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Lietuva atmete tautų sąjungos komisiją
Anglija vėl susikirto su turkais

............. ....—1

Naujas karo pavojus
Priims Rusiją taikos konferenciją

Lietuva atmetė tautą są
jungos rubežiu komisiją

Atsisakė gelbėti komisijai nu
statyti rub^žių tarp Lietuvos

ir Lenkijos.

CrtENEVA, spalio 6. — Gau
tosios tautų sąjungos raštinė
je žinios, kad Lietuvos valdžia 
atsisakė gelbėti tautų sąjungos 
komisijai “išrišti“ Lietuvos ir 
Lenkijos ginčą apie rubežius 
ir tuos rubežius tarp Lietuvos 
ir Lenkijos nustatyti, pagimdė 
čia didelio nesmagumo. Tiki- 
mąsi, kad komisija sugrįš į 
Genevą.

Lietuva, kaip pranešama 
tautų sąjungai, laikėsi to nu
sistatymo, kad tautų sąjungos 
atstovai neįstengia duoti už
tektinų įrodymų apie jų beša
liškumą. Delei tokio Idetuvos 
nusistatymo komisija turėjo 
pasitesikinti vien tik apvažia
vimu neu t ratinės zonos.

(ši tautų sąjungos komisi
ja turėjo nustatyti ne pasto
vius Lietuvos-Lenkijos rube
žius, bet panaikinti dabarti
nę neutralinę zoną tarp Lietu
vos ir Lenkijos, teisingiau, 
Želigovskio pasigriebtųjų Lie
tuvos dalių, nustatant tarp 
Lietuvos ir Želigovskio gaujų 
demarkacijos liniją. Lietuva 
jau pirmiau bu\o pareiškusi, 
kad tokios demarkacijos lini
jos negali priimti! nes jeigu 
lenkai puola net pjer neutralinę 
juostą, tai tuo labiau puls per 
demarkacijos; limją ir todėl 
tarp lietuvių i? lenkų tęstus 
tik nuolatiniai susirėmimai, 
kaip kad buvo dar seniau nus
tačius demarkacijos liniją. Be 
to gal buvo ir baimės, kad 
tautų sąjungos komisijos nu
statytoji demarkacijos linija 
ilgainiui tOs pačios sąjungos 
gali būti paskaityti ir tikruoju 
Lietuvos-—Lenkijos nubežiu).

Anglai vėlsusikirto su 
turkais

l , I»-
Nebesusitaiko su turkais dėl 
Trakijos. Anglija ir Francija 

tarsis tarp savęs.

LONDONAS, spalio 6. — Po 
Anglijos kabineto susirinkimo 
oficialiajai tapo paskelbta, 
kad Mudanijos konferencija 
nėra užsibaigusi, bet kad kon
ferencijoj įvyko pilnas nesusi- 
taikimas ir ji negalės atsinau-

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
Šia jo:

šiandie— nepastovus, gal 
bus lietaus ir vėsiau.

Saulė teka 5:52 vai., leidžia
si 6:24 vai. Mėnuo teka 5:55 
vai. vakare.

jinti iki Anglijos ir Francijos 
valdžios nepadarys tarpusavi- 
nio pasitarimo apie susidariu
sią padėtį. Tuo tikslu Anglijos 
užsienio reikalų ministeris lor
das Curzon tuojaus išvažiuos 
į Paryžių, kad pasimačius su

Mudanijos konferencija po 
to tuoj tapo pertraukta, kad 
generolai galėtų pasitarti su 
savo komisionieriais Konstan
tinopoly ir kad Anglijos ir Ita
lijos delegatai galėtų gauti 
naujų instrukcijų nuo savo 
valdžių. Gavus apie tai žinią 
tuojaus tapo sušauktas Angli
jos kabineto susirinkimas, ku
ris tęsėsi per visą naktį.

Daugiau turku neutraliai 
zonoj
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Anglai bijosi turkų puolimo ir 
karo pavojus vėl, didėja.

Italijos premjeras 
rezignuos

Italija prisibijo kįlimo 
civilinio karo.

RYMAS, sp. b.— Premjeras 
Facto nutarė rezignuoti ir siū
lo, kad premiv.ru butų paskir
tas Giolitti, nes jis tik vienas 
gali išsilaikyti krizy, kurį pa
gimdė fascisti veikimas.

Į Trentlno pasiųsta dau
giau kariuomenės, nes prisibi- 
ioma, kad gali iškilti susirė
mimai tarp fascisti ir socialis
tų.

Visa Italija prisibijo, kad

Uždraudė pardavinėti 
degtinę

WĄSHjl'NiGTON, sp. 6. — 
Generaliniam prokurorui Dau- 
grerty nusprendus, kad nė 
Amerikos, nė svetimieji laivai 
negali gabenti degtinės viduje 
trijų mylių juros zonos, pre
zidentas Hardingas išleido įsa
kymą, kuriuo Amerikos pasa- 
žieriniains laivams visai už
draudžiama pardavinėti degti
nę. Tokiu budu Amerikos lai
vai bus “sausį” ir jais važiuo
jantiems pasažieriams neteks 
juroje degtinės ragauti.

Bet netik Amerikos laivai

Lietuvos žinios

Francijos premieru Poincare.
Anglijos kabinetas visą pa

dėtį svarstė labai plačiai, bet 
svarbiausiu nesusitaikimo klau 
simu yra Trakija. Sprendžia
ma kad anglai šitame klausi
me laikosi tos nuomonės, kad 
reikia atsižvelgti ir į graikų 
gyventojų mažumą Trakijoje 
:r kas su jais gali atsitikti, jei 
Turkijos nacionalistai atgaus 
ir įeis į Trakiją.

Išrodo kad didelių keblumų 
Čanako ir neutraliuos Darda
nelų zonos Azijos pusėje 
klausime nėra. Tečiaus ir čia 
anglai laikosi savo pirniesnio 
nusistatymo, kad iki neįvyks 
taikos konferencija, turkai ne
gali pereiti Dardanelų pertakų.

Manoma, kad praeis kelios 
dienos pirma negu bus nus
pręsta ar skirtumai nuomonė
se tarp anglų ir turkų yra su
taikomi ir ar jos gali pradėti 
taikos derybas.

LONDONAS, sp. 6. — Dar 
daugiau Turkijos nacionalistų 
kavalerijos įėjo į neutralinę 
:oną Ismid pusiausaly,’ sako 
Konstantinopolio žinios. Tur
kai dabar koncentruojasi Is- 
niid zone.

Graikijos valdžia gi formali
niai atsisakė ištraukti savo ar
miją iš Trakijos.

Naujas karo pavojus vėl di
dėja. Anglijos valdžia pripa
žįsta, kad turkai gali pradė
ti puolimą ant Čanako, Ang
lijos pozicijų Azijos Darda
nelų pusėje, kas ir pagimdy
tų naują karą.

Anglijos valdžia įsakė gen. 
Harringtonui laikytis 1918 m. 
mūšių paliaubos ir ginti neut
ralinę zoną iki nebus padary
ta nauj^ mūšių paliaubos -su
tartis/

Mudanijos konferencija, ku
ri tapo pertraukta dėl nesuši- 
tal'kimo, atsinaujins nedėlioj 

ar panedėly.

gali kilti civilinis karas. Fas
cisti nariai užginčija tam, kad 
jie buk rengiasi karui, bet vis1 
kas rodo, kad jie rengiasi pa
sigriebti Italijos valdžią bėgy 
ateinančių trijų mėnesių.

Prancūzai ir italai laikosi 
skirtingos nuomonės apie Tra
kiją ir kol visos nuomonės ne
galės būti sutaikintos, anglai 
.negalės nieko pasakyti apie 
laikymą taikos konferencijos.

Graikijos nuomonė dėl Tra
kijos lošia svarbią rolę. Grai
kai grūmoja patįs apsiginkluo
ti ir vieni kariauti su turkais, 
iei tie bandytų įeiti Trakijon. 
Anglai tuo grumojimu naudo
jasi ir vartoja jį argumentuose 
prieš turkų reikalavimą, kad 
graikai tuojaus Trakiją eva
kuotų.

Viskas ėjo gerai Mudanijos 
konferencijoje iki Ismed Paša 
atsisakė permainyti savo nusi
statymą dėl sugrąžinimo Tur
kijai Trakijos. Anglai sako, 
kad Venizelos apsilankymas 
nepaveikė į jų nusistatymą ir 
kad buk pats Venizelos mato, 
kad graikai su laiku vistiek 
turės apleisti Trakiją.

Ministerio Curzono apsilan
kymas Paryžiuje busiąs drau
giškas ir jis bandysiąs prikal
binti franeuzus laikytis bent 
to nusistatymo, kad turkai ne
gali įeiti į Trakiją iki nebus 
užsibaigusi taikos konferenci
ja.

Tūli mano, kad franeuzai 
todėl remia Turkijos reikalavi
mą, kad jie rūpinasi padaryti 
su turkais kompromisą, ku
riuo Trakiją užimtų franeuzų, 
o ne turkų kareiviai. Jei butų 
apie tai susitarta, tai tada 
Mudanijos konferencija visai 
atmestų Graikijos protestą. 
Turkai gi sako, kad jei Traki
ja nebus atiduota jiems geruo
ju, tai jie rasią priemonių, 
kaip ją atsiimti patiems. Ir 
turkai reikalauja, ,kad Trakija 
butų evakuota tuojaus, nes dėl 
Graikijos sukilimo, turkai 
Trakijoj esą dideliame pavoju
je. Franeuzai parėmė turkų 
reikalavimus.

Pakvies Rusiją taikos 
konferencijon

Turkijos atsakymas dėl taikos 
konferencijos esąs 

nepriimtinas

Milžiniškas pelnas
II. l'll*............

YORK, spalio 6. Stan
dard Oil Co. of New York di
rektoriai nutarė išdalinti savo 
šėrininkams po 200 nuoš. dvi- 
dendų serais. Tuo tikslu 
kompanijos kapitalas bus ■ pa
keltas nuo $75,000,000 iki 
$225,000,000.

Dabar tos kompanijos $100 
šėrai parsiduoda po $596. Skai
tant ta verte šėrininkams divi
dendais bus išdalinta $298,149, 
995.

Tai jau ne pirmą kartą ta 
kompanija išmoka tokį milži
nišką dividendą. 1913 m. ji 
išmokėjo Šerais 400 nuoš., di
videndo ir tai dar liko daugy
bė pelno atsargoje. Tilo gi tar
pu gasolino kaina yra nuola
tos keliama dėl “neišsimokėji- 
mo”. * I

turės būti “sausi,” bet tai tu
rės padaryti ir kitų šalių lai
vai, nes jie negalės pasiekti 
Amerikos uostų, jei ant jų bus 
degtinės. Tokiu budu ir jų ke
lionė turės būti “sausa.” Iki 
šiol laivai privažiavę prie A- 
merikos krantų tik uždaryda
vo savo bufetus, bet juos tuoj 
atidarydavo, kaip tik išplauk
davo iš 3 mylių zonos. Dabar 
jie to daugiau nebegalės pada
ryti.

Duoda laiką apeliacijai
SPRINCFIELD, III., sp. .— 

Valstijos augščiausias teismas 
davė laiko nuteistiems William 
Bros-s Lloyd ir kitiems 17 ko
munistų darbiečių paduoti ape
liaciją į šalies augščiausįjį teis
mą iki lapkričio 1 d. Iki to 
laiko tapo atidėtas ir jų baus
mės vykinimas — pasotinimas 
kalėjimai!. Jie reikalavo laiko 
apeliacijai ikr gruodžio 5 d.

Valstijos gi augščiausias 
Aęismąs jų apeliasiją atmetė 
r patvirtino jų nuteisimą il
giems metams kalėjimai!.

Nepriklausomojoj Lietuvoj
■ V -Į.-......

KRUONIS. — Musų parapi
joje atsirado stebuklingas! 
“daktaras” P-, žmogus be nuy 
kslo ir prityrimo, kurs tačiau 
daugiau turi pacientų, negu 
kitas baigęs aukštąjį mokslą. 
Atvyksta žmoneliai už kelioli
kos mylių, nešdami apgavikui 
paskutinį auksiną.

SIMNAS. — Gilinčių kaimo 
laukuose, netoli Giluičio eže
ro (į vakarus nuo jo), galima 
matyti kelios aukštokos kal
vos, aukštesnės už visas kitas. 
Dabar nuo vienos tų kalvų 
imamas ir vežamas smėlis nau 
jai tiesiamam šeštokų — Kaz
lų Rudos geležinkeliui pilti. 
Bekasant smėlį rasta daug 
žmonių kaulų, ir vis daugiau 
iškasama. Ligšiol tik prie vie
nų kaulų rastk likučių visai su
puvusių ąžuolinių lentų, kitur 
jos jau visai sutrūniję. Ras
tos yra taip pat vienos žirklės 
senobinio darbo ir vienas vario 
gabalas, turbūt kardo rankena. 
Reikia spėti, kad šis kalnelis 
buvo paprastas kapinynas: 
lavonai buvo laidoti kiekvienas 
atskiroj duobėj, galvą krei
piant į šiaurę, kojomis į pie
tus. Galvų kaušai (makaulės) 
tipingi arijų kaušai (ilgieji 
kaušai); tik vienas jų teko pa
stebėti mongolojidų tipo.

Surado pavogtas amerikiečių 
dovanas.

šIiLNAI, Mariau!p. apskr.— 
Šiomis dienomis vietinė mi
licija darė kratą pas ūkininką 
Grėbliauskį; j ieško jo jo sū
naus, nuo kareivijos besislap
stančio. Slaptukas nesugautas. 
Visai gi netikėtai daržinėj, šie
ne, užtiktas kitas laimikis: 
Amerikonų dovanos Lietuvai, 
susidedančios iš manufaktū
ros, siūlų ir kitų brangumy- 
nų atsidūrė čia, daržinėj. Išvi
so trys vežimai kartu su na
mų šeimininku, išvežti Maria- 
mpolėn.

Grėbliauskai pasakę, kad 
tuos daiktus jie gavę Kaune 
nuo Socialės Apsaugos Depar
tamento valdininko Jono Ma- 
ciavičiaus, kuris įsakęs gau
tuosius daiktus “gerai padėti”. 
Pagaliau namų šeimininkė nu
rodė, kad Pakuonio parapijoj, 
Margininkų kaime irgi randas 
daug\visokio gero, “padėto” to 
paties Maciavičiaus.

Kaunas
Paroda ir užsienio svečiai.
Į parodą (žemės ūkio ir pra

monės) atvyko daugelis sve
timtaučių, kurie pirmą syk 
Lietuvoje, užtat gyvai seka jos 
visas teigiamas ir neigiamas

Rado 32 lavonus
LONDONAS, sp. 5. — Tur

kijos nacionalistų valdžios at- 
•akymas į talkininkų pakvieti
mą į artimųjų rytų taikos kon
ferenciją, yra Anglijai nepri
imtinas.

Bet Anglija vistiek padary
sianti kompromisą ir priim- 
danti ir Rusiją į tą taikos kon- 
erenciją.

Francija protestuoja prieš 
. graikus

PA1RYŽIUS, spalio 6. — 
Francijos valdžia įsakė savo 
imbasadoriui Athenuose už
protestuoti prieš Graikijos val- 
Lžios siuntimą sustiprinimų ir 
">agelbos Graikijos armijai 
Trakijoj.
Graikijos valdžiai bus nuro
dyta, kad netinka siųsti dau
giau kareivių į ginčijamą teri
toriją, kada eina derybos apie 
mūšių paliaubą ir kad tokis 
graikų elgimąsis stato į nes
magią padėtį pačius talkinin
kus. Francijos protestas bu
riąs griežtas.

Rusija rengianti laivyną
LONDONAS, sp. 6. — Iš 

Berlino gauta žinių, kad Rusp 
jos militarinė taryba mobili
zuojanti Rusijos Juodųjų jurų 
laivyną. Laivyno komandtioto- 
jas suspendavo visus laikinius 
iš laivyno paliudsavipius.

QU!EBEC, sp. 6. — Jau 32 
lavonai žuvusių girių gaisruo
se žmonių rasta Ontario valsti
joje. Ten gaisrai lig apsistoja, 
bet Maurice klony, 1 Quebec 
gaisrai' siaučia visu smarku
mu ir artinasi prie Montreal. 
15 lavonų rasta Haileyburry, 
kur be to daug žmonių prigė
rė visiems besigrudant susės
ti į laivelius. Manoma, kad ir 
daugiau lavonų bus surasta, 
gaisrui kiek labiau apsistojus 
siausti.

Apkaltino kunigą

Sumušė rekordą, i

SAN DIEGO, Gal., spalio 6. 
— Armijos aviatoriai McRea- 
dy ir Kelly sumušė rekordą 
kridime aeroplanu be jokio 
mstojimo. Jie išbuvo* ore dau
giau kaip 32 valandas ir dar 
nenusileido. Jie numetė rašte
lį, kad jie ketina pasilikti ore 
kiek išteks gasolino ir aliejaus, 
taipgi viso apie 36 vai. Pir
mesnis rekordas ilgio išbuvi
mo ore yra 26 vai. Tie du 
aviatoriai manė skristi1 į New- 
Yorką be sustojimo, bet esant 
didelėms migloms kalnuose 
nusitarė padaryti naują re
kordą ilgy išbuvimo ore ir nuo 
to laiko skraidžioja virš San 
Diego.

Vietiniai visos apylinkės 
žmonės neatsimena, kad šis 
kalnas butų kapinynu buvęs. 
Reik manyti, kad šie iškasami 
kaulai bus jau bent porą šim
tų metų išgulėję šiame kalne.

I

Iškasti kaulai niekieno ne
globojami. Gražius kaušus 
(makaules) skaldo išdykę vai
kezai- Aplinkiniai gyventojai 
žiuri į tą keistą darbą ir labai 
stebisi, kam griaunamas šis 
senovės kapinynas ir kodėl jų 
protėvių liekanos taip niekina
mos (Elta).

puses.
Daugelis bijojo, kad neuž

baigti parodos pavilijonai, ir 
kiti trukumai padarys į sve
timtaučius blogą įspūdį, vie
nok pasirodė kad ne.

Danų konsulas parodoje iš
sitaręs, kad nėra buvę pasau
lyje parodos, kuri butų galuti
nai paruošta atidarymo dieną. 
Jam pritarė ir kiti buvusieji 
parodoj svetimtaučiai.

Anot jų paroda teikianti ge
ro įspūdžio, jie visai ja paten
kinti.

SIDNEY, O., sp. 6. — Shel- 
by pavieto grand jury išnešė 
du labai sunkius apkaltinimus 
orieš metodistų kunigą W. L. 
’iAvin iš Ameba, O., sąryšy su 
jo 10 metų podukros Elzbie
tos pagimdimu kūdikio. Nese
nai mergaitė prisipažino, kad 
jos kūdikio tėvu yra kunigas 
— jos patėvis.

šiltosios dienos praėjo.

•CHICAGO. — Oro biuras 
sako, kad nepaprastai šiltos 
spalio mėn. dienos jau praėjo 
ir dabar oras darysis daug šal
tesnis, bet šalnų dar neper
matoma.

PINIGU KURSAS
Vakar, spalio 6 d., užsienio pi- 

ilgų kaina, be persiuntimo, perkant 
ų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
>ankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ......... $4.4?
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų.................$7.13
Danijos 100 frankų...............$20.50
Finų 100 markių .......... j.......  $2.25
Francijos 100 frankų ........... $7.5s
Italijos 100 lirų........................ $4.80
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ...................l%c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.62
Olandų 100 guldenų ........... $38.76
Švedų 100 guldenų ....... $26.58

4D0 markių $1BJO
Vokietijos 100 markių ........... 4%c

Nužudė turtingą ištvirkėlį.
PHOEftlX, Ariz., sp. 6. — 

Nesenai čia iš upės tapo iš
trauktas lavonas pasiturinčio 
chicagiečio Guy N. Demier, 
kuris buvo išvažiavęs į Arizo
ną gydytis ir ten pragyveno 
keletą metų. Jo namuose ras
ta užrašai, kurie rodo, kad jis 
ištvirkavo su kebais des^tkąis 
turtingiausių ir žymiausiiį vie
tos ir kitų apielinkės miestų 
moterų. Delei to buvo ir ke
letas persk irų. Manoma, kad jį 
užklupo ir nužudė kuris vyrų, 
ktino pačią jis suviliojo.

Artinasi Žiema
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargą, šal
tį ir badą ateinačią žiemą delei neturto. 
Delei vokiečių markės nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj? Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Dolerias

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

premiv.ru


NAUJIENOS, Chlcago, UI. Šeštadienis, Spalis 7 d., 1022

[Sveikatos Dalykai
Sveikatos Komisininko nauji patvarkymai prieš 

lyties ligas.
Dr. A. L. Grsaičiunas.

sveikatos sėkmių.Chicagos miesto 
skyriaus komisininkas Dr. 
Herman N. Bundesen, nesenai 
išleido naujus patvarkymus 
prieš Veneros (lyties) ligas. 
Kąip tik tie patvarkymai pa
teko į laikraščius, komisinin
kas pradėjo gauti daugybes 
laiškų ne tik nuo Chicagos gy
ventojų, bet ir iš visos Ameri
kos. Vieni jį peikę už tuos pa
tvarkymus, kiti gyrė. Kiek bu
vo peikiančių jį ir kiek girian
čių, galima matyti iš vienos 
dienos laiškų. Jis gavo jų 27. 
Dešiųitį nuo gydytojų; vienuo
lika < nuo civilinių žmonių ir 
šešis nuo socialčs apsaugos 
darbuotojų. Iš tų dvidešimts 
septynių laiškų tik keturi 
griežtai jam priešinosi ir jie 
buvo nuo socialės apsaugos 
darbuotojų (doros mokytojų). 
Šita proporcija eina ir Visi 
laiškai ateinantieji pas komisi
ni nką dėl jo patvarkymų. Tas 
Įiarodo, kad visuomenė įverti
na jo pastangas veneros ligoms 
išnaikinti. Ar jam pavyks at
siimti tikslo, tai, anot jo, atei
tis pa rodis. Bet, girdi, vienas 
dalykas yra aišku, kad visuo
menė yra patenkinta naujais 
patvarkymais prieš veneros li-

Taigi sveikatos skyriaus ko- 
piisininkas prašo visuomenės 
padėti jam tame darbe, 
yra giliai įsitikinęs, kad nelei
džiant toliaus platintis 
ros ligoms šekmes bus 
kokiu buvo sulaukta 
džiaut platintis kitoms 
Čiamonis limpamoms 
difteritu, vidurių 
džiova, rauplėmis ir kitomis.

Veneros arba lyties ligos.
Sifilis, arba piktligė ir go- 

norrhea arba triperas yra už
krečiamos ligos. Tas ligas žmo
gus gauna palietimu. Sergąs 
perduoda, ar užkrečia vieną, 
ar kitą, arba abi ligas sykiu 
tik paliečiant ligonį, prisilytint 
ligonio 
daiktų: 
tt. Tos 
ginusios

ties, visi butų rauplių pažymė
ti. Dievo apveizda vargiai butų 
padariusi išimtį kunigams ir 
policijos sargams.

Sveikatos skyriaus akimis 
žiūrint, nei doros mokytojams 
kunigams, nei policijai nepa
reina skirstyti ligos doros ar 
politikos žvilgsniais į “mora
les” ir “nemorales.”

Liga, kur ji nebūtų ir 
ji neapsireikštų, vis yra 
Ji tenka ne tik gydyti,

' I sulaikyti jos tolimesnį plėtoji* 
šiandie pasaulis yra tvirtai ihos, kad kiti ja neužsikrėstų, 

nusistatęs taip, kad Sveikatos 
Skyriaus svarbiausiu t___ T|
niu tur būt sumažinimas, su- sveikų, pareina izoliuoti, 
laikymas plėtojimos

Tai, žinoma, nėra 
apsaugojimas nuo ligos,- ar gy

kaip 
liga, 
o ir

Visi sergą užkrečiama liga 
uždavi- žmones pareina atskirti nuo 

, r ar 
visokių bent taip padaryti, kad jie ne

limpamų ligų, neišskiriant nei turėtų progos kilų užkrėsti. 
Apsaugoti Asmuo sergąs užkrečiama li- 

žmogų nuo ligos yra svarbes- ga, jei jis maišosi su sveikais^ 
negu leisti jam jis stato juos į didelį pavojų,

sifilio su triperu.

nis dalykas, 
susirgti ir paskui išgydyti.

Beveik tikrai yra žinoma, 
kad Visos užkrečiamos ligos 
galima sulaikyti nuo tolesnio 
plėtimus. šitą gi tiesą žmo
nėms pripažįstant, sveikatos 
skyriui lieka jos žiūrėti. Ir tas 
jau senai yra praktikuojama, 
ftiluo obalsiu vaduojanties de
dama pastangos prieš papras
tas vaikų ligas: difteritą, dė
mėtą šiltinę, tymus ir k., ne
užmirštant kūdikių paralyžiaus 
ir smegenų uždegimo, kurias 
ligas pasaulio mokslininkai 
gydytojai lig šiol tebetyrinėja. 
Paskui prieš pavojingas suau
gusių ligas: šiltines, džiovą ir 
k., kurių mažėjimas patikri
nama statistikos žiniomis. 
Taip pat ir kitos rūšies užkre
čiamos ligos, kurios pareina 
nuo sanitarumo (švarumo) 
sąlygų, žymiai sumažėjo. Tik 
dviem ligom: sifiliu ir tripe
ru lig šjol mažai buvo tesiru-

katąs skyrius teikė i* teikia 
Antitoksiną ir Toksiną-Anti- 
toksiną dykai. Tas daroma 
Um, kad užkirtus kelią ligai ir 
to pasekmės yra tokios, kad 
difteritas yra beveik išnaikin
tas. Tuo pačiu tikslu suteikia
ma apsaugojamasis vaistas ir 
nuo vidurių karštinių.

Dabar sveikatos skyrius yra 
pasirengęs dykai suteikti ap
saugoj amą j į vaistą ir tiems, 
kuriems yra galimybes užsi
krėsti Veneros liga, ir, jei su
sirgtų, gydyti dykai.

Todėl Chicagos miesto svei
katos skyrius ir skelbia visuo
menei, kad kiekvienas asmuo, 
kuris mario, kad jis, ar ji ser
ga lyties liga, gali ateiti į svei
katos skyrių ir jis bus išegza
minuotas dykai. Jei jis bus 
sergančiu ir neturės iš ko mo
kėti, bus taipgi jr gydomas 
dykai.

Aiški 
Giminystė

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8823 So. Halstėd St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminkA ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.IĮ švarumas ir perpilnu- ĮĮ 

ĮĮ mas pieno neatskiriami. ĮĮ 
'Į Todėl, ir Bordeno rūšies ĮĮ 
j “A” pienas su savo specia- ĮĮ 

liu prižiūrėjimu išdirbys- Į 
tės, atšaldymo ir j butelius ĮĮ. 

supylimo, tai yra pienas, ĮĮ 
kurį turi imti reguliariai. ĮĮ 

BORDENS
Farm Broducis Cb, Ine:

Telefonas Franklin 1423

JOHN KjUCHINSKAS 
lietuvis advokatas

2261 W. 22nd St., kerti Leavitt St. I
Telephone Caaal 2552

Valandos: 4 ikj
. 7 iki'

Veda visoki;_ _ _
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

6 po piet, ir nuo 
vakaro.

a bylas visuos*

nes jis kiekvieną valandą gali 
juos užkrėsti.

Kadangi sveikatos skyriaus 
narių pareiga yra žiūrėti, kad 
užkrečiamos ligos nesiplėtotų, 
tai jie privalo naudotis viso
mis jiems teikiamomis teisė
mis žmonių sveikatai apsau
goti.

Tie ♦patys patvarkymai turi 
būti taikoma seigantiems ve- 
Heros ligomis, ką ir sergan
tiems kitomis užkrečiamomis 
ligoinis. Sveikatos skyrius ban
do išspręsti šitą klausimą, 
panaudodamas grynai mediki- 
hius žingsnius, kur yra vilties 
didelių rezultatų. Jis nemano 
ir nehori pripažinti teisę orga
nizuotai paleistuvybei gyvuoti, 
ar daryti kad ir mažiausią 
pastangą paleistuvybę suburti 
į krūvą. Priešingai, jis yra įsi
tikinęs, kad dabartinis supla
nuotas karas prięš veneros li
gas prives organizuotą paleis
tuvybę musų miestuose prie 
galutino išnaikinimo; jis su
mažins skaitlių susirgimų Ve
neros^ ligomis ir tuomi patim 
prigelbės supažindinti jaunuo
menę su tikruoju pavojum 
tiems, kurie nusideda doros 
dėsniams. ,

Sveikatos skyrius dabar su
telktomis jam teisėmis gali 
izoliuoti ir paskelbti karantiną 
visur, kur tik randas užkrečia
mosios ligos ir tas vietas pa
žymėti tam tikrais plakatais.

Dar žodis apie gydymą su-

SEVERUS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

ir reumafisko uždegimo galima 

pasekmingai išgydyti su

5EVERA s| 
r.oTHARDOLj

Ištikirnas linimentas) , 

Gėras vaistas dėl susimu Šimo,fc VI vi d 9 VdldlClT) Uv I 9UOHII U ^ii*| V| 

g išsukinio, -imimo, raumenp štyvuniG 
j skausmuę strėnose ir šonuose.

, f R 60 C£fr*h\

Klabskiie pas apiiekonUs.^

W E SEVERĄ CO. 
CEOAR PAPIDS, IOWA

Tel. Randolph 4758

JURGIS ŽIBURYS
b 1 . , A • l » ’

Trijų veiksmų scenos veikąlėlis
■ ' Stato scenoje

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIS

Nedėlioję, Spalio-October 8, 1922
CHAS. STRUMIL SVET.,

158 E. 107th St., Roselandę
gautas iš Lietuvos ir dar pirmu žygiu bus vaidina-

Vaidinimas prasidės lygiai 7:00 vai. vak. šokiai

Įžanga 35c ir 50c ypatai.
ORKESTRĄ K. POCIAUS.

Kviečia visus L. S. M. RATELIS.
' 1\ I I t

Šisai veikalas 
mas Chicagoje.

PASTABA: 
prasidės 9:00 vai.

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

T—

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Tel.: Central 6390 * 
Vak. 812 W. 33 St. Chicago.

Tel. Yards 4681
---------

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashląhd Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iii 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

Teisybė, gydytojas buvo šau
kiama ligai gydyti, o kunigas 
kaipo doros mokytojas ir poli
cijos sargas, kaipo jos saugo
tojas, buvo šaukiami ligos plč- 

Tečiaus 
i mes turime- žiūrėti į lyties li
gą ne kaipo į doros, o kaipo į 
gydymo klausimą. Kas butų 
atsitikę su rauplėmis ir vidu
rių šiltinėmis, jei tos ligos bu
tų buvę pavestos doros mo
kytojų kunigų ir policijos sar
gų globai? Be abejo šiandien 
tie> kurie butų išlikę nuo mir- Į sirgusių veneros ligomis. Svei-

venc-
tokios,

nelei-
užkre-

ligoms:
karštine, j toj i mos sustabdyti. 
•a__ • * __ -ai

suterštų ir užkrėstų 
šluosto, skalbinių, ir 

dvi ligos yra pavoj in
kš visų užkrečiamųjų

Per daugelį metų sveikatos 
skyriaus nariai organizuotu 
budu darė pastangų viso
kioms šitos rūšies ukrečia- 
moms ligoms stabdyti, tik la
bai mažai domės kreipė į Ve
neros ligas; jei kada ir pada
rydavo tą, tai tik pusiau pri
merkus akis ir tai tik tam. 
kad sumažinus aklumo atsiti- > v-
kimų skaičių naujai gimusiuo
se kūdikiuose, o ne tam, kad

EXTRA! BALIUS! EKTRAI
Rengia

VIEKŠNIEČIŲ KLIUBAS
Nedėlioję, Spalio October 8 d., 1922

j. ZALUNDAUSKO SVETAINĖJE, 4501 SO. HERM1TAGE AVĖ.
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Kadangi išvažiavimai, vasaros linksmi laikai užsibaigė, tartum viskas 
apmirėę svarstant apie pasilinksminimus, puola galvon sveika mintis, da
ryti balius, linksminti lietuvišką liaudį, puikia muzika, ir profesionališkais 
šokiais. Tapig nepamirškite laiko, kas gyvas Į balių, nes bus turtingai pa
puoštas, gražiausia muzika, importuoti saldainiai ir gėrimai pagal šių laikų 
prohibicijos. Pelnas nuo baliaus skiriamss Viekšnių keturklasės mokyklos 
namams. Nuoširdžiai visus kviečia KOMITETAS.

Koncertas ir Balinsi
Rengia

PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Nedėlioj, Spalio 15,1922 
M. MEUDAŽIO SVETAINĖJ 
" 224J W. 23rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 50c. 75c.
Šis koncertas bus vienas iš gražiausių, nes Pirmyn Mišrus Choras vedamas 

p. P. Sarpaliaus, deda visas pastangas, kad parodyt publikai, kas yra dailė.
Apart choro, programe dalyvaus geriausi dainininkai kaip tai: P. Stogis, 

K. Sarpalius ir daugelis kitų, kurių dar niekuomet nėsate girdėję..
Todelgi nepraleiskit nei vienas šiosprogos, nes tokie koncertai labai retai 

pasitaiko kur girdėti. / .
Po koncerto linksmiausi visoki šokiai prie geros Sarpalių orkestros..
Nepraleiskit dienos ir laiko. Kviečia Pirm. Mišrus Choras.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Kecter Building

7- West Monroe Street, Cbicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halstcd St’.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 
LAIVYNU Lletuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearbom SU 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė.

Tel.: Pullman 6377.

■ B ■■■■■■■■ I*

TELEGRAMAS
LIUOSAS NUO VISŲ 

PARTIJŲ LAIK
RAŠTIS.

Išeina pirmoj Subatoj mėne
sio ir neperijodiškai.

Kaina 25 centai per metus. 
Užsirašyk tuojaus, o laik
raštis Tamstų užganėdins.

TELEGRAMAS, 
666 W. 18th St., Chicago.

jimos.
Į sifilį buvo kreipiama tru

putis daugiam domės. Kai- 
kyriose valstijose net buvo 
reikalaujama, kad jaunave
džiai prieš apsivedimą butų 
išegzaminuoti, kad sužinojus, 
ar jų kuris neserga sifiliu. Te- 
čiaus šitas reikalavimas buvo 
statomas ne tam, kad ligos pie
toj i muisi kebą užkirtus, o tam, 
kad, kiek galint apsaugojus 
naują gentkartę nuo blogų pa-

Didelis Gražus Metinis

TeatrasirBalius
— Rengiamas —

D. L. K. KEISTUČIO PAŠALP. KLIUBO

Nedėlioję, Spalio 8 d», 1922
MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Pi,

ONOS POCIENĖS
Seredoje, Spalių (Oct.) 18 d., 1922

Pradžia 8:15.

Seredoj, Spal. (Oct) 11

Byansko Orch.

Scenoje statoma labai juokinga 3-jų aktų komedija

“Netikėtas Sugryžimas”
' * Režisorius M. Dundulienė

Durys atsidarys 5:30 vai. vak. Perstatymas prasidės 7:00 v. vak. 
įžanga: 50c. ir 35c.

Po programai šokiai
Gerbiama Visuomenė:— , _ . .

Mes norime atkreipti jūsų dotavę, kad D. L. K. Keistučio Kliubas rėmė, remia ir yra 
dar pasiryžęs remti naudingus Liet. visuomenes darbus. Todėl tikimės, kad Liet, visuo
mene yra pasiryžus paremti ir Kliubą savo skaitlingu atsilankymu. Keistučio Kliubo 
dramos skyrius savo artistiškais gabumais yra prisirengęs užganėdinti kiekvieną atsi
lankiusį Kviečia D. L. K. K. KLIUBO KOMISIJA.

1440 West 18th Street.
Programa apart p. Onos Pocienės dalyvauja garsus smuikininkas W. Keroki 

Simon’s, kompozitorius ir pianistas Luis Vičtoi’ Saar ir Antanas Pocius.
HaamestR

Atidarymo Sezono

Su specialiu šokių programų.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome “visą staką nusibankrutiju- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit. seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po ' 
$13.50 ir aukščiau. Vyratns ir. vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėE* 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi jeigos: 1401 S. Halsted St. Iv 

739 W. 14th St.

Tikietlls galima gauti: Naujienų ir Draugo Redakcijose, Universal State 
Bank, Metropolitan State Bank, Beethoveno Konservatorijoje, Elta Ommei:; Co., 
ir pas Bitutės narius. ,

.. ...............................................................................................  11^

Auburn Park Masonic Temple

7832 South Union Avė.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Į KORESPONDENCIJOS
r Tamsios Gimines arba

TIK REIKIA NORO

Parduodame laivakortes ant visų linijų
mo

Jonaičienė ir A
Didelis Bankas ant kam

po 47-tos gatvės ir
TelefonaiAshland Avė

Chicago

Patarnavimas
Lafayette 0238.3827 Archer Avė.

QPAT K oi Zk-LID
TVIRTAME

Banko valandos

5432Tel. Pullman

garadžius ir kiti parankamai

Turtas virš 12,000,000.00

Piliava, Kaunas ir Vilnius

BLUMENTHA1

Visų ūpas buvo pa- 
dar pirmą kartą ap

tuks visų bendras

[ims, 
?iau

Pirmiau, negu siųsi pinigus i Lietuvą, ateik 
į banką ir pasiteirauk apie kainas.

Ateik į banką ir pasimatyk su pp. Sedemka, 
Grišium arba Maciku, apie geriausią būdą 
prigelbėjimo atvažiuot iš Lietuvos.

Draugai Gyvenanti Lietuvoj 
Nori Atvažiuoti Amerikon ?

telkiu 
yriŽiu 
Duodu

30 
mergi

Telefonas: Boulevard 7042

Savo vaikų meilės dėlei. Atidėk taupymą 
kasmokesčio dieną.

Protesto susirinkimas 
registraciją.

Chicago,
So. Minneapolis,

steam, garadžius 2 mašinom

Pinigus Lietuvos 
Geriausiai Siunčia 

Šis Bankas 
Siyskite Šiandie

Visi pinigai padėti spalio 10 ar pirmiaus, 
neš nuošimtį nuo spalio 1-os.

OMAHA, NEB

Kasdieną nuo 9 ryto iki 4 pa 
pietų; utarninkų vakarais 

nuo 6 iki 8; subatomis visą 
t

dieną — 9 ryto iki 8 v. vak.

A.SHUSHO 
AKUSERKA

j Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St. 

Chicago, III.

Ar jau krauni savo javus dabar, kad galė
tum pagelbėt savo vaikams, kada jiems bus 
reikalinga?

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 va), po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

kiekvienam atskiras. Kaina

Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 
yra pamatas jo nuolatinio augimo.

Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 
patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit Šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir (variai Įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žfrigeldu važinėti tais lai
vais. Pilnrs informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL SfTEAM 
PACKET CO.

11TW. Washngton St 
325 Second Avė,

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušeriui
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekvienam* at
sitikima 
ypatiiką 
rėjimą. 
patarimu* 
terims ir 
noms veltui

CHARLES ELECTRIC 
SIGN CO., 

(Lietuvis)
Padarome visokias elektros 
iškabas (Signs) dideles ar ma
žas Chicagoj ir kitur. Malė" 
vojam visokias iškabas, langų, 
sienų, ant drobes, dirbtuves 
ir pardavimo.

Ofisas:
1320 Blue Island Av. *

Skyrius:
3153 S. Halsted St. 

Chicago.
Phone Caiial 4330

CITIZENS STATE BANK 
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO ŠUTAU P 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUQ UGNIES IR VIESUL06 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, Uskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet Ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

DR. G. Z. VEŽHJS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvls

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisai 1201 W. 22nd SU kampas b 

Laavitt 34. Tel Caaal U22.
Rsrtdendjs tilt W. 4M Gi. 

Tel Lafayette ’GSG

Užbaigęs savo kalbą Ūkelis 
paklausė susirinkusių, ar regis
truosimos ir imsime pasus. 
Gavo atsakymą ne.

Po jo kalbėjo adv. J. P. Ju- 
vikas. Jis kalbėjo kaipo Ame; 
rikos pilietis, pasmerkdamas 
šitą Lietuvos valdžios patvar
kymą; patvarkymas esąs blo
gas todėl, kad jis atmeta nuo 
Lietuvos daugybę lietuvių Ame
rikos piliečių, kuęie daug gero 
jau padarė Lietuvai ir dar 
daug gero galėtų padaryti. Ant 
kitų gi lietuvių ji uždeda baus
mę privalomo $10 mokesnio 
formoje taipgi už tai, kad jie 
gelbėjo Lietuvai. Žmonės savo 
noru, girdi, gal nesigailėtų ir 
325 mokėti, kada butų reika
las, bet prievarta negali tikti 
nei vienam. Jis sakė, kad mes 
turim reikalauti, kad Lietuvos 
valdžia savo nevykusius pat
varkymus atšauktų.

Po jo kalbėjo jo žmona Ju
rkienė. Ji ragino visus, kurie 
nori matyti daugiaus laisvės 
Lietuvoje šelpti aukomis Lie
tuvos socialdemokratus, kurie 
smarkiausiai kovoja už Lietu- 
vos žmonių laisvę ir ypatin

gai už biednuomenės reikalus, 
kad jie galėtų pravesti daugiau 
javo atstovų į Lietuvos Seimą.

Draugas P. J. Juzeliūnas kal
bėjo apie klerikalizmo įsigalė
jimą' Lietuvoj ir čia Amerikoj, 
kaip jie rengia visokius Įstaty- 

kuriais kas sykis vis dau- 
suvaržoma darbininkai, 
patarė So. Ojnahiečiams 

sugiiąžinti registracijos popie
rius Čarneckiui atgal ir reika
lauti, kad privalomoji regist
racija su $10 mokesniu butų 
atšaukta.

A. Poškus perskaitė protesto 
rezoliuciją Lietuvos valdžiai, 
paminėdamas, kad ją rašant 
buvo pasinaudota kaikuriais 
paragrafais iš Valparaiso lie
tuvių moksleivių išneštos rezo
liucijos. Susirinkusieji perskai
tytą rezoliuciją priėmė.

Taigi So. Omahos lietuviai 
Šitame susirinkime viešai atsi
sakė registruotis ir mokėti už 
pasą $10. 
kilęs. Tai 

’.ireiškia 
veikimas.

Katrina
Žolpis parinko aukų L. S. 1). 
P. darbuotei, kad gavus dau
giaus darbo žmonių atstovų 
Lietuvos seime. Aukų surink
ta $12.15 ir pasiųsta LSS. Sek
retoriui, A. Žymontui, Chica
goj. (Aukavusių sąrašas Įdėta 
kitoj vietoj. — “N.” Red.)

A. A. žolpis.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties-

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687____

CUNARD
A c HOR

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesoą pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGAR1A.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
CARMANIA ..................  Spalio 12
COLUMBIA ................... Spalio 14
AUSONIA ........................... Spalio 19

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
nąieste, arba apielinkėj.

Bližiiuia Litiiviiki KratrtovtJ
Ant Town trf Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoįa- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzlkališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvaduoja ( 
Lietuvą arba ant ukėe.

UMrvteČiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Taių) vietos lietuvių eina ga
na gyvas judėjimas prieš pri
valomą Amerikos lietuviams 
registraciją, paskelbtą iš Wa- 
shingtono atstovo Čarneckio. 
Jis taipgi prisiuntė pundą po- 
pierų tai registracijai atlikti. 
Delei to draugijų komitetas 
sušaukė viešą lietuvių susirin
kimą rugsėjo 24 d., kad tą 
klausimą visiems kaip reikiant 
apkalbėjus.

Susiijinkiiinas įvyko vakare. 
Atidarė jį rengimo komiteto 
pirmininkas Andrius Ūkelis, 
plačiai išaiškindamas susirin
kimo tikslą. Jis sakė, kad Lie
tuvos valdžia nori uždėti ant 
mus amerikiečių mokestį, rei
kalaudama, ka(? kiekvienas 
Amerikos lietuvis, kuris nori 
būti Lietuvos piliečiu, išsiim
tų pasą iš Lietuvos Atstovybės 
ir užsimokėtų už jį $10. Tas, 
girdi, primena mums Rusijos 
caro laikus, kur jo tarnai per
sekiojo žmones ir areštavo 
tuos, kurie neturėjo paso. Be 
paso, girdi, negalima buvo 
žengti nei vieno žingsnio.

Ir dabar Lietuvos valdžia, 
tur būt iš caro Mikės pasisko
lino šitą gudrumą Amerikos 
lietuviams ukazus rašyti, ku
rių jie, kaip Lietuvos valdžiai 
matos, turį klausyti, arba iš 
Lietuvos von.

tMHRVUrnuulBIhll ■ *«■

| Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
| 12th STREET

/^OR.h'ERZMAN^i
H RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per III 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorij&i 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 959
Boulevard 4186

8813 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai, vak.

» *814-18 KoosevHt RA *
Arti 81. Loeis Av*,

I OI.CAGO, ILL i
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Universal State Bank
3252 South Halsted St., , Chicago,. III.

NEGIRDETI BARGENAI,TARP WESTERN AND KEDZIE AVĖ.
(Pas Vienuolyną)

Parsiduoda beveik nauji, gražus namai ant 80 pėdų lotų po 2 flatu, 
puikių plytų frontai, elektra, maudynės, edmentuoti ir išplesteruoti 
baismentai su skalbyklomis. Viskas aržuolo baigta ir vėliausios 
mados.
1) 2 fialai po 5 kamb.,- apšildymas 
tik $10,500.
2) 1 flatas 5 kamb. ir 1 fl. 6 kamb,
Kaina $11,500.
3) l^abai puikus bungalow 5 kamb.,
Kaina $7,500.
Daugiau tokių namų šioj apielinkėj už tiek nerasit.

YPATINGAI GERI PIRKIMAI •
Parsiduoda geras mūrinis namas 2 fl. po 6 kamb. elekt. maud. cement. 
baism. Pirmas fl. apšildomas, gražus dideli medžiai iš fronto ir itž- 
pakalio. Reikia įmokėti $3000. Kaina tik $8,100. Randasi prie 
Garfield Blv. ir Sherman Pk.
Gražus bevrik naujas mūrinis namas 2 fl. po 5 kamb. viskas vėliau
sios mados. Reik:a įmokėti $2000. Kaina tik 9000. Randasi puikioj 
Roseland naujoj kolonijoj.
Beveik naujas mūrinis namas 2 aukštų, elek. maud.cement. baism. skal
byklos. Kaina tik $6000. Randasi arti Cicero.
Kampinis visas pressed plytų gražus namas, 2 aukštų, 4 flatąi, cem. 
baism. skalbyklos ir kiti parankumai. Aržuolo baiktas. Randasi 
South Side. Kaina tik $14,500. Nepraleisk Šios progos.

Kreipkitės pas

S. L. Fabionas Co.
809 W. 35th St. (arti Halsted, baltas namas).

Žmogaus ateitis budavojasi tikslingu sunaudojimu uždirbtų pinigų. 
Ką sutaupysi Banke. — Tas bus tvirtu pamatu Tamstos gerovei.

BET ATMINKITE 
kad

UNIVERSAL STATE BANKAS 
yra

DIDŽIAUSIS IR TVIRČIAUSIS LIETUVIŲ BANKAS 
O SYKIU IR TAMSTAI VISAPUSIAI TINKAMIAUSIS. 

Moka 3 nuošimtį ant Taupimų ir 6-tą nuošimtį ant morgečių ir bonų 
Klauskite.

BANKO TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
, Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už garantas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
žvarių aržuolo išgrindimul po ......................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindinaui ......     16c.
švarių klevo išgrindimui ..............................     10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai būdavot! ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER C(L>
Tel: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth Sf.

Tel. BOU lev>rd M87 
444> S. AjiMaad Ava 
Kampu 47*to» v*t 

2-roa lubos.

AKUŠERKA
3101 So. Balsted St.. kampas 81 gat 

Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

j o s kole»>
.. n «•

praktika-
IoMKi* ^^nBH'rusi Peni* 

į silvanijos 
hospital*- 

36. Pasek
mingai 

tarnauja 
prie gim 
tymo. Due 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose rei 
Laluose 
perims 
merginoms.

«&WESTSlDESSžlkNK
crAe Bank o f “Sakėti) and Friendly Serme 

Roosevclt Road at Halsted Street' Chicago

KONTRAKTORIUS
Budavoju mutinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.



.v m ► v»«-*v«k» ia

NAUJIENOS, ChicagO, 111.
■M

šeštadienis, Spalis 7 d., 1.922

eublished Daily azcapt Sunday

ikfitor P. UrifaittK

WW Boath Halated Birut 
Chicafo, Ulinei*.

L&laphona Koosavalc 8601

by

Subacription Rateaj 
tf.Ufl per year in Canada. 
|7.00 pat year outaida oi Chicago, 
18.00 per year tu Chicago, 

8c. per copy.

Entered as Second Claae Matter 
March 17th, 1914, at che Post Office 
oi Chicago, 111., undar Che act oi 
tfarch Znd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
acdėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
11L — Telefonas j Boosevalt 8600.

Chicagojt — paltui
Matuiu* ____
Pusei mat< .............
Trims snfaeatama . 
Dviem minasiam .

f8.O0 
. 4.50 
. 2.25 
. 1.75
Uit

Chicagoje per nettotojuu
Yima kopija , — 8c.
Savaitei , - , ------- 18c.
Mineliui ................   75c.

Suvienytose Valstijose ne ChAsegoje 
paltu:

Metams —.... ... .....................— 97.00
Pusei metą _____  4.U0
Trims mėnesiams ------ 2.00
Dviem mėnesiam.... .......... 1.50
Vienam mėnesiui  .75 
Lietuvon ir kitur uisieniuose;

(Atpiginta)
Metams.... ............
Pusei metų ___
i raus mėnesiams

Naujas 
skilimas

18.00
4.50

. 2.25

Šitokia padėtis [ 
šalyse gali prasi tęst dar eilę “ 
metų, ir darbinikams per tų 
laikų nuolatos teks tarp sa
vęs ginčus vesti delei to, kuri 
taktika yra naudingesnė 
jieAs tam arba kitam mo
mente. Bet prie ko gi darbi
ninkai prieitų, jeigu kiekvie
nų kartų jie dėl šitų ginčų 

i skaldytų savo organizaci
jas? Kas iš tų skaldymų 
pasinaudotų?

Italijos socialistų partija, 
reikia žinot, jau yra pergy
venusi dvejetų skilimų. Da 
pirm karo iš jos buvo praša
linta stipri reformfetų frak
cija. Karo laiku partijoje 
vis labiaus ir labiaus įsigalė
jo bolševikiški elementai, ku
rie grūmojo išmesti viduri
nę srovę; bet, pagalios, pats 
kairiausias sparnas, visiškai 
nudardėjęs į komunizmų, 
pats pasitraukė. Dabar gi 
įvyko skilimas ir vidurinėje 
partijos srovėje.

« * i i 9

Visa tai rodo, kad Italijos 
socialistų judėjimas nėjo 
sveiku vystymosi keliu. O tai 
pareina nuo to, kad pačiose 
darbininkų masėse tenai dar 
nėra nusistovėjusios nuomo
nės.

įvairiose ta keletas tokių politikierių, C i
“Vienybė“ rašo:

“Bet, anot ‘N.’ tas jau ne
būtų buvę- taip bloga, jeigu 
tik tie visi amerikonai nebū
tų padarę vienos didelės 
nuodėmės, būtent: “jie visi 
gyrė Lietuvą ir lietuvių 
tautą.’

“Anot ‘N-nų’ girti Lietuvą 
yra neatleistinas netaktas...“ 
Šitoks “Vienybės” rašymas 

yra niekas dauginus, kaip fal
sifikacija.
straipsnyje nebuvo nieko pa
našaus.

Mes visai nepeikėme ame
rikonų už tai, kad jie gyrė lie
tuvius ir jų tautą, bet tiktai

l be
svar- 

kompli-

Nes “Naujienų1

nurodėme, kad lietuviai 
reikalo deda tiek daug 
bos aut amerikonų

mentų: viena, dėlto, kad ame
rikonai politikieriai, nėra nuo
širdus tuose savo komplimen
tuose (jie žiuri į “foreinerius” 
dažniausia su panieka); antra, 

‘dėlto, kad tie politikieriai ge- 
rinasi musų publikai (lygiai, 
kaip ir lenkams, vokiečiams r 
tt) tam tikrais partyviškąls 
išrokavimais.

’ Jeigu ‘“Vienybės” redakcija 
nesutinka su musų nuomonė
mis, tai tegul ji kritikuoja jas. 
Bet ji neturi jokios teisės iš
kreipti musų mintis! Ir jeigu 
ii prie to dar drįsta sakyti 
mums pamokslus apie paukš
čius, kurie “savo lizdą der
gia”, tai mes turime paste
bėti jai, kad šitokiais falsifi- 
katoriškais triksais ji kaip tik 
ir dergia savo lizdą— “Vieny
bę”!

Žemaites paskutines gyvenimo dienos
(A. Butotos laiškas).

(Pabaiga) dėl kurio statymo jau tuomet 
lakioj imo procesija sutvėrė 

statymo komitetą.

tik-ką ApžvalgaPranešama, kad 
įvykusiam Italijos socialistų 
suvažiavime partija suski
lusi, kuomet dauguma dele
gatų nubalsavusi, kad^š par
tijos turį būt prašalinami vi
si šalininkai bendradarbia
vimo su buržuazija. Po to 
nutarimo mažuma apleidusi 
suvažiavimų.

Reikia apgailestaut, kad 
taip įvyko. Italijoje darbi
ninkų judėjimo padėtis yra 
perdaug kebli, kad tenai so
cialistai galėtų eikvot savo 
jiegas tarpusavinei kovai. 
Ažuot skaldęsi, jie turėtų 
žiūrėt, kaip atsiginti nuo 
juodašimtiškų “fašistų”, ku
rie terorizuoja darbininkų 
organizacijas ir laikraščius.

Skilimo priežastis, matyt, 
buvo nuomonių skirtumai 
klausimu dalyvavimo koali
cinėje valdžioje. Daugumos 
vadas, Serrati, kuris treje
tas metų atgal buvo visai nu
krypęs i komunizmo pusę, 
yra priešingas tam, kad so
cialistai prie bent kokių ap
linkybių dalyvautų valdžioje 
kartu su buržuazija arba 
remtų buržuazinę Valdžių; 
mažumos gi vadas, Turati, 
mano, kad prie tam tikrų ap
linkybių socialistai privalo 
paremti demokratinius bur
žuazijos sluogsnius prieš re
akcionierius, ir net gali kar
tais eiti į valdžių kartu su 
buržuazinės demokratijos 
atstovais.

Perdaug užimtų vietos čio
nai gvildenti, katra tų dvie
jų nuomonių yra teisingesnė, 
bet galima pastebėti vienų 
dalykų: tų, būtent, kad tie 
nuomonių skirtumai yra na- 
turalis apsireiškimas masi
nėje partijoje. Jie yra ypač 
neišvengiami šiandie, kuo
met daugelyje šalių yra to
kia padėtis, kad buržuazija 
jau nebėpajiegia viena val
dyt, o darbininkų klasė dar 
nėra pakankamai stipri pa
imti valdžių į savo rankas. 
Tose šalyse — kaip, pav. Au
strijoje, Vokietijoje, Švedi
joje ir k. — darbininkų par
tijų atstovai tai įeina į vald- Wilkes-Barręs lietuvių demon- 
žių, tai išeina iš jos. staciją, kurion buvo pakvies-

JANULAITIS IR PAKINYS 
IŠBRĄUGTI Iš S.-D. PAR

TIJOS.

Kauno 
paskelbė

Kau-
Cen-

jk

“Socialdemokratas 
tokią žinią:

S.-D. P. 
no Kuopa pranešė , 
tro Komitetui, kad
eidama šių metų Partijos 
konferencijos nutarimu, iš
braukė iš Kuopos narių Juo
zą Paknį už dalyvavimą 
valdžioje ir Augustiną Janu
laitį už dalyvavimą kaipo 
nario V. Tribunale, kuris da
ro mirties bausmės sprendi
mus.

“Centro Komitetas randa, 
kad Kauno Kuopos sprendi
mas pilnai sutinka su. kon
ferencijos nutarimu nr tuo 
pačiu J. Paknys ir A.. Janu
laitis nustoja buvę L. S. D. 
P. nariais.
“L. S. I). P. Sekretoriatas”.

Del tų dviejų asmenų daly
vavimo valdžios įstaigose bu
vo ne kartą daroma socialde
mokratams priekaištų iš įvai
rių pusių. Nepersenai mes tu
rėjome progos padaryti tuo 
klausimu keletą pastabų. Mes 
nurodome du dalyku: viena, 
kad Paknys neužima atsako- 
rningos vietos valdžioje; antra 
kad dėl jo, lygiai kaip ir dėl 
Janulaičio buvimo tam tikrose 
įstaigose socialdemokratų par
tija nėra dariusi jokių sutar
čių su valdžios partijomis.

Iš to gi, kas aukščiaus pra
nešta, mes dabar matome, kad 
tuodu asmeniu elgėsi ne tik
tai be partijos pritarimo, bet 
dagi priešingai jos nusistaty
mui.

A. Janulaitis jau, matyt, se
nai yra nukrypęs nuo to kelio, 
kuriuo eina Lietuvos socialde
mokratų partija. Pernai jisai 
išėjo viešai su aštria partijos 
kritika, kuri buvo paskelbta 
"Lietuvoje“.

AR BE TO NEGALIMA 
APSIEITI?

su“Vienybė” polemizuoja 
mumis dėl tos musų pastabos, 
kad lietuviai visai be reikalo 
sėbraujasi su Amerikos politi
kieriais, kviesdami juos j savo 
demonstracijas ir kitokias iš
kilmes. Bet ji daro tai labai 
keistu badu. Paminėjusi

a
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Sėdžiu vėlai nakčia, tame paminklo 
pačiame kambary, prie to pat'Tas dar iki šiol nesuspėjo mė
sinio, ant kurio apsupta vainir! 
kais, ji praleido jau nebegyva, 
tris paskutines savo naktis, ir 
kur ateidavau pas ją irgi nak
timis, kuomet visi lankytojai 
jau būdavo išėję, pats vienas 
prisižiūrėti, atsižiūrėti jos vei
dui, raudodamas, pasikalbėti 
su ja, ir kartais rodydavosi 
man, kad ji ims ir pratars žo- 
dį-kitą, utis ir atsisės karste, 
idant atsikelti... Ir rodos man, 
kad pakėlęs akis

ko ypatingo nuveikti. Žinoma, 
viskas labiau prigulės nuo to, 
kiek pinigų tam tikslui pasi
seks surinkti.

Iš giminių laidotuvėse buvo: 
Elena Teresienė, Elzė Čepaus- 
kienė, kuriedvi pribuvo į 4 
valandas po mirties, jau rado 
karste, ir Stasys Jaras — ant 
rytojaus. Su jais, jiem ir per 
juos kitiems ir išsk irsčiau par
sivežtąjį Žemaitės pas mane,

pamatysiu Mariampolėn, jos turtą. Kaip

jos ramų veidą, o aplink po 
kambarį ant sienų jai vaini
kus. “Labanakt, poniutė,” sa
kydavau tuomet, išeidamas iš 
šio paskiausioje kambario, 
taip kaip sakydavau ir gyvai: 
“Labanakt, poniute!“...

Galima pasakyti, kad ir laik
raščiai ir eilė “veikėjų,” sten
gėsi ir pasirodyti ir ypač ap
rašyti, kokie jie artimi Žemai
tei.. . taip po mirties. O pa
kol ji buvo gyva, tai naujoje

sergančios paskutinėse dienose 
klausiau, kam ką atiduoti, tai 
vis sakė: “Bufetams.. .pas jus 
gyvenau, jums viskas ir lieka,” 
ir lik žinodami, kam rengėsi 
sveika būdama kokią paspirtį 
duoti ir kalbinoni padaryti 
dispoziciją raštu kas link virš
ui inėtų 7000 auksinų dėl St, 
Jaro, o kitus pinigus, rodosi 
$20.00 ir apie 11OO auksinų, 
Liudvikui Teresiukui, apie ku
rio mokinimą vis buvo susa

Prie Žemaites kapo — ją palaidojus

Lietuvojc, pas atnaujintus lie
tuvius, ji tos artimybės nema
tė, ir nekartą jau skųsdavosi, 
kad dabar žmonės labai atsi
mainė į blogąją pusę. Bet tie 
žmones laidotuvėms nei kiek 
neužkenkė.

Tamstos telegramą dar sus
pėjau gauti ir perskaičiau prie 
duobės, kaipo paskutinį žodį 
nuo mylinčio sūnaus.

Vietą ant kapinių išrinkau 
pačiam vidury, prie centrali
nio tako, po dviem berželiais, 
paėmiau vietos užtektinai, kad

rūpinusi. Parvežtus iš Ameri
kos daiktus, dar pati asmeniš
kai išvažiojo po gimines atsi
lankydama.

Labai laimingai išėjo su raš
tais. Rūpindamasi apie jų lei
dimą, idant juos tvarkyti,, ji 
pati atsiėmė nuo Jablonskio. 
(Tokiu budu dabar pas mane 
jau raštų yra didelis rinkinys. 
Tas yra labai svarbu, nes pęT 
karą laikraščiai, kalendoriai 
ir knygutės, kuriuose jos raš
tai buvo spausdinami, tapo su
naikinti ir daugelį.- surinkti 
butų buvę sunku. Nors ir da-,

bar ji sakėsi keleto dalykų pa
sigenda ir nežino kur pasiseks 
surasti, bet visgi tai jau su
rinkta.

Iš kilos pusės, nekalbant jau 
apie asmeniškus jausmus, iš 
atžvilgio raštų išleidimo, pri
sieina didžiai gailėtis, kad ne-4 
pagyveno dar nors kokį pus
metį, nes viena, neužbaigė sa
vo begalo puikių atsiminimų, 
kuriuos, sulig musų patarimo, 
uoliai ėmė rašyti ir parašė la
bai interesingus iki Višinskio 
laikų; ir antra, ji pasakojo, 
kad mano sudaryti raštų 5 to
mus, į kuriuos jau visus raš
tus ir paskirsčiusi, vienok są* 
rašo, kas į kurį tomą įeisi, 
tarp jos raštų ir popierių ne
surandu, gal būt buvo tai pa
dariusi tik stačiai sudėstyda- 
lųa raštus, iškarpas, rankraš
čius. .. į penkias krūveles, ku
rios, vienok nuo lentynos, ku- 
sri stovėjo lygiai galvos ser
gančios, buvo numestos, idant 
duoti daugiau vietos, ir nui
mant knygos ir raštai buvo 
sumaišyti! Jei raštelio apie 
padalinimą į tuos 5 tomus su
rasti nepasiseks, tad reikės 
Jau pačiam leidėjui padaryti 
paskirstymą. Chronologiškai ir
gi bus sunku leisti, nes ypač 
ant rankraščių nėra jokių žy
mių kurs kada rašytas. Apskri
tai su redakcine puse darbo 
bus dikčiai, nes rankraščiai se-r 
nų laikų, ypač rašytieji paiše
liu, labai sunkiai įskaitomi.

ISu leidėju išėjo taip. Buvo 
pasisiūliusi švietimo, ar kaip ją 
ten, komisija prie švietimo mi 
nisterijos ir labai, kaip pa
sakojo žemaitė, siūlėsi, bet ir 
ji ir aš pabijojome atiduoti 
leidimą į valdiškas rankas, nes 
atmenant dabartinius labai 
“krikščioniškai-demokratiškus” 

laikus ir valdžios atžaga- 
reivingumą, abejojame,
ar neims per aštriai cenzuro- 
:ti, katalikinli ir... nespaus
dinti nei vieno rašto, kurs pa
liečia klebonijas, klebonus, 
[davatkas ir tt. ir tt.

Šiauliuose “Kultūros” bend
rove irgi atsisakė. Tuomet 
pradėjau galvoti leisti pats. 
Ji ves visą redagavimo darbą 
su pagelba kiek reikės ling
vistų, aš kiek pajiegsiu, duo
biu kapitalo, kiek neužteks, 
skolinsiu, ar lęaip kitaip uba
gausiu pas Tamstas Ameriko
je.

Kuomet jau sirgo, iš tos pat 
abejonės, kad leidimas nepa
tektų į perdaug cenzoriškas 
rankas, sutarėm, kad leidimą 
visų raštų penkiems metams 
Žemaitė perleidžia man. Apie 
ką sustatėni ir ji pasirašė su
tartį. Kuomet aš nuo savo ko
kio nors pelno iš leidinio atsi
sakiau (nes ji vis siūlė, kad 
jei bus pelnas, aš su juo da
ryčiau ką noriu...), tada įra
šėm į tą sutartį, kad “iš iš
leistųjų mano raštų, A. Bulo
ta turės išduoti mano sunui 
Antanui Žyuiontui, 500 egzem
pliorių, o jei bus dar koks pel- 

lnasA tai pavesti jį ant mokini- 
mosi sūnaus mano dukters Te- 
resienės Liudvuko, o kas link
tų, “Žiburėlio” draugijai Ma
ria m pelėje.” šio Mariampoli- 
nio “Žiburėlio” valdybos nariu 
ji buvo prieš mirsiant. Tai yra 
draugija, kuri šelpia tiktai so
cialistinę jaunuomenę. •

Kadarjgi, sulig sutarties, Ma- 
riampolinis “Žiburėlis” galės 
'-‘auti pelno is Žemaitės raštų 
leidimo, tai viena, prie 'rede- 
gavimo raštų manau jį pa
kviesti, o antra, jo kaip ir 
kontrolei manau pasiduoti kas 
link piniginės leidimo pusės, 
idant niekas negalėtų sakyti, 
kad aš pasipelnau.

įleidimas dabartinėse sąlygo
se prekiuos brangiai. Man vie
nam bus sunku' finansuoti, 
ypač, noriu t reikalą greit atlik
ti, o gal ir visai nepakeliama, 
lodei tikiuosi, kad Žemaitės 
Fondas, apie kurį rašote Ju^ų 
laiške, gal sušelps mane tam 
tikslui surinktais pinigais vie
nomis ar kitomis sąlygomis, 
laip pat ir paminklo statymui, 
čia Mariampolėje, ant kapų, 
š kur nei aš, nei buvusieji gi

mines nenorime ir nemanome 
jos niekur perkelti, nes čionai 
pas mus atvažiavusi gyventi ji 
ir sakėsi prie musų baigsianti 
gyvenimą...

Paišykite, ar galima tikė
tis iš Amerikos kokios pašel- 
pos tiems reikalams, kiek ir 
kada? Ir leidimą žemaitės raš
tų ir paminklą norėtųsi pada
ryti taip, kad butų verta švie
sios Žemaitės atminties.

Parašykite sąvo pageidavi
mus sulig tų dalykų. Aš vė
liau irgi parašysiu smulkiau 
apie savo planus.

Grįždamas prie paskutinių 
Žemaitės dienų galiu užbaigti 
šį laišką apie ją: gyveno gra
šiai kaip tikras žmogus, mirė 
gražiai, palaidot gražiai, ir 
atmintis jos BUS graži!

Vėl vėlyva naktis: “Laba
nakt, poniute“!

Širdingai spaudžiu Tamstos 
ranką,

A. Bulota.
Maria mpolė.

" """ »■■■■■■ ■ ----------- i ..j-. y. JTI

Lloydo George’o naujas 
karas

Mus laukia tikybinių karų gar 
dynės sugrįžimas. Mahometonų 
pasauly kalbama apie naują je- 
hadą, didžiausį mahometonų su- 
kįlimą prieš savo krikščioniš
kuosius valdovus. Musų taip va
dinamame krikščionių pasauly 
yra daug palaidos kalbos apie 
“krikščionių civilizacijos” gyni* 
mą nuo barbaringų stabmeldžių 
puolimo. Net konservatingieji 
New Yorko laikraščiai prisideda 
prie to choro histeringais raudo
jimais, kad Amerika išsižadėjo 
savo teisei kištis į Europą ir 
Artimuosius Irylus ir prašo pas- 
krikščioniškąjį pasaulį dorinės 
paramos Anglijai jai besisten
giant atgaivinti karo laiko san
tarvę naujai kovai ties Dardene- 
Jiais, šį kartą apsikeitus vaid
menimis, santarvininkams gi
nant siaurumą nuo turkų.

Perskaitykime ramiai senus 
numerius tų pačių laikraščių, 
kurie dabar taip garsiai šaukia 
apie “nepakenčiamus turkus”, 
kuriems išvyti iš Europos parei
na dėtfr visos pastangos. Mes 
atrandam, kad net santarvinin
kai niekuomet nežadėjo vyti tur
kų iš Ępropos. N uo pat pradžios 
jie pripažino, kad Konstantino
polis if Rytų Trakija yra tur
kų apgyventi. Mes atsižinom, 
kad santarvininkai parašė su
tartį su Turkija kovo mėnesį, 
1920 m.; kad jie pastatė turkų 
armiją, biudžetą, muitus, gelž- 
kelius ir uostus po santarvinin
kų kontrole ir pavedė Smirną 
Graikijai, bet Konstantinopolį 
Trakijos dalį paliko turkams; 
kad turkai atsisa.ke pasirašyti ir 
kad Anglijos kariniam ir laivy- 
niniam spaudimui privertus tur
kų valdžios likučius pasirašyti 
jai neapkenčiamą sutartį, 
gyvieji senojo turkų parlamento 
elementai pasislėpė azijinė j Tur 
kijoj, kur Mušta fa Kernai su 
rinko turkus tautininkus į nau
ją ir vis stiprėjančią valdžią. 
Santarvininkai iš pirmo visai 
atsisakė pripažinti šitą valdžią 
ir Anglija net gelbėjo graikams 
kovoti prieš ją; tečiaus ji suta
po tokia aiškiai tikrosios turkų 
valdžios išraiška, kad pirmiausia 
sovietinė Rusija, paskui Franci- 
ja ir ant galo Italija padarė tai
ką su ja, ignoruodama lelinę val
džią, palaikomą anglų kanuolė- 
mis senovinėj sostinėj. Mes taip
gi atsižinom, kad be viešos su
tarties Sevrese trys didesnieji 
santarvininkai, Anglija, Franci- 
ja ir Italija, padarė slaptą sutar
tį, padalinimui Turkijos į “įtakos 
sferas” — geras posakis! — ir 
pasidalino turkų žibalo laukus ir 
kad franeuzų ir-italų sutartimis 
su Mustafa Kemalu buvo bando
ma gauti iš turkų grobi n io da
lį (ekonominių koncesijų for
moje), kuriuo santarvininkai ti
kėjosi galėsią pasidalinti be tur
kų įsikišimo. Mes sužinome, 
kad net Anglija kvietė Musta- 
fos Kemalo valdžios atstovus į 
Londoną pasitarti’ vasario mėne
sį, 1921 m., nors vėliau ji su pa

sipiktinimu niekino Franciją už 
taikymąsi su juo atskirai. Ant 
galo mes sužinom, kad eilei sub
sidijuojamų graikų puolimų ne
pavykus, Anglijos, Franci jos ir 
Italijos užsienių ministeriai su
sirinko Paryžiuje net kovo mė
nesį, 1920 m. ir mes randame 
laikrašty “Times” šitą jų spren
dimų išeigos užrašą:

“Paryžius, kovo 26 d. šį vaka
rą santarvininkų užsienių mi- 
nisteriai pasirašė laikinas išly
gas, kuriomis jie bendrai sutin
ka Sevreso sutartį perrašyti... 
Santarvininkai savo susitaikyme 
galutinai nustato kaipo savo no
rą atsteigti turkų tautybę ir tur
kų autoritetą tokiame stovy, ku
ris padėtų turkams pradėti iš- 
naujo savo nepriklausomą būtį 
su Konstantinopoliu kaipo jų so
stine... Europoje Konstantinopo
lis ir didelė Rytų Trakijos dalis 
pasiliko po pilnu sultano suvere
numu. Teritorija susidurianti 
su siauruma bus demilitarizuo
ta.”

Turkai priėmė šitas išlygas, 
pridėdami mažesnius pataisymus 
apie tą laiką,kada Graikijai buvo 
leista evakuoti mažoji Azija. 
Graikų karo vadai pavadino iš
lygas negalimomis priimti ir vėl 
puolė turkų pozicijas. Santar
vininkai matomai greitai užmir
šo šitas sąlygas, bet turkai atsi
minė jas. Anglija, kuri šian
dien yra tokia greita pavartoti 
spėką, kad neleidus turkams iš
pildyti pačių santarvininkų pro
gramą, nenorėjo pavartoti atta- 
tinkamo spaudimo į savo įran
kius graikus. Graikų aryiija be
sitraukdama degino- turkų kai
mus; neilgai trukus turkai įėjo 
į Smirną, kuri taipgi degė ir de- 
šimtyš tūkstančių graikų šian
dien yra alkanais, plikais pabė
gėliais ant Aigijos salų, ar pa
čioj Graikijoj, kęsdami neapsa
komą skurdą, bet laimingi, paly
ginti su jų tėvynainiais pasiliku
siais Azijoj. Kita šito baisaus 
pokarinio dešimtmečio didžiųjų 
nelaimių fazė apsireiškia musų 
puąrytinių laikraščių pirmuose 
puslapiuose.

Šitaip dalykams esant Ameri
kos valdžios priimtas nusistaty
mas mums atrodo geraširdžio 
sveiko proto ir dosnumo nusi
statymu. Ji atsisakė maišytis į 
nelemtas diplomatines europinių 
valstybių intrigas, ar būti įtrauk
ta į karą, kad neleidus turkams 
savo<žemes atgauti; vietoje to ji 
panaudojo savo karo laivus žmo
niškumo tikslams, kad gelbėti 
pabėgėlius, kiek jų galės sutilp
ti ant tų silpnų laivų, kurie yra 
pastatyti pavojingesniems tiks
lams; jos jurininkai gelbsti tur
kams sargybą eiti baimės ištik
tame Smirnos mieste; ir, mato
mai, ji kreipės — nors dėl neku
riu priežasčių kreipės neviešai— 
į santarvininkų valdžias, prašy
dama pagelbėti jai suorganizuoti 
gelbėjimą dideliu plotu.

Bet šituos menkus pagalbos 
nešimo bandymus bedarant karo 
pavojus nėra praėjęs. Turėda
mi santarvininkų nusistatymą 
linkui Turkijos savo mintyse, ši
to karo pavojų galime aiškinti 
tik vienaip: jis yra santarvinin
kų intrigų vaisiumi Mažoje Azi
joje ir jei Artimieji Rytai šiam 
dien pataps naujo karo regykla, 
tai ne dėlto, kad mahometonai 
veda puolimą, o dėlto, kad An
glija, bijodama, kad jos įtaka 
Mesopotamijoj, Palestinoj, Per
sijoj ir Indijoj nenupultų, . pa
naudoja karinę ir laivyninę jie
gas, neleisdama įvykiti turkų 
armijai tą, kas Turkijai pagal 
tiesą priklauso ir ką Turkijai ža
dėjo tos pačios valstybės o da
bar Anglija stengiasi tą prižadą 
sulaužyti. Kuomet visas Angli
jos Atląntiko laivynas gavo į- 
sakymą plaukti į Dardanelius, 
tai yra aišku, kad jo tikslas yra 
ne neutralybės gynimas, o palai
kymas anglų viršenybės ant tos 
strateginės sostinės.—Nation.

OR A. MONTVTO j
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas | 

K. VVnshinetnn Rt.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8862 
1824 Wabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 

te------------------------------------------------- U



.. i en ts. S. P ■ >; 7 ū. 1922 NAUJIENOS, CMcag‘ff, M

Antras atsiųstas mums atsi
šaukimas, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos išleistas dėl 
rinkimų f Lietuvos Seimų:

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija.

> JUS, TIKINTIEJI!

Vargingasai darbininke. Pilie
ti. Lietuvos dievobaimingosios 

moterys!

Tų musų žodį skiriame vi
siems, kurie tikėjimų deda sa
vo minčių, siekimų ir darbi 
pamatan, kam tikėjimas yra 
brangiausias sielos turtas.

Masu kimigai ir ypač ki’iš- 
čionių-demokratų žmonės, su 
kuriais mes, socialdemokratai, 
nuolat vedame kovą dėl žemės 
dalykų, visuomet buvo greiti 
mums prikišti, kad esame be
dieviai, tikybos ir bažnyčios 
griovikai. Bet kai prisiartino 
Seimo rinkimai, tie musų prie
šai tartum pabludo iš įnirtimo.* 
Savo raštuose, iŠ pamokslų, 
žmonių susirinkimuose jie 
plusta mus persikreipusiais 
veidais. Jei prasimano nebū
tus daiktus ir stengiasi nubai
dyti jus nuo musų sukursty- 
dami jusų tikybinį jausmų. Jie 
viešai sako: jei socialistai gaus 
pas mus viršų, tai atims baž
nyčias, ant altorių . statys pli
kas moteris, išniekys ir suvar
žys tikėjimų, ištvirkins liaudį, 
atidarys pragaro vartus. Ir dėl
to jie visais balsais šaukia, kar
tais net siekdina, kad balsuo- 
tumet tik už krikščionis-de- 
mokratus ir jų sėbrus.

Bėda musų “krikščionims”, 
kad jie atidarė bažnyčių duris 
gyveninio rietenoms, materia
lių reikalų kovai. Gėda jiems, 
kad visa “krikščionių” parti
ja nesąžiningai spekuliuoja 
žmonių tikybiniais jausmais 
taip, kaip jų vadai spekuliavo 
sacharinu ir doleriais. Anais 
rink i ma is k rikščiony s-demok- 
ratai davė musų liaudžiai kal
nus visokių pažadų ir begėdiš
kai apgavo tuos, kas jiems pa
tikėjo. Šiais rinkimais jie jau 
nebedrįsta atvirai kalbėti į 
žmones ir vengia pasirodyti 
mitinguose. Nes kur tik atsi-

visur juos sutinka ir palydi 
apgautosios liaudies pasipikti
nimas. Ir todėl pati piktoji 
krikščionių-iįemokratų '^agitaci
ja eina dabar bažnyčioje, per 
išpažinties langelį, pei>-'slaptus 
jų agentus. Jie verta kovų iš 
pasalų.,

Mes negalim ir nenorim eiti 
į maldos namus ten atsakyti 
musų šmeižikams, nes neno
rim daryti iš bažnyčios politi
nės karčia mos. Ir todėl tuo 
klausimu kalbame musų mi
tinguose, kalbame į jus spauz- 
dintu žodžiu.
ia Piliečiai ir pilietės! Mes aiš
kiai ir atvirai sakome: visi 
krikščionių primetimai, kaip 
socialistai neša su savim tikė
jimo paniekinimų, tikinčiųjų 
piktą persekiojimų yra begė
diškas melas. Visuomet sakėm 
ir dabar pakartojame, kad mes 
skaitome tikėjimų privačiu 
kiekvieno žmogaus reikalu. Ti
kėk, kaip nori ir pildyk tiky
bines savo pareigas kaip tin-

karnas, tik neskriausk žmonių 
kitokių tikybinių pažiūrų ir 
nenaudok valstybės savajai ti
kybai paremti, jai sustiprinti, 
kitas slopinti. Ir todėl mes rei
kalaujame, kad bažnyčia butų 
atskirta nuo valstybes. Vadi
nasi, reikalaujame, kad milici
ninkas neitų savo lazda daryti 
tvarkos tavoj bažnyčioj, neva
lytomis rankomis nečilipinėtų 
tavosios sielos ir sųžinės. Bet 
kartu reikalaujam, kad tiky
binės organizacijos ir įvairių 
tikybų kunigai taip pat nesi
remtų milicijanto peties, nepa
naudotų valstybės, kad tik 
jiems tiestų gyvenime platų 
kelių.

Skaitykit musų leidžiamus 
raštus, pažinkit musų veikimų 
dabar ir praeity, — jus nera
sit mumyse kitokių žodžių, I 
neparodysit kitokių darbų. Vi
suomet stojome už sųžinės 
laisvę, visuomet ėjome ir eisi
me prieš tuos, kurie stengia
si žmogaus sielų pažaboti kle
rikalų" apynasriu ir įsikinkyfi 
jį savan vežimėliu. I

“Krikščionys” dažnai jums 
sako: socialistai tol nerodo pik
tų savo darbų, kol neturi va
lios ir tuojau primena jums 
Rusijos -komunistus. Piliečiai! 
Mes neatsakom už komunistų 
darbus. Komunistai ne tik pri
dirbo daugybę klaidų, dėl ku
rių skaudžiai kenčia darbo 
žmonės, bet yra papildę visų 
eilę žiaurių, smerktinų darbų 
prieš pačius net socialistus. 
Mes visuomet kėlėm eikšten 
kreivus komunistų žygius ir 
todėl esame jų plūstami tiek 
pat piktai, kaip krikščionių. 
Bet ir komunistinėj Rusijoj 
skamba cerkvių varpai, bažny
čių durys liuesai atdaros ir į 
bažnyčias suplaukia šiandien 
didesnes žmonių minios, kaip 
caro laikais. Tikėti ir melstis 
niekam nedraudžiama ir ten.

Mes, socialdemokratai, tik
rai vedame kovą su kunigais ir 
jų sėbrais, bet tik tuomet, kai 
jie tikybų ir Kristaus mokslų 
verčia bernauti turtuoliams ir 
svieto galiūnams, kai kunigai 
šalimai Kristaus altoriaus pa

sistato savąjį kromelį ir paža
da atrakinti dangaus vartus 
tik tiems, kas jiems suneš sa
vus skatikus.

O kad musų dvasiškiai, krik
ščionių-demokratų vadai, da£-1 
niausią tokie buvo ir yra, jus 
patys gerai žinote. Anais ‘lai
kais jie vergiškai pataikavo ca
ro valdžia' ir buvo uolus mu
sų dvarininkų rėmėjai. Vokie
čių okupacijos metu jie nuže
mintai lenkėsi prieš Prūsų 
žandaru ir ruošė Urachui ke
lius Lietuvon. Nepriklausomoj 
Lietuvoj, turėdami savo ran
kose valdžių, jie per tris me
tus įpenėjo žvalgybų, sukūrė 
pas mus sauvalės tvarkų, su- ' 
bieduino ir suvargino kraštų 
taip, kad darbo žmones nebe
žino kur dėtis.

Ir vis tiek krikščionys-de- 
mokratai Kristaus vardu rei-

visus suau

tų bažnyčių, kurio gynėjais de
dasi? <

Lietuvos žmonės! Pažiūrėkit 
blaiviomis akimis į tuos krik
ščionybės spekuliantus, kry
žium pridengusius nešvarius 
savo darbus, ir pavaduokite 
Kristų: suviję kietų virvę, vy
kite veidmainingus perkupčius

rusi
i LAIKO LOVOJE

iš savo sielos. Tegu kunigai ei
na į bažnyčias ir ten dirba sa
vąjį darbų, kaip jiems tikra
sis Kristaus mokslas liepia, o 
jus patys drąsiai imkite į savo r
rankas savu reikalų apgynimą.' Farmerio moteris pasakoja

kaip Lydia E. Pinkham Ve- 
getable Compound padarė 

gera moteria. -

Tel. Lafayette 4223
Ptambing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. IU.

SSKif ftATHĮM
ŽĄSŲ PLUNKSNOS

5 jardai geriausio importuoto įpilama audeklo, 
su kiekvienu $20.00 ar daugiau pirkiniu veltui.

Atsinešk šį pagarsinimą, o gausi įpilą VELTUI 
su kiekvienu $20 pirkiniu. Apart to, šis stebėti
nas pasiūlymas sutaupins tamstai vieną trečdalį 
ant puikiausių žąsų plunksnų.

Musų plunksnos yra išvalytos garu ir elektrų. 
Su pūkais. Turėsi minkštas pagalves ir puikiau
si patalą. '

Ateik tuoj. Eik tiesiai į musų dirbtuvę. Gauk 
tikrą vvholesale kainą ir veltui įpilą. Jei negali 
atvažiuot, parašyk reikalaudamas*. VELTUI PA- 
VIZDŽJŲ.

H. RUBENSTEIN 60. Deyt. E

kalauja iš jūsų, kad balsuotu- 
met tik už jų partijų. Piliečiai! 
Kristus mokino artimo meilėj. 
Kristų visų laikų lydėjo skriau
džiamųjų ir pavargėlių minios, 
nes tai buvo jų užtarytojas ir 
suramintojas. Kristus nejieš
kojo valdžios ant žemės ir ne
rinko skatikų,
kautus jam pinigėlius suimda
vo savo maišeliu Judošius ir 
pardayęs savo mokytojų pasi
korė. Kristus radęs pirklius 
Saliamono bažnyčios prieangy, 
išvartė jų stalelius ir vir
vės nusitvėręs išvijo laukan iš 
Dievo namų.

Mūsiškiai krikščionys-demok- 
ratai žino, kad Kristus neateis 
jiems virvės paimtų. Ir todėl 
jų vadai drąsiai susinešė savo 
stalelius pačion bažnyčion, 
perka 
brangenybes 
nių” minia,

pačion
parduoda# tikėjimo 

Visa “krikščio- 
susibrukusi mal

dos namuose, daro iš jų mi
tingų sales ir sėja žmonių šir
dyse piktų kerštų.

Ar tai Kristaus mokslo išpa
žintojai? Ar tokiems Kristus 
padavė į rankas dangaus var
tų raktus? Ar ne jie patys iš 
pamatų griauna tų mokslų ir

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

A. yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 

< pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffle».

> Kaina 65 centai aptiekose,. arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER, & CO.
104-114 So. 4th St. Brodklyn, N. Y.

. „ris. . . - . ■" i" ■*———— ........ - - •

^^HMgp/PiSIRINKIMAS W 
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms' kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, IU.

PEČIŲ IR RAKANDŲ
Rudeninis Išpardavimas

Šis išpardavimas yra apreikštas kas metai apie šį laiką. Taip kad prisiartinus 
šaltam orui’ ir priėjus reikalui žmonėms prisirengti prie žiemos mes apskelbiame šį iš
pardavimą labai nužemindami kainas, duodami žmonėms progą susipirkti sau daiktus 
už didžiausią bargenų kainą, .kad nereikėtą žmonėms jieškoti bargeną po kitas krautu
ves ir dėl palyginimo musą kainą dalį talpiname žemiau.

CROWN
ims pečiai la

vinas 
Dide- 

Pilnai gva- 
užbikrinama

Kietoms an^ 
bai dailios Išvaizdos 
pilnai apnikeliuotas. 
lė kurui vieta 
rantuotas ir 
pilnas užsiganėdinimas. šia
me išpardavime numažinta 
25%, tiktai J57 5Q

CROWN KUKNINIAI 
PEČIAI

Ypatingai šiame išpardavi
me 'šis naujas pečius yra 
dailus, praktiškas ir ekono
miškas; galima kūrinti ang
limis ir medžiais. Labai 
drūtai subudavotas, kuris 
užtikrina patarnauti visu 
žmogaus gyvenimu, šie pe
čiai yra siulijami šiame iš
pardavime už puse kainos. 
Su 2 lentynoms COQ

$18.50 viršau s už kloseta

SEKLYČIOS SETAS' SU LOVA
Aržuolo medžio su spaniška skūra apmušta, Daven- 
portas, turi pilnos mieros loVą galima ir patalines į 
vidų sulankstyti, su tvirtais špringsais, labai paran- 
kus greitam pavartojimui.
Visi 3 šmotai už

GELEŽINĖ LOVA, MATRESAS 
IR SPRINGSAI

yra apsoliučiai 
j n I žemiausiu kaina 

anį rekordo už pil- 
l°v°s įrengimą. 

Ilbl ’ 4 i Lova yra pilnos, 
1 IMIf n 1,11 mieros. Užbaigta 

Kili baltai, walnut arba
kaip aržuolas. Ma- 
trasas sveria 45 
svarus ir pripildy- 
tas rinktinės baltos 
vatos. Springsai y- 
ra labai geri su ge- 
ležies rėmais.

$19.95
Cohimbia Rekordai 
10 colių per abi pu
si, labai didelis pa
sirinkimas Panedč- 
lyj ir seredoje po

Parduodam už 
pinigus ir ant 
lengvų išmokė
jimų.

$»!!&

ALCAZAR

Šildomas pečius. Tai yra 
tikras kuro taupintojas.. 
Tvirtai padarytas, dailiai 
pališiuotas, nikeliu aptri- 
muotas; labai dailios išvaiz
dos. Vidutinės $9.95
mieros po

MOORES ŠILDOMI 
PEČIAI

Galima vartoti visoki kurui 
kietas minkštas anglis ir. 
medžius. Išduoda didelę ši
lumą. Turi labai dailią iš
veizėtą pilnai nikeliuotas 
didelės mieros užtikrinan
tis užšildyti 5 kamabrius, 
Icainanuže- <59.50 
minta iki ’

$190.00 vertės 3 šmotų velour iškimštas (overstuffed) sekly 
čios setai. Su liuosoms sprendžinų sėdynėms, sprendžinų už 
pakaliu ir apačia, labai brangus viršus, 
užtikrinti. Dabar ant pardavimo už

VALGOMO KAMBARIO SETAS

šis setas yra vertas $120, stalas 
48 colių apvalainis arba pailgas iš
tiesiamas iki 6 pėdų Queen Ann 
Villiain ir Mary Mados tikro volnut 
arba aržuolo medžio taip pat ir 6. 

krėslai pritaikinti prie, stalo su tik
ra oda sedinėms, įvairiose spal
vose. Visi 7 šmo- $59.00 
tai uz

WALNUT MED
ŽIO KAMODĖS

42 colių su dide
liu veidrodžiu ir 
plačiais stalčiais 
dabar kaina nu
mažinta net iki

$32.50
Įsitėmykit korporacijos vardą ir krautuvių vietas

[herffopKsl-uiiniiii-e (ompeni/
• AAA „ .. *Furniture.Xuęs, Stovės, Pianos.
1930 -32 S. Halsted St. Phono^raphs, Paints, HaMware. 4177-79 Archer Avė. 

near is>ia placs an(j General Household Goods corner richmond st.

.<e»*

Specialiai pelnyčiai 
ir subatai vatines 

kaldros
Visokiose spalvose 
tvirto drabužio, vir
šus su tikra balta 
vata iškimštos. Pil
nos mieros, vertos 
$5. Pėtnyčioj ir Su
katoje po

$1.95

Krautuvės
daros kas va< 
karą iki 9 vai

Carter’s Creek, Tenn. — “Trys me- 
tai atgal, buvau beveik invalydė. Pra- 

ruillllil! pusę laiko MBr lovoj, nes buvau už
II" ’II pulta nesmagumų,
IF z}#?-. \ kuriuos moteris tujį •' I lame amžyje turi

perleisti. Ėmiau Ly 
KrT dia E‘ Pinkbam Ve
PL ffetable CompoundlllK' lilll miltelius ir varto-
ImH Jau Lydia E. Pink-

y h am Sanative 
I • ; Wash. Dabar gerai

jaučiuosi jau per
porą metų. Galiu dirbti taip, kaip 
ir jaunesnė ir aš, kaibo farmerio mo
teris, turiu užtektinaįjdarbo apdirbime 
satfo daržo, augint vištukus ir stubos 
d^-bą atlikti. Jus galite pagarsint šį 
mano laišką, nes esu prisirengus kuom 
tik galima gelbėt kitas moteris, nes 
esu linksma ir laiminga nuo paskuti
nių nesmagumų, kurie jau nraėjo”.— 
Mrs. E. T. GALL0WAY, Corter’s 
Creek, Tenn.

Daugybes moterų turi daug ką da
ryt, jei yra apnyktos tokiomis mote
riškomis negalėmis, tokiais simpto
mais kaip pirma Galloway kuriai ro
dosi mažiausis dalykėlis kalnais.

Jei patiriate savo negalę, nervišku
mą ir arzumą, be ambicijos tad gerai 
išbandykit Vegetabla Compound. Ti
kime, kati jis daug pagelbės, nes dau
geliui yra pagelbėjęs.

DR. VAITUSH, O. D.
Idetnvb AMą SgecfaUitai

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
ireiv^lkis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos s egzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidus. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklas vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

3261 S. Halsted St.
Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M 

Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

Rezidencija, 3159 S. Union Avė.
Tel. Yards 1699

NAPRAPATHIA 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
prapathia? Jei tamsta ir tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo bildu. Naprapa- 
thia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
bet paliekti ligos priežastis. Napra- 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis liekta neišgydytas.

SAVICKAS, D. N. 
S. Miehigan Avė.
9 ryto iki 2 po pietų 
Pullman 3385

1600 W. Garfiel Bldv. 
Šiaur-vak. kampas 55os ir Ashland av.

Vai.: nuo 4 iki 9 v. v. 
Tel. Republic 1433 

C hicago, III.

DR. J.
10901

Vai.: nuo

DR. W. YUSZKK^WICZ
Gydo visokias ligas? galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

PUIKIOS NAMINIS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ - - -
paštu

Mes taipgi siunčiame 
$1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

Dr. A. J. TananeviČius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Miehigan Avė.

Tel. Pullman 3213
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 ild 3 i 

. pietų; 7 ikį 9 vai. vak.

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

s
I MANDIE PINIGU 

KURSAS
Siunčiant Lietuvon per nmc' 

9c. už 100 auka.
arba

l,H2 aukN. už 11.00
. Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatymas užtikrintas

Trumpame laike
Central Mamif acturing 

District Bank
State Bank— 

Cleajriag House Bank
1112 West 35th Street
Turtas >6,000,000.00

Dr. AL DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 Se. Miehigan Avė, 

Valandos: 
nao 10 ryto iki 3 vaL po piet 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS 

Kątik sugrįžo iŠ Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St. 
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedšldienius.

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chįcago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avą. 
Tek: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir. 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

CanaI 9257 •
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted Št., 

Kampas 1» ir Halsted St.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak. 

Tel. CanaI 2118 4
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta: 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tek Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 6032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedėliotus ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iif 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

8259 So. Halsted St., Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
' DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 yak. 
Phone CanaI 0257

tlH

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IK SURGEON 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 8 iki 8 v. v.

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913 

Rezidencija, 3159 So. Union Avė, 
Tel. Yards 1699
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Valstybinis atsargos 
įstatymas.
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Playe 
Alt Records 

Better ii
TheBrunswick
Ultona

Make This Tęst
Before You Choose 
Your Phonograph

Attend one of our daily demonstra- 
tions. Hear The Brunswick. Examine 
the Ultona, pictured above. See if you 
can find elsevvhere the equal of Bruns- 
wick tone.

See if you can find elsewhere thė 
convenience of playing all types of rec- 
ords without changing partSr—without 
“attachments.”

Compare the sweetness bf Bruns- 
wick tone with the metallic ąuality of 
ordinary phonographs-—note the amaz- 
ing difference. * *

Compare The Brunsvvick with any 
or all phonographs, feature by feature . 
and part by part. Then ūse your own 
judgment.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tek: Boulevard 2538.
Taipgi uVego,> ir “Extra Pale” Brands.

Saule nudegus nosį 
Vartok apičiai laidančio

menmolatūm
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiškal,

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iŠ- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co., ;
1619 W. 47th St.,

Tel. Boule.ard 1892 ir 7101. ____

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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DETR01T, MICHIGAN
šeštadienis, Spalis 7 d., 1922
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Pakele bankinio dolerio vertę.
Valstybinis atsargos aktas 

1914 m. padare nepaprastą daly 
ką bankams. Jis nukirto reika
laujamą atsargą pusiau. Jis pa
darė bankininko dolerį du syk 
vertesniu negu jis buvo. Jis pa
didino banko paskolą ir įdėlių 
apštį 100 nuoš. Atsarga reika
laujama iš nacionalinių bankų 
dabar vidutiniai išneša 9.7 nuoš. 
Valstijinių bankų atsargas nu
stato valstijų įstatymai. Jie yra 
kiekvienoj valstijoj kitoki.

Valdžios dosnumą naciona- 
liams bankams galima pamatyti 
palyginus atsargą, kuri buvo 
reikalaujama iki 1914 m. su at
sarga reikalaujama valstybinio 
atsargos akto išlygų.
Bankiniai kreditai pasidvigubino

Kongreso išleistas įstatymas 
bankininkų dolerio vertę padvi
gubino, Bankiniais kreditais jis 
dabar eina $10, kuomet pirmiau 
jis ėjo tik $5. Galimos daryti 
paskolos padidėjo; taipgi padi
dėjo banko uždarbiai. Tenka abe
joti, ar kongresas suteikė kada 
tokią gausią dovaną kitai kokiai 
tautos grupei, ar klasei, kokią 
jis suteikė 8,025 šalies ban
kams valstybiniu atsargos ak
tu.

Pinigų kurso kontrolierius 
pats pasako kokia ta dovana bu
vo neapsakomai brangi.

Iš jo 1920 m. pareiškimo mes 
matom, kad visų nacionalinių 
bankų manta 1913 m. siekė tik 
$11,381,558,000. Tai buvo metai 
prieš valstybinio atsargos akto 
įėjimą galėn. Po septynelių me- 
tų šita manta padidėjo iki $23,- 
175,784,000, arba padidėjo dau
giau kaip 100 nuošimčių. Pats 
kontrolierius sako, kad tai yra 
didesnis prieaugis negu naciona
liniai bankai turėjo per 50 pir
mesnių savo buvimo metų.

Pelnai pašoko.,
Sakomoji gelžkelių vertė yra 

mažesnė negu $20,000,000,000. 
Ištisą gentkartę mes stengėmės 
sustabdyti gelžkelių dalių skie
dimą. Tečiaus visai nepastebė
jus spaudai ir visuomenei, dargi 
spaudai ir visuomenei sveikinant 
kaipo išmintingą įstatymą, kon
gresas suteikė nacionaliniams 
bankams sumą tolygią 60 nuoš. 
šalies gelžkelių skaitomos ver
tės, arba sumą tolygią visiems 
nacionalinių bankų turtams, 
sukurtiems per 50 metų nuo pi
lietinio karo laikų.

Mechanizmas yra vienas 
įdomiausių dalykų pasaulyj. 
Žiūrime į ląikrodį kelintą valan
da, bet anaiptol mums mintin 
neateina, kaip jis sutaisytas, kad 
laiką rodo. Važiuojame trauki
niu, arba gatvekariu; laikraštį 
skaitome, arba per langą žiūri
me, visai nesirūpindami kaip tas 
sutaisyta — vienas žmogus val
do, kėravoja, o daugelį musų 
veža. Tas pats yra ir su viso
kioms mašinoms. Darbą atlie
kame visai nesinipindami susi
pažint su jų mechanizmu, kad 
galėtume geriau prižiūrėt in*tuo- 
mi apsaugot nuo sugedimo. Kuo
met neprižiūrimas mechanizmas 
sugenda, tada reikia šauktis prie 
mechaniko, kad pataisytų, kuris 
veltui netaiso, bet turi užmokėt.

Tas pats yra ir su žmogaus 
kūno mechanizmu. Kuomet 
sveikas esi, visai nesirupini, nei 
negalvoji kaip tavo sistema su
taisyta; valgai ką sugriebi, vie
nok, jei nesirupini susipažint bei 
prižiūrėt,
genda. Kadangi žmogaus svei
kata yra daug svarbesnė už laik
rodį ar traukinį, tad tąm mie- 
riui yra pagamintas vaistas'Sa- 
lutaras Biteris, kurį sugabųs 
žmonės vartoja jau per 15 metų, 
palengvinimui viduriams savo 
užduotį atlikti.

Jei jauti kokį nesmagumą: 
nenorą valgyt, vidurių išpūtimą, 
galvos skaudėjimą, pečių, strė
nų, arba šonuose skaudėjimą ir 
tam panašiai, tada, buk tikras, 
kad turi imti S&lutaras Biterio. 
Jei sveikas būdamas būtumei 
vartoj as, tas nebūtų atsitikę, vie 
nok ir negaluojančiam pagelbės. 
Galite gauti savo aptiek oje, bet 
jei negautumėt, kreipkitės tie
siai į Salutaras labaratoriją ad
resuodami: Salutaras Drug & 
Chemical Co., 1707 S. Halsted •** • • * rii i
St., Chicago, Illinois. (Apg.)

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dienų 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

PARDAVIMUI namas (flat) 
plytom forniruotas, lietuvių ko
lonijoj, prie busiančios bažny
čios, mažai įmokėt. Savininkas 
1470 — 18 St., Detroit, Mich,

Pinigai 
iš 

Biįighton Park

LIETUVA 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik- 

, lūs ir sulaužytus romus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimą ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

DR. SERNER O. D. (SERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. G iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1,

tavo viduriai su-

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.'*

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš 'Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
14460—K Paulauskienė
14461—P. Staškaitė
14462—P. Gudmanas ; >
14463—P. Denneikis
14464—A. Taraškevičius
14470—K. Činskienė
14475—T. Eidzigevitienė
14482—M. Armalienė
14483—F. ^rmulis
14488—P. šeškauskaite
14493—E. Saunorienė
14504—J. Paliulienė
14513—A. Vilkelis
14521—A. Janušonis
14522—-3. Jucius
14555—j. Bridikas
14585—A. Navickienė
14608—B. Krišnauskaitė
50531—E. Kalainytė
50619—V. Micevičiutė
50674—M. čekatauskienė
50688—A. Gai'liunienė
50691—V. Kvedaras
50693—M. Janušienė
50694—1. Zulpa \

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

St. Paul’s
Hospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

. LiUbartiene

506994-U. čejunskienė 
50705—A. Juudulas 
50710—V. Tumkevičius 
50714-*—J. Mazgiriene 
50719—P. K. Tarulis 
50722+-K. Giedrikienė 
50727—J. Kareckienei 
50728—K. Norkevič ( 
50730—M. Latušinskienė 
507344—J. Sadauskas 
50737
50738—0. Skardžiuvienė 
50742+—A. Mizeras 
50746—K. Razgas 
$0752—*A. Tamošaitienė 
50753—^S. šlikienė 
50758—0. Gulbinienė 
50761—A. Mizoras 
50762*—S. Juokubauskienė 
50765^—J. Karlikauskas 
50766^—V. Rąlevičius 
50767—A. Baltrušienė 
50773—R. Mizarienė 
50774—K. Kondarlas 
50776—A. Kondratas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

PRISIRENGKIT 
APSIŠILDYTI

Šalti orai gan greit ateis. Turime ant rankų daugybę naujų ir varto-
tų RADIATORIŲ, BOILERIŲ, PAIPŲ, FITINGŲ, VELVIŲ ir visako, I 
ko tik reikia prie apšildymo įrengimo už labai prieinamą kainą.
Atnešk savo stubos planą arba ir taip skečą, o mes suteiksime nurodymus, kiek at-

H■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

8 Reumatizmas Sausgėla 5

■ Nesikankykite savęs skaus- 5
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j
■ — raumenų sukimu; nes skau- |
■ dėjimai naikina kūno gyvybę į
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- | 
j stis lengvai prašalina virinai- || 

nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
j gybė žmonių siunčia padėka* M

■ vonės pasveikę. Prekė 50c per ■
■ pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- M 
S KATOS”, augalais gydytles, ■ 

kaina 50 centų.

« Just i n Kulis ■
■ 3259 So. Halslod St. Chicago. III. 5 
*&■■■■■■■■■■ ■■■■■■««!

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.
PAINO CHEMICAL Co.

♦ 1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Jurėnus visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

LA TAURAINE ........... Spalio 11
FRANCE ......................  Spalio 11
LA LORRAINE.............. Spalio 14
ROCHANBEAU ............. $palio 19

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas’ valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, francuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės'prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

Telephone Boulevard 6052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
1261 8*. Halsted SU Chicago, III.

q------------ ----- -- -------------- *----------

sieis
Taipgi, ant pareikalavimo pasiu
sime šilumos inžinierių į jūsų na
mą, paaiškinimui, kaip įsivesti 
šilumą.

Taipgi paskoliname visokius prie 
darbo reikalingus įrankius 
tui.

Duokit mums pamėgint, o 
tamistai sutaupysim 25% 
materijolo. »

mes
ant

Užlaikome visokias plumberio 
reikmenis už prieinamą kainą. 
Užsiganėdiniiną gvarantuojam, 
arba mielai pinigus grąžiname 
bile laike.

Maudynės pilnutis setas 
flato 

$57.00

Vieno šmoto kuknios sinka$2 1 .OO ,10.00

vėl-

50

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visu* pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

M. Levy
Kampas State ir 22-os gatvių
Tel. Calumet 0645 ir 1692

Company
. SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė.

Tel. Drexel 3407

man :L-! v'. :u- ?’L -v/ai.L.£:-2.

“MIZAR” — karalius^
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja ^4 ir $6. • Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS’ SOROKOWSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

v--------------- --------------------------------/

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
C.«riaiui AMERIKOS IR EURO-
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo f m®
Kraujo Į^į
šlapumo W ’fį)

ir
Privatinių

ligą.
kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedSl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDESIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligoni!} atsilankymui.
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CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::

REGISTRUOKITĖS BALSUOT 
šiandie yra registracijos 

diena. Visi piliečiai turi šian
die užsiregistruoti savo pre- 
cinktuose, kad turėtų teisės 
balsuoti įvyksiančiais lapkričio 
7 dienų rinkimais. 

—-------- , >

PAŠTUI REIKIA 
TARNAUTOJŲ-*

Valstybes civilines tarnybos 
komisija skelbia, kad Chica- 
gos paštui trūksta tarnautojų 
(klerkų). Delio norintieji gau
ti tarnybos vietų pašte, gali 
dabar laikyti tam tikrus kvo
timus. Kvotimai esti kas pir
madienis. Mokama pašto tar
nautojams alga yra $1400 me
tams, ir paskui kas metai pri
dedama $100 daugiau, ijci alga 
pasiekia $1800. Įsitarnavus į 
augštesnes vietas, alga vėl di* 
dinama. Kvotimus gali laiky
ti vyrai nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus. Del artimesnių žinių 
ir aplikacijų reikia kreiptis į 
(ii v it Service Czimmision ofisų, 
vyriausiajame pašte, Clark ir 
Adams gatvė.

LiuluYluJatelIuose
ROSELAND. ;

Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės šėrininkų mėnesi
nis susirinkimas įvyko Spalio 
2 diena K. Strumilo svetainėje. 
Susirinkimų atidarė organiza
torius M. Bacevičius aštuntų 
valandų vakare- Vakaro vedė
ju išrinkta P. Petronis. Proto.- 
kolas skaitytas iš praeito susi
rinkimo priimta vienbalsiai. 
Protokolas skaitytas iŠ direk
torių susirinkimo Rugsėjo 27 
priimta, vienų tarimų išmetus 
Sekė komiteto raportai. Orga
nizatorius pranešė, kad dėl 
streikų susirinkimas visų drau

gijų valdybų ir biznierių dar daug sparčiau negu buvo tikę- to negalima įsigyti. Reikia eiti dėlto jnes keikėme. ir^Jkeita- 
nesušauktas ir kaip aplinkybės tusi. Prie tos orkestros 
kiek pagerės, tuojaus bus su- prisidėjo p. Manelis, 

žinomas kaipo gabus

dar 
plačiai 
chorošauktas. Kasierius pranešė, 

kad tik už vieną Šerą įplaukė mokytojas,
Orkestros ir dainavimo pa- 

$200. mokos laikoma kas trečiadie- 
Kontro- nį 7 vai. vakare Mark White 

lės komisija, Revizijos komisą- Sųuare salėj, Halsted ir 29 
ja ir teisių komisija nieko riau 
jo šį kartą neraportavo, 
misija Vengimo vakaro 
nešė, kad svetainė jau 
paimta gruodžio 3 dienai, 
Strumilos, 
ruošiamas; 
sirinkimas 
kainos turi būti įžanga. Nutar
ta įžangos į vakarą imti po 40 
centų. Nutarta draugijoms iš
siuntinėti laiškai su užkvieti- 
niu į vakarį.

Buvau 
Bendrovė 
kusi prie 
gan avė. 
įsiskverbusi, 
t u r? būti už $7,500. 
lotai yra verti virš 
tūkstančių dolerių.

Šerininkai sukruskit šią žie- 
inąc, skaitlingiau pradėkit susi
rinkimus lankyti, .patys pirkit 
daugiau Šerų ir kitus paragin
ki pirkti. Surinkę reikalingą 
sumą pinigų galėsime ateinan
čią vasarą pradėti namą sta
tyti. Įsigiję kitą žiemą nuosa
vą namą su svetaine, neberei
kės draugijom kilnotis su pa
rengimais iš vietos į vietą. 
Taipgi visi nepamirškite, busi
mo bendrovės

pinigų per mėnesį ir turįs prie 
savęs ant ranki) apie 
Pranešimai priimta.

Programas 
reikalavo, kad

Ko- 
pra- 
yra

yra 
su* 

kokios

jau minėjęs, kad 
turi lotus nusipir- 
104 gatvės ir Michi-

Bet ten 
vieton

yra klaida 
$7500,000 

šiandie tie 
dešimties

vakaro.
♦ *

senis A. pusėti- 
munšaino susi- 

burdingieriu.
kad negalės savo 

įpykęs

gatvių. Norintieji gali ateiti ir 
prisirašyti. * —* Pusbačkis.

NORTH SIDE.

Pasveikinimo vakarėlis.

Susirinko virš 20 
kurios gėrėjosi A.

Kensinglonc 
nai įsikaušęs 
(inčijo su savo 
Matydamas; 
bu rdingierio apgalė t i,
parsivedė du detektyvu. Atėję 
detektyvai pradėjo ieškoti pyk
čio priežasties ir surado mun- 
saino kelis butelius ir bačką 
tos smalos priraugtą. Detek
tyvai ėmėsi darbo. Išvertė ta 
visų štofą ant grindų, bačką 
pripylė kerosiuo ir pasakė, kad 
daugiau nevirtų degtinės, tuo
met, sako, ir burdingierius bus 
suvaldomas. Kaip paaiškėjo 
po to viso trukšmo, ta bačka 
su štofu būvy priraugta kokios 
tai moters. Dabar ji keikia tą 
senį, kad jis jai daug nuosto-

Rugsėjo 30 d. M. Dundulie
nės namuose susirinko gražus 
būrelis moterų, kad pasveikt 
nūs Dr. Anelę Kaušilaitę, kuri 
tik ką užbaigė National Collcge 
of Chiropractic ir gavo dakta
ro laipsnį, 
moterų,
Kaušilaitės atsiektu tikslu ir 
pasišventimu moksle. Susiriiir 
kusios apdovanojo Dr. A. Kau
šilaitę įvairiausiais dalykais, 
kurie yra reikalingiausi pra
džioj jos profesijos.

A. Kaušilaitę atvažiavo 
Amerikon 1910 metais ir tuoj 
pradėjo lankyti pradinę vaka
rinę mokyklą. Dienomis dirbo 
nuveju dirbykloj, o vakarais 
mokinosi. Pabaigusi pradinę 
mokyklą įstojo High Schoolėn. 
Pabaigus aukštesnę mokyklą, 
ji pakeitė darbo valandas — 
dirbo vakarais ir dienomis 
lankė kolegiją, kurią dabar ir 
ižbaigė.

Suprantama, A. Kaušilaitei 
prisiėjo pergyventi daug sun
kių valandų, bet, būdama 
darbšti, ji atsiekė savo tikslą. 
Ii gali būti geriausiu pavyz- 
’žiu merginoms ir moterims, 
:aip galima atsiekti ko nors 
geresnio. Linkėtina Dr. A. 
Kaušilaitei geriausio pasiseki
mo praktikoj. Kuriam laikui 
)r. A. Kaušilaitę apsigyven- 
ianti pas M. Dundulieųę, kur 
iriiminėsianti ligonius.

Viešnia.

BRIGHTON PARKSj . t • .
r

Komunistų balius.

tokion mokyklon, kur aiškina- ine 
ma, kaip įsigyti $20,000.” 
kįa mokykla esanti jau 
tverta ir Jukelis esąs jos 
mitetu. Jis ragino visus 
kus virš 14 metų leisti 
mokyklon, ypač tuos, 
ateity nenori < 
Tos mokyklos vardas, rodos — 
Jaunų Darbininkų Lyga.

Čia Jukelis pamiršo savo 
principą — “kuo daugiau su-, 
vargęs darbininkas, tuo geres
nis jis kovotojas.” Bet dabar 
Jukelis jau nori, kad kiekvie
nas daztiininkas turėtų po 
$20,000. Koks kailio mainy
mas! Pirmiau jis su savo šai- 
ka vadindavo buržujais tuos, 
kurie priklausė ,prie pašalpinių 
draugijų, o 
pataria į jas skverbtis, 
tau ir komunizmas!

Reikia paminėti ir deklama
cijas, kurias atliko mažiukai. 
Vienas vaikiukas pradėjo, bet 
baigti nemokėjo. Deklcmavo 9" 
metų mergaitė, B. Kasparai- 
čiutė. Jai nusisekė gerai. Taip
gi padainavo visi choristai. Dai 
navimas sulig vaikučių gana 
geras. Tai ir visas programas 
“didžiausios” organizacijos.

Programai pasibaigus aplei
dau salę, kurioj pasiliko kal
bėtojas bešokąs su savo širdu- 
ku. Dar vieną dalyką buvau 
pamiršęs pranešti. Gerbiamas 
kalbėtojas, Jukelis, pranešė, 
kad ir katalikai su kunigais 
išnešę rezoliucijas prieš kapi
talistus — reikalauja paimti 
fabrikus į darbininkų rankas. 
Pasak Jukelio, kunigai ir so- 
cial-buržujai, arba menševikai 
rašo ir priima rezoliucijas, o 
ąabagams komunistams reikia 
tas rezoliucijas įvyktindi gy
venimam Matote, kokie yra 
bolševikų arba komunistų sie
kiai !

Reikia pasakyti, kad Ateities 
Vaikų Draugijėle užsipelno pa
gyrimo. Ką! kurie asmenys 
darbuojasi joj su pasišventi
mu. Linkėtina jiems geriausio 
pasišekimo. —Meteoras.

To- 
su- 
ko- 
vai- 
ton 

, kurie 
eiti ubagauti.

dabar
Tai

! “Naujienas” ir jų leidėjus, 
kam tą laikraštį spausdina 
unijos darbininkai.

Tą kovą greičiausiai laimės 
biznieriai, nes Martynas su 
Zene pradeda apleisti pozici

jų stipriausia pozicija 
buvo L M- D. Aido choras, bet 
iš ten jau tapo galutinai išvy
ti, ir užėmė AiDDLD. 79 kuo
poj pozicijas. Bet kaip gir
dėt ir tenai neilgai be atsilai
kys. Martynas jau prisirašė 
prie Auksinės žvaigždės Liet-, 
tuvių Pasilinksminimo ir Pa
šaipos kliubo. 
nepriima, tat 
sykiu nebegalės 
jeigu Martynas 
mą ir įneš, tai nebebus 
paremti. Mat A. Ž. L.
P. Kliubas į politiką visai ne- 
simaišo, ir antra, kliubiečiai 
Martyną gerai pažįsta. A.. Ž. 
L. P. ir P. Kliubas turi savo 
klubrumy, porą stalų bolėms 
mušti, turi gražų fonografą, 
daug rekordų ir kitų dalykų, 
ir tasai kliubas daugiausiai 
rengia šokių. Martynas visaip 
šmeiždavo tą kliubą, o dabar 
jau prisirašė pats, matyt, ti
kėdamasis sukelti jame revo-

PRMESIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI

jas.

Leidžiu tenai 
į susirinkimus 
vaikščioti, ir 
kokį sumany- 

kam 
P. ir

$

Aš nubudęs vyras pranešu vi- 
siem-s pažįstamiems ir drau- fi 
gams, kad mano mylima žmona m 
Bronislava Ruškuliene po tėvais H 
Lukoševičiutė persiskyrė su šiuo 
pasauliu rugsėjo (September) K 
2G dieną, 15 minučių iki 9 vai. $ 
vakaro. Velionė paėjo iš Gadiš- Į 
kių, Upinos miestelio, Kauno rė- B 
dybos. Amerikoje išgyveno 13 & 
metų, amžiaus turėjo 30 metų. 0 
Lietuvoje paliko savo mylimą ■ 
močiutę ir brolelį Bronislavą, K 
taipgi sesutę Julijoną, o Ameri- E 
koje seselę Zofiją Banevičienę.

Ji buvo mano gyvenimo išti- h 
kimiausia draugė, mano links- ■ 
mintoja nuliudim*?, mano sura- M 
mintoja gyvenimo skausmuose, $ 
skausmai varsto mano širdį pami H 
slijus apie tą'valandą, kad tu-at- 
siskyriai nuo manęs ir nukelia- B 
vai į amžiftastį iš kurios niekas įs 
daugiau nebegrįšta. Tu atsi- M 
skyrusi nuo manęs ilsies šaltoje U 
Amerikos žemelėj, aš tavę at- m 
minsiu ilgai, ilgai... kol gyvas 
busiu.

Dabar ačiuoju visiems drau- I 
gams ir pažįstamiems kurie da- Į 
lyvavo laidoutvėse mano myli- I 
mos žmonos ir visiems tiems ku-

ti rie mane suramino didžiausiose
gyvenimo liūdnumo valandose.

Pasilieku nuliūdęs,
Julijonas Raškutis,

4433 So. Honore St., 
Chicago, III.

UI*1' IIH I I
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MARIJONA NAVICKIENĖ
(Po tėvais Jukniutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
a spalio 3 d., 1922 m. 12:30 pietų, 

sulaukus 34 m. amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo Kvedernos mieš

ti telio. Laidotuvės atsibus suba- 
H toj, spalio 7 d.,8:30 ryte iš namų 

819 W. 33rd St. į šv. Jurgio 
bažnyčią, iš bažnyčios į šv. Ka

ti zimicro kapines. Paliko nubū
ti dime vyrą Joną, sūnų Joną 8 m., 

dukteris: Paboniją 7 m. ir Bro
nislavą 6 m., ir 4 brolius. Kvie

ti čiame visas gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. Lie

ti ka dideliame nubudime vyras, 
■ sūnūs, dukterys ir broliai

Navickai.■_  ..
v.. ArtJthi f®

Roseland, 1J1. — Ateities Žiedo vai
kų dxhugijelės nedėldienine mokykla 
jauvytaeidčjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 10 vai. iš ryto. Vaikai, kat
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Paltaert parko svetainėj.

— Komisija.

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašalpos, įvyks mėnesinis 
susirinkamas 8 d. spalio, 2 vai. po pie- 
tų, Zvianzek Polek svet., 1315 North 
Ashland Avė, Malonėkite būtinai at
silankyti — tyra svarbių reikalų.

—- Sekr. A. Lungevicz.

Draugystės šv. Alfonso susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 8 d.; 1 
vai. po pietų. Bus renkama darbinin
kai baliui, kurs įvyks 22 d., šio mėne
sio. Visi nariai atsilankykite ir at
siveskite naujų narių.

• —• J. V. Dimska, nut. rašt.

S. L. A. 185 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadineį, spalio 8, 2 v. 
po pietų ( Ketharine Houje svet. Visi 
nariai malonėkit susirinkti laiku. At
siveskite naujų narių.

— Fim Sekr., P. S. Rindokas.

P. Sarpaliaus vedam® Jaunuolių 
Choro repetdciia įvyks nedėlioj, spa
lio 8 d., 10 vai. ryte, Raymond Cha
pell, 816 W. 31 St. Visi vaikai norin- 
tįs prisirašyti prie choro ir orkestros, 
turi pasiskubinti, nes prasidėjus tik
rajam darbuį, daugiau nebus priima
ma. Chorajs jau yra gana skaitlin
gas ir rengiasi pradėti platų lavini
mąsi. „i..... — Komitetas....

North Side Draugijų Sąryšis ren
gia balių sekmadienį, spalio 8 d., 7 
vai. vak., Liuosybės salėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Bus atidarymas žiemi
nio sezono. Gerbiamoji publika kvie
čiama atsilankyti. ♦— Komitetas.

Midos Teatro Bendrovės šerininkai 
permainykite savo antiiašus.

J. p. Evaldas, Sekr.,
840 W. 33rd Street.

Turbut niekur Amerikoj ne
rasit tiek munšainierių kaip 
Kensingtone- Nors labai 
dievobaimingų moterėlių, 
sekmadieniais kita nieko 
neveikia, kaip tik sveikina 
na kitą stikleliu.

—DSI). Korespondentas.

yra 
bet 
nei 

vie-

BRIDGEPORTAS.

Iš Jaunuolių Orkestros dar
buotės.

Susi- 
ir orke- 
globėjai, 
jų visai

Spalio 4 <1., 9 vai. vakare, 
Mark VVhite Sųūare^ salėj įvy
ko Jaunuolių Orkestros nepa
prastas susirinkimas, 
rinkimai! (buvo kviesti 
stros narių tėvai bei 
bet apgailėtina, kad
maža atėjo. Atrodo, kad jiems 
maža rupi kaip su jų vaiku
čiais elgiamasi. . -

Buvo pakeltas klausimas, ar 
reikalinga Jaunuolių orkestros 
vaikams mokintis lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos. Po 
trumpų diskusijų nutarta su
rasti tinkamą mokytoją, pa
tirti išilgas ir pranešti sekan
čiam susirinlthiiiuL Tuo reika
lu ir buvo pageidaujama tėvų 
pritarimas. Tikimės, kad levai 
tuo reikalu susidomės ir į se
kantį susirinkimą atsilankis 
skaitlingiau-

Juozas Krušas pranešė ga
vęs pakvietimą iš Draugijų su
sivienijimo dalyvauti progra
ma 22 d spalio. Nutarta daly
vauti visiems. Iš raportų pa
aiškėjo, kad Jaunuolių Orkes
trą sparčiai rengiasi prie savo

Gyvenimas pradeda grįžti 
ikiasias vagas. Neatsilieka 
irighton Parko kolonija. Štai 
)ora pavyzdžių.

Dveji metai atgal LSS. 174 
kp. rengė prakalbas Liuosybės 
svet., 3925 S. Kedzie gat. Žmo
nų buvo atsilankę visai ma
rai. Apie tris savaites atgal 
LSS. 174 kp. rengė prakalbas 
oj pačioj svetainėj. žmonių 

susirinko labai gražus būrelis, 
r visi atydžiai klausėsi drg. 
Grigaičio prakalbos, nors jis 
kalbėjo daugiau kaip dvi va- 
landi. Prakalbų rengėjai ne
manė turėti tiek publikos. 
Reiškia, brightonparkiečiai 
pradeda atgyti.

Antras pavyzdys. Rugsėjo 30 
d. toj pačioj svetainėj buvo 
rengiamas “iškilmingas pir
mas balius su dideliu progra
mų.” Jis buvo rengiamas Ame
rikos Darbininkų Partijos Lie
tuvių Skyriaus — “didžiosios 
darbininkų organizacijos Ame
rikoj,” kur priklauso “visos 
darbininkų minios.” Aš nieko 
nesakyčiau, jei balius butų 
buvęs rengiamas vardu tų, ku
rie atsilankė balinu,—mažyčių 
vaikučių. Mat programą turėjo 
išpildyti Ateities Vaikų Drau
gijėlės choras. Visiems žino
ma, kad prie to choro prik
lauso vien mažiukai.

Bet tai dar ne viskas. Ma
žiukai choristai atsivedė po du 
ar tris broliukus ir sesules. 
Kadangi choras didelis; tai 
“publikos” buvo gana daug, 
žodžiu, buvo keisčiausias va
karas, kokį man teko kada ma
tyti. Atrodė tikrji vaikų paro
da, kurioj maišėsi 30 suaugu
sių, atėjusių parvesti choristų 
niiinon, ir keli vakaro ren^ę-

ir šis

ROSELAND.
—M-------- <-

tas iš Rosdando apylin
kės.

Kova eina netiktai tarp kun. 
Lapelio ir jo parapijonų, bet ir 
tarp komunistų. Parapijonys 
negalėjo susitarti visi iš vieno 
kad pašalinus kun. Lapelį, tai 
ie patys pradėjo šalintis, vieni 

nuėjo į Wcst Pulhnaną, kiti į 
South Chicagą, o treti visai pa
sitraukė nuo parapijos.

Tarp •komunistų eina kova 
tokia, kad vieni kitiems pri
kaišioja bobų vyliojimą, ske-

Vilnies“ pinigų siun-
visas

koncerto, kurs įvyks lapkričio ia'k Muzika — trobos ir aiTno- 
ničnesj. Kaip girdėtis, bus daugiau nieko. Reikėjomėneaį, ] 
labai žingeidus.

Šiuo kartu prie 
prisirašė 7 nauji nariai ir visi 
geri muzikai. Komitetas sako, 
kad Jaunuolių OiLestra auga

Orkestros
žiuiTli ir stebėtis.

Buvo ir kalbėtojas, Jukelis’. 
Jis aiškino: “Jei nori būti ge
ru darbininku, tai įsigyk $20,- 
000. Be žinojimo ir be mokslo

bavimą, “ 
timo skyrių etc. 
“lemiąs” aprašomas 
’ando “Darbininkų

d. rugsėjo š- m.
Komunistaį su Bačium pri- 

Šaky per kelis metus varė ko
munistinę propagandą, demo 
ralizuodami žmones, griauda
mi unijas, draugijas ir visą 
pnągresyvį judėjimą. Jie sa
kydavo, kad jie komunistai, 
turį paimti ir kontroliuoti 
draugijas, o jei kurių negalė
sią paimti, tai tas sugriauti, 
’r jiems tas sekėsi, — daug 
blogo pridarė vietos lietu
viams. Bet jau dabar komuni
jų nebėra nė vardo, tebėra tik 
iudemoralizuota didžiuma lie
tuvių. Komunistai sulindo ir 
pasislėpė A. L. D. L. D. 79 
kuopoj, bet ir tenai jau nebe- 
išsitenka; tarp savęs ima peš
tis. M. * Bacius su savo sekė
jais laikosi įsikibęs ' į Baltru
šaičio kairįjį skverną ir šau
kia: kol gyvas busiu, nepalei
siu, aš Lenino išdavikas nebu
vau ir nebusiu, kovosiu prieš 
visus tuos, kurie neis pagal 
Zonės nurodymą. Pakaušis ir 
šarkunas laikosi įsikibę į Dide
lės dešinį skverną ir sakę: 
mes esame biznieriai, mes ėjo
me ir eisime su Dėdele, mes 
remsime “'Laisvę” ir "Vilnį” 
kol mums eisis gerai biznis; 
unijos mes nepripažįstame,

Tas
iš Rose-
Tiesoje’4

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 84 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai Čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-8418 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našlės nuo 20 iki 30 metų am
žiaus. Našlė gali būt su vienu vaiku, 
kuri myli gražų šeimynišką gyveni
mą, meldžiu atsišaukti ir paveikslą 
prisiųsti. Kreipkitės laišku kaip iš 
Chieagos taip ir iš toliaus. Atsaky
mą duosiu kiekvienai, arba paveikslą 
grąžinsiu. Turiu patyrimą visokiame 
biznyj. Meldžiu vyni nerašinėti. At
sišaukite į Naujienų Brighton Park 
Branch.

i 4188 Archer Avė.
Box No. 12

ISBENDAVOJIMUI
EXTRA

Pranešu Siaučiama, kad turiu pusę 
krautuvės rendai, gražioj vietoj, Svie-, 
sus kambariai, biznis per 15 metų 
šiaučiaus buvo, įrengta geros maši
nos ir atitekti dailų darbą. Atsišau
kite tiesiai — iš nežinomos priežas
ties, apleido mane vyras po 23 metų 
su juo gyvenimo, todęl išrenduoju pu
sę krautuvės.

MRS. A. BŪDVIETIS, 
3239 Aubum Avė.

—1 spalių Toweha Kliubas 
(moterų ir merginų) buvo su
rengęs šaunų šokamą vakarą. 
Jaunimo buvo pilna Strumilo 
svetainė.

—8 d. spalių Strumilo svetai 
nėję L. S. M. Ratelis rengia 
gražų vakarą, kur bus suvai
dinta “Jurgis Žiburys“, 3-jų vei TlKAMIAUpIS SCENOS VEIKALAS 
ksmų scenos dalykėlis. Veika
las nelabai ilgas, bet labai juo-

“Kovą ties Giedraičiais”
Jeigu šis veikalas dar nebuvo vaidin-

Roselandiečiai turės Us jūsų kolonijoj ir jeigu norit ge-
progos jį pamatyti ir be to 
prie geros muzikos pasišokti.

— Buvęs parapijonas.

Prailesimnd
Mokinama siūti dykai, mergaitės, 

kiekvieną šeštadienį, nuo 2 
po pietų, Raymond Chapel 
816 W. 31 gat. 

. , - -
Draugystes Palaimintos

iki 4 vai. 
svetainėj,

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambaris vienam 

vaikinui, be valgio. Kambaris 
labai puikus.

639 W. 18th St.
2-os lubos priekis' ‘

rai palinksminti ir pilnai užganėdinti 
, publiką, tai būtinai į 
i statyti Iramą “Kova __  ______
čiais”. Tarpe daugelio šio veikalo ge-g 
rų ypatybių yra minėtina ir tas, kad 
jį visur lengvai galima perstatyti. 
Knygutės kaina 35c. Agentams — 
geras nuošimtis. Reikalaukite:

P. DRUSKIS, e x 
130 \Vooster Avė., Akron, Ohio. 
.....   i--------—.—i , b
CAEZAR’IO SLAPYŽO- 

DIS: “DABAR!”
Draugysten Palaimintos Lietuvos 

mėnesinis susirinkinras įvyks septin
tadienyj, spalio Š d., Malinausko sa- 
lįj, 1843 So. Halsted gt., 1 vai. no 
pietų. *Yra daug svarbių/ dalykui 
svarstyti.

— Ig. Žilinskas, nut. rašt.

P. S’arpalius mokina ant smuikos. 
Meldžiame susirinkti paskirtu laiku 2 
vai. po pietų Liuosybės svetainėj, 
1844 Wabansia Avė. — P. Sarpalius.

Lietuvos Dukterų Draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks septintadienį 
spalio 8 d. Maik White Sųuarc sve
tainėje, ties 30 ir llalsted gat., pra
džia 1 vai. po pietų. Visoą nares 
teiksitės susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų apkalbėjimui. — Valdyba.

Roseland, III. — Draugijų Sąryšio 
delegatų palaikančių Aušros knygyną 
mėnesinis susirinkimas įvyks ateinan
tį antradienį . Spalio. 10 d., 7:30 vai. 
vak., Aušros kambariuose, 10900 So. 
Miehigan Avė. Visi delegatai ir de
legatės -malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų svarstyti. i

J. Tamašauskas, sekr.

Draugijų domei: — Lietuviška Te
atrališka Dr-ste Rūta No. 1 rengia 
teatrą koncertą ii' balių lapkričio 18 
d., M. Meldaž'o salėj, 2242-44 W. 23rd 
PL Bus statoma scenoj 2 aktų ko
medija “Amerikoniškos Vestuves” 
Draugijų, kliubų ir kuopų prašome/ne- 
rengti pramogų minėtoj dienoj, kad 
nepakenkus vieni ktiems.

— Komisija.

D. L. K. Keistučio Pašalpinio Kbu- 
bo metinis teatras ir balius įvyks sep- 

! tintadienyj, spalio 8 d., Meldažio sa
lėj, 2242 W. 23rd PL Scenoje stato
ma 3 aktų komedija “Netikėtas sugrį
žimas”. Gerbiamoji publika kviečia
ma atsilankyti. — Komisija.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis 
stato Sfeėnoj trijų veiksmų veikalėlį; 
“Jurgih Žiburys”, septintadienyj spa- 
lio 8 cf., 7 vai. vaka re, Chas. Strumil 
salėj, a58 E. 107th St., Roseland. Or- 
kestrą/K. Pociaus.

Kviečia L. S. S. M. Ratelis.

Liet, švietimo Dr-ja rengia prakal
bas su paveikslais nedėlioj, spalio 8 d., 
7:30 v.
31 St.

v., Raymond Chapell, 816 W. 
Visi/kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

S. 4 kuopos susirinkimas busL. S
laikomas nedėlioj, spalio 8 d., 2 vai. po 
pietų, Aušros svetainėj, po num. 3001 
So. Halsted St. Drauges ir draugai 
malonėkite susirinkti paskirtu laiku ir 
atsiveskit naujų n^rių.

— Or’g. J. M. Vainauskas.

Pirmyn mišrus choras laikis dainų 
repeticiją sųbatos vakare spalio .7 
dienoj Liuosybės svetainėj 1822 Wa- 
bansia Avė. pradžia 7:30. Daininin
kai ir dainininkes malonėkit būti ant 
dainų praktikos. Taippat nauji dai
nininkai kvidčianyi prisidėti prie choro.

— Valdyba.

--------^4-----------
ANT RENDOS ruimas, be vai 

gio vienam vaikinui. Ruimaą
'llllcll U Z* <4 dile Vi UI Vi V • •• .

pasistengkit per- svarus apšildomas, ir visi pato-
lies Giedrair gumai, 3-čios lubos.

3338 Emerald Avė.

REIKIA 0 ARBININKĮĮ
MOTERŲ

Julius Caezaris buvo vie
nas iš didžiausių kariškų va
dovų visokiuose laikuose, ir 
buvo laikas didžiausio žodžio 
pasaulyj. Slapyžodis šio Ro
mos vėsulingo generolo bu
vo toks trumpas, kokį tik 
galima surasti, susidedąs vi
sai iš kelių raidžių: DA
BAR! Šiandien, vėliau de
vyniolikto į metšimčio, vertė* 
laiko mintyj jsigilunusiai 
stovi, o ypatingai laike ligos 
esame išųiokę, netik urnai iš
gyti, bet ir apsaugot, jei tik 
yra galima. Jei kenti nuo 
vidurių užkietėjimo, prasto 
apetito, vidurių išpūtimo, 
nerviškumo, galvos skaudė- 
jmo ir kitų paprastų pilvo ne 
smagumų, tas reikalauja 
umaus vidurių išvalymo. 
Imk Trinerio Karčiojo Vyno 
DABAR I Atidėliojimas vi
suomet yra pavojingas ir 
pagalios kam tai kentėt, jei 
Trinerio Kartusis Vynas 
lengvai gali paliuosuot nuo 
visokių vidurinių nesmagu
mų? Užlaikyk ir kitas pati
kėtinas Trinerio gyduoles 
savo namuose, paveizdan, 
kaipo Trinerio Linimentą, 
Kosulio Sedativą, Trinerio 
Antiputriną,. kuris yra pui
kiausiu gargaliavimui, nuo 
gerklės uždegimo etc. Gali
te gauti pas savo vaistinin
ką, arba vaistų pardavėją.

ASMENŲ JIESK0J1MAI
SVARBIU REIKALU PAIEŠKO- 

ma Antanas Juozas Stadalius, jau 
apie 12 metų gyvenąs Amerikoj, re
gis Omahoj, Nebr., bus apie 50 metų 
amžiaus ir kilęs iš Bocvinkų kaimo, 
Javaravo vals., Mariampolės apsk. 
Kas apie jį ką žinotų, meldžiame pra
nešti “Naujienų” Redakcijai.

REIKIA moterų į kenavimo 
kaihbarį. . •

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA moterų prie sortavi- 
,mo popierio. Gera alga, nuola
tinis darbas. Aetna Waste Paper 
Co., 902 So. Morgan St. Haymar- 
ket 1417.

REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ NA- 
mų darbui, kuri turi patyrimą, skalbi
mas nereikalingas, guolis ir valgis ne
mokamas. Pastovus darbas ir geras 
dėl merginos arba našlės. Atsišauki
te: 1718 So. Halsted St., Oremus Che
mical Co.

REIKALINGA moteris ar mer 
gina prie ligonio ir prižiūrėjimui 
namų. Gera mokestis. Atsišaukit 
tuojaus. Platesnių žinių kreipki
tės per laišką. J. Janiūnas, 366 
Paw Paw Benton Harbor, Mich.

■ - --------------------------- ---------- ■ -* - - T - - -

REIKIA merginų į dešrų sky
rių. 8 vai. į dieną. Rrtyrimas 
nereikalingas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKIA patyrusių ir nepaty
rusių moterų/popierinių atmatų 
sortavimui.

Nuolatinė vieta.
1451 So. Peoria St.

REIKALINGA 6 Salesladies 
j clepartariKMitjnj štovij.. Ge

ra proga toms, kurios nori turėti 
nuolatinį darbą.

LUSTIG’S
Department Store 

3410-3412 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina namų 
darbui; maža šeimyna, gera al
ga- /.

4558 Gottage Grove Av.
Tel. Drexel 4002

SEPTYNIOL1KĄ METŲ ATGAL 
mano tėvas Juozas . činskis išvyko 
Amerikon ir apsigyveno Chieagoj. Iki 
1915 m. vis turėjome nuo jo žinių, bet 
nuo to laiko dingo be žinios. Aš, jo 
sūnūs, labai , prašau žmonių, kurie! jį nrarvin 
pažinojo Amerikoj, pranešti man, kąsiprie rinkimo šebalbonų. 
su juo atsikoį, ar jis dar yra gyvas, ar stis, pastovus darbas, 
miręs. Už' suteikimą žinių busiu dė- St. & Ąuslin .Aye. kąrus iki sustos, 
kingas. Mapo adresas: Antanui čin-

1 skini, Maigų kaimas, Viekšnių „vai 
* Mažeikių apsk., Lithuania.

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
Gera moke- 

Imkite 63rd

ČHTČAGO DEAN ELEVATOR 
WAREHOUSE CO.

6558 So. Austi n Avė.
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME. NAMAI-ZEME
> L. ■ ----------

STDCKAI-SERŪS
MOTERŲ VYRŲ

MERGINŲ REIKIA. KREIP- 
kitės J MUILO DIRBTUVĘ.

1319 W. 32nd PI.
PAPRASTŲ darbininkų rei

kia kaipo pagelbininkų prie ma-Į 
šinos šrrioty darbui; patyrimas 
nereikalingas. Ateikite pasiren
gę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,

PUIKIAUSIA PROGA
Puikus grojiklis pianas, modelio 

1922, ukulelė prijungta, su roliais ir 
10 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
va sprendžina phonograpas su rekor
dais ir daimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir miegambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduosiu ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą, 
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
nis išdirbtas per 15 metų . Lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj. 5 ruimai ir 
užpakalio dėl gyvenimo, ant 2-ro floro 
otelis su 7 ruimais su visais rakandais 
lysas ant 3-jų metų. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos.

936 W. 33rd St.

Ne-

2840 Archer Avė.

Clark ir Chicago River.

PARDAVIMUI

Merginų prie pakavimo džio
vintų fruktų, kavos ir šiaip gru
dų. Taipgi prie iėbeliavimo ir 
vyniojimo bonkų.

REED MURDOCK & CO

PARDAVIMUI rakandai (fur- 
niture) 4-rių kambarių, galit 
tuose pačiuose ruimuose ir gy
venti. Parduosiu pigiai. Pasi- 
klauskit štore, 3227 S.IIalsted st.

PARDAVIMUI BUčERNfi IR GRO 
šerne ant West Šitie, geriausioj vie
toj dideliam bizniui. Parduosiu cash 
arba mainysiu ant namo. Pardavimo 
priežastį — patirsit ąnt vietos. Te
lefonuokit vakarais po 8, .

Spaulding 1915

PARDAVIMUI 2JŲ LUBŲ MEDI- 
nis namas prie Emerald Avė., arti 32 
rendos neša $63.00 į mėnesi; visos vi- 
gados; kaina $5,000.00. Taipgi vie
nam pagyvenimui 5ių kambarių medi
nis namas, vandeniu šildomas prie In
diana Avė., arti 103Čios. Kaina $4,250. 
Tie yra tikri bargenai. Jei jus jieš- 
kote vietos — tai nepraleiskite tą 
progą.
LEMONT, DARGIS & VON SCHILL 
Kambaris 521, 140 S. Dearborn St.

*• Randolph 1372.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
farma. Farma 119 akerių, 60 akerių 
dirbamos — juodžemis. Treinas ei
na pro šalį, mokykla randasi visai ar
ti namų. Bųdinkai geri. Arkliai 2, 
karvės 6, kiaulių 12, vištų 100. Farma 
randasi visai arti Antigo, Wis. Kaina 
apie $10,000 {nešt 3 ar 4 tūkstančius. 
Galiu mainyti į namą arba mainant 
priimti lotą arba biznį. Esu ne agen
tas. Kreipkitės: nuo 5-kių vakare ypt* 
tiškai, telefonu arba laišku: Kazys Lu
kas, 1821 Nebraska Avė., Phone 
Spaulding 3851.

REIKIA MOTERIS NAMŲ DAR- 
bui. šeimyna: du dideli ir vienas ma
žas. Vieta randasi Marųuette Manor 
Malonikit kreiptis tuojaus.

809 W. 35 Street, 
iš ryto.

Vyrų į geležies atmatų kiemą. 
Geras mokestis ir nuolatinis dar
bas.*

REIKIA kompetentiškos mer
ginos namų darbui, gera alga.

Sunnyside 8021
5220 Shiridan Rd.

SAM COHEN & SON, 
52nd Avė. ir 16th St.

AR NORI ĮSIGYTI šyARŲ IR 
pelningą biznį? Pardavimui Phar- 
macy (Drug Store) tirštai lietuvifds 
užgyventoje kolonijoje. Biznis nešk, 
puikaus pelno, bet yra svarbi priežas* 
tis kurios dėlei yra reikalas parduoti. 
Inteligentiškam lietuviui kad ir ne 
Pharmacistui yra auksinė proga, su 
vidutiniškai kapitalo, įsigyti šitą biz
nį. Informacijų dėlei kreipkitės: Nau
jienos Town of Lake Skyrus, No. 64. 
1614 W. 46th St., Tel. Boulevard 9672.

PARDAVIMUI BUčERNfi IR GRO 
sernė, Brighton Parke. Biznis nuo 
senai gerai išdirbtas. Lietuvių ir len
kų apgyventa. Biznis cash. Leasas 
ant 2 metų. Rendos $29.00. Atsišau
kite greiai.

J. J., 
2612 W. 47th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

REIKIA foundrės darbininkų.
43c. į valandą. Kreipkitės: 

Employment Dept*, 
CRANE CO.

So. Kedzie Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI BUčERNfi IR GRO 
šerne geroj, lietuvių apgyventoj vie-; 
toj. Biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės: 4624 S. Wood 
St. Phone Lafayette 6177.

PARDAVIMUI saliunas. Par 
davimų priežastis, važiuoju Eu
ropon. Kreipkitės:

4201 S. Albany Avė.
kampas 24-os gatvės ,

PARDAVIMUI delikatesen 
krautuvė. Pardavimo priežastis 
nesveikata.

5135 So. Halsted St.
.................. . . ................ .. ..............

PARDAVIMUI BUCERNfi LIETU- 
vių apgyventoj vietoj, prie lietuviškos 
bažnyčios. Parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės sekančiu antrašu.

4414 S. Califomia Avė., 
Tel. Lafayette 597G

PARDAVIMUI GROSERNfi, TAIP 
gi kendžių ir ice creamo užlaikinvo vie
ta. Vieta lietuviais apgyventa, prie 
lietuviškos bažnyčios Ir biznis išdirb
tas per daugel metu, 
ponu: Boulevard 3776.

Klauskite tel e-

PARDAVIMUI saliunas įvai
rių tautų apgyventoje kolonijo
je. Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 
Vieta bizniava. Kreipkitės: 4522 
So. Honore St.

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, paisto klerkų, laišk- 
nesių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistes etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

REIKALINGAS GERAS BUCHE- 
ris už menedžerių į naują Storą. Toks 
katras galėtų įnešti $500. Gera se- 
kiuriti bus duota ant pinigų ineštų, 
gaus gerą užmokesnį ir pusę pelno iš 
biznio.

1217 W. 31st St.

PARDAVIMUI VISI FIXTURE’S 
bei {taisos dėl bučernės ir grosernes. 
Parduosime po vieną atskirai arba vi
sus sykiu. Parduosime gana pigiai 
nes “leasas” yra pasibaigęs turime ei
ti iš šitos vietos.

Kreipkitės:
4456 So. Honore St.

EXTRA
Puiki restauracija turi būt 

parduota iki panedėlio. Tai bar
genas, pasiskubinkit.

821 W. 14th St.

REIKIA DARBININKU

REIKALINGAS PATYRĘS PO DL 
dėlės bučernes bučeris, turi mokėti 
lietuvių, anglų ir lenkų kalbas. Turi 
būti trezvas nevartoti munšaino.

Atsišaukit greit.
• J. MARKUS, 

828 W. 31st St.

_________VYRŲ__________
DRATINIŲ RĖMŲ DIRBĖJŲ
Patyrusių dratinių rėmų lem-

PŲ dangeiams dirbejŲ reikia, j vakarais, gabu*? darbininkai, kurie 
dirbti prie puikiausių Amerikos 
lempų. Aukščiausia alga mo
kama ir labai geros darbo sąly
gos. Art Lamp Manufacturing 
Co. 6 N. Franklin St.

PARDAVIMUI saliunas, pusė 
arba visas. Arba mainysiu ant 
automobiliaus .

Phone Canal 3072

i i   u i n>n    mi.i i

PARDAVIMUI bekernė su 
lunch ruimu. Ant geros biz- 
nevos gatvės. Pąrduosiu ar mai
nysiu ant lotų.

918 W.' $3rd St.

$300 Į SAVAITE $300

Reikalinga 50 gabių agentų ant 
iengvaus darbo, darbas dienomis ir

vartoja gerai anglų ir lietuvių kalbas, 
gali lengvai padaryti į $300 į savaitę 
Chicagoj ir 50 mylių apielinkėje Chi- 
cagos, netoliaus. Del pasiteiravimo 
kreipkitės greitai ypatiškai.

J. B. AGLYS & CO., 
3113 So. Halsted St.

— . .... ....t..... ■.

PARDAVIMUI įri-ošernė pi
giai — gražus rakandai, bučerio 
ice box. Pardavimo priežastis 
liga.

3327 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė, lietuviškoj kolonijoj, biz
nis daromas geriis. Parduosiu 
už pigią kainą..

3247 So. Morgan St.
I v, ■

REIKIA pundų rišėjų ir {ro
kerių — nuolatinis darbas.

CONTINENTAL PAPER 
GRADING CO., 

1451 So. Peoria St.

REIKIA pardavėjų į vyriškų 
smulkmenų apsirėdymui skyrių. 
Turi būt patyrę.

J. OPPENHEIMER & CO., 
4700 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI (DELECATESEN) 
cigarų, kendžių, tabako ir k:tokių 
da’ktų, krautuvė. Geras biznis yra 
daromas. Parduosiu pigiai. Priežas
tis pardavimo, sunki l’ga šeimynoj.

459 W. 38th St.

Kalnierių dirbėjų
Kalnierių strigavotojų
Kalnierių pamuše jų.
Kriaučių kalnierių gaminimui.
Kreipkitės:

6-os lubos

VYRŲ reikia nuolatiniam 
vidų darbui. 45c. į valandą.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3435 Shields Avė.

PARDAVIMUI GROSERNfi, SAL- 
dainįų ir mokyklos daiktų krautuvė 
ir visokiu mdžmožių. Biznis senas 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už 
teisingą pasiutimą. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

_ ................ . ....
PARDAVIMUI čfcVERYKŲ TAI- 

symo dirbtuvė. Puikioj vietoj ir labai 
pelningas darbas dę| dviejų žmonių. 
Gali pirkti ir nepatyręs to darbo —- j 
aš sutinku išmokinti. Kreipkitės 
bile kada nnrs ir nedėlioję. Kas nu
pirks tas laimės. ’’ 

1717'West 46th St.
—------------- ---------------

PARDAVIMUI dunokepykla. 
Geroj vietoj,- lietuvių kolonijoj. 
Biznis išdirbtas gerai. Priežastį 
pardavimo — patirsite ant vie
tos, 1400 S. 48th Ct., Cicero, Ilk

M. BORN & CO.
540 So. Wells St.

DARBININKŲ ir chipperių 
reikia į jardą ir foundrės darbui 
— nuolatinis darbas;

Kreipkitės į
Employment Dept..

LINK BELT CO., 
39th & Stewart

1 blokas į vakarusWentworth av.

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:

ROSENBAUM BROS.
Feed Mill.

87th St. & Stevvart Avė. .

VYRŲ reikia abelnam nuola- 
latiniui darbui.

Kreipkitės:
Great Northern Chair Co.,

2500 Ogden Avė.

REIKIA
Nituotojų
Buekerių
Pri taikintojų
Punch mašinos ir
Spėka varomo preso operuoto- 

jų į plieno freightų budavojimo 
įstaigą. Ateikite pasirengę 
dirbti.

PULLMAN CAR WORKS
108rd Street Freight Shop

Vtai pn‘ė Cottage Grove Avė. į linkės.
rytusi Pullman, Chicago. A. Grigas^ 3114 S. Halsted St

AUTOMOBIUAJ
PARDAVIMUI trekas, IV2 to

no. Labai gerame stovyje. Dar 
naujas. 1

1645 Wabansia Avė.
Phone Monroe 2545

OAKLAND 
BARGENAI 

Kiekvienas Oaklando savininkas yra 
boosteris — paklausk bile vieno. 

1922 Oakland Sedan,kaip naujas $1,150 
1921 Oakland Coupe perd. ir pam. 700
1921 Oakland Sedan perd. ir pam. 700 
1920 Oakland Sėdo perd. ir pam. 700
1922 Oakland 34-D. Taur., 1000 m. 709 
1921 
1921 
1919 
1920 
1920 
1919 
1918 
1917 
1917 
1922 
1920 
1920 
1-25 
1917

Oakland Sedan, mech. g. s. 650
Oakland Tour., perd. ir perm. 550 
Oakland 4 d. Sedan perm*. 
Oakland R. geram stovyj 
Oakland Rdst...................
Oakland 
Oakland 
Oakland 
Oakland 
Buick, 5 pas.............................
Hudson Snort! ......................
Mitchell Roadster ...............
Packard Twin ......................
Buick Roadster......................

IŠMOKESČIAI 
DIRBTUVĖS SKYRIUS 

OAKLAND MOTOR CAR CO., 
2426 S. Michigan Avė. 

Atdara vakarais ir nedėliomis.
Calumet 5310

Tour. ...
Tour. ...
Tour. ...
Tour. :

500
450
350
200
150
100 

. 80 
750
750
350
350
150

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Maxwell 5 pasažierų. Visas automo
bilius yra gerame stovyje, bet aukau
ju už $200, turiu parduoti gre'tu lai
ku, nes važiuoju į Europą. Norinti 
geros mašinos atsišaukite tuoj, o gau
si visai pigiai. 4630 S. Ashland Avė. 
Room 1, Phone Yards 6079.

TRMYKITE 
Automobilių parduosiu arba mai 
nysiu ant loto be skirtumo apie-

PARDAVIMUI bučernė ir 
gro šerne — gera proga norin
čiam pirkti. Pardavimo priežas
tis — savininkas eina į kitą biz
nį. 2159 W. 22nd Place.

IŠ PRIEŽASTIES APLEIDIMO 
miesto turiu parduoti cigarų, tabako, 
kendž’ų, ice cream, soft člrink ir no- 
tion, krautuvę. Gera proga geram 
žmogui, pigi renda, visas namas pri
klauso rendauninkui..

3256 So. Morgan St.

. PARDAVIMUI VYRIŠKŲ DRAPA- 
nų, i>- visokių čeverykų, vyrišku, mo
teriškų ir vaikų krautuve. Visokių 
tautų apgyvento! vietoj, bet daugiau
siai lietuvių. Turi būti parduota į 
trumpą laiką, nes savininkas išvažiuo-, 
ja ant farmos gyventi.

J. RIDIKAS,
3354 So. Halsted St.

PARDAVIMUI “Garden City 
Cafe” biznis išdirbtas per 35 me
tus. Priežastis pardavimo einu į 
savo namą, 1000 W. 51 St. ant 
kampo Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas ant 
Brighton Park, biznis išdirbtas 
per 45 metus. Savininkas (retir- 
ed). J. Cullen, 3906 S. West- 
ern Avė.

PARDAVIMUI dry goods ir 
hardware store, taipgi parsiduo
da ir automobilius. Leas da ant 
3-jų metų. Kreipkitės:

4061 Archer Avė.

NAMAI-ZEME
3 FLATAI, 6, 7 ir 7 KAMBARIAI 

— garo šiluma, elektro šviesa, mau
dynes, klazetai, toilėtai, viskas moder
niška, arti 67-os ir Woodlawn — di
delis bargenas — $14,500. I

Maža, 1 akerio farma, 8 kambarių 
namas, su vištoms,-15 obelų medžių; 
elektros šviesa, 4 blokai nuo gatve- 
karių linijos. Kaina $6,000. $1,000 
{mokėt.

M. J. &IRAS,

Real Estate Improvement Co., 
3335 So. Halsted St.

2 FLATŲ MURO BARGENAS.
2 aukštų mūrinis namas. •
2 flatai —- 6 ir 5 kambariai.
Atskirai apšildoma.
Emerald Avė. į pietus nuo 

Garfield Blvd.
$10,500.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

DARBININKUI ŽMOGUI 
GERA PROGA 

Pardavimui 8 ruimų medinė co- 
ttage, 1 flatas 4 ruimai, maudy-

PARDAVIMUI arklys ir visi 
važiavimui pakinkai, labai gra
žus, už mažą kainą, gausite gerą 
arklį. Kam reikalingas atsišau- nės, toiletas ir 1 flatas su toiletu. 
kit: 8582 Vinsennes Avė. Reikalui esant, abudu flatai gali 

būt sujungti į vieną. Turi būt 
PARDUODU apšildymui pečių parduota tuojaus už $2,800 |ik- 

— didelį — mokėta buvo $90, tai cash $500 likusius ant lengvų 
parduosiu už $25. Kreipkitės išmokėjimų.

8YT44 S. Rockwell Sf.
2-os lubos

1 KAS TURIT BIZNĮ MAINYT ANT 
2-jų aukštų mūrinio namo. Namas 
geroj vietoj ir gerai prižiūrimas, ran
dasi Gary, Ind. Galima ir vištų lai
kyt. Stengkitės pamatyt, turinti biz
nį ir norinti ant namo mainyt.

Kreipkitės:
239 Polk St., Gary, Ind.

ŠTAI KUR yra puikiausia pro 
ga dėl prapertierių, kurie nori 
įsigyti gerą farmą už žemą kai
ną, nepertoliausia nuo Chicagos. 
A. K. Masiulis, 8234 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 8663.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ant 2jų pogyvenimų, 4-ri ir 5-ki rui
mai, flatas, cimentuotas beismantas 
6-šių metų senumo namas. Parduo
siu už prienamą kainą.

6941 So. Talman Avė.

LOTAS ANT MAINYMO, LABAI 
geroj vietoj W. 70th St. ir Artesian 
Avė. 30x125, suros, gasas, vanduo ir 
saidvokai, mainysiu ant automobiliaus 
arba parduosiu norinčiam pirkti.

GEORGE PETKUS, 
3357 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui namas 4-ių flatų po 

4-ris ruimus flatas, rendos neša $792 
ant metų, už $2,800. Savininkė

MRS.’ PRIMACK, 
317 W. 52nd PI. 

Arti Princeton Avė.
1

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
6 flatų mūrinį namų ant kampo, 
rendos $150 į mėnesį. Kaina $15,000 

i įmokėt $2500, likusius kaip ręndą. 
Mainysiu ant lotų arba bile kokio 
biznio.

3346 S. Halsted St.
Blvd. 9641

ČIA YRA PROGA
Kurie norite pirkti namą, arba mai

nyti biznį ant gero 2 pagyvenimų mu
ro nomo, geroj vietoj su šios mados 
įtaisymais — skubėkite pas

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Turi būt parduota trumpame laiko 

3 pagyvenimų mūrinis namas, 5, 6 ir 
6 kambariai ir oimanto skiepas, 2 au
tomobiliams garadžius, viskas vėliau
sios mados. Namas randasi prie pat 
parkų ir bulvarų. Rendos $135 į m«- 
nesį. Kaina $13,500. Savininkas sęi- 
na į biznį.

Kreipkitės pas
A. VILKAS, 

2242 W. 23rd PI. 
Tel. Canal 1068

PARDAVIMUI PIGIAI
3 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas, 6, 6, ir 4 kambariai; taipgi ci- 
manto skiepas, viskas vėliausios ma
dos įtaisyta. Graži apielinke, morgi- 
čiaus $5,000 ant 5 metų. Jokio komi- 
šino nej-eikia mokėt. Rendos neša 
$1070.00 į m«etus. Parsiduoda tik už 
$9,900. Savininkas greitai važiuoja į 
Lietuvą. Norinti pirkti, paskubėkit 
pas

A. VILKAS,
2242 W. 23rd PI., 
Tel. Tanai 1068

PARDAVIMUI BARGENAS 5 
kambarių medinis cottage, furnaso ši
luma, Grighton Park. Maudynė, ga- 
sas, elektra, 3 karams garadžius. 
Kaino $<*1.600, dalį įmokčt, 0 likusius 
ant išmokėjimo.

4265 Archer Avė.
t'

Turime keletą gerų bargenų mūri
nių namų. Ateikit, 0 mes patarnau
simi.

PARDAVIMUI — DIDĖLIS BAR- 
genas, tik $2,650, 3 aukštų medinė stu
ba — krautuvė ir 2 po 4 kambarius 
flatai. Elektros šviesa, gasas, nau
ja maleva ir išpopieriuota. Taipgi 
cottage užpakalyj.

1627.S. Morgan St. 
arti 18-os gatvės

PARDAVIMUI 63 AKERIŲ FAR- 
ma, arba sutikčia mainyt ant nedide
lės prapertės. Siulau su padarais, 
arba tik vieną farmą. Farma gražioj 
vietoj, gera žemė su molių, geros trio- 
bos, gera 7 kambarių stuba, viduj 
vanduo ir maudynė — taip kaip mies
te. Upelis bėga per farmą girios 8 
akeriai, pievos šienui, didelis sodas, 
arti miestas. J. Juška, R. 1, Hart, 
Mich.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui 40 akrų farma. Mainysiu ant 
namo Chicagoj. Farma randasi Wis. 
valstijoj. Gera žeme. Visos maši
nos ir gyvuliai, tik eik ir gyvenk.

JAMES MALEC
4120 W. 25th PI., Chicago.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
$18,800, akmens priekis, 2 flatai, 6 ir 
7 kambariai, taipgi skiepe 4 kamba
rių flatas. $145.00 į mėnesį rendos; 
gero šiluma, aržuolo trimingai, pui
kiausia vieta, arti bulvaro. Matykit 
savininką.
5519 S. Marshfield Avė. 1-os lubos.

ĮPLAUKŲ $14,600 SU VIRŠUM Į 
metus. Pirkėjas gaus 3 namus 8 pa
gyvenimų ir gražiai įtaisytą saliuną, 
pirmos klesos barai, pianas, registeris, 
didelės sėdynės, stalai krėslai. Vis
kas ant sykio parsiduoda už pirmą 
kainą. Morgičių pirmą ir antrą aš 
duosiu. Kiek išgalėsi {mokėt, tiek 
bus gerai. Priimsiu morgičių, jei tu
rit, automobilių, lotą arba mažą na-' 
muką. Pardavimo priežastis — ligai 
— negaliu stovėt ant kojų — važiuo-: 
ju greitai į Lietuvą. 1957 Canalport 
Avė., Tel. Canal 7345.

MES GALIME pirkt ir pava
duot visokį staką ir bondsus. 
Jei turi ant rankų bile kokios sa
vasties, o nesi užsiganėdinęs, 
ateik asmęniškai į musų ofisą. 
Musiji žinovai, suteiks tamstai 
vertę ir patars 'link turimos sa
vasties. Atdara nedelioj iki 5 :OO , 
vai. John Benes & Company, In- 
vestment Securities, 166 W. 
Jackson Blvd., Room 1320.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI 
COTTAGE.
JACOB PHILIPEK,
5214 S; Keating Aveo ||į

Joseph A. Buckley, 724 W. 47 st. 1 blokas į pietus nuo Archer Av.

išmokėjimų. Namas randasi 
*4407 Normai Avė. Savininkas'

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit namą išmokėta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
apielinkėj butų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus parduotas į trumpą lai
ką, nes kostumeriai laukia musų ofise.1

F. J. SZEMET & CO.,
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824

EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir 
6 kambariai- elektros Šviesa, mau
dynės, aukštas cimentuotais skiepas, 
ir visi kiti naujos mados įtaisymai, 
namas randasi labai gražioj vietoj, 
Brighton Parke, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant cottage, kur geroj 
vietoj,

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

BARGENAS BRIGHTON PARKE 
murinę stuba ir lotas: gasas, elektra 
ir toiletai —t 4 ir 4 kambarių flatai. 
Kaina $6,750.

4219 S. Campbell Avė. 
Agentui mokėsiu komišiną.

Savininko tel. Haymarket 8539

PARDAVIMUI 3-JŲ AUKŠTŲ PO 
5-kius ruimus flatas, medinis namas, 
taip kaip naujas. Parduosiu už pi
gią kainą, nes turiu išvažiuoti į Lie
tuvą. Jei kam reikalinga, galit pirk
ti su visais rakandais.

8437 Gilbert Ct., 
arba Union Avė.

PRIVERSTAS parduoti 80 
akerių gerų kietmedžių žemės, 
netoli ežero, Lake Co., Michigan 
$600. Savihinkas Chvatal.

1266 W. 73rd St.

PARDUOSIU ar mainysiu ant ma
žesnio mūrinio 3 aukštų bizniavo na
mo. Saliuno užpakalyj 4 dideli kamba
riai. Ant viršaus iš priekio 2 faltai po 
5 kambarius! iš užpakalio 2 flatai po 
4 kambarius, Cimentuotas skiepas, 
gasas, elektra. Rendos $150 į mėnesį. 
Vertės $16,500, bet dėl nesutikimo par
tneriu parduosiu su visu bizniu, pianas 
$1,500 už $13,500. Atsišaukit greitai, 
3212 S. Walluce St. Tel.Boulevard 8979

BARGENAS
Mūrinis namas po 4 kambarius elek

triką, vanos, aržuolinės padlagos, vė
liausios mados įtaisymai $6700, įmo- 
kėt $1000.

Mūrinis namas po 5 kambarius sun 
porlor, aržuolo trimingai, vėliausios 
mados įtaisymai $9700.

3 flatai mūrinis namas garu apšil
domas, renda $225 į mėnesį $16000. 
mainysiu ant ani kokio biznio.

Bizniavas namas atn kampo Storas 
ir 5 flatai, garadžius, parsiduoda su 
bizniu karčiama arba vienas namas vi
sai pipiai.

United Land & Investment Co., 
4454 So. Westem Avė.

PARDUODU 3 lotus, arba mai 
nysiu ant mažo groserio ar kito
kio biznio. Atsišaukit:

J. ŽUKAUSKAS, 
1812 S. Jefferson St.

PARDUODU SAVO GRAŽŲ MU- 
rinį bungalow: 6 kambariai, garo ši
luma, čerpių grindys maudynėj ir toj- 
lete, vėtriųjai langai, sieteliai lan
gams, gasas prijungta vandenio šildy
mui, arti mokyklų ir bažnyčių, lotas 
30x125. Greitam pardavimui $7,500. 
Įmokėt $2,500. 6351 S. Francisoo Avė.

‘ 4* * ■■ ■■ .l.llL  IMU!

5536 SO. ŲONORE ST. REZIDEN- 
cija, 8 kambariai — aukštas skiepas, 
skalbykla aut viršaus, fumaso šiluma, 
mahogany ir oak baigimo. 3 automo
biliams garadžius, elektra ir gasas — 
bargenas. Savininkas apleidžia mie
stą.

VIENAS IŠ PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
SOUTH SIDE.

Parsiduoda 2jų aukštų naujas biz
niavas namas, savininkas parduos pi
giai arba mainys ant mažesnio namo, 
loto, bučernės, dry goods Storo, arba 
kitokio biznio. Namas gali būt bile 
kokioj apielinkėj, taipgi pirkėjai ne
praleiskit progos, nes namas turi būt 
parduotas ąr išmainytas į trumpą lai
ką. Kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Av., Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI FARM A 69-NI 
ak^ai žemės. Su visais įrankiais, gy
vuliais, grūdais, žemė 1-mos klesos. 
Priožastiš nardavimo senatvė ir su- 
žeMfrnas. Kas pirmas, tas laimės, tik
tai kad *0660111 arentos.

K. PETKUS, 
3344 So. Emerald Avė*

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimaa, siuvi
mas, dresmaking ir pattefln ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimu!. 
Ųienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Desiguing, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia. Čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į^^mpą laiką ir už labai 
prieinamą kal^p Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne-

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake Sfr.. ant 4 lubų

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų 
Grąmmar School, Hfgh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesnlasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
u parimatyk sb mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu 
visokio išdirbimo automobilius Lais 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W Madisnn St ’

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrašystčs, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.
V.. . ..................... -... —•

A UŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

VYRAI! MOKINKITfiS BARBERID 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato. Švarus, vidaus darbas. 
Savo šapo j ar už algą. Kreipkitės 
ar raSyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wella St., Chieago*


