCabe sako, kad pačioje pra
džioje katalikų tikėjimo, kuo
met prireikė katalikams turė
ti šventųjų, tai žydeliai' iš Pa
lestinos jiems prištatydavo 
šventųjų kiek tik reikia. 
Ir už tai imdavo neblo
gą užmokesnį. Mat žyde
liai apsukrų^, —dastato viso
kio tavoro, kas reikalauja. 
Visokios katalikų Kotrynos, 
Mortos, Petrai, Jorgiai ir Ago
tos, — tai vis žydelių prista
tyti ir Palestinos už gerus pi
nigus. O tų katalikiškų šven
tųjų niekuomet nebuvo. O ge
rai tikinti katalikai tą prista
tytą žydelių tavorą dar ir da
bar garibna ir laiko kaipo savo 
“patronus”.

Grįžę nesenai į iš Lietuvos 
žmonės sako, kad Lietuvoje 
vyrai visai nėra dievoti; nesi
lanko į bažnyčių ir nesimeldžia. 
Bet užtat pilna Lietuva viso 
kių-visokiaiisių davatkų. Baž
nyčios visuomet pilnos bobų. 
Dabar jau ne taip, kaip seniau. 
Seniau sakydavo, kad bažnyčia 
yra pastatyta ant šv. Petro 
uolos, o dabar Lietuvoje bažny
čia stovi ant bobų.

Nesenai Anglijoj, Eastbour- 
ne, laikė savo suvažiavimą ti
kybų atstovai. Tame su/ažia- 
vime vienas arciVyskupas sakė 
prakalbų ir toje prakalboje 
svarbiausia nusiskundė: kodėl 
žmonės nebelanko bažnyčių. 
Priežasčių tam esą nemaža: 
nedėliomis lošimas golfo, važi
nėjimas automobiliais ir 1.1. 
Bet svarbiausia sako tas arci- 
vyiskupas: kunigų pamokslai 
dabar neturi jokios vertės. 
Seniau kunigas buvo visa 
galva augėlesniu ir protinges
nis už savo parapijomis. Dabar 
jau to nėra. Vadinasi, kunigai 
dabar pasidarė paprasti biz
nieriai, užtat nei parapijonai 
jau daugiau jų nebenori klau
syti.

Anglijoj bolševikų niekas 
nekenčia. Taip sako tie,, kurie 
nesenai ten lankėsi. Agituojant 
prieš rinkimus, komunistai, pri
sidengę socialistų vardu, dro
žia savo spyčius. Bet nieks 
nenori jų klausytis. Savo vardu 
komunistai Anglijoj- bijo pasi
rodyti, -^-dangstosi svetimomis 
plunksnomis.

' Kauno miesto kanalizacijai 
reikėjo gauti paskolos iš užsi(>-' 
nio. Atvažiavo iš Londono vie
nas bankininkas j Kauna ap
žiūrėti: ar verta duoti tą pa

% Socialfistų-tparbininkų fnter* 
nacionalas šįmet turėjo antrą 
savo kongresą. Susipratę ir 
protingi darbininkai džiaugiasi 
to kongreso gausingais ir gra
žiais nutarimais. Aš čia pami
nėsiu tik biskutį iš to kongre
so nutarimų.

“Kapitalistinio ūkio varžyti
nės žadina pasiturinčias visų 
šalių klases prie kovos už ža
liąją pramonei medžiagą, už 
pardavimo rinkas. Kapitalistų 
klasė stengiasi dar labiau iš
naudoti- darbininkus, dar 
sparčiau didinti savo kapitalus.

“Kapitalistinė ūkio sistema 
yra pamatinė karų pavojaus 
priežastis.

“Ta kapitalistinė sistema ku
rsto pasauly tautų kerštą, didi
na nedarbą ir pragyvenimo 
brangumą, pagamina ekonomi
nius ir finansinius krizius.

“Sunkiausia kenčia dėl tos 
ūkio suirutės darbininkų klasė.

Toliau sakoma, kad tai pa
dėčiai padaryti galą tegali vie
nas socializmas.

“SOCIALIZMAS sutvarkys 
žaliosios medžiagos padalinimą; 
jis prašalins klasių priešingu
mus, panaikindamas paties 
žmogaus išnaudojimą; jis su
tvarkys gamybą ne pelno, bet 
vartojimo tikslams,' jis padės 
visuomenės ūkio pagrindan 
behdrą planą vieton nieko ne
ribotos kovos, kurioje stipres
nis smaugia silpnesnį. Socia
lizmas netik mažins tautų prie
šingumus, bet suves jas | su
tartiną bendradarbiavimą.

“ir dėlto SOCIALIZMAS yra 
ta gąiybū., (kuri t pagalios pa
tieks i pasauliui taiką.”

Pasakyta aiškiai, protingai ii 
gražiai. Užtat, kiekvienas 
šviesiu protu darbininkas tu- 
'retų prisidėti prie didelės viso 
pasaulio socialistų armijos, kad 
greičiau pasiekus to gražaus ir 
didelio tikslo SOCIALIZMO,.
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KAS YRA JANAVIČIUS?

tinos gimtadienio paminėjimui ir mano vardu parduodąs jiems 
balių. Prie baliaus prisidėjo vaistus.

Biznieriui šitaip elgtis nede-

PAŠOVĖ AUTOMOBILIŲ 
VAGILIŲ

Vienas vagilių, kurie buvo 
pavogę brangų automobilių ne
va tik pasivažinėti, tapo pašau
tas., o kitas suimtas. Juos poli
cija užklupo prie Sedgvvick ir 
Division gatvių ir kada jie 
bandė pabėgti, Jasper Dimino, 
18 m.t 830 Milton Avė., liko 

o James Jir»cite, 1 €» 
m., 1314 Cleveland Avė., liko 

suimtas.

PRIPAŽINO PROHIBICIJĄ 
TEISĖTA.

H 0 S. Dearbom St.

• *

„PHuh po Atnorlkoa Vėliava”

Nupiginta ten ir atgal kelione {

LIETUVĄ 
tik 1201.00 ir krangUra 
pat Brasus ar CherboUT*

tVS paaidilaugtite maloniauaia lw- 
* lione ant paaauly geriausių laivų, 
pigia kaina, jei plauksite bile laivu 
United States Lincą, kurias valdo 
Suvienytų Valstijų Vaidila.

Ant puikių laivų Leviathan, George 
VVaahington, America, Pres. Harding, 
Pres. Rooscveh ir Republic pasatlrai 
gali būti tikri kad gaus, erdvius tre
čios klesos kambarius, puikiausi mal
ate, daug vietos imaivaikičiojimui ir 
greitg susisiekimą su keliones galu. 
Gaukite iiandie pilnų informacijų 
nuo sava vietinio agento arba nuo

■ . ____ r’ > , l ■ '

balių. Prie baliaus
keliolika moterų, kurios įteikė
K-nei gražų kaurą, kitokių rei- ra. Norėdamas, dabar galėčiau 

jį skųsti, išlaidų padaryti. Bet 
manau, kad su kaimynais byli
nėtis neverta. Tenkinuos to
dėl tik šiuo persergėjimu.

Chicagoje vietos ir kostume- 
rių pakankamai, ar ne? , Kam 
pavydėt savo kaimynui? Kam 
jo vardu dengtis?

—K. S. Ramashauskas.
“Oremus” Chem. Laboratory 
vedėjas.

ristikas. Tai! kmenų ir sveikino linkėdamos Ižinoma, jis yra 1'jbvik.mb. i«j.——t — - ------------ -----------------
aišku. Kitaip jis neatsivošytų M katra sumang. Svečių prisi- 
prieš Zbyszko statytis. Kiek ge- rinko pilni .kambariai. L.....
ras ristikas yra Zanavlčlus, — 
patys spręskite. Jis yra vieną 
susikirtimą laimėjęs iš Ed. 
“Štranglei’” Lėwis’o, buvusio 
.pasaulinio čempiono. Ne vieno 
ir kitų gerų ristikų pečius jis 
yra prispaudęs prie matraso. 
O dąbar jis sako, kad lenkiš
kiems pečiams teks atsigulti 
ant lietuviško matraso.

Pažiūrėsime. — Z.a L *.

Lietuvių Rateliuose

. šeimi
ninkė buvo patenkinta svečiais 
ir savo vyresniąja dukterimi, 
nes jos pastangomis buvo vis
kas sukombinuota kuopuikiau- 
siai.

Šioje Chicagos lietuvių kolo
nijoje? yra madoje panašus pa
silinksminimai, kuriuos suren
gia taukiausiai moterys savo 
draugėms, bet K-te gal pirma 
pasidarbavo dėl savo močiutės. 

-*-J. Varnėnas. >
■ ’ • l

ELGTI^KAIMYNAS ŠITAIP
NEPRIVALO !

ŽENGIMAS
45 Broadw*y, New York City

vie-
real 
Tai

Kas, Kur ir Kodėl 
‘TVANHOE”

Visi dabur klausinėja ir kalba 
nas su kitu apie tai.

IVANHOE yra didžiausias 
estate išsivystymas Chicagoje.
yra 460 akrų pilnai prirengtos žemės 
ir yra puikiausi transportacija.

Stebėtina^ puiki vieta. Miestas 
pats per save.

Nieko panašaus dar Siame mieste 
nebuvo padaryta.

IVANHOE yra tokia didelė subdi- 
vizija, kad ji gali sutalpinti daugiau 
gyventojų negu visas LaGrange, 
Glen Ellyn ir kiti miesteliai sujungti 
daiktan. čia jau yra suros, vanduo, 
gasas ir kiti reikalingi įrengimai. 
Yra paskirtos vietos dėl parkų, žai
dimų.

Jau Čia yra pristatyta daug bunga- 
low, didelių namų. Atlankyti 
IVANHOE yra verta visuomet. 
Braniger Bros. Co. maloniai privati 
automobilių kas nori tą vietą pama
tyti. Nuvežimas DYKAI. Telefo- 
nuokit' Mr. W. G. MacCarthy, Sales 
Manager, Central 8147.

A. Vanagaitis Jaunojoj 
Birutėj

(Prisiųsta)

Šalies aukščiausias teismas 
pripažino prohibicijos įstaty-Ljg kurs jau nuo senaį stebina 
mus pilnai konstitucinius ir,Chicagos f - — ------
todėl teisėtus, ir atmetė būtie- 
gėrių Druggan ir Lake rei-' jaunojCj 

įima wc\11 tą/\a i i |

Pa‘j Tuo budu Jaunoji Birutė ga- 
'“** )lės dar daugiau išplėsti ir pato

bulinti savo veikimą musų pri
augančios kartos ’ tarpe. P-as 
Vanagaitis > moka parinkti to
kias dainas, kurios atsako vai
kų upui ir yra mielu noru dai
nuojamos. Taipgi greitu laiku 
Jaunoji Birutė pradės dėstyt 
lietuvių kalbos ir istorijos pa
mokas. Tie du dalykai yra ga
rnį svarbus ir todėl visi tėvai 
prašomi atkreipti į tai domę.

Sekantis Jaunosios Birutės 
narių repeticija įvyks rytoj, 
ketverge 7:30 vai. vak. Mark 
White Squane svet. —V.

Kompozitorius A. Vanagai

gėrių Druggan ir Lake 
kalavimą juos paliuosuoti 
kalėjimo. Jie reikalavo 
liuosavimo remianties tuo, 
prohibicijos įstatymai, už 
rių peržengimą jie buvo nuteis
ti kalėj iman, yra nekonstituci- 
niai.

lietuvius savo muzika, 
sutikimą darbuotis

Birutėj iri būti josios

kad 
ku-

ŠIAURĖS TYRINĖTOJAS
CHICAGOJE

Tolimosios šiaurės tyrinėto
jas kapt. Roald Amundsen, ku
ris nesenai nesėkmingai bandė 
aeroplanais .pasiekti šiaurinį 
polių, dabar lankosi Chicagoje 
ir ateinantį pirmadienį yaka- 
re 'ir antradieny po piet Or-< 
chestra Hali kalbės apie savo 
tą nesėkmingą kelionę aeropla
nais. Marpuette Park

NAUJAS IŠRADIMAS
Gimtadienio paminėjimas

Telephonę and
Co. ir’ \Vestern

American
Telegraph
Electric Co. Bell laboratorijoje 
bendrai su Victor Talklng Ma- 
chine Co. tapo padarytas nau
jas išradimas — visai naujas 
gramofonas, pavardintas or- 
tophoninė viktrola, kuris pilnai 
perduoda visus muzikos garsus. 
Tas naujas instrumentas buvo 
rodomas privačiai New Yorke 
garsiesiems dainininkams ir 
muzikams, kaip Sousa, Schu- 
man-Heink, Kreisler, White- 
man ir kitiems; ir jie visi pri
pažino, kad išradimas yra labai 
svarbus ir padarys perversmą 
visoj gramofonų išdirbystėj.

Dabar tas naujas - muzikali- 
nis instrumentas yra išstatytas 
parodon Drake hotely Ir rodo
mas tam tikromis valandomis 
užinteresuotai publikai. •

Praeito šeštadienio vakarą 
jaunos Kasmauskytės nejučio
mis buvo surengusios savo mo-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma* 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie- 
Kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant korio sėdot New Yor
ke atveža Jumis beveik į pačią Tė- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo į Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas “ESTONIA” 3 Lapkritis 
Laivas “ESTONIA” 8 dieną Gruodžio 

(l Lietuvą ant Kalėdų)
Jau laikas pamislyti ir rengtis j 

Lietuvą ant Kalėdų.

Kainos laivakorčių:
l Klaipėdą visu keliu vandeniu:

3 k lesa $107; abi pusi tiktai $181 
2 kl. $132.50; abi pusi tiktai $244.50

Baltic America Line
N. La Šalie Strn Chicago, 

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

120 m.

TEN IR ATGAL TIKFETAS 
NUŽEMINTA KAINA

kurie 
ar paprasto 

savo kai- 
pakišti —- vienaip
užgauti, jam pikto

visais savo 
sugyventi

kaimy- 
kuoge- 
neken- 

—■ pik-;

Kažin kodėl dar‘randasi 
kių lietuvių biznierių, 
ar tai iš pavydo 
neapsirokavimo nori 
mynuį koją 
ar kitaip jį 
daryti ?

Rodos, su 
nai bandau
riausia, rodos, niekam 
kiu, nė vieno neįžeidžių 
tu žodžiu ar darbu. Bet kažin s 
kuo galėjau nusikalsti vienam 
savo kaimynui aptiekininkui? ,

Kelintą jau kartą pas mane: 
ateina žmonės (turiu jų vardus 
ir adresus) ir skundžiasi, kad 
tas aptiekininkas ateinantiems 
pas jį ir klausiantiems manęs 
persistatąs kaipo Ramašauskas

Tikriausis būdas 
žengimo pirmyn, 
tai pasidėjimsa kaa 
savaitę savo sutau
pytų pinigų į šį 
banką. Žmonės ku
rie turi pinigų ban- 
koje yra ant lengvo 
kelio — tie doleriai 
ktiriuos jie turi su
taupę dirba dėl jų 
Ir uždirba dar dau
giau pinigų kas
dien. The Central 
Manufacturing IMs- 
triet Banka
kaip pagelbėti jums 
dėl žengimo pir
myn.

ši banka yra at
dara visą dieną su- 
hatoje nuo 9 ryto 
iki 8 vakare, sere- 
doje nuo 9 ryto iki 
3 po pietų Ir nuo 6 
iki 8 vakare; kas
dien nuo 9 ryto iki 
3 po pietų.

žino

Tiktai

$2
Ten ir atgal

MILWAUKEE

25Nedėlioj, spalio
Klauskite C. & N. W. Geležin
kelio Tikietų Agento 

smulkmenas
Chicagos Tikietų Ofisai: 

148 S. Clark St. 
Tel. Dearbom 2323 
226 W. Jackson St. 
Tel. Dearbom 2121 

arba Passenger Terminai 
Madison & Canal Sts.
Tel. Dearbom 2060 %

apie

NAMAI, LOTAI 
FABMOS

Rerkam, parduodam ir mamonų na
mus, lotus ir farmas. Parduodam Ittf- 
vakortes į Lietuvą ir į Ameriką ant 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
į visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviemastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted St., Chicago, 

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.

m.

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK
1112 West 35th Street'

I

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant- išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

' z A BARTKUS Pres
1619 W. 47th St., Tėl. Boulevard 7101,1892, Chicago

Pasinaudoke 
Auksine 

Proga 
, ... , <r o

Už du dolerius it pusę gausi keturis 
dolerius. Skaityk atydžiai:'

* • • 
-• • ' M 1

Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus , , n 
per metą laiko laikrašti •“SANDARĄ” vertes už ........../ $2.50,

• GAUS KNYGOMS: ' - '.I ■!""
• ‘j :*»<; • ■ *,' ’

Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJĘ.'VOrtČS už ............... 25
Knygą: APYSAKYMĖLIĄI .IŠ GYVULIO GYVENIMO .... 35
Knygą: MUZIKOS ŽODYNAIS ?....... ..................................... 25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .......................................... 15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šilą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Biznierių Dovanos Nau 
jienų Maskaradui

Pasitarki! su 
Specialistu

- .....................  Kuomet jus bu-
sergate* tai pir- 
mutinis dalykas 
jus norite gauti 

sperialistą, 
kad jis jumis gy- 
d y tų — tokį spe- 
cialistą, kuris tu- 
ri'daug metų pa- 
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
,)ut’ ^au 
esat gydęsis pas 

daugelį gydytojų, bet vis be pasek- 
miųT Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jųm^ yra ir kur randasi liga ir 
ar jųš gAlit būt išgydytas. Mes tu
rimo geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai 

* •Jr/

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujaą ir užsisenėju- 
sias ligas. KraujA štuirimus, fcARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute t

Lietuvių Dentistas patar-^ 
naus geriau. f

Traukimas dantų be skausmo. 
Brklge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

. 1545 West 47 th Street
, _ Netoli AskUnd Avė.

$203
Į IŠ NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Rąvenue taksai

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Michlgan Avenue 

CMoaarft, 1U.

ANGLYS-KOKSAI
Mes pristatome 'tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Ručine Avė.
Tel. Weniworth 0209-4760

M i m į ■■ I ii

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogoriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chlcato, UI.

JAGIEIJLO PHARMACY, 
4559 So. llermitage Avė., J. 
Kazlauskds savininkas, labai 
nori, kad mergaitės atrodytų 
gražiai, o vyrai, kad butų švar 
riai nusiskutę. Taigi jis todėl 
ir paskyrė dvi skirtingas dova
nas, butent, merginai dėžutę 
pauderio, vieno dolerio verčios 
ir vyrui skustuvą taipgi dole
rio verčios.

Jus visi žinote, kaip atrodo 
skustuvas ir pauderis, ir špie 
tai daug aiškinti nereikia. Kas 
norėtų susipažinti su Jagiello 
vaistine - ir vaistininku 
Kazlausku, prašomi 
kyti.

GLOBĖ FURN1TURE CO., 
6637 So. Halsted St., kurios 
vedėjais yra pp. F. Balnis ir 
A. Shedis, aukoja geležinę lo
vą, $15.00 verčios.

ponu 
jį atlan-

1747 So. 
labuko,

’ JONAS VAIDILA, 
Halsted S t., cigarų, 
cigaretų ir ice creamo krau
tuvė, aukoja didelę dėžę ciga
rų, " verčios $5.00.

Ponas Vaidila mano, kad 
neužtenka pilnam žmogaus 
linksminimui palaikyt vien tik 
muzikalių instrumentų, pečių, 
laikrodžių, perlų ir kitokių da-’ 
tykų, o reikia taipjau ir gerų 
cigarų užsirukyt. Susirinks, 
sako, naujieniečiai po maska
rado vienas pas kitą, grieš 
gramafonu, apsišildys, apsi- 
švies, apsirengs, pasidabins 
perlais, apsipauderios, nusi- 
skus barzdas, išgers “castor 
oil”, ; bet jei neturės cigaro 
Užrūkyti, lai, bns lyg įr>ne-t 
užbaigtos į dalyku. ’ Reikia j pa
sakyt, jog ponas1 Vaidila, kai
po praktiškas žmogus, pro
tauja gana rimtai ir jo dova
na yra kaip tik vietoje. Nau
jieniečiai jo dovaną pilnai ap- 
vertins.

lx>va, sako yra būtinas daik
tas kiekvienam žmogui. Mes 
visi dirbame per dieną, o naktį 
einame gulti, kad pailsėjus ir 
Ąaujos energijos įgijus. Kad 
turėjus kur gulti, reikalinga 
yra lova; Ičva gera, minkštu
te pailsina, kad ir labai nuvar
gusius kaulus. Taigi kam nors 
iš Naujienų maskarado daly
vių teks šita lova. Mesgi pa
tartume laimėtojui, kai gaus 
tą lovų nemiegoti perdaug ir 
nepamiršti, c kad apart darbo 
ir miego yra dar ir daugiau 
pareigų, kuriomis. kiekvienas 
asmuo daugiau ar mažiau pri
valo rūpintis.

Globė Furniture Co. yra tai 
lietuviška rakandų krautuvė. 
Tenai randasi visokių rakandų 
dėl namų, kokių tiktai reikia, 
ir patariame lietusią ris susi

jępažinti ir susidraugauti • su

A. ŽALPYS prisižadėjo 
koti pilną dėžę geriausių 
mour darbo dešrų, verčios $7 
olselio kaina. Ponas Zalpys

hu-
Ar-

nėra biznierius, bet jis yra la
bai geras rėmėjas Naujienų ir 
nori pavaišinti naujieniečius 
gardžiomis dešromis. Jis gy
vendamas So. Omaha, Neb. 
platino Naujienas per keletą 
metų, ir atvykęs Chicagon no
ri savo darbą varyti toli aus. 
Jam yra smagu nelik Naujie
nas platinti, bet pasirodyt 
sportu ir tarp naujienlečių, ir
jis padavė užsakymą j Ar- 
mouf kompaniją, kur jisai 
dirba, kad padarytų specialiai 
gerų 
kam 
rado

dešrų, kurias jis įteiks 
nors iš Naujienų Maska- 
dalyvių.

Biznieriai sukruskite! Chica
goje dar yra apie 100 biznierių 
kurie turi prisidėti prie bendro 
Naujienų Maskarado Dovanų 
fondo; praneškite nieko ne
laukę kas ką aukojate. O auko
ti galite dar ne suskąitomą 
daugybę daiktų: kas Fordą, kas 
automobilių, kas tajerą, kas 
drabužių eilę, kas pianą, kas 
čeverykus vyrams ir moterims, 
kas pinigais šimtinę ar dešimkę 
—žodžiu bile ką, nauda vistiek 
bus.

Dr. Gili, Specialistas 
40 No. Wells St., 

kampas Washington

Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 
Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

IŠTYRIMAS KRAUJO 
$1 + $1 
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyrų 

Dykai patarnavimas daktaru 

606 914
Ligoniai moka tiktai biskj už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic 
1657 W. Madison St. 

■i. ■ ■ ■■'....... .... .

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’Į'AI yra piuku jeigu gali taip

J padaryt, joįf kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nchoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Licterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu cha- , 
■nikai pagalios surado austata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo is« 
rišta*.

Didclč tūba. Listcrine dantų
- tepalo kainuoja tik 25 centai; 

gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loui*, U. S. A.
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SIMONAS BA.IORINAS
Mirė Spalio 19 d., naktį 1925 

m., sulaukęs amžiaus 52 metų. 
Velionis buvo nevedęs, paėjo iš 
Jukainių kaimo, Viduklės valu., 
lįuseinių apsk.

Laidotuves atsibus Spalio 23 
d., 8:30 ryte iŠ namų 919 W. 33 
PI. į šv. Jurgio 
bažnyčios j Šv. 
pi nes.

laidotuvėms
Nuvakauskicnė ir Antanas Jon- 
čius.

Prašome giminių ir pažįsta
mų dalyvauti laidotuvėse.

Velivnis priklausė Palaimin
tos Lietuvos draugystėj.

Grabo rius
Butkus.

Paliekame
Anūkai Jieva, Antanas.

7 eatrąs- 
Muzika

Vaičkaus Dramos 
Teatras

bažnyčių, iš
Kazimiero ka-

rūpinasi J ieva

• patarnmfja A.

nuliūdę,

ELENA YESEVIČIUTfi
pasauliuPersiskyrė su šiuo 

Spalio 19 d., 1925 m. 
amžiaus 13 mėnesių, 
Tėvas mirė pereitais

našiai, 
metais 

Spalio 28 d., 1924 m. Paliko di
džiam nubudime moterį Alice 
Yesevičienę.

laidotuves įvyks Spalio 22 
d., 1925 m. apie 8 vai. iš namų 
3133 S. Emerald Avė. j šv. 
Jurgio bažnyčią, po pamaldų j 
šv. Kazimiero kapines.

UžkvieČiam visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Palieka didžiam nubudime, 
Motina Alice Yeaevičienė.

Laidotuvėse patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

MARIJONA BUDRECKIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 20 d., 1925 m., 11 vaį. 
iŠ ryto. Turėjo amžiaus apiės 
45 metus. Paliko didžiame 
nuliūdime vyrą Jurgį Budreckj 
ir sūnų Joną. Priklausė prie 
draugijos Susivienijimo Lietu- 

•vių Amerikoje R. K.
Paėjo iš Lietuvos, Kauno 

rėdybos, Telšių apskričio, IKa
iraičių kaimo.

Laidotuvės įvyks Spalio 23 d. 
1925 m. Iš namų 3429 Auburn 
Avė. j Šv. Jurgio bažnyčią apie 
8 vai., po pamaldų į Šv. Kazi
miero kapines.

Vžkviečiam visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Palieka nuliūdę,
Vyras Jurgis ir sūnūs 
Jonas Budreck*).

Laidotuvėm patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

F

• • miėsty dar keturi teatrai, kur 
statomi vien vodeviliai.

Teatro Direkcija buvo nusi
stačiusi kiekvieną sekmadieni 
duoti naują programą be pa
kartojimų. Tą ir parodė savo 
darbais, nes šeši nauji veikalai 
buvo iš eilės pastatyti. Bei ka
dangi Dikenso “Svirplys už
krosny” savo turiniu ir pasta
tymu stačiai sužavėjo publikų 
vaidinant jį rugsėjo mėn. 27 
d., ir mu.-ų teatro lankytojai, 
taipgi ir spauda 
veikalą, prašė jį 
direkcija randa 
veikalą pakartoti
mėn. 25 d. Veikalas, 
bus pastatytas 
patobulinimais, taip kad pub
lika turės dar didesnį džiaugs
mą pasigerėti veikalo rimtu
mu. Patartina pamatyti 
veikalą darbininkų klasei, 
veikalas 

nušviečia

Geriausius vodevilius. stato
ma Palace teatre. Juos stato
ma du syk į dieną: 2:15 v. p. 
p. ir 8:15 v. v.

Kiti vodevilių teatrai yra 
Majestic, State-Lake ir Rialto. 
Juose vaidinimai eina be palio
vos nuo 11 v. ryto iki 11 v. 
vakaro. Yra rodomi Ir kruta-

Chicagos teatre Šalę papras
to programų ir už paprastą į- 
žangą sekmadienių rytais, kaip 
11:45 vai,, duodama dar vie
nos valandos koncertą — var
gonų, simfonijos orkestrus, o 
kartais duodama ir opera (kon
certinėj formoj-.

Galva Daugiaus 
Nebeskauda 

Skaudėdavo kasdien

recenzuodama 
pakartoti, tai 
reikalingu tt,i 
spalių (Oct.

žinoma,
su n< kuriais

Olympic 
vaitę eina

teatre paskutinę sa- 
4>Sky High.”

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGŪONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

kong distance handling.
Turime daug metų patyrimą. 

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 728?
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam Ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANčIONIS, Prez.

STONGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 4)114.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI

Atydai

Sale«manų

79 ir VVestern Avė.

Greičiausiai auganti 
sub-divizija Chicagoj.

1,800,090 parduota 
pi nu u tinęs 10 dienų.

PARDAVIMUI pigiai restau
racija iš priežasties nesutikimo 
partnerių. Lysas ilgas, renda 
Pigi. •

3717 So. Halsted St.

tą 
nep 

nepaprastai gražiai 
darbininkų gražu 

jautrumą ir graži, 
gyveni m ą. N e pa n i i rš-šeimininj

kitę* spalių mėn. 25 d. Hul
House, Po Ik ir Halsted gatv.
7 v. vak. i

Žentas iškilmėj
17 d., Meldažio svet., 
Evangelikų Liuteronų 
Draugija surengė pui-

Tame vakare vai-

Spalio 
Lietuvių 
Pašelpos 
kų vakarą, 
dinta vieno veiksmo komediją
“žentas Iškilmėj.”

Veikalas buvo gražus ir juo
kingas. Jis atvaizdavo Lietu
vos šeimą, kuri pavirtusi buvo 
į šlėktą. Žydas atveda neva 
turtingą jaunikį, kuris'jam bu
vo skolingas 5.01)0 litų. Už tai 
nuo p. Kikševič turėjo gauti 
1,000 litų. Viskas virto kitaip 
ir žydelis prato i mė.i o 
šeftą.

savo ge-

M. Kas- 
rolei. lik 
jei* butų 

Kikševičienę 
Ji pri-

p. Kast, 
natūraliai 
Žmudskis 
jis tinka

Kikšeevičią vaidino 
paraitis. Jis tiko tai 
butų puikiau atrodę, 
kiek senesnis,
vaidino p. Dundulienė, 
juokino publiką, rodėsi tikrai 
matai Lietuvos poniutę Kikse- 
vič. Jadviga buvo 
Budrytė. Ji labai 
vaidino savo rolę, 
buvo Juozas Ascilla;
tokiom rolėm vaidinti. Karpi- 
kas 
no inteligentišką turtuolį, ku
ris laimėjo ranką Jadvygos. 
Martino rolę vaidino J. Radi- 
šauskas, gražus lekajus, jo 
kalba aiški ir rimta puošė vai
dinimą. Mauša buvo tikras 
lietuviškas žydelis; A. Daukša 
labai gerai vaidino, kad net ro
dėsi, geriau ir negalima. Re- 
žiseravo p. Dundulienė.

Buvo ir šokiai, kuriems grie- 
žmonių 

virš poros šimtų, kurie 
ir gražiai linksminosi.

—Rep.

V. Rudis, gerai vaidi-

Skaitykit ką mums rašo G. G. Mann p Grušo orkestrą, 
iš Woo.«ter, O. “Aš pradėjau jaustis 
daug geriau, nuo tada, kaip prade- buvo 
jau imti Nuga-Tone. Aš nebesirgau šoko 
galvos skaudėjimu per šešias savai- ( 
tęs. Kolei aš neėmiau Nuga-Tone, : 
sirgdavau galvos skaudėjimu kas 
dien. Daktarai sakydavo, jog prie
žastis mano galvos skaudėjimo/ bu- > 
vo bloga.4 stovis mano nervų.” i 

Musų skaitytojai nusistebės, kaip ' ,
greitai Nuga-Tone veikia šitokiuose . .
atvejuose. Jis padidina stiprumą ir |§s Instituto atsidarė Kenneth 
pajiegą, greitai pataiso nervus, krau- n j z. * i •
j, ir kūną; suteikia pailsinanti mie- Sawyer Goodman teatras, ski- 
gą, stimuliuoja kepenys ir veikiai re'-'riamas prie Instituto įsteigtai 
guliuoja vidurius. Nuga-Tone yra ga- (irjirnoą mnkvklni ir statvmui 
rantuotas jog patenkins Jumis, arba (llamos moKyKiai H statymui
gražinama pinigai. Pastebėk garanti- tokių veikalų, kurių nenori Sta- 
ją ant pakiuko. Nuga-Tone yra reko- £Vįį 
menduojamas, garantuojamas ir par- .... _ . ...
davinčjamas per visas aptiekas; arba 1 Atsidarė Jis privatiniu pasta- 
prisiųsk $1.000 ir gausit tiesiog iš tymu trijų veikalėliu — Back 
National Labaratory, 1014 S. Wabash 
Avė., Chicago, III.

Pastabos
Pereitą antradienį prie Dai-

of the Yards,” “The Green 
Scarf” ir “The Game of Chess,” 
parašytų Goodmano, kurio at
minčiai ir tą teatrą pabudavo- 
ta.

Pirmas viešas vaidinimas bus 
ketvirtadieny, spalio 22 dieną. 
Bus vaidinama J. Galsvvorthy 
veikalas “The Forest ” kuris 

imilMlllllllllimilllilIlIlH niekad Amerikoj’ nebuvo
Atėjo Kultūros No. 9.

Kaina 40c. Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St., 
' Chicago, III.

Tel. Boulevard 8582 ir 2418
Dr. Konstancija AbraiČiutė 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St.

Valandos nuo 2 iki 4 po piet; 
ir nuo 7 iki 9 vakare

: statytas.
į Teatras yra šalę 'Dailės Ins-
tituto. Jis nėra didelis, bettituto.
ypatingas, gražus ir jaukus.

Be teatrų, kur yra statomi
iiiiiifiniHiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiniHH vien didesni veikaiui> vidur-

teatre pradėjo v'ai-Central
dint misteriją “The 7th Guost.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

LevinthaI Plumbing Supply CoM 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

$1,000,000 daugiau ap- 
artmentų ir biznio sa
vasčių bus a/tidaryta į 
keletą dienų.

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia, 

ar kviečia.
KIEK PRAKAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk jr

I $6.00 j metus per visą 
likusi gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistus dole
ris .nudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą* doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — painislyk 
Šimtas uždirbtų jei 
Čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleris.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c.. 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms, Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano lavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Sclcmonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

Improvementai 
BAR yra (vesti.

DA-

Augščiaukias aprube- 
žiavimas Chicagoj.

Atvažiuokit ŠIAN
DIEN j didelį atidarymą.

HINKAMP AND CO.
308 N. Michigan Avė.

Room 222 .
M r. Morse.

11 iki 2

nikų ' 
uždirba po 

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt

su sekretorių 
, o nuo jo su
jaugi nsis jūsų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St. 

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

PLASTER board po 4c. už 
ketvirtainj pėdos; dastatome 6, 7, 
8, f), 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo Ir 
moldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur, šaukit

Mr. Sinetana
Builders Suply & Lumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. VVest 1090 — Seeley 4062 

—————■... .♦,4----- H).------------------ -

REIKIA gero vyro i mašin- 
šapį, turi įnešti į biznį $500. 
Alga ir pelnas apie $200 į mė
nesį, 
kitę.

Del susitarimo telefonuo- 
Harrison 1569.

Pasimirė ligoninei Stasys 
cas, kuris gyveno po num. 
Jalsted St. Jeigu randasi 
arba ypatški draugai tai 
tuojaus atsišaukti pas P. 
1606 S. Halsted St., Chicago, llt.

Sadaus- 
1606 So. 
giminės, 
prašomi 

Gadeiko,

Mes parduodame, olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildvmo rejkmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee A v. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

REIKAlUNIGAS janitoriaus 
pagelbiniinkas. Turi būti uni- 
jistas ir suprantantis visą dar
bą. Pijokas tegul neatsišaukia.

11146 S. Vernon Avė.
Jaunuolių Orkestro nariai visi bu- KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 

cite seredoj t. y. Spalio-Oct. 21 d. j)e] grosernių. bųčernių, delikate- 
8 v«i. vak. Yra svarbus reikalas.

Valdyba.

MOVI lIAlJi < 111 uvuauiv

šen, restauracijų, saldainių krautu-i Volčlv'l <1V1J B < I <11 11 < 1 «< <4 t

vių, keptuvių Specialia prirengi- 
- mas Sosthefm’s labai tvirta de) 

North Sides Draugijų Sąryšio De- keptuvės, pigiai, Pinigais arba H* 
egatų ekstra susirinkimas šaukia- mokC1Jį719lbQn 

mas dėl apsvarstymo kas link svetai- vtyi'ITPF rnnės, October 21, 8 vai. vak., Liuosy- ALHAMBKA STORE FIaTURE CO. 
lės svetainėj, 1822 Wabahsia Avė.

Rašt. K. Cepulevič.I
BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:

S PAWKAU darbo .barzda, 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir yklltykloj vakarais jirba nilO- 
(iuo 3o-tos iki 31,-mos gatxės yia ap- x motu turiu Dafvrimatupinami “Naujienoms” gana anksti. ial()S’ 6 me,U* UlI1U PaD rim4- 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį . S. PAUL,

savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve-, 9113 S. Halsted St.
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” . , ■ ....... — .............—į ■
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros , nr*llf 11 ninniklIHV 
SSm”• st-<™-: REIKIA DARBININK

REIKIA gero vyro į geležies 
atkarpų jardą, kuris 
būti kaipo foremanas 
mokėti vartoti torch.

Apex Iron & -Metai Co. 
3505 Shields Avė.

galėtų 
ir turi

JIESKO DARBO
REIKALINGAS darbininkas 

dėl balnojimo arklių, 
nevedęš; darbas ant 
Gera mokestis.

4129 So. Emerald

turi būt
visados.

Avė.

----------  ’ VYRUJaunuolių Orkestro praktikos įvyks j_________________ ......
Seredoie, Spalio 21 d., 1925 m., 7:30 < ■ i u —
v. v. Mark White S(|Uare svetainėie, I REIKIA keleto sajesmenų
Library Koom) 29 ir Halsted St. pardavinėti priijengtas Sllb-

Nariai neužmirškite ^tyjktį(,h||IU j divizijoj savastis, kurios yra
____  ___ __ • pasiūlomos Chicagos gyvento-

ASMENĮ) JIESKOJIMAj f?.""

REIKIA dešrų prikimštų 
vyrų arba moterų.

Kreipkitės
Sinai Sausage Co.
3355 S. Halsted St.

PAIEšiKAU draugų: Juoza
po Daukšo ir Juozapo Savic
kio. Turiu svarbų reikalą.

Jonas Jesutis, 
Gen. Del.

Pittsburgh, Pa.

įBRENDAVOJIMUi
PASIRENDAVOJA garadžius dėl 

3-jų mašinų — muro namus, apšildo
mas, cementuotas — su visais pato
gumais. Kaina j mėnesį $8.00. Kreip- 
cites po 6 vai. vakaro.

ALBERT HERRICK, 
3005 So. Throop St.

RENDAI 6 ruimki pečium ap
šildoma. Ruimai su visais pa- 
rankumais.

2322 W. 51 St. '

PAS1RANDAVOJA 6 kambarių 
modemiškas Fintas, karštu vandeniu 
šildomas. Tinka bile kam, daktarui, 
cantistui arba advokatui, taipgi ir 
naikiausia Storas su pagyvenimo 
cambariais; puikiausia vieta bile ko
dam bizniui.

Atsišaukite
4100 Archer Avė.

t. Randasi skersai kelio 
publiško parko, tiktai 11 

I mylių nuo vidurmiesčio. Labai 
gera transportacija geležinke
liu ir gatvekariais. Biznio ir 
rezidencijos lotai. Yra suros, 
vanduo, šalytakiai, viskas ap
mokėta.

Mums reikia vyrų pilnam 
laikui arba dalinant laikui. 
Prisidėkit prie musų štabo ir 
pasidžiaukit pasisekimu, 
skit Mr. Pozlin

Room 204
163 W. Washington

Tel. Dearborn 4147

AUTOMOBILIAI
MAINAU ant loto gerai iš

rodantį ir gerą, uždaromą au
tomobilių. Kas turite reziden 
ei jų lotus atsišaukit.
J. Vilimas, Tel. lafayette 5948 

4405 S. Fairfield Avė.

RAKANDAI

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosemė, 

labai pigi renda, 4 ruimai užpakaly 
dėl gyvenimo. Parduosiu už mažai 
pinigų.

542 W. 29 St.
Tel. Lafayette 6271

Parsiduoda bučernė ir grosemė 
Brighton Parke visokių tautų apgy
ventoj apielinkėj. 4 kambariai pa
gyvenimui prie krautuvės.

Atsišaukite
4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir no- 
tion; lietuvių kolonijoj; biuiis išdirb
tas nuo senai. Priežastis pardavimo 
■i- liga./ Lysas dėl 2*^ metų, yra 5 
kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
4619 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa. Biz
nis išdirbtas per 5 m. ir eina ge
rai. šapa gerai įrengta. Darbo pa
kanka dėl dviejų darbininkų* Par
siduoda, nes savininkas vyksta Lie 
tuvon. Joe Koll,

68 N. Main St., Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI bučeinė ir groser- 
nė labai gera vieta bizniui, kambariai 
prie Storo dėl pagyvenimo penki. 
Norintis eiti j tokį biznį greitai at
sišaukit, nupirksit už prieinamą kai
ną, musų priežastis pardavimo pa
tirsi! ant vietos.

4602 So. Rockvvell St.
Phone Lafayette 8189

2459 Cottage (irove Avė ant 
p&rdayimo res’yaurantas. Biz
nis geras, $55 arba $70 į die
ną; renda pigi. Priežastis — 
partnerys serga; turiu parduo
ti greitai.

SAVININKAS parduoda krau
tuvę ir 6 kambarių flatą, 2 
karų garažą. Tuojau galima 
gyventi. Labai puikioje vieto
je. 2952 W. 63 St. Netoli Sac- 
ramento a ve. Šaukit Prdspect 
9875.

PARDAVIMUI restaurantas 
arba ieškau partnerių. Restau- 
rano savininkas- yra barberys, 
užtat nori parduoti arba gauti 
partnerį.

773 W. Adams St.

TURIU tuojau parduoti sa
vo dry ' goods krautuvę, verta 
$6500; parduosiu už $2500.

Kreipkitės:
2649 W. 43rd St.

PARDAVIMUI
GROSERNF: SU, 
visais fikčeriais.

1100 W.’59 St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj; biznis 
gerai išdirbtas. Parduosiu pi
giai ir greitai. Nemokantį dar
bą išmokinsiu.

2119 S. Halsted St. ’ M
PARSIDUODA cigarų ir ci- 

garetų štoras tarp dirbtuvių, 
4 kambarių pagyvenimas; pi
gi renda. Gera proga geram 
žmogui.

5017 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Gera vieta ir išdirb
tas biznis. Nauji visi rakan- 
(Uai. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Kreipkitės:

559 W. 37th Str. i

NAMAI-ŽEME

NAMAI-2EME
Kas nori ptrkU, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi

suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PASISKUBINKIT, MAL 
NINLNKAI i

nau- 
ir 3

PARSIDUODA bizniavus 
jas niuro namas, storas 
flatai po 4 kambarius. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 
4 ar 2 pagyvenimų namo vie
nuolyno arba Bridgeporto apie- 
linkeff. Namas randasi Brigb- 
ton Parke. Didelio biznio vie
toj, 
tas 
tę.

Namas turi būt parduo- 
arma išmainytas šią savai-? 

A įsišauk i t pas
F. G. Lutas & Co/ •
4108 Archer Avė.

Pitone Lafayette 5107

REIKIA GREITAI
Reikalauju geros bučemės, mainyt 

j namų, namas 5 kambarių.
Atsišaukite

S. MARKŪNAS, 
11930 So. Lowe Avė. • 
Tel. Pullman 5089

PARDAVIMUI naujas kampinis 
mūrinis bungalow, bargenas. Biskj 
įmokėti, kitus kaip rendą. Randasi 
59 Place ir Lawndale Avė. Visi 
įrengimai modemiški. šaukit savi
ninką.

Tel. Lavvndale 6915

MORTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM

• 'Lafayette 6738
1. i m.........- i -........... ..............

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos' dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, UI.

Phone Secley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

. ................................. z
XXXJ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXJXX 

„NGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasjsekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy-

• stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti ] 
ves!
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS* SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted SI., Chicago, III.
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

ppnrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

A

pagal nauja būda mokinimo Le
mo Mokykloje klesose ir per

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų

Klau

St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
stubos rakandai su visais įren
gimais. Atsišaukit po 6 vai. 
vakare. 2 užp.

3252 So. Morgan .St.

PARDUODU farmą 80 akrų, vi
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters, garina randasi l’į 
myllęs nuo Goodman, Wis.

T. ŽiČkus,
P. O. Box 18, Goodman, Wis.

me- 
pasi- 

naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

1507 W. Madison St.

REIK ALINGAS porteris į 
restaurantą. Turi būti paty
ręs tame darbe.

Atsišaukite.
7359 S. Western Avė.

PARDAVIMUI

REIKIA

shearmcnų į geležies atk»r-
pų jardą.

Steiner Iron and Metai Co.
1103 So. Washtcnaw Avė.

88 NOTV grojiklis pianas, 
benčium ir 91 role ir kabint. 
naujas 750. gerame stovyje, par
duosiu už $135. Mr. Adolph Kuhn> 

2332 W. Madisou St, 1 fl.
PARDAVIMUI bučerne ir gro- 

sernč, greitu laiku. Visokių tautų 
apgyventoj vietoj, biznis išdirbtas 
per 18 motų. Renda pigi. Yra vi
sos mašinos. Viskas pirmos klesos. 
Savininkas važiuoja Lietuvon.

1D713 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

, su 
kabinetas,

DAR VIENA PROGA
Parsiduoda 2 pagyvenimų namas 

•o 5 kambarius, lotas prie šalies, tik 
1,000 jmokėt, $30 ant ‘mėnesio.
Atsišaukite

S. MARKŪNAS, 
1198o So. Lowe Avė. 

Tel. Pullman 5089

REIKALINGA rezidencijai 
lotų; kas turite lotus Brigh- 
ton parke, atsišaukite. Nupirk
sim už casli. J. Vilimas, 

4405 iŠ. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 5948

Amerikony Kalba 
užima pirmą vietą ne tik Ameri
koje, bet visur, todėl kiekvienas 
žmogus privalo jos mokytis. Mo
kantieji Amerikonų kalbos ir ra
šyti teisihgai, jie pasirenka šau
nias vietas ir gerai apmokamus 
darbus. Amerikonų kalbos, grama
tikos, aritmetikos, stenografijos ir 
kitų mokslo šakų galite sėkmin
gai išmokti Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Skaitymui lekcijų įro
doma knygose, o speliuoti ir kal
bėti laviname be knygų, asmeniš
kai. Sąlygos kiekvienam mokiniui 
prieinamos. Mokslas eina dieno
mis ir vakarais. Kviečiame visus- 
as ateikite ir įstokite mokyklon 
šiandien.
Amerikos Li e tuvių Mokykla
3106 So. Halsted SI., Chicago, III.

v


