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Kaip ėjo rinkimai Lietuvoje
Laiškas iš Lietuvos apie 

rinkimus į Seimą

Anglijos parlamentas 
paleistas

Anketa prailginamalvienai savaitei [Fascisti nuvertė Italijos kabinetą
Nauji rinkimai įvyks 

lapkričio 15 d.

Nauji pinigai Lietuvoj

Kauno 
visai 

yra 
ga- 
Ne- 
Už

(Musų spccialio korespondento)
- KAUNAS, spal. 11. — Šian
dien antra rinkimų į Seimą 
diena. Balsavimas eina norma
liai. Prie vienos-antros rinki
mų komisijos buto kuniginiai 
neiškenčia neagitavę, nors tai 
įstatymais draudžiama. Labai 
drausmingai balsuoja Kauno 
įgulos kariuomenė. Pavyzdžiui, 
antrasai Raitelių (Ulonų) pul
kas atvyko balsuoti visu savo 
sąstatu su muzikos orkestru 
priešaky, kitos dalys balsuoja 
taja i>at tvarka. Kol kas paaiš
kėjo, kad nekuriose 
vietose dalis gyventojų
negavo kortelių, kitur 
skundų, kad visas korteles 
vo, apart 9 N. (Soc.-dem.) 
žinia keno čionai šposas.
kelių dienų gal paaiškės ir
daugiau panašių dalykų. Vakar 
buvo gauta telegrama iš Ute
nos, kad tenai visų kortelių 
trūksta; matomai, apygardos 
Rinkimų komisija ar delei ap
sileidimo neparapine tinkamo 
kortelių skaičiaus, ar delei ku
rios nors partijos politikos 
taip padaryta, žodžiu sakant, 
už kelių dienų paaiškės visi 
rinkimų defektai.

Rinkimuose daugiausiai vi
sų partijų buvo kreipiama 
domės provincijai, Kaime net 
perdaug ramu. Spalio 8 d. vie
ni liaudininkai šiek tiek “pa- 
šumijo,” būtent, nusisamdę 
kelis auto ir jais vėžinėj o po 
miestą, ragindami balsuoti už 
valstiečius ir liaudininkus. 
Buvo taipgi ir jų suruoštų mi
tingų. Krikščionims demokra
tams rinkimų agitacija labai 
nesisekė. Jų vieši mitingai vi
suomet pasibaigdavo fiasko, 
arba vietomis jų kalbėtojams 
net pradėti kalbos neduodavo,
— todėl jų abaze net perdaug 
tylu. Už tai literatūros, atsi
šaukimų, knygelių jie nestin
ga niekur. Smarkiai agitavo 
“darbo kuopos” komunistai. Jų 
agitacija daugiausiai buvo va
roma plekatais, atsišaukimais. 
Ypač pirmųjų jie nesigailėjo. 
Visi telegrafų stulpai ir mies
telių namų sienos buvo nuli- 
pytos jų plakatais. Toliau ko
munistai veikė iš pasalų. Visa 
armija jų žmonių landžiojo 
po dvarus ir kaimus, skleisda
mi tenai savo vardą. Panašus 
agitacijos būdas liudija, kad 
nemažai tam darbui išleista 
lėšų.

Komunistai rinkimų plat
formoje dievina Tarybų Ru
sus, kaip musų tikybos spe-

kuliantai Romos popiežių. Kad 
sumažinti Socialdemokratų įta
ką miniose, komunistai pradė
jo nuo socialemokraitų įžymes
nių žmonių šmeižimo. Bet ir 
šmeižimas išėjo nevykęs. Pa
vyzdžiui, dr. Purenienė kalti
nama yra tame, kad ji esan
ti “menševiko” žmona. Jr čio
nai be rusiško raugo “menše
viko” neapsieita. Bielskis kal
tinamas tame, buk jis liejęs 
“džiaugsmo ašaras, kuomet 
buvusi paskelbta Lietuvos buo
žių nepriklausomybė.” Sup
rask, i ei kas iš s.-d. pritaria 
savo krašto nepriklausomybei 
nuo rusų, vokiečių ir lenkų 
okupantų, tas prieš musų ko- 
munistukus yra nusikaltęs. K. 
Bieliniu i tenka už tai, kad 
esąs “supelėjęs menševikas” ir 
dar didesnė jo kaltė esanti ta
me, kad jis bendradarbiaująs 
Amerikos “Naujienose.” Visi 
išpravardžiuota ir kur reikia 
apspiaudyta.

Už kelių dienų sužinosime 
rinkimų rezultatus. Jie beabe- 
jonės duos ‘daug 
įvertinimui krašto 
šituose rinkimuose 
riausis defektas,

medžiagos 
sąmonės.

vienas vy
tai stoka

partijos Organizacijų vietose. 
Pūsimas trimetis turės 
spragą užlopyti.

šitą

ORFt
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

Šiandie — apsiniaukę, maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:17 v., leidžiasi 
4:51 v. Mėnuo leidžiasi 11:28

Naujieji pinigai, 
spalių 1 dienos 
nuosavi valiuta

s. m. 
(pini- 
pa va
ši m tą

Nuo 
įvesta 
gai). Piniginis vienetas 
dintas Litu. Litas turi 
centų. Litas lygus dešini tajai
Amerikos dolerio daliai, arba 
dešimčiai Amerikos centų. 
Šiuo metu Lietuvoje eina di
delė spekuliacija pinigais, pre
kių kainos žymiai sukeltos, žo
džiu sakant, laike Seimo rin
kimų kraštas turi dar vieną 
didelę naujieną — savus pini
gus. Tuom turbut ir reikia aiš
kinti mažesnį Seimo rinkimais 
susidomėjimą, nes pas visus, 
ypač miestuose, ant liežuviu 
galo vokiečių markės, lito ir 
dolerio kursai. Tuo tarpu apy
varton paleisti tik laikinieji li
tai. Už mėnesio žadama įves
ti apyvarton ir tikruosius li
tus ir lietuviškus centus, kurie 
ruošiami Čeko-Slovakijoje.

—Kunigas.

Vienijasi prieš darbi 
niūkūs

LONDONAS, sp. 27.— Kon- 
servatyvai nesitikėdami patįs 
vieni sumušti Darbo partijos 
kandidatus rinkimuose į par
lamentą, pradėjo slapta dery
bas sudarymui koalicijos su 
liberalų partijos frakcija. Nie- 
kurie koalicijos liberalų suti
ko sudaryti tokią koaliciją ir 
pasidalinti vietomis rinkimų 
distriktuose su konservatyvais. 
Tie liberalai statys tokius savo 
kandidatus, kurie sutiks rem
ti Bonar Law valdžią, o kon
servą ty va i tuose distriktuose 
nestatys prieš juos savų kan
didatų.

LONDONAS, sp. 27. — Ang
lijos karalius paskelbė mani
festą, kuriuo paleidžiamas yra 
dabartinis parlamentas. NauJ'i 
rinkimai turės įvykti lapkričio 
15 d., o naujasis parlamentas 
susirinks lapkričio 20 d.

Darbininkai jau pirmiau 
protestavo prieš projektavimą 
laikyti rinkimus lapkr. 15 d. 
Jie skaitė, kad tai yra kon
servatyvų pastangos sulaikyti 
darbininkus nuo balsavimo, 
nes ta diena yra sereda, kada 
darbininkai, nenorėdami su
gaišti iš darbo, negalės bal
suoti. Jie reikalavo, kad rinki
mai įvyktų subatoj, lapkričio 
18 d. Bonar Law prižadėjo 
darbininkams pakeisti projek
tuojamą rinkimų dieną, bet 
savo prižado neištesėjo, jau 
pradžioj savo premieravimo 
darbininkus prigavo. Jei taip 
jis daro dabar, tai ką jis da
rys paskui?

Ikišiol jau 1,300 kandidatų 
į atstovų butą išstatyta. Apie 
425 jų yra konservatyvai. Dar
bo partija pastate apie 400 
kandidatų, Asqu|itho liberalai 
apie 300 ir Lto'yd George šali
ninkai apie 6(XK * ’ <

Visi laikraščiai išspausdino 
Darbo partijos ananifestą ir 
kreipia j jį didelės domės. Jie 
skaito darbiečius didele spė
ka, kuri ankščiau ar vėliau) 
atsistos Anglijos valdžios prie- 
kyje.

Norėti] kontroliuoti 
unijas '

Plieno karalius Gary prašo 
melstis už prezidentą.

NIEW YORK, sp. 27. — Plie
no trusto galva ex-teisėjas El- 
bert H. Gary šiandie kalbėjo 
Amerikos geležies ir plieno in
stitutui. Savo kalboj jis sakė, 
kad reikia melstis už preziden
tą Hardingą, o ne jį kritikuo
ti, nes jis pa daręs viską, ko ga
lima iš jo tikėtis, sunkiose šių 
dienų industrinėse aplinkybėse. 
Jis buvęs labai geras preziden
tas ir todėl reikią visiems jį 
remti.

Plieno karaliui labai nepa
tinka dabartinės darbininkų 
unijos. Jis sako, kad dabar 
svarbiausiu šalies reikalu yra 
uždėti kontrolę ant darbinin
kų organizacijų. Esą organi
zuoti darbininkai turį būti tiek 
pat prižiūrimi ir apie juos ra
šoma, kaip kad daroma su 
korporacijomis.

Jis taipjau ragino sušaukti 
Washingtone internacionalinę 

ekonominę konferenciją. Tokia 
konferencija neturėtų svarsty
ti apie panaikinimą karo sko
lų, bet kaip jas atmokėti nie
ko nepažeidžiant ii’ nepaauko- 
jant principo.

Atšaukė ilgį streiką
GHARLėSTON, W. Va., sp. 

27.— Angliakasių unija atšau
kė streiką Williamson minkštų
jų anglių laukuose, kuris tęsė
si nuo liepos 1 d., 1920, taigi 
virš dviejų metų.

Grįžtančios “Naujienų” ofisan anketos kortelės ro
do, kad žmonės .dar tik dabar pradėjo ikaip reikiant “išsi- J 
judinti”. Daugybė žmonių, susiinteresavusių Lietuvos 
piliečių registracijos klausimu, ligi šiol arba neprisiren
gė balsuot, arba neturėjo laiko atkreipti savo dėmę į mu
sų anketų.

Kolkas anketoje dalyvo beveik tiktai Chicagoje ir 
apielinkėse gyvenantys žmonės, ir tų palyginamai dar 
nedidelis skaičius; o iš tolimesnių miestų dar mažai kas 
girdėt. Iš New Yorko valstijos, iš Pennsylvanijos ir ki
tų valstijų tuo tarpu gauta beveik didesnis skaičius laiš
kų su prašymais PLATESNIŲ INFORMACIJŲ, negu su 
balsavimais.

šitos aplinkybės verčia mus PRAILGINTI ANKE
TOS LAIKĄ ;lir šiuomi tad mes pranešame, kad anketa 
tęsis DAR VIENĄ SAVAITĘ.

Darydami šitų žingsnį ir tuo budu duodami progos 
dar didesniam skaičiui žmonių pareikšti savo nuomonę 
registracijos ir Lietuvos pilietybės klausimas, mes krei
piamės lį visus draugus ir drauges skaitytojus su prašy
mu, kad tie iš jų, kurie dar nedalyvavo anketoje, išpil
dytų balsavimo korteles BE JOKIO ATIDĖLIOJIMO ir 
kad visi tjieJPARAGINTŲ prie to savo pažįstamus.

Kovokime su savo artimų nerangumu! Pasinaudo
kime savo teisėmis! I

Iš keleto vietų girdėjome, kad kaikurie žmonės BI
JOSI dalyvąuti balsavime, manydami, kad už išreiškimų 
priešingos valdžiai nuomonės jie galėsiu būt nubausti, 
kuomet sugrįšiu Lietuvon. Šita baimė neturi jokio pa
mato, kadangi Lietuvos konstitucijoje yra pasakyta, jo- 
gei KIEKVIENAS PILIETIS TURI ŽODŽIO LAISVĘ 
IR PETICIJOS TEISĘ (Konst. <§19.).

Anketos blankos ir paaiškinimai randasi 4-me pusi.

Paskelbė naujus rinkimus Anglijoj

Italijos kabinetas re 
zignavo

fascisti laimėjimas.Tai 
kviečiami prie sudarymo 

naujo kabineto.

Jie

Vakar “Naujienų” Redakcijos darbininkai tęsė to- 
liaus:anketos kortelių tvarkymų ir balsų skaitymų. Ant
ra skaitymo dienų rodo, kad jau šiek-tiek daugiaus, negu 
pradžioje, ėmė dalyvaut anketoje ir registracijos prita
rėjai.-žemiaus paduodame bendrus rezultatus ,surastus 
ligi 6 vai. vakaro spalio 27 d.

Vakar suskaityta balsų
> Už registraciją /....................

Prieš* ...
Neaiškus
Viso ....

839

Buvo paskelbta
Už registraciją............... .
Prieš..................................
Neaiškus ...............................
Viso .................. ................

Kartu:
Už registraciją...........

Prieš ................................
Neaiškus............ ........

Viso balsavo..................

Nepriima Ku Klux Klano 
nario kandidatūros

atėmč 
Earl B. 
senato- 
jo var-

jo vardą 
tarybose, 

taipjau už-

CORSICANA, Tex., sp. 27.— 
Teisėjas Scarborough 
Ku Klux Klano nariui 
Mayfield teisę užimti 
riaus vielą, uždraudė
dą įtraukti į oficia'linius balo
tus, uždraudė valstijos sekre
toriui certifikuoti 
įvairiose rinkimų 
kaipo kandidaito,
draudė duoti ar priimti ba- 
liotus, kur yra to Ku Klux 
Klano nario vardas.
CJ III M'■'■'IMU HU ,'ĮĮĮĮL11!1 I . . i" ..N.lgj-H, ............   i

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 27 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų ...j.
Belgijos 100 frankų......

? Danijos 100 frankų.......
Finų 100 markių ..........
Franci jos 100' frankų ...
Italijos 100 lirų ...........
Lietuvos 100 Litų ........
Trenku 100 markių .......
Norvegijos 100 kronų ..
Olandų 100 guldenų ....
Švedų 100 guldčnų........
Šveicarų 100 markių ....
Vokietijos 100 markių ..

. $4.46 

.. %c 

. $6.42 
$20.02 

$2.89 
$7.00 
$3.97

$10.00 
... %c 
$17.87 
$39.07 
$26.75
$17.92 
.. 2Hc

. 13
1300

1341

. .40 
2139 
.. 35 
2214

Amnestija baltgvar- 
diečiams

TOKIO, sp. 27. — Prieš įei
nant į Vladivostoką bolševi
kai paskelbė, kad jie suteiks 
amnestiją visiems baltgvardie- 
čiams, kurie sudės ginklus ir 
jų šeiminoms. Taipjau, kad 
Vladivostoke nebus žudymų ir 
konfiskavimų turto.

Apleisdaina f Vladivostoką, 
Japonija užbaigė savo avantiū
rą Sibcrijoje, kuri jai kainavo 
1,500,000,000 yenų ($750,000- 
9(X)), bet kuri Japonijai nieko 
gera nedavė. Vien evakuacija 
Japonijai kainavo 500,(XX) ye
nų ($250,000).

Laimėjo streiką
CHICAGO. — 590 moterų ir 

mergaičių, kurios dirba vi- 
durmiesčio sankrovose kaipo 
siuvėjos, papuošėjos ir kaurų 
susiuvinėtojos, laimėjo savo 
trijų dienų streiką. Visos san
krovos sutiko mokėti mini- 
mum algą: prityrusioms dar
bininkėms $26 į savaitę, o 
mokinėms $18. Tos moterįs 
tik pereitą panedėlį susiorga
nizavo į uniją.

RYMAS, sp. 27. — Italijos 
fascisti savo grumojimu atvi
ro sukilimo prieš valdžią lai
mėjo ir privertė premiero Fac- 
ta kabinetą rezignuoti. Pre
mjeras Facta ir jo kabinetas 
rezignavo vakar. Ir tai jis pa
dare vien spaudžiamas fascis
ti, kurie savo suvažiavime Nea
poly nutarė pasigriebti valdžią 
— geruoju ar prievarta — ir 
paskebė savo narių mobiliza
ciją. .
* Jau pirmiau Facta bandė 
tartis su fascisti apie priėmimą 
ministerijon vieno-kito fascisti, 
bet tie pastatė perdaug dide
lius reikalavimus — pareikala
vo veik visų svarbesnių minis- 
terių vietų. Derybos tada nut
ruko ir po to sekė fascisti mo
bilizacija, prigrąsindami civi
liniu karu, jei nebus jiems pa
vesta Valdžia ir taip permainy
ti rinkimų įstatymai, kad jie 
užtikrintų fascisti laimėjimą 
rinkimuose.

Kas sudarys naują kabinetą, 
dar nežinia. Kalbama, kad 
gal buvęs premieras Giolitti 
busiąs pakviestas. Jis pirmiau 
buvo fascisti priešininkas, bet 
dabar pats prie jų prišlįjo. O 
gal Facta ir vėl pasiliks 
mieru, tik jo kabinetas 
pertvarkytas, užleidžiant 
džiumą vietų fascisti. Tai 
nyti duoda pamato Facto
kvietimas į Rymą pasitarimui 
fascisti vadovo Mussolini. Mu- 
ssolini taipjau pakviestas daly
vauti sudaryme naujo 
to.

.Socialistai, didžiausi 
priešininkai, ikišiol
nuošaliai ir dar nieko šiuo da
lyku neveikė, turbut laukda
mi paaiškėjimo padėties.

Valdžios kareiviai šiandie 
užėmė miestą Pisa, nes toj 
Į II '

apielinkėj pradėjo koncentruo
tis ginkluoti fascisti būriai. 
Rymas buvo labai sujudęs, 
paėjus gandams, kad fascisti 
armija maršuoja į sostinę. Pa
sirodžius gandams esant per
dėtiems, gyventojai kįpk apri
mo.

Karalius grįsta į Rymą, kad 
įsimaišius į valdžios krizj. Ti- 
kimąsi, kad jis pakvies Gioli- 
tti ir Orlando sudaryti kabine
tą, kur daug vietų butų paves
ta fascisti. Bet jeigu jiems ne
pavyktų sudaryti kabinetą, tai 
galbūt vieniems fascistains 
bus pavesta tą kabinetą suda
ryti. Patįs fascisti norėtų, kad 
premjeru butų paskirtas jų 
vadas Mussolini,

Rymas yra apsikasęs ir apsi
tveręs ir visur pristatyta ka
reivių. Visi keliai į Rymą irgi 
stropiai kariuomenės daboja
mi.

Moteris nušovė kunigą

pre- 
bus 
di

lu a- 
pa-

kabinę-

fascisti 
laikosi

HARVE, Mont., sp. 27.
Kun. Lconard J. Christler, kle
bonas šv. Marko episkopalų 
bažnyčios ir paskilbęs šiaurva
kariuose misionierius, tapo sa
vo namuose nušautas Marga- 
retos Carietopačios buvusio 
teisėjo Frank Carleton, kuri 
paskui irgi nusišovė.

Kunigo pati, kuri valendelei 
buvo išėjusi iš kambario, sa
ko, kad barnio tarp jų nebu
vo. Ret jau pirmiau buvo apie 
juos labai daug kalbama ir 
bažnyčios viršininkai vedė 
apie juos tyrinėjimus, bet juos 
išteisino. Bet, matyt, kad nors 
bažnyčios viršininkai ir ištei
sino, tarp jų tikrai buvo mei
liški ryšiai, kurie ir privedė 
prie žmogžudystės ir saužudys- 
tės.

GLOUCESTER, Mass., sp. 
26.— Galutinas lenktynes tarp 
žvejų žėgliu i ų valčių laimėjo 
Kanados valtis Bluenose, su
mušdamas amerikiečių Henry 
Ford. Iš trijų lenktynių Blue
nose laimėjo dvi.

Kas norite atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigu Siuntimo ir Laiva
korčių Skyriaus vedėjas A. Rypkevičia 
važiuoja Lietuvon su Naujienų Exkursi- 
ja gruodžio 13 d., kaipo palydovas važiuo
jančiu Lietuvon. Grįždamas iš Lietuvos 
žada atsivesti, tuos, kuriems laivakortės 
yra išsiųstos per Naujienai.

Tadel, kurie manote kviesti savo ar
timus gimines ir norite, kad patyręs pa
lydovas palengvintu ju kelionę, atsilan
kykite ar rašykite į Naujienų ofisą, kad 
iškalno butu galima apie viską susitarti 
ir prirengti reikalingus dokumentus.

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



NAUJIENOS, Chicago, m

(Nacionalinė
SIMANO

NespeKĮžanga 25 centai,Pradžia 6 vai. vakare

BALIUS
turėjo

Įžanga 50 centųPradžia 7 v. v

ĮChicagos Komitetas Lietuvos Našlaičiams šelpti 
-'■■r m r* . I o__

Spėkomis

CHICAGOS DRAMATIŠKO RATELIO

Pradžia 6:30 vai. vak,

AUBURN PARK MASONIC TEMPLE

RIEBIAUSI DIVIDENDAI 
AMERIKOS ISTORIJOJ.

pasmcr- 
ų kimi

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų 

n y čia Amerikoj 
nytinių 
kreiptis 
Vyskupo 
3509 So.

P. S. 
suma 11

Kad gali žinot pieno 
reikmenis, jei tik gauni 

Bordeno pasteurizuotą.
Leiskit mums pasa

kyt, kas padaro tyrą ir 
priimnŲ.

baž- 
Norintieji baž- 

pataroavhnų, malonėsite 
prie J® Malonybės Kun. 
S. B. Mickevičių D. D., 
Union Avė.
Pamaldos sekmadienyje: 

vai., mišparas 7 vai. vak.
Kancleris.

MUZIKA • 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ant musų Iškilmingo Ba
liaus »nes turėsite progų linksmai laiką praleisti, ir gerai pasilinks 
minti, susipžinti su draugais. Muzika J. P. Phillips.

Su pagarba, KOMITETAS.

Orkestrą P. Sarpaliaus.
Kviečia visus Komitetas

Nedelioj, Spalio 29, 1922
M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 539 

Tel.: Central 639Q
Vak. 812 W. 33 St. Chicafo.

Tel. Yarda 4681 ‘

JOSEPH C. WOLON 
LU^ŲVIS’ ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706
. Telephone Harrison 421

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monro>e Street, Chicago, 
Phone Central 2569

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

Nedėlioj, Spalio 29 d., 1922,
MILDOS SVET., 

3142 S'o. Halsted St.

K. GUGIS
.ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted Sč.

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

BOFtDENS 
Farm Products Co. of Illinois

Franklin 3i 10

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

, 3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.Kadangi išvažiavimai ir vasaros linksmi laikai užsibaigė, šiuomi ■ 
JJ pasilinksminimai prasideda svetainėse. Kas lankydavo pirmiau pa- ■! \ ■ 

rengtuose IJetuvos dukterų draugijos vakarais, visuomet gėrėdavos, g
■ Taipat ir ant šio baliaus grieš graži muzika ir bus klesiški šokiai, 
g Kviečia visus KOMITETAS. ®

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■E■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1-os Divizijos Raitelių ant Bridgeporto

Nedėlioję, Spalio-October 29 d., 1922
Šv. Jurgio Parpijos Svet.

32-as Place ir Auburn Avė.

DIDŽIAUSIAS^ 
IMII^pasirinkimas W 

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, 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. Mošų par
davimo kaina $30.00 “L” Sysle- 
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 S t.

Svetainė atsidarys 5-tą

- Gerbiama visuomenė nuoširdžiai meldžiame savo atsilankymu paremti Lietu 
vos vargstančius našlaičius, nes minėtas vakaras vien jų naudai ir yra ren 
giamas. ‘ Vakaro RENGIMO KOMISIJA.

Rengia
Lietuvos Dukterų Draugystė

New York. — “Wallgatviui, 
matoma, ateina piutis ir dali
ninkai susirenka valyti riebiau
sią Amerikos finansų istorijo
je dividendų pintį.”

Šitą įdomią žinią paduoda 
New Yorko laikraštis Journal.

Šita turtų pjūtis teks keliems 
tūkstančiams parazitų, žmo
nėms, kurie niekad naudingo 
darbo nedirbo.

Ncw Jersey Standardo Žiba
lo kompanija paskelbė dividen
do 400 nuoš. New Jdrsey 
Standardo Žibalo kompanijos 
dalys padidėjo iki $250,000,- 
000; New Yorko Standardo Ži
balo iki $2750,000,000; India
nos Standardo Žibalo iki $150,- 
000,000; Californijos Standardo 
Žibalo iki $140,000,000.

Pastaraisiais metais John *D. 
Rookefellero turtai tik iš jo 
dalių New Jersey kompanijoj 
padidėjo iki $52,000,000.

Natioįnal Bjiscuit kompanija 
paskyrė dividendų 75 nUoš.

Amerikos Radiatorių kompa
nija gruod. 15 d. gaus divi
dendų 50 nuoš. Ncw Yorko 
Journal sako: “Paprotys arbū
zą pjaustyti auga. Prasta ta 
juostelė, kuri išeina iš tikscn-

Dolerio perkamoji 
vertė,

Washington.
Katalikų Gerovės Taryba, paro
dydama, kad taip vadinamoji 
“augštesnė pragyvenimo nor
ma dėl karo” didžiumoje yra 
mytas,. sako, kad jei darbinin
kų algos manufaktūros pramo
nėj butų turėję tą pačią per
kamąją vertę pereitą gruodžio 
menesį, ką jos turėjo 1914 m., 
tai šitie algapelniai šiandien tu
rėtų $1.35 daugiau negu 1914 JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. 22nd St„ kerti Learitt SL 

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 arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

iuvų Wallgatvy, nepranešda- 
ma žinios, kad kita kompanija 
yra nutarusi, ar rengiasi nu
tarti gerus, sveikus dividendus 
padalinti.” »

Tokios puikios naujienos, jei 
jos yra dedamos į laikraštį, 
niekuomet nėra paduodamos 
didelėmis raidėmis. Jos at- 
spaudžiama smulkiomis raidė
mis užpakaliniuose laikraščio 
puslapiuose. ,

Kada darbininkai pareika 
lauja kiek daugiau savo paga
minamo turto, tai laikraščiai 
panaudoja pirmo puslapio skil
ti kad papasakojus pasauliui, 
jog tai yra negalimas padary
ti daiktas. Kiekviena korpo
racija, prakišanti pinigus iki 
arbūzas pradedama pjaustyti.

Tel. Raryiolph 4758 i
A. A. SLAKISADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Sovietinė Rusija ir 
bažnyčia

Anot N. Sorino, Rusijoj da
bar iš vienos pusės eina per
sekiojimas visokio tikėjimo, iš 
kitos, plėšimas bažnyčių, sina
gogų ir mečečių.

N. Sorin yra Rusijos žydas, 
buvusis Peterburgo juristų 
draugijos narys, Miliukovo bu
vusio laikraščio “Rieč” ben
dradarbis ir žydų buvusio ru
siško laikraščio “Razsviet” re
daktorius, kuriuos abudu bol
ševikai uždarė.

Jis teisina patriarchą Ticho- 
ną ir bolševikams prikiša .ne
sąžiningumą.

Rusų bažnyčios patriarcho 
Tichono nusistatymas, anot jo, 
yra aiškus. Keliuose pamok
sluose Tichonas pasisakė prieš 
tikėjimo persekiojimus. Jo bal
sas buvo toks kuklus, kad net 
bolševikai ilgą laiką nesikabi- 
no prie jo. Kilus klausimui re
kvizuoti bažnyčios brangeny
bes, bolševikai kreipėsi į Ti
choną, prašydami /pas jį pa
galbos. Tichonas atsakė, kad 
visi vertybiniai daiktai bažny
čiose turi būti parduoti badau
jančių žmonių naudai, bet tik 
ta išlyga, kad atsakomingi žmo 
nės kontroliuotų rekvizavimą 
ir žiūrėtų, kad piųigai neitų 
kokiems kitiems. tikslams, (ko
munistų propagandai Europo
je, Azijoje ir Amerikoje) kaip 
tik baduojančių pašalpai. Bol
ševikai atmetė tą. išlygą; ji bu
vusi jiems nepriimtina, nes ba
daujančių šelpimas jiems bu
vęs tik priedanga.

Dabar bolševikai pradėjo 
kovą prieš Tichoną, kurį visi 
nckomunistai rusai skaito aug- 
ščiausiu ir mažne vieninteliu 
doros autoritetu. Jie suarešta-. 
vo jį ir daugybę arkivyskupų 
bei kunigų. Daugelį vyskupų, 
pravoslavų ir katalikų kunigų 
ir rabinų bolševikų teismai, 
kurie esą tik teisingumo pašie
pimu ir karikatūra, 
k,ė. Daugelis pravožtą’ 
gijos, jos tarpe Ir/arkivysku
pai, tapo nubausti mirties bau
sme. Dėlto Sorin reiškia bai
mės, kad Maskvos valdžios at
sakomybė už šitą žiauriai pra
lietą kraują ateity gali kristi 
ant nekaltų žydų.

Bekovodami su pravoslavų 
kunigija bolševikai surinko ke
lias dešimtis kunigų — dau
giausia tokių kaip Raspulinas 
(•pagarsėjusia kaimietis girtuo
klis, svarbiausias asmuo cari- 
nos Aleksandros rūme), iš juo
dašimčių tarpo, aprūpino juos 
pinigais ir leido jiems vaidin
ti “demokratinę bažnyčią”, 
kad atsilaikyti prieš Tichoną.

Tichonui bolševikai padavė 
ultimatumą; arba jis pats sa
vo valia turi pasitraukti nuo 
savo vietos, arba mirties bau
smė išduota prieš nuteistuo
sius kunigus, bus išpildyta. Ti
chonas nutarė pasitraukti ir jo 
papėdiniu tapo paskirtas arki
vyskupas Antoninus, kurį Pa
ryžiaus ir Berlino nekomunis- 
tų rusų, socialistų ir demokra
tų laikraščiai vadina moterų 
mylėtoju, girtuokliu ir žmo
gum be orumo, kuris į baž
nyčių plėšimą žiūrėsiąs pro 
pirštus. z

Pareiškimas paremtas skait
menimis patiektais nacionalcs 
pramonines konferencijos ta
rybos, darbdavių draugijų or
ganizacijos.

Jungtinių Valstijų Statistikos 
Riuro išleista statistika paro
do, kad pernai metais gruod
žio mėnesį išlavinti darbinin
kai gaudavo $25.56, kas, paly
ginus su pragyvenimo brangiu, 
41/2 nuoš. daugiau negu jie gau-1 
davo 1914 m.

Darbdaviai, skaitliuodami tuo 
pačiu pamatu sako juos gavus 
daugiau 11 nuoš.

Darbdaviai sako, kad pernai 
metais gruodį vidutinis išlavin
tas darbininkas manufaktūros 
pramonėj padare apie $1,325 į 
metus ($24.48 į savaitę), vidu
tinis neišlavintas darbininkas 
apie $1,025 ($19.71 į v savaitę) 
ir moteris vidutiniai apie $825 
į metus ($15.86 į savaitę).

“Imant jos pačios skaitme
nis pragyvenimo brangiui,” sa
ko Nacionalinė Katalikų Gero
vės Taryba, “visi algapelniai 
manufaktūros pramonėj, vyrai 
ir moters, išlavinti ir neišla
vinti, sulig nacionalinės pramo
ninės konferencijos taryba, vi
dutiniai gavo 11‘ nuoš. daugiau 
gruodį, 1921 m., negu liepos 
mėnesį, 1914 m. Pasinaudojant 
ofioialiniais valdžios skaitme
nimis jų laimėjimas nupuola 
iki 4^2 nuoš. Didesnius skait
menis imant algapelniai gavo 
$1.35 1914 m. pinigais. Ma
žesnes oficialiuos skaitlines pa
ėmus algajielni^ "turėjo 55 
centus viršaus.

“Kitaip sakant, jei pinigai 
butų tos pačios vertės, ką 1914 
m., tai algapelniai vietoje $12.- 
35 į savaitę gautų arba po $13< 
70 į. savaitę, arba po $12.90 į 
savaitę, laikantibs darbdavių 
organizacijos, ar valdžios pra
gyvenimo brangio skaitmenų.” Į

DIDELIS METINIS BALINS
Rengiamas

Pirmu kartu stato scenoje labai grąžią 4-rių veiksmų komediją 
(atvežta iš Lietuvos) 

INTELEGENTAI

29-tas Metinis Apvaikščiojimas
DAUKANTO GIMIMO DIENOS

Kviečiame į Didelį Nepaprastai įdomų

KONCERTĄ
Ren gia

LIETUVIŲ DARBININKŲ STYGŲ ORKESTRĄ

Nedalioje, Spalio 29 d., 1922
B0HEMIAN AMERICAN SVET.,

' 1436-40 W. 18th St.
Durys atsidarys 5 vai. vak. Koncertas prasidės 6:30 vai. vakare.

Šiame koncerte dalyvaus gabiausios spėkos J. Butėnas solistas iš Rytinių valstijų. A. Kamins
kas smuikorius, buvęs Petrogrado Marynsko teatro artistas. Rusų Muz. Dr-jos Lyror Choras 
StygiĮ Orkestrą ir solistai. Rusų šokiai ir kupletestų grupe. Grušaičių duetas. Laisvės Kanklių 
du chorai susidedanti iš šimto parinktų balsų. Lietuvių Darbininkų Stygų Orkestrą ir taip to
liau. Po programai bus šokis prie puikios muzikos< Visų meldžiame atsilankyti į šį Didį Kon- 
centa. x

DIDELIS KONCERTAS
Rengiamas 

Rusų-Ukrainiečių Trupės, 
Spalio 28 ir 29 dd.

Columbia Hali, West Pullman, 
12003 So. Halsted St.

šis programas susidės iš rusų operos ir liaudies dainų. Taipgi baletas 
ispaniškų ir rusiškas suktinis, atliks Aschinskio kompanija.

Įžanga 50c., 35c. ir 15c.

■ llllllllllll llllllllllll -
Rengia

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJA J
■ Subatoje, Spalio-October 28 d., 1922 J

MILDOS svet:,
■ 3142 So. Halsted St.

I Pradžia 7:30. Įžanga 35c. ypatai. g
šis vakaras yra rūpestingai rengiamas ir bus pasistengta, kad ■ 

atsilankiusią publiką užganėdinti. Apvaikščiojimas prasidės dalinimu ■ 
_ auksinių žiedų sekantiems savo garbės nariams: Bajorinas Vincas, ■ 

Juozaitis Petras, Radavičia Jonas No. 1, (šie pirmutiniai 3 jau gau- ■ 
na antras dovanas, nes Draugijoj yra išbuvę 24 metus) Stankūnas Ta
rnas, Edintas Petras, žilvitis Vladas, Petrošius Antanas, Smilgevičia • 

H Antanas, Martinkus Antanas ir Šerpitis Dominikas. Bus kalbų, dai- ■ 
B nu ir gražių muzikos gabalėlių. Po programai šokiai prie geros mu- 
B zikos. Kviečia visus KOMITETAS.
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HomelBank & Irusi Company
Milwaukee & Ashland Avės

Turtas netoli $10,000,000.
Atdara vakarais, panedėlyj iki 6 valandai, utaminke iki 8 vai. 

ir subatoj iki 9 vi. vak.

5% Už Taupomus 
inigus Su 

Saugumu
Kad. paakstinus prie taupumo ir sistematiš- 
ko taupymo, pardavojame savo

Pirmo Mortgečio Auksinius Bondsus 
Ant dalinio išmokėjimo plano

Dešimt-dalį įmokėt ir likusius į lygius de
vynis išmokėjimus.
Pasvarstyk ką reiškia 6% už taupomus pi
nigus vietoję 3%.

Japonijos darbininkų 
judėjimas

; Judėjimas Tokios ir Osakos 
darbininkų organizacijų susi
vienijimui nuo balandžio 2 d., 
kada buvo pasiūlyta jas suvie
nyti, taip toli nužengė, kad ta- 

| po sušauktas šitų organizacijų 
atstovų susirinkimas priren
giamiesiems to suvienijimo 
planams apsvarstyti. >

Kansai Rodo Domei (Vaka
rinė Darbininkų Federacija) tu
ri savo būklę Osakoje, Japoni
jos pramoniame centre. Japo-

1 nų Darbo Federacija savo di
džiąją raštinę turi Tokioj. Pir
mosios susirinkime balandžio
2 d. J- D. F. atstovas Nišio da-1 
ve pasiūlymą sujungti netik 
šitas dvi federacijas, o ir pri
jungti visas nepriklausomas 
darbininkų unijas.

šitas pasiūlymas tapo apkal
bėtas J. D. F. Centralio vyki
namojo komiteto susirinkime 
Tokioj, geg. 8 d. tokia pasek
me:

Įdėlio nenoro vien susidėti uni
joms į didelę nepaslankių 
ainatinių unijų federacijų ir 
yra didesnio palinkimo prie 
pilno susijungimo tiesiai pra
moniniais pamatais. Didžiau
sia sunkenybe yra įtikinti da
bartines unijas atsižadėti da
bartinės savo organizacijos for
mos. '

Protestas prieš esamų j į Mas- 
sachussettso Minimalės Algos 
Įstatymų ir prieš visokių įsa
komųjų išlygų įstatyme tapo 
įteiktas minimalės algos ir 
samdymo komitetui, kurį įsta- 
tyba paskyrė šitam klausimui 
ištirti. Fabrikininkai protestuo
ja prieš nutarimus, kuriais

Valstijos Tarybos nustatė, kaip 
jos vadina, pragyvenamųjų al
gų darbininkams.

Standardo 
New Jersey 
kompanijos

PER 12 DIENŲ Į LIETUVA
Greičiausia vandeniu kelionė

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolj ir Glasgową. 
CAMERONIA ............. Lapkričio 4
CORONIA ....................... Lapkr. 4
COLUMBIA .................. Lapkr. 11

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

Sekdamas kitas 
Žibalo kompanijas 
Standardo Žibalo 
vedėjas A. C. Bedford vakar
paskelbė, kad specialis dalinin
kų susirinkimas yra šaukia
mas -lapkr. 8 d., kur bus nu
spręstas direktorių pasiulini- 
mas padidinti įgaliotų kompa
nijos kapitalų iš $110,000,000 
iki $625,000,000 ir paskelbti 
akciniais dividendais keturias 
naujas bendro -kapitalo akci
jas, ar 400 nuoš. dividendų 
nuo kiekvienos dabar esamos 
bendros akcijos.

r

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUšERKA

8101 So. Halsted StM kampas 81 gal 
Telefonas Yarda 1119

Baigusi 
Akušeri

jos kolejt 
ie; ilga 

praktika-* 
lįsi Peną* 
silvanijos 
hospitalk- 

<e. Pasek
mingai per 

tarnauta 
prie gi® 
tymo. Du* 
la rodą vi- 
o Iriose Ji- 
ose ir ki
ekiuose rel 
aluose mo 
eriųjs ir 
merginoms.

Lai Tavo Pinigai Dirba nc-

iŠ-

Tamstos pinigai padarys daugiau pinigų.
Kaip? Padedant į taupymo banką, kurie neš pro- 

centus.
Todel, kuomet padedi savo pinigus į Taupymo Sky

rių, Stock Yards Savings Banko, nevien esi užtikrin
tas saugumu, bet tuom kart padarai, kad tamistos pi
nigai uždirbti^ daugiau dolerių tamstai.

Pradėk taupymo sąskaitų pas mus šiandien.

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

CIcaring Housc Bankas

THE WIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avė. ►

Raportas bankinio stovio Rugsėjo 1b, 1922, kaip buvo prirengtas 
auditoriaus viešų apskaitliavimu Illinois valstijos.

RESOURCES
Paskolos ir diskauntai ..............................  $2,043,431.58
Overdraftai ...............................................................  203.90
S. V. Valdžios investmentai ..........................  136,383.72
Municipaliai ir korporacijos bondsai............... 978,883.47
Bankos namas ir rakandai ..............................  151,554.34 x
Cash ir prigulėjimas iš kitų bankų ............... 471,803.27
Kitos įplaukos ............................................   1,592.78

Viso įplaukų ............ .................
LIABILITIES

Nepadalintas pelnas..... 90,365.13
Reservo Taksoms ........... 9,793.07

Į 1. Dalyti pastangų visoms 
unijoms suvienyti, tačiaus pa
likti esamųjų unijų dvasių 
paliesta.

Į 2. Tam darbui vykinti
rinkti veikiamų j į komitetų. Ko
mitetas išrinkta ten pat iš 14 

| narių, kurio vadu yra K. Mat- 
suoka iš J. D. F.

Pasitariamasis • susirinkimas 
53 atstovų nuo 21 darbininkų 
unijos buvo laikytas Tsukiši- 
mos darbininkų svetainėj To
kioj, geg. 12 .d., kuir buvo rū
pestingai apkalbėtas suvieniji
mo planas.

'Programas parašyta po ke
turių susirinkimų J. D. F. di
džiojoj raštinėj geg. 30 d., bir
želio 6 d., birželio 29 d. ir lie- 

| pos 6 d. Šitas programas bus 
įteiktas įvairioms darbininkų 
konvencijoms nuspręsti, ku
rios bus laikomos ateity. Apla
mai jis apima šituos dalykus:

1. Vardas: Nihon Rodo Ku
lniai Rengo (Japonijos Darbi
ninkų Unijų lyga).

2. Narybė: Lyga susidės iš 
pramoninių ir amatinių unijų, 
tautinių, ar vietinių, bet uni
jos bus priimamos tik turin
čios daugiau kaip 50 narių.

3. Tikslai: a) Veikmingas su
sijungusių darbininkų unijų 
bendros valios atstovą vilnas; 
b) Darbininkų organizacijos 
plėtojimas;
tarptautinės 
federacijos; 
tikslai.

Opozicija
yra silpna. Principai teikia dar
bininkams tokius aiškius pato
gumus, kad nei vienas išmin
tingas darbininkas nesipriešina 
jiems. Kliūtis daro žemas pa
vydumas vieno vado kitam, 
vienos unijos kitai. Kai kurie 
žiuri į šitų judėjimų kaipo į 
dabartinės Japonų Darbo Fe-

Ar Tamstos Giminės Arba
■K.

•>.-r •

.
A

♦i

Geriausia Dovana Lietuvon
TAI NAUJI I IT A I 
PINIGAI Lii Al

Greičiausiai pasiunčia pinigus Lietuvon ir pigiausiai ima už
persiuntimą UNIVERSAL STATE BANKAS

SIUNČIA SU PILNA GARANTIJA
DOLERIAIS IR LITAIS

Taupykite Pinigus 
Tiktai Šiame Lietuvių Banke 
Turtas Virš $2,500,000.00

IA RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrai* Ir chroniškas ligas, 
▼yru, moterų ir taikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Fisk SU

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 tai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
8110 arba 867

Nakt. Drexel 960 
Boulevard 4186

8813 So. Halsted St.

Telefonal:

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St.. Chicago, III

Draugai Gyvenantis Lietuvoj 
Nori Atvažiuot Amerikon ?

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
j rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir dr 
rėjimą ir 
paties

DR. i

augai aplaikys apžiu- 
gydymą kaip ir nuo

G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. 'Ashland Avė., 2 labo* 

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. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

$3,783,853.06

šitam judėjimui
i

Peoples Bank
47th Street ir Ashland Avenue

Jt

Chas H. Brandt 
Henry V. Meeteren 
Theophilus Schmid

BOARD
N. W. Wiersema
Fred. J. Wiersema
Chas. E. Readlng

c) Siekimus prie 
darbininkų unijų

d) keli mažesni

Dividendai neišmokėti .... $108.50
Bilų nemokėtų ............... 69,500.00
Depozitų ................... 3,364,086.36
Kapitalas stock ........... 200,000.00
Surplus ..........................  50,000.00

Asą Wiersema, President
George Dalenberg, Vice-President
Nicholas W. Wiersema, Cashier

DIREKTORIAI IR
George Dalenberg
Asą Wiersema
Catrines DeHaan

STATE SAVINGS BANK

Viso liabilities ....... $3,783,853.06
VALDYBA:

Frederick J. Wiersema, Ass’t Cash.
H. O. Roempler, Ass’t Cashier
Calvin L. Wiersema, Ass’t Cashier

PATARIMO

A. OLSZEWSKIS
Perkėlė savo ofisą į naują namą 
3235 So. Halsted St.

Ir čia taip kaip ir seniau

Parduoda Laivakortes
— ir —

Siunčia Pinigus Lietuvon
Daro Ingaliojimus (Doviemastis) ir kitus Rejentalius 

Dokumentus.

Ik riMMaMMBMM

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE VARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subar
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Norint ejie persiųsti savo giminėms Kalėdoms Pinigų 
įsitėmykite mano naują adresą:

3235 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
(Ant antrų lubų viršui Star Shoe Co. Store).

šiuose runguose turi savo ofisą ir 
Advokatas Anthony A. Olis, 

(Olszewski Jr.)

OFISO VALANDOS KASDIEN: .
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 
vakaro. Nedėldieniais uždaryta.

Ateik i banką ir pasimatyk su pp. 
SEDEMKA, GRIŠIUM arba MACI- 
KU apie geriausią būdą prigelbejimo 
atvažiuoti iš Lietuvos.

mažesnes nepriklausomas uni
jas, o kiti bijo, kad susivieni
jimas nuves unijas prie savi
valdybės netekimo.

Kol kas užsidegimas šituo 
judėjimrt yra didesnis, negu ši
tie menki priekaištai. Yra di-

Ane
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
CHICAGO ........................ Ląpkr. 14
FRANCE ........................ Lapkr. 22
PARIS ......... ................... Lapkr. 22
ROCHAMBEAU ............ Lapkr. 23

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, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alua teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbetojas.

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

Parduodame laivakortes ant visp 
linijų.'
Pirmiau negu siųsi pinigus į Lietuvą, 
ateik į banką. ir pasiteirauk apie 
kainak

DIDŽIAU SIS BANKAS ]W||g
ANT TOM N OF LAKE ■

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, m-uzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akaierka
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatiškų 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir
nosis veltui.

Tel. Pullman 54^2

teildv 
j, m žiu- 
Duodu 

mo- 
mergi

Telefonas: Boulevard 7042

i ŪR. C, L VE2ELIS j
• Lietuvi* Dentiata* ■

arti 47-to* gatvls

DR. S. BIEžIS 
BTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spiuduliai
Oflm 1201 W. tini SU, kampas & 

l^avitt Si. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W,

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

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

Optametrlat
T«L BOU l*vard «4TT

Kampa* 47-to* 
t-ro* labo*.
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ĮDOMI BYLA.

FASCIŠTŲ DIKTATŪRA.

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

?».oo 
, 4.50 
. 8.26 
. 1.75

viena iš žymiau- 
šalics ir pasaulio by-

pri- 
Bet

Šeštadienis, Spalis 28, 1922

ta byla kuo yra įdo- 
nebenj tik tuo, jog ji 
kad ir musų laikais

(Jhicagoje per netlfitojum
Viena kopija , , , , f -- 8c.
Savaitei ■. , - u 18c.
Mėnesiui _ j ,, . t- m -T 76c.

APŠVIETIMAS RUSIJOJ 
SMUNKA.

NENUSISEKUSI SPEKU
LIACIJA.

“komunizmo”

BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.
[Šį lakštelį, nubalsavę, iškirpkite ir urnai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

UisimokSjim® kainai 
Chicagoje —• paltai 

Matams - - -
Pusei metų - j iju 
Trims mėnesiams , ,— L . » 
Dviem mėnesiam . -u- u ,

PAMINKLAS JAURES’UI.

hiznj
ias Krei

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Balsuotojo
Vardas-Pa varde

Naujienos eina kasdieni iėskiriaat 
nedėldienius. Leidiia Naujienų San
dro vi, 1739 So. Halstad St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Kooaevelt 8490.

The Liti

NAUJIENOS
Mteaaaia* IMlly fievt!

1 Daili Sandai by
luanlan Mawi Pub. luc.

JCditor P. firicame

H19 Saatli Halsted StrMė 
LMufo, iHiaols* 

Talephona Jttooaavalt

Subecription Kateaj 
8.00 per year in Canada. 
|7.0Q per year outaide of ChicagO| 
|8.00 per year in ,ChicagO| 

8c. per copy.

Entered aa Second ĮClaM Matter 
March 17thf 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under febe act oi 
March 3nd| 1879.

Suvienytose Vaistuose m Chlfiegoje
paltu:

Metams - - —r- -
Pusei meta_____ _ , - -^4 4.00
Trinu mėnesiams f. — -___  2.00
Dviem mėnesiam -- ____ 1.50
Vienam mėnesiui —___ .76
Lietuvon ir kitur uėsieniuosaj

(Atpigintai
Metams........... n r-„ ----- -^18.00
Pusei metų .... . ______ ___ _ 4.50
Trims mėnesiams________ ____ 2.25

Užsienio prekybos 
laisve. *

“Naujoji ekonominė poli
tika” sovietų Rusijoje, prasi
dėjusi pernai pavasarį, eina 
logišku plėtojimosi keliu.

Pirmutinis jos žingsnis, 
kaip žinia, buvo prekybos 
laisvės paskelbimas šalies vi
duje. Bolševikų valdžia, ku
ri buvo uždraudus priva- 
čiams žmonėms pirkti ir par
davinėti prekes ir per kele
tą metų persekiojusi tai, kai
po “spekuliaciją”, aštriausio
mis bausmėmis (prekės kon
fiskavimu, kalėjimu ir net 
sušaudymu), 1921 m. pra
džioje paskelbė, kad ji esanti 
priversta daryti “strateginį 
pasitraukimą” prieš kapita
lizmo jiegas ir panaikinti už
dėtąją ant prekybos draus
mę- , J i,h.

Bolševikų vadas, Leninas 
tuomet aiškino nustebusiam 
pasauliui ir dar labiaus nu
stebusiems savo pasekėjams, 
kad šita “naujoji politika” 
ekonominėje srityje įveda
ma tiktai laikinai, ligi ko
munistai gaus progos susti
prėti iš išmokti nuo buržujų 
pirkliauti ir vesti biznius: 
tuomet, girdi, jie vėl pasiųs 
šią buržujus šunims šėko 
pjauti ir paimsią privatinius 
biznius į valstybės rankas.

Didelė dauguma komunis
tų, kaip Rusijoje, taip ir ki
tose šalyse, patikėjo tais Le
nino pareiškimais arba bent 
apsimetė tikinčiaisiais, ir su 
pasipiktinimu šoko į akis 
“social-išdavikams”, kurie 
sakė, kad prekybos laisvės 
paskelbimas Rusijoje reiškia 
komunizmo bankrutą.

Šiandie tečiaus jau nė pats 
Leninas, nė jo šalininkai ne
bemėgina- pasakoti žmo
nėms, kad prekybos laisvė 
Rusijoje busianti atšaukta. 
Jie visi jau sutinka, kad ji 
tenai pasiliks. Bet ligi Šiol 
bolševikai dar vis stengėsi 
įtikinti pasaulį, kad jie nie
ku budu nedarysią nusilei
dimų kapitalizmui užsienių 

y j e. Jeigu kitų

jisai tu- 
ijos vai-i

džią, kuri viena tiktai gali 
gabenti prekes iŠ užsienių į 
Rusiją arba iš Rusijos į už
sienius. 1

Vienok dabar matome, 
kad jau ir šita bolševikų at
rama prieš kapitalo galybę 
ketina sugriūti. Keletas 
dienų atgal sovietų Rusijos 
atstovas Berline, Krestins- 
kij, paskelbė, kad Maskvoj 
rengiamasi neužilgo panai
kinti valdžios monopolį ant 
užsienių prekybos ir atida
ryti Rusijos rinkas svetimų 
šalių biznieriams.

“Naujoji ekonominė poli
tika” tuo budu užkariaus 
paskutinę 
tvirtovę.

Tai, žinoma, dar nereiš
kia, kad Rusijos biznio san
tykiai po to jau bus visame 
kame susilyginę su kitų ša
lių santykiais toje srityje. 
Bolševikų valdžia eįar ilgoką 
laiką mėgins kištis į vidaus 
ir užsienių prekybos reika
lus ir kreipti juos savaip; 
bet tas valdžios kišimąsi to
lyn vis labiaus bus atjaučia
mas, kaipo bereikalinga biz
niui, ir laikui bėgant turės 
pasiliauti.

Kartu su žinia apie tą 
stambią reformą prekybos 
srityje, pranešama, kad Ma
skvos komisarai ketiną da
ryti žymių atmainų ir nuo
savybės santykiuose. Jie 
esą pasiryžę sugrąžinti bu
vusiems savininkams tur
tus, kuriuos jie turėjo ligi 
karo, bet ne daugiaus kaip 
10,000 auksinių rublių ver
tės; iš kitų turtų jie ketiną 
sugrąžinti seniemsiems savi
ninkams tam tikrą dalį, pa
vidale koncesijų 99 metams; 
jie rengiąsi atsteigti ir pa
veldėjimo teisę ant turtų, ne 
didesnių kaip 10,000 auksi
nių rublių vertės; pagaliaus, 
jie ketiną pradėti derybas 
su svetimų šalių valdžiomis 
dėl sugrąžinimo tų šalių pi
liečiams viso jų turto Rusi
joje.

Trumpai sakant, bolševi
kai jau ne tiktai pilnai pri
pažįsta privatinės nuosavy
bės principą, bet ir nori pa
daryti taiką su senaisiais 
savininkais. Svetimų šalių 
savininkams jie siūlo sugrą
žinti visą turtą, o saviem- 
siems buržujams kolkas dar 
tiktai dalį turto, — norėda
mi, matoma, kitą dalį to tur
to palikti rankose naujųjų 
buržujų, išdygusių po “ko
munistinės” valdžios sparnu.

Bolševikiškos revoliucijos 
pradžioje Leninas paskelbė 
obalsį “Piešk plėšikus” 
(grab nagrablennoje). Da
bar jo obalsis yra: “Dalinki
mės su plėšikais!”

Prie to obalsio reikėtų pri
durti: “...kol dar ne vėlu”.1,

Aštuoni metai atgal vienas 
pakvaišėlis nužudė paskilbusį 
prancūzų socialistų vadą, Jcan 
Leon Jauresą. Jaures buvo vie
nas gabiausiųjų kalbėtojų pa
saulyj. Pasaulinio karo debe
sims besiniaukiant, jis griež
tai nusistatė prieš karą. Del 
to savo nusistatymo jis ir li
ko nužudytas.

Pasak Jean Longueto, kada 
Pfrancijos prezidentu liko iš
rinktas Poincarė, Jaures nau
jam prezidentui pasakęs:

“Bukite atsargus, — prie
šingame atvėjyj Jus liksite

reakcijos ir karo preziden
tu.”
Ir tie pranašingi Jaureso žo

džiai pilnai išsipildė: Poinca- 
rei beprezidentaujant kilo pa
saulinis karas. O dabar Poin- 
carė yra Vienas aršiausiųjų re
akcionierių pasaulyj.

Šiomis dienomis Montpe- 
liere mieste garsiojo socialisto 
atminčiai liko pastatytas pa
minklas. Paminklo atidarymo 
iškilnioje dalyvavo daug žy
mių Pranei jos žmonių. Buvu
sia ministerių pirmininkas, 
Painleve, savo kalboj pabrėžė, 
kad Jaures buvo pasaulio de
mokratijos ir sąžinės reiškė
jas.

šiomis dienomis Neapolyje 
įvyko Italijos fascistų (fašis
tų) suvažiavimas. Suvažiavi
mo posėdžiams besibaigiant, 
fascistų vadas, pTof. Benito 
Mussolini, pareiškė:

“Aš prisiekiu, kad mes 
neimliausime kovoję tol, kol 
valdžia nebus fascistų ran
kose. Jeigu to nebus galima 
padaryti ramiu budu, tai 
mes panaudosime spėką.”

’ Ko gera, Italija greit susi
lauks fascistų diktatūros. Ar 
demokratinis elementas pajėgs 
prieš tą juodašimčių organiza
ciją atsilaikyti, — sunku nu
manyti. Reikia žinoti, kad fas- 
cistai yra gerai susiorganizavę 
ir apsiginklavę. Jokių įstaty
mų jie nepripažįsta: spėka — 
tai teisybė. O kad ir nelabai 
didelis gerai suorganizuotų 
žmonių Skaičius gali diktatū
rą sukurti, — parodo bolševi
kų praktika. Gi, pasak drg. 
Hillųuito, tarp bolševikų ir fas
cistų yra daug bendrumo: kaip 
vieni, taip ir kilti prie savo 
tikslo eina teroro pagalba.

Bolševikų švietimo komisa
ras, Lunačarskis, laikraštyj “Iz- 
viestija” reikalauja energingų 
priemonių švietimo darbo pa
kėlimui. Jisai sako, kad švie
timo komisariatui reikalinga 
daugiau pinigų skirti, ir kad 
Komunistų Partijos Centrali- 
nis komitetas turi palaikyti su 
komisariatu tampresnius ry
šius.

Visas švietimo aparatas 
valąs būti reorganizuotas, 
iki šio1! to nepasisekė padaryti.

Ant galo, Lunačarskis sako, 
kad stoka lėšų provincijoj ir 
centralinės valdžios nesirūpi
nimas švietimo darbu stumia 
Rusiją į aziatinį barbarizmą.

Toliau sakoma, kad praei
tais metais Rusijoj buvę 47,- 
189 pradžios mokyklų, o šiais 
metais jų skaičius nupuolęs 
iki 40,287. Mokytojų viso bu
vę l(X),709, o dabar tik 88,618. 
Mokinių skaičius nupuolęs nuo 
3,869,752 iki 2,852,676. Vidu
rinių mokyklų buvę. 1,922, o 
dabar jų belikę tik 1,388.

Tie skaičiai patys už save 
kalba. Tokioj šalyj, kaip Ru
sija, neturėti net trijų milio- 
nų mokinių, ~ tai ištiktųjų 
nepaprastas dalykas. 1917-1918 
m. Jungtinės Valstijos turėjo 
20,853,476 mokinius. Tatai 
kuogeriausiai parodo, kaip rū
pinamus! švietimo’ darbu Ame
rikoj ir Rusijoj. Nebereikalo 
tad Lunačarskis ir sako, kad 
bolševikų valdžios nesirūpini
mas apšvietimu stumia Rusi
jos žmones į aziatinį barbariz
mą.

“The Milvvaukce Lcader” 
pranešimu, angliakasių ( strei
ko metu 101 laivas įhvo' pa- 
akirtas anglių gabenimui iš An
glijos. Viso č Amerikon likę 
įvežta 1,500,000 tonų suvii’šum 
anglies. Daugiausia anglis gą£ 
benori įvairus spekuliantai, ku
rie tikėjosi pasipelnyti. Su
prantama, jog tai btt^ov daro
ma ir tuo tikslu, kad anglia

kasių streikų sulaužus.
Spekuliantų nelaimei, strei

kas pasibaigė anksčiau, negu 
jie tikėjosi. Tuo budu jie pa
tys papuolė į savo spąstus. Im
portuotos anglys yra bloges
nės rųšies, negu Amerikoj iš
kasamos. Tos priežasties delei 
spekuliantams dabar prisieina 
importuotas anglis pigiau par- 
daVineti, ,negu amerikoniškas. 
Ir Žinoma, jiems nebepavyko 
pasidaryti sau to milžiniško 
pelno, kokio jie tikėjosi.

Illinois valstijoj yra paskil- 
bęs savo viduramžių tvarka 
miestukas — Zion City. Mie
stuko tikruoju valdonu yra re
liginis fanatikas Voliva, kuris 
tvirtina, jog saulė sukasi apie 
žemę. Žemė esanti, to pono 
tvirtinimu, paplokščia, kaip 
blynas, ir mėnulis esąs tik 20 
mylių atstumo nuo žemės. Mie
stuke iki šiol buvo draudžia
ma rūkyti. Prasižengusieji prieš 
tą patvarkymą buvo baudžia
mi pinigine bausme.

Bet štai teisėjas Claire C. 
Edwards išdavė indžionkšeną, 
kuriuo einant, Zion City val
dininkams yra draudžiama rū
kytojus bausti. Volivos advo
katas, *Forby, žada perkelti by
lą į “augščiausius šalies teis
mus”, kad panaikinus draus
mę. Jisai sako:

“Mes parodysime rūkyto-- 
jaiųs, jog ir nerūkantys žmo
nės turi šiame pasaulyj šio
kių tokių teisių, ir kad jie 
negali mus sarginti savo du
rnais.”

Toliau p. Forby sako, kad 
tai busianti 
šių šios 
lų.”

Jeigu 
mi, tai 
parodo,
dar tebegyvena viduramžių ga
dynės žmonės.

Ateivybės suvaržy
mo sėkmės

Nors pirmaisiais finansiniais, 
ateivybę suvaržančio įstatymo 
metais, kur ateivybė suvaržo
ma iki 3 nuoš., ateivių pribu
vo 309,556, tečiaus užsieny gi
musių skaičius padidėjo per tą 
laiką tik 6,518 vyrais ir, vy
rais čia vadinama visi vyriš
kos lyties asmens, įskaitant 
daugelį vaikų, dar neturinčių 
dirbamojo amžiaus.

Tečiaus ateinantis kongreso 
posėdis žada dar daugiau at
eivybę suvaržyti. Kongreso At
eivybės Komiteto pirmsedis at
stovas Johnson jau parašė pro
jektą, kuriuo 3 nuoš. kiekis su
mažinama iki 2 nuoš. Jo noru 
yra sumažinti vienu trečdaliu 
įkaičių asmenų įleidžiamų į 
Jungtines Valstijas einant da
bartiniu įstatymu, kuris nu
stato ateivybę iš Senojo Pa
saulio šalių 3 nuoš. skaičiaus 
jų gyventojų gyvenančių Jung
tinėse Valstijose pagal 1910 
m. surašymą.

Pasižiūrėję į pernai metais 
atėjusių ateivių skaičių 309,- 
'556, jie sako, kad svetur gi
musių gyventojų skaičius dar 
vis per daug sparčiai auga. Bet 
jie pasitenkindami tik šituo 
skaičiumi klysta. Viena, per
nai metais iš šalių, kurioms 
paskirta ateivybės kiekiai, at
ėjo Viso tik 243,953. Likusieji, 
daugiau kaip penkta dalis, at
ėjo iš Kanados, Meksikos ir 
kitų vakarų pusrutulio šalių, 
kurioms nuošimtinis varžymas 
nėra taikomas. Beto, norint ži
noti šalies svetimšalių lygį, 
pareina žiūrėti ne tik ateivy
bės, o ir išeivybės. Pereitais 
finansiniais metais, pasibaigu
siais birž. 30! d. iš Jungtinių 
Valstijų išvažiavo 198,718 sve
timšalių išeivių, palikdami čia 
aptviršio tik 110,844. Iš per
nai atvykusių 149,741 buvo vy
ras ir 159-815 moterų, o tarp 
išvažiuojančių buvo 143,223 vy
rai ir 55,489 moters. Tarp at

važiuojančių buvo mažiau kaip 
pusė vyrų, o tarp išvažiuojan
čių buvo mažne trys ketvirt- 
daliai vyrų. Tatai gaunama ne
paprasta padėtis: per apskri
tus metus einant suvaržomuo
ju įstatymu moterų atvyko 
104,326, o vyrų 6,518 (abu 
skaitmens apima ir vaikus).
„ Moterų ir vaikų ateivių da
bar atvyksta daugiau negu vy
rų, kaip tik priešingai (am kas 
būdavo iki 1914 m. šita per
maina didžiumoj pareina nuo 
to, kad Europos valiuta sumen
kėjo ir norintieji čia atvažiuo
ti, gali tų padaryti tik čia gy
venančių savo giminių pini
gais. Antra vertus, išvažiuoja 
iš čia daugiausia jauni ir be 
šeimynų vyrai.

Tokiu budu 309,556 ateiviai 
svetimšaliai, atėjusieji pernai 

į metais mažne pranyksta, kada 

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu- 
iLLj f vos piliečių registracijos.

Anketos Taisyklės
1. Dalyvauti anketoje gali kiekvienas suaugęs (21 metų amžiaus) žmogus, kuris 

yra gimęs Lietuvoje arba kurio tėvai yra gimę Lietuvoje; vyras ir moteris, išsiėmęs 
Amerikos piliečio popieras ir neišsiėmęs jų.

2. Atsakyti į anketos klausimus reikia parašant kryželius ties* kiekvienu klausimu 
tam tyčia padarytuose langeliuose po žodžiu “Taip” arba “Ne”.

3. Pirm rašysiant kryželį reikia atidžiai perskaityti klausimą ir pagalvoti apie jo 
prasmę, kad nepadarius klaidos ir išvengus trynimo, braukimo ir t.t.

4. Ant anketos blankos nereikia dėti jokių pastabų. Jeigu kas randa reikalinga 
padaryti kokių pastabų dėl anketos, tai tegul atlieka tai ant atskiro lapelio popieros.

5. Blankos apačioje turi būt balsuotojo vardas-pavardė ir tikras adresas. Už ne
mokantį rašyt gali pasirašyt kitas, bet pastarasis tuomet turi padėt ir savo vardą- 
pavardę bei adresą.

6. Viena blanka gali būt pavartota tiktai vieno žmogaus balsavimui. Jeigu kam 
trūksta blankos, tai tegul paprašo savo pažįstamo, kuris turi atliekamą blanką, arba 
tegul įsigija “Naujienų” kopiją.

7. Išpildę blanką (ir padėję savo pavardę bei adresą), iškirpkite ją visą pagal apva
dus, kuriuose ji yra išspausdinta, ir tuojaus siųskite “Naujienoms”, patogumo delei pa
žymėdami ant konverto, kad tai yra “anketa”.

8. Neatidėliokite balsavimo rytojui, bet veikkite šiandie, ir raginkite savo pažį
stamus.

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Taip Ne 

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie- f J 
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos? ___

Ne2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone Taip Ne
isakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

Adresas

Ne4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty- Taip 
nią, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu- 
sius pilietybes popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

Ne

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos?

Taip Ne

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenau- ^ajp 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybes teisių Lietuvoje?

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone fpai 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu- __ 
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, j 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

- _ - - - ■ - - -Į-------------------------------------- J------------------------------ t. --------- -------------- -■ ---------------------------- ■ --------------

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į-Lietuvos Sei
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti?

Balsuotojo 
Vardas-Pavardo

r Adresas

Taip Ne

Taip Ne

pradedi žiūrėti tarp jų darbi
ninko vieko. Be to daugiau iš
ėjo, kaip atėjo iš tų šalių, ku
rios aprūpindavo Jungtines 
Valstijas neišlavintais darbi
ninkais. Italų, kurie gelžkelius 
tiesdavo, srutynus kasdavo, 
pernai metais atėjo 40,319, o 
išėjo 53,651. Tas pats su len
kais: iš Lenkijos atvažiavo čia 
28,635, o išvažiavo Lenkijon 
33,581. Taip pat iš Graikijos- 
Ispanijos, Portugalijos, Jugo
slavijos ir kelių kitų šalių at
vyko mažiau negu išvažiavo. 
Nacionalė Pramoninės Konfe
rencijos Taryba mano, kad 
neišlavintų darbininkų mažė
jimas dar geriaus matos iš 
amatų statistikos pernai me
tų ateivi jai. Ji sako:

“Viso padidėjo 7-642 pfrofe- 
;sionalų klasės, 33,630 išlavin
tų darbininkų, 39,309 tarnų ir 

76-106 be amato, prie kuri 
priskaitoma moters ir veika 
o viso prarasta 67,332 juoda
darbiai.... Įskaitant tik tas iš
lavintų ir maišytų darbininkų 
klases, kurios tiesiai susiriša 
su darbininkų parupinimu 
Amerikos manufaktūrinei pra
monei, ateivybė už pirmus fi
nansinius naujo įstatymo vei
kimo metus parodo viso nuo
stolio 30-883 darbininkus.”

Nacionalės Pramoninės Kon
ferencijos Taryba primena dar, 
kad nuo 1909 m. iki 1919 m. 
algapdlnių skaičius Amerikos 
manufaktūrinėse x pramonėse 
kas metai augo po 250,000. 
Daugiausia jų suteikdavo atei
vių plūdimas — šitas šaltinis 
per penkelis metus prieš ka
rą suteikdavo po 400,000 išla
vintų ir neišlavintų darbinin- 

| kų kas metai. '



nais

Pianų

Šimtai žmonių tapo nustenbin

ti pereitą savaitę,kuomet tėmi

jo j mūšy daugybę kostume

rip didžiajam remodeliavimo

atidaryme.
rasę

Otercoats

Overkautai
$25.00 $45.00

Lietuvių Rakandų Krautuvėse 
Kainos Negirdėtai Nužemintos

KAMA 30 f A 60 CtfiTAt,}
.4’

KlabsRiie pas apfielęoHlis.\

Čekių sąskaitų, 
Taupymo sąskaitų, 

Pinigų siuntimo 
Investavimų.

Overkautai Taip Madingi, 
Kad Kiekvienam Patinka

Užganėdinsime Šia 
Savaitę Kiekvieną

Certifikatų depozitų
Kolektavimų

Rear Estate Paskola
Apsaugos dėžučių

Jau siunčiama per 

Didyjj Valstijinį Banką

PIay
IŠPARDAVIMAS

West Side’s didžiausia drapanų krautuve
Šiandien atdara iki 10 vai. vak. Ned. iki 1 vai. po pietų.

Virš 45,000 Kostumerių 
Naudojasi Musų Įvairiais

$27.50 $37.50
$33.50 $47.50
Didžiausis vaikams pasirinkimais

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

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

Tel. Lafayette 0098

Siutai
su 2 kelinėms

Visi padėti taupymui pinigai pirm ar 10-oj dienoj seka 
mo mėnesio, mokėsime nuošimtį nuo 1-os.

Central Manuafeturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

šiemet jon įstojo daug naujų 
narių ačiū gelžkeliečių streikui. 
Ji apima visokių klasių gelž- 
kelio darbininkus ir siekiasi 
suvienyti gelžkelių darbininkų 
unijas. Ji jau jungiasi su Ame
rikos Gelžkelių Darbininkų Fe
deracija, kita "netiesuota” uni
ja. R. C. Greenley yra genera- 
lis asociacijos pirmininkas.

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

Tel. Canal 2118

Argentinos arbininky 
judėjimas

ISITĖMYKITE korporacijos VARDĄ IR musų 
KRAUTUVIŲ VIETAS

' Išfik’npo linJmeirfasl

Ger^js vaistas dėl susimušimo, 

išsukimo, tinimo, raumeny šiyvumo, 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo ii Californijo* Ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No.

5208 W. Harriso* St. 
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldieniu*.

Canal >257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare.

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

Kampas 18 ir Halsted Si.

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. Boųlevard 5913 

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

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.i Yards 994

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

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

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

Valandos:
n*o 10 ryto Iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

MELDORF GROJIKUS PIANAS
Pardavime šio augštos rųšies- Meldorf Grojiklinio Piano, 
mes žinome, kad kiekvienas jį nupirkęs rekomenduos savo 
draugamas pirkti iš Rietuvių Rakandų Krautuvių ir bus 
mums dėdingas visą amžį. Meldorf pianai yra padaryti ne 
dėl pigaus pardavimo, bet dėl ilgesnio laikymo ir suteikimui 
dailiausios muzikos, užtikrinant visam žmogaus amžiui. Jo 
rėmai yra subudavoti iš atsistovėjusio medžio, skambėjimo 
lentų iš Ciprčs medžio. Striūną pleita išlieta iš varpo skam
bančio metalo. Akcijonai grajina vienadai ar drėgnam 
ar sausam ore. Ir visa vidurinė mašinerija yra augščiau- 
sios rųšies. Grajija visokius Standard rolius. šiame iš
pardavime parduodame už labai žemą kainą ir sykiu duosi- 
mes dideles dovanas: šilkinę piano 'lempą vertės $30.00, 
piano suoliuką vertės $15.00 ir 25 music rolls, vertės $20.00 
duosime visai dykai, Kuris pirks dabar Grojiklinį Pianą ver- 
tės $550.00 už .................................................  $345.00

PLENAS VIENOS DIDELES 
UNIJOS ^AUGA.

Numatoma, kad vienos dide
lės unijos idėja sparčiai plėto
jasi gelžkelių unijų darbinin
kuose. Tai liudija peticija, ku
rią Šiaurinės Amerikos Gele
žinkelio 'Darbininkų Asociaci
ja įteikė Jungtinių Valstijų Ge
ležinkelio darbo tarybai. Peti
cija reikalauja panaikinti su
tartį Chicago & Eastern Illinois 
gclžkelio su svičmenų unija 
Šiaurines Amerikos ir Chica- 
gos terminalu, ir prašo suteik
ti teisę asociacijai daryti koų-

s (Tamsta ir Mes
METROPOLITAN STATE BANKO užduotis yra 
kuogeriausiai patarnauti Lietuvių visuomenei visuo
se pinigiškuose reikaluose ir tą užduotį pasekmingai 
atlieka.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vai*
Phone Canal 0257 J

traktą. Ji pamatuoja savo rei- 
kalavimus tuo, kad 127 iš 142 
svičiavimo terminalų darbinin
kų yra asociacijos nariais, ir 
tiktai likusioji dalis priklauso 
sviČmenų organizacijai.

Minima asociacija susitvėrė 
iš “netiosiotai” streikuojančių 
svičmenų 1920 metais. Dabar 
jo-s narių skaičius siekia 01,000.

TODĖL
siųsi pinigų Lietuvon;
skolinsi pinigų dėl namo ar kito reikalo;
pirksi morgičiii arba bonų kurie neša 6%; >
pasirinksi sau bankų dėl Tamištos atliekamų doleriukų

Telephone Yagds 1582

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St„ Chicago.

cią
išegza minuosime
8 po pietų; subatomis nuo 1 iki 6; nedėliomis nuo iki 2.

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

NUO NEGIRDEJIMO IR GALVOS ŪŽIMO

916 Diversey Parkway Netoli “L.” stoties 
Telefonas Buckinghant 1826

Musų pilniausiai įrengta ir moderniškai įrengta organizacija yra, 
prirengta tamstos patarnavimui atsakančiai bile kokiame ban
kiniame reikale. • . /
Taipgi mylėsite draugišką atmosferą, kas pažymės visuose rei
kaluose. . , .1^

^urniturejhigs.Stovės.Pianos. 7Q Archer Avė
1930-32 S. Halsted St. Phonofraphs. Painfs. Hdrdwaie 4177‘™ Archer a ve 

and Geneml Household Goadc

Parduodame ant lengvų išmokėjimų 
Kiautu vės atdaros kas vakaras iki 9 vai.

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICII
3107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro.
Nodilioms ofisas yra 

uždarytas

Buenos Aires, rūgs. 15 d. —— 
Po nepaprastai ilgo lūkuriavi
mo laiko, pasekusio demorali
zuojančias darbdavių . vajaus 
'sekines pernai metais, Argen
tinos darbininkai palengva, 
;bet tvirtai žengia priekin. Tą 
' parodo skaitmen ingi atsitiki^ 
jinai, bet vienas tokių svarbių 
atsitikimų yra kūrimas antro 
darbininkų dienraščio, kuris 
pradės eiti apie rugsėjo 1 d. 
Tai bus oficialinis organas di
džiumos darbininkų organiza
cijos “Union Sindical Argen
tina”, arba Argentinos Šindi- 
kalistų Unijos, gerinus žinomos 
čia kaipo U. S. A., kuri tu
rinti 100,000 narių, įskaitant 
pietų Amerikos didžiausią ir 
tvirčiausią atskirą uniją F. O. 
M. (“Federacion Obrera Mari- 
tama”) arba Pajūrio Darbinin
kų Federacija, susidedanti iš 
pakraščio jūreivių ir skaitlin
gų upinių valčių darbininkų 
Platte, Parana ir k.

“Union Sindical Argentina” 
išaugo iš vienybės konferenci
jos pereitą kovo mėnesį, kuo
met buvusioji didžiuma, arba 
taip vadinąpioji marksininkų 
frakcija garsios F. O. R. A. 
(Federacion Obrera Regionai 
Argentina), arba Argentinos 
Apygardų Darbininkų Federa
cija ga'liaus atsisakė nuo F. O. 
R. A. vardo ir balandžio mė
nesį susivienijo su keliomis sa
varankiomis unijomis ir ke
liomis organizacijomis seiliaus 
susidėjilsiomis su baknnininkų 
frakcija F. O. R. A. šita pa
staroji frakcija, dabar tikroji 
F. O. R. A. žymiai padidėjo per 
pastaruosius dvejus metus, na
riais beveik lygi U. S. A., prieš 
kurią ji kovojo toliau su anar
chistų laikraščio “La Protes
tą” pagclba.

Gelžkelių Darbininkų Fede
racija vietoje pastačius tvirtą 
frontą prieš savo Lombardptji 
gatvės ponus, matomai įra ir 
pertraukė savo ryšius su bu
vusia F. O. R. A., pati didžio
ji organizacija dabar yra sa
varanki. Gal jums žinoma, kad 
septynios iŠ didžiųjų Argenti
nos didžiųjų gelžkelių sistemų 
priklauso Anglijos kapitalui, 
kuris tuomi padaro didelės įta
kos į jos politiką. Viena didė- 
ji linija yra ekonominiu ša
lies gyvenimu ir priklauso 
Francijos kapitalistams, o vie
na Argentinos valdžiai; pasta
roji tik viena paprastai rodo 
nepritekliaus.

Musų overkautai tokios rūšies, kad labai gražiai atrodo. Atrodysi kunigaikščiu apsivilkęs juomi. Viskas 
kuopuikiausiai: materijolas tikrų vilnų, ir aukščiausios rūšies. Geriausio darbo, siūti geriausiose siuvimo 
dirbyklose visoje šalyje ir geriausiai tinka. Gvarantuoja Turner Bros. Clothing Co., didžiausis ant West 
Side drabužių centras. Nėra stebėtina, kad žmonės iš visų dalių miesto atvažiuoja pasipirkt sau overkautą.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Specialistas Moteriškų, Vyriški!
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So.’Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1189 Indenendence Blvd. Chicago

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Nebūk Apkurtęs ir Neturčk Galvoj Užimu
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias, bet tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris priverčia kur- 

Netrotykite vilties, atsineškite Šitą pagarsinimą už kurį 
veltui, bile dieną Šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki

$35.00 $55.00
siutu ir overkauty nuo $10.50 ir 

aukščiau

NATURE CURE INSTITUTE 
DR. J. A. VELONIS, 

OsteopataS, Chiropratas, Nathropatas 
Gydymai įvairių ligų, ypatingai už- 

hfpfeiodo oq ai tųsn?A oq hisntauosis 
4225 Archer Avė. Brighton ėftrk 

naujausiais budais. 
Phone Lafayette 5698.

Vai. nuo 9 r. — 12 pietų. Vak. nuo 
6 — 8. Ned. nuo 9 r. — 12 pietų.
Theater Building, ant 2-rų lubų

^The West SidesavFngs BAN K
Bank ofuSafeti) and Friendly Šeiriai' 

Rooscvčk Road at Halsted *Slrect v Chicago

Pirm negu 
Pirm negu 
Pirm negu 
Pirm negu 
Pirtn? negu pasirink u laivakortę į ar iš Lietuvos;

ATEIK I
METROPOLITAN STATE BANKĄ dėl patarimo, čia patyrę Lietu
viai bankininkai suteiks Tamistai veltui daug naudingų patarimų apie 
bikokį pinigišką klausimą.

Turtas virš $2,400,000.00
Kreipkitės yptiškai arba laišku

MetropolitanStateBank
Pirmutinis ir Didžiausis Lietuviu Valstijinis 

Bankas Amerikoje

2201 W. 22nd ST.
CHICAGO.

gothARDOL

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.
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BRUNSWICK’O
TOBULUMAS YRA 
VIETON VISŲ PHO- 

NOGRAFŲ.
Groja visokius rekordus — genaus. 
Pamatyk ir pamėgink, pakol pirksi 
sau Phonografą, nerasi geresnėą 
mašinos.
Kviečiu mano krautuvėn pamatyti 
Brunswick ir kitokius Phonografus, 
kurių čia matysite kokybę.
Phonografus ir Pianus mieste Chica- 
go gyvenantiems, parduodu ant leng
vų mėnesinių išhiokesčių. Iš kitų 
miestų, klauskite mano krautuvės ka
talogo.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

Chicago, III.

K as Dedasi 
Lietuvoj

ALGAS JAU IŠMOKA LITAIS.

Kaunas, 3. X. — Nuo 1 spa
lių dienos Lietuva jau galuti
nai perėjo prie savosios valiu
tos — litų bei centų. Pašto, 
gelžkelių ir kitose valstybės 
įstaigose visokie piniginiai at
siskaitymai jau imama nebe 
auksino, bet litų kursu. Įstai
gų tarnautojams algos už rug
sėjo mėnesį jau išmokama li
tais.

Valdžios oficiožas ^Lietuva” 
stambioms raidėms ant pirmo
jo puslapio buvo įdėjęs žinių, 
buk valdininkams esą žymiai 
pakeliamos algos. Tuo tarpu 
tokio žymaus algų pakėlimo 
visai nėra, nes žemesniesiems 
tarnautojams, kaip sargams, 
jieŠmininkams (sifcreločnikams) 
ir kitiems algos nustatyta tik 
po 30-40 litų mėnesiui, o bran
genybe vis dar tebekįla.

—- Gelžkelietis.

Vokiečių socialistai prisidėjo 
prie mažumų bloko.

Centralinis vokiečių rinki
mų komitetas Lodzėj pranešė, 
jog Pomerno ir Pozanūs vo
kiečių socialistų organizacijos 
įeina tautinių mažumų blokan.

[ŽRM]

TAUTINIŲ MAŽUMŲ MO
KYKLOS LATVIJOJ.

Latvių švietimo Ministerijos 
žiniomis, praeitais 1921-1922 
mokslo metais mažumos turė
jo išviso 456 mokyklas (užper
nykščiais metais jos turėjo tik 
241 mokyklų) su 2678 moky
tojais ir 52909 mokiniais.

Iš šių mokyklų Rusų De
partamento žinioje randasi 
223 mokyklos su 21781 mo
kiniais, Vokiečių Departamen
to žinioje — 84 mokyklos su 
11129 mokiniais, o Žydų Depar
tamento žinioje, 60 mokyklų 
pu 10291 mokiniu. Latvių mo
kyklų yra 1382 su 4801 mo
kytojų ir 120,858 mokiniais.

[ŽRM]

VIENINTĖLĖ TIKRA PROGA GAUT:

UKRAINIEČIŲ ŽYGIAI PRIEŠ 
LENKUS LVOVE.

Puikių rašomą plunksną, patentuotą be rakto spynelę, kombinuotą 
peilį, visiškai veltui.

Keitimąsi moters
gyvenimo išmėgintas

Tie, kurie vaikščiojate prie akių 
daktaro, ir turite akinių po kelias po- 
tas, o nei viena jums negelbsti, jums 
galva skauda, sprandą skaudą ir au
sys ūžia, jus pagelbos niekui* negau
nate.

Ateikite pas mane, aš duosiu pa- 
‘arimą.

P. A. MILLER '
2128 W. 22nd St., 

Chicago, III.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos ikaudijimą,
Jei įkaitant raidis susilieja,
Jei 18 raidis darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidą, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska** 

da, tuomet reikalaukit akinią.

Šis naujas pietams įsidėti autfitas, yra 
žinomas visų klesų žmonėms, ypatingai 
tiems, kurie yra priversti pietus valgyt 
ne namie. Gvarantuojame, kad įpiltas 
šiltas pienas ar kava į musų vaccum 
butelį, bus šiltą per 24 valandas, arba 
jei įpilsi šaltą, bus šaltas per 36 valan
das. Šis autfitas susideda iš puskvorti- 
nio butelio ir lengvais enemelio keisais, 
kuris lengva panešt kaipo užaugusiems, 
taip ir mažiems ir jie gali pasidžiaugt: 
švariais ir skaniais pietais, užsigeriant 
karštu, arba kaip ledas šaltu 

Reisai 1014 colių ilgio, 41,2 colių pločio, 7 colių aukščio. Apatinė 
dalis padaryta susidėjimui užkandžių ir galėtinai didelė kad gali 
pakakti dviems žmonėms; viršuj butelis ir geriamasai puodelis.

Puikiausia rašomoji plunksna; ra- 
šomasai galas 14 karato aukso, 
padaryta tvirtai ir rašo gražiai, 
nelieja per dauk, vertės $3.00. Šis 
yra tikrai praktiškas ir parankus 
kiekvienam dalykas. Kombinuo
ta be rakto spynelė, labai tvirtai 
padaryta, kuri reikalinga į kiek
vienus namus, nepaisant, gyveni 
mieste, ar ant farmų. Niekas ne
atrakins, kaip tik tas, kuris ž no 
kombinaciją. Kaina$2.00. įde
dame ganėtinai aiškius nurody
mus, kaip ji veikia.
Labai gražus kišeninis pejlukąs, 
kuris reikalingas kaip namuose; 
taip ir ir kiekvienam*. T?xi-

kitą mažesnę, kerpamas gelažtes, 
darytoją ir labai gerą ylą, čeverykų pa- 
Kriaunys ebony kombinacijos; ilgis 3% 

colių. Vertė $2.35.
Virš minėti trys dalykai duodami 
kiekvienam visiškai VELTUI, 
kad supažindinus publiką su 
LUNCH KITS, kurio visai žema 
kaina, $4.95. šis pasiūlymas^ yra 
tik visai per trumpai aprubežiuo- 
ta laiką, todėl pasiskubinki! su 
užsakymais, kad galėtumėt pada
ryt dovaną ateinančioms šventėms 
savo draugams ar giminaičiam^ 

Pasiųsk tik 25 centus padengimui persiuntimo lėšų ir $4.95 aplaikius siuntinį.

dvi gelažti: vieną ilgesnę 
ubsukį, kreicerių, kenų ati 
’isymui, arba palankus.

gėrymu.

Lvove įvyko didelis vietinių 
ukrainiečių mitingas. Referen
tas Celevičius nurodė, jog uk
rainiečių tauta neigiamai žiuri 
į lenkų norus ir nesutiks su jo
kiais kompromisais. Kai dėl 
rinkimų kalbėtojas, bijoda
mas, kad policija neuždarytų 
mitingo, tepaminėjo tik rezo
liucijas apie rinkimų boikota- 
vimę, priimtas visų ukrainie
čių partijų be išimties. Re to 
kalbėtojas šaukė susirinkusius 
remti ukrainiečių įmones, nes 
lenkai jas boikotuoja “Rozivvo- 
jo” agitacijos receptu.

Referatui pasibaigus, vienu 
balsu buvo priimtos rezoliuci
jos prieš rinkinius ir prieš au
tonomijų.

Mitingas pasibaigė šauksmais 
pagerbti ukrainiečių visuome
nės darbuotoj ams, kovojantiems 
11 ž Rytų Galicijos nei»ril<laiiso- 
mybę. [ŽRM]

APIE EKSCESUS
KATOVICUOSE.

LUXLTS SALES CO., Dept. P-94, 1513 Emma St.j Chicago, Illinois.

Antisemitiniai ekscesai Katovi
cuose prieš Tautų Sąjungų.
Žydų Delegacijų Komiteto 

atstovas Ženevoje p. C. Abcr- 
sonas įteikė Generaliniam Tau
tų Sujungus Sekretoriui me
morandumą dėl ekscesų prieš 
žydus Katovicuose. Memoran
dume pavartoti prieš Lenkus 
reikalingas priemones, kad ap
saugojus mažumas.

Tautų Sų jungos Sekretoria
tas nusiuntė Lenkų valdžiai 
memorandumo nuorašu ir pra
šė duoti reikalingų paaiškini
mų.

Streikas
Pirmutinis straikas Suvieny

tose Valstijose kilo mieste 
New York, apie 120 metų at
gal, t. y. 1803 metais — strai- 
kavo jūreiviai. Gi 85 metais 
vėliau, t. y. 1888 buvo net 697 
straikai, kurie palietė 210,000 
darbininkų. Dabar gi laikraš
čiuose skaitome,’ kad Lodžiuje, 
Lenk i j oj, straikavę darbinin
kai audėjai susitaikė su darb
daviais per darbo ministerijos 

tarpininkystę, laimėdami net 
40 nuošimčių algos pakėlimo. 
Bene tik bus pirmas Lenkijoj 
tos rųšies straikas.

Kuomet atsakančiai savo 
pilvo neužganėdini, jif> irgi iš
eina ant straiko, atsisako nuo 
savo pareigų, kaip kad tie 
darbininkai. Todėl reikia kiek
vienam žinoti, kad reikia duo
ti pilvui visais atžvilgiais už- 
ganėdinimų. Pilvų užganėdin
ti, kad nestrdikuotų ir nereik
tų kviesti kokios • ministerijos, 
kaip kad Lenkijos darbinin
kams, kad sutaikintų; tam 
inicMtii yra prirengtas vaistas, 
kuris jau per 15 metų gelbė
ja žmones nuo tos nelaimės; 
yra prirengtas iš Lietuvos at
vežtų žolių, šaknų, žievių bei 
žiedų ir vadinamas Salutaras 
Riteris, kurį galit gauti savo 
vaistinėj, arba kreipiantis tie
siai į laboratorijų adresuojant: 
Salutaras Drug & Chemical 
Co., 1707 S. Halsted St., Chi
cago, UI- (Apg.)

Patvirtina, kad Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound yra daug pagelbėjęs 
šiame laike.

Metropolis, Illinois. — “Esu ėmusi 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 

pound, ir jo reikš
me Jave man su
prasti, kad tik per 
jį atgavau stebėti
ną naudą. Sirgau 
per aštuonis mė
nesius, kas mane 
buvo privertęs gu
lėti lovoje, ir tik 
tada galėjau šiek 
kentėti, kuomet 
naudojausi savo 
draugės ponios

Smith patarimo, kad pamėgičia Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
ir Jaknų Pilių. Labai žymiai pra
dėjau geriau jaustis imdama šias 
gyduoles, kad jaučiausi gerame pa
dėjimo į dvi savaiti. Buvau perkei
time savo gyvenimo, kuomet pradė
jau imti jūsų gyduoles ir praleidau 
tą laiką be jokio apsunkinimo. Da
bar esu visiškai sveika ir tvirta at
likti visą savo darbą: skalbimą, pro- 
sinimą, grindų plovimą ir virimą, tai 
yra, viską galiu padaryt namieje, ir 
galiu eiti apie tris mylias nepailsda- 
ma. žinau keletą kaiminkų, kurios 
pasigelbėio jūsų gyduolėmis.” MRS. 
EMMA CULCULVER, 705 E. 7th St., 
Metropolis, Illinois.

Rementis ant Lydia E. Pinkham 
Vegetable Convpound. Nerviškumas, 
erzinimas, karščiai, galvos skaudėji
mas ir svaigulys yra prašalinami per 
atsakančias gyauoies.

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

R U ATT A SERENELLI, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Bhie Islaųd Avė., 
Chicago, III.

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

S. L. Fabionas Co.,
809. W. 35th St., Chicago 

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

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir
' Parduodame Laivakortes

Esam Registruoti Notarai 
Lietuvos Atstovybėje.

UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 
TEISINGA PATARNAVIMA

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

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, UI.

LIETUVIŲ TARYBA 
LIETUVOJ.

DETROIT, MICHIGIN
West 1394 . Heml. 6678*'

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

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mich.

Tel. Lafayette 4223 
Phvmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogerlausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th St., Chicago. TU._____ __ ______ Tz 

r DAVID RCTTĖR & CO.3 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visur pristatom. 
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
IL ■ --------------------------- ------------—J

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais 
X-Ray, tai dabar neturite praleisti 
tos progos ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jūsų li
gos. Po išegzamdnavimo 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 šia 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

naudosite musų patarnavimu. Pasidėkavojant 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 macicos, 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 
<J

Rygos spaudos pranešimu, 
vietiniai lietuviai nutarė su
daryti Latvijoj lietuvių Tary
bų, kuri turi tikslo ginti lietu
vių reikalus, kaipo mažumos 
Latvijoj. [ŽRM]

APIE RINKIMUS LENKŲ 
SEIMAN.

z—1 1 ■ —-............ %
DR. F. MATULAITIS, 

8709 Jos. Campan Av. 
DETROIT, MICH. 

Ofiso valandos: 1—8 dieną 
7—8 vakare 

Tel. Mafket 6234, Market 4526 
v. ■ . ___ ________ ______J

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

tikos fofografistas A. Voitkevičius 
pagrįžo iš Lietuvos ir savo name 
636 W. 18 St., Chicago, III atida
rė Photo Studijo pagal naujausios 
mados.

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co., <
1619 W. 47th St^

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

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

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

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

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0897. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

Lietuviai netinka rinkimams.

Vilniaus laikraštis “Unzer 
Tog” (Nr. 968) perduoda atsi
tikimų, jog rinkimų sųrašų re
gistratorius atsisakė įnešti su
rašau vieną moterį tik todėl, 
jog ji esanti lietuvė.

Lenkų kandidatai Vilniuje 
rinkimams Seiman.

Lodzės laikraštis “Pravda” 
praneša, jog Korfanty kreipu
si į dešiniųjų blokų, reikalau
damas, kad jie statytų jį pirmoj 
jųjų surašo vietoj Vilniuje ir 
Lodzėj.

“Przeglųd ĮWeczorni” prane
šimu, kairiųjų grupės statys 
“kresuose” bendrų rinkimų 

sųrašų su generolu Želigovskiu 
pryšaky.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruples pagelbės jums visuoinėt ją
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite banką Ruffles savo aptiokojo šiandie už G5c., arba prisiųskito 75e. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

plaukus puikiais—

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.
Siaur-vak. kampas 55os ir Ashland av.

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

Chicago, III.

---------- ------------------------------

DR. W. YUSZKT’i’AVICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukce Avė.
Tel. Humboldt 5849 

’l
-------- -- ----------------------------- y

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.
V-. , .....  ...................«■>

t--------------------------------------------------------------*<"

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

3261 S. Halsted St. 
TeK Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118 
k______________ __ _______________J

’ DR. A. MONTVID
Lietivis Gydytojai ir Chirurgu 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte

Telephone Central 3362 
1824 Waban«ia Avo.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 
_________________________________ U

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Halsted StM Chicago, III,

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
■ Z

---------------- --------- --------------  „---- . ,
Rezidencijos Tel. Yards 5142

Vai.: 10 ryto iki 8 vak.
DR. A. R. MERSCHATIS

DENTISTAS
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

3243 So. Halsted St., Chicago.
NedSldienias pagal sutarimą

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

.....................  ■■■ I ■!./

John J. Smetana
Akinių specialistai 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvia.

Ant trečio auglto viri Platt’e ap
tiekei, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vak.
............■■■.. ... ................. .

DR. VAITUSH, O. D,
Lietavia Aldą Specialistai

įtempiu^, aurli 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kariti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (6ERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1,

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

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
■ Reumatizmas Sausgėla |
■ ' Į

Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgčle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
■ Ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo-
■ stis lengvai prašalina viršmi- 

I nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padčka- 
vonės pasveikę. Prekč 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiem

l kaina 56 centą.

■ J lįsti n Kulis
i 3259 So. Halstod St. Cblcigo, III.

■■
■

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ii 
Privatinių 
Lig,

Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
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. Nedčl- 
dienlais 10-1 po piet. Panedčlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEilMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
MISTERIJA ŠEIMYNOJE/ 

Moteris ,ir posūnis areštuoti. 
Kaltinami užnuodijime vyro.
Juozo Kliniek’o šeimynoje 

įvyko misterija. Jis nors svei
kas ir tvirtas vyras būdavo, 
l>et kurs laikas pradėjo sarga- 
lioti ir gerti gyduoles. Paga
lios pamatė, kad jo sveikata 
laipsniškai nyksta, jo spėkos 
dingsta ir nejuokais artinasi 
mirtis. Pastaruoju laiku jo li
ga pasidarė labai keista — jis 
pradėjo jausti džiustąs, kas jį 
privertė trinti sgve šlapiu 
rankšluosčiu. Jonas Klimek, 
Juozo brolis, pradėjo neri
mauti dėl tokios savo brolio 
ligos ir nusistatė pašaukti ge
rą daktarą, Dr. P. T. Burns, 
1134 S. Leavitt gat., tapo pa
šauktas. Apžiūrėjęs ligonį ir 
išklausęs jo pasakojimų, jis 
nužiūrėjo ką tokio nepapras
to ir nugabeno jį West Sidės 
ligoninėn, kur jam tapo pada
lyta operacija ir kur jis dabar 
randasi nejaukioj padėty.

Dr. William D. McNally, 
koronieriaus laboratorijos vy
riausias chemikas buvo pap
rašytas padaryti cheminį ana
lizę medžiagos, paimtos iš J. 
Kliuiko skilvio. Analizas su
rado arseniko. Tuoj duota ži
nia policijai, kuri atlankė J. 
Klimek o namus, 1153 Tell pi., 
iškrėtė juos ir rado bonkutę 
arseniko ir areštavė p-ią Ma
ry Klimek ir Juozą Mitkewicz 
— ligonio moterį ir posūnį.

Areštuotoji moteris jau per
gyvenusi 4 ar 5 vyrus, kurie 
visi mirę irgi misteriškai — 
metams ar daugiau praslinkus 
po apsivedimo. Koronierius 
Huffman čia numato sumaniai 
paslėptą misteriją ir žada pa
reikalauti iškasti mirusiųjų 
vyrų kunus, jei bus galima jų 
kapai* Jttffasti.

Juozas Klimek, kuris dabar 
guli ligoninėj ir sulig daktarų 
pareiškimo vargu gyvensiąs, 

pasakoja ar čia tik nebus koks 
nors sumoksiąs jį nužudyti. 
Mat kiek laiko atgal jo mote
ris paklaususi, ar jis esąs įsi- 
draudęs. Jis buvęs įsidrapdęs 
ant $1,000. Tą apdraudą mote
ris patarusi panaikinti ir įsi- 
drausti ant daugiau. Jis' jos 
paklausęs ir tapęs {draustu 
net dvejose kompanijose. Ne
trukus po to jis pradėjęs sar- 
galiuoti. • »

P-ia Klimek ginasi, kad jo
kio sąmokslo ji dabar ir nie
kuomet nedariusi ir kad jos 
buvusieji vyrai mirę natūra
liai. Bet policija nemano tuo 
pasitenkinti — žada dalyką ty
rinėti smulkmeniškai. Pama
tysime kuo ta misterija užsi
baigs.

ATIDARO OFISĄ NAU
JOJE VIETOJE.

Dr. Al. Davidonis.
šiandie I>r. Al. Davidonis* 

persikraustė į naują reziden
ciją, 4643 S. Miehigan Blvd. 
(pirmos lubos), ir ten pat ati
darė savo ofisą.

Ligonių priėmimo valandos, 
šiokiomis dienomis nuo 9 ligi 
U ryto ir nuo 6 ligi 8 vaka
ro; nedėldieniais —* nuo 10 li
gi 12 vai. ryto.

PAKANKA TRIJŲ “TAG” 
DIENŲ.

Miesto tarybos finansų ko
mitetas nutarė įteikti tarybai 
rekomendaciją, kad pastaroji 
pravestų patvarkymą, sutei
kiantį leidimą tiktai trims 
‘ tag” dienoms į metus. Komi
tetas argumentuoja remdama
sis tuo, kad esą galimas daik
tas, jog ne .visos organizaėK 
jos, kurios renka pinigus, su
naudoję juos pareikštam tiks
lui. Fitzmorris žada remti ta- 
rybą, jei toks pa tvarkymas bus 
pravestas.

APKALTINO ŠEŠIS UNIJŲ 
VIRŠININKUS.

Užvakar prisaikintųjų teisė
jai apkaltino .šešis dviejų dar
bininkų unijų viršininkus. Jais 
yra: Dažytojų ir plovėjų uni
jos — James P. Garman ir 
Benjąmin A. Abrams biznio 
agentai ir T. Weiss sekr. ir 
ižd.; skalbyklos ir dažalinės 
vežėjų ir šoferių unijos — N. 
Clor ir J. Burger biznio agen
tai ir R. Rado vežėjas. Jie visi 
kaltinami dėl darymo sąmoks
lo boikotuoti Superb dažymo 
ir plovimo kompanijos, 1721 
Milwatikee Avė.

CHICAGIEČIAI SUVARTOJO 
650,000 SVARŲ CHLIORINO. 
< ... .

Šiais metais chicagiečiai jau 
sunaudojo 650,000 svarų chlio- 
rino gerdami vandenį. Miesto 
taryba autorizavo nupirkti dar 
100,000 svarų, kas kainuos 
$45,000. Dr. Herman N. Bun- 
desen, sveikatos komisionie- 
•rius, sako chliorinas esąs rei
kalingas kaipo gyduolė nuo 
šiltinės.

Lietuviu Rateliuose
ZIMANO DAUKANTO DR-JOS 

29 METINIS APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS.

Simono Daukanto Draugija 
yra viena seniausių ir tur bū
ti didžiausių Chicagos lietuvių 
draugijų. Ji kas metai laiko 
savo apvaikščiojimus ir gra
žiai juos surengia. šiemet ji 
turės savo 29 metinį apvaikš
čiojimą su programų ir ba
lium šiandien vakare Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted 
gat. Šitame ap vaikščiojime- 
girdėjau, ketino kalbėti “Nau
jienų” redaktorius P. Grigai
tis. Prasidės pusiau aštuntą.

BR1DGEPORTAS.

“Disputai.” I

Ketvirtadienio vakarą Brid- 
geporto apylinkės lietuviai tu
rėjo linksmą pramogą Jurgi
nas beizmente. Kun. Bumša 
iššaukė Biblijos Tyrinėtojus į 
“disputus” debatus. Jis žadėjo 
atsakyti Biblijos tyrinėtojams, 
neimdamas jų siūlomų $5(M), 
Į jų pastatytus 5 klausimus: 
\r žmogus turi nemirštamą 
dusią? Ar dusios išperkama iš 
čyščiaus rąžančiais ir mišių 
užpirkimu? Ar yni pekla, am
žinos kančios? Kur yra čys- 
čius ir kokioj šaly? Ar Bibli
jos Tyti lietoj ų Biblija yra ne
gera ir kur yra gera?

Šitie klausimai taip sudomi
no Bridgeporto apielinkės lie
tuvius, kad Jurgiuos svetainė 

.kimšte prisikimšo žmonių — 
parapijom] ir Biblijos Tyrinė
tojų sekėjų.

Susirinkimą vedė pats Bum
ša, Rokiškio parapijos vika
ras besitrankąs po Ameriką 
jau daugiau metai laiko. Jam 
susirinkimą atidarius ir pa
klausus, ar yra kits Biblijos 
Tyrinėtojų atstovų, išėjo p. 
Zavista. Bumša nustatė, kad 
tik du klausimai bus debatuo- 
jami: ar yra dusia ir ar yra 
pragaras, ir pakvietė savo 
oponentą parodyti pagal “šven
tą raštą,” kad jų nėra. Bet 
oponentas jam atsakė, kad p. 
Bumšai pareina įrodyti tie da
lykai, o jam išpuls tik jo įro
dymai sumušti. Iš tikro, taip 
ir turėjo būti, bet Bumšai pri
sipažinus, kad jis nėra apsipa
žinęs su Biblijos tyrinėtojų 
aiškinimais ir prašant juos iš
dėti, jo oponentas Zavista su
tiko.

Zavista išėjęs, pirmiausia 
pasisakė, kad jis yra tik pap
rastas darbininkas ir kad jis 
Sakis ne savo nuomones, o tą, 
ką sako Raštas Šventas. Ir jis 
citatomis iš Biblijos parodė, 
kad žmogus yra medžiaginis 
daiktas, kuriam dievas savo 
gyvybę įkvėpęs; kad dievus 

pasakęs pirmiesiems žmonių 
tėvams, kad jie mirs, jei jie 
valgys vaisių nuo uždrausto 
medžio, tatai tie, kurie sako, 
kad jis nemirs, netiki dievui 
ir paeina nuo velnio kuris 
įgundė Jievą tą vaisių valgyti 
ir sakė jai kati jie nemirs; kad 
mirusieji ėjo į peklas — šeo- 
lą vadinant jas žydų kalbos 
žodžiu ir hades, graikų; kad 
tos peklos, kur pranyksta vi
sas žmogaus protas mintys ir 
geismai, vadinas, kur žmogaus 
siela numiršta, yra ne kas 
daugiaus kaip kapas, žemė, 
kur negyvėlis būva pakastas; 
kad kitokių peklų, kur, kaip 
musų kunigai per savo raštus: 
^Peikia,” “Garsas,” velniai 
žmonių dusias smaloj virina 
ir šakėmis bado, nėra ir nėra 
niekur pasakyta apie jas šven
tame rašte.

Bumša jam į tai atsakė ne 
žodžiais paimtais iš Biblijos, 
o savo paties išvedžiojimais. 
Jis sakė: Mano oponentas pri
sipažįsta, kad velnias yra; jei 
jis yra, tai turi būti ir jam 
vieta, kas tokio, kur yra ne
gera. Bet jei biblistai buvimą 
tokios vietos užgina, tai jie 
turi atmesti ir patį dievą, nes 
kas man tas dievas, jei jis ma
nęs nenubaus ir aš jo nebijau. 
Jų mokinimu išeina, kad 
Kristus nebuvo dievas, o taip 
sau didelis žmogus, kurio vL 
sas mokinimas buvo bereika
lingas; kad žmogus yra toks 
pat gyvulys, kaip arklys ar 
šuo. Bet žmogus nėra gyvu
lys; jis skiriasi nuo gyvulio 
savo protu. Kas tas protas? 
Ar tai smegenys, ta košė, ku
rioj protas veikia? Išimk mano 
smegenis ir padėk čia, ar jie 
veiks? Ne. Taigi jos nėra pro
tas. Protas yra žmogaus va
lia, pageidavimai, aš. Žmogaus 
kūnas visas atsimaino kas 
septyni metai, o mano aš pasi
lieka tas pats, neatmainomas. 
Taigi aš yra atskira nuo kūno 
dalis, kuri kūnui nemirštant 
pasilieka. Numiršta kūnas, 
mano nosis, galva, rankos, o 
mano valia, noras pasilieka 
(matyt p. Bumšai fiziologijos 
mokslas yra terra incognita, 
bet jis turi begalo daug drą
sas pasakoti tuos dalykus, apie 
kuriuos jis nieko neišmano 
vien tik tam, kad būrį kvailų 
avių palaikius prie savęs ir jas 
kirpus sau toliaus. — V. K.)

Po visos tos savo argumen
tų tirados Bumša pasakė, kad 
jis kol kas savo išvadų neda
rąs ir laukiąs, kad jo oponen
tas papasakotų daugiau ką 
apie pragarą. Išvadų nedarąs, 
kuomet jo visas tvirtinimas ir 
buvo jo išvadai!

Antru atveju Zavista nieko 
naujo neprivedė. Jis citavo 
Šv. Petrą, Kristų, šv. Joną ir 
kitus, savo citatomis parody
damas, kad nėra tokio praga
ro, apie kilrį jis buvo skaitęs 
Garse ir kuris jį kuone iš pro
to išvarė; kad dusia žmogui 
numirus pas* savo kūną tupi 
kape ir laukia paskutinio teis
mo dienos; kad dangaus bal
są išgirdus ji kels ne iš pek
los, čyščiaus ar dangaus, o iš 
kapo; kad dievas, būdamas 
pilnas meilės, negali būti, to
kiu žiaunmu, kad kankinti sa
vo daiktus per amžių amžius 
be pabaigos, nes jis tąsyk bu
tų žiaurus, baisus dievas.

Dabar Bumša pradėjo griau
ti Biblijos tyrinėtojų teorijas. 
Girdi, kiekvieną dalyką gali
ma aiškinti vienaip, ar kitaip; 
per aštuonioliką šimtmečių 
musų katalikų bažnyčia aiški
no šventą raštą vienaip; dabar 
nesenai atsirado biblijos tyri
nėtojai, kurie aiškina jį kitaip; 
kam aš turiu tikėli — kat. 
bažnyčiai, ar Biblijos tyrinė
tojams? Aš tikiu tiems, kurie 
gyveno arčiau tų dalykų ir ge
riau juos pažino. Čia jis cita
tomis priparodė savo oponen
tui, kad šv. rašte minima >apie 
amžinas kančias, bet jis užgin
čijo tą, kad katalikų mokslas 
mokina, kad bus koks tai ba-į 
dymas dūšių šakėmis, ar viri
nimas jų smaloj; jis pasakė, 
kad jis niekuomet nėra girdė

jęs apie Peklos Knygą ar Gar
są — tas parodo, kad jis ne
daug žino savo katalikybės is
toriją —• bet toliaus jis cita
tomis iš šv. rašto parodė, kad 
dūšios degs ugnyje ir degs am 
žinai!... Koks prieštaravimas 
pats sau!

Ir šitas jo prieštaravimas 
pats sau pas jį dar padidėjo, 
kaip jis pradėjo teisinti die
vą, kad dievas pats nereika
lauja kankinti nusikaltusios 
dusios. Girdi, dievas yra tas, 
kas yra gera; žmogus atme
tąs dievą, pats pasitraukia nuo 
to gerumo ir atsistoja ten, 
kur yra negera. Dūšia supran
ta tą negenimą (vadinas, tu-> 
ri išgalę suprasti ir jausti, ne
turėdama smegenų ir dirks- 
nių; jis savo oponentą patai
sė, sakydamas, kad dūšia ka
pe negali girdėti, nes neturi 
ausų; ji, girdi gali tik supras
ti; bet jis pirmiaus, leisdamas 
pavyzdžiui, savo smegenis iš
imti ir padėti asloje, sakė, 
kad smegenys vienos negali 
proiaut — ir jis pats be sme
genų taipgi negali to daryti) 
ir gražinsi sielojasi, ugnimi 
dega. M

šitom is prietaringiausiomis 
alegorijomis jis bandė įrodyti 
katalikų bažnyčios mokslo pa- 
matingumą. Kaip jam tąs pa
vyko, galima matyti iš to, 
kas čia pasakyta. Taigi, pa
vyko jam nekaip. Ir jis pats 
tą numanė, nes savo klausy
tojams pasakė, kad jam ne
pavyko kaip reikiant išaiškin
ti, bet jis padaręs, ką jis ga
lėjęs savo bažnyčios naudai ir 
jiems — klausytojams — lei
džiąs daryti, kaip jiems tin
ka: arba eiti su biblistais, >ar 
stovėti drauge su katalikų baž
nyčia. Dalykas yra tame, kad 
ginčas likos neišpręstas: abi 
pusės viena kitos neįtikino ir 
pasiliko prie savo pažiūrų. 
Mat jos remiasi tokiu doku
mentu, kuris abi pusi patenki
na. . \ < -.o. •

Kaip yra liūdina, kad žmonės 
lig šiol, dvidešimtame civiliza
cijos amžiuje >1 bando visatos 
ir savo gyvenimo klausimus 
išspręsti senovės pasakomis! 
Galų gale atrodytų, kad žmo
gus iš tikro savo protu nesis
kiria nuo kitų gyvulių — ark
lio, ar šuns. Bent kaikurie 
žmonių tikrai nesiskiria — 
ypatingai tie munšainėj mirks
ta ir tokiais “disputais” domi
si. —Vienas Klausytojų.
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Pranešimai
Bridgeport. — Vaikų mokykla lie

tuvių kalbos būna utaminkais ir pėt- 
nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray- 
mond Chapell stet., 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

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

Vak rengimo Komisija.

Dr-jos Apveizdos Dievo susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 29 d., 1 
vai. po pietų, šv. Jurgio par. svet., 
Auburn ir 32 PI. Visi draugai atsilan
kykite ir atsiveskite naujų narių

— A. Bugailiškis, pirm.

Lietuvos Laisves Kliubo susirinki
mas įvyks nedėlioj, spalio 29 d., 1:30 
v. po piet, McKinley parko svetainėj, 
39 ir Western Avė. Visi nariai par- 
šomi atsilankyti, nes yra daug labai 
svrbių reikalų apsvarstyti.

— Rašt. Juozaitiene.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
nedėldienio mokykla jau prasidėjo. 
Pąmokos būna 2 vai. po pietų, Rusi 
Mokykloj, 1417* N. Ptoyne Avė., an. 
1-mų lubų. Mokinama lietuvių gra
matikos, dailės, dainavimo ir žaislų. 
Visi vaikučiai kviečiami lankyti mo
kyklą. Randasi du skyriai. Didesni 
vaikai mokinama gramatikos; mažiu
kai elementoriaus ir skaitymo.

— Komitetas.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 22( 
kp. rengia vakarėlį sų pragromu sep
tintadienį sphlio 29 d.;'7:80 vai. vak., 
Liudsyb.cs: svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visus kviečia skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuviška Draugystė Šv. Mateušo 
Apaštalo laikys mėnesinį susirinkimą, 
spalio 28 d., 7 vai. vak. K. Mačiąųs 
svet., 3301 So Morgan gatv. Visi na
riai atsilankykite, yra dayd svarbių 
reikalų svarstyti ir pirkti Auditorium 
svetainės Šerų. — Frank Bakutis, rašt.

PRANEŠIMAI.
Smagius šokius rengia Liet. Mote

rų Dr-ja “Apšvieta” seredoj, lapkr. 1 
d., 8 v. v., Auburn Park Masonic 
Temple svet., 7882 S. Union Avė. Vi
su kviečiame atsilankyti.

— Komisija.

Garfield Park Lietuvių Pašalpos 
Kliubas rengia didelį balių šeštadienį, 
splio 28 d., 7 vai. vakare John Engels 
svetainėje, 3720 W. Harrison St. Kvie
čia visus atsilankyti. — Komitetas.

Melrose Park. — Svarbias prakal
bas rengia lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas, šeštadienį, spalio 28 d., J. 
Vaičiulio salėje, 171 Lake St., ir 23 
gatvė, Melrose Park, III. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga 10c. Kalbės adv. 
K. Gugis ir agronomas A. Dvylis

Kviečia Komitetas

Lietuvių NeprigųlmĮągo Kliubo mė
nesinis susirinkimas bus laikomas šeš
tadienį, spalio 2F, 7:30 v. v. K. Ūke
lio svet., 3436 So. Auburn Avė. Drau
gai malonėkite būt paskirtu laiku, nes 
turim svarbių reikalų aptarti.

— Rašt. J. M. Vainauskas

Chicagos Lietuvių D-ja Savitarpinės 
Pašalpos rengia koncertą ir balių, sau
sio 7 d., 1923 m. 7 v. vak. Schoenho- 
fen svet., kampas Ashland ir Milwau- 
kee Avės Bus labai puikus progra
mas. Prašome kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti.

— Rengimo Komisija.

v. v.

Lietuvos Dukterų Dr-tes lietuviškos 
vakaruškos įvyks nedėlioj, spalio_29, 
Mildos svetainėj. Balius prasidės 7 

Visi kviečiami atsilankyti.
— Komitetas — P. Tverijonienė.

Lietuvos Dukterų Draugija turės iš- 
kilmihgą balių Halloween Dance, sep
tintadienį spalio 29 d., 1922 m. Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St., 7 vai. 
vakarą. Nepraleiskite šito vakaro; 
tai yna pirmas tokis vakaras; bus vi
sokių žaidimų ir šokiai. Kviečia

Komitetas.

Mildos Teatro Bendroves šėianinkai 
permainykite savo antrašus.

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

Mokinama siūti dykai, mergaitės, 
kiekvieną šeštadienį, nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, Raymond Chapel svetainėj, 
816 W. 31 gat.

Draugijų domei: — Lietuviška Te
atrališka Dr-stė Rūta No. 1 rengia 
teatrą koncertą ir balių lapkričio lt 
d., M. Meklažio salėj, 2242-44 W. 23rd 
PI. Bus statoma scenoj 2 aktų ko
medija “Amerikoniškos Vestuvės” 
Draugijų, kliubų ir kuopų prašome ne
rengti pramogų minėtoj dienoj, kac 
nepakenkus vieni ktiems.

— Komisija.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
14602—J. Dičis 
14603—U. Dičius ‘ 
14604—E. Krisčiunienė 
14605—A. Gudeika 
14611—O. Pajuodienė 
14614—S. Punelis 
14620—K. Vaškiene 
14623—P. Raščius 
14624—P. Miškinis 
14629—A. Reckinis 
14633—K. Petrulienė 
14645—J. Pluskevičius 
14646—A. Paliulienė 
14654—M. Čeponis 
14659—L. Šalkauskienė 
14672—O. Mileikienė 
14697—S. Geležis 
14706—E. Brazienč 
14711—M. čiuprinskienė 
50616—M. Janušiukė 
50633—0. Pikelaitė 
50672—A. Mai*ozyte 
50684—R. Adomaitienė 
50690—J. Kuliunas 
50693—J. Gabalis 
50696—L. Valašinienė 
50702—J. D^bkienė 
50708—A. Mazremas < 
50712—F. Navickaitė 
50713—Z. Repšienė 
50715—K. Montvilienė 
50716—M. Stankauskas 
50725—O. Lešinskaitū 
50726—Z. Kaminskienė 
50729—V. Balčaitis 
50740—K. Normantas 
50741—A. Normantienė 
50745—P. Lietukienė 
50747—J. Budrienė 
50756—J. Tolvaišienč 
50760—Kun. Rodis. 
50764—A. Karlikauskas 
50769—J. Stasiūnas 
50770—L. Teisarskis

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

PRANEŠIMAI
L. S. S. Pildomojo Komiteto posė

dis bus utarninke, spalio-October 31, 
1922, “Naujienų” name, 7:30 vai. vak. 
Visi Pildomojo Komiteto nariai malo
nėkite dalyvauti posėdy, nes yra svar
bių dalykų apkalbėjimui

A. žymontas,
L. S. S. Sekretorius.

Dienose Henry VIII, su
degintų 'gyvulių pelenai An
glijoj buvo skaitoma už di
džiausią gyduolę nuo įvai
rių negalių, Sirapas, ku
riame matėsi miltuoti avino 
ragai, taip pat buvo, prireng
tas pardavojimui, kuomet 
pačių miltelių sudėtinė ste
bino perviršiu, buvo pri
rengta pardavojimui. Tam
siose 16 šimtmečio dienose 
vartojimas visokių sumaišy
mų ir prirengimas sumaišy
to valgio buvo atleistina, 
bet tas nėra šiandieną. Kam 
tai pačiam eksperimentuoti, 
kuomet turi po rankų pri- 
rengimą iš geriausių sudė
tinių, atsakančių chemistų, 
vienoje iš moderniškiausiai 
įrengtų laboratorijų Ame
rikoje? Žinoma, mintyj 
turime Trinerio gyduoles, 
kurias gali visuomet vartot 
be jokios pasekmės baimės, 
kuris seka vartojimą neat
sargaus išdirbimo prirengi- 
mą. Trinerio Kartusis Vy
nas viršiausia gyduolė nuo 
prasto apetito, vidurių ne
veikimo, ' gasų viduriuose, 
vidurių užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo ir kitų vidurinių 
nesmagumų. Trinerio Lini- 

aš apleidau Bridgegortą 3258 S. mantas nuo reumatizmo ir 
Morgan gat. Nauja apsigyveni- neuralgijos, Trinerio Kolu- 
mo ivieta 10947 S. Miehigan Av. 110 Sedativas nuo slogų, Tri- 
Užsiėmimas tas pats: taisymas nerio Antiputrinas nuo gor- 
laikrodčlių, egzaminavimas akių klės uždegimo yra aukštai 
ir pritaikymas akinių. Kviečiu patikėtinos gyduolės. Pra- 
visus savo draugus ir kostume- savo vaistininko, arba 
rius neužmiršite apsilankykite vaistų pardavėjo Šių gyduo- 
pas mus...... , i f“*!*

Su godone,
Kaz. Michalauskis.

(Pavardė sutrumpinta) 
C. MICHEL, 

10947 So. Miehigan Avė. 
Roseland, III. 

Tel. Pul'lman 0649

Bryn Mawr Woman’s Club. — The 
Civics Study Class of the Bryn Mawr 
VVoman’s Club, all pf which will be 
open nvcetings, at 10:3U A. M. Mon- 
day will have a “Report on Legisla- 
tion” by Mrs. W. M. Kallasch of the 
club and a talk “Financing the Far- 
mer” by F. R. Hanrahan, manager of 
Loans for Illinois and Indiana of the 
Federal Reserve Bank.

The afternoon meeting at 2 P. M. 
nnder t*he Home and Education De
partment will have an •interesting 
leeture on “Health and Happiness” 
by Dr. J. D. Levine.

T. M. D. 22 kuopos nariai teiksitės 
pribūti į susirinkimą spalio 29 d., ne
dėlioj, 2 vai. po pietų Raymond Cha
pel svetainėj, 816 W. 31 gat. Malo
nėkit užsimokėti ir atsiimti Psicholo
gijos vadovėlį. — Sekretorius A. I. 
Mosgers, 3108 Sd. Halsted gat.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
prakalbas septintadienį, spalio 29 d., 
7:30 vai. vakarą Raymond Chapel sve
tainėj, 816 W. 31 gat. Bus trys kal
bėtojai. Kviečiama visi atsilankyti. 
Kalbės J. Ačius. — Komitetas.

Sarpaliaus Jaunuolių Choras turės 
repeticijas septintadienį, spalio 29 d., 
Raymond Chapel svetainėj, 816 W. 81 
gat. 10 valandą ryte. Visi bukite lai
ku. , Kviečia Komitetas.

TURIU garbės pranešti savo 
draugams ir kostumeriams, kad

SJJ!

50771—I. Martinaitis 
50772—A. Natautąs 
50782—K. Čepulienė 
50786—O. Jovaišaitė 
50792—G. Janauskienė 
50797—M. F. Stikliutė 
50801—U. Mutikaitienė 
50803—F. F. čekanavič 
50810—A. Grinaitc 
75108—J. Golumbauskis 
75129—P. Girštautienė 
75135—L. Belskas 
75139—P. Simokas 
75140^-A. ševelienė 
75151—T. Dudyčia 
85111—M. šarkauskaitė 
85150—J. Šimkienė 
85159—K. Arbasauskas 
85163—P. Rulius 
85170—J. Putrimas 
95174—1. Starui^ 
85175—p. ždanauskas 
85178—F. Sliktas 
85186—S. Varkulevičius 
90051a—K. Chrapauskas 
90064—A. Kun. Strazdas 
90072—A. Stakulienė 
90074—J. Užas 
90075—J. Antanavičienė 
95036—M. Janušienė 
95054—A. Ūselis 
95058a—P.' Stonis 
95061—B. Ma'lienė 
95067—M. Toinilienė 
95069—A. Tubienė 
95071—K. Venskauskas 
95076-—M. Budginienė 
95080—M. Motuzienė 
95085—J. Butkus 
95131—Z. Bubelienė 
Tel. 14/8—0. Doveikienė 
Tel. 19/8—L. Višniauskaitė 
Tel. 24/8—S. Blaskevi’Čius 
Tel. 28/8—O. Sapogienė

ŠIANDIEN NEATLEI 
STINA.

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
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.

ASMENŲ JIESKOJIMA!
MELDŽIU ATSIŠAUKTI TUOS, 

kuriems daviau patarimus ir pagelbė- 
jau savo patarimais. Atsišukite per 
laiškus paduodami savo antrašus ar
ba ypatiškai, nes turiu svarbių dalykų 
jums pasakjdi. Peter Miller, 2128 W. 
22nd St., Tel. Canal 5838.

JIEŠKAU SAVO BROLIO KOS- 
tantino Valiusio. Pirmiau gyveno 
Aurorą, III. Malones jis pats ar kas 
kitas pranešti, busiu dėkingas. Tu
riu labai svarbų reikalą.

F. VALIUŠIS,
177 North East Avė., Aurora, UI.

JIEŠKAU SESERIES TERESfiS 
Linkiutės, Senelių kaimo, Radviliškio 
par., gyveno Philadeiphijoj, Pa., jieš- 
kau Antano Augės ir sūnų Tamo
šiaus ir Juozapo, Viekšnių kaimo. At
siliepkite patįs arba kas žinot apie 
juos praneškit, Vincentas Linkus.

124 W. 108 Place. 
Chicago, III.

JIEŠKAU MARIJONOS MACE- 
rauskienčs, girdėjau pirmiau gyveno 
Burlington dabar nežinau kur prieš 
karę esame gyvenusios krūvoj Rygoje. 
Meldžiu atsišaukti jei pačiai ar kas 
kitas, jeigu žinote kur ji gyvena, tu
riu svarbų reikalą. Paulina Jesiunai- 
tė, 3549 So. Lowe Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JULIO- 
no Poškaus, kuris gyveno Minden, W. 
Va., vėliaus persikėlė į Ockmont, W. 
Va. Paeina iš Lietuvos Telšių aps., 
Kantaučių par., Vilkučių kaimo. Taip
gi pusbrolio, Viliamo Poškaus, kuris 
gyveno Kensington, III., vėliaus gir
dėjau persikėlė į Mieli, valstiją. Turiu 
labai svarbų reikalą, jie patjs ar kaš 
kitas meldžiu pranešti sekančiai. Juo
zas Poškus, 351 N. W. Majn St. Ke- 
nosha, Wis.

JIEŠKAU SAVO BROLIO PETRO 
Burdulio. Pirmiau gyveno Hartford, 
Conn., o dabar nežinau kur jis ran
dasi. Turiu labai svarbių žinių iš 
Lietuvos. Malonės jis pats ar kas ki
tas man apie ji pranešti, busiu dėkin
gas. J. Burdulis, 193S So. 49th Ct.. 
Cicero, III,
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ASMENŲ JIESKOJIMAI ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU | PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME.
PAJIEŠKAU savo pussesės Cicilijos Šinauskiutės, 

paeinančios iš Kauno gub., Panevėžio pavieto, Klovainių 
parapijos, kaimo Vaišvidžių; po vyru Krautzevičienės. 
Kiek man žinoma, ji visados gyveno Chicagoje. Jis pačios 
ar kas jų žino, meldžiu atsišaukti adresu: Ignas Krivic
kas, 660 W. 14th St, Chicago, III.

VYRŲ

DARBININKŲ
REIKIA

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
Bai pigiai su barais, labai greiai, nes 
savininkas turi greitai išvažiuoti į Eu
ropą ir yr privęrstas parduoti už pa
siūlomą kainą, tai yra didelis barge
nas kam reikalingas, nepraleiskite 
progos, nes biznis gerai išdirbtas.

4730 S. Wood St.

EXTRA
Parduodu pusdykiai 7 pasažierų 

Cole 8 pusnaujį automobilių, už $450. 
Gali matyt nedėlioj iki pietų, o -po 
pietų apleidžiu Chicago.

733 W. 19th St."

1 ' 1 1 'T........................................ ...... 1 '

JIEŠKAU JUOZAPO BESASPA- JIEŠKAU URŠULĖS JUŠKIUTĖS
rio iš Lietuvos paeina Vilniaus rėd., po tėvais, o po vyru nežinau ir Piju- 
Vaitulių sodos. Pirmiaus gyveno šo " 
Burnside, dabar nežinau kur. Meldžiu atsišaukti.
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą
gavau laišką iš Lietuvos^ Besasparis,
4424 So. Mozart St. Chicago, III. ---- ------g

šo Teiberio ir Kazlauskų.

JOHN ANSIER, 
___________Krebs, Okla.

Prašau

Prie trokų ir mašinų ir pagel- 
bininkų. Patyrimas nereikalin
gas — nuo šmotų darbas išmo
kus. Ateikit pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO

JIEŠKAU PAČIOS KAROLINOS 
Latvienės, Makuigalių kaimo, Videniš
kių par., Vilniaus apskr. Jei kas ži
not apie ją praneškit arba tegul ji 
pati atsiliepia, yra svarbus reikalas 
dėl jos labo.

VLADISLOVAS LATVIS, 
121 E. 104 PI., Roseland.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

135th St. & I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

APVEDIMAI,
JIEŠKAU SUSIPAŽINIMUI INTE- 

ligento vaikino nuo 83 iki 35 m. Su
sipažinę gal galėsime apsivesti. Vai
kinas turi būti nerūkąs, negirtuokliau
jąs, netinginys, storas ir augštas; gel
tonais arba tamsiais plaukais; mėly
nomis akimis. Turi turėti $4,000 ar
ba $5,000. Aš turiu namą $11,000 
vertės. Esu moteris 29 metų. Turiu 
2 vaikus. A. S. 3127 S. Emerald Avė. 
1 flatas

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.

Oppenheimer Casing Co.
1016 W. 36th St.

REIKALINGA* atsakantis 
bučeris.

Atsišaukite tuojaus.
Prospect 0567

REIKIA kiemo ir foudrės 
darbininkų. Kreipkitės j sam
dymo skyrių. Crane Co., South 
Canal & 15 St., arba South Ked- 
zie Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI GROSERNfi, SU 
visais įtaisymais, Ice cream, saldainių, 
cigarų ir visokių mažmožių. Biznis 
išdirbtas, tirštai apgyventa lietuvių. 
Parduosiu it fornišius, nes apelldžiu 
Chicagą. Atsišaukite,

2002 Canalport Avė.

PARDAVIMUI automobilis 
“Hudson Sedan” gerame sto
vyje taip, kaip naujas parduosiu 
už $800.

939 W. 33rd St.

PUIKI PROGA!
Norintiems įsigyti beveik naują 

muro namą, 5 ir 6 kambariai, elektri
ką, maudynes, aukštas cimentuotas 
skiepas, garage dėl 2jų mašinų, ir vi
si vėliausios mados įtaisymai, namas 
randasi gražioj vietoj South Side, 
parsiduoda visai pusdykiai arba išsi
maino ant mažesnio namo, loto, au
tomobilius, arba kokio kito biznio.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI KETURIŲ AUKš- 
tu medinis namas, aukštas skiepas. 
Skersai šv. Kryžiaus bažnyčios ir lie
tuvių mokyklos. Parduosiu iŠ prie
žasties vyro mirties. Bargenas.

4534 S. Wood St. 
2-os lubos

MOKYKLOS

PARDAVIMUI SALIUNAS PUI- 
ki proga norinčiam įsigyti tokį biznį, 
svetimtaučių apielinkėj. Priežastj 
pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3759 S. Wallace St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI DELIKATESEN, 
vaisių ir daržovių'krautuvė, apie 47 
ir Union Avė. Del platesnių žinių 
Kreipkitės.

Telefonu 
Lafayette 5197

DIDELIS BARGENAS
Turiu urnai parduot vėliausios ma

dos 5 kambarių rakandus, visus ant 
syk, ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi gražų grojiklj pianą su pri 
jungta ukulele, roliais ir 10 metų gva- 
rancija ir dideli, dubeltava sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
mantine adata. Nepraleiskit šio bar- 
geno.

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

Didžiausis Bargenas, 
kokis kada buvo 

siūlomas.

REIKALINGA 3 MERGINOS LIE- 
tuvaitės tarpe 20 ir 18 metų senumo 
mokintis už norses. Knygos unifor
ma, raimas ir valgis, 3-jų metų kur- 

1 pabaigus Public School 
Ax|ar daugiau. Kreipkitės:

1 ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

Knygos unifor-

JIEŠKAU apsivedimui mergi-1 sas.’ Turi būti pabaigus Public School 
nos, .20—28 metų amžiaus.
esu 26 metų amžiaus. Turiu biz
ni. Meldžiu atsišaukti sekamu 
adresu: C. M. 821 W. 14th St. 
Phone Canal 3113.

DARBININKŲ reikia. 40c. 
per vai., pradžiai. Naktimis' 
ar dienomis darbui.

JOSLYN MFG. CO. 
37th ir Morgan Sts

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais fikčeriais. Renda pigi, lysas 
ant 3-jų metų. Biznis daromas geras. 
Priežastis pardavimo turiu du bizniu. 
Kreipkitės.

5853 So. Morgan St. k 
Phone Boulevard 4078

PARDAVIMUI maži rakan
dai, ir kamaljarius galima pa
imt. Matyt galima nuo 9 ryto 
iki 9 vak.

2026 S. Union Avė.
1-os lubos užpakalis

Tik per 10 dienų siulau
— 6 — 2 flatų mūrinius namus. 
Nauji, kietmedžio grindys, elek- 
tro šviesa, viskas moderniška, 
už $6,000. Geras medinis gara
džius. Nauji užpakaliniai por- 
čiai, pievaitės gražiai aptvertos. 
Lengvos išlygos — savininkas, 
rašykit į Naujienas,

1739 S. Halsted St., 
Box 148

savo

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Telf Seeley 1643

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

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

Sįira 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. Wells St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas, iš 
priežasties ligos.

1338 So. Miller St.
NAMAI-ŽEME

JIEŠKAU SUSIPAŽINIMUI JAU- 
nos merginos. Esu pamokytas, drau
giško budo ir linksmo apsiėjimo. Mer
ginos atsiliepkit, nepraleiskit progos 
susipažinsite su doru vaikinu.

A. B. N.
10713 S. Michigan Avė., 

Roseland, III.

REIKIA merginų sviesto vy
niojimui.

Kreipkitės:
Rlue VaHey Creamery Co.,

700 So. Clinton St.

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių dirbtuvės darbui :turi tu
rėt pasirodymui popieras. U. S. 
Glass Co., 26 So. 18th St., Pitts- 
burgh, Penna.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių kolonijoj, prie pait baž
nyčios. Biznis išdirbtas per 20 
mtftų. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 2259 W. 23 PI.

J1ESKO PARTNERIU

REIKALINGA mergina ar 
moteris prie namų darbo.

Atsišaukit: ,
939 W. 33rd St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nis namas, frunte saliunas, užpakalyj 
pagyvenimas, ant viršaus 2 familijos, 
aukštas beismantas, cimentuotas, 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.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris be vaikų abelnam namų 
darbui, katra myli stuboj dirbti. Dra- 

JIEŠKAU pusininko, kuris no I panų plauti nereikia, mažų vaikų nė- 
retų pirkt per pusę lotų ant tau
tiškų kapinių. Arba kas norėtų 
parduoti pusę. Atsišaukite laišku 
Mikas Gudauskas, 2321 Lister 
Avė., Chicago, III.

ra, pastovus darbas ir gera mokestis, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišukite 
“Oremus” Chemical Laboratory, 1718 
So. Halsted St.

ISRENDAVOJIMU!

REIKIA moterų ant canvas, 
prie koutų priekio, 
PEERLBSS COAT FRONT CO.

500 So. Peoria St.

ANT RkNDOS PUSĖ ĘLATO DEL 
vedusios poros, be vaikų arba vienam 
dviems vaikinams. Visi parankumai 
ir gražioj West Side apielinkėj.

5007 W. Erie St. 
l-mo« lubos 

Tel. Austin 3906

REIKIA veiterkos nuo 5 v. v. 
iki 1 v. ryto $15. Turi gerai kal
bėt angliškai.

SEA FOOD RESTAURANT 
3272 W. Madison St.

DARBININKŲ reikia į muilo 
dirbtuvę.

Kreipkitės:
FITZPATRICK BROS.

1319 W. 32nd PI. Lafayette 3607••

PARDAVIMUI saliunas 
rakandais. Geroj vietoj ir 
ras biznis. Pigiai.

3901 Federal St.

su
ge- — BARGENAI —

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
REIKIA.

ROSENBAUM BROS. FEED 
MILL, 

87th & Stewart Avė.

PARDAVIMUI KOMBINUOTAS 
gaso ir anglių pečius Globė, 
mažai vartotas. Kreipkitės: 

3237 W. Van Buren St.
Galima matyt po 6 vai. vak.; 

nuo pietų ir ned. pei’ visą dieną.

Labai moderniškas 8 kambarių me
dinė cottage, alley kampas, garo ši
luma, Brighton Park. Savininkas 
priims lotą ir cash.

• ’ > t 1 *

Visai

sub.

3 aukštų mūras ir sklenas, kampas 
Peoria ir Canalport ir 21-os gatvės. 
Mašinšapė ir garadžius, tik $8,500. 
Lotas yra vertas prašomų pinigų.

LOTŲ — 500 — LOTŲ
Pardavimui dideliame indus- 

trialiame distrikte. Reikia tik 
$100 įmokėt ir $10 į mėnesį. In- 
tresto nereikia mokėt per vieną 
metą. Nuvež automobilium iki 
prapertes. Pilnesnių žinių pa
šaukit arba kreipkitės: 4418 S. 
Troy St. arba Tel. Lafayette 
5276. Valandos nuo 6:30 iki 9:30 
vak. George Paukštis, Sales 
Mgr.

REIKIA KARŲ BUDAV.OTOJŲ 
plieninių ir medinių. Ilgas darbas, 
nauji karai, viduje darbas, geras mo
kestis. ,,

GENERAL AMERĮCĄ^ ^ANK
* CAR CORP.

1717 Harris Trust Bldg., 
111 W. Monroe St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir BU- 
černė Pusė arba visa. Gera vieta, 
lysas geras, ant 4 metų. Visokių tau
tų apgyventa. A.’ »

Kreipkitės: , (•
10286 Michigan Avė.

2 mūriniai namai prie Union ir Ca- 
nitlport Avės. 15%% už įdėtus pini
gus.

S. G. TUPONICH, 
1315 W. 18th St 
Tel. Ganai 1640

REIKIA dairbininkų dienomis 
ir naktimis.

IARENIDAVOJJMUI 4 šviesus 
kambariai; elektra ir gasas; 
labai dailus dėl nedidelios šei
mynos. Renda $18.(X). Atsišau- 
kit į krautuvę pas A. J. Mos- 
gers, 3108 So. Halsted St.

REIKALINGA patarnautoja 
i restoraną; gera mokestis. 
Geistiha butų, kad butų paty
rusi. Atsišaukit:

1745 So. Halsted St.

16th &
3 duris.

Geras darbas.
Royalton & Sons 
Rockwell St.

PARDAVIMUI

JIESKŪ KAMBARIU
JIEŠKAU 2-JŲ KAMBARIŲ PRIE 

šeimynos su elektra, vienas dėl gyve
nimo, o kitas dėl studijavimo. Tui*i 
būti tuščias arba skiepe. Kas turi ge
rą įtaisymą. Todėl, kas turi tokią 
vietą, meldžiu pranešti.

J. S.
2345 S. lAiavitt St. City

REIKIA patyrusių operuoto- 
jų ant spėka varomų žiurstų 
darbui. Nuolatinis darbas; ge
ra alga. Lnbin Mfg. Co., 3641 
S. Halsted St., Blvd. 2880 J.

PARDAVIMUI groseris ir de- 
likatesen krautuvė. Turi būt 
parduota iš priežasties, kadangi 
važiuoju į Lietuvą.

2745 W. 38th PI.

PARDAVIMUI' P1SALIUNAS SU 
pagyvenimu 6 kambarių ir daržas pik
nikams laikyti. Vieta gera, visokių 
tautų apgyventa. Parduosiu už 
“cash” arba mainysiu ant bučemės. 
Kreipkitės: • '• s

658 West 123-rd St.
Pullman, III.

Phone: Pullman 1692
PARDAVIMUI RESTORANAS * 

Lietuvių ir kitokių tautų apgyventoj 
vietoj, biznis išdirbtas per daugel me
tų. Parduosiu už cash arba mainy
mui ant namo ar kitokio biznio. Kreip
kitės į Naujienų Bridgeporto Skyrių, 
3210 S. Halsted St., Box 41.

PARDAVIMUI namas su gro- 
serne, 
pigiai, 
tirsite

ar atskirai. Parduosiu 
Pardavimo priežastį pa- 

ant vietos. Kreipkitės: 
2125 W. 24th St.

3 FARMOS IŠSIMAINO ANT 
CHICAGOS NAMŲ,

25 mylios nuo Chicagos. Geriausios 
farmos. Gražus namai, daugel stako, 
kainos pigios, išilgos geros. Plates
nių žinių kreipkitės pas

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

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT rendos šviesus kamba

rys vienam vaikinui be valgio 
ant Bridgeporto, yra elektros 
šviesa, maudynė ir telefonas. At
sišaukite į Naujienų Bridgeporto 
Skyrių, 3210 S. Halsted St. N. 44

ANT RANDOS vienas arba 
du kambariai. Tinkami dakta
rui; viršui vaistinės.

2735 W. 43 St.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri, stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didiiau- 
tias ir geriausiai Įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-8418 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai. >

ROSE REITER
203 So. Dearbom St. Room 301 

TeL Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės 
valdžios Suv. Valst., dirbusiu atei
vių skyriuje, įplaukų taxų. Aš ga
liu pagelbėti visokiuose dalykuose, 
tiems kurie nori, apleisti Suvieny
tas Valstijas ir išgauti paliudyjl- 
mus valdžios, arba kurie nori atsi
traukti savo gimines i šią šalį; 
taipgi gavime pilnų pilietišku po- 
pieru. AŠ turiu patyrymų šiuose 
dalykuose ir suččdysiu jums pinigų

REIKIA moterų smiltine po- 
piera rakandų šveitėjų.

PULLMAN COACH CO., 
3759 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
groseris ir bučernė, už labai prieina
mą kainą. Turiu parduot urnai. Vi- 
kiečių ir lietuvių apgyventoj vie
toj.

JOHN SKORA, 
4795 Archer Avė.

PARDAVIMUI restauranas, 
valgykla. Lietuviu ir rusų kolo
nijoj. Biznis eeaas ir geras. 
Priežastį pandaarimo patirsite ant 
vietos, W. 14th St. Phone 
Canal 3113.

ATYDAI ŠIAUČIŲ
Pardavimui namas su naujausios 

mados mašinoms dėl čeverykų taisy
mo. Kaina $6000 įmokėti tik $2000. 
Kitas namas ant 2-jų pagyvenimų be 
rrcašinų, $4,500 įmokėti $1,500. Prie
žastis pardavimo senatvė. Kreipkitės: 
308 W. 33 Place.

PARDAVIMUI NAUJAI BAIGIA- 
nras mūrinis namas — dviejų pragy
venimų po šešis ruimus, šalę namo 
lotas tuščias ir ant to loto garadžius. 
Arti mokykla ir švento Kazimiero 
Klioštorius. Sykiu galima pirkti gy
vulius ir paukščius. Vieta randasi ar
ti Marųuitte Road. Namo įtaisai mo- 
lemiški. Kreipkitės: 7022 S. Talman 
Avenue.

NAMAI IR BIZNIS 
PARSIDUODA ARBA 

IŠSIMAINO.
Ar norit įsigyti savo namą tai ne- 

laikykit banke pinigus už trečią nuo
šimtį. Kadangi galit gaut dešimtą 
iuošimtį ir niekada nenusibostysit 
kaip kančiai? bankos. Nelaukit toliau 
oirkit dabar savo namą, nes pavasarį 
bus brangiau, dėlto, kad teksus pa
kels. Vėl didesnis buvo visur apgar- 
dnta laikraščiuose. Mes turim viso
kių namų ir visokiose apielinkėse. Del 
oasiskyrimo kokio tik jūsų širdis 
trokšta, galit pirkti su mažu pinigu. 
Matykite musų bargenus pirmiau, nė
ra kur kitur eisit. Busite užganė- 
linti. Pas mus nėra nė kokios apgavys 
tės. Taipgi mainom namus ant bu- 
‘ernių, grosernių ir kitokių biznių. 
Teisingas ir greitas patarnavimas. 
BRTDGFPORT REAL ESTATE CO., 

808 W. 38 PI., arti Halsted Št.
' Tel. Boulevard 1550

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo- 
dnaftie atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mneruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama j 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 

Kamn«« T.flke Sfr.. ant 4 liihu

LEVESKIO MOKYKLA
Persilccl S

Mokina Uetuvių ir Anglų kalba; 
Grammar School, High School ir 
Prckyboą dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PR1VATRS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
ilus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1K07 W. Msdisnn St

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

PARDAVIMUI BUČERNfi, VAI- 
sių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas ir 
geras. Geroj apielinkėj.

2851 W. 59 St. 
arti St. Franci sco 

Savininką galima matyti nuo 4 iki 
6 po pietų.

EXTRA EXTRA
Bučernė ir grosemė parduosiu arba 

mainysiu ant loto, automobliaus 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 

Phone Boulevard 3249

JUMS PROGA.
Įsigyti gerą nuosavą namą, 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius geriau
sioj vietoj ant Bridgeporto ir kurio 
kaina tikrai jumis nustebins, nes tik
tai $3,700. Atsinešk rankpinigius pas

• S. SLONSKIS, 
3437 Wallace St.

BRIGHTON PARK BARGENAS
2 flatų mūrinis namas, po 5-5 kam

barius, aukštas cimentuotas beisman
tas, elektra ir maudynes, parsiduoda 
'abai pigiai, 2 tūkstančių mokėti, kitus 
kaip renda, arba savininkas mainys 
ant ani kokio biznio. Agentas

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

I * ............................ .... ■■■■■*!

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St.,

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teiąių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijosj Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

REIKIA DARBININKU

EXTRA!
Parsiduoda pirmos klesos bučernė 

ir grosemė lietuvių kolonijoj ir apgy
ventoj vietoj. Biznis išdirbtas senai, 
kurie norite pirkti malonėkite grei
tai atsišaukti, nes į trumpą laiką bus 
parduota.

1444 So. 50th Ct. 
Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 PEČIAI, VIENAS 
kietoms anglims šildomas, o kitas 
gasu ir automob’lius Studebaker 
1917 metų. Parduosiu pigiai, kas pir
mesnis, tas laimės didelį bargeną. 
Malonėkite ateiti ir pažiūrėti, galima 
matyti visada.

JOSEPH RUSECKAS, 
3123 W. 39th St.

DIDELIS BARGENAS
3-jų aukštų mūrinis naujas namas 

Sun Parlor po 5 kambarius, beisman- 
tas vėliausios mados įtaisymai. Garu 
apšildomas. Renda $195 į mėnesį 
$8500. Painvte.

United Land & Investment Co. 
4454 So. Wcstem Avė.

VYRŲ

REIKIA
A.

PARDAVIMUI pool-room 7 
stalų, iš priežasties kojų nesevi- 
kumo.. J. Salivonchik, 901 W. 
14th Street, kampas Peoria 
Street.

PARDAVIMUI PIRMOS KLIASOS 
bučernė ir grosernė. Lietuvių apgy
ventoje kolonijoje. Biznis išdirbtas 
nuo senų laikų. Norinti pirkti tuoj 
atsišaukite, nes parduosiu labai pi
giai. Priežastį patirsite ant vietos.

4503 So. Hermitage Avė.

DIDELIS BARGENAS
2-jų aukštų mūrinis naujas namas 

po 5 kambarius, beismantas vėliausio? 
mados įtaisymai. Garadžius 2 lotai 
$7000. Paimte.

CHAS ZEKAS.
4454 S. Western Avė.

PIRK FARMA INDIANOJ, ŽEMĖ 
gera, pigi, marketai arti, keliai geri, 
irti South Bend, La Porte, Valparai- 
io. Turime nuo vieno lig 600 akerių 
iu triobomis arba be. Teisingas biz
nis. Dabar laikas pirkt, prisereng 
m t pavasario. Rašyk kaip nori (gali 
ietuviškai) o tuoj gausi atsakymą.

FARM & HOME AGENCY, 
Hamlet, Indiana.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:

Darbininkų, kaipo pagelbinin- 
kų prie mašinų, šmotų darbas, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kit pasirengę dirbt.

ACME STEEL GOODS CO.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosemė, tirštai apgiyventa lietuvių ir 
svetimtaučių. Biznis gerai išdirbtas 
per daug metų. Priežastis pardavi
mo einu į kitą biznį. Atsišaukite tuu- 
jaus.

1209 S. Cicero Avė.
Cicero, III.

PARSIDUODA saliunas pi
gei; gera proga pradėt biznį 
su mažai pinigų. Maišytų tau
tų apgyventa apielinkė.

2100 W. Austin Avė.

PLYTŲ cottage — 3 kamba
rių, 50 pėdų lotas, arti lietuviš
kos mokslainės prie 67 ir Mar- 
ųuette Park. Lengvi išmokėji
mai. Taipgi, ir tie lotai. Herda, 
6636 S. Albany Avė.,

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FAR- 
na Wis. arba mainysiu ant namo mie
ste, 2 mylios nuo miesto 40 akerių 
lirbamos, 40 akerių miško ir ganyk- 

’os 16 galvijų, 3 arkliai visos mašinos. 
Namas naujas su 5 kambar. dėl pra
gyvenimo, upelis bėga per pievą. Sim. 
Zybas, 2222 W. 23 Place, 2 lubos iš 
užpakalio.

2840 Archer Avė.

VYRŲ reikia į galvanizavi- 
mo instaigų. 
žiai.

45c į vai prad- 
Dienomis ar naktimis.

JOSLYN MFG. CO.
37th ir Morgan Sts.

už
Biznis randasi Brighton
Atsišaukite tuoj. Adre-

RESTORANAS PARDAVIMUI. 
Geras biznis, ilgas lysas ir didelis 
bargenas. Turi būt parduota greitai, 
arba pusininką priiimsiu. Priežastis 
— turiu du bizniu.

2308 S. Halsted St.

BUČERNĖ ir grosemė 
$1600. 
parke, 
sas:

808 W. 33 Placc

AUTOMOBILIAI
PARDiAVIMiUI saliunas, bar

genas, -1,800. Važiuoju į Cali- 
fornia.

4660 Wentiworth Avė.

PAlRDAVIMUI trokas tono ir 
pusės. Naudotas tik vieną me
tą. Parduosiu visai pigei.

4515 South Wood St.

FARMA FARMA
Pardavimui arba mainymui 

90 akerių fanna III. valst. Že
mė labai derlinga <ir nekainuo
ta. J. S. 718 W. 120 St. Phone 
Pullman 6344.

PARDAVIMUI pi-gei 2 lotai, 
Cottage.

6911 Cominskey Avė.

MDRTGECIAI-PASKOLOS

PARSIDUODA naujas mūri
nis namas 2 pragyvenimų 6 ir 
5 kainb. Ąžuolo medžio darbas 
viduj. 3421 S. Lowe Avė. Sa
vininkas gyvena: 3158 Union 
Avė.

’ PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STEKN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

MOKYKLOS

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

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St
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