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Graikai pradėjo Trakijos evakuaciją
Užmegs ryšius su Lietuva

Uždraudė vykinti laivų prohibiciją

Graikai suriko atiduoti 
Trakiją turkams

, Adrianopolio į Graikiją ir 
! miestas yra pilnas pabėgėlių 
I iš kaimų ir miestelių, kurie 
i irgi bėga į Graikiją. Gyvento- 
1 jai bėga didžiausiu paskubu-

Pasirašys mūšių paliaubos su- nui, ant kiek daleidžia stoka 
tartį. Graikai jau bėga iš Tur- transportacijos, nes arkliai ir 

kijos. i vežimai jau pirmiau tapo rek-
--------------- — vizuoti armijos reikalams.

Visi stengiasi atsiimti pini
gus iš bankų ir užbaigti visus 
savo reikalus, žinodami, kad 
už 49 dienų čia bus įvesta tur
kų valdžia.

Graikijos kareiviai jau 
avakuoja Trakiją
Turkai deportuoju 

krikščionis.

atvykimo 
talkininkų

Francijos užsienio reikalų mi
nisterija oficialiniai paskelbė, 
kad Graikija nutarė pasirašyti 
Mudanijos mušiu paliaubos su
tartį ir evakuoti Trakiją, ati
duodant jų Turkijos nacionali
stams.
Organizuoja šelpimą pabėgėlių

ATHENAI, spalio 12. — 
Graikijos valdžia, remiama 
privatinių organizacijų ir taip
jau amerikiečių, visaip bando 
išrišti šimtų tūkstančių pabė
gėlių iš Mažosios Azijos klau
sima.

Dr. Fi’idtjof Nanseno atvy
kimas sustiprins tautų sąjun
gos teikiamą pagelbų, bet už
sienio pagelba bus reikalinga, 
kad išgelbėjus tūkstančius 
moterų ir vaikų. Ypač reikalin
ga drabužių.

Laikraščiai praneša, kad ry
tinės Trakijos graikai jau bė
ga, prisibijodami 
turkų, nuo kurių
kareiviai nebegalėsiu apsaugo
ti graikų. Kad priglaudus tuos 
pabėgėlius, valdžia rekvizuoja 
teatrus ir kambarius privati
niuose namuose.

Bijosi skerdynių.
AflDRIANOPOILIS, spalio 12. 

— Žinios apie pasirašymų 
Mudanijoj musių paliaubos ta
po sutiktos čia gana ramiai, 
kadangi didžiuma gyventojų 
jau skaitė, kad turkų įėjimas 
į rytinę Trakija yra neišveng- 
tinas. Apie pasipriešinimų tur
kams kalbama tik armijoje.

Nežiūrint buvimo čia prisių
stos iš Konstantinopolio talki
ninkų misijos, krikščionįs ne
nori tikėti, kad talkininkai ga
lėtų įvykinti savo gvarantijas 
apsaugai krikščionių ir nepri
leisti tokių skerdynių, kokios 
buvo Smyrnoje ir kurių pasi
kartojimo tikimąsi ir čia.

Didžiuma civilinių gyvento
jų yra apsiginklavę, bet tiki
mąsi, kad talkininkų pulkai 
gal ir neprikiš smarkesnių su
sirėmimų iki nebus pilnai su
sitvarkius turkų žandarmerija.

Graikų armijos oficieriai vis 
dar kalba anie pasipriešinimų 
ir net prasidėjo judėjimas v 
autonominę Trakijų, bet nuo
latinis graikų bėgimas iš Tra
kijos rodo, kad tas judėjimas 
neturi gyventojų paramos.

Daugiau kaip 1,000 šeiminų 
pereitų savaitę išvažiavo iš

LON'1X)NAS, sp. 12. — Iš 
Athenų pranešama, kad Grai
kija pasirašys Mudanijos mū
šių paliaubos sutartį bėgyje tri
jų dienų.

Turkijos nacionalistai depor
tuoja į gilumų šalies krikščio
nis tarp 18 ir 45 m. amžiaus* 
Anatolijos kaimų Marki ir 
Adalia gyventojams duota sep
tynias dienas išsinešdinti.

Graikijos kariuomene pradė
jo evakuoti rytinę Trakiją. 
Daug augsią Graikijos oficie- 
rių tapo areštuota Athenuose] 
ir kaltinama juos kaipo 
komingus už Graikijos 
laimėjimų karo Mažojoj 
joj.

atsa- 
pra-

Iii) apleido Konstantinopolį ir 
neužilgo dar tūkstančiai jį ap
leis. Jie visi bėga į Athenus.

Užmegs diplomatinius 
sentikius su Lietuva

Diplomatiniai santykiai tarp 
Lietuvos ir Amerikos bus už 

mėgsti.

WASHINGTON, spalio 9 d. 
(Elta). — Šiomis dienomis 
bus užmegsti tarp Lietuvos ir 
Suvienytų Valstijų reguliariai 
diplomatiniai santikiai.

S. V. MINISTERIS LIETUVAI 
ATVYKO WASHINGTONAN.

WASHINGTON, spalio 9 <1.

nan iš Minneapolis, Minn., 
naujai paskirtas Suvienytų
Valstijų Nepaprastas Pasiunti
nys ir Įgaliotinis Ministeris 
Lietuvai, p. Frederick W. B. 
Coleman. \

Uždraudė vykinti prohibi 
ciją ant laivą

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chlcago, III., 
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Argumentai už nuolatinį in- 
junetioną bus teismo klausomi* 
sekamų utarninkų.
Prailgina pradžių prohibicijos.

VVASHIiN'GTON, spalio 12.— 
Iždo departamentas paskelbė, 
kad Amerikos ir, svetimų šalių 
laivai, kurie išplauks iš kitų 
šalių uostų prieš spalio 14 
dienų galės plaukti į Ameriką, 
kad ir turėdami ant laivo deg
tinės, jei jie tik sustos Ameri
kos uostuose ir toliau plauks į 
kitų šalių uostus.

Plaukia su degtine.

sp. 12. Keli Anglijos pasa
žieriniai laivai išplaukė į Ame
riką prisikrovę degtinės pasa- 
žieriams, nežiūrint Amerikos 
uždraudimo įeiti į jos uostus, 
jei laivas luir degtinės. Tie lai
vai sakosi norį išbandyti Ame
rikos teismuose teisėtumą to 
valdžios patvarkymo.

Užsienio reikalų ministerija 
rengia notą Jungt. Valstijoms, 
pa reiškiančią, kad Anglija ne
leis Amerikai kratyti Anglijos 
laivus už trijų mylių jurų 
nos.

nusi
mes 
kad

800,-

Amerikiečiai pildys

zo-

CHERBOU'RG, sp. 12. — 
Pildydami valdžios patvarky
mų du Amerikos pasažieriniai 
laivai nuėmė visą degtinę ir 
plauks į Ameriką visai sausi.

Francija dėl konfribticijy
PARYŽIUS, spalio 12. — 

Paris Hera|d, kuris sakosi pa- 
sireiniąs žodžiais “vieno augš- 
čiausių autoritetų Francijos 
finansų ministerijoj,“ •sako, 
kad Francija per ateinančius , 
keturis metus negalėsianti I 
mokėti jokių savo skolų, 1" 
dangi visos atliekamos 
mos per tą laiką turės 
panaudoja mos 
nu teriotu j u Francijos 
dų.

Rusija didins savo armiją
Laikys 800,000 kareivių armi

ją, sako Trockis.

MASKVA, spalio 12. — 
“Raudonoji arrnija ir laivynas 
užbaigė savo pirmus manev
rus ir aš esu labai patenkin
tas”, pareiškė karo ministeris 
Trockis audinyčių unijų kon
gresui.

“Tai buvo talkininkai, ku
rie Genujos konferencijoje at
sisakė svarstyti musų 
ginklavimo pasiūlymą ir 
priėjome prie išvados, 
mums reikalinga laikyti 
090 kareivių armija“.

Kalbėdamas apie Rusijos 
militaristinio programo pasi
sekimą ir atsteigimą laivyno 
Trockis sakė:

“Europos presą stebisi iš 
fakto, kad musų laivynas tapo 
atsteigtas į tokį trumpą laiką. 
Žiūrėdami į mus kaltinančiai, 
jie sako, kad raudonieji laivai 
pradėjo plaukioti 
kad mes esame 
Tai]), mes esame 
laivai plaukioja, 
ne? - jie tam 
tapo.

“Talkininkai Genujoj atsisa
kė svarstyti musų nusiginkla
vimo programą. Dabar aš sa
kau, kad raudonoji armija 
ir laivynas yra labiausia įtiki
nantis argumentas, kada prf- 
seina kalbėti apie taiką ar su
siartinimą su kitomis šalimis.

“Mes padarėme pastangų ir 
mums pasisekė. Aš esu labai 
patenkintas musų militarinih 
piogresu”.

ir tikrina, 
militaristai. 

' kalti; musų 
Bet kodėl 

ir pabudąvoti

Bažnyčia prieš sukilėlius

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

<^^>437 No. 241

■ r ■ • • ! Lietuvos žiniosprie fascisti
RYMAS, sp. 12. — Didelių 

permainų įvyko Italijos politi
nėj padėty. Juodašimčiai fas
cisti. kurie siekiasi pasigrieb
ti Italijos valdžių, įgijo sau 
naujų talkininkų, asmenyje li-

Liberalų partija, kuri turi 
80,000 narių ir kuriai priklau
so ir premieras Facta, laikė 
savo kongresų Bolognoje ir 
nutarė pasukti dešinėn ir susi
dėti su fascisti ir nacionalis
tais, tuo žymiai sustiprinant 
dešinįjį sparnų parlamente.

Pasekant 
organizuoja 
sakosi turį 
batalionus.

Iš priežasties dešiniųjų par
tijų susivienijimo, manoma, 
kad politinis kruzis praėjo ir 
kad nebus parlamentinių rin
kimų iki sekamo jiavasario, 
nes dabar dešiniosios partijos 
galės sudaryti reikiama didžiu
ma.

fascisti, liberalai

Iš

Del Vilniaus reikalą

Hand

ka- 
paja- 
buti 

atbūdavo j imui 
apygar-

kad val- 
atradus 

Europos
džia daro viską, kad 
naujų būdą išrišti 
skolų ir kontribucijos klausi
mus ir galbūt paduos smulk
mėm ngą pienų busiančiame
talkininkų finansiniame kon
grese Brussely. Tų pienų išdir
bs premieras Poincare.

Tuo pienu bus permainyta 
visa Vokietijos kontribucija, 
pasiremiant tik tikrųjų kontri
bucija ir nepriskaitant prie jos 
pensijų, karo išlaidų ir kito
kių reikalavimų, kurie bus iš 
kontribucijos sumos visai iš
braukti. Tas suamžins Fran
cuos reikalaujamą kontribuci- 
’ų 25 nuoš.

Didelis laivas dega

DUBUNAS 
jos katalikų 
tai išsireikė

išsiuntinėjo savo 
laiškų” visiems 

kuriems sukilėliai 
pasmerkiami ir

sp. 12. — Airi- 
bažnyčia griež- 
prieš sukilusius 
ir tikimąsi, kad 

tai padarys didelės įtakos ir į 
pačius respublikonus, nes al
iai yra fanatingi katalikai. >1
Bažnyčia 

‘piemenišką 
kunigams, 
vra griežtai
•akoma, kad “užmušimas na- 
’ionalinių kareivių yra žmog
žudystė prieš Dievų.”

laiške sukilėlius, jei jie pa
siliks ir toliau su sukilėliais, 
uždraudžiama priimti išpažin- 
tin ir duoti komunijų.

Kunigams gi, 
ria sukilėliams, 
ma, kad jie bus 
kunigystės, jei jie nepermai
nys savo nuomonių.

kurie prita- 
prigriimoja- 
pašalinti iš

Pranašauja naują karą

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

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:59 vai., leidžia
si 5:14 vai Mėmio teka 10:01 
vai. vakare.

Teismas uždraudė vykinti pro
hibicijos patvarkymą.

NEW YORK, spalio 12. — 
Federalinis teisėjas
šiandie išdavė laikinį injunetio- 
ną, kuriuo uždraudžiama 
muitinės ir prohibicijos virši
ninkams vykinti generalinio 
prokuroro Daugherty patvar
kymą, kad turintįs degtinės 
laivai negali įeiti į Amerikos 3 
mylių jurų zoną, ar į Ameri
kos uostus. Taipjau uždraud 
žiama tokftiM laivus užgriebti.

SAN FRANGISCO, spalio 12. 
—- Gauta bevielinių pranešimų, 
kad dalelis pasažierinis laivas 
City of Honoluhi dega juroje 
:au antrą diena. Ant laivo yra 
300 pasažierių, daugiausia tu
ristų. Vėliausiomis žiniomis, 
uos jau nuleista į jurų gelbė- 

i i mosi valtelėmis ir laivų ap- 
’eidžiama, nes gaisro užgesinti 
jau nebegalima. Tačiaus apie- 
linkėje yra arti daug laivų 'ir 
tikimąsi, kad visi pasažieriai 
bus išgelbėti.

Degantis laivas padarė pir
mų kelionę iš Los Angeles į 
Honolulu ir dabar grįžo atgal. 
Jis turi 17,500 tonų įtalpos. 
Jis priklauso valdžiai ir b r 
persamdytas kompanijai še-' 
šiems mėnesiams išbandyti 
kaip vyktų operavimas linijos 
tarp Los Angeles ir Hawaii 
salų.

ATHENAI, sp. 12. — Grai
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris CannelloupOlia sako, kad 
Graikijos cvakavimas Traki- 
’os paąės daigus naujam ka
rui, kuris kils galbūt visai ne-

Graikai pasitiko žinias apie 
mūšių paliaubų su nusimini
mu.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 12 <1., užsienio pi

nigų kainu, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 doleidu, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų __
Belgijos 100 frankų ...
Danijos 100 frankų.......
F'nų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų....... .....
Lietuvos 100 Litų ........
Lenkų 100' markių........
Norvegijos 100 krbtių
Olandų 100 guldSnų «...
švedų 100 guldfinu „..k.
Šveicaru 100 mwlqų
Vokietijos 100 marfrių

.. $4.44 
...
. $7.00 
$20.80 

.. $2.27

.. $7.56 
.. $4.80
$10.00

.......  U 

. $17.95 
$88.90 

.. 20.65
$18.70

to pajamoms. Bet vargu šis 
“pinigų gešeftas“ turės pasise
kimo. Kas tuos pinigus ims? 
Kur jų garantija? Prekybos 
Kamera pati nieko neturi, kad 
galėtų kiliems skolinti. Pavie
niai Prekybos Kameros nariai, 

Vilniaus įuį yra Lravieji musų pirkliai, 
saugosis kuriuo nors 
tuos pinigus laiduoti, 
stietis lygiai saugosis už 
pinigus parduoti maisto

Tautų Sąjungos posėdžių. 
______

L VARŠUVA. Politinėj 
komisijoj, diskusijų metu apie 
tautines mažumas 
srity,- Sidzikauskas iškėlė visą 
Vilniaus klausimą, išvardino
visus jau minėtus skundus,
pridėdamas dar apie žydų po
gromus Vilniaus srity, ir pri
lygindamas lenkų administra
ciją črezvyčaikai. Baigdamas 
jis reikalavo, kad susirinkimas 
pasiųstų į Vilnių anketų ko
misiją ir| nuolatinį Sąjungos 

i atstovas 
Motta formuluoja pasiūlymą 
tokioje pat prasmėje — tik 
prašo gerai eilgtis su kaliniais.

Sidzikauskas protestuoja 
prieš antrą pasiūlymo dalį, 
kurią Motta atima, o Aškena- 
zi pareiškia savo nepasitenki
nimą.

Bobert Cecil siūlo atiduoti 
tą klausinią l'arybai ir prašyti, 
kad ji išsiųstų anketų komisi
ja-

Sidzikauskas sutinka su Ce- ’ 1 •cilio propozicija. Aškenazi pro 
testuoja: visa komisija apro
buoja pasiūlymą atiduoti klau
simą Ttfrtbai.

novu u 114.1v.1j «.£ ii »-----—r ------ c

suorganizavę du 'komisarų. Šveicarų

Nustatytos kainos pakels 
angliy kainą

€HIQAGO. — Paskelbus 
VVashingtone, kad kuro išdali- 
ntojas Spens padarė sutartį 
su nepriklausomais Pennsyl- 
vanijos antracito kasyklų sa
vininkais, tikslu nupiginti an
glių kainą, čia tapo paskelbta, 
kad kietųjų anglių kaina delei 
to “nupiginimo“ bus 
pakelta po $2 ar $2.50 
no. Taigi valdžios 
mas” tik dar labiau 
anglių kainą.

Mažoji Lietuva
“Savi pinigai”.

Klaipėdos Krašto Prekybos 
Kamera išleidžia savo pinigus 
(Notgeld). Del jų vertybės 
klaipėdiečiai pašiepdami sako, 

i kad juos išpirksiu įvairus aina- 
I toriai kolekcijoms, kaip tai 
daroma su paštų jubilėjinėmis 
markutėmis. '“Landės Zeitung” 
šiuo reikalu rašo: “Klaipėdos 
Krašto valdininkai krapštosi 
pakaušį abejodami, ar sjjalių 
1 dieną bebus jiems iš kur pa
siimt algų. Tai rodo pažengu- 

apsistoja toj džiovą Krašto Kasoje.”
Ko tikisi Prekybos Kame- 

noketi taksų nuo $2 iki $50, ni išleisdama savo popierinius 
žiūrint kiek ilgai jie gyvens ' pinigus? Tai yra taip pat mi- 
pi’Ovincijoije.
Giksai nustatyti provincijoje 
jų valiutai.

tuoj aus 
ant to- 
“pigini- 
pakelia

Taksai dėl amerikiečiu
WELMAR, spalio 12. — Vo

kietijos provincijos Turingi jos 
raidžia uždėjo taksus ant sve
timšalių, kurie i _ 
provincijoj. Amerikiečiai turės '

Kitoms šalims ’ uuitonui vienam tikslui, paga
minti lėšųĮ trūkstamoms kraš- 
trr- ne". _i—!

Nusinuodijimai munšainu 
daugėja

ALBANY, N. Y., spalio 12. 
— Valstijos sveikatos depar
tamentas paskelbė, kad pasi- 
mirimai New Yorko valstijoje 
nuo alkoholizmo žymiai padi
dėjo šiais šių metų 7 mėne
siais. šiemet nuo munšaino 
mirė 172 žmonės, kuomet per-* 
na i tuo pačiu laiku mirė 83 
įmonės. ' Skaičius mirčių nuo j 
alkoholizmo labai padidėjo 
New Yorke, o po to seka f ar- * 
mos.

CHIN1EČIAI ATMUšfi PUOLI
KUS.

PEKINAS, spalio 12. — Ka
ro ofisas paskelbė, kad gen. 
Ilsu šu-čen vedami sukilėliai, 
kurie puola Fukien provincijų 
tikslu nuversti tos provincijos 
valdžių, tapo atmušti ties 
šiukau nacionalinės armijos. 
Kariniai laivai atvyko į Min 
upę, kad apgynus provincijos 
sostinę Fučau. Tikimąsi su
kilėlius nuveikti ir prieš juos 
siunčiama didesnę armiją, kad 
juos puolus iš šono. Sukilėlių 
vadas pirmiau buvo koman- 
duetoju Pietinės Chiiujta ar-

bildu 
Vai

šiuos 
pro-

mašinų, pirkdamas užsieny, 
jis vis tik negalės tais “preky
bos kameros pinigais“ apmo
kėti.

“Pinigai“ turi 1922 m. vasa
rio 22 d. datą, čia taip pat 
reikalas didžios “paslapties,“ 
kurios gyventojai neprivalėjo 
“per anksti“ sužinoti. Be to 
butų laikas tekste padėti ir 
lietuvišką parašą.

“Šį pavasarį prie progos ap
tariant Valstybės Taryboj eta
tus p. Krašto prezidentas Stc- 
putaitis išsireiškė: “Mes turim 
Pinigų daugiau negu mums 
reikia”. Dabar galėtume klai
pėdiškiai pasakyti: “Mes tu
rim reikalo turėti pinigų.“

Okupuoto] Lietuvoj
Ek. MERKINĖ. — Rugsėjo 

12 14 (maždaug) gudų suki
lėliai susprogdino Mostų gelž- 
kelio tiltą, t. y. ant upės Sčia- 
ras.

Marcinkonis Druskininkai, 
Lenkai veda naujus telefonus, 
bet po kiekvienos nakties ran
da vielas nukarpytas. Lenkai 
tuo labai susirūpinę. Stengiasi 
surasti kaltininkų, bet iki šiol 
dar nepavyksta.

VoMetijos milionierius už 
$333.

BEBLINAS, spalio 11. — 
Už $333 Amerikos pinigais 
galima patapti Vokietijos mi- 
lionierium, nes dabar už $1 
dutnlama 3,005 markės.

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 markes nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesnį negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėmš 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 Žmonis ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS (

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

Iš Brooklyno lietuvių judė
jimo.

Spalio 1 d. įvyko Aido Cho
ro jubilejinis koncertas 10 me
tų gyvavimo paminėjimui. 
Koncertas pavyko gana gerai; 
ypatingai žmonių buvo gana 
daug visokių srovių. Pirmjaus 
šitas choras buvo apsistatęs 
partijinėmis sienomis, tai ir 
publika ne taip karštai jam 
pritarė. Bet dabar matyt jau 
kas kita; partijinės diktatūros 
jau nematyt; net savo progra
me turėjo įvairių apgarsini
mų, net ir katalikiškų biznie
rių, kas treji metai atgal bu
tų skaityta dideliu prasižengi
mu. Būdavo net ginčų dėl pa
rengimų garsinimo; ginčyda
vosi dėl to, kad neduoti apgar- 
sin'mų į tokius laikraščius, 
kaip Vienybė ir kiti. Šitaip 
diktuodavo neretai net toki 
žmonės, kurie chorui neprik
lausydavo. Dabar jau to nėra. 
Tas chorui gali būti į sveika
tą; tečiaus tenka pasakyti, 
kad sudainuoja gana silpnai, 
palyginti su keletu metų at
gal; yra vilties, kad dar atsi
griebs.

Programas buvo labai ilgas 
ir gana nuobodus; programo 
išpildytojų buvo ir gerų ir 
prastokų, tečiaus nematau rei
kalo vienus labai girti, o ki
tus peikti.

Brooklyno komunistai 
nusiminę.

Jau daugelis patyrė iš laik
raščių, kad Brooklyno Laisvu- 
tę p. K. Pilėnas patraukė teis
man. Laikraščių pranešimu sa
kant, ji patraukta teisman už 
pavadinimą Pilėno provokato
rium. Su “Laisvės” patriotais 
tankiai tenka susieiti ir apie 
tai kalbėtis; vargšai visgi nesi
džiaugia, bet bedavoja. Sako, 
jeigu reikės, tai, girdi, Laisvė 
gaus kokių tai dokumentų iš 
Rusijos, dar caro laikų, kokią 
tai “storą knygą,” o ten jie ga
lėsią įrodyti, kad jis buvęs ca- 
co valdžios šnipu. Bet aš (pasa
kiau, kad jis buvo pavadintas ■■■ i i iii —... * — -

provokatorium, kas dalei tei
singumo tų žinių, kurias jis 
paskelbė apie nužudytą Lietu
voje komunistą Vyturį, čionai 
jie apsistoja ir pradeda abe
joti, ar gelbėtų koki nors “do
kumentai iš Maskvos.”

Iš visa ko matyti, kad jie 
jaučiasi gana prastai, jeigu jau 
kalba apie tai, kad faktų rei
kės j ieškoti Rusijoj.

Jie gali susilaukti ir dau
giau nesmagumų. Praeitą pa
vasarį “Laisvė” kelis kartus 
pagarsino skebšapių reikalavi
mus darbininkų, o kadangi 
unija smarkiai prieš skcbšapes 
covojo (ir dar tebekovoja), 
ai girdėt kriaučiai rengiasi 
pareikalauti, kad “Laisvė” pri
pažintų spaustuvninkų uniją, 
aes kriaučiai pusėtinai ant 
•L.” įpykę. Ji garsino ne tik 
.kebšapes, bet, rodos, apie per 
L—5 dienas garsino tūlą šiu
žamų mašinų operavimo mo
kyklą, kuri randasi New Yor- 
<c prie Broadway tarpe 22-23 
■atvių (pamiršau numerį). Ši

ta mokykla tai yra žinoma 
Jesioginė skebų agentūra, kur 
truputį pramokinus duodavo

... ............* '■1 
neunijinėse dirbtuvėse darbą, 
į tokias vietas kaip Red Bank, 
N. J., Ege Ilarbor, N. Y. ir k.

Ir šitokius garsinimus “Lais
vė” talpina be jokio atsiklau- 
simo pas unijos, darbuotojus. 
Delei šito kriaučiai pusėtinai 
įpykę ir ^ako darysią spaudi
mą priversti “Laisvę” 
žinti uniją,
taip kenkti kriaučių 
prieš skcbšapes. Toji 
^Laisvei” 
nes 
bą” 
per 
nos 
i

pripa- 
kad ji negalėtų 

kovai 
žinia

irgi nebuvo smagi, 
unijai perkrausčius “Dar- 
iš Chicagos New Yorkan 
tris savaites buvo veda- 
derybos su “Laisve,” kad 
pripažintų uniją ir imtų

;pausdinti unijos organą “Dar
ią.” Bet 
;isakė ir 
tegavo. 
‘Laisve”
(laušimu kriaučių unija buvo

“Laisvė” griežtai at- 
“Darbo” spausdinti 

Deryboms vesti su 
unijos pripažinimo

DU. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 E. VVashington St, 
Valandos: nuo U* iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 VVabanaia Avė. 

Valandos; nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tai. Kadžio 7716

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryte.
8261 Se. Halsted St., Chicago, III

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau ! 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ii- kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labora
torijos.

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Pinigai
• v
1S ■

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

išrinkusi du žmones — V. Paš
kevičių ir J. Zubavičią. “Lais
ve” unijos bijosi ir jos nepri
pažino, bet darbininkai turės 
dūli daugiau pastangų, ir dary
ti didesnį spaudimą priversti 
ją priimti uniją, nes būdama 
s/kebine ji daug pakenkia.

A. P. Serbas.

DETROIT, MICHIGAN
......... , 

1394..........................Herai.___
WM. J. STOLL C(L 

Balchiunas pagelbininkub 
(arba asistentas) 

GRAKORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl

Detroit, Mich.

West

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Rožinis Balius
J ,. "r'

Rengia
Draugystė Atgimties Lietuvių Tautos, Vyrų ir Moterų

Subatoje, Spalio-Oct. 14 d., 1922 
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St,
Pradžio 6 vaL vak. Įžanga prie durų 50c., nuo narių 35c.

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti . VALDYBA.

Extra BALIUS Extra
Rengia

Lietuvių Tautos Atgimties Draugija 

SUBATOJ, SPALIO-OCT. 14, 1922, 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 

35ta ir S. Union Avė.
Pradžia 7:30 vai. vakare. - Įžanga 35c

Kadangi išvažiavimai vasaros linksmi laikai užsiba’gė, tartum 
viskas užmirė; svarstant apie pasilinksminimus puola galvon sveika 
mint s, — daryti balius, linksminti lietuvišką liaudį, puikią muziką ir 
profesionališkais šokiais, taipgi bus laimėjimai.

Taipgi nepaminkite laiko, kas sveikas į balių, nes bus turtingai 
papuoštas, gražiausia muz'ka importuoti saldainiai ir gėrimai pagal 
Washingtono prohibiciją.

Kviečia visus nuoširdžiai KOMITETAS.

Koncertas ir Balius
Rengia

PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Nedėlioj, Spalio 15,1922 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2242 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c. 75c.

Šis koncertas bus vienas iš gražiausių, nes Pirmyn Mišrus Choras yedamas 
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.

Nepraleiskit dienos ir laiko

20,000 InformacijųŠimtai Puslapių
i KAI Užsiprenumeruos

prie geros barpanų orkestros.
Kviečia Pirm. Mišrus Chpras

Jau Spaudoje

sRurie NAUJIENAS

Metinė Biznio Knyga 
ir AlmanaKas

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgoport Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101._________________

D BODĄ FEISIŲ PATARIMUS

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo, x

2) kad Naujienos parode didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreiėiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia j Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

•

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųst) 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus švietė kraštus.

v NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., ., Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

8210

1614

4138

BRIDGEPORTO SKYRIUS
So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BR1GHTON 4PARK SKYRIUS
Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eas| 115-th St., Tel. Pullman 9659
----------—------------------------- .................... ................ . .......... —

PALYDOVAS
NAUJA KNYGA IŠ LIETUVOS

Verta kiekvienam perskaityti. Yra daug naudingų 
ir žingeidžių patarimų ir nurodymų.

Knyga apdaryta, 100 puslapių. Kaina 50c.
Knygos turinys:

1. Įžanga.
2. Trumpa Lietuvos atgijimo ir vystymosi istorija.
3. Kaip Lietuva dabar valdoma.
4. Vietos valdžia.
5. Kaunas (Trumpa jo istorija).
6. Valdžios, visuomenės ir privatinės įstaigos Kaune.
7. Lietuvos apskritys ir valsčiai.
8. žemes rūšys.
9. Lietuvos teismai.

10.‘ Matai, saikai, svarai.
Žyminis mokestis.
Lietuvos paštas.
Nauji pašto mokesniai
Laiškai į užsienį.
Pinigų siuntimas.
Telegrafo mokesniai.
Telegramos užsienin.
Oro paštas.
Lietuvos geležinkeliai.
Keleivių traukinių tvarkraštis.
Lietuvos geležinkelių mokesniai.
Bagažo mokesnio lentelė.
Prekių traukiniams.
Bilietų kainos.
Žymesnių lietuvių advokatų antrašai.
Patarimai įvairiais reikalais: Pasų įstatymas, Leidimų 
ginklams laikyti davimo taisyklės. Kaip įsteigti tą ar 
kitą organizaciją. Kaip gauti miško. Apie pilietybę. 
Kaip Lietuvoj pirkti žemės. Kareiviavimo priedermės 
Lietuvoje.- Ar verta grįžti Lietuvon.

Knygoje yra du žemlapiai: Lietuvos žemlapis ir Kauno žem- 
lapis. Reikalaukite knygos tuojau.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

26.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos:,nuo 6 iki 8 v. v. kiekvi* 
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. NedSIiomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St 1
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet. ir nuo
7 iki 9 vakaro

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen 
lūs, perkant a.ba parduodant Lo 
tus, Namus, Karmas ir Biznius 
skolina Pinigus ant ^irm<» morge

• išlygą-

Tel. Randolph 4768

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOC1AT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel.: Central 6390

Vak. 812 VV. 33 St. Chicata
Tel. Yards 4681

i-jiBillllllllIIIII II III O ----------------------------- 1—=5^
I Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės ' 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki ( 

{ 9 vakare.
■V-- --i —u-u-iu---------------- .. —,. „ ..

S. W. DANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 
1311 Recter Bui.lding 

7t> West Monroe Street, Chicago 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va|

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

NAPRAPATH1A 
Del visų ligų

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

DR. J. SAVICKAS, D. N.
10901 S. Michigan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po pretų 
Tel. Pullman 3385 

160,0 W. Garfiel Bldv.
šiaur-vak. kampas 55os ir Ashland av. 

Vai.: nūo 4 iki 9 v. v.
Tel. Repuhlic .1433

_ Chicago, III.

Bankroto
Išpardavimas

Pirkome visą s t aką nusibankrutiju- 
<ių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stalių, patrinų ir dydžio, apie už 
10% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
<13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai 
kinams overkotai po $10 ir aukščiau 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ko 
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; ned&Lo 
mis iki 5 vai.

S. GORDON.
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. U> 

739 W. 14th SL
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SEDA

Antanas iš Padvos,

ŽEM. KALVARIJA

Savo Kūdikį?

Nepamirškite musų vardo nei vietos

Kiti dvejų kelinių siutai $30 iki $60

Atdara 
Ketvergų 
ir Subatą 
vakarais

Kada ir Kaip 
Privalot Penėti

paša- 
jau 

svc- 
Mat

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Užslga- 
nčdinimas 
arba pini
gus gr^Žl 

name

Iškirpkite ir prisiųskite šitą 
pagarsinimų į Borden Compa- 
ny, New York ir gausite dykai 
lietuvių kalboj pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti, taipgi ir puikią kūdikių 
knygą.

— Kas 
šiauri- 

pietinej, vakarinėj daly j arba visai 
apsimokės tamstai

Geriausio išdir
binio materija:

Statson skrybėlės
Crofurt skrybėlės
Berg skrybėlės

Manhattan mar
škiniai Dent 

pirštinės

Musų šviesus antrų lubų 
overkoutų skyrius didžiausia 
goj

1923 
naujos, tiesios Unijos madingumo 

pilniausi vilnoniai — 
vertės Chicago —

kambarį s, 
Chica- 

tai yra smagi pasirinkimui vie- 
gero overkouto už gerų pinigų 

sutaupymą.

Liet, krikščionių demokratų 
agitacija.

Milwaukee and Ashland Avenues
Chicago’s Largest Out-of-the-Loop Clothing and Shoe Store'

Geriausio išdir
binio drapanos

♦

pas mus. Visos 
šalies pirmeilinės
— kurias garsina
— už didelį pini
gų sutaupymą.

2 KELINIŲ SIUTAI — vyrams ir vaikams yra 
pasiūti musų pačių vilnonių audinių — ir attfto- 
vauja vertę, kokios neatrasite visoje Amerikoje 

.— vilnonio kašmiero, tweeds, ivorsted, seržiaus — 
naujos, rudos, mėlynos, pilkos, dryžos spalvų 
“Jazz” modelių
— vien eiliniai ir dvieiliai
tabjau keisčiausi 2-kclinių siutai 
pas mus ryto

Todėl, tokis didelis išpardavima 
dėlės vertės (mes visuomet gvarantuo 
jame didžiausių vertę Chicagoj) 
nedaro skirtumo kur gyveni — 
nej 
arti vidurmiesčio 
nuvažiuoti i CONTINENTAL savo ru 
dehinių bei žieminių siutų bei overkou 
tų pasipirkti.

viIEMINIAI OVERKOUTAI — šilti, tarnaujanti 
'JT drabužiai — panašus vaikinų drabužiams — 

didelį atlapai — dideli iš viršaus pris ųti kiše
nini — aplink visą diržas — gražus užpakalis — čy- 
ntų vilnų overkoulai, kurie bus geri ant daugelio se
zonų dėvėjimui — naujai rudi, pilki mėlyni, taipgi 
pasipuošimui overkoutai — juodi ir mėlyni — Ches- 
terfield mados — nuolaidžiais pečiais — stebėtini 
overkoutai išpardavimui pas mus 
ryto ix> ............................................ ...............

Kiti didelės vertės overkoutai po $25 iki $75

vilkų puo- 
žmogaus galvų, 

kojas ir t. t. Musų šauliai, ku
rie yra apsiginklavę anuoto
mis, bombomis ir t. t. turėtų 
naikinti vilkus, o gal jau jie 
nebeturi šovinių. Iššaudė jie 
bereikalingai, o reikalui esant

Puiki jaunų avukų 
trumpos šlaunys, sv

17l/tc

EAGLE BRAND
A//LK)

Yra labai lengvai sutaisomas. Viskas ką jusi turite 
padaryti, tai paimti te m tikrą mierą “Eagle 
Brand” ir jis yra jau g ttavas valgydinimui jūsų 
kūdikio.

mos įstatymų. Federacininkai 
mitingavo apie 3 vai. Buvo vi
sokios rųšies paklausimi) apie 
žymius krikščionių demokratų 

j “tužus” ir biznierius kunigėlį 
Juozą Puriekį ir Tučkų ir kas 
link prezidentūros. Ponas Am- 
brozaitis kunigėlį taip išbalti
no, kad Purickis paliko kaip 
po krikšto. O kodėl davė “ve
to” teisę prezidentui krikščio
nys demokratai; Ponas Ambro- 
zaitis nedrįso aiškinti žmo
nėms, nes krikš. dem. apdova
nojo Lietuvos prezidentą tokio
mis supelėjusiomis teisėmis, 
kaip “veto” ir dabar gėdisi 
žmonių. Mitingams baigantis, 
“bagamazai” pradėjo pardavi
nėti ir girti savo “tavorus.” 
Dalydami prisaikino žmones, 
kad tik į Seimą rinktų krikš
čionis demokratus.

—Antanas iš Padvos.

Pavasariniai švieži vi 
štukai, išdarinėti sv

25 c

Pavalgydykite savo kūdikį ne vien tik laiku, 
bet ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti, 
neabejokite apie mūs

Native Rib Rost — 
suvyniota, be kaulų, 
nėra atmatų, svaras

Pas mus, Žemaičiose, iki šiol 
vilkai buvo tiktai senelių 
koše minimi, o šiandien 
virto tikrenybe. Nelaukti 
čiai apsilankė pas mus.
badas Rusijoj juos privertė 
bėgti iš ten. Dabar jie klai-

Artinasi rinkimai į nuolati
nį Seimą; Lietuvos krikščionys 
demokratai neriasi iš kailio — 
nori, kad liaudis išrinktų juos 
atgal į Seimą. Todėl važinėja 
po provinciją mitinguodami. 
Rugsėjo 8 d. per Marijos užgi
mimo atlaidus, Sedoje atsilan
kė St. Seimo nariai: krikš. 
dem. darbo federacijos “baga- 
inazas” Ambrazaitis su “pa- 
močniku” Simonausku. Užlipę 
ant “bačkos,” jie ėmė pasako
ti apie krikščionių demokratų, 
o ypač apie federacijos “nuo
pelnus.” Girdi, tik jų dėka Lie
tuva esanti jau pripažinta 
daugumos valstybių de jure, 
kad krikš. dem. ir darbo fe
deracija vienintelės tesą dar
bo žmonių gynėjai, kad so
cialistai St. Seime tiktai truk
dą krikš. dem darbą; taip pat 
gyrėsi, kad atgynė nuo socia
listų mokyklas ir žemės refor-

džioja po žemaičių girias. Įsi- miškuose atranda 
suka kur nors į ūkininko avių'tos liekanas 
tvartą, pasiskerdžia keletą 
pusryčiams ir keliauja toliau. 
Taip apsilankė tie svečiai Kal
varijos vals. Gešaičių sodžiuje 
irgi paskerdė suvirštim dvide
šimtį avių. Neatsisako jie ir 
nuo karvienos, arklienos ir net nebeturi 
žmogienos. Tankiai žmonės

KLEIN BROSO
20 and Hdlsted Street

I

KIMS SouMmlt Bd. 
Arti St. Loala Avių 

OICAIO, ILU

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos fe. |
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MRS. A. MICHNIEVICZ.
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 81 gal 
Telefonas Yards 1119
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nERZMAN
■ Iš KŲSIJUb

Gerai lietuviams tinoma* pei lt ■ 
metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštraia ir chronišku liga-- 
vyrų, moterų ir taikų pagal oau 
jausiąs metodas X Ray ir kitokiu* į 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijs i02š W 
18th St., netoli Fisk St 

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

Dienomis. Cana< 
•U 10 arba 857

N akt Drexei 951
Boulevard 418# Į

5813 So. Halsted Si.
vai.. 9—10 A. M ir 8—9 vai.

Telefono

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr 
Charles Segal. Visi senieji pači 
entai ir draugai aplaikys apžiu 
rėjimą ir gydymą kaip ir nu< 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

<149 S. Morgan St., kertė 82 S» 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 1 
' ąkure. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL " 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
; 1729 So. Ashland Avė., 2 luhm

. Chicago, Illinois.
Specialistas džiovus 

Moteriškų, Vyriškų b 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas l)rexel 2880

V............. ... .... ................   ■->

MRS. M. WAITKIEW|(7 
fRenienį)

Musų didziausis New Yorko pirkinis mote
rims ir merginoms nauju koutijI

Didžiausis metuose pirkinis, 8:30 vai. ry
to subatoj, surengėme išpardavimą, ku
ris sutaupins tūkstančiams taupių mo
terų ir merginų. Niekad pirmiau nebu
vo tokių stebėtinų koutų už mažai pi-' 
nigų.

Seal Plush, Coracul ir Plušo, Suedine, 
Velouro, Bolivia, Polos, Tv/eeds, Chinchi- 
11a ir šilkinio plušo Beavcrette, Sealine 
ir French Coney vilaginiai kalnieriai. 
Šilko ar Venetian pamušalas.

Kalnieriai — juodi, 
navy, sorrento bea- 
ver, rudi, heater ir 
reindeer. Miera 16 
iki 20, 36 iki 44 ir 
46 iki 54.

$20 ir $22.50 
vertės

Mados — bluzos ir 
tiesios linijos mode
lių, apsiautalai ir 
sporto modelio. Siau 
ras dirželis ir ki
mono rankovės. 40 
ii* 48 colių ilgumo.

$25 iki $30 
vertės

Vkošerk*
K ‘113 S.HaiMted M

Tel. Blvd 813h 
et 15 metų pa 

m ekrning) p rak
Kavimc turit

B .tyrimo Pasek 
ingai patamau

u prie gin dym<
. lekvienane at

1 įtikime teikti
H patifiką rižlu 
jS ėjimą. Juodi * 
$ atarimu* mu 
B erims ir mergi 
" ooms veltui

Tel. Pullman

A. SHUSHO 
AKUŠERIU

> Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi> 
k j laike ligos.•
10929 S. State St 

Chicago, III.

J Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C, Z. VE2ELIS Į

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Ave^

■ arti 47-tos gatvfts .

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisai 2201 W. 22nd Stn kaupu * 

1/earitt St. Tel. Canal 0282.
Reaidendja 8114 W. 4M 81

Tai. Lafayette
Vai. 1—4 b 7 <9 Na< * '•

■ , I II , - ..... _ •
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jo, kol pasiliuosavo nuo to tinkamų dividendų savo dat- 
jungo.

Visi žino, be to, kad turkų 
valdžia visuomet buvo bai
siai nuožmi.

bininkams atmokėti,
“Current History” žurnale 

Dr. Jerome Davis, Dartnionth 
kolegijos profesorius, štai kaip

NaujienuH einu kasdien, i iškirtai! C 
aedelUieniUB. Leidiu Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted Si., Chicago, 
LU. — Telefonas; Rootievelt 860U.

Utaimokėjimo kainai
ChicagojA — paktui

Metams__________________
Pustu metų ...............
Trims mėneaiams  
Dviem mėnesiam 
Vieimn? mėnesiui - ■ -

Chicagoje per neAiotojuei
Viena kopija . 
Savaitei , ■ —
Mėnesiui_ ____

Suvienytose Valstijose ne 
paktu;

Metams......... .. ....... ...........
Pusei metų___________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam .... .........
Vienam menesiui_____
Lietuvon ir kitur uiaieniuose;

(Atpiginta)
Metams...... ........    $8.00
Pusei metų .........  — 4.60
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos spauda. galima laikraštyj rašyti, o kas 
ne? šąlies gyvenimo pulso ne
galima pagauti ir suprasti, jei
gu nėra tam atatinkamų sąly
gų. Ir nėra ko stebėtis, jeigu 
Lietuvos piliečiai gandais gy
vena. Eina šalyj biauriausis 
šmugelis, visokie Purickiai ir 
Vailokaičiai varo didžiausią 
spekuliaciją, trys ketvirčiai ša
lies pajamų eikvojama armijos 
užlaikymui,- - bet spaudai apie 
tai draudžiama liuosai kalbėti.

Analole France nelabai se
nai pareiškė, kad literatūra ir 
spauda, apskritai, negali tinka
mai .bujoti ten, kur užimama 
rašytojams burna.

Taigi Lietuvos spaudai kliu
do laisvai plėtotis ne tik mi-. j... *. . . jūsų gyuuuies ir nepe man pamėgint,
mos mdiierentingumas ir iner- todėl, galop pamėginau Lydia E. 
tingumas, bet ir cenzūra. Bu- Pinkham Vegetable Compound^ plyš
tų neišmintinga manyti, kad 
štai geros valios žmonės ims ir 
sukurs Lietuvoj tokią spaudą,

kokiu budu “Draugas” mano! 
jį atvaduoti? Ir kaip greit? 
Kuo “Draugas” remia savo 
viltį, kad Vilnius bus atvaduo
tas? Spėka? Bet, turbut, ir 
“’Draugąs” nėra tiek žioplas, 
<ad tikėjus, jog Lietuva spė
tos pagalba galėtų Vilnių at-

DABAR LENGVAI §AVO 
DARBĄ ATLIEKU;Valdžios oficioze “Lietuvoj 

p. V. J—tis rašo:
“Šiandien laikraštis 

pjrmutinis,’ geriausias
Kadangi Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound atitai

sė mano sveikatą.

Ji ir šiandie ięaiba apje tą Kompanijos pasi- 
yra tokia. Nors anglų pro- teisinimą. 1906 m. kompani- 
paganda, be abejonės, daž- jos turtas siekęs $4,000,000, o 
nai persudo, skelbdama ži- dabartiniu laiku tas turtas pa- 

. F - i v. šokęs iki $44,500,000. Kiekvie-nias anie turku žiaurumus . ... .... .y . ... nas doleris kapitalo didinimui
atkariautosiose provincijo- jJUVO paįmtas iš uždarbių per
se, bet jose yra ir nemažai viršio< paskutinių dešimties 
tiesos. Turkų valdžia yra • metų kompanijos pelnas buvo 
žiauri dėlto, kad ji yra labai 
nekultūringa ir remiasi mi- 
litarizmu. Ir ji yra atžaga- 
reiviškesnė už bet kurią Eu
ropos valdžią.

Taigi ir turkų praeitis įr 
dabartis liudija, kad jie yra 
visai nepanašus į “laisvės 

---- 2 25 kovotojus”. Nurodoma, be-
— i-76 je, į tai, kad jie kovojo prieš 

l,fit Anglijos imperializmo įran-
___ 8c. kį, Graikiją; bet nereikia 
—; užmiršti, kad patys turkai 
chicagoje yra taip pat imperializmo

I įrankis, būtent — Franci- 
jos imperializmo. Franci j a

— rėmė turkus ginklais ir pini- 
•76 gaiš prieš graikus, taip pat

kaip Anglija rėmė graikus 
prieš turkus. Ir turkų per- 

: gale ant graikų yra tikreny
bėje Francijos imperializmo 
pergalė ant Anglijos impe- 
rialzmo.

Vadinasi, du imperializ
mai susipešė, pavartodami 
kaipo įrankį graikus ir tur
kus; ir dabar, kada vienas 
tų imperializmų paėmė vir
šų ant kito imperializmo, 
tai mes girdime pasaką, jo
gei tai buvusi kova už laisvę! 
Tai, mat, ligi kokių nesąmo- 

turkai Pr^e^na žmonės, kurie ne 
sivadovauja savo protu, . o 

! tik kartoja savo bosų “te- 
j zius”!
| Turkai su graikais suki- 
1 bo vieni kitiems j plaukus 
1 dėlto, kad jiems liepė peštis 
Francijos ir Anglijos impe
rialistai; ir jie dabar palio
vė peštis dėlto, kad tie im
perialistai susitaikė tarp sa
vęs ir paliepė jiems sustot. 
Darbininkams iš tų peštynių 
nėra jokio džiaugsmo. Iš jų

_ >8.00
__  4.60
__  2.26

“Pavergti 
turkai”.

Turkai pasirašė musių pa.- 
liaubą su anglais ir francu- 
zais ir neužilgio padarys 
taiką su jais. Karas arti
muose Rytuose tuo budu ta
po prašalintas.

Laimėtojai yra 
' kadangi jiems bus sugrąžin-, 

ta rytinė Trakija su Adria-į 
nopolio miestu ir Konstanti
nopolis. Daugelis žmonių 
kaip Europoje, taip ir Ame
rikoje džiaugiasi tuo turkų 
laimėjimu, nes jie skaito, 
kad dabar yra atitaisoma ta 
skriauda, kurią talkininkų 
valdžios buvo padariusios 
turkams po didžiojo karo.

Iš dalies tai yra tiesa. Tal
kininkai ištikro buvo Pasiekj^ 
gę su turkais neteis.ngai, vjen^ arfoa antrą tų
atimdami iš jų net jų sosti-, ;mperįa|įstų pusę.
nę. Be to, Anglija norėjo. . valdžia, kuri šio-
visai sunaikinti turkų va - . vaian(joje pasinaudojo ki- 
stybę ir sukurstė pues ją vįr^a)-^ kilusiais tarpe Ang- 
graikus, ^urĮe Pel vve^e#^ ijjng ir Francijos imperialis-

rie laiko vieną arba antrą tų 
i imperialistų pusę.
| Turkų gi valdžia, kuri šio
je valandoje pasinaudojo ki-

metų veržėsi į turkų žemę ir 
kariavo su jais.

Bet kaikurių žmonių sim- nėms savo šalyje ir kaimy- 
patijos turkams eina taip to
li, jogei jie ima piešti tur
kus, kaipo kokius tai kan- 
kintinius už laisvę ir kovoto
jus už visos žmonijos gero
vę. Šituo atžvilgiu ypatin
gai pasižymi bolševikiški 
elementai. Rusijos sovietų 
valdžia, pav. rado reikalin
ga pasiųsti turkų vadui, Ke- 
malui, pasveikinimą, kuo
met jisai sumušė graikus. O

tų, kaip tik sustiprės, vėl pa
rodys savo iltis ir darbo žmo-

nams.

Apčpalff®
AMERIKOS DEMOKRATIJA.

IUCI JlOCli OUlllUOv VZ j nu lupa AL
vienas lietuviškas Maskvos Streikas 
gramofonas, pritardamas Priezas^įy: 
tam bolševikiškos valdžios

$30,000,000. 1921 m. išmokėti 
dividendai sudarė 75% to tur
to, kokį kompanija turėjo 
1907 m.

Prof. Davis samprotavimu, 
kompanijos uždarbiai privalo 
būti naudojami “juodoms die
noms,” kada industrijoj kįla 
krizis. Kodėl kompanijoms tu
ri būti užtikrintas atatinka
mas pelnas net ant to kapita
lo, kuris susidarė iš uždarbių 
perviršio, o darbininkų reika
lai visai neimama domėn? 
klausia prof. Davis.

Moskeago kompanijos virši
ninkas, p. Straw, kartą pareiš
kęs: ‘Tai yra niekas daugiau, 
kaip tik socializmas, jeigu as
muo Šilko, kad visuomenė turi 
teisės kontroliuoti kompaniją 
kai dėl skiriamo kapitalo kom
panijos plėtojimui.”

Į tai prof. Davis atsako:

“Ar nebūtų arčiau teisy
bės pasakyti, kad be tokios 
teisės demokratija negali il
gai gyvuoti?

“Viena didelė spraga Ame
rikos demokratijoj yni ta, 
kad mes , pripažindami lais
vę. ir lygybę politikos srity j, 
praktikuojame pavergimą ir 
specialines privilegijas eko
nominėj srityj. Kitais žo
džiais, musų demokratija 
yra vienpusiška arba net iki 
tūlo laipsnio hipokritinė de
mokratija, nes tikros de
mokratijos sukuTimui rei
kalinga turėti demokratinę 
visuomenę. Be tų privalu
mų politinė demokratija yra 
tik specialinių interesų įran-

‘ kis.”
Tai yra labai teisinga nuo

monė. Niekas juk negali už
ginti to fakto, kad laissez-

Ii sukurti tikros demokratijos. 
Ir kodėl kapitalistine demok
ratija paverčiama kapitalistų 
įrankiu, apie tai 
na-abejoti. Juk 
valdžia visuomet 
talistų reikalus, 
lieka specialinių
kiu. O likus tokiu įrankiu, ji 
ir politikoj nustoja buvus de-

irgi neprisiei- 
streikų metu 
palaiko kapi- 
Vadinasi, ji 

interesų įran-

litiipų 
ini.
PvT

prasižengėlių kalėji- 
se tarnauja tam geriausiu

£ODŽIAI IR DARBAI.

Chicagiečių grupe sumano 
600 metų Vilniaus sostinės ju- 
bi'lėjų paminėti. Delei to su
manymo “Naujienos” išreiškė 
tą nuomonę, jog tas* reikalas 
jau yra pavėlintas. Mes sakė
me:

Manchesteryj, New Hamp- 
shire, tuoj po Naujų Metų apie 
17,(KM) darbininkų, dirbusių 
A'inoskeago Manufacturing 
kompanijai, paskelbė streiką, 

t įvyko dėl sekamų 
praeitais metais 

“3 darbinin- 
dgos. Praėjus ke

letui mėnesių kompanija vėl 
paskelbė naują algų numuši- 
mą — šį kartą 20%. Maža to, 
kompanija pastatė darbinin
kams sąlygas — prailginti dar
bo savaitę iki 54 valandų.

Kada darbininkai atmetė 
kompanijos pasiūlymus ir pa
skelbė streiką, tai kompanijos 
vedėjai įdėjo vietos laikraš
čiuose pasiteisinimą. Pasiteisi
nimo branduolys toks: kom
panija priversta buvusi tokį 
žingsnį padaryti todėl, kad ji 
nebegalėjusi varyti konkuren
cijos su pietinių valstijų audi- 
nyčiomis. Esą jos uždarbis bu- 

negą įėjusi

žingsniui, rašo ve ką:
“Kovotojai už laisvę, 

prieš pavergimą, visuomet 
sveikina pavergtųjų ir 
vergiamųjų laimėjimus”. 
Ar ištiesų. turkai yra “pa

vergtieji ir vergiamieji”, ko
vojantys už savo pasiliuosa- 
vimą?

Kas turi bent mažiausią 
nuovoką apie istoriją, tas 
žino, kad ‘turkai per šimt
mečius laikė po savo jungu 
visą eilę tautų (serbus, grai- 
kus, bulgarus ir tt.), kurios ~
turėjo išlieti upes savo krau- vęs menkas ir ji

Tikėti, žinoma, galima į 
viską. Kartą Clareųce Dar- 
row pareiškė, kad yra žmonių, 
cųrie tiki, jog jie turi banke 
$5Q,000, kuomet iš tikrųjų jie 
nieko neturi. “Bet,” — pridū
rė jis, — “aš nesu tiek paikas, 
cąd apgaudinėjus save tokiais 
dalykais.”

“Draugo” redaktoriaus nau
dojimas jausmingų žodžių ten, 
<ur reikia faktų, parodo, kad 
ir jis priklauso tai žmonių ry
šiai, apie kurią kalba p. Dat- 
row.

Palyginti žmogaus kūną 
>rie valstybės yra gryniausia 

nesąmonė. Tuo supratimu ei
nant, beveik visos valstybės 
butų be rankų, “bumų” ir ki- 
tų Kalų.

Kai dėl išgamų mes norime 
“Draugui” priminti jo vien
minčius Lietuvoj. Kas norėjo 
sukurti palankią opiniją visuo
menėj, kad Hymanso projek
tas yra geras‘daiktas? Tai da
rė “Laisve,“ kurią redaguoja 
<un. Bučys. O tuo projektu 
ne tik Vilnius, bet ir visa Lie- 
uva butų patekusi lenkų glo

bai. Tik griežtas Lietuvos vi
suomenes nusistatymas priver
kė krikščionis demokratus per
mainyti savo taktiką.

Dar vienas dalykas.
“Draugas” 
nokyklas,
enkčs seserys? Ar tai irgi yra 
rietuves vaikų aukavimas 
niaus atvadavimui?

— tai 
ir tik- r«------------, „ — . f

riausias krašto arba šalies kul
tūros rodytojas ir mastas. 
Laikraštis f— kultūringo žmo
gaus kasdieninė duona ir.drus-

Hornell, N. Y. ~ “Turėjau labai 
silpną sveikatą, bet nemačiau jokio 

IHIIIIIUlliiIllilll dalyko, kuris pa-
ulbėtų. Visą bu- 
vau nuilsusi ir bu- 

kį?' vo sunkiu dalyku
MF z man pasijudint.

Buvau erzinama ir 
negalėjau miego- 

j j ti, turėjau nesina-
įį I gurnus afit skilvio

W II ’ “ mano perioduo-
I 'I | se* Pasirodė, kad
U ■*' Ai 1 Beveik visi mano

apielinkėj žinojo
jūsų gyduoles ir liepė man pamėgint, 

galop pamėginau Lydia E.

lęelių ir Lydia E. Pinkham Kraujo 
vaistų ir jaučiausi kasdieną geriau. 
Dabar atlieku visą savo darbą iiski- 

I riant skalbimą ir tai atliektu labai 
. j - - - lengvai. Dabar galiu tiek padaryt į

kuri galėtų prilygti kitų kultu- dieną laiko, nei pereitą žiemą į sa- 
ringų tautų spaudoms. Gyveni- ‘ kiekvieną kalbinu kad pamė- 

/■ . . i , , . . . gintų, nes žinau kad sutvirtintų,me tokių stebuklų nesidaro. Jųs gaiite panaudot šį mano laišką 
kaipo liudyjimą, jei jųs norite.” — 
Mrs CHAS BAKER, 21 Spenccr Avė., 
Hornell, N. Y.

Beveik kiekvienoj apielinkėj yra 
moterų, kurios Žino vertę Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound. Jos 
žino, kadangi yra ėmę jį ir pagelbė- 

TačiaUS 1° • Kodelgi tamistai nepamėgint?

Kaip 
, žiuri į parapijines 

kur mokytojauja

“Mums neatrodo, kad to 
sumanymo tikslas gali rasti 
pritarimo amerikiečiuose (po 
to, kai Vilnius tapo jau be
veik galutinai prakištas); 
bot sumanymas jau yra ir 
pavėlintas.”

“Draugas/' iškandęs iš vi
durio sakinio žodžius “Vilnius 
lapo jau beveik galutinai pra
kištas,” rašo tokią tiradą:

“Vilnius prakištas! Taip 
kalba lenkai, taip rašo lenkų 
endekų laikraščiai, tuo tarpu 
ir musų socialistai juos pa
mėgdžioja.”
Kas tai per jėzuitiškas įpra

timas pešioti iš sakinio žo
džius ir dėti prie jų savo ko
mentarus?

• > Tri -y - • • • i, f

Antra, ar tai nėra faktas, 
kųd Vilnius yra lenkų ranko
se, kurie juo tolyn, tuo labiau 
ten įsitvirtina. Ir jeigu tai ne
reiškia, kad/ Vilnius tąpo jau
beveik galutinai prakištas, tai b.

Vii

PROHIBICIJA.

da-Ar prohibicija yra vykęs 
ykas? Ar įstatymais galima 
pašalinti girtuoklystę?

Į tuos klausimus bando at
sakyti pulkininkas Ransom H. 
Gillett žurnale “Gurrent His- 
lory.” Jisai sako, kad 1921 m. 
valdžios agentai užgriebė 414,- 
900 galionų nelegaliai paga
mintos degtinės — Tnunšai- 
nes.” O kiek galionų liko ne
užgriebta? — klausia p. Gil
lett. Jo manymu, geriausiame 
atvėjyj liko užgriebta tik 10% 
iclegaliai pagamintos degtinės. 
Vadinasi, viso Amerikoj buvo 
pagaminta 4,140,000 galionų 
degtinės begiu tik vienų me
tų.

Tai da ne viskas. Tais pa
čiais metais buvo užgriebta 
apie 20,000 prietaisų degtines 
varymui, suareštuota 34,000 
žmonių už prasižengimą prieš 
prohibicijos įstatymus. O kiek 
žmonių, prasižengusių probi- 
bicijos įstatyinains, liko nesu
areštuota?

Toki dalykų padėtis toli gra
žu nerodo, kad Amerika butų 
sausa. Tačiaus prohibicijos ša
lininkai tvirtina, kad imsią 
kokius dešimts metų, kol |a- 
lis pasidarysianti sausa. Į tai 
p. pillett atsako, kad Kansas 
valstija įstatymais buvo pada
ryta sausa da 1881 m.,’ bet ne
žiūrint to, toj valstijoj “mūri- 
Šainierių” randasi di daugiau, 
negu kitose valstijose. Toks 
pat reikalas esąs ir su kitomis 
pietinėmis valstijomis, kur 
prohibicijos įstatymai jau nuo 
senai veikia.

lett sako, kad butų tikra iliu
zija manyti,' jog prohibicijos 
įstatymai išgelbės Jungtines 
Valstijas nuo girtuoklystes.

TELŠIAI.

laikraščio 
nemokama 

tam laikraš- 
Robinzono 

gyventi:

ringų I 
me tokių ^stebuklų _______
Praeis da nemažai 'laiko, kol 
Lietuvoj susidarys atatinka
mos spaudai sąlygos. Visų pir
ma reikės liaudį apšviesti, kad 
ji nebesitęnkintų “žemaitišku 
kumpiu ir klutiipe.” 
belaukiant tų gerų laikų visgi 
galima kas nors daryti spaudos 
pagerinimui. Pirmoj yietoj rei
kia cenzūros slogutį pašalinti. 
Kur nėra spaudos laisvės, ten 
apie laikraščių plėtojimąsi ir 
tarpimu negali būti ir kalbos.

—K. Sėjikas.

Piliava, Kaunas ir Vilnius

“Paprastas laikraščio užda
vinys — juo greičiau ir pato
giau informuoti pilietį visais 
jam, ypač šiandien, rupimais 
ir opiais klausimais ne taip jau 
sunku butų atlikti, jeigu tam 
darbui butų suteiktos nors 
kiek pakenčiamos ir palankios 
sąlygos ir galimybės. Gi prisi
žiūrėję. visų musų laikraščių 
darbui mes' pamatysime, kad 
čia ir elementaringiausi reika
lavimai nėra patenkinami.”

Toliaus p. J—tis sako, jog 
Lietuvoj “joks žmoniškas laik
raščio darbas nėra galimas.” 
Laikraštininkams. prisieiną 
dirbti ankštuose buluose, kur 
nėra telefonų ir kitų susisieki
mo priemonių. Spaustuvės 
technika esanti nepakenčiamai 
silpna, šriftas stambus, nedai
lus ir nuobodus, rinkimo dar
bas neapsakomai lėtas, o per
tai ir brangus.

O kai dėl pačių laikraštinin
kų, — tai platesnio išsilavini
mo žmonės tos profesijos šali
nasi, nes Lietuvoj 
darbininkų darbas 
įkainuoti. Ir dėka 
tininkui prisieiną 
Kruzės gyvenimu

“Kada Robinzonas Kruze pa
teko į negyvenamą salą, jis pa
sidarė, silpnesnis už. kūdikį ir 
už tą laukinį žmogų, kurs jam 
yoliau atėjo patarnauti. Nei jo 
išmintis, nei jo kultūringi įp
ratimai ir žinios nieko negel
bėjo, kuomet jis atsidūrė tarp 
aplinkybių, kur tų savo gabu
mų negalima buvo sunaudoti.

“Musų Lietuva daugeliu at
veju panaši į tą nepajudintą 
Robinzono Kruzės salą. Gi 
kiekvienas musų šių dienų 
aikraštis išnašus į toj saloj 
Kruzos sukaltą budelę, iš ku
rios jis pats bijo ar negali iš
riti ir kur niekas taip pat ųei- 
ia, nes jis nepažįsta ir nežino, 
kas toj saloj gyvena, o salos 
gyventojai neina ar nedrįsta 
riti į jo budelę.

“O gyvenam gi mes Euro
poj, t. y. taųi kultūros pasau- 
io centre, kur gyvenimas vir- 
e verda, kur viskas vyksta 
♦alvatru'kčiu. greitumu ir to
kiu pat greitumu visur atsilie
ja. Jei kas gestelėjo Paryžiuj 
— tuoj pajuto Londone, suk
ilto ^Neyv Yorke — jau ausis 
r akis įtempę klausos Berlyne, 
Londone, Paryžiuj, Romoj ir 
;t>. Tą šių dienų Europos ir vi
jo pasaulio nervingumą gali
na butų prilyginti kokiam 
.kildinam vandens indui, kur 
iguonos grūdą mesi —- visam 
ndc vanduo sujudės ir per 
kraštus ims lietis.

“O musų Lietuva nuo visos 
'jos verdenės kaip ir siena at
skirta. Lietuva — tai kurčio
ji provincija, kuri daugiau Vi
sokiais gandais ir gandų ųuo^ 
trupomis gyvena. Iš to, ką dvi 
uisys gali nugirsti per 24 va
landas Vytauto Kalne, to gyve
nimo pulso nepagausi ir nesu
prasi.”

Laikraščiai neturį platesnių, 
ryšių ne tik su, pasauliu, bet ir 
su pačia Lietuva. Jie nenu- 
šviečią tinkamai savo krašto 
gyvenimo, nemoką politikos 
klausimuose orientuoties.

Pasakyta, žinoma, daug tie
sos. Lietuvos spauda dar tebė-

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 švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilna* informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. VVashngton St., Chicago. 
325 Seeond Avė., So. Minneapolis.

i a 1.1 L Viliu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tek: Boulevard 7179

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

Chicago. '

Iowa State Savings
Bąnk

Namų Paskolos Bankas
Sioux City, Iowa

PASKOLA
Atneškite savo na
mą paskolą pas mus. 
Greitas patarnavi
mas.

Antra Naujienų
Ekskursija
ETUVON

Jau yra rengiama

i . United States Linijos Laivu

“AMERICA”
Gruodžio 12 d., 1922 m.

. * • ♦

Po vadovyste A. Rypkevičiaus.

š. m. rugpjūčio 28 d. miške 
netoli Telšių rado nužudytą 
Joną Smilingį, bevažiuojant 
užpuolė jį plėšikai, atėmė jo 
pinigus ir jį patį nužudė. Kal
tininkai ieškomi. Jonas Smilin- 
gis buvo baigęs gimnaziją 
Šiauliuose ir likęs mokytojau- 

—-Antanas iš Padvos.

Nie
kad 

tokių 
“žc-

nej nėra perdaug stipri, 
kam juk nėra paslaptis, 
Lietuvoj yra nemažai 
piliečių, kuriems' užtenka 
maitiško kumpio ir klumpes
Visa tai tiesa. Bet tiesa juk ir 
lai, kad spaudai daroma klin
čių iš valdžios puses. Kaip gi 
spauda gali liuosai plėtotis ir 
tinkamai gyvenimo momento 
reikalus nušviesti, jeigu nuo 
cenzoriaus ūpo pareina tai, kas

ši ekskursija bus labai smagi ir patogi, 
kadangi ją vadovaus patyręs kelionėse ' | 
ir visiems labai gerai žinomas žmogus j 
A. Rypkevičius ir, kad keleiviai pasieks j | 
savo tėvyiškes namus prieš pat Kalė- 
das, parveždami džiaugsmą ir prezen- 
tus savo giminėms.

Pradėkite visi rengtis tuojau. Sekite vėles
nius Naujienp pranešimus ir paskelbimus ke
lionės reikalais.

MK™ u ■■■■.1uiiiJ
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Lietuviu Rateliuose
PONIOS ONOS POCIENĖS 
ATSISVEIKINIMO KONCER

TAS.

IEŠKO VYRO.

Poni F. Craig, 2G47 Ward 
St., tur didelio nesmagumelio. 
Dvi sava iii atgal jos širdukas 
prasišalinęs su kitu vyru ne
žinia kur. Jinai nežinanti kų 
daryti. Nori, kad vyrukas su
grįžtų prižiūrėti dviejų vaiku
čių. Policija darysianti 
ką savo gale j surasti tų 
ir.utų.

vis-
bala-

ATŠAUKĖ KARŲ EMBARGO

Pennsylvania gelžkelio kom
panija atšaukė tavorinių karų 
embargo savo Jarduose. Nese
nai embargo buvo paskelbtas 
dėl susikimšimo karų ant gele
žinkelio bėgių įvairiose vietose. 
Ta padėtis dabar pakitėjusiu

RYTOJ SALDAINIŲ DIENA.

Vaikučiai ir mergaitės turės 
kuo pasidžiaugti rytoju. Chi- 
cagos saldainių manufaktoriai 
nutarė šių šeštadienį 
“Saldainių dieną.“

padaryti 
Apie 20 

saldainių 
įstaigųbus išdalyta įvairių 

jauniesiems dykai. Pirmenybė 
bus duodama našlaičiams 
prieglaudose esantiems.

ir

Mamai Pragarai
Komedija

Parašė Harry Newton
Vertė Jonas Ilgaudaa.

Puslapių 23.
Kaina tik

Gp’-a statymui
Tik dvi ypatos 

mos lošimuį.
Pinigu? galima 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Haltsed St.

Chicago. III.

10c. 
scenoje, 
reikalauja-

siųsti kra-

i

Poni Ona Pocienė prieš iŠ-’ 
•’ažiuojant į Europą nori mus 
ar sykį palinksminti: tuo 
adų duoda atsisveikinimo 
mcertų, kuris įvyks trečia- 
ienį, spalio 18 d., American 
ohemian Salėj. Ona Pocienė 
ra daug malonių mums va- 

andėlių suteikus savo švelniu 
• gražiu balseliu, ir todėl mes 
i didžiausiu nekantrumu 
ūkiame to jos vakaro, kada 
vėsime progų vėl jų išgirsti 

lainuojant. — X.

“GYDYTOJO” VAKARAS.

šiandien vakare, Strumilo 
vetainėje, 158 E. 107-tos gat- 
ės įvyks gana žingeidus ir 
amokinantis “Gydytojo” va- 
aras. Jį rengia Chicagos lietu
mi daktarai. Preleguos dakta- 
li S. BieŽis ir C. K. Cherrys 
varbiomis temomis. Apart to 
nis ir muzikalia programas, 
/ietos ir apylinkės lietuviams 
elkety pasistengti tų 
inkamai išnaudoti.

— Vietinis.

Teplioriaus Antano Spargo^ 
rolę J. Pučkorius, kaipo senas 
lošėjas, atliko pagirtinai. Dvar
ponio Virbalo vaidmenį lošė 
B. Liutkevičius ir Virbalo sū
naus Voldemaro — J. Darnu
sis. Juodu nuo senai pasižy
mėję artistai ratelio lošimuose 
ir lošė gerai. Jurgio Žiburio tar- 
rva’’t6a rolę lošė poni Mingtlie- 
nė ir dvarininko Virbalo tar
naitės rolę — i>lė Maslauskai- 
tė. Pastaroji nauja ratelietė 
ir dar pirmų kartų pasirodė 
ant scenos. Ji lošė gerai, iš jos 
bus gabi lošėja ateity.

Aplamai imant, veikalėlis 
buvo gerai suloštas ir artistų 
grimai ir scenerijos pritaikin
tos. Pradžioj lošimo žmonių 
buvo neperdaugiausia, bet nuo 
pusės ir ant šokių prisirinko 
gražaus jaunimo. Vakaras da
rė gerų įspūdį. Girdėtis, kad 
komunistai Pakaušio suklai
dinti rateliečiai žada atgal su- 
grįšti ratelin. Reiškia, ratelis 
Pradeda atsigriebti. Tuo reikia 
Lik pasidžiaugti. r

— šdpos Darbininkas.

savo kaimmkų perkratinėti ir 
tankiai šį tų ant jos pratardą- Į 
vo. Susiedka užsirūstino ant | 
storosios ponios ir užsimanė 
“atnagradyti”. Pasikvietė sau 
į pagalbų savo geriausių kū
mutę. Nuvažiavo ant Maxwell 
gatvės nusipirko po vienų “ka
zokiškų“ botagų iy sugrįšusios 
patiko storųjų ponių. Tuoj par
bloškė ant šalygavio ir ėmė ka
zokiškai šventinti. Taip prika
pojo kūmutę, kad reikėjo dak
taro pagelbos šauktis.

Paskui visas dalykas 
dūrė pas teisėjų. Spalio 
Annour stotyje, teisėjas paka- 
mantinėjęs atrado, kad kumu-

atsi

progų

ROSELAND.

šaunus vakaras.

Perei^ų scpiintadicni, 
' dienų, Chas. Strumil 
Lietuvos Scenos Mylėtoui Ra
velis lošė triveiksmį veikalėlį, 
**Jurgis Žiburys”. Kaip nie
kuomet, taip ir šiuo kartu ra- 
cliečiai nčsuvylė publikos sa- 
’o lošimu. St. Šimkus, lošė 

1 ’abai gerai “Jurgio Žiburio“ 
į olę. J. Ambras atliko7 gana 

erai Šakalio, buvusio dvarinin
1 ko piniguočiaus rolę. Į jo duk- 

erį Marytę įsimyli Jurgis Ži- 
Į būrys. Kuomet pirmoji atsi- 
| sako duoti meilės žodį, pasta
ras nori nusižudyti. Bet Ma
rytė atima iš jo revolverį, ati
dengia jam savo meilę ir pri
sižada likti jo gyvenimo drau
gė. Marytės rolę lošė J. Men- 
gelaitė -- stebėtinai gerai.

spa-n
salėj,

BRIDGEPORTAS,

Kūmutės atsargiai su liežu
viais.

Viena stora poni, gyvenanti 
ant Emerald avė., mėgdavo

Kodel neatsidaryti rokuoja- 
mą, sąskaitą? Apkainuosit 
iš parankumo atžvilgio.

L. Klein Credit Office

Trečios lubos

War Jau Circfeti
ta W“”s<

žmones Dejuoja
DABAR, vokiečiu markei nupuolus iki men
kiausios vertes, Lietuvos žmonią padėtis liko 
pasibaisėtina. Jują uždarbiais nebegalima 
net juodos duonos pakankamai nusipirkti. Jo
kio gudruoliai, jokia valdžia jau nebegali 
greitu laiku pagerinti tą žmonią padėties.
DABAR jie kenčia tokį pat vargą, kokį ken
tėjo laike didžiojo karo; todėl
DABAR pagelba jiems yra reikalingiausia ir 
ji turi eiti greitai ir apsčiai.
DABAR, kada pagalios Lietuvos valdžia įve
da savus pinigus, panaši katastropa su Lietu
vos turtu nebegalės be atsikartoti. Jusą gi
minės bus dėkingos Jums gavusios Jusą pa- 
gelbą ir apsaugotos nuo didelio vargo ir ba
do, o Jusą pinigai paklysti Lietuvon naujais 
Lietuvos pinigais “Litais” bus apsaugoti nuo 
puolimo.
DABAR pinigai siunčiami per Naujieną Pi
nigą Siuntimo Skyriy, Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko yra apmokami adrisan- 
tams naujais pinigais “litais”.
Naujienų Finigrv Siuntimo Skyrius, siunčia 
pinigus perlaidomis, čekiais ir kablegramo- 
mis ir gvarantuoja pilną pinigą išmokėjimą.

Nerizikuokit siusti pinigus per nežinomas vietas, 
bet siuskit per Naujienas. Pigumas, saugumas 
ir nuoširdus patarnavimas.

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

-.IT.”ag.uJFi

*
PRADĖK DIENA SU MUZIKA!

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

ŠIANDIE KUNIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mua 
5c už 100 auks.

2,000 auka, už $1.00 
Pifesrus kurnąs siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatymas užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
. State Bank—

Clearing House Bank
1112 Weat 35th Street
Turtą* $S.00<M)00.00

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

Šis1 puikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, lipš
nia muzika, no apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau gerų ūpą.

Beto šį laikrodį galima uzstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
liais tcyiais ir užganėdins tave ir tavo 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
mate Holo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. laikrodžio didumas 10% colių 
aukščio ir 10 coliu uločio.

JTik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nio- 
ko nerizikuojat. Tik prisiųski, 50 cen
tų depozito. Tuomet męs pasiųsime 
iums laikrodį per paštą ir jus užmo
kėsit pastoriui $7.50. NEATIDSL1OK 
— RAŠYK DABAR.

WESTERN SALES COMPANY, 
2136 W. Ch cago Avė., Dept. P. 182.

Chicago, III.

Chicago.
9 vakare, Ned. 10 iki 1

Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5062

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

te

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Halsted St.

^Liberty Busiu

ęOME'OUT O E rilE BŲATEN PATĮj

JONAS LUKAS
Generalis pardavėjas No. 5. 
dėkingas už atsilankymą, o šute ksiu 

geriausi patarnavimą.

ZOFIJA RŲBdIENfi 
Po tėvais Stonslovaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 11 d„ 1922, 2:15 m. po 
pietų, šv. Bernardo I goninėj, po 
sunkiai operacijai, sulaukusi 27 
m. amžiaus. Šioj šalyj išgyve
no 9 metus. Paėjo iš Naumies
čio valsč., Balšinskinės kaimu, 
Tauragės apskričio. Paliko (11- 
del ame nuliūdime vyrą Vincen
tą ir dukrelę Zofiją 8 metų.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
spalio 16 d. iš ryto iš namų 4401 
S. Maplewood Avė., i Tautiškas 
kapines. Giminės ir pažįstami 
bukite malonus dalyvaut laido
tuvėse. Tegul tau būna lengva 
Šios šalies žemeli ilsėtis mano 
mylima moters. Lieka nuliūdę 

Vyras ir dukrelė.

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nao 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Ant Br.ugeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiem8, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimų ir užganėdinimą.

' Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St.
Vai. 6 ik

liezidencijos Tel. Yards- 3142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimų

Tel. Austin 78ri

DR. MARY A’ 
DOVVIATT—SASS 

Kątik sugrįžo IŠ Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St. 
Valandos 85—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldieniua.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistes Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 Sp. Halsted St., Chicage 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

1 Res. 1139 fndeuendence Blvd. Chicage

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 1

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

labelio.) ir šimtai
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Ankstybas Puikiu Vyuišku OVbrkautu Išpardavimas
METINIS NUOTIKIS, LABAI SVARBUS

Kokio pirmiau nebuvo historijoj musą krautuves, šiuomi siūlome 
puikius overkoutus už šį interesingą pinigą sutaupymą. Šios dra
panos tapo nupirktos anksti balandžio mėnesyj už dideli kainą nu
mažinimą ir esame nusprendę ankstybiems pirkėjams parduoti už 
numažintą kainą nuo $5 iki $10 ant kiekvieno konto

$19 $25 $35

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St., 

Kampai 18 ir Halsted St.

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

Tel.» Ganai £118
Dr. A. L. Yuska

PHYSK1AN AND SJJHGEOM
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

Gražiausi palaidais užpaka
liais vilnoniai koutai uislerio 
mados; H diržo, arba aplink 

visą. Lygios, perkirptos ran
koves.

Tamsus ir šviesiai rudi, gel
svi h' pilki; d^kti — aprcda- 

lai.

Didžiausio parinkimo overko-

utai — dideli pagabųs aprė- 

dalai naujausio modelio—ki- 

monai; raglanai ir ulsteriai.* ’
Spalva išimtinai puiki šiam I \
sezonui; šviesios spalvos dau

giausiai.

“Patrick

(Žiūrėk 

kitų.

Aukštos

Duluth” overkolitai

rūšies ir puikiausio 

išdirbinio, geriausiose išdir- 

bystčsc. Labai didelis pasi

rinkimas modelių bei spalvų.

PUIKIAUSI HART SCHAFFNER & MARX OVERKOUTAI
Drapanos šios šalyj žinomus įstaigos visuomet galima pirkti pas mus už mažesnę kainą, negu kitose krautuvėse. Užlaikome didžiausi pasirinkimą 
ir visus naujausiu modelių ir spalvų, šis sezonas yra ypatingai patraukiantis. Kiekvienas koutas gvarantuotas, kad suteiks tf/r
užsiganėdinimą — jei pirksi dabar, sutaupiusi nuo $5 ilfi $10.

APATINIŲ IŠPARDAVIMAS
Vyrams “La Tosca” nauji union SIUTAI, STORI, VILNŲ pamušalas, 
pilki ir eeru. Pilnos mieros, nuo 31 
iki 46 ąiutas •
MOTERŲ UNION SIUTAI “LA 
TOSCA” STORI — Ųutch apika- 
klė iki alkūnių rankovės; žemai iš
kirpta apie kaklą, be rankovių, ge
rai tinka. Miera (t* 4 
34 iki 38 I

Miera 40, 42, 44 — $1.50 
Miera 46, 48, 50 — $1.95

k.

$1.25
Vaikams ir mergaitėms union siu
tai ,“La T^osca”, padayrti iš storo 
vilnuoto audeklo, peeler spalvos 
Kiekvienas siutas gvarantuotas, 
kad suteiks užsiganėdinimą 
amžiui 2, 6 ir 6 vww

Amžiaus 8, 1Q, 12 — $1.25
Amžiaus 14, 16 — $1.45

BLANKETAI
Pirk (Jabar, koliai metinio išpardavimo 

, kainoms pardavojama

Vilnoniai blanketai, stori, dideli dubeltavos lovos, 
nedera 66x80, kur talpinusi gražus ir įvairus lan
guoti, paskirtų spalvų. Metiniame 
išpardavimą pora
Stori blanketai, didžiausi 70x80. colių, labai gra
žus, sulūžusiai languoti su colių C A 
platumo siūlėmis. Porar - < * *
Languoti blanketai, stori, miera 66x76 colių, di
delio parinkimo, paskirtos i SZ
spalvos, pora , I w

L. Klein, trečios lubos

T

Sutaupiusi dolerius ant kiekvieno 
lango išsirenkant langams užlaidas 

Štai metinis išpardavimas
Langams užlaidų, allover ir colonial dezainini- 
mo. Labai tankaus audimo, duboltavų siūlų 
bovelninių. Bus nebrangus ii’ paran- 69c 
kųs. Specialiai jardas

Filet ir 
ilgunvo. 
gražiais

Scotch leisimai kortenai 2V2 jardų
Kvietkuoti arba 1 y prus, $3.15

kraštais, pora

įįžvšl

Tinkliniai leisti kortenai allover 
dozianinimo, karbuoti abu kraštai. 
Galima vžirtot vieną ant lango. Pa
sirinkimas patraukiau- $1.48 
čių patrmų, pora

Fringel Tuscan net leisų, kortenai, 
2% jardų ilgumo, su kraštais ir 
apačia margais. Naujau $1.45 
si leisai, vienas

Madras Drapefy h* pakabiklai. Jar-

do plotis rose blue ir gold. Austa 

juodame dugne, gražiai 

merkarizuoti, jardas
79c

Kortinų VoileJ jardo platumo, ly
gaus ir dryžais isvaizdžio, 
bet tvirto nrąterijolo. 
Balti ir beige, Į jardas

L. Klein, trečios lubos

plono,

19c

Dr. Natalija Žukauskas , 
I Gydau be operacijų ir be gyduolių 

visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

T

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St„ 

CHICAGO, III, 
VALANDOS: Nuo 8 iki U ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
N ėdė lio ms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

S2K«» So. St., Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IR. 
kampas I8th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

i

I

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki II ryto 
•Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

tės per daug palaida burna ir 
dar nunništąjai poniai priteisė 
užsimokėti $25.00 baudos. 
Teisėjas jai patarė suvaldyti 
burną.

Taigi, moterys, pasisaugoki
te su burnomis, kad negautu
mėt botagų ir “faino” mokėti.

— Kita Susiedka.

RRIGHTON PARK.

Klubo vakaras.

oro, 
pilnutėlė 
vietos ir

PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
Bridgeportas. — Vietos T. M. D. 

22ra kuopa rengia vakarėlį spalio 15 
dieną Mildos svetainėj, Tėvynės My
lėtojų Dr-jos 25 metų sukaktuvėms 
paminėti. Todėl kviečiami broliai lie
tuviai, kurie užjaučiate šiai draug jaj, 
nusipirkti tikietų “Naujienų” stotyje, 
3210 S. Halsted gat. Ęųs trumpos 
prakalbos, muzika ir šokiai. Taipgi 
bus skanus užkandžiai ir draugiškas 
pasikalbėjimas. M. J. Damijonaitis.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
vakarą su krutumais paveikslais h’ 
prakalbomis septintadienį, spal o 15 
d., 7:30 vai. vakarų Raymond Chapel 
svetainėj, 816 W. 31 gat. Bus trys 
kalbėtojai. Kviečiama visi atsilanky
ti. — Komitetas.

Sarpaliaus Jaunuolių Choras turGs 
repeticijas septintadienį, spal o 15 d. 
Raymond Chapel svetainėj, 816 W. 31 
gat. 10 valandą rytą. Kurie neprisi
rašė, o norėtų prisirašyti, dar gali 
ateiti šį kartą; paskui bus porvėlu.

Kviečią Komitetas.

Pirmyn Mišraus Choro da’nų repe
ticija įvyks šeštadienio vakare, spalio 
14 d., Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
Mnsią Avė. Pradžia 7:30. Visi dai
nininkai ir dainininkės privalote būti 
ant praktikos, nes turime dainuoti 
koncerte, sekmadieny spalio 15 d. 
Taipat ir nauii dainininkai yra kvie
čiami pi įsidėti prie choro.

— Valdyba.

D. L. K. Keistučio Kliubas 
buvo surengęs šaunų vakarą 
pereitų septintadienį, spalio 
8 diena, Meldažio salėj. Ne
žiūrint šalto ir lietingo 
žmonių prisirinko 
svetainė — neliko
statiems. Buvo vaidinama Kal
nų Duktės trijų aktų komedi
ja, ^Netikėtas Sugrįžimas’4. 
Nors veikalas neilgas, bet pil
nas gyvumo. Jis sulošta irgi

Atvažiuoja iš Lietuvos per 
Pinigii Siuntimo 

liorienė-Miller, Berta teatro ve, Ol/ifriniirt nnlnrnnifSmn 
dėjo rolę, W. Buishas Jurgio1 
BaJadelio, J. Pabarškienė Onos 
Balandienės, R. F. Sutkus tar-j 
no Raulo. J. Pabarška ir J.
Micevičitis pasižymėjo — vie- pribus į Nexv Yoyką apie 14 d. 
nas senbernio, o antras žydo 
rolėse.

Skyriaus pataruavima
Jadviga Gird vainai tė ant lai

vo “New Amsterdam”, kuris

spalio.

Režisieriavo p. M. Dundulie
nė. — Ten Buvęs.

Pranešimai
Pirmyn Mišrus Chorus rengia gražų 

Konce.tą .r Balių nedalioj spauo xb d., 
Meluazio svetainėj. Kunceitas atsi
bus po vadovyste r. Sai paliaus bus ge
ri dainininkui. — Komitetas.

Draugijų domei: — Lietuviška Te
atrališka L»r-stė Rūta No. 1 rengia 
teatią koncertą ir balių lapkričio 18 
d., M. Meldaž o salėj, 2242-44 W. 23rd 
PI. Bus statoma scenoj 2 aktų ko
medija “Amerikoniškus Vestuvės” 
Draugijų, kliubų ir kuopų prašome ne
rengti pramogų minėtoj dienoj, kad 
nepakenkus vieni ktiems.

— Komisija.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos ar našlės, nuo 25 iki 38 metų. 
Esu 34 metų vaikinas, turiu gerą už
siėmimą. Mylinčios dorą gyvenimą 
atsiliepkite. Atsakymą suteiksiu 
kiekvienai. Vyrų meldžiu neraši- 
nėti.

3210 S. Halsted St 
No. 37. 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Autom'obilių trokų 
patarnavimas visoj Chica»oj ir apie
linkėj. Jsteigta 34 metai. ’ Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų (len- 
-’imo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Ounne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skvrini

JIESKO PARTNERIŲ
TURIU grosernę, bet nonų 

įsteigti ir bučernę, j ieškau part
nerio, kas supranta bučeriaus 
darbą. Vieta gera, galimą gerą 
gyvenimą daryti. 4949 S. Prince- 
ton Avė. J. K., Tel. Blvd. 4329.

ISRENDAVOJIMUI
RENDA! PENKIŲ KAMBARIŲ 

namelis, arba norintis galės ir pirkti, 
bet no yra paduotas ant pardavimo. 
Ypatingai, norintiems gyvent ant ty
ro oro, laikyt vištų, karvių ir tt. Vie
ta randasi Morgan Paric. Kreipkitės 
po numeriu 11402 S. Throop St., arba 
prie savininko P. Sirkus, 4033 So. 
Campbell Avė. Pribukit sub'‘toj 2-ra 
vai. po pietų, arba telefonuokit Lafa
yette 7340.Laivas “Lithuania" aiva

žiavo su 630 pasažisnj i SIŪLYMAI KAMBARIŲ
“Lithuania”, Baltic American 

Linijos laivas, spalio 11 d. at
plaukė New Yorkan su 630 pa- 
sažierų, taip kurių yra keletas 
lietuvių važiuojančių per Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyriaus 
patarnavimą.

IŠDUODU 2 ruimu dėl vaiki
nų su valgiu ar be valgio. Pir
mos lubos iš užpakalio.

3207 1.0X70 A<c.
j1. y-

REIKIA DARBININKU

VYRŲ VYRŲ

Litai jau cirkuliuoja 
Lietuvoje

MOTERŲ

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:
ROSENBAUM BROS., 

Feed Mill 
87th & Stewart Avė.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ KRAU 
tuvė ir groseris, geroj vietoj, ant kam
po 44-os ir Mozart gatvių, tarpe trijų 
mokyklų — lietuvių, vokiečių ir lenkų

Atsišaukit:
4357 So. Mozart St.

APSIRŪPINK KOL YRA LAI
KAS, KAD PASKUI NE

REIKĖTŲ BŪDAVOT.

REIKIA darbininkų trokerių, 
prie mašinų ir pagelbininkų. 
Patyrimas nereikalingas. Nuo 
šmotų darbas, kuomet išmoksti. 
Ateik pasirengęs dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,
135th St. & I. C. Tracks

Riverside, III.

REIKIA patyrusių vyrų par
davėt morgičiaus auksiniu? bond 
sus ant įrengto Chicagos Real, 
Estate. šie bondsai neša 7 % po- 
lukio ir tęsėsi nuo 2 iki 7 metų 
Bodsai $50, $100, $200 ir $500 
vienas ir galima pardavoti šios 
rūšies security.

Kreipkitės:
J. HOCHSTADTER CO., 

Rm. 1128, 127 N. Dearbom St., 
Tel. Central 6693

REIKIA PATYRUSIŲ SHEARMA- 
nų drbti į scrap ircn y ardą. Taipgi 
5 paprastų darbininkų, ateikit prisi
rengę darban. Gera mokestis, pasto
vus darb-’s.,

COHN TRON & STEEL CO., 
2034 North Southport Avė.

prieREIKIA nevedusio vyro 
namų darbo.

1200 Belden Avė.,
ALEXIES BRQS. HOSPITAL

DARBININKŲ reikia, kaipo 
pagelbininkų prie mašinų nuo 
šmotų darbui. Patyrimas ne
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Par
davimo priežastį patirsite ant vie 
tos. 4530 S. Paulina St.

VYRŲ REIKIA nuolatiniam
į vidų darbui. 45c į vai.

Kreipkitės :
E. F. HOUGHTON & CO.

3534 Shields Avė.

VYRŲ REIKIA nuolatiniam 
darbui.
GREAT -NORTHERN CIIAIR

2500 Ogdęn Avė. I 
........................ ................. ■— ■ ■■ ■ 1 ■■■—— 

REIKALINGAS jaunas vyras 
virš 16 metų dirbti į grosernę, i 
geistina kad mokėtų fordą ope
ruoti, dėl išvažiojimo orderių.; 
Grocery and Market, 3139 So. 
Halsted St..................................... I

RAKANDAI
PUIKIAUSIA PROGA

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

1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra 
i kandai, Parduosiu pigiai, taipgi 
ir kambariai lieka tušti.

Atsišaukite:
J. T., 1701 S. Ruble St.

PARDAVIMUI geriausis saliu 
nas South West dalyje. Nedidelė 
renda ir ilgas lysas su ilgai iš
dirbtu bizniu, 5211 S. Cicero Av. 
ai’ti Archer Av. ir Joliet dypo. 
Tel. Lafayette 7334.

VALYMO ir dažymo krautuve 
pardavimui su kambariais dėl gy 
venimo, $22.50 rendos, geras biz
nis lietuvių ir lenkų apgyventa 
vieta. Parduosiu pigiai 718 West 
14th St.

PARDAVIMUI kendžių, taba
ko, smulkių aprėdaių krautuvė. 
Turiu greitai parduoti, nes išva
žiuoju ant farmos. Atsišaukite:

1617 S. “Ruble St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per 20 metų, lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo — 
liga. 2349 S. Oakley Avė.

UŽ PUSE KAINOS

Bučerpė ir grosemė verta $5,500 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą, bznis išdirbtas per 25 metus. 
Leastas ant 3 metų, pigi renda, biz
nis labai gerai einas, vi šokių tautų 
apgyventa vieta. Parduosiu pigiai, 
arba mainysimu ant loto automobilio; 
bizn’R i 
tas 
vimo yra labai svarbi. Bučeme 
dasi po numteriu

4800 So. Throop St., 
Phone Boulevard 0014

s turi būt parduotas ar išmainy
sią saVafitę, nes priežastis parda 

ran

NAMAI-ZEME

Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Bankas praneša Naujienoms 
jog nauji Lietuvos pinigai litai 
jau cirkuliuoja Lietuvoje

Roseland, III. — Ateities žiedo vai-! įjems žmonėms,, kuriems 
kų dnmfrijelės ncdėldiemne mokynl# . ...... .. ..
jau prusidtjo “Aušros” knygyno kum- siųsta pinigai iš Amerikos h- 
bariuose, 10 vai. iš ryto. Va.kai, kat- įajs> įrjp l)us įr apmokėta, 
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, . , . ..
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip-i Delei vokiečių markes puoh- 
gi vaikų ir da nų repeticijos jau pra- mo, daugelis žmonių pirmiau

Vjmedavo pinigo, Lietuvon dole-
— Komisija. ' risis. Tąsyk, žinoma tas buvo

1 pateisinama. Dabar jau kada
Mokinama smti dykai, mergaitės, . y f . niniemi rpikė-

klekvieną šeštadienį, nuo 2 iki 4 vai. -vra savl bietuvos pinigai, reiice 
po pietų, Raymond Chapel svetainėj, tu paliauti doleriais siuntos, 
810 W. 31 gat. . | Atejna daugybė žinių iš Lietu-

Teatrališko Kliubo “Lietuva” susi
rinkimas įvyks penktadienį, spalio 13 
d., 8 vai. vak. šv. Kryžiaus parapijos 
svet. Visi nariai-rės neatbūtinai sa- 
s rinkite, nes yra daug svaibių dalykų 
aptarti. — Valdyba.

Mildos Teatro Bendrovės šėrininkai 
permainykite savo antrašus.

J. P, Evaldas, Sekr.,
840 W. 38rd Street.

ir 
yra

REIKIA MOTERIS NAMŲ DAR- 
bui. šeimyna: du dideli į|’ vienas ma
žas. Vieta randasi Marųuette Manor 
Malonėkit kreiptis tuojaus.

809 W; 35 Street, 
is ryto.

REIKIA MERGINŲ IR MOTERų 
rinkti rankoms šabalbonus. Gera al
ga, nuolatin’s darbas. Imkit 63-ios 
Austin gatvekari iki linijos galui.

CHICAGO BE A N ELEVATOR 
WAREHOUSE CO., 
6558 So. Austin Avė.

Patyrusių mccFnių karų taisytojų 
Taipgi

Sriubų pjovėjų prie plieninių karų
Didelis užsakymas, nuolatinis dar

bas dideli pinigai nuo šmotų dirbant.
Ateikit pasirengę dirbti j

Samdymo ofisą.;*
THE RYAN CAR CO., 

136th St. & Branden Avė., 
Hegewish, Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI FORDAS TOUR- 

ring Car; nauji ratai, " nauji tajerai, 
self starteris A 1 padėjime. Parduo
siu labai pigiai, nes turiu du karu.

Atsišaukite:
1443 N. Paulina St, 
Tol. Armitage 6411.

PARDAVIMUI
COTTAGE.
JACOB PHILIPEK,
5214 S, Keating Avė., 

1 blokas į pietys nuo Archer A v.

Mes parodome Tamistai, kaip 
lengvai įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną 
dieną.

Tamstai laikas pradėti mokė
ti rendą pačiam sau ir tuoini iš
gelbėti savo šeimyną. Tamstos 
gyvenimas reikalauja linksmų 
vietų, gražių parkų, mokyklų ir 
bažnyčių, čysto oro, geros trans- 
portacijos, tai yra cokių vietų, 
kur jūsų vaikučiai išaugtų tik- 
nis žmonijos draugais. Tokio
mis vietomis yra šios apielinkės 
\Vestxvood & Westfield prie Šv. 
Kazimiero vienuolyno, dideli lo
tai parsiduoda su visais inprove- 
mentais nuo $450 ir aukščiau.

Padaryti savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus 
įmokėjimus ir mėnesines są
skaitas surengiame be jokių kliu 
čių. Gaunate “deed” su gvaran- 
cija visoj Amerikoj žinomos Chi- 
cagos Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tam
sta norėsi — vieno, dviejų ir tri
jų gyvenimų. Dabar jau pra
dėjome statyti daug namų. At
sišaukit ypatiškai.

ADAM MARKŪNAS 
General Manager 

856 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe St., 

Chicago, 11’1.
Telephone Randolph 7400

PARDAVIMUI

D. L. K. Keistučio ir P. Kliubo Dra
mos skyriaus repeticijos “Jurgis Ži
burys” {vyks penktadienį, spalio 13 d., 
7 v. v., McKinley paiko svetainėj. Vi
si dramos skyriaus nariai ats lankyki
te. Turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. — Valdyba.

vos, jog žmones, ten, gavę iš 
Amerikos dolerius būna baisiai 
angaudinėjami per visokius spe
kuliantus ir pelno iieškotojus. 
Sako, tokie spekuliantai išg:rdę, 
kad kas gavo do^ri. “Vvdnvosi 
per dewniu<* laukus” ir išgauda
vo už pusdykę.

REIKIA moterų operuotojy | 
prie Union spėriai spėka varomų 
mašinų, bovelninių ir marškonių 
maišų dirbimui. Central Bag Ma- 
nufacturing Cp., 6001 S. West- 
ern Avė.

PARDAVIMUI groseris ir de- 
licatesen, labai prieinamai. Ge
ras transportinis kampas prie 
2354 W. Van Buren St. Pardavi
mo priežastį—-partisit ant vietos

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

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

NAUJAS MEDINIS NAMAS ŠTO- 
ros ir 4 kambarių pagyvenimas iš už
pakalio. štokas Ubai tinkamas dėl 
barberio ar krbučiaus i’’ garadžius. 
Namas randasi Brighton Park.

3956 S. Rocwell St.
trr?

MOKYKLOS

VYRŲ
į geležies atmatų kiemų. 

Gera mokestis.
REIKIA moterų į kenavimo 

kambarį.
BAKER FOOD PRODUCTS 

4856 So. Halsted St.

Nuolatinis darbas.
PRięE IRON & STEEL CO., 

67th St. & 48th Avė.

ELEKTRO ŠIAUČIŲ ŠAPA, GE- 
ra vieta. Parduosiu pigiai, priežas- 
t’s pardavimo, — apleidžiu miestą. 
Kampinis Storas ir trįs kambariai pa
gyvenimui.

3000 N. Califomia Avė.

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 muši} ofise. i

F. J. 3ZEMET & CO.,
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824

VALENTINES DKESSMAKING 
COLLEGE.

2407 VVest Madison Street
Tel. Seeley 1613

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir patiem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms 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. C)

Sarą Patek, pirmininkė.

Ateities žiedo vaikų draugijėlės 
Noith Side pamokos prasidės spalio 
15 d., 1922 m., punktuališltai 2 vai. po 
pietų misų mokykloje, 1417 N. Hoyne 
Avė. ant pirmų lubų, todėl kviečiame 
visus vaikučius atsilankyti į minėtą 
mokyklą ir paskirtu laiku. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikučiai pra
moktų lietuvių rašybos ir dailės, pa- 
s stengkite savo vaikučius leisti j šią 
mokyklą; kviečiame visus be skirtu
mo pažvalgų.

At. Žied. Vaik. drg. Komitetas.

| ASMENĮI JIEŠKOJiMAl
SVARBIU REIKALU PAIEŠKO- 

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

REIKIA MOTERS ARBA MER- 
ginos p’ie namų darbo, dviejų vaikų 
prižiurejinvui. Gera užmokestis. 
Įima matvti ruo 4tos \7al. vak.

BRUNO GELMIN, 
1637 N. Armitage Avė.,

' Tel. Haymarket 5318

PARDAVIMUI BUČERNĖ 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 2 AUKŠTŲ PO 4 
kambarius medinis namas: elektra, 
gasas, prie Rockvvell, arti 89-tos gat
ves. Kaina L...........................  $3,800.00

Ga-

REIKALINGA mergina namų 
darbui, šeimyna nedidelė. Val
gis, kambaris ir geras mokestis. 
Kreipkitės:

4632 S. Ashland Avė.

REIKIA foudrės darbininkų. 
43c. į vai. Kreipkitės į Samdy
mo Skyrių.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th Sts. arba 

South Kedzie Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR- 
lor. Parduosiu už bargeną, pilnai 
{rengta, stobet'na proga lietuviui, ru
sui, slavokui ar lenkui. Kreipkitės 
no 5 vai. vak. 929 Rooseveld Rd., 
kampas Sangamon St.

2 aukštų naujas mūrinis namas po 
6 'kambarius, skiepas ir antaukšEs. 
Lotas 30x125 pėdas prie S. Francisco 
Avė., tarpe 45-os ir 46-os gatvių. Kai
na ..............Į..........................  $12,000.00

VYRAI! MOKlNKITfiS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi lįurBai. Dieno
mis ar vakarais klesds. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato. švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašvk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGR 
105 S. VVells St.. Chicago.

Lietuvių Moterų Pašelpinis Kliubas 
turės savo mėnesinį susirinkimą 
Mark WhJte Sųuare svetainėje ties 
30-ta ir Halsted gatvėmis, -spalio 1 d. 
2 vai. po pietų. Visos narės yra kvie
čiamos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Kviečia,

Juozaitienė, raštininkė.

JIEŠKAU URŠULĖS BAUBINY- 
I čios ir Petro Lisausko iš Rakenų so- 
' džiaus, Salaku parap., Ežerėnų apsk. 
i Meldžiu ji) pačių, ar juos žinančių 
žmonių pranešti man adresu: Anele 
Lisauskaitė, Vasario 16 d., gatvė, Pa
nevėžys Lithuania.

DARBININKŲ reikia į gele- 
Gera mo

kestis. Kreipkitės:
LEOPOLD eOHEbJ IRON CO., 

30th St. & Kedzie Avė.

MOTERŲ REIKIA sortavimui žies atmatų kiemą, 
vilnoniu skudurų.

Kreink’’te s:
MUTUAL W00L STOCK CO

1043 W. Randolph St.

PROGA Į 50 METŲ
Pardavimnji moteriškų aprėdalų 

krautuvė ant geros bizniavos vietos. 
Geras biznis, per v’sus metus dėl 2-jų 
ypatų. Taippat gali būti pavartota 
dėl vyriškų drapanų. Biznis yra da
roma $2.400 į mėnesį. Katras ma
note biznį, galėsi runyti tik tokis ir 
atsišaukit. Priežastis pardavimo ei
nu wholesnle biznį.

Atsišaukit:
3210 So. Halsted St.

No. 38.

2 aukštų mūras: krautuvė ir 2 
kambariai ant pirmų lubų, 5 kamba
riai ant antrų lubų; karšto vandenio 
šiluma, 6 automobiliams garadžius — 
randasi prie 1818 W. 46th St. Kai
na ..........   $12,500.00

Platesnių Žinių kreipkitės: 
FRANK WOZNIAK, 

2703 W. 47th St., 
' Tel. I,afayette 4607

JIEŠKAU SESERS VINCKAITĘS, 
po vyru Juškienės, gyvenusios Brid- 
gevilie, Pa., taipgi brolio Mykolo Vin- 

| skaus, gyvenusio Scranton, Pa., paei- 
I na Viln:aus rėd , Jezno valse., Stak
liškių p^r. Pūdų kainro. Malonės 

ti, nes turiu svambu reikalą. Uršulė 
Lelg:ekienė, 2047 W. 22nd PI., Chl-

REIKIA DARBININKU

Ro«eland. - VM kurie norMt® lan- tjs' atsl8pukti arba žinanti pranež- 
kyti “Aušros” vakarinę mokyklą ,atei- - - - - - - -- - --
kitę penktadienį, spalio 13, “Aušron”, 
10900 Eo. Michigan Avė., 7:30 vai. pf 
vak. į visų mokiniu susirinkimą. Mok- ’ 
slas visiems reikalingas, ar mes čia 
gyvensime ar važiuosime Lietuvon.) 
Todėl visi ateikite, neleiskite veltui 
vakarų. Ką išmoksime, paskui
džiaugsimės. Mokyklos Komisija.

’ APSIVEDIMAI.

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA vyrų arba moterų pa

tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

REIKIA mašinistą ir 
čiaus molderių,

Kreipkitės:
SAUNT BROS.,
1555 Fulton St.

ben- PjARD^VIMUI SALIUNAS. KU- 
ris darė b'znį per 12-metų Lietuvių 
ir lenkų apgyvento.]’ vietoj. Prieš 
nat Šv. Jurgio bažnyčią. Lystas ant 
8-jų metų. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuva.

948 W. 83rd St.
-■»- r - - - -

PARDAVIMUI RESTAURANAS

REIKIA bkrberio subatoms. 
IŠ mokyklos neatsišaukite.

4904 W. 14th St.

Dr-stės L. T. Tėvynės Mylėtojų No. 
1 extra mitingas įvyks subatoi, spa
lio 14 d„ 7:30 vai. va., pr e 4600 So. 
Paulina St. Kiekvienas narys prf- 
vfcfr neatbūtinai afcilankytf, nes yra 
labai svarbus reikalas. — K. Cha p.'

JIEĄKAU APSTVEDIMUI MER- 
nos ar našlės nuo 20 iki 35 metų. Aš 
38 metų .vaikinas inžinierius, daugiau 
apie mane nati^sit0 pen Lišką.

WM. B. STANLEY, 
885 N. Wells SL, Clrcpgtr,

6 P. M.

m.

REIKTA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 & Dearborn 
Street, Roo'm 209.

REIKIA DEŠRŲ KIMŠĖJŲ.
ARNOLD BROS., 

«50 Wu Randolph Sb

HOFFMANO MOKYKLA
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai j labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skai
tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėiimo .

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon į dvyliką 
menesių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuviu moksleivių pa
gelbėtom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionaliai ir yra 
vadovais sav’O apielinkėse. Ateik 
nns mus, o mes išvesim tamsta 
iš tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
motere inteligentiškais, o gausi 
gera rekomendavimą Hoffmano 
Prirenkamosios mokyklos.

Užsirašvkit dabar natriam tar
iu pagyvęhimų medinis namas po pen- j- vin,vic z, minui dienomis ir vakarais klo-

sos.
1^87 North Robey SU 
(ajtf MiTwaukce Avė.)

NEGIRDĖTAS BARGENAS
—... .

Parsiduoda kampinis bizniavus na
mas ,dabar yra bučeme ir grosemė. 
Galima pirkt vien tik biznį be namo, 
biznis išdirbtas per ilgus laikus viso
kių tautų apgyventa vieta, parduosiu 
daug pigiau negu verta, nes tame 
bizny j nesu patyręs; arba mainysiu 
ant loto, automobilio dry goods Sto
ro, arba ant privaČio namo. Norint

lietuviu ir kitoHų tautų angyventoj P«h’kt biznierių, tai pasi?kublnkit, nes 
vietoj, biznis išdirbtus nėr daug© me
tu. Parduos’ti už ra*h ariia mainy
siu ant namo ar kitokio biznio. Prie
žastis pardavimo labai svarbi. Kreip
kitės į Nmi’i^nų ofisą, No. 142. Tel. 
Roosevelt 8500.

toks bargenas ne visados bus, 
pirmesnis tas lainvės.

Platesniu žinių kreinkites pas, 
FRANK G. LUCAS 

4116 So. Archer Avė. 
Phone Lafayette 5107

kas

PARDAVIMUI BTTČERNE SU 
lono-vu groseriu. Biznis eash, renda 
nifri. lystas 4 metu. Biznis daro
ma nuo .<2,306 00 iH .<2,506 00 į 
ne«i pu A kambariu nrnp-vvenimu. Pa- 
clRVnHnVit. ne8 turi būt parduota į 
trarrfpą Taiką.

Tai. Normai 3799

PARDAVIMUI ANT TšMOKES- 
čio arba n)a:nais ant lotų naujas dvit-^ 

kis kambarius; riekt m, šiltas vanduo, 
2 lotai ir gaidžius labai gražio! vie- 
toj nrio nat Mamuette Pąrko Ir šven-

- to Itarimiero klioStonatate. A. K. 
So. California Avė.


