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Ku-KEux-Klano narys
Anglijos parlamentą pa 

leis gal ketverge
Prailgino drausmę vykinti 

laivą prohibiciją

Dar 48 angliakasius apkaltino
Pataria paleisti parlament;
Bonar Law užėmė premjero 
vietą unionistrjms išrinkus jį 

savo vadovu.

An- 
for- 
kad 

naują

LONDONAS, sp. 23. — 
drew Bonar Law šiandie 
malintai pranešė karaliui, 
jis apsiima sudaryti 
Anglijos kabinetą. Jis taipjau
patarė karaliui tuojaus paleisti 

\ parlamentą ir paskelbti naujus 
rinkimus. Tai galbūt bus pada
ryta ateinantį ketvergą kara
liaus proklamacija.

Anglija dabar pirmą kartą 
per 17 metų turi konservąty- 
vį premierą asmenyje Bonar 
Law. Jis galutinai priėmė prę- 
mierystę Šiandie, kada unio- 
nistų (koųservaty^ų) partija 
išrinko jį savo vadovu.

Unionistų susirinkime daly
vavo 43’9 nariai, jų tarpe dau
gelis žymių politikų. Bonard 
Law tapo išrinktas vadovu 
vienbalsiai. Jis paskelbė, kad 
jis nori taikintis su atsinietu- 
siais nuo partijos koalicijos ša
lininkais ir jis tikisi, kad jie 
vistiek vėl sugrįš partijom 
Tarp jų yra tokie žymus poli
tikai, kaip Chamberlain, lor- 
sas Balfour ir k.

Bonar Law savo kalboj ne
pasakė kokios politikos laiky
sis jo valdžia. Jis tai padary
siąs kiek vėliau. Bet iš to, kad 
jis pasakė, galima spręsti, kad 
jis griežtai laikysis abelnos 
konservatyvų politikos ir prog- 
ramo.

kui jo. Tie laikraščiai, kurie jį 
piktai smerkė, dabar jį vadi
na geriausiu politiku ir pra
našauja, kad jis vėl veikiai 
sugrįš valdžion. Veikiausia da
lykas yra tame, kad visi prisi
bijo, jog naujoji valdžia bus 
tiek reakcinga, kad ji sustip
rins Darbo partiją. Naujau 
kabinetan . įeina tokie reakcio
nieriai, kurie atvirai priešina
si visiems darbininkų apsau
gai išleistiems įstatymams ir 
kurie prie pirmos progos steng
sis juos panaikinti, kaip senat
vės pensijas, bedarbės apdrau
dę, praplėtimą švietimo ir tt. 
Tam, žinoma, griežtai pasi
priešins darbininkai.

Daugiausia priešintųsi Lloyd 
George užsienio politikai, vi
sai užmirštant ką jis padarė 
namie. Dabar, kada jo nebėra, 
atsiminė * jo darbus namie, 
ypač kad artinasi rinkiniai, į 
kurių pasekmes veiks ne už
sienio, bet naminė politika. To
dėl tai ir pranašaujama,
jis sugrįš atgal valdžion, nes 
mat tie žmonės tikisi, 
jis, o ne konservatyvu i laimės 
rinkimus.

Tečiaus nebus didelės per
mainos ir Anglijos užsienio 
jolitikoje, nes Law visur laiko

si Lloyd George politikos, ka
dangi jis tiek pat nenori pa
siduoti Francijos diktatūrai ir 
tiek pat nori Dardanelų. Tik 
dabar jam sunkiau bus veikti, 
nes turkai skaito save laimė
tojais dėl Lloyd George/ rezig
nacijos ir todėl statys dides
nius reikalavimus, negu kad 
jie butų statę, jei laike tarybų 
su jais butų pasilikusi senoji 
valdžia.

Darbo partija stropiai ren
giasi prie rinkimų ir jai yra 
didelių progų laimėti,- nes dar
bininkai nėra patenkinti nė 
Lloyd George politika, o’ kon
servatyvų stačiai nekenčia. To
dėl tūli konservatyvų ir norė
jo laikytis koalicijos su libe
ralais, kad nedavus progos 
rinkimus laimėti Darbo parti
jai. '

Sugrąžins Chinijai 
Tsingtao

Komunistų kadidatas į gubernato
rius — Ku- Klux-Klano narys

kad

prašydamps 
nuosprendį

Bet gėrimus bus galima duoti 
tik jurininkams, o^ne 

pasažieriams.
---------- a.

NEW YORK, sp. 23. — Fe
deralinis teisėjas Hand šiandie 
atsjsakė išduoti nuolatinį in- 
junetioną prieš vykinimą pro- 
hibicijos ant laivų, bet prail
gino savo pirmiau išduotąjį 
laikinį injunetioną, su sąlyga, 
kad laivų kompanijos kuogrei- 
čiausia apeliuos į šalies augš- 
čiausįjį teisiną, 
išnešti galutiną
apie laivų prohibioijos teisiotu- 
mą.

Pats teisėjas Hand viskame 
parėmė valdžios tvirtinimus. 
Jo prailgintasis injunetionas 
liečia vien degtinę, skiriamą 
jurininkams, bet ne pardavi
mui. Reikalavusios injunetio- 
no kompanijos turėjo užsista- 
tyti po $25,(XX) kaucijos, kad 
jų laivai, plaukdami į Europą, 
nevartos esančios ant 
degtinės jokiems kitiems 
lams, t. y. nepardavinės 
žieriams.

laivu 
tiks- 

pasa-

Paėmė rūsy žemes

apie 
gyve-

' PAREIKŠKITE SAVO 
NUOMONĘ

Ką jus manote 
Lietuvos piliečių,
nančių Amerikoje, regist
raciją?

Ar norite, kad registra
cijos ir pilietybės klausi? 
mu butų įteikta .peticija 
Lietuvos Seimui?

Atsakykite į penkis 
Ida u s t m u s, d^tpuusddntus 

4-ame šio “Naujienų” nu
merio puslapyje.

Padarykite tai šiandie 
ir tuojaus prisiųskite sa-

PEKINAS, sp. 23. -- Chini- 
jos-Japonijos komisija sugrąži
nimui Chinijos Šantungo pa
skelbė, kad Tsiintao bus Chini- 
jai, formaliniai 
gruodžio 1 d.

sugrąžintas

Klementai, 
kurie dar tik nc- 

visoki

Paskendo rūsy laivai.
RYGA, sp. 23. — Du Rusi

jos ginkluoti kruizeriai Rossia 
ir Gromoboi ir taipjau keletas 
kitų laivų paskendo Baltijos 
juroje laike smarkios audros.

30 žmonių žuvo
Traukia teisman 

, spešelninką

I
Tikimąsi, kad valdžios sąs

tatas ir valdžios deklaracija 
bus paskelbti tik ketverge, 
kartu su paskelbimu parlą? 
mento paleidimo. Manoma, 
kad rinkimai įvyks laipkričio 
14 ir 15 d., o gal ir 18 d.

Konservatyvų partija dabar 
yya stipri ir turtinga, nes savo 
ižde turi apie £2,000,(XX) (apie 
$8,000,000). Bonar Law šali
ninkams tenka visas pairti jos 
iždas. Jei butų laimėjęs Cham- 
berlain, tai iždas butų tekęs 
koalicijai.

• >

Kur gaus pinigų Lloyd Geo
rge partija ir Chamberlain, 
dar nežinia. Asųuitro liberalai 
atsimetė nuo koalicijos jau se
niau ir jie yrą gerai finansi
niai apsirūpinę, nes jiems te
ko visas liberalų partijos iž
das. Kalbama, kad Lloyd Geo
rge remia keli turtuoliai ir su
tinka finansuoti, jo partiją. Iš
ėjus Lloyd George iš valdžios, 
persimainė ir sentimentas lin-

kad

Dar 48 angliakasius 
apkaltino

MARION, III., sp. 23.— Grand 
jury šiandie išnešė dar 48 ap
kaltinimus sąryšy su buvusio
mis Herrine streiklaužių sker
dynėmis. Dabar išneštieji ap
kaltinimai yra dėl sužeidimo 
Ignatz Kubness, kuris pasimi
rė Herrino ligonbuty spalio 
2 d.

Gal streikuos
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

Šiandie — giedri ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:12 v., leidžiasi 
4:57 v. Mėnuo leidžiasi 7:43 v.

Vali-LONDONAS, sp. 23. — 
jos organizuotieji angliakasiai 
paskelbė, kad už dviejų savai
čių jie sustreikuos, jei neorga
nizuotieji angliakasiai neįsira-v 
šys unijon ir jei iki to laiko 
visi iki vienam angliakasiai vi
same Vali jos distrikte nebus
organizuoti.

BEBLINAS, sp. 23. — Krup
io kompanija gavo didelių 
koncesijų Rusijoje*, paimda
ma 56,000 akrų buvusių caro 
šeimynos žemių ties Rostovu, 
prie Juodųjų jurų. Kruppas 
jau patvirtino sutartį, be| Ru
sija dar ne. Kompanija, kvie
čia Amerikos padafgų fabri
kantus kooperuoti įvedime Ru
sijoje ūkio ipašinų, kurias da
bar išdirbinėja ir Kruppo dirb
tuvės.

Badas grasia pabėgėliams
ATHENAI, sp. 23. — Gau

tomis žiniomis, graikų ir ar
mėnų pabėgėliams iš Trakijos 
gręsia badas ir epidemijos. Jie 
susigrūdę Trakijos portuose, 
kur laukia laivų į Graikiją. Jie 
neturi nė medikąiines pagel- 
bos, nė pastogės, pagalios, ir 
maisto stinga. Tuogi tarpu ten 
dabar yra lietaus periodas ir 
delei to pahėgelidi labai ken
čia.

Atsisako mažinti kauciją
ST. JOSEPH, Mich., sp. 23. 

Pastangos Michigano miškuose 
areštuotųjų komunistų suma
žinti kauciją nuėjo niekais, 
kada teisėjas White atsisakė 
sumažinti pareikalautą iš kiek
vieno areštuotųjų $10,000 kau
ciją.

J ieško, liūto.

sp.MICHIGAN CITY, Ind.
23. <— • Lakeside apielinkėse 
žmones matę liūtą. Kas jis yra, 
iš kur jis atėjo, niekas nežino. 
Vieni tam tiki, kiti netiki, sa
ko tai buvo Šuo. Mačiusieji tik
rina. kad tai buvo tikrai liū
tas ir kraustosi iš tos apielin- 
kės. Dabar vienam ūkininkui 
tas liūtas, ar kas kitas, suėdęs 
8 aveles ir jis jų tik kaulelius 
radęs. Būriai žmonių jau nuo 
savaitės laiko jieŠko to liūto, 
bet dar niekur jo neiržtiko ir 
nematė. ’

BOSTON, Mass., sp. 23. — 
Čia supejrior teisme prasidėjo 
nagrinėjimas bylos pirmo Ame
rikoje spešelų rinkėjo Charles 
Ponzi, kuris j pirmas pradė jo 
rinkti iš žmonių pinigus, žadė
damas atmokėti dvigubą sue
iną. Jis kaltinamas vagystėj 
ir suokalby prigauti žmones. 
Kartu su juo traukiami teis
man ir penki jo agentai. Ponzi 
sakosi pats vesiąs savo bylą.

Ponzi dabar sėdi kalėjime už 
vertoj imą pašto prigavingiems 
tikslams. Bet augščiausias val
stijos teismas nusprendė, kad 
jį ir kalėjime esantį vistick 
galima teisti. . »

LONDONAS', sp. 23. — Iš 
Budapešto pranešama, kad ties 
Laurubanya, Vengrijoj, susidū
rus traukiniams, 30 žmonių 
tapo užmušta ir 85 sužeisti.

“Kairieji” 
komunistai, 
senai skelbdavusi, kdd 
parlamentai ir seimai esą tik
buržuazijos išmislas, ir pik
čiausiai keikė socialistus, kam 
tie dalyvauja rinkimuose, da
bar atmainė savo “principus-” 
Amerikoj jie, metę tikrąjį sa
vo vardą, įsisteigė taip vadina
mą Amerikos Darbininkų Par
tiją (“VVorkers Party of Ame
rica”) ir jau uoliai dalyvauja 
rinkimų kampanijoje, savo 
kandidatus, kur tik gali, sta
tydami. ’

New Yorko valstijoj ta ko
munistų “'Darbininkų partija” 
pastatė savo kandidatą ir į 
valstijos gubernatoriaus vietą.

Tuo kandidatu yra “draugas” 
William F. Dunn — partijos 
lyderis ir jos organo “The 
Worker” redaktorius. Visa tai 
gerai. Bet štai kas išėjo į vič- 
šų. Pasirodė, kad tas “Darbi
ninkų partijos” kandidatas į 
gubernatorius “draugas” W. 
F. Dumi < yra Ku-Klux-Klano 
Vytis! Na, o kas yra tie Ku- 
Klux-Ktano vyčiai, turbūt nėra 
reikalo čia aiškinti.

Iškėlimas aikštėn, kad p. W. 
F. Dunn yra tos juodašimčių 
organizacijos, narys, komunistų 
ir visos “Darbininkų partijos” 
lyderiams buvo labai neska
nus dalykas. Jie mėgino tą fak
tą ir šiaip ir taip užginčyti, bet

NAUJAS HOLLAND-AME- 
RICA LINIJOS LAIVAS.

New York, Oct. 19. — Pra
nešimu iš Rotterdamo, Uol
ia n d-America laivų kompani
ja pasistatydino naują greitą 
pasažierinį dviem šriubais 
garlaivį “‘Volendam.” Nauja
sis garlaivis yra 25,000 tonų 
talpos ir puikiausiais įtaisy
mais ir patogumais pasažie- 
riams. Pirma jo kelionė iš Rot
terdamo į New Yorką bus lap
kričio 4 d., o iš New Yorko į 
Rotterdamą via Plymouth ir 
Boulogne-sur:Mer išplauks lap
kričio 21 dieną.

Tyrinėja gaisro priežastį.

NEW YORK, sp. 23. — Du 
atskiri tyrinėjimai yra daromi 
apie priežastį gaisro penkių 

aukštų tenementiniame name, 
kuriame žuvo 15 žmonių, 17 
žmonių liko sužeista ir 150 
žmonių liko be pastogės.

SALINA, Kan., sp. 22. — 
Kadangi jo sūnūs Lloyd, 32 ių., 
pareikalavo pusryčiams kiau
šinių ir pats nuėjo jų pasiim
ti, tai jo tėvas, ūkininkas J. T. 
Clifton ant vietos jį nušovė.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, spalio 23 d., užsienio pi
nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų....
Belgijos 100 frankų ......
Danijos 100 frankų.......
Finų 200 markių ..........
Francijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 Litų ........
Lenkų 100 markių .......
Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų ....
švedų 100 guldšnų....
šveicarų 100 markių ....
Vokietijos 100 markių...

. $4.46

..

. $6.75 
$20.04

. $2.40

. $7.23
$4.18

$10.00

$17.80 
$39.12 
$26.69
$18.28
.. 2%c

, 8 žmonės užmušti
\ ■

CHICAGO. — 8 žmonės liko 
užmušti dviejose nelaimėse, 
kur traukiniai užbėgo ant au
tomobilių. Penki žmonės už
mušti ties Waggoner, o trįs ties 
Bement, III.

ŽMOGŽUDYSTĖ Iš “MIE- 
LAŠIRDYSTĖS.”

. t, • • .‘.r *

ROCJKFORD, III., sp. 23. - 
Thomas Cornvvell, 67 m., iš 
Genoa, užmušė savo pačios dė
dę Smith, 69 m. ir paskui pats 
nusižudė. Paliktame 
sako, kad tai daro 
šiixlystės,” nes abu 
ra niekam’ naudingi

raštely jis 
iš “miela- 
jie nebė- 

žmonės.

Reikalauja vyno ir alaus.

RO'GKFORD, III. sp. 22.
Illinois Darbo* Federacijos kon
vencija išsireiškė v pakeitimą 
prohibicijos įstatymų taip, kad 
butų leidžiama išdirbinėti ir 
pardavinėti lengvą vyną ir alų. 
Rezoliucija tapo priimta vien
balsiai.

Konvencija jau užsidarė.

Pilsudskis busiąs išrinktas.

VABAAVA, sp. 23. — Yra 
tikras dalykas, kad Pilsudskis 
vėl bus išrinktas Leųkijos' pre
zidentu. Jį remia valstiečiai, 
socialistai ir nelenkų gyvento
jų blokas (žydai, ukrainiečiai 
ir baltgudžiai). Jam priešinas 
vien tautinė katalikų unija, 
kuri susideda .iš trijų atgalei- 
vių partijų.

Padarė naują rekordą.
LEWES, Anglijoj, sp. 22. — 

Europa pastaruoju laiku labai 
domisi skraidimu naujais aero
planais be jokių motorų. Tie 
aeroplanai yra labai lengvi ir 
čiuožia oro sriove. Daroma 
tokių oro čiuožikų ir lenkty
nės. Nesenai buvo lenktynės 
Šveicarijoj, kurias laimėjo 
vienas vokietis, išbuvęs tokia
me čiuožike virš tris valandas. 
Dabar tokios lentynės yra lai
komos čia. Jas laimėjo fran- 
euzas, kuris išsilaikė ore 3 vai. 
ir 21 min., padarydamas naują 
pasaulinį rekordą. Jo čiuoži- 
kas labai panašus yra į drako
ną.

Kitas čiuožikas padarė naują 
rekordą, išbuvęs ore su vienu 
pasažieriu 57 minutes.

Štai fotografuotas paveikslė
lis kortos, kurią gauna kiek* 
vienas Ku-Klux-Klano narys 
užsimokėjęs tai juodašimčių 
organizacijai nario mokesnį. 
Kad “revoliucingosios.” “Dar
bininkų partijos” lyderis ir

kandidatas į gubernatorius 
“draugas” W. F. Dunn yra Ku- 
KlftxrKl»iio /nąrys, aiškiai įro
do tai išduota jam nario kor
ta, su jo vardu ir pažymėta 
mokesti m.

Rezignuos teisėjas.

WASHIN(rTON, sp. 22. — 
Šalies augščiausiojo teismo na
rys William R.. Day rezignuos 
dar šią savaitę, nes jis bus vir
šininku tarybos tarp Jungt.

Valstijų ir Vokietijos apie at
lyginimą nukentiejusiems nuo 
karo amerikiečiams.

Kalbama, kad jo vieton tei
sėju busjąs paskirtas. kuris 
demokratų, veikiausia senato-, 
rius.

150,000,000 
AUKSINŲ

Jau pasiųsta Lietuvon per Naujienų 
Pinigų Siuntinio Skyrių. 50,000 įmonių 
naudojasi to Skyriau^ patarnavimu ir 
skaičius besinaudojančių kaskart didėja.

■ ’ • A

Tai yra todėl,
1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 

užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,
2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 

atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— 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, kad jie mai
nomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo skyriuose;

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

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti pi
nigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietuvos 
bankai tai pataria.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Kas Dedas Lietuvoj
PRODUKTŲ KAINOS 

RUSIJOJ.

Ką tiktai gautam iš Gomelio 
nuo draugų laiške (rašyta 23 
liepos š. m.) paduodama žinių 
apie esančias ten produktų kai
nas, kurios yra šiokios: Rugi
nių miltų pudui 5,000,000 rub
lių, bulvių pudui, senų 2,0(X),- 
000 rub., šviežių 3,000,000 rub
lių, cukraus svarui 1% milio- 
no rub., lašinių svarui ll/z mi- 
liono rub-, kiaulienos mėsos 
svarui 500,000 rub., stikline 
pieno 100,000 rublių, 1 pakin
kąs machorkos, kur prieš karą 
kainavo 4 kapeikos, dabar 
150,000 rublių ir t. p.

Algos gauną 12,000,000 rub
lių mėnesiui ir šiek tiek pro-, 
dūktų, bet pragyventi esą la
bai sunku. Jie dabar norėtų 
važiuot į Lietuvą, bet vieni jų 
nesulaukia ešelono, kitų supai
nioti dokumentai ir dėlto jie 
negali iš ten išvažiuoti. (Nelai
mei dabar nebedaug . lengviau 
ir Lietuvoj. P. Kl.)

Pažymėtina, kad Rusijos bol
ševikai paskutiniuoju laiku 
kaž kodėl pradėję, vartoti bu
vusias caro pašto markes. Da
bar gaunamieji Lietuvoj iš Ru
sijos laiškai paprastai būna ap- 
lipinti cariškomis pašto mar
kėmis. Ir pastarasis laiškas 
aplipintas senomis kapeikinė- 
mi spašto markėmis už 90 ka
peikų, bet laiško autoriai sako 
laiško siuntimas jiems kainuo
ja daugiau kaip milionas rub
lių—P. Klimka.

“SĄJUNGA LIETUVIŲ KAL
BAI GINTI.

Kaunas, IX. 3. — šiomis dle- 
apojisad ounuyj srmou
atsišaukimai antrašte: “Į kovą 
už bočių kalbą!”

Atsišaukime nusiskundžia
ma, kad po tokios sunkios ko
vos' pasibaigusios dideliu lai
mėjimu — įgavus savo kraš
tui nepriklausomybę, visokie 
atėjūnai lietuvių kalbą stengia
si nustelbti, nustumdami ją 
užpakalin. Taigi su tokiais X w 

[SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000. 
. ‘ PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: 

LITfiUANIAN ALLIANCE O*' AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

NAUJIENŲ 
DETROITO
SKYRIUS

Praneša visiems savo kastumeriams, draugams 
ir lankytojams, jog persikėlė naūjon vieton ir su 
nauja energija ves biznį po senovei ir tarnaus 
detroitiečiams visokiuose reikaluose. Siųsdami 
pinigus Lietuvon, ar kitur kur, važiuodami tė
vynėn, ar norėdami užsiprenumeruoti Nau
jienas sau ar savo draugams bei giminėms gy- 

r .venantiems Lietuvoje, ir šiaip su visokiais reika
lais ir klausimais visados kreipkitės į:

DETROITO NAUJIENŲ SKYRIŲ
2252 — 24th St., ' Detroit, Mich.

Telefonas West 1218

musų kalbos niekintojais šau
kiama stoti griežton kovon.

Po atsišaukimu pasirašiusi 
“Sąjunga lietuvių kalbai ginti”, 
tik keista, kad tie už sjvo kal
bą kovotojai visai nepasisako, 
kas jie tokie yra, net nenuro
do nei savo buveinės adreso. 
Iši'odo lig toji kovotojų sąjun
ga bijotų dienos šviesos.

—Kaunietis.

VILNIAUS JUB1LEJAUS IŠ
KILMĖS KAUNE.

Penktadienį, 29 rugsėjo, 
Kaune iškilmingai atšvęsta Ju- 
bedejus 600 metų Vilniaus įkū
rimo sukaktuvėms paminėti.

Į Karo Muzejaus aikštę sup
laukė dideliausi minia kariš
kių bei civilių. Išmušus 5 va
landai vakaro Laisvės varpas 
graudžiu aidu pradėjo iškilmės 
programą. Pagerbimui žuvusių 
už Lietuvos laisvę karžygių 
gedulių maršą atliko artileri
jos orkestras.

Iškilmių svarbos tema kal
bėjo kun. Tumas, prof. J. Yčas 
ir karo vadas. Savo kalbose 
jie visi trys pabriežė, kad ar 
šiaip ar taip Vilnius visgi 
mums busiąs sugrąžintas. P. 
Yčas išreiškė vilties, kad gal 
kokiu nors budu atgausime 
savo sostinę dar šiais metais. 
Gi karo vadas pažymėjo, kad 
nesant galimybės atgaut iš
plėštosios sostinės taikiu budu, 
gal teksią mums griebtis gink
lo. 'Lietuva nesanti galinga sa
vo skaitlingumu, bet jos dva
sia esanti tvirta ir tt. Karo va
do kalba kelius syk buvo mi-Į 
nios pertraukta šauksmais: va
lio !

Iškilmių programa užsibai
gė tautos himnu ir 21 anuotų 
šūviais. Galop Muzejaus salė
je buvo koncertas, išleista dau
gybe visokios spalvos raketų, 
švietė iliuminacijos^

-/Kaunietis.

ATSTOVAS PABALTIJAI.

[LIB] Gavus Amerikos pri
pažinimą^ atsirado kandidatų 
j Amerikos atstovus Pabalti- 

jai. Tūlas bankininkas iš Chi- 
cagos pulkininkas T. A. Siąue- 
land, matyt, darė pastangų 
gauti pasiuntinio vietą Pabal- 
tijon. Illinois, Indianos tūli 
laikraščiai Jmvo net įdėję jo 
paveikslą.

Tečiau rugsėjo 20 d. prez. 
Hardingas paskyrė ir Senatas 
patvirtino Pabaltijai atstovu p. 
Frcijerick W. B. Coleman’ą iš 
Minneapolis, Minn.

IŠSTATĖ PREKIŲ KAINAS.

Kaunas, 30—IX. Kauno mies
to ir apskrities viršininko ‘įsa
kymu visose krautuvėse bei 
magazinuose popieriukais iš
statyta visų prekių kainos.

Šis patvarkymas išduotas 
neva kovai prieš sąmoningą 
kėlimą kainų, liet tokia prie
monė vargu ką nors pagelbės.

—Kaunietis.

LIETUVON ANT KALĖDŲ
Smagi ir Trumpa Kelionė su Naujienų Exkursija po 
Asmeniška Vadovyste A. Rypkevičiaus Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriaus Vedėjo, United States Linijos Laivu

Kaina 3-čia klesa iš 
New Yorko Kaunan 

$106.00 
Išplauks iš New 

į Yorko 
12 d. -Gruodžio

Per 9 dienas per 
plauks Atlantiko 

vandenyną.

ši ekskursija bus labai femagi ir 
patogi, kadangi ją vadovaus pa
tyręs kelionėse ir visiems labai 
gerai žinomas žmogus A. Ryp- 
kevičius ir, kad keleiviai pa
sieks savo tėvyškės namus prieš 
pat Kalėdas, parveždami džiaug 
smą ir prezentus savo giminėms

Laivas “America” yra Ameri
kos valdžios laivas didelis, gra
žus ir greitas. Geriausias val
gis, geriausiais patarnavimas ir 
veža tiesiog be persėdimo, o pa
skui gelžkeliu per Vokietiją tie
siai Lietuvon. Tai bus geriau- > * 
šia kelione ir patenkins visuls.

Visi kurie manote važiuoti šia žiemą Lietuvon tuojaus pradėkite rengtis.
Jau nedaug beliko laiko, kad išsiimti pasportus ir susitvarkyti kitus reikalus.

Kreipkitės prie

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St

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

1922 m.

Gerbiamieji: — Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskursija 12 d. Gruodžio, 1922 m. Malonėsit prisiųsti man aplikaciją dėl 
Lietuvos pasporto ir kitas reikalingas informacijas.
Aš važiuoju su šeimynų ar vienas (jei su šeimyna, parašyk ir kiek metų): ................................................... ..................................................

Vardas ir *pavarde .......................................... ........... ............................................................................................................ ......................................

Adresas .................................................      * ........ .............................. 7.............................................

1 Parašyk ar turi pirmas popieras ......... ................................................

NAUJIENOS, Chicago, III,
- -------------------- - . -— —-   ■   -» —   ■ ■

VISI DALYVAUKITE 
ANKETOJE. FfATHtM

j@HED25

H. RUBENSTEIN CO. Dept. E

ŽĄSŲ PLUNKSNOS
5 jardai geriausio importuoto įpilams 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 j 
ant puikiausių žąsų plunksnų.

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

Atpik tuoj. Eik tiesiai į musų dirbtuvę. Gauk 
tikrą' vvholesfale kainą ir veltui įpilą. Jei negali 
atvažiuot, parašyk reikalaudamas VELTUI PA- 
VIZDŽIU-

l’hone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge
riausią patarnavimą. Reikalaukit.

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Ph\mbing, Hęating

Kaipo liętuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaL 
e M. Yuška,

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

Ar Tamsta jau išpildei anke- 
k?

Jeigu dar ne, tai tuojau iš- 
pildyk ją (žiur. 4 puąl.) ir iš
kirtęs iŠ laikraščio prisiųsk 
“Naujienų” ofisui.

JeigTi jau esi išpildęs blanką, 
tai duok savo laikraščio kopi
ją (arba iškarpą su anketos 
blanka) savo žmonai, savo 
draugui arba pažįstamam.

Ragink Tamsta, kad kiek
vienas žmogus, kurį paliečia 
Lietuvos piliečių registracijos 
ir Lietuvos pilietybės įstaty
mas,* kad dalyvautų šioje an
ketoje.

Tegul visi pareiškia savo 
nuomonę, kad butų matyt, 
koks yra Amerikos lietuvių nu
sistatymas!

Išpildykit ir prisiŲskit šį kuponą tuojaus.

KUPONAS

Kaina 2-ra klesa iš 
New Yorko Kaunan 

$137.50

IšBremen gelžkeliū 
per 24 valandas 

Lietuvon.

Chicago, III

Atplauks į Bremeną
22 d. Gruodžio

Antradienis, Spalis 24, 1922

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-11 
Tel. Central 4411, Vai. nuo M

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 w. 22nd St., kerti Leavitt Si.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak- 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a:ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
4iaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758 < |

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 536
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

^=£2------- --------------------L-?:, SĘ
Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

, , -/i / 9 vakare.-------------- ---------- į ,7

S. W. BANES <
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561

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

X P WAITCHES “
LAWYER Lietuvys Advokatas

i Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearbęm St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.s—------------------- --- U

DAVID RL TTER & COJ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai] 
kiemų. Visu? pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av, 

Tel. Yards 2296.
»=rr- -* ---------- ------------ --- .

IŠdirbėjas ir impbrtuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj už že
mesnes kainas, negu kitur. Veltui 
siunčiame katalogą. Rašykit ang
liškai.

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Blue Island Avė., 
Chicago, III.

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais. Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syste-

• mos O’Coatai nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50. 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St.,

739 W. 14 St.

Jlcbe? ® ?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
-mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the paln stops 

Contaln no hablt-formJno druos 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

JLsk your Ifrugaiat
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i KORESPONDENCIJOS-į

Iš HERKIMER, N. Y.

Manifestacija, rezoliucija ir 
kiti dalykai.

Rhgsėjo 1 d. čia buvo ma
nifestacija dėl Amerikos pripa
žinimo Lietuvos de jure ir ta
po išnešta rezoliucija, kurioj 
nurodoma prezidentui Hardin- 
gui, kad lietuviai reikalauja, 
kad Vilnius ir Klaipėdos kran
tas butų grąžinta Lietuvai.

Prakalbos buvo miesto par
ke; kalbėjo trys kalbėtojai ku
nigai, vienas anglas ir ‘Tėvy
nės Balso” redaktorius. Kun. 
P. Zabela iš Uticos ragino vi
sus protestuoti ir reikalauti, 
kad iš Varšavos butų išvaryti 
visi Lietuvos arkliavagiai — 
pilsudskiai, geligovskiai ir ki
ti. Girdi, mes prieš lenkus nie
ko neturim; jie Uiusų broliai. 
Atiduokite mums Vilnių, o 
mes jums pirmutiniai paduo
sime ranką, padarysime vieną 
katalikišką tautą; tegul tada 
drįstų kas lenkus pulti, bolše- 
vikai, ar kas kitas, tai mes vi
si kaip vienas ginsime jus.

Po prakalbų kun. Tamuliu- 
nas iš Amsterdamo apdovano
jo du katalikų darbuotojus 
garbės kryžiais už jų uolų au- 
kų rinkimą Tautos Fondui. 
Buvo renkamos aukos Vilniaus 
atvadavimui ir surinkta $130, 
bet komitetas užsispyrė juos 
atiduoti Šv. Jurgio Draugijai. 
Tačiaus keli užprotestavo prieš 
tai ir surinkti pinigai tapo pa 
dalinti. 4aip: $30 Uticos lietu 
vių bažnyčiai, $10 užmokėti.

kuris per parodą raitas 
jodinėjo tvarkos prižiūrėda
mas, $4 už arklio pasamšymą, 
o likusieji suaukoti pinigai pa
dėta banlį^n, kur jie stovės iki 
V ilnius bus atvaduotas; tam 
atsitikus, jie * bus duoti Vil
niaus katedrai. Tai ve kaip 
musų lietuviai darbuojasi 
“Lietuvos labui.** ' . >• .

Bugpiučio 23 d. blaivybės 
agentai suėmė sulenkėjusį lie
tuvį Juozapą Jurevičių mun- 
šainę bedirbant iš bulvių, kor- 
nų ir daržovių. Pas lietuvius 
čia labai madoj kaziruoti iŠ 
pinigų. Vienas draugijos pirmi
ninkas dėl nusususio paršelio 
pralošė $130.

Čia dabar rengiama statyti 
naują ligoninę ir reikalauja, 
kad ir kitos tautos prisidėtų 
prie to savo aukomis. Čarnec
kis atsiuntė J. Vasiliauskui 
daugybę blankų registracijai, 
bet niekas nenori registruotis.

Dvi moters, norėdamos pa
sitarnauti dievui, nuvažiavo j 
Uticą ir įteikė 
bažnyčiai; jos 
kunigas pagirs 
siri'ko. Kunigas
taip mažai duoda ir paklausė 
jų. ar jos nori dievą nupirkti 
už tris dolerius? Kunigo nuo
mone jos turėjo duoti mažiau
sia po $10.

Kunigas dar vis pyksta ant 
“Naujienų” už tai, kad š. m. 
18 numery aprašyta Garmaus 
prakalbos Uepkimere sausio 
13 d. Laisvų pažvalgij žmones 
fanatikai labai •persekioja, va
dindami juds vokiečiais, bolše
vikais, cicilikais ir kitaip. Gir
di, jų vaikai nekrikštyti, tai 
kokie jie gali būti lietuviai. 
\ iena bobelė visur Šnipinėja ir 
cą nugriebus tuojaus peša ku

nigėliui; iš jos kunigas atsiži- 
no, kurie yra geri katalikai, o 
kurie blogi.

Socialistų partija pradeda 
čia stiprėti. Kas metai rinki
niuose Socialistą partija gauna 
vis daugiau balsų savo kandi
datams. Pa turčiaus vietos lie
tuviams taipgi balsuoti už so
cialistą partiją laipkričio 7 die- j 
ną. Republikonų partija čia 
labai įsigyvenus.

— Davatka.

kunigui po $3 
manė, kad jas 
už tai, bet ap- 
išbarė jas, kad

Fort Madison, la. — Valsti- 
kalėjimo valdžios, betyrinėda- 
mos atrodomą aštuonioliktojo 
konstitucijos pataisymo nesi
laikymą kalėjime, atrado, kad

nesugrąžino atgal; jeigu nebū
tų pakankamai sukalbėję, tai 
tikrai, girdi, nebūtų įsileidę į 
“rojų.” Kada pamatė, kad jų 
“draugai” toki “draugiški,” tai 
gana prisiėjo drebėti, nes gir
di, nežinojom nei kur mus 
dės, nei ką su mumis darys.

Taip kalba apie Rusijos ro-, 
jų tikri darbininkai, 
matė.

kaliniai išrado žmoginę pilsty-Į dirbdavo visuomet 
tuvę.

Surinkę tam tikras žoles, au
gančias kalėjimo kiemuose, 
kaliniai sumerkia jas viedruo- 
ae vandeny ir laiko 
pasiekia tam tikrą
laipsnį; paskui jie nuryja jas 
užsigeria vandeniu, kuriame 
yra ištarpinta mielių ir cuk
raus.

Nuo šito, kaip tyrinėtojai 
tyrė, jie apsvaigsta ir tas 
svaigimas tęsiasi be galo 
g«i-

kol jos 
rūgimo

pa-
ap-
il-

Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

New Yorko ir Brooklyno 
žinios.

dailės

Brooklyn, N. Y. — Spalio 
14 d. turėjome p. J. Butėno 
koncertą. Koncertas 
žvilgsniu pavyko gana gerai.
Programo išpildyme dalyvavo 
visi žymesnieji dainininkai- 
solistai ir operetės choras. Visi 
dainininkai išpildė savo užduo
tis gerai ir publikai matyt vi
si patiko, nes kiekvieną delnų 
plojimu iššaukė dainuoti po 
kelis kartus. Rodos geriausiai 
patiko Butėno sudainuota 
“Blocka” 
tės choro 
Lietuva.” 
sudainavo 
gal dėlto, kad dainavime daly
vavo ir visi solistai. Publikos 
icbuvo pilna McCadin svetai
nė, bet vistiek buvo nemažai 
Ir spėjama, kad koncertas duos

Butėno
ir paskutinė Opere- 
sudainuota “Sudiev 

šią dainelę choras 
nepaprastai gerai,

* ♦ *

Spalio 15 d. įvyko LSS. 19 
kuopos susirinkimas. Iš svar
besnių tarimų galima pažymė
ti sekančius: nutarė dalyvauti 
šaukiamoje konferencijoje tiks
lu surengti masinį mitingą 
užprotestuoti prieš Lietuvos 
valdžios uždėtą “pagalvę” ant 
Lietuvos piliečių.' šituo klausi
mu buvo karštų ginčų; kadan
gi kai kurios organizacijos at
sisakė dalyvauti surengime 
mas-milingo, tai kiti draugai 
įrodin.’jo, kad ir LSS. 19 kp. 
verčiau nedalyvautų. Bet visgi 
nutarė dalyvauti.

Antru tafimu LSS. 19 kp. 
atšaukia savo delegatus iš Di
džiojo Nev^ . Yorko “progresy
vių” draugijų Sąryšio. Prie
žastys, delei kurių kuopa pasi
traukia ii minėto Sąryšio bus 
paskelbti viešai.

Toliau kuopa nutarė rengti 
gatvėse prakalbas bendrai su 
anglais socialistais rinkimų 
agitacijai.

Nežiūrint, kad draugai ang
lai ir vieni varo gana smarkią 
rinkimų kampaniją, vienok 
kad suteikus jiems dauginus 
energijos musų kuopa irgi nu
tarė prisidėti pinigiškai ir iš
rinko komisiją, kuri bendrai 
su anglais darbuosis.

Komunistai čionai taip pat 
nesnaudžia; jie irgi rengia gat
vėse prakalbas gana tankiai, 
bet jie tose prakalbose tik so
cialistus plusta. Atrodo, kad 
komunistai didesnių priešų ne
turi, kaip tik socialistai. Ant 
vieno gatvės kampo republiko- 
nai, ant kito demokratai, o 
ąnt trečio gatvės kampo ko
munistai, ir visi rodos kaip su
sitarę suka visą savo ugnį

1 prieš socialistus. Įdomu pažy
mėti tai, kad nei republikonai, 
nei demokratai visai neužka
bina komunistų; mat jie sup
ranta, kad komunistai jiems 
nė kiek* nepavojingi, priešingai, 
jiems tik padeda.

Kelios dienos atgal vienas 
lietuvis Aleksandras Krunąs 
nušolęo nuo Williamsburgo til
to ir užsimušė. Pas. jį rasta tik
2 centai kišeniuje. Vietos laik
raščiai tuojaus •apraše, 
tai buvęs bedarbis ir 
nusižudęs. Bet tai 
Daugelis lietuvių 
Kruną ir visi sako,

kad 
delei to 
netiesa, 

pažinojo 
kad jis

apie grįžusius 
Mišiunus.

neblogai 
(hįiivo prosytojas) tik prieš 
nusižudymą visai savaitei bu
vęs išlikęs nuo darbo ir visą 
laiką girtuokliavęs. Girtybė 
turbūt ir buvo jo nusižudymo 
priežastis.
Dar porą žodžių 

iš Rusijos
Jau buvo minėtą apie sugrį

žusius iš Rusijos “rojaus” Mi
šiunus. Pats Mišiunas vengia 
daug kalbėti apie Rusiją, bet 
•Miškinienė, kaipo moteris, vis 
daugiau išsipasakoja. Kartą 
teko kiek daugiau paklausinėti, 
ir^ji atsakinėjo:

Paklausta, ar tiesa, kad va 
žiuojant laivu į Rusiją pakė- 
lėt maištą ir privertėt laivo 
administraciją išpildyti jūsų 
reikalavimus, kaip kad Ketvir
tis rašė “Laisvėje”? ♦

Atsakė: Nieko panašaus ne
buvo. Ant laivo buvo tokia aš
tri priežiūra, kad už mažinusį 
pasipriešinimą butų buvę

tinka su tuo, ką rašė, arba ir 
dabar da rašo Amerikos komu
nistų spauda apie Rusiją.

Mišiunai prieš važiuojant 
jiems į Rusijos “rojų” buvo 
tiesiog nesukalbami, bet kada 
sugrįžo iš to “rojaus,” tai ro
dos visai kiti žmones.

Beje, įdomiai nupasakojo 
kaip juos pasitiko Rusijos 
“draugai.” Girdi, tik per biskį 

’t

kurie jį
—Didelis Jonas.
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KLEIN BROS
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Koutų Ir Dresių 
Pirkinis

LIETUVĄ 
WHITE STAR LINE

New York į Southampton 
Majestic—Spal. 28; Lapkr. 25;.Sp. 

Didžiausias Pasaulyj Laivas. 
Olympic—Lapkr. 4, Gruod. 2, Gr. 
Hoincric—Lapkričio 11; Gruodžio
Greitas susisiekimas su Baltijos portu

American Line
New?York į Hamburgą 

Marchuria Lapkr. 30; Mongolia Lap. 9 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričio 16 

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Į Baltijos portus. 

Red Star Line 
New York į Plymouth-Cherbourg 

į Antwerpą.
Finland Gruod. 2 Lapland Lapkr. 4 
Kroonland Sp.. 2« Zeeland Lapr. 25 
Gothland (3 klasa) Lapkr. 11 tik iki 

Antverpo.
New York iki Danzigo 

Samland tik 3 klesa Lapkr. 8 
Geras maistas. Smagus kambariai, 
atsikvietimui draugų į Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASŠENGER DEPARTAMENT

14 No. Dcarbom St., Chicago, III.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AK U ŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigus! 11 
Akušeri

us kole^L 
1*; i 1 g • 
praktika- 

'usi Peną* 
silvanijos 
hospitalh- 

<e. Pasek* 
ningai p* 
tarnauta 

oria gina* 
lymo, Dus 
ia rodą 
mokiose 
<ose Ir 
okiuose 
caluosa mo 
erims ir 
merginoms.

16

30
3

Ji- 
ki-

3

SU

ne

Telefonai:

i

gydymą kaip ir nuo

kelių tkip, kad anaiptol nesu-

teikiu 
trižiu- 
Ecodu 

mo- 
mergi-

DR. A. MONTVID 
Lletavis Gydytojai ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Ava.

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

< ' 'V A 
% h

'•
4

•Iš

av.

Brighton Park

LIETUVA

1923 METAMS
Jau Spaudoje

20,000 Informaciją

per
NAUJIENAS

4138 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7674.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaaer pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Be abejones šis didžiausis išpardavimas, kokį mes 
kada nors turėjome ar kita krautuve.

Didžiausis metuose pirkinis. Išpardavimas, kuris reiškia sutaupymą 
tūkstančius dolerių taupioms moterims ir merginoms! Niekad nesat 
matę tokios stebėtinos vertės už mažai pinigų! Ateikit!
Moterims ir merginoms stun- 
ning koutai, seal plušoj cara- 
cul, ir plušo, suedine, velou- 
ro, bolivia, polos. Embroide- 
riuotos irjkarieliuotos ir ku- 
tosėliais aptrimuoti. Beave- 
rette, sealine, ir french co- 
ney vilaginiai kalnieriai. šil
ko ar venelian pamušalas, 
vertes $25 $14.90
iki $30 * B W V

Spalva
Juoda, navy, sorrentos, tam
siai rudos, heater ir. rcin- 
deer.

Miera 16 iki 20, 36 iki 
44 & 46 iki 54. 

* . 4| ‘T $ 'Ji

Mada
Bliuzos ir tiesios linijos mo
delių, apsiautalui koutai ir 
sportiškos mados, su diržu ir 
kimono rankovėms. 40 iki 42 
colių ilgio, 
vertes 
po1

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

Optoaetrtet 
T«L BOU lerard 8487 
444» B. A«hl*nJ 
Kampas 47-toe cat.

S-roa lubos.
— ..m............................./

Kl.: Ar tiesa, kad Rusijoj 
ra privatinės nuosavybės?

Ats.: Visi didesni fabrikai 
Petrograde ir Maskvoje yra 
Anglijos kapitalistų rankose.

Kl.: Ar darbininkai dirbda
mi tuose fabrikuose gali strei
kuoti?

Ats.: Apie streiką negalima 
nei kalbėti, Valdžia neleidžia 
jokių streikų.

Kl.: Ar Rusijoj neima ky
šių?

Ats.: Jeigu ne kyšiai, tai var
giai ir mes būtume galėję par
važiuoti į Lietuvą. Iš Rusijos 
leidžiama išsivesti į Lietuvą 
tik 14 svarų rišulį, bet kad 
!nes ^ur®jQme pinigų, tai mes 
išvežėm 80 svarų fišulius.

KL: Na, o kaip Rusijoj su

Ats.: Iškarto, kaip tik nuva- 
žiavom, tai nebuvo nieko ga
lima pirkti nei parduoti, bet 
vėliaus staigu atsidarė turga
vietės, priviso krautuvių ir tos 
krautuvės nežinia iš kur, pri
sipildė visa kuo. Tuomet yisų 
akys nušvito ir visi pradėjo 
džiaugtis.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais Šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai Įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie StM 

Chicago, III.

^penehJlne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
LA SAVOJE ................... Spalio 21
LA BOURDONNAIS .... Spalio 26 
LAFAYETTE ............... Spalio 28
PARIS   ....................... Lapkr. 1
ROUSSILLON.................. Lapkr. 2

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

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

$20 iki $22.50

$19.90

DRESES
f

Moterims ir merginoms,
naujo twill užpakaliu

veto, tricotine, satin

pe ir su leisais drsės!

vel-

ere

Dy

dis moterims ir mergi

noms, 36 iki 44 ir 48 iki 52

Tikra verte $15 iki $18

$9.90

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos gkaudijimą,
Jei skaitant raidų susilieja,
Jei ii raidis darosi dvi,
Jei turi uždegimą aklą, 

, Jai skaitant ar siuvant akis ska« 
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių sgecialhtas 

1801 So. Ashland Av% 
Kampas 18-os gatvis.

Ant trečio augito viri Platt’e 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vak.

^DR.HEilZMAN’^A 
18 RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St.', netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

f 'Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 958 
Boulevard 4186

8813 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

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 budu. 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.

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

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

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

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

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir . 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Pinigai
MRS. M. WAITKIEWICZ 

(Banienė)
Akzierka

3113 S.Halsted ai.
Tel. Blvd, 8188 

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

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyg'a 

ir AlmanaKas

Šimtai Puslapių
/ .

DYKAI Ūžė i pr enumeruo s NAUJIENAS

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO D 
AKUSERKA I

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu- | 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042 • »

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvis

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St, kampui & 

Leavitt St Tel. Canal 0222.
Rezidencija 2114 W. 4U8 82, , 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.



a

NAUJIENOS
Publlsbed Daily aacapš Budai
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171® &mtk Halited Struti

Jatophone Koosevalt 850ti

k Subecription Rateųj
8.00 per year in Canada.
>7.00 per year outaide oi Chicego,
(8.00 per year in Chicagog

8c. per copy.

Entered aa Second ClaM Mattel 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
Of Chicago, III., ondar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonai! Roosavelt 8500.

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paštui 

Metams .... ............... . .
,4.60
. 2-25
, 1.75

T*-®-

. 8c. 
18c. 
76c.

Trims minesianjs .
Dviem Tninerisny , , 
y tonam miuMlui . ^-rn

Chicagoje per netiatojesi
Viena kopija , , 
Savaitei 
Minėsi ui

Suvienytose Valstijose m Chfcsgoj* 
paštu;

Metams----------------- , >7.00
Pusei metų ............... ... ■.-«
Trims mėnesiams u į 
Dviem mėnesiam .......  , , ...-
Vienam mėnesiui .......
Lietuvoj) ix kitur ušsisniuossj v; ; ~

( ' (Atpiginta), 1
Metams......... ......... .............. . ■. >8.00
Pusei metų  4.50
Trims mėnesiams — 2.25

Pinigus reikia siųsti pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

T

2.00
1.50
.76

Komunistų “dora 
ir jos priežastis.

.  ■   i .i - n . %

Pereitą pavasarį, po tik- 
ką įvykusio skilimo Ameri
kos komunistų partijoje, 
“Brooklyno “Laisvės” špal- 
tos buvo pilnos aštriausių 
priekaištų “extra-kairiem- 
siems”. Ji da ir šiandie te- 
betarkuoja juos, bet dabar 
ja ir kairiųjų komunistų 
frakcija, turėdama savo or
ganą, gali atsikirsti jai.

“Darbininkų Tiesa”, kaip 
matyt, turi ką papasakot 
apie buvusiuosius savo vien
minčius, “centristus”, ir 
kiekvienam savo numeryje 
peria jiems kailį. Štai, tik 
keletas dalykų, kuriuos ji 
savo paskutiniame numery
je prikaišioja savo - oponen
tams: J:

Vienas “Darb. T.” bendra- 
zdarbis rašo, kaip “Laisvė” 
atsižadėjo savo komunisti
nių principų ir kaip jos bosai 
varinėjo intrygas, kad nuo 
“Laisvės” kontroliavimo pa
šalinus kairiuosius. Kitas 
“D. T.” šalininkas (Zabulio
nis) pasakoja, kaip “centris
tai’ mekleriai, buržuazijos 
skvernai” mėgino pasigrobt 
į savo rankas A. ir L. D. G. 
Fondo iždą ir kaip paskui 
jie neteisingai apvagino jį 
(Zabulionį), to fondo sekre
torių, kuomet jisai pasiprie
šino jų užmačioms. Toliaus 
visoje eilėje straipsnių, pas
tabų ir korespondencijų iš
dėstoma daugybė įvairių ki
tokių “centristų” nusidėji
mų.

Skaitai visa tai ir darosi 
liūdna. Liūdna ne dėlto, 
kad mums gailėtų tos frak
cijos, kurią atakuoja “Dar
bininkų Tiesa” (visi žino, 
kaip šlykščiai kovoja prieš 
mus “centristai”); bet dėlto, 
kad “extrakairieji” parodo, 
kaip žemai yra nusmukę tie 
elementai, • kuriems pavyko 
savo demagogiška agitacija 
apsukti galvas daliai lietu
vių darbininkų.

Gaila mums ir tų apie “D. 
T.” susispietusiųjų žmonių, 
kurie dar taip nesenai putė 
į vieną dūdą su Dėdele,

Paukščiu ir kitais “centris
tiniais mekleriais”. Tokius 
pat kovos budus, kokius 
šiandie vartoja “Laisve” 
'prieš kairiuosius komunis
tus, ji jau keletas metų var
toja prieš socialistus; galima 
net sakyt, kad kovoje su so
cialistais ji yra dar daug ar
šesnė. Vienok ligi pat šių 
metų pradžios kairieji komu
nistai karščiausiai rėmė jų 
ir pritarė visiems jos šmeiž
tams ir keiksmams. Ir ne
retai tie žmonės,* kurie da
bar yra atsimetę nuo lais- 
viečių, stengdavosi' net pra
lenkti Dėdelę su Paukščiu 
savo užsipuolimuose ant so
cialistų.

Kur gi buvo Baltrušaičio 
ir jo draugų akys, jeigu jie 
per trejetų metų nematė, 
kas per paukščiai. yra , tie 
gaivalai, kurie stovi “centri
stų” frakcijos priešakyje? 
Ir kas yra patys kairieji ko
munistai, jeigu jie galėjo 
taip ilgai klampoti vienam 
purvynė su tais šmeižikais, 
melagiais, apgavikais ir me
kleriais? z

Tai yra tečiaus tik viena 
klausimo pusė. Abiejų ko
munistų frakcijų praeitis, o 
dar labiaus jų dabartiniai 
kivirčai parodo visiškų jų 
veikėjų dorinį nupuolimų. 
Bet kas duoda galimybės 
tam nedorumui skleistis ko
munistų judėjime?

Į tai gali būt tiktai vienas
atsakymas: diktatūra. ■

Ačiū tam, kad komunistai 
stoja, už mažumos valdžių, 
paremtų jiega, jie neišven
giamu budu turi pasidaryti 
doros ir teisės dėsnių prie
šai. Dora ir teisė nyksta 
tenai, kur jiega yra statoma 
pirmon vieton. \

Be to, komunistai ne tik
tai nori diktatūros, valsty
bėje, bet jie jau ir praktikuo
ja diktatūrų savo organiza
cijoje. Jų partijoje viskas 
eina pagal komandų i§ cent
ro; o tas centras daro taip, 
kaip jam įsako kitas, dar 
augštesnis centras, būtent, 
Maskvos “internacionalas”.. 
Komunistų organizacijų na
riai neturi sprendžiamo bal
so, bet tiktai pildo savo vir
šininkų įsakymus. x

Ir kuomet tie viršininkai 
“iš principo” spjauja į visuo
menės nuomonę; kuomet jie, 
iš antros pusės, nėra kontro
liuojami savo organizacijo-r 
je, tai kas gali sulaikyti juos 
nuo nedorų darbų? Nie
kas ! Ir kur yra užtikrini
mas, kad į viršininkus nepa
teks kaip tik patys nedoriau- 
sieji gaivalai, arba kad ne
dori viršininkai bus pašalin
ti iš savo vietų? Tokio už
tikrinimo nėra.

Taigi tas svarbiausias da
lykas, kuriuo šiandie komu
nistai skiriasi nuo socialistų 
ir kitų darbininkiško judė
jimo srovių, — diktatūra ir 
yra pamatinė komunistų iš
tvirkimo priežastis. Ir ko 
komunistai neatsižadės dik
tatūros, tol moralio puvimo 
gangrena nepaliaus ėdusi jų 
organizacijas, — ir “centra- 
lines” ir “extra-kairiasias”.

Apiūvilaa
ATVAŽIUOJA JEAN 

LONGUET.

'c

Neužilgio atvažiuos Ameri
kon garsus prancūzų socialis
tas, Jean Longuet. Jis rengėsi 
atvažiuoti da 1920 ni., bet tais 
laikais Washingtonas rado ne
galimu jo įsileisti. Da ir dabar 
tečiaus daroma kliūčių.

Longuet paeina iš Karolio 
Markso šeiniyoos. Jis yra labai 
gabus publicistas ir vaidina 
žymų vaidmenį Bronei jos dar
bininkų judėjime. Kalbėdamas 
apie Amerikos valdžios nenor- 
rėjimą jo įsileisti, jis pareiš
kė:

/
“Nežinau, kodęl kai kurie 

amerikiečiai priskaito mane 
prie kairiasparnių, kuomet 
Prancijos Komunistų Parti
ja prakeikė mane už 
numą.”

“Laisvė” jau spėjo ■ 
guetui “socialpardaviko” 
dą prikergti. Ji rašo:

‘]L(>nguet’as — geltonas 
socialistas, aitrus priešas so
cialistinės revoliucijos, nie
kintojas Komunistų Inter
nacionalo, 
proletariato
Kas žodis, 

juk tai antra
gimtis meluoti. Tuo nebeprisi- 
eina stebėtis, Kas nepučia į 
Maskvos dūdą, tas “Laisvei” 
yra socialpardavikas.

Bet turkų Kernai Paša, tai 
airbut yra “proletariato drau
gas.” Neužilgio gal pataps 
“draugu” ir Francijos Poin-

deši

Lon- 
var-

kovotojas prieš 
diktatūrą.”
tai melas. Bet

“Laisvės” pri-

ALGŲ NUSTATYMO DVASIŠ- 
KIJAI ĮSTATYMO PAKEI

TIMAS.

Ar tokia tvarka atsako da
bartinei gadynei? Ar yra val
stybei iš to kokios nors nau
dos? “L. Ž.” į tai atsako šiaip:

“Ar naudinga yra valsty
bei turėti apmokami iš jos 
iždo dorybės platintojai? 
Kai kurių kitų šalių (Jungt. 
Amer. Valst., Prancūzija) 
praktika rodo, kad atskyrus 
tikybą nuo valstybes dorybė 
nesumažėja, bet valstybės 
biudžetui palengvi.

“Ir mes turime eiti prie 
tokios tvarkos: tegul kuni
giją išlaiko patys vienos ar 
kitos tikybos išpažintojai, bet 
ne valstybė. Tikybų reikalų 
supynimas su valstybes rei
kalais priklauso prie seno

vės liekanų ir tos liekanos, 
kaipo netinkamos, kenks-, 
jn ingos dabartiniam gyvenk 
nmi, turi būt prašalintos.”

Aišku, kode! krikščionys de
mokratai tiek daug kalba apie 
“bedievius” ir katalikų “perse-* 
klojimus.” Pasikėsinimu ant 
tikėjimo jie vadina net reikai 
lavimą, kad iš valdžios iždo 
kunigams nebūtų algos moka** 
mos. Žinoma, kunigai gerai nu
mano, kad visa tai yra netie
sa. Jie žino, kad atskyrimas 
bažnyčios nuo valstybės visai 
nereiškia tikėjimo persekioji

mą. Juk visi žino, kad Jungti
nėse Valstijose nėra tikėjimas 
persekiojamas, nors čia baž
nyčia nuo valstybės 1 yra ats
kirta. Bet krikščionys demok
ratai tiek įprato visakuo spe
kuliuoti, jog be spekuliacijos 
negali apsieiti. Jie spekuliuoja 
ir žmonių tamsumu. Ką gi Lie
tuvos liaudis gali žinoti, kaip 
kultūringos tautos tvarkosi? 
— mano sau krikčšionys. Vie
nok liaudis, matoma, . sužino 
šį-tą ir pradeda suprasti, kad 
Krupavičiains, Garniams. Vai- 
lokaičiams ir kt. ne tiek rupi 
tikėjimo reikalai, kiek valsty
binė alga ir kitos pasaulio gė
rybes. 1

Įdomu tik tai, kad

manės laikosi Mercier, Have- 
lock Ellis ir visi kiti, kurie 
rimtai tą dalyką studijavo. Šio
mis dienomis išėjo iš spaudos 
amerikiečiams gerai žinomo 
Clarence Darrow’o knyga. Tai 
vaisius 40 metų tyrimo. Ir p. 
Darrow savo knygoj sako, kad 
dauguma prasižengimų prieš 
nuosavybę pareina nuo ekono
minių sąlygų ir kad jokios žiau
rios bąusmės negali tų prasi
žengimų panaikinti. Supranta
ma, čia nieko naujo nėra. So
cialistai tatai jau nuo senai 
tvirtina.
žmogus, kuris praleido teis
muose 40 metų ir nuolat tu
rėjo susidūrimų su kriminalis
tai, prieina prie tos pačios nuo
mones. O “Laisvė” džiaugiasi, 
kad bolševikai sugalvojo tokią 
bausmę, kuri geriausiai pritik
tų kokiems puslaukiniems azia- 
tanis, o ne kultūringai tautai.

Bet jeigu jau reikėtų visiems 
šmugelninkams kilpas ant kak
lo nertis, tai kaip butų su bol
ševizmo apaštalais, kurie su
organizavo Kaukazo banko api
plėšimą ir užsiiminėjo falšyvų 
pinigų dirbimu?

KOMUNISTINIS MONTE 
KARLO.

Darbštus tarnas.

Antradienis, Spalis 24, 192:

tų] protestus atsakyta, kad 
tik tokiu budu galima Mask
vos miesto biudžetas apsau
goti.

“Privilegiją iš lošimo na
mų maitytis iki šiol veid
mainingas buržuazinis pa
saulis suteikdavo tik Mona- 
kos kunigaikščiui ir da to
kiems laisviems miestams, 
kaip Danzigas arba Klaipė
da
nę, Įtraukti į ruietkų prie
glaudą, iki to galėjo daeiti 
tik ‘komunistiniai’ nepmajiai 
[naujos ekonomines politikos

liet kad raudoną sosti-

“N chemikalo Petrogrado 
miesto atskaita už gegužės 
mėnesį skamba taip: viso su
rinkta 801/; miliardai rub
lių, iš jų 7OI/2 miliardų su
rinkta iš lošimo namų ir ki
tų tos rųšies įstaigų.”

Matoma, bolševikams pini
gas ir gi nekvepia. Įdomu da 
jr tai, kad jų nauja ekonominė 
politika pasireiškė leidimu kur- 
Įi tokių įstaigų, nuo kurių net 
padoresnės kapitalistinės vals
tybės kratosi.

Stiprinti savo biudžetus į- 
plaukomis iš lošimo namų, — 
tai ištikrųjų stebėtina “ekono
minę politika”.

važiavo visai staiga. Vieni sa
ko, kad jis išvažiavęs toli į 
‘‘Vestus”, kiti sako, kad jis 
pasitraukęs^ visai nuo bet ko- . 
kio visuomeninio darbo ir da
bar esąs Maine valstijoj.. Patys 
“Friend’ai” atsisako visai duo
ti kokių nors apie jį paaiški
nimų. Visa, ką jie sako, tai 
kad d-ras Hartman pebčturįs 
nė jokių ryšių su jų [Frierųis 
of SovieJ Russia] draugija ir 
nebesąs daugiau jos fondo ka
sininkas.”

j- f"-....... .

Įvairenybės
Anilininiai dažai įleisti į 

tam tikros rūšies gyvų medžių 
šaknis visai ir ant visados nu
dažo visą medį nuo pat šak
nų iki viršūnės lapų per 24 va
landas. Dvi Drezdeno firmos 
.Vokietijoje rengiasi pasinau
doti tuo išradimu. Jos žada 
dirbti cigaretain® dėžutes, 
plunksnakočius, baldus ir kitus 
daiktus iš naujai nudažyto me
džio. Sako esą galima imituo
ti tam tikrus natūralius me
džius.

Dar 1920 m. A. Smetonos ir 
E. Galvanausko buvo pasirašy
tas įstatymas apie algų nustaty 
mą dvasiškijai. Tačiaus St. Sei
mas prieš pat išsiskirstymą pra
dėjo svarstyti to įstatymo pa
keitimą. Pakeitimas pasireiškė 
tuo, kad pasiūlyta trijų vysku
pijų kunigijai algas ‘pakeli 2,- 
0^6,740 auks. arba visa išlaidu 
suma turėtų pasiekti 6,207,310 
auksinų. Tuo sumanymu algos 
kunigijai pakeliamos dvigubai. 
“Lietuvos “Žinios” apie tą įsta
tymo pakeitimą sako: I

“Krikščionims demokra
tams įsivyravus, žinoma, 
kunigams tos algos pasiro
dys permažos ir jie neužil
go turbut pareikalaus jų pa
kėlimo ir sulyginimo su al
gomis kitų valdininkų. Kas, 
kas, bet kunigas nuo pinigo 
neatsisakys.Pecunįa non olet 
(pinigai nekvepia) — pasa
kė Romos imperatorius Ves- 
pasianąs savo Simui Titui] 
pakišdamas jam po nosia 
muštinį gautą iš mokesnio 
nuo išeinamųjų vietų.

“Musų kunigai versdami 
bažnyčią savo bankų filija 
puikai tai supranta. Krikš
čionių demokratų vadas 
kun. M. Krupavičius St. Sei
me besvarstant žemės re
formos įstatymą pasakė, 
kad kunigai skleisdami žmo
nėse dorybę. tuom pačiu 
duoda daug valstybei nau
dos ir už tai jiems turi už-

TERORO GARBINTOJAI.

Kiek laiko atgal laikraščiai 
įdėjo žinią, kad bolševikai iš
leidę naują; įstatymą, sulig ku
rio mirties bausmė yra skiria
ma už papirkimų daviųius ir 
ėmimus. Tiesa, tos rųšies pra
sižengimams bausmes skirsto
ma į tris dalis. Mažiausia baus
mė už tokį prasižengimą yni 
vieni metai kalėjimų, o aukš
čiausia—mirtis.

“Draugas” paskelbė tą ži
nią, o “Laisvė” paskąite savo 
pareiga apginti aziatinius bol
ševikų įstatymus. Įr rašo:

“Žinoma” ‘‘Draugui” ir vi
siems kiliems toĮda bausme 
baisi, išrodo pcžnioniška ir 
todėl visi tos rųšies elemen
tai piktinasi bolševikų žiau
rumais.

“Bet kur čia nesipiktinsi! 
Jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoj 
butų tokie įstątymai, tai jau 
seniai butų nelikę nei vieno 
ministerio, nei vieno činov- 
ninko, nei vieno milicininko

Kiek laiko atgal bolševikai 
buvo išleidę dekretą, kuriuo 
griežtai buvo * uždraudžiama 
azartiniai lošimai iš pinigų. Bet 
vienas dalykas yra leisti dekre
tus, o kitas — prisilaikyti tų 
dekretų. Dabar ateina žinių, 
kad Maskvos sovietas Ermita
žo sode išnuomavo privatiniaį 
kompanijai “kazino”. Nuomos 
sovictac gaunąs keletą trilionų 
rublių. Tas “kazino” — tai pa
prasti gemblerystės namai, kur 
eina vaikdianali j ii.

Ten yra ir pagarsėjusi ruletka. 
Lošimų apyvarta į vieną naktį 
siekia šimtus miliardų rublių. 
Lošiama per visą naktį iki 10 
vai. ryto.

Štai vką sako “Socialististi- 
českij VįeaUuk”:

“Kazinos ąpsaugojimui 
nuo užpuolimų paskirta 50 
nuo galvos iki kojų apgink
luotų raudonarmiečių. Leidi
mą tos įstaigos atidarymui 
parūpino pats Kainenevas ir 
kiti Maskvos valdytojai. Į 
rigoristų [griežtųjų komunis-

“Draugu” kasieriaus 
prasišalinimas.

Ghicagos žydų dienraštis 
‘^Forverts” vakarykščiame lei
diny praneša:

“D-ras Hartman, organizaci
jos “Fricnds of Soviet Russia” 
įkūrėjas ir vyriausias galva, 
jos fondo karininkas, per ku
rių raukas ėjo visi pinigai, ti
ras Hartman, kurs yra taip
jau komunistų žurnalo “Soviet 
K.ussia” tt*edaktorius ir kuris 
yra taipogi vyriausias “trustee” 
taip vadinamojo “Federated 
Committee”, kuris visus pini
gus išleido, — tasai d-ras Hart
man dabar jau nebėra •suriš
tas su “Friend’ais”. Jis ir iš 
New York o pasišalino.

“Jo vardas kaipo “Soviet 
Russia” redaktoriaus taipjau 
nebefiguruoja. ' Nebefiguruoja 
jo vardas nei kaipo fonde ka
sininko. Jo vietoj skelbiami vi
sai kiti vardai.

“Permainos įvyko praeitą 
savaitę. Ir jis (Hartmanas) iš-

Didžiausia kamera pasauly, 
sako, priklausanti vienam 
mokslininkui Chicagoje. Ka
meros skrynia turi 9 pėdas, 4 
colius, 20 pėdų ilgio, kada Vi
sa ištęsta ir 6 pėdas augščio- 
Plokštės pareina $l,50Q ir turi 
Į2 colių skersmens. Visos pū
domosios dalys judinama rate
liais. Užtaisyta plotmė sveria 
beveik 500 svarų ir yra įdeda
ma kameron keltuvu. Plotmės 
turi po 8 pėdas ilgio, 4 pėdas, 
8 colius pločio ir sveria suvirš 
200 svarų. Plotmes .nudulkinti 
pareina lipti kameron.

Jungtinės Valstijos gabenan
čios iš kitur gryno kraujo gy- 
vulius pereitais finansiniais 
metais daugiausia parsigabeno 
lapių; paskui pieninių galvijų 
ir šunų. Iš viso skaičiaus 2,639 
pargabentų gyvulių, lapių bu
vo 967; visos pargabenta iš 
Kanados. •

Termitai (didėsės skruzdės) 
daro didelės žalos švinu aplie
tiems lynams Panamos kana
lo tvenkiniuose. Jie pragraužia 
dideles skyles švine ir bėgioja 
tarp dvievų dvigubo lyno vie
lų, išgraužę atidalinamąjį švi
ną.

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu 
vos piliečių registracijos.
Amerikos 
nuomonę 
šaly Lie

tuvos piliečių registracijos, 
“Naujienų” Redakcija paskel
bia čia tam tikrą atsiklausimą. 

Paduodamoj žemiau lente
lėj yra penkį klausimai. Kiek
vienas, perskaitęs kiekvieną 
atskirą klausimą, atsako į jį 
dedamas atatinkamoj vietoj 
kryžiuką, t. y. jei pritaria, dc-

Norėdama patirti 
lietuvių visuomenes 
dėl gyvenančių šioj

da kryžiuką langely ties žo
džiu “Taip”; jei nepritaria — 
langely ties žodžiu “Ne.” '

Nubalsavus ir apačioj padė
jus savo vardą-pavardę ir pil
ną adresą anketos laiškelis rei
kia iškirpti ir tuojau atsiųs
ti “Naujienų” Redakcijai.

Reikia skubintis, nes balsa
vimas tęsis tik vieną savaitę 
— iki spalio 28 dienos.

Balsuoti kviečiami visi, ar

kas butų “Naujienų” skaityto
jas, ar ne.

Balsavimui pasibaigus ,tam 
tikra komisija suskaitys bal
sus ir jų rezultatus paskelbs 
spaudoj.

Jei pasirodys, kad žymus 
balsuotojų skaičius registraci
jai nepritaria, tuomet bus 
įteikta Lietuvos Seimui tam 
tikra peticija kartu su origina- 
lėmis anketos kortelėmis.

BALSUAJAMĄSAI LAKŠTAS.
iškirpkite ir urnai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

šeimihinkė: — Aš nesupran
tu, Jonai: kada tik pareinu na
mo, vis randu tave bemiegan
tį. Kas tau yra? . ( ■

Tarnas: — Nieks, poniute, 
tik aš nemėgstu sėdėti rankas 
susidėjęs, vis ką nors turiu da
ryti.

be. Taigi jiems turi tekti už 
doros platinimą du parapijo
nų kailiai, nors Kristaus bu-' 
vo pasakyta — dovanai ga- 
vus dovanai ir duok. Neat
silieka algų pakėlimo klau
sime ir kiti dvasiškiai. Prie 
to įstatymo papildymo pa
davę jau yra savo papildy
mus evangelikų-reformatų, 
evangelikų-liuterių ir žydų 
tikybų atstovai.”

Toliau “L. Ž.” sako, kad “vi
sų tikybų kunigai apreiškė ne
veidmainingo noro pereiti 
ant valstybinio užlaikymo, no
ri tapti činovninkais?’

dabar visokie Purickiai', vi
sokie Žukai ir kiti vandra- 
voja tai Kauno, 
gatvėmis ir jų 
pirštu neliečia.”

Kuomet visas 
pasaulis kovojo prieš mirties j 
bausmės panaikinimą, tai bol
ševikai rengiasi bausti mirčia 
už tokius prasižengimus, ku
riuos gimdo grynai ekonminės 
sąlygos. Dabar visi žino, kas 
tik nori žinoti, kad kyšių ėmi
mas labiausia yra prasiplatinęs 
tose šalyse, kurios menkai te- 
apmoka savo valdininkams ir 
tarnautojams. Rusijos valdinin
kai, kurie gauna milionus be
verčių rublių, yra bado ver
čiami šmugelį varyti. Tas pats 
ir Lietuvoj, kur žmonės iš gau
namos algos nieku budu nega
li pramisti.

■ Bet ar žiaurios bausmės ga
li tos rųšies prasižengimus pa
naikinti ar bent žymiai suma
žinti? Kriminologijos žinovai 
atsako neigiamai. Tokios nuo-;

tai Berlyno 
niekas nei

[Šį lakštelį, nubalsavę,

111■ ■ a-.. ‘..i j. ...................į,.
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kitų miestų, klau* 
katalogo.
BUDRI K

Chicago, III.

wbich revolutionized 
phonographic tone!

Plays any type of record—better. See it. 
He'ar it before you buy a phonograph. For 
quite naturally, you want an inetrument 
which brings aZZthe artiste Intoyourhozne.

A Brunswick 
Bettermėnt

Brunswick’o tobulumas yra pirmon i 
vieton visų Phonografų.

Groja visokius rekordus geriaus. Pama-j 
tyk ir pamėgink, pokol pirksi sau Pho-J 
nografą, nerasi geresnės mašinos.
Kviesiu mano krautuvėn pamatyti' 
Brunavrick Ir kitokius Phonografus, ku.l 
rių čia pamatysite kokybę.
Phonografus ir Pianus mieste Chicago! 

.gyvenantiems, parduodu ant lengvų mė^ 
Inesinių išmokesčių. Iš 
Lkite mano krautuvės

JUOZAS F.
M43 So. Halsted S t.,

naudosite mu*Į patarnavimu.

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais 
X-Ray, * tai dabar neturite praleisti 
tdS progos ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jūsų li
gos. Po išegzaminavimo X-Ray 
spinduliais, kiekvienam ligoniui pasa
kysiu, vyrui arba moterei, ar jie gali 
būti išgydytais. Tikras žinovas ne
klaus jūsų kas jums yra, arba kas 
jums skauda, bet pats jums tai pasa
kys, be spėliojimų. Todėl privalo pa
sinaudoti šią proga, kuri gali jums 
daug gero padaryti. Musų trisdešimts 
metų praktikos, įtikinome žmones, 
kad labiausiai užsisenėjusias ligas 
gydome su didžiausiu pasisekimu, ką 
galime ir jums padaryti, jeigu pasi- 

Pašidėkavojant tuo, Šimtai žmonių liko 
išgydyti musų gydykloj atsidavus musų gydytojams. Musų specialumu 
yra gydymą viokių užsisenėjusių vidurinių ligų, kaip tai: chroniškas 
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėjimas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nubėgimas mėnesinių, privatinės ligos (venerinės), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus užlaikoma gvarantuotoj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos macicoa, balti ištekėjimai, gumbo uždegimo, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėjimas pažasščių, ir tt.

Jeigu jus kiti neišgydė, ateikite pas mane, kuomet pradėsiu jumis 
gydyti, spėka ir sveikata jums sugrįš. ' ■

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
729 W. Grand Avė., kampas Milwaukee Avė. 

Ant itališko banko 
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 1 ir nuo 4 iki 8. Nedėldieniais ir šventėmis nuo 9—1
* ‘ .. .. ■ . .. -—A

IJI
ŽINIOS ::

GAVO PERSKLRAS RUSIJOJE
Silvestras Melvidas, 3227 

Lowe» Avė., atvažiavo į Ameri
ką 1915 m. Prieš išvažiuosiant 
gyveno su savo jauna žmona 
Petronėle, kurią buvo vedęs 
6 menesiai prieš tai, Rygoje. 
Tuo laiku vokiečiai skubiai ar
tinosi prie Rygos, o ir pačiam 
Melvidui gręsė pašaukiihas 
kariuomenėn, šiaip taip išsirū
pino (leidimą išvažiuoti ir pali
kęs savo žmoną likviduoti biz
nį, pats spruko į Ameriką.

Vokiečiams atėjus Rygon jo 
žmona pasitraukė Rusijon ir 
apsigyveno Archangelske. ’Į'en 
jai buvo pasiųsta laivakorte 
atvažiuoti į Ameriką. Bet už
ėjo revoliucija ir ji nebegavo 
leidimo važiuoti užsienin, nors 
ji tuo reikalu lankėsi visur, 
net ir Petrograde. Paskui atėjo 
bolševikų sukilimas ir visokis 
susižinojimas su Rusija nutru
ko. Po didelių pastangų visaip 
su ja susižinoti, tik dabar Mel
vidui pasisekė sužinoti apie ją 
per Amerikos Raudonąjį Kry
žių. Pasirodo, kad ji tebegyvo-, 
na Archangelske, bet jau per
siskyrusi- Ji ten gavusi persky
ras ir 1920 m. apsivedė su ki
tu vyru, su kuriuo turi jau ir 
vaikų. ’ r

Žmogus nusiminė gavęs to
kią žinią. Bet nieko nepada
rysi. Reikės, matyt, ir jam pa
sekti jos pavyzdžiu.

ĮKALINS MOKYKLOS TARY
BOS NARIUS.

Illinois valstijos aukščiau
sias teismas išnešė nuospren
dį įkalinti apkaltintus mokyk
los tarybos' narius ir paimti iš 
jų reikiamas bausmes, šeri
fui Peters įsakyta nelaukiant 
areštuoti apkaltintus.

'pasimirs nuo operacijos 
! Helen Froendlein, 17 metų 
' mergaitei, 6001 Laflin gt., ne
žinia kas padarė nesėkmingą 

'operaciją, nuo kurios ji pasi
mirė. Ji dirbo už stenografę 
viename vidiĮrmiesčio ofise. 
Engehvood policija ieško kal
tininko.

IEŠKO TOMMY • O’CONNOR.
Slaptosios policijos viršinin

kas, Michael Hughes, subruzdo 
ieškoti paskubusio plėšiko, 
Tommy O’Connor, kuris kiek 
laiko atgal buvo > nuteistas ant 
pakorimo, bet pabėgo iš kalė
jimo. Policijos departamentan 
atėjo daug gandų, kad jis ran
dasi šiaurvakarinėse valstijose 
ir vadovaująs degtinės šmugel- 
nirfkus. Telegramos ir cirku
liarai pasiųta ton teritorijon 
su tikslu pagauti Tommy.

VYRAS PAŠOVĖ MOTERĮ.
Elzė Pasiusite, 19 metų am

žiaus, 1519 S. Racine gt., tapo

pavojingai pašauta savo širdu- 
ko. Ji randasi labai kritingoj 
padėty pavieto ligoninėj. Abu-

(Scka ant 6 pusi.).

1 letikunas

Gerasvaisfas dėl susimušimo, | 

išsukimo, Imimo, raumenp sfyvumo, | 

skausmu? strėnose ir šonuose* ra

JCAtNA SO tR 60 CENTAI ' ||

KlabskHe pas apftekonUs? j|

reumafiško uždėjimo galima 

pasekmingai išgydyti su

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
® ŠEIMYNOS SVEIKATA

SEVERAS 
gotHARDOL

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Keistai jautiesi 
sulaukusi pusamžio

Moterys turi žinoti kaip 
Lydia E. Pinkham Vegeta- 
ble Compound gelbsti šiame 
mėginimo periode.

Naujieji Liėtuvos 
Pinigai Litai į
Jau siunčiama per

Didyjj ,Valstijinį Banką

1 1 ■ ' ' ' — '  ........... ... ' * ‘ ' ' '

PALYDOVAS
msmusnH5iiBSHaaiMfiH9HiHi

NAUJA KNYGA IŠ LIETUVOS.

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

I
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. 4
5. Kaunas (Trumpa jo istorija).
6. Valdžios, visuomenės ir privatines įstaigos Kaune.
7. Lietuvos apskritys ir valščiai.
8. žemes rūšys. ' .
9. Lietuvos teismai. • . 1

10. Matai, saikai, svarai.
11. Žyminis mokestis. j
12. Lietuvos paštas. : • «i
13. Nauji pašto ęiokesniai > ’ .
14. Laiškai į užsienį. ,
15. Pinigų siuntimas. I ,
16. Telegrafo mokesniai. >
17. Telegramos užsienin. ! ,
18. Oro paštas.
19. Lietuvos geležinkeliai. , . s
20. Keleivių traukinių tvaikraštis. >•
21. Lietuvos geležinkelių mokesniai. !
22. Bagažo mokesnio lentele.
23. Prekių traukiniams. x | . > i x ; .
24. Bilietų kainos.
25. žymesnių lietuvių advokatų antrašai.
26. 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. <

Naujienų Knygynas
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

APIPlLfčšĖ TURTINGĄ 
MOTERĮ.

Poni Raymond Thorpe, 32 
metų, 4530 Prairie gt., tapo 
užpulta plėšikų, kurie atėmė 

iš jos $1,000 vertės kailinukus 
ir <$2,000 deimantais. Savo nuo- 
tikį ji papasakojo policistui J- 
P. English ir prašė jo -nesa
kyti apie tai jos vyrui. Mat 
pastarasis dirbąs naktimis, o 
poniutė vakare išėjus su kitu 
vyruku atlankyti kabaretą.

ŠIANDIE TRECIA ANKETOS 
DIENA.

Atsakykite į penkis klausimus, 
išspausdintus šio “Naujienų” 
numerio 4-ame puslapyje. Ii4, 
tuojaus iškirpę iš laikraščio 
anketos blanką, atsiųskite ją 
Redakcijai.

Jeigu jau esate tai padarę, 
tai duokite iškarpą su klausi
mais kitam žmogui, kad ir ji
sai galėtų balsuoti!

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER
Vftlzbaženklit užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 

VaizbaženklL’

Ką Standard
Oil Company (lndiana) 
Pristatymas i Namus 
Reiškia

AMES J. STARROW, kuro administratorius iš Mas- 
£5$^.. T sachusets sakb: “Nedeginki! nei vieno svatt> ang

lių spalio meiiesy. Vilkit ir vandenį susišildykit 
į' . / viduj reikmenimis kerosininiu pečium. Tas jums 

sutaupius pinigų. Gal tas jus, sulaikys nuo anglių atei- , 
nančią žiemą. Virti kerosinu pigiau atsieis negu ang
limis, Kerosiną galima pirkt visur”.

. “Kerosiną galima pirkti visur”. ’ \
Šis nurodymas yi‘a visai teisingu visose Vidur-Vaka- 

rinėse valstijoe, kus Standard Oil Company (Indiana) 
aptarnauja pristatymu 100% pilnai. Kerosiną pristato 
į namus, nepaisant ar tai butų ant tolimesnes farmos, 
mažame miestelyj ar dideliame mieste.

. Perstatymas ir permatymas buvo reikalaujamu imti
dalį petroleum produktų reikalavimų, kurie egiztuoja 
šiandien. Nuolatinis organizavimas ir tinkamas tvar
kylius ir atydos atkreipimas iki minutų smulkmeniškai, 
yra pasekmėmis šios įstaigos link šios Companljos ir 
numanymas reikalingas patarnavimui, kuris yra iš
reikštas tolimos keliones pristatymo sistema, kas tei
kia kiekvienam vartotojui petroleumo produktų 10-yj 
Vidur-Vakarų valstijose, ką ir jaučia, kad reikalavimai 
urnai bus išpildyti.

The Standard Oil Company (Indiana) pristatymo 
sistpma atstovauja virš $45,000,000 investmentą. Tame 
talpinusi 25 didėsčs stotys, kur visokio stako produktų 
užlaikoma ant rankų, 3973 mažesnes stotys, 1605 pa
tarnavimo stočių ir 7167 tankinių vežimų. Ji auga, 
kad sutikus reikalavimus tuom laikinio bėgančio laiko ir

• kad galėtų aprūpint ateitį. Visuomet aukštai palanki 
ir galinti patikti netikėtus reikalavimus, panašiuose 
nuotikiuose, kaipo anglies stokos, bile teritorijos sekci- 

. / joj .patarnavimu, šis patarnavimas teikiamas kiekvie
nam natnui.

. Patikti publikos reikalavimus, tarnauja Standard Oil
Company (Indiana) ką atliko per visą savo gyvenimo 
laiką. Akylus permatymas reikalingų dalykų ir kuo
met reikalavimas yra, yra prisirengusi aprūpint; pavyz
džiui, jei anglies pritruktų, kaip kad jau yra nepapras
tai reikalaujama deginamo aliejaus, namų apšildymui,

• ir kompanija pasirengus su Stanolind Fumace Oil, I<u- 
Tis yra ištobulintu tam tikram patarnavimui.

Stanolind Furnace Oil, lyginasi kerosinui apšildyrtto 
daugumui ir pardavojamas už žemesnę kainą. šis 
yra kita nauda, teikiama publikai, atsakančiai Vedamo 
didelio biznio.

Standard Oil Company
(Indiana)

910 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
2974

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8201 So. Halsted St„ Chicago, Iii.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mielu •

v - ~

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

DETROIT, MICH.
Ofiso Valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Marke t 4526

< "" " " " .............. .. .............  ‘ ...... *.........

Nebūk Apkurtęs ir Neturėk Galvoje Ūžimo
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias , bet 

tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris 

priverčia kurčią girdėti. Netrotykite vilties, atsi
neškite šitą pagarsinimą už kurį i šegz aminu ošime 
veltui, bile dieną šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki 8 p 
o pietų; subatoms nuo 1 iki6; nedėlioms nuo 12 iki 4

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
SRECIALISTAS

NUO NEGIRDEJIMO IR GALVOS ŪŽIMO 
916 Diversey Parkway Netoli uL.n stoties.

Telefonas Buckingham 1926

Pasidarykite tokius painus, kuriais turėtų būti
Kiėtmedžio grindys, turi biit uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuole išgrindimui po .......................... 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ........... ................... 10c.
Švarių klevo išgrindimui ...................................... 10c.

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

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W.111th St.
—II................      . II itiiUKMlif^l - ...... luntLH. Mtlfl.ll HUMbį

Sheboygan, Wisconsin. — “Silpnė- 
jau, pailsusi buvau ir nervuota, kad 

negalėjau savo 
darbo stuboj atlik
ti, naktimis nega
lėjau užmigti ir 
visokį keistumai 
kankino, kad net 
maniau, kad jau 
kas blogo su ma
nim yra. Galop 
nustojau ir dakta
rus lankyti, bet 

______ mano draugės pa- 
tarė imti Lydia E. 

Pinkham Vegetable Compound. Iš
naudojus pirmą butelį, galėjau ge
riau miegot ir taisytis. Išnaudojau 
septynis butelius, o dabar esu laimin
ga ir nejaučiu blogo jausmo”. — Mrs. 
B. LĄNSER, 1639 N. 3rd St., She
boygan, Wisconsin.

Moterys įžengiančios į pusamžį, 
daugiau naudos gali gauti iš Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Laike šio laiko, daugybės visokių 
įvairumų gyvenime pasitaiko, ir iš 
nekuriu išsivysto sunkios ligos.

Malencholija, nerviškumas, erzu- 
mas, galvos skaudėjimas ir svaigulys 
yra dalis simptomų. Lydia E. Pink
ham Vegetable. Compound yra natų- 
rališkas atitaisytojas, ypatingai yra 
pripažintu prigelbėtoju gamtai sau
giai pergyvent šį laiką. Kodelgi ge
rai ne išmėgint?

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriami AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo

Privatinių’ 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 
IDOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 
duodami visados kreipkitės j5aš

S. L. Fabionas Co.,
809 W. 36th St., Chicago

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakortes * 
Esam Registruoti Notarai 

t Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

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.

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.'

Residence Canal 2118

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 8 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

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 0268
T

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedeldienias pagal sutarimų

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

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

Valandos:
nao 10 ryto iki 3 vaL po piet. 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR.MARYA 
DOWIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant neMėldienlua. 
...... ................... I I./
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišku i 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098
v_... ............. Ą

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DB. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, Iii. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisu yra 

uždarytu

Telephohe Yards 5884

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

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

V........... ... .....

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 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

V______ ________________________



w

NAUJIENOS, Chicago, UI Antradiehis, Spalis 24, 1922
............... ——........ .

Chicagos Žinios
(Seka nuo o-to pusi.) 

du vyras ir moteris, tvirtina, 
kad šovimas buvęs netikėtas. 
Vyras nežinojęs, kad revolve
ris buvęs užtaisytas.' Jis taip 
sau įrėmęs revolverį pačiutės 
krūtinėn ir paspaudęs gaidu
ką.

MATĖ METEORĄ.
Vakar anksti chicagiečiai tu

rėjo progos pamatyti labai 
žibantį meteorų, kurs leidosi 
virš pietvakarines 
lies. Jis lėkė visu 
žerdamas visokių 
uis atmosferoj ir 
nyko dousose.

Pranešimas REIKIA DARBININKŲ | REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

K į 

$

VAGIA AUTOMOBILIUS.

Vakar Chicagoj vagiliai pa
vogė aštuonis automobilius. 
Policijai pasisekė septynis su
rasti.

PRAŠO POLICIJOS IEŠKOTI 
PAČIUTĖS.

r4
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miesto da- 
smarkumu, 
spalvų ug- 
vėliau pra-

STROPIAI IEŠKO BANDITŲ.
•Chicagos policija labai stro

piai ieško gengės automobilis
tų banditų, kurie laiku trystĮe- 
šimts valandų pavogė kailių ir 
daimontų už apie $20,000 ver
tės.

Davė laiko apeliuoti.
Wm. Bross Lloyd ir ki

tiems devyniolika nuteistiems 
kalėjiman dėl “varymo propa
gandos nuversti valdžią spė
ka,” duota penkibliką dienų 
laiko sudaryti apeliaciją į 
Jungt. Valst. aukščiausį teis-

Paul Schiek, pardavėjas, gy
venąs 675 N. Dearborn gt., 
paprašė policijos padėti suieš
koti jo pačiutę. Dvi savaiti at- 
gul jai buvo padaryta operaci-1 mą/kad šis peržiūrėtų jų by- 
ja, ir ji gulėjo Augustania li
goninėj. Pereitą ketvirtadienį 
nežinia kur dingo.

lą iš naujo. Jie turėjo būti pa
siųsti kalėj iman lapkričio 1

Bridgeport. — Vaikų mokykla lie
tuvių kalbos būna utaminkais ir Pėd
nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray- 
rrcond Chapell svet., 816 W. 31 St. Mo
kytojauja p. J. Briedis. _ Visi tėvai, 
kurie nori, kad jų vaikai išmoktų lie
tuvių kalbą, pasirūpinkite leisti savo 
vaikus šion mokyklon. — Vedėjas

Roseland, III. — Ateities Žiedo vai
kų draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 10 vai. iš ryto. Vaikai, kat
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų i’epeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatųs dieną, 2 v. 
po pietų, Palmei parko svetainėj. ,

— Komisija.

Pranešimas Siniano Daukanto Drau
gijos garbės nariams. Edintas Pet
ras, Smilgevičių Antanas, šerpitis Do
mininkas. Kviečiame atsilankyti 
pas P. K. Bručas 3321 S. Halsted St. 
ne vėliau kaip utarninko vakare, spa
lio 1922 ir prisimieruoti žiedą. Kas 
nepribus į laiką, negaus žiedo.

S. D. Baliaus Komitetas.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti spėkomis Chicagos 
Dramatiško Ratelio pirmu kartu stato 
scenoje labai gražų 4rių ve:ksmu ko
mediją atvežtą iš Lietuvos “Inteligen
tai” snalio 29 d., M. Meldažio svet., 
2244 W. 23rd PI. Pradžia 6:30 vai. 
vak. Kviečia visus.

Vak rengimo Komisija.

MOTERŲ VYRŲ

PAŠOVĖ VYRĄ IR MOTERĮ.

Vincenzo Garguas, 45 m. ir 
jo moteris Carmelia, 38 m., 
gyveną 3639 Neva gt-, tapo pa
šauti Frank Stanzio. Priežas
tis šovinio buvusi įsisenieję 
vaidai. Juodu randasi Montros 
ligoninėj. Pasveiks.

EKSPERTAMS IŠMOKĖTA 
$3,345,149.

Miesto kontrolierius, G. R. 
Pike, paskelbė už 1915—1921 
skaitlines, parodančias kiek iš
mokėta per tą laikotarpį viso
kiems ekspertams. Jos paim
tos iš miesto knygų ir siekia

GILIUKINGI BANDITAI.

Penki banditai pasivijo p. ir 
p-ią Julius E. Levin, kurie va
žiavo automobiliu namon, 916 
Leland gt. Grąsindami revolve
riais, jie atėmė iš jų tarpe 
$10,000 ir $12,000 vertės brang
akmeny.

UŽTROŠKO.
Kaimynai atrado Juozą Me- 

nozaskį, 45 metų amžiaus, už
troškus! kambary namuose 
2315 W. 19 gt. Manoma, jis 
užtroško nuo durnų — buvęs 
didelis pypkorius.

IEŠKO STU DENGTO.
Evanstono ir Chicagos poli

cija ieško prapuolusiu studen
to, H. O. Wagner, 711 Monroe 
gt. Jis yra studentas Le.wis in
stituto. Prapuolęs pereitą penk
tadienį.

PAŠOVĖ KAIMYNĄ.
Juozas Ungos, 13243 Avenue 

O, (?) tapo pavojingai pašau
tas A. Jameskio, savo kaimy
no. šovimas įvyko dėl vaidų. 
Vienas (ligoninėj, antras areš
tuotas.

MOTINOS GALI ĮSKIEPYTI 
SAVO VAIKUS.

Motinos, kurios nori apsau
goti savo vaikus ir mergaites 
nuo diftėrijos, gali tai padary- 
ti įskiepydamos juos bile ku
rioj dvidešimts vaikų prieg-

landos nuo 11 iki 12 dieną 
šeštadieniais. Už patarnavimą 
nereikia mokėti.

GAISRAS CHICAGOS 
UNIVERSITETE.

Pirmadienį, 7 vai. ryto, Chi
cagos universitete įvyko gais
ras po nr. 5801 University avė. 
Dvylika profesorių turėjo, sku
bėti laukan. Nuostolių prida
ryta už $500.

UŽSIDEGĖ POPIEROS 
DIRBYKLA.

J- A. Budlong kompanijos 
popierinių haksiukų dirbykla, 
prie Lincoln ir Berwyn gat., 
užsidegė vakar rytą. Nuosto
lių pridaryta už $20,000.

Dalyvauti anketoje dėl Lie
tuvos piliečių registracijos yra 
kviečiami visi lietuviai, nežiū
rint, ar jie pritaria registraci
jai, ar ne.

Kas nemoka rašyt, tas tegul 
paprašo savo draugo išpildyti 
blanką. Bet tokiame atsitiki
me rašantis turi pažymėt ant 
blankus taipgi ir savo vardą bei 
adresą. Be parašo žmogaus, 
kuris išpildo blanką, balsavi
mas neturėtų vertės. (Žiur. 
4 pusi.)

pinigai buvo išmokėti iš mies
to iždo.

K, Kvitavimas.
Chicagos Komitetas Lietuvos 

Našlaičiams šelpti gavo iš Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus Kau
ne šitokį laiškelį:

“Lietuvos Raudonojo 
žiaus Vyriausioji Valdyba, 
m. Rugsėjo 5 d. No. 842. 
nas, Laisvės Alėja No, 7.

"Chicagos Komitetui Lietu
vos Našlaičiams Šelpti, Pirmi
ninkei K. Katkevičienei, Chi
cago, III.

Kry- 
1922 
Kau-

lio m. 1922 m. čekį No. 1089 
ant sumos 87800 ąuks. gavo
me ir sulig Tamstų laiške iš
reikšto noro perdavėm “Lie
tuvių Moterų Globos Komite
tui” Kaune.

“Reikšdamas pagarbą
— (Parašas neįskaitomas). 

“L. R. K. Reikalų Vedėjas”:

Atidai norinčio atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Exi- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivesti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

Todėl, kurie manote kvie
sti savo artimus gimines ir 
norite, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.)' atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobe j nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

451 
458 
469 
475 
538 
544 
555 
561 
569 
574 
575 
585 
606 
609

Alisannas G. 
Bartosone Jan 
Balcunu Ambrazo 
Domkus T. 
Marcinkevičiui Alek. 
Mikuckis Apgustinas 
Navickiene Mariana 
Palionis Tonas 
Rodosknos lavonas 
Romasko Sofia 
Rubinskite Ahna 
Sharkis T.
Tursken Kazimera 
Vincun Anna

614 Zabuila Justin

nuo

Žinios iš Lietuvos, piliečių teises ir 
registracija, Vilniaus jubiliejus 600 
metų, Amerikos lietuvių reikalai, šiais 
svarbiais klausimais yra rengiamos 
prakalbos, kurios kurios Įvyks Antra
dieni, spalio 24 d., Meldažio svet. 
2242 W. 23 PI.; spalio 25 d., Liuosy- 
bės svet., S. 49 ,Ct ir 14 St., Cicero, 
III.; spalio 27 d., Mildos svet., 3138 
S. Halsted St.; ir tą patį vakarą J. J. 
Eliaą Ųvet., S. Wood St. ir 48 St.; vi
sur prasidės 7:30 v. v. Įžanga vel
tui. Visus be skirtumo kviečia atsi
lankyti į šias prakalbas.
A. L. T. Sandaros Chicagos Apskritys.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERIES ONOS 

Ramanauskaitė/. Jš Lietuvos paeina 
Vitkaičių kaimo, Tauragės parapijos. 
Am-arikoje gyvena apie 10 metų. Tū
lą laiką gyveno Chicagoj. Malonės 
ji pati ar kas kitas pranešti, busiu 
dėkingas. V. Ramanauskas, 729 W. 
I6th St., Chicago, III.

Aš ANTANINA KASTANTA1TĖ, 
no vyru Armonienė, jieškau savo dė
džių, Martyno ir Jono Gerskių ir An- 
įano Gegužio, Pajurės miestelio, Tau
ragės apskr.

ANTANINA ARMON, 
Bok 12, Lochgclly, W. Va.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos nuo 20 iki 30 m-etų amžiaus. My- 
inčios apsivest’, prašome savo paveik
slą prisiųsti. Atsakymą duosiu kiek
vienai ir paveikslą grąžinsiu.

J. STYTKOS,
McRoberts, Ky.Box £69,

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl 

vieno vaikino su, arba be valgio. 
Atsišaukite laišku.

1739 S. Halsted St. 
Box 145.

REIKALINGAS kambarys, 
Bridgeporto apielinkėj, kad butų 
apšildytas, be valgio. Praneški
te. 1739 So. fialsted Street. 
Box 147.

JIEŠKAU KAMBARIO VIENAS 
vyras, 
arti Westem Avė.- 
tik noriu, kad šeimyninkė pagamintų 
vakarienę. Meldžiu pranešti laišku 
bei telefonu į Naujienų Town of Lake 
Skyrių (No. 66), 1614 West 46th St., 
Phone: Boulevard 0672.

Tarp 47 St. ir Archer Avė., 
Atlyginsiu gerai,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU kambarį vienam 

vaikinui be valgio. ' Kambariai 
apšildomi stirnų. Atsišaukite 
ant 2-rų lubų.

3237 Auburn Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris be vaikų abelnam namų • 
darbui, katra myli stuboj dirbti. Dra
panų plauti nereikia, mažų vaikų nė
ra, pastovus darbhs ir gera mokestis,, 
valgis ir kambaris; Tuoj atsišukite 
“Oremus” Chemical Laboratory, 1718 
So. Halsted St.

REIKIA rriokinių prie plaukų 
darbo. Gerai mokama mokinan
tis. 709 Marshall Field Annex 
Bldg., 25 East Washington 
Street.

REIKIA moterų ant canvas, 
prie koutų priekio.
PEERLESS COAT FRONT C0.

500 So. Peoria St.

REIKIA 2 moterų indų 
vėjų.

Kreipkitės:
J. ERIUKSON,

4161 S. Halsted St.

plo-

REIKIA moterų smiltinę pč- 
pierą rakandų šveitėjų.

PULLMAN COACH CO.,
3759 S. Ashland Avė.

REIKALINGA 3 MERGINOS LIE- 
tuvaitės tarpe 20 ir 18 metų senumo 
mokintis už norses. Knygos unifor
ma, ruimas ir valgis, 3-jų metu kur
sas. Turi būti pabaigus Public School 
ar daugiau. Kreipkitės:

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

Švarių moterų ir merginų prie 
dešrinių žarnų darbui. Patyri
mas nereikalingas. Geros darbo 
sąlygos, nuolatinis darbas ir ge
ras mokestis. Kreipkitės į su
perintendento ofisą.

Opbenheimer Casing Co.
1016 W. 36th St.

REIKIA moterų į dirbtuvę 
prie mašinų darbui. Mokame nuo 
dienų, koliai mokinasi. Valandos 
7 iki 5, iki pietų bubatojt

THE WASHBURN CO., 
Cassady-Fairbank Division

6126 S. La Šalie St.

REIKIA moterų siuvimui Sin- 
ger siuvama mašina viršus auto
mobiliams. Kreipkitės:
PROTECTION PRODUCTS CO.

700 Townsend St. 5th floor
......... - i....................

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI veiterka.ir vi
rėjas.

VICTOR RESTAURANT 
4648 So. Western Avė.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyrų nuolatiniam 
darbui į popieros krautuvę, kai
po presmonų ir generaliaift dar
bui. Mokama gera alga. Republic 
Waste Paper Čo. 1039 W. Con- 
gress St. netoli Morgan St. *

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai Įrengtas stogų den
gimo Jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

Darbininkų brokerių, mašinų 
darbui ir pagelbininkų. Patyri
mas nereikalingas. Nuo šmotų 
darbas, kuomet išmoksta. Atei
kite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GQODS CO.
135th St. & L C. Tracks 

Riverdale, III.

kaipoDARBININKŲ reikia 
pagelbininkų1 prie mašinų nuo 
šmotų darbui, 
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė. ,

PARDAVIMUI su barais sa- 
liunas labai geroj vietoj ir pelnin 
gas biznis visokių 'tautų apgy
venta. Priežastis pardavimui 
moteris mirė. 524 W. 37th St.

Patyrimas ne-
BARGENAS. — KAS NORI GERO 

biznio. Parduodu didelį saliuną su 
7 pagyveninvui kambariais. Užpaka
ly salė. Biznis išdirbtas perdaug me
tų, visokių tautų apgyventa vieta ir 
tarp dvįgjų šapų — automobilių ir 
freitu dirbtuvių. Dirba dieną ir nak
tį. Bolininkų daržas. Tas priklauso 
prie Jtriznio. Taipgi parduosiu ir ra
kandus. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos Kas bus pirmas, gaus 
gerą biznį.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nis namas, frunte saliunas, užpakalyj 
pagyvenimas, ant viršaus 2 familijos, 
aukštas beismantaSj cimentuotaš, ga- 
radžius, apšildomas garu, geras biz
nis, per ilgus metus išdirbtas. Visokių 
tautų apgyventa. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju Į Lietuvą. Matyti galima 
visada. F. Ruzello, 8814 Houston Av. 
S. Chicago, III. Tel. S. Chicago 0789.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant dviejų pagyvenimų, po 4—5 kam
bariai. Visas paisymas pagal nau
jos mdos. Rendos $60 mėn. parduosiu 
už $6300, nes važiuoju Lietuvon. Par
duosiu rakandus ir kas norės «ales 
tuojaus apsigyventi. Atsišaukite prie 
savininko. 763 S. Kolmar Avė., Chl
cago, arti Cicero.

ROSE REITER
203 S'o. Dearborn St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus < tarnystėj prie Federalės 
valdžios Suv. Valst., dirbusių atei
vių skyriuje, įplaukų taxų. Aš ga
liu pagelbėti visokiuose dalykuose, 
tiems kurie nori, apleisti Suvieny
tas Valstijas ir išgauti paliudyji- 
mus valdžios, arba kurie nori atsi
traukti savo gimines i šią šalį; 
taipgi gavime pilnų pilietiški^ po- 
pierų. Aš turiu patyrymą šiuose 
dalykuose ir suččdysiu jums pinigų

REIKIA kabinet dirbėjų į ra
kandų dirbtuvę, taipgi finišerių.

SALTER MFG. CO.
339 No. Oakley Blvd.

REIKALINGAS bučers, kas 
žinote savo darbą atsišaukite, 
su alga sutiksime, 10707 Michi- 
gan Avė., Roslande,-Chicago, III. 
Phone Pullman 4228.

REIKIA karų budavotojų — 
lengvas darbas prie naujų ledi
nių karų. Viduje darbas.
American Car & Foundry Co.

2310 South Paulina St.

REIKIA VYRŲ.
Nuolat darbas.

GREAT NORTHERN CHAIR 
CO., 

2500 Ogden Avė.

REIKIA 3 patyrusių vyrų prie 
elektrinio preso į junk šape.

SMITU & OGUSS, 
2633 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS barsdasku- 
tys vakarais ir subatomis. Geis» 
tina, kad butų patyręs.

807 W. 18th St.
’ į. • ’ ■ ♦ *

VYRŲ reikia, nuolatiniam 
į vidų darbui. 45c į vai.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON/

3534 Shields Avė.
REIKIA kiemo ir foudrės 

darbininkų. Kreipkitės į sam
dymo skyrių. Crane Co., South 
Canal & 15 St., arba South Ked
zie Avė. & 40th St.

VYRŲ REIKIA geram, nuola
tiniu! darbui •tfiūsų ’ dirbtuvėn, 
ant dienų ar haktų. Ateikit pa
sirengę dirbt . Westem Felt 
Wbrks, 4115 Ogden Avė.

REIKALINGAS pirmarankis 
bakeris, kuris moka savo darbą. 
Nuoflatinis darbas, valgis ir guo
lis. Atsišaukit, ypatiškai ar laiš
ku. Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St., No. 42.

VYRŲ REIKIA Į MEDŽIO DIRB- 
tuvę ant Wes Side; ypatingai nusima
nančių suklijuotų suveržčjų su maši
na, pageidaujama, bet nėra reikalin
ga. Valandos nuo 5 vai. vale., iki 
5:30 ryte, penkios naktys į savaitę. 
Geriausiai tinkąs darbas suaugusiems 
žmonėms, norintiems turėt nuolatinĮ 
darbą.

Kreipkitės:
967 W. 20th Street.

KARŲ BUDAVOTOJŲ

Plieninių ir medinių. Ilgas dar
bas, nauji karai. Viduj darbas. 
Gera mokestis. General Ameri
can Tank Car Corp., 1717 Harris 
Trust Building, Chicago, arba 
East Chicago Indiana, Works.•

PARDAVIMUI .
EXTRA EXTRA

Bučernė ir grosemė parduosiu arba 
mainysiu ant loto, automobiliaus arba 
ant namo be skirtumo, kokioj vietoj. 
Atsišaukit greitai, turi būti parduo
ta ar išmainyta į trumpą laiką.

J LEPA
3452 So. Halsted St., 2 lubos

PARDAVIMUI Steger & Sons 
Upright pianas, labai geram sto
vy j, pigiai. Matyti galima vaka
rais tarp 7 ir 9 Aušros svetainėj, 
po num. 3001 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė geroj 
vietoj. Turi būti parduota tuo
jaus, priežastis pardavimp svar
bi. Nupirksite labai pigiai. Kreip 
kitės, 1217 W. 31st St. 

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

A. MILLER, 
10354 Corliss Avė.

Pullman, III.

i

PARDAVIMUI saliunas labai 
pigiai. Lysas ant 3 metų. Ren
da pigi.

602 W. 14th St.

PARDAVIMUI duonos keptu
ve geroj vietoj ir gerai biznis ei
na, pigiai, su visais įrankiais už 
$850.00. Atsišaukit į Naujienas 
No. 146.

BARGENAI
Vienas blokas į pietus nuo Garfield 

bulvaro, arti Halsted St., 2 pagyveni
mų mūrinis namas 6 ir 5 kambarių 
apie 5 metų senumo, 2 fumaces.

Gražus mūrinis katedžius ant Union 
Avė., tarpe 36 ir 37tos gat. Kaina tik 
$2000.

2 aukštų mūrinis po 6 kambarius 
namas ant 35tos tarpe Lowe ir Union 
Avės ir tuščias lotas.

PARSIDUODA DIDELĖ DUONOS 
kepykla, grosemė ir. delekatesen 
Brighton Parke. Bėra apygarda ir 
geras biznis. Daug turim kitų barge- 
nų. Ateikit persitikrinti.

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

EXTRA DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI 6 metų čevery- 
kų vieta. Geras stakas, gera 
vieta. Reikia įnešti $3,500.

2454 W. 38th St. '

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DE- 
likatesen, ir keptuvės reikmenys — 
pieno stotis, ir visoj apielinkj didelės 
šviesios rooming stubos, North Side/ 
Pelno apie $100.00 į savaitę, virš visų 
lėšų. Parduosiu už $1,200.00 iš at
žvilgio, kad apleidžiu miestą. Verta 
pilrtai du syk tiek; pigi renda, 5 pra
gyvenimui kambariai užpakalyj.

63 W. Superior St.
Visai kelintos durys į rytus nuo 

Clark St.

Iš priežasties žmogaus nelaimės, 
parsiduoda farma labai pigiai arba 
ant maino ant namo. Farma randa
si prie Woodboro liesto, viena my
lia: labai gera žemė, juodžemis, prie 
molio. Ta vieta yra žinoma kaino 
lietuviška kolonija — 80 akerių 60 
dirbamos. 10 akrų ganyklos. 10 akrų 
gero miško, šaltinis, ganykloj ir prie 
ežero; 4 arkliai, 14 karvių, 9 ruimų 
nagyvenimo namas, visos mašinos, ko
kios tik reikalingos dėl farmos dar
bo. Graineris nauias ir visi budin- 
kai geri.. Kreipkitės greitai. Savi
ninkė grįž tuojaus atgal ant farmos.

E. VITKAUSKAS, 
1702 W>47th St., 

I>afayctte 5021

P

REIKIA vyro prie darbo pir
tyj. Gera sąlyga ir geras 
darbas.

DAUGLAS BATH HOUSE 
3516 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI bučemS labai 
geroj vĮietoj. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos.

3016 W. 47th St.

PARDAVIMUI ĮVAIRUMŲ KRAU 
tuvė, didelius pinigus daro, daug sta- 
ko, geri furnišiai, pigi renda, ketu
rių kambarių flatas užpakalyj. Leng
viausia vieta biznio darymui; patyri
mus nereikalingas; gyviausia biznis, 
visame bloke, priešais publišką moky
klą, nėra kito panašaus biznio. Ne
sveikata priverčia parduoti. Kaina 
$1,950.00 Viską nupirks. Invoice be
veik pasidvigubinus.

641 N; Cicero Avė.
Arti Erie St., 2 blokai į pietus 

, \ nuo Chicago Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
pagyvenimu 6 kambarių ir daržas pik
nikams laikyti. Vieta gera, visokių 
tautų apgyventa. Parduosiu už 
“cash” arba mainysiu ant bučemės. 
Kreipkitės: »

658 West 123-rd St. 
Pullman, III.

Phone: Pullman 1692

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
Lietuvių ir kitokių tautų apgyventoj 
vietoj, biznis išdirbtas per daugel me
tų. Parduosiu už cash arba miny- 
siu ant namo ar kitokio biznio. Prie
žastis pardavimo labai svarbi. Kreip
kitės į Naujienų ofisą, No. 142. Tel. 
Roosevelt 8500.

EXTRA BARGENAS BUČERNĖ 
ir grosemė už pusdykę. Daug stako 
ere ra vieta. Visi nauji fikturiai. Par
duosiu, pigiai. Priežastis pardavimo 
labai svarbi. Tai yra auksinė proga 
kas pirmas tas laimės.

J. LEPA, s s

3452 So. Hlsted St., 2 lubos.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

5 sėdinių (Overland), modelis 1923. 
Tiktai išvažinėtas 1360 mylių, 
geram© stovyje. Parduosiu 
Mayti galit vakarais, 6 vai.. 

3004 Wallace St.
2 lubos

RAKANDAI

Visas 
pigiai.

r 
DIDELIS BARGENAS t

Turiu urnai parduot vėliausios ma
dos 5 kambarių rakandus, visus ant 
syk, ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi gražų grojiklį pianą su pri 
jungta ukulele, roliais ir 10 metų.gva- 
rancija ir didelį, <iubeltava sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
mantlne adata. Nepraleiskit šio bar- 
geno.

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

IŠ STOKOS vietos, priversti 
parduot brangų dining kambario 
setą. Bargenas.

713 W. 21st St.,’
• 1-os lubos.

NAMAI-ŽEME i

PARDAVIMUI namas su gro- 
seme, ar atskirai. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Kreipkitės: 

2125 W. 24th St.

UŽ $9,000' VERTĖS $11,000
2 Flatu mūrinis namas 6-6 kamba

riu, su visais įtaisymais, randasi ne
toli Jackson paiko. Kaina $9,000.

C. P, SUROMSKI & CO., 
3846 S. Halsted St. 
Tel Boulevard 9641

f . / './.''i .,;ų . ■

PARDUODU ARBA MAINAU 
ant namo buČemę, grosemę ir tro- 
ką. 5 kambariai pragyvenimui; skie
pas, bamė ir jardas. Kreipkitės pas 
savininką.

3562 So. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MO&GIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

VYRAI! MOKINKITfiS BARBERIO 
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 šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wella SU Chicago.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CŲICAGOJ

Ii

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, nvieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai Įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St.
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