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V. Berger išrinktas atstovų butan
Visur laimėjo demokratai

Padėtis artimuose rytuose rusti

Socialistas Victor Berger 
išrinktas kongresai!

Kongresmanas Meyer London 
pralaimėjo. Du nonpartisan 

lygos kandidatai Jaimčjo.

ir dabar 
pilnų davinių užvakar 

visoje šalyje įvykusių rinkimų. 
Bet esantįs daviniai rodo, kad 
demokratai laimėjo labai dau
gely vietų ir kad šalies kong
resas gal tik labai nedidele di
džiuma pasiliks republikonų 
rankose. Republikonai pralai
mėjo net paties prezidento 
Maldingo distrikte. Pralaimė
jo ir per 70 metų republikonų 
valdomą Michigan valstiją, 
kur senatorių tapo išrinktas 
demokratas Ferris. Daugely 
vietų balsai- pasidalino, taip 
kad tapo išnokti demokratai 
gubernatoriais, vieton buvusių ( 
republikonų, o senatan repub
likonai, vieton buvusių demok
ratų.

Abelnai, republikonai neteko 
kelių vietų senate ir atstovų 
bute. Apteikė svarbių pralai
mėjimų ir valstijų ir miestų 
valdžiose. Cliicagoje pavieto 
rinkimuose laimėjo demokra
tai, bet valstijos rinkimuose 
laimėjo daugiausia republiko
nai. Illinois viena moteris ta
po išrinkta valstijos legislatu- 
ron. Kelios moterįs išrinktos į 
kitų valstijų legislaturas. Bet 
buvusi kongrese vienatinė mo
teris Robertson rinkimus pra
laimėjo. Jos vieton tapo išsunk
tas demokratas, kurį ji sumu
šė dvejetas metų atgal. Pralai
mėjo ir žinomasis Volstead, 
autorius prohibicijos vykinimo 
įstatymų. Jį sumušė kun. K va
le, kuris yra dar “sausesnis” 
už Volsteadą. Bet vadinamieji 
“pažangieji” republikonai, kaip 
senatoriai Johnson, Pinchot ir 
k. savo vietas atlaikė. Smūgis 
tapo užduotas tik kraštuti
niams atgaleiviams republiko- 
nams.

Vienatinis buvęs atstovų bu
te socialistas Meyer London iš 
Nevv Yorko rinkimuose pra
laimėjo. Jo vieton tapo išrink
tas demokratas, kurie New

CHICAGO. — Dar 
nėra

neteisėto nuteisimo, o valdžia 
nedrįso antru kartu jų bylą 
nagrinėti. Manoma, kad dabar 
republikonai nesipriešins Ber
gerio priėmimui, nes jie bus 
labai silpni kongrese ir bijo
sis k<4ti kivirčius, kad nepra
radus didžiumos. Bergeris ta
po išrinktas nežiūrint to, kad 
socialistai veik jokios agitaci
jos nevedė.

Kaip išrodo, kongresan ta
po išrinkti ir du nonpartisan 
(smulkiųjų ūkininkų) lygos 
nariai. Tai Henrik Shipstead, 
kandidatas į senatą iš Minne- 
sotos. Jį rėmė Farmer-Labor 
partija, kurios kandidatu jis 
ir buvo. Galbūt tapo išrinktas 
ir buvęs North Dakotos gu
bernatorius Frazier į senatą. 
Ikišiol jis yra atsilikęs nuo 
demokratų kandidato, bet dar 
negauta balsu iš tų distriktų, 
kur nonpartisan lyga yra la
bai stipri. Manoma, kad tie 
balsai gaili pakeisti dabartinius 
davinius. Taipjau Farmer-La- 
bor partijos remiamas kandi
datas galbūt tapo išrinktas 
Oklaliomos gubernatorium. Juo 
yra Oklahoma City mayoras 
J. C. Walton. Tečiaus jis kan
didatavo kaipo demokratas ir 
darbiečiai jo kandidatūrą tik 
parėmė. I

Paskilbęs inžinierius Dr. 
Steinmetz, , lygus Edisonui I 
elektros išradimuose, kuris 'bu
vo socialistų bloko kandidatas 
į Ne\v Yorko vals. inžinierius, Į 
rinkimus pralaimėjo, nors 
gavo daug daugiau balsų
kitus socialistų kandidatus. Iš
rodo, kad visur žmonėms 
publikonai buvo įsipykę ir jie 
balsavo už deąiokratus, kad 
kaip nors sumušus republiko- 
nus. Todėl kitoms partijoms 
sunku buvo pasirodyti, 
kad Socialistų Partija 
rinkimuose labai mažą 
ei ją vedė.

Demokratų gi partija 
kė naujų laimėjimų 
valstijose, taip kad tūli 
Sauja, kad ji galęs laimėti ir 
busiančius prezidentinius rin
kimus, bot iki tam laikui pa
dėtis gali pakitėti.

Be rinkimų keliose valstijo
se buvo balsuojama dėl alaus 
ir lengvojo vyno. Visur, išė
mus Massachusetts, alus ir vy
nas laimėjo. Bet tas balsavi
mas neturi- kitokios reikšmės, 
kaip parodymo žmonių senti
mento.

Padėtis labai rusti.
LONDONAS, lapkr. 8. — 

Talkininkų augščiausieji komi- 
sionieriai pasiuntė Turkijos 
nacionalistams bendrą aštrų 
įspėjimą — stačiai ultimatu
mą, — grūmodami paskelbti 
Konstantinopoly karo stovį, 
jei turkai neatsiims savo rei
kalavimų, sako užsienio reika
lų ministerijos gautosios ži
nios. Karo stovį grumojama 
vykinti pagelba kareivių ir ka

I Sultonas Mohomedas VI pra
puolė iš savo ritmų Konstanta 
I nopoly ir manoma, kad jis pa- 
Isislėpė ant Anglijos kiu’jnio 
I laivo. Bosfore. t’
i Pirmesnės nepatvirtintos ži
nios iš Konstantinopolio sako, 
kad turkai stato reikalavimus 
ir grūmoja, jei tie reikalavi
mai nebus išpildyti. Jie davę 
talkininkams 24 valandas per
duoti administrąctiją Konstan
tinopoly nacionalistams ir į 
keturias dienas evakuoti patį 
miestą. Ta žinia gauta prieš 
užsienio reikalų ministerijos 
paskelbimą apie davimą tur
kams įspėjimo.

Talkininkų įspėjimas tapo 
j paduotas Kernai Paša atsto- 
Į pakenčiami ir įspėjama, kad 
Turkijos reikalavimai yra ne- 
panenčiaini ir įspėjama, kad 
turkai turi pildyti Mudanijos 
konferencijos sąlygas.

Anglijos kabinetas suteikė 
labai plačias galias gėn. Har- 
ringtonui. Manoma, *kad bend-( 
ras talkininkų frontas prieš 
turkus privers turkus kiek nu
siraminti. Talkininkų kariniai' 
laivai patruliuoja 
Anglijos maišytas
internacionalinė sanitarinė 
misija Konstantinopoly 
veikia.

Padėtis Čanake nėra 
rusti, kiek buvo skelbiama
kar. Turkai, kurie pasiekė 
anglų linijas, veikė be karino^ 
menės viršininkų įsakymų.

Amerikos laivai Konstan
tinopoly.

VVASHINGTON, lapkr. 8. — 
Laivyno departamentui pra
nešta, kad komanduotojo Ame
rikos (laivyno Europoj vice ad
mirolo Long vyriausias krui- 
zeris Pittsburgh išplaukė iš 
Dardanelų į Konstantinopolį.
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Ar Tamsta ir Tamstos draugai jau balsavote? Jeigu 
ne, tai tu o jaus perskaitykite anketos blanką, išspausdin
tą 4-me puslapyje, ir išpildykite ją!

Ypatingai raginame tolimesnių .miestų draugus su
krusti. Kolkas didesnis žmonių skaičius dalyvavo anke
toje iš Chicagos; Tegul atsiliepia visos lietuvių kolonijos!

80 žuvo Spangler kasykloj
Tarp žuvusių ir sužeistųjų yra 

ir lietuvių.

visi

Angliakasiy teismas 
prasidėjo

Daugėliškis (švenčionų ap.) 
Garsus Mission, lietuvių prieg
laudų persekiotojas, vaikų ma
rintojas ir lenkintojas, ėmėsi 
politikos. Ypač kad Švenčionių 
Seimely buhalterijos skyriuj 
radosi nesuskaitytų trukumų, 

netiek daug kenčia 
visgi Mission

jau vėl Misiūnas stato 
kandidatūrą į Varšuvos

48 žydų, kitų tautų Vilniuje 
buvimo nepripažindama.

Lenkų kolonijos. —- Lenkų 
vyriausybė paskyrė dar 3 plo
tus Ašmenos aps., gabena
miems iš Lenkų kariams 
kolonistams.

Politika 
nuo kontrolės: 
dabar 
savo
seimą kaipo lietuvių atstovas. 
Musų apylinkės/ žmonės įkal
binėja, jog yra jau daug nuvei
kęs lietuvių labui. Tačiau to
kius melagių dėdes kaip Mis. 
visi puikiai pažįsta, juoba, kad 
lietuviai nedalyvauja rinki
muose.

Vilniaus universitete latvių 
kalbos katedra.

E. RYGA. Vilniaus Stepono 
BatoriaUs universitete netru

kus manoma atidaryti latvių 
kalbos katedrą, kurios profe
sorium numatomas kunigas 
Gronskis. *

rną. Bet socialistams pasisekė 
išrinkti kitą socialistų atstovą. 
Būtent Victor L. Berger iš 
Mikvaukee, Wis. Jis jau pir
miau yra buvęs atstovų bute, 
taipjau du sykiu buvo išrink
tas senatan, bet republikonai 
su demokratais abu kartu jo 
senatan nepriėmė, nes jis buk 
esąs “šalies išdavikas,” nes bu
vo nuteistas kalėjiman už per
žengimą špionažo įstatymo ir 
priešinimąsi karui. Vėliau 
augščiausias teismas jį ir ki
tus socialistus paliuosavo delei

re-

šiuose
agita-

aplai- 
visose
prana-

Illinois valstijoje buvo be to 
balsuojama apie suteikimą cx- 
karedviams bonusų. Bonusas 
ex-kareiviams praėjo didžiu
ma balsų.

Kimčiai su Turkija vėl 
aštrėja.

Naujas talkininkų ultimatumas 
turkams. Konstantinopoly 

statyti kulkasvaidžiai.
pa-

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

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:32 v., leidžiasi 
4:36 v. Mėnuo teka 7:56 v. v.

lap. 
ren- 
tur-mūšio su 

pastatė gatvėse
Susirėmimas

(KONSTANTINOPOLIS,
8. — Anglijos jurininkai 
gdamiesi prie 
kais, šiandie 
kulkasvaidžius.
išrodo neišvengtinas. Sultųno 
didysis viziras bando susitai
kinti su Angora (Turkijos na
cionalistais) .

Artimieji rytai grūmoja 
pasaulio taikai

SPANGLER, Pa., lapkr. 8.— 
Iš Reilly Coal Co. kasyklos /iš
imti jau visi žuvusieji. Viso 
žuvusių yra 80 angliakasių. 32 
angliakasiai išgelbėti gyvais, 
bet sunkiai sužeistais. Kompa
nijos viršininkai sako, kad jų 
patikrinimu, kasykloje buvo 
112 žmonių, kada joje ištiko 
ekspliozija? Bet jie pripažįsta, 
kad vienas, kitas angliakasių 
galėjo įeiti į kasyklą ir be vir
šininkų žinios. Tečiaus
priskaityti prapuolusiais jau 

j. tapo surasti. Tarp žuvusių pri- 
< skaityti ir tie trįs angliakasiai, 

v " kuriuos išimta .dar gyvus, bet 
kurie neatgavę sąmonės mi
rė.

Tarp žuvusių ir sužeistųjų 
yra ir lietuvių angliakasių. Ne
pilnas identifikuotų žuvusių 
sąrašas paduoda pavardę Tony 
Valallo, o tarp sužeistųjų mi
nimas yra Joseph GaJinsky. 
Gal yra ir daugiau žuvusių lie
tuvių, bet dar ne visi žuvusie
ji tapo identifikuoti, be to pa
vardės tankiai būna taip pa
keistos, kad sunku darosi spė
ti, ar jos priklauso lietuviams.

MARION, m., lapkr. 8. — 
Teisėjas Hartwell atmetė rei
kalavimą atidėti apkaltintųjų 
už Herrino angliakasių bylų 
nagrinėjimą iki gruodžio 1 d. 
ir įsake bylą prade t i nagrinė
ti tuoj aus.

Tuoj po to prasidėjo bylos 
nagrinėjimas 8 angliakasių, 
kaltinamų užmušėjistėje. Pa
šaukta išpratlžių 30 kandidatų 
į jury, bet tuo jaus tapo pa
šaukta dar 100. Vėliau, prieš 
pradėsiant rinkti jury, pada
ryta pertrauką advokatų pasi
tarimams. Keturi advokatai 
yra pastatyti valdžios vesti by-

Pelesa, Rodunės valsčiaus.— 
Pirmose rugpjūčio mėn. die
nose atvykę lenkų kareiviai 
įsakė, kad kiekvienas ūkinin
kas sudėtų po 10 (dešimtį) 
kiaušinių, pusę svaro sviesto, 
lašinių ir gaidį. Atsisakius Juo
zui Selilai, kad neturi sviesto 
jį sumušė. Taip pat mušė bai
siai Stasį Galvelę, Radžiulį, J. 
Andrukonį. Septynis vyrus 
baugindami privertė, kad pa
sirašytų, jog suieškos ir išduo? 
J. Radžiulį, kurs slopias nuo 
kariuomer^is. Dubiinių sodžiuj 
irgi rinko minėtus produktus 
ir mušė A. Ruselevičių. Piliu- 
nuose mušdami išmušė net 
dantis St. Krauniui. Mušė dar 
Joną Pakulį*, jam ištrukus, mu
šė jo žmoną ir motiną, taip 
pat mušė Stasio Kraunio tė
vus, kai tas pabėgo. Be to dar 
baisiai mušė Odomą Pakulį.

Ūkio mokykla.
Joniškėlis. — Biržų-rasvalio 

apskr. Nuo spalių mėn. 2 d. 
Joniškėlio žemesniojo ūkio 
mokykloje prasidėjo trumpi 
sodų veisimo kursai. Mokinių 
į kursus atvyko mažokai, dau
giausia Pasvalio vidurinės mo
kyklos mokiniai.

Nenori blaivybės.
Pumpėnai. — Biržų-Pasvalio 

apskr. viršininkas užprotesta
vo Pumpėnų vai. balsavimą 
kasi ink dėl uždarymo viena
me valsčiuje smuklių. Balsavi
mas buvo rugsėjo 2 ir 4 dieną.

Dotnava. — Dot navos Agro
nomijos Mokyklos Dvaran at
vežta apie 20 veislinių kiaulių 
jorkširų iš Anglijos. Po dvie
jų dienų gavus dvi padvėsė. 
Matyt, kelionė juos perdaug 
išvargino. Kiekvienas jorkši- 
ras valdžiai kaštuoja apie 10 
svarų sterlingų arba 500 litų! 
Vadinasi, valdžiai padvėsė 
1000 litų.

Sako Anglijos užsienio 
ministeris.

5 angliakasiai žuvo 
kasykloje

Iš Vilniaus

LONDONAS, lapkr. 8. — 
Anglijos užsienio reikalų mi
nisteris Courzon savo kalboje 
šiandie pareiškė, kad dabartinė 
padėtis artimuose rytuose yra 
didžiausiu pavojum viso pa
saulio taikai. Jis sakė, kad 
Turkijos nacionalistų reikala
vimai yra nepateisinami ir ne
gali būti toleruojami.

Susirgo paskelbęs biudžetą.

. VIENA, lapkr. 8.— Austri
jos finansų ministoris Segur 
paskelbęs parlamente, kad val
džios išlaidos sekamiems me
tams sieks 10,000,000,000,000 

kronų, o įplaukos tik 4,500,- 
000,000,000 kronų, apteikė šir
dies ataką, susmuko ir tapo 
iš parlamento išneštas. Jo pa
dėtis yra kritiška.

Gal neišrinks Pilsudskio.
VARSA VA, lapkr. 8.— Sei

mo rinkimuose atgaleiviai ap
teikė didelę pergalę ir todėl 
manoma, kad Pilsudskis ne
bebus išrinktas daugiau Lenki
jos prezidentu.

HARRISBURG, Pa., lapkr. 
8.— Valstijos kasyklų departa
mentui pranešta, kad Hudson 
Coal €o. kasykloje Olyphant 
ištiko nelaimė, kurioj penki 
angliakasiai liko užmušti ir du 
sužeisti. Nelaimė ištikusi delei 
netikusiai užtaisyto šūvio. De
partamentas pasiuntė į kasyk
lą savo inspektorius.

4 žmonės užmušti.
FORT GOLINS, Colo., lapkr. 

8.— 4 žmonės liko užmušti ir 
1 sunkiai sužeistas apvirtus 
važiuojančiam į statų kalną 
automobiliui.

PINIGU KURSAS
Vakar, lapkr. 8 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .........  $4.46
Austrijos 100 kronų ..........  M c
Belgijos 100 frankų.................$5.72
Danijos 100 frankų .........   $20.15
Finų 100 markių ................. $2.65
Francijos 100 frankų ........... $6.29
Italijos 100’ lirų .... .............. $4.25
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ..........   %c

T Norvegijos 100 kronų .......  $18.53
Olandų 100 gudenų ........... $39.06'
šveicarų 100 markių ...........  $18.24
Švedijos 100 kronų ........... $26.78
Vokietijos 100 markių........... lUc

Plirmiauisia bus teisiami: 
Otis Clark, Bert Grace, Petcr 
Hiller, Joseph Carneghi. Levą 
Mann, Jesse Cliilders, Philip 
Fontainetta, James Brown ir 
Oscar Hovvard.

Apkaltinimai prieš 12 ang
liakasių tapo panaikinti, nes 
neteisingai užrašyta pavardės 
ir jie yra nežinomi.

(Žinios apie bylą priešta
rauja. Prieštarauja net skai
čius apkaltintų angliakasių. 
Vienos žinios sako, kad ap
kaltinta 48 angliakasiai ir 12 
apkaltinimų panaikinus, pasi
lieka tik 36, kuomet kiti sa
ko, kad yra apkaltinta 77 ang
liakasių, prieš kuriuos išneš
ta virš 250 apkaltinimų. Taip
jau vienos žinios sako, kad 
bus teisiami 8 angliakasiai, o 
kitos sako, kad tik 1 ir tik tą 
nuteisus bus teisiami kiti).

Kariuomenės ištvirkimas. — 
“Gazeta Vilenska” paduoda, 
jog rugsėjo 5 d. 23-jo ulonų 
pulko 7 kareiviai, poručniko 
lyanovskio vedami, Paneriuo
se — prie pat Vilniaus — už
puolė pravažiuojantį pirklį, 
sumušė jį ir atėmė jo prekes. 
Policija į tai įsimaišius, bet 
ulonams jai ėmus grąsinti re
volveriais gavo pasitraukti.

Streikai. — Rugsėjo mėn. 
dėl brangymečio ištiko visa ei
le streikų. Re kitų streikavo 
miesto darbininkai, kurie bu
vo suteikę elektros šviesą ir 
vandentraukį.

Rinkimų komisijosna miesto 
taryba'' paskyrė 117 lenkų ir

Vilkaviškis. Apskrities vir
šininkas, remdamasis 25 § 
spalių 10 <1. įstatymo, išleido 
įsakymą, kad visose krautu
vėse, mieste ir apskrity, butų 
išstatytos prekių kainos.

DUBLINAS, lapkr. 8.— Res
publikonai nuo namų ctogų iš 
kulkosvaidžių ir šautuvų ap
šaudė savivaldybės kareivių 
kazarmes ir tris kareivius nu
šovė, o 20 sužeidė. Mušis tęsė
si 2 valandas. Respublikonų 
nuostolių nežinoma.

BERLINAS, lapkr. 8.— Bur
žuazinės partijos neteko dar 
dviejų vietų Saksonijos (Vo
kietijos provincijos) seime. 
Dabar socialistai ir komunis
tai turi seime 51 vietą, o bur
žuazinės partijos 45.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Pirkliauja su Rusija

Holandi-

AMSTERDAM, lapkr. 8. — 
didieji Rotterdamo ir Amster
damo fabrikantai bando gau
ti iš Rusijos koncesijų ir at
naujinti prekybą. Nesenai Ho- 
landijos inžinierių delegacija 
lankėsi Rusijoj ir vedė gana 
sėkmingas tarybas, 
svarstomas klausimas
jos kreditų Rusijoje. Jau iš
siųsta iš Holandijos į Rusiją 
įvairių prekių už 1,000,000 gul
denų (apie $390,000).

Valdžia priešinasi prekybai 
su Rusija, bet fabrikantai ne
paiso. Jie sako, kad kitos ša- 
lįs bando pasigriebti Rusijos 
koncesijas ir jeigu bus lauk
ta iki valdžia įgaus proto, tai 
Holandijai jau nieko Rusijoje 
nebeliks.

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.

. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

. Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunęia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

*
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Sveikatos Dalykai
* -f " —

dį, pajutęs rimbų ant savo 
pailsusio šono; bet tas padidė
jęs arklio veiklumas yra finan- 
sinamas ne botago, o arklio pa
ties, kurio kūno atsarga tapo 
panaudota greitai pagalbai jo 
puolančioms pajiegoms.

Tokiu budu vietoje suteikus 
kunui gyvastį ir stiprumų, cuk
rus ištikrųjų sunaudoja juos 
ir nuolatinis optinių (akinių) 
ir ausinių nervų silpnėjimas 
drauge su sunkiais galvos skau
dėjimais, ūžimais ausyse ir blo
gu skoniu burnoje pareina nuo 
kataro didėjimo, kuris seka po 
alkoholinės reakcijos ir plečias 
kaip šunbudžiai , (šungrybiai) 
visame kūne kiekvieno organo 
ir sąstato takais ir tarpais. 
Pa lengvas silpnėjimas ir žu
dymas ištvermės, sveikatos, 
vyrybės, apetito, žėresio, ini
ciatyvos ir energijos, kuri ap
sireiškia normalėj pilnoj svei- 

jįjį katoj, parodo, kad priešas įsi- 
-TcuknnnT nubertas ‘ke- iverž£ i nam.us ir kad P°.,negai'

KODEL TENKA SUSILAIKYTI
NUO “SALDUMYNŲ”.

<

Dr. Axel Emil Gibson.

Ar tas tiesa, kad pernai me
tais šitos šalies žmonės suval
gė cukraus tiek, kiek jie patys 
sveria ? i

Taip, nors tas atrodo negali
mu \daiktu, statistika patvirti
na žodžius, kad visa pernai 
Amerikos žmonių suvartota 
cukraus apštis, jei ją išdalintu
me visiems gyventojams, duo
tų kiekvienam vyrui, moteriai ir 
vaikui vidutiniai po šimtų sva
rų dirbtinių saldumynų.

Palyginti su pirmesniais 
cukraus vartojimo laikotarpiais 
—nuo karalienės Elzbietos lai
kų, kuomet vienam cukraus 
svarui parėjo mokėti 28 šilin
gai (apie $5.60) iki dabartinio 
vartojimo, kur vekulas visąi 
dienai čiulpti galima gauti už 
penų ■ _______________ ___
lias į likimų tikrai yra platus 
ir daugelio keliaunamas.

Cukraus populerumo prie
žastis nesunku surasti. Jo sko
nis gardus, jo pigumas didelis 
ir jo veikmė į organizmų la
bai paakstinanti. Bet jo stip
rumas yra toks kaip parako ir 
jis padaro skrandyje tų patį, 
kų parakas padaro krosnyje— 
sprogsta. Ir, kaip parako spro
gimas — jei jis nesugadina 
krosnies — bent ugnį užgesina 
ir palieka ant krotelių krūvų 
rašančių ir rūkstančių kriaku- 
čių, taip fiziologinis Cukraus 
sprogimas, tuo patim staigaus 
degimo pradu sugeria visų esa
mų skrandy deguonį ir pakei
čia virškinimo ugnis į troškius 
skilvinio ruginio durnus.

Tikyboj, ar fizikoj mes vi
suomet turini du amžinus ke
lius — už ar prieš; ir skran
dyje mes apturime vienų ar ki
tų šitų dviejų daiktų: virškini
mų, ar rūgimų. Ir, kaip pir
mutiniame atsitikime, mes tu
rini virškinimą ir kūrimą su
jų krypčiais kuriančiais gy
vybę, taip antram atsitikime, 
mes gaunam amoniją, anglia- 
rukšties dujas ar alkoholį.

Taigi mes alkoholy turime 
pamatų žmonių tvirtinimui, 
kad cukrus stiprina ir tukina. 
Bet jo stiprumas, kaip mes 
matėm yra pragaištingas, o jo 
maitinamos, ar tukinamos sa- dažnai klaidingai 
vybės turi tų pačių vertę kūno 'f '1" 
fiziologijai, kokių atskiestos ak
cijos turi komercinės įstaigos 
finansavimui.

Šitas nusistatymas link cuk
raus savybes galima paremti 
kiekvienu žinomu faktu apie 
žmogaus valgybų. Cukrus pa
verčia skrandį į pilstytuvę, ku
rios gaminys daug maža pana
šus alkoholiniam gaminiui, pa
gaminamam uždraustos pramo- 
hūs naminio bravoro Vardu, 
žyme ir veikme.

dainių ir kitų “saldumynų” 
vartotojui, galima su tikrumu 
pasakyti tą, kad kaip tik jo 
pilvas išsipučia yt miiiiaturinis 

da surūgęs skonis, o jo galva 
daros lengva, tai jis peržengia 
18 Konstitucijos pataisų tuomi, 
kad jis savo skrandžio labora
torijų paverčia į alkoholio pils-

Kadangi vidutiniai vartojant 
alkoholį, jis veikia paskatini
mui ir prie tam tikrų sąlygų 
jis gali net pervaryti žmogų 
per tam tikrų nelaimę — kaip 
arklys kad mušamas ištraukia 
vežimų, kuomet nemušamas 
jis spyriuotųs ir neišvežtų — 
tai nebus nei kiek neprasilenk
ta su teisybe, 
cukrus 
matomai, 
žmogaus 1 
stiprumų.

Gi nei 
Avi;

pasakius, kad 
paverstas į alkoholį, 
turi jiegos suteikti 

tunui didelį valandinį

vienas negali užgin- 
rklys, vis viena kiek 
ailsęs, ar parsibaigęs, 
lėlį gyvumo priephi-

lestingu, cukrumi apveltu rū
gimo • ir alkoholėjimo pavo
jum organizmas įra per kiek
vienų sąnarį ir kiekvienoj sa
vo sąstato daly. Šitaip nuėjęs 
anhpus kontroles fiziologinis 
garvežis striinagalvia lekia, 
kad susidaužius į keturių de
šimty, penkių dešimtų, ar še
šių dešimtų metų amžiaus 
stulpą ir tuomi savo sutrupin
tą karierą užbaigus.

Savo alkoholine reakcija cuk
rus užduoda du baisius smū
gius organizmui; vienu jis nu
stelbia valdymo sistemą, kuria 
yra tvarkoma būtinas kūno 
energijos reikalavimas ir pa- 
rupiniinas, o kitu sunaikinama 
sistema tinę sanitarumo agentū
ra—neapsieinamas fagocitas, 
musų baltasis kraujo kūnelis.

Padėtas šalę alkoholio lašo 
šitas be galo svarbus kūnelis 
sulaukia to paties likimo, ką 
avis pakliuvus į vilkų rują. 
Kaip bematai baltasis kūnelis 
sutampa beverčiu audmens 
skuteliu ir jo kaipd sveikatos 
sargo ir fiziologin'ės valstybes 

ant visados. Visokie nuodai 
atsiradę kūne, nuo prisirinku
sių nudėvėtų daiktų ir mikro
bų būva nekliudomi; jie pra
deda rūgti raumenyse ir skleis
ti skysčius; tas padaro išpurti- 
mų ir rausvų išvaizdų pas ne
paisančius maistų žmones, kas 

i paskaitoma 
gera sveikata ir stiprumu.

Gabaus cukrus bereikalin
gai paakstindamas sunkstyti 
skrandžio sunkas, apgauna 
skrandį, kuriam rodos, kad 
maistas reikalingas; ačiū tam 
pasidaro perviršis priimto 
maisto, kuris pradeda rūgti ir 
paskui surūgęs susigeria į 
kraujų ir audmenų ląsteles. Iš 
šito sistematinio nuodijimos 
atsiranda visokios organizuo
tos negalės, kurios “peršali
mų”, ;slogų, liaukų užsikimši
mo, periodinių galvos skaudė
jimų, piorėjos, skaudulių, rau
menų ir gįslų sukietėjimo for
mose ir 1.1., puola ir sunaiki
na nusilpnintų ir be laiko pa
senusį organizmų.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaienkll* užreg. S. V. Pat Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų,

Nmyk Įkaro (Anohor) Taizbaženkty

DR. A. M0NTVID ‘
Lletvvia Gydytojas ir Chirargaa 

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

Telephone Central 8362
1824 Wa bangia Avė.

Valandos: nuo 6 11d 8 vakare

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 So. Halsted SU Chicago, UI.

Kadangi kiekvienas gamtinis 
maistas arba kabo ant me
džio, auga ant šaknies, ar at
eina pas mus lėkdamas, plauk
damas, ar bėgdamas, tai butų 
tam tikras gamtinio saugumo 
būdas atklausti iš ko yra suda
ryti inusų maistiniai patieka
lai. Saugumas pirm visko; ir 
jei yra skaitoma reikalingu 
apsaugoti visuomenė nuo už- 
sikimšusios x gatvės važinėjan
čių pavojaus, tai tikrai nema
žiau svarbu apsaugoti žmogų 
nuo ne taip žymių, bet dides
nių pavojų užsikimšus pilvui 
ir smegenims, kurių veikimu 
yra paremta visa žmogaus pa
dėtis, gyvybinė ir pramoninė. 
Jei sektųs perkalbėti musų 
mokytojus ir tėvus nors vienai 
ar dviem savaitėm prašalinti 
kiekvienų negamtinių saldu
mynų formų iš jų vaikų val
gio, tai jie patirtų tokį savo 
abelnos padėties pagerėjimą, 
tokį gero jautimus ir veikmin- 
gumo padidėjimų, kad musų 
nuomonė apie cukraus vertę 
butų nustatyta ant visados. 
Be perdėjimo galima pasakyti, 
kad žmogus dabar yra privers
tas pasirinkti vienų iš dviejų: 
arba išsižadėti tortų (tešlinių) 
ir turėti sveikus tonsilus, dan
tis ir aklųjų žarną, arba juos 
išplauti ir valgyti tortus. Bet, 
kalbant rimtai, mes turėtume 
savo vaikus prižiūrėti ir laiky
ti taip, kaip mes prižiūrime ir 
laikome mylinių šunį, ar ango
rinę katę. Bent kiek daugiau 
susirūpinkime kaž-kokiais sac- 
harininiais saldainių, “karštų 
šunų” “eskimų tortųf’ miši
niais mėtomais vaikams, kurie 
nepažindami maistų, prikemša 
savo pilvus nuodais ir tokiu 
budu padaro pradžių sąlygoms, 
kurios yra pamatu baisiam ir 
kitaip neišaiškinamam platini- 
muisi mirtingų ligų, kurios 
skina žmones kaip šrapnfeliniai 
šūviai mirtinoj kovoj. Jei no
rim, kad žmonija išlaikytų ci
vilizacijų, tai turime grįžti prie 
senovinės doros prastuhio ir 
primti gamtų tokia, kokia ji 
ateina pas mus nesugadintose 
mėsos, grudų, vaisių ir daržo
vių formose. Mes privalom 
pasirinkti savo maistus taip, 
kaip mes pasirenkame savo 
drabužius ir vengti tų dalykų, 
kurie yra abejotini. Valgyti 
visokius mišinius, kuriuos pa
deda mums kaipo maistus yra 
tiek pat neišmintinga, kaip ir 
paimti gelumbės gabalų tik 
dėlto, kad krautuvninkas jį į- 
siulo. Bet gelumbes gabalų 
paėmus yra tik menkniekis, 
palyginti su tuo pavojum, ku

Extra ROŽINIS BALIUS Extra
Bengia 

Lietuvių Tautos Atgimties Draugija
• Subatoj, Lapkričio 11 d., 1922 m.

Bažnytinėj Svetainėj
35 ir South Union Avenue.

Pradžia 7 vai. vakarą Įžanga 35c
Malonus Tautiečiai, nepamirškite laiko, kas sveikas j balių, nes bus turtingai papuoštas, gražiau

sia muzika, importuoti saldainiai ir gėrimai pagal Washingtono prohibicijos.
Kviečia visus nuoširdžiai KOMITETAS.

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas
1923 METAMS

Jau Spaudoje

Šimtai. Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI Užs iprenum eruo s NAUJIENAS

ko-

ris seka priėmus kažkokius iš
galvotus patiekalus, riebius 
padažalus, taukuotas virtas 
mėsas ir kažkaip sujauktas 
tyres, kur pradinės gamtos nei 
trupinio nėra; visas virinys 
šiaip ne taip sudarytas į nesu
derinamų daiktų mišinį nepa- 
žinamai užmaskuotų didžiuo
ju skanumo kamoflažu, 
inerciniu cukrumi.

Nuolatinis alkoholinis aksti- 
nimas sacharino ruginiu gali 
nuvesti prie alkoholizmo ir 
smegenų suminkštėjimo. Ne
senai medikų žurnalas privedė 
garsaus New Yorko smegenų 
specialisto žodžius apie cukrų 
ir jo neliaujamų akstininių 
nervų sistemos kaipo galingiau- 
sį veiksnį, kuris dabar baisiai 
platina proto ligas.

Vienu liūdniausių faktų 
žmonijos istorijoje yra tas, 
kad žmones, beveik be išim
ties, paveda savo sprendimų ir 
protų apetito tironybei ir įsi
leidžia į savo namus .kraugerį 
kuris iščiulpia gesuonį iš jų 

PRAKALBOS
Su paveikslais

Temoje:
Ženklai Antrojo Jėzaus čia Buvimo ' ... 1

Bus penktadieni, lapkr. 10 d., 1922 m.
Institutional Church svetainėj,

> 1935 So. Halsted St.
Rengia Biblijos Studentai.

Pradžia 7:30 vai. vakarą. Įžanga dykai.

PRANEŠIMAS!

las Šviečiamasis Susi- 
rinkirhas ir Koncertas 

šį sezoną
Susijungusių (Amalganiated) Amerikos Drabužių Siuvėjų

Chicagos Bendrosios Tarybos 
bus šiaurvakarinėj Daly 

SCIIOENHOFFENS HALL SVETAINĖJ 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avė.

Penktadieni, vakarą, lapkr. 10 d., 1922 m.
Lygiai 8 vai. 

Specialiai prašoma giesmininkė solistė

MISS LILLIAN MAY SINDAHL
Kalbės Michael Sokolowsky, Dziennik Ludowy redaktorius.

Taipgi puikų muzikai} programą išpildys Chicagos Simfonijos or- 
kestros nariai vedami Aleksandro Žukovskio.

skrandžio, sodiumą iŠ jų rau
menų, kalkes iŠ jų dantų ir 
fosforų iŠ jų smegenų, pavers
dami žmogų, kuris turėtų bu
ri gyvybės valdovu ir būties 
vadu, į silpniausių esybę ir 
aukų tų jiegų, kurios veda prie 
sunaikinimo ir mirties Shakes- 
peare’o apkaltinimas alkoholio 
visais žvilgsniais yra pritaiko
mas musų maistinės pramonės 
cukrui: “priešas, kurį žmogus 
deda sau į burnų, kad jo sme
genis pavogtų”.

importuotojas ge- 
armonikų pasaulyj už že

mesnes kainas, negu kitur. Veltui 
siunčiamo katalogą. Rašykit ang
liškai.

RUATTA SERRNELLI, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Blue Island Avė., 
Chicago, UI. ,

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

KOSULYS
J 

yra greita, sulaikomas jeigu ( 
vartojama ■ laiką

- SEVERA’S
COUGH BALSAM. j

f Falingvir.# kosulą ir prašalins daug 
kcr.ttjimu. Priimnas dėl vaikams ( 
ir rvkguftir.s

• •
Kaina 26c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’b
COLD AND GR1P TABLETS

šalčiui ir Gripu; h Galvos SKaudė- 
’imui paeina nuo perįal'mo.

DAVID RUTTER & CO, 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail
Įdėmų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

PINIGAI
• y-1S

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

Pinigai
iš '

Waukegano 
LIETUVON

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd.
Waukegan, UI.

PINIGAI
West Pulhnano

Lietuvon
West PullmanieČiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted Si.

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

JOHN KUCHINSKAS t
LIETUVIS ADVOKATAS 

2281 W. 22nd St., kerti Leavitt SL*
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po pi et, 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 lengvą išlygų.

V—■■■■■ ■!. ------- ---- .U

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1808

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 538
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.
iSSfai. .i i, ^'i I .I H.'n ‘ I ‘ ' -------------- ,7

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2568

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

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS' ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatai 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St^ 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabasb Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialus kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. Iii.V *

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., 
3509 So. Union Avė.

P. S. 
suma 11

Pamaldos sekmadienyje: 
vai., mišparas 7 vai. vak.

Kancleris.

------------------------------------ --------------- 
Phone Wentworth 209

Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge
riausią patarnavimų. Reikalaukit.

E. J. McQuaid
> 5822 S. Racine Avė.

Chicago, UI.
, ------------------—..... /

overcouTai ir siutai“- 
Tik ką gavome keliolika Šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais. Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syste- 
mos O’Coatai nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti' vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50. 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 SU
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Anglių kasyklos Penn- 
sylvanijoj

Frank J. Millman, Ph. D., ku
ris būdamas 8 metų amžiaus 
pradėjo dirbti auglių smulky- 
kloje, o paskui išėjo į presbite- 
rijonų bažnyčios kunigus ir ku
nigavo Pennsylvanijoj, nese
niai laikė kalbą apie anglies pra
monę Pennsylvanijaje ir pasakė 
daug |domių dalykų.

Anglių kasimas kaipo preky
binė pramonė prasidėjo 102 me
tai tam atgal; pradžioje buvo 
iškasama po vieną toną į dieną. 
Nūnai iškasama 100,000,000 to
nų per metus. Anglių kasimo 
pradžioj kietosios anglys buvo 

pardavinėjama po 25 centus to
nui, o smulkiosios, taip vadina
mos žirninės anglys, buvo par
davinėjama trys tonai už 25 
centus. Mat niekas nenorėjo jų 
pirkti.

Dr. Millman pasakė, kad kie
tųjų anglių kasyklų darbinin
kai negalėjo prakišti streiko, 
nes jie turėjo viršų ant kasyk
lų savininkų, išleidę įstatymą, 
kuris sako, kad darbininkas ne
gali kasti anglių, jei jis nėra iš
dirbęs dviejų metų pagelbinin- 
ku pas pripažintą angliakasį.

Jis taipgi pasakė, kad visuo
menė be reikalo apgailavo ang
liakasių, bet jis angliakasius at
skiria nuo jų pagelbininkų.

Angliakasiai, anot jo, yra lai
mingiausi pasaulyje žmonės ir 
jie esą geriausiai apmokami.

Girdi, kaikurie jų uždirba iki 
$600 į savaitę, o dirba po vieną, 
dvi valandas per dieną. “Vienas 
angliakasys tik pernai metais 
prišaudęs anglių išvažiavo į An
gliją aštuonioms savaitėms ato
stogų ir kada jis sugrįžo, atra
do savo darbininkus bedirbant 
prie tos pačios krūvos.” Kasy
klų darbininkai esą prastai ap
mokami, atsižiūrint į tuos pa
vojus, su kuriais jiems tenka 
susitikti, bet angliakasių, turin
čių leidimą kasti anglie, užmo- 
kesnis esąs geras. Jiems patin
ka kasyklų atmosfera ir jie ne
tingi dirbti net didžiausiuose pa
vojuose.

Tas patvirtintų laikraščių 
tvirtinimus, busią angliakasiai 
uždirbą nepaprastai didelius pi
nigus, bet kasyklų darbininkai 
mažne badauja.

Iš 173,000 darbininkų, dirban
čių Pennsylvanijos kasyklose, 
apie 93 nuoš. yra svetimšaliai, 
arba gimę iš svetur gimusių Tė
vų. Iš viso skaičiaus 45,000 yra 
gimę Amerikoj, 5,000 Anglijoj, 
6,000 Valijoj, o likusieji esą 
škotai ir vokiečiai. Chinų, japo
nių ir žydų esą nėra tarp dirban
čių kasyklose, bet esą 17,000 ru
sų (matomai jis rusais skaito 
lietuvius ir lenkus).

MiHman pasakė, kad žmonės 
nesupranta anglinės padėties ir 
taip maža žino apie ją dėlto, 
kad ji yra po žeme. Angliakasy- 
bė prasidėjusi nuo prasčiausių 
būdų išvystė daugybę pagerini
mų ir saugumo prietaisų darbi
ninkams drauge su pagreitini
mu gamybos ir dabar iš 1,100 
darbininkų sužeidžiamų per me
tus, ypatingai gazu, daugiau 
kaip 94 nuoš. atgaivinama.

Kadangi žmogaus nosis nega
li užuosti gazo, tai kasyklose 
plačiai panaudojama tam tikslui 
kanaraitės ir žiurkės, žiurkės 
kasyklose esą didesnės ir ryk
lesnės negu prieplaukinės, bet 
jos esą reikalingos; jei jas iš
naikintų, tai kasyklose negali
ma butų dirbti; kur žiurkė yra, 
ten nėra pavojaus’ angliaka
siams. Neseniai pradėta laikyti 
šunes kasykloje žiurkėms nuvy
ti nuo mulų.

DETROIT, MICHIGAN"
“■—————— 

West 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
1029 — 25th St„ 9509 Cardeni 

Detroit, Mielu
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' Dabar Lietuvoj jau nebegali būti nei rublių, nei 
auksinų, nei markių, o yra ir pasiliks tik nauji Lietuvos 
pinigai vadinami LITAIS.
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Viskas turi būti išmokama Lietuvoje tik Litais,
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Nuo šios dienos kaip iiesiųsi pinigus Lietuvon, ten 
jie bus išmokėti tik Litais, naujais Lietuvos Pinigais.

Toks yra Lietuvos valdžios patvarkymas.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

1

Su įvedimu Litų Lietuvos ukiui pradės geriau klo

ties. Amerikiečių siunčiami pinigai nebeklius vokiečiams, 
bet eis naudai Lietuvos Žmonių.

I
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Litai nepuls kaip markės, kadangi vien tik Ame
rikos Lietuvių siunčiami Lietuvon pinigai galės iškelti 
Litą kursą aukštai.
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Siuskite per NAUJIENAS
LI1US LIETU VON.
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MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halnted St., kampa* 81 gal 
Telefonas Yarda 1119

Baigusi 
Aku šert

os kolegė 
; ilga

praktika
is i Penai? 
silvanijoa 
hospitaia- 

w. Pasek- 
rungai pa

tarnauta 
pri« 
lymo. Due 
ia rodą vi
sokiose li
gose ir ki
ekiuose rel 
caluose mo 
erims it 
merginoms.

^DR.HERZMAN^l
H RUSIJOS

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

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

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

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

rDienomis: CanaI 
_ . . . I 8110 arba 857
Telefonai: J

) N akt. Drexel 958
' Boulevard 4186

8318 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 liboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akvierks
3113 S.Halsted ak
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišku t ri žiū
rėj imą. EcodU 
patarimus mo
terims ir merflrl- 
noins veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas B, 

Leavitt St. Tel. CanaI 6822.
Rezidencija 8114 W. 42»d 81 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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Pinigus reikia siąsti palte Mansy 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Opozicijos ūpas ir 
darbininkų balsai.

Rinkimuose, kurie visoje 
Amerikoje įvyko pereitą an
tradienį, valdančioji partija, 
republikonai, gavo į kailį. 
Jie prakišo keletą vietų se
nate ir dar daugiaus vietų 
atstovų bute. Negalutinos ži
nios rodo, kad žemesniam- 
jam kongreso bute republi
konai turės tiktai apie pusę 
atstovų, kuomet dvejetas 
metų atgal jiems buvo teku
si 69 atstovų dauguma.

Tokie rinkimų rezultatai 
reiškia didelį žmonių nepa
sitenkinimą republikono 
Hardingo administracija. 
Jeigu Amerikoje šiuo laiku 
butų gyvavusi stipri pažan
gi partija, tai ji butų pa
traukusi savo pusėn balsuo
tojų minias ir gal butų už
kariavusi kongresą. Bet to
kios stiprios partijos tuo tar
pu nebuvo, ir todėl balsuo
tojai, norėdami nubausti re- 
publikonus, parėmė demo
kratus, — taip, kaip 1920 m., 
keršindami demokratams, 
jie atidavė savo balsus re- 
publikonams.

Keistas dalykas, kad Ame
rikos žmonės iki šiol neįsten
gia pasiliuosuoti nuo tų 
dviejų partijų įtakos, nežiū
rint to, kad jie, rodos, jau 
turėjo su jomis pakankamai 
patyrimo. Jiedvi abi yra gry
nai kapitalistinės partijos, ir 
kiekviena jų, patekusi vald
žion, apgauna ir darbinin
kus ir ūkininkus, balsavusius 
už ją. Kodėl gi darbo žmo
nės nesusipranta ii’ nesusi
organizuoja į atskirą, nepri
klausomą nuo kapitalistų 
partiją?

Amerikos darbininkai šian 
die jau gal ir turėtų tokią 
partiją, jeigu bėgiu keleto 
paskutinių metų nebūtų su- 
silpnėję socialistai. Jau 1912 
m. Socialistų Partija buvo 
gavusi apie milioną balsų ir 
turėjo apie 100,000 įarių. 
Bet vėliaus tos minioj ku
rios rėmė socialistus, dalinai 
pasidavė “pacifisto” Wilso- 
no įtakai; o kitą jų dalį pas
kui suskaldė ir sudemorali- 
zavo bolševizmas. , i ' • * ta* W

Taigi šiuose rinkimuose 
socialistai * nesugebėjo pa
kreiki savo pusėn didelio 
skaičiaus darbininkų. Jie ir 
agitaciją vedė labai menką 
— o vis dėlto į Jungtinių 
Valstijų kongresą tapo iš
rinktas Vlctor L. Berger iš 
Milwaukee, Wis., ir gaj būt 
taip pat Edmund T. Melms, 
(irgi iš Milwaukee). Gi so
cialistas Meyer London, iš 
New Yorko, pralaimėjo tik
tai dėlto, kad jo distriktas 
tapo taip apkarpytas, jogei 
vietos, kurios duoda dau
giausia socialistinių balsų, 
pateko į kitą distriktą.

Na, o kaip pasirodė tie 
elementai, kurie stengėsi 
kiek drūti pakenkti socialis
tams ir tuo tikslu įkūrė at
skirą “darbininkų partiją”? 
Chicagoje ta “partija”, ne
žiūrint visų savo pastangų, 
nepajiegė net pastatyti savo 
kandidatų sąrašo ir prieš 
rinkimus išleido “manifes
tą”, ragindama darbininkus 
balsuoti už farmerių-leiberių 
partiją. Kokios gi buvo pa
sekmės?

Nors pilnų žinių dar nėra, 
bet jau daug-maž paaiškėjo, 
kad ta farmerių-leiberių par
tija surinko Chicagoje tik 
apie 4 ar 5 tūkstančius bal
sų; o socialistai gavo apie 19 
ar 20 tūkstančių balsų! Tai
gi komunistai kartu su far- 
meriais ir leiberiais gavo ke
turis ar penkis, kartus ma
žiaus balsų, negu vieni socia
listai.

Reiškia, tie Maskvos gar
bintojai mokėjo tiktai su
skaldyti socialistų jiegas, bet 
pakreipti darbininkus į savo 
pusę neįstengė. Minios, prie 
kurių jie taip trokšta priei
ti, nenori apie juos nė gir
dėt. 1 ! ! “

Ir kokiam “paibeliui” tad 
komunistai dar lenda žmo
nėms į akis su savo tavoru, 
kurio niekas nenori imti? Tie 
lietuviai darbininkai, kurie 
dar iki šiol tikėjosi sulauk
sią išganymo iš bolševikiš- 
kuojančįųjų rėksnių, turėtų, 
pagalios, susiprasti ir palin
kėti jiems laimingos kelionės 
į Maskvą.

“Trečioji partija” šioje ša
lyje, kaip buvo, taip ir tebė
ra socialistai, ir darbo žmo
nes turi aplink ją spiestis, 
jeigu jie nori, ka^ balsas 
pasidarytų svarbus šalies po
litikoje. ________ r

Į į
kruvino farso mėgėjai.

Seimo Sociakloinokrdty
Frakcija .pa^iunjtie Rus'ijos 
Sovnarkomui telegramą, pro
testuodama prieš teisimą mir
čiai es-erų. Delei to p. S. G. 
“Laisvėj” štai kaip porina:

“Ši telegrama dar kartą 
parodė, kad Liet. Socialde
mokratų Partijos vadai ran
dasi baltgvardiečių liogeryj. 
Jiems parupo eserų liki
mas, nors teisinas (ne Ko
munistų Partijos teismas, 
kaip Liet. Socialdemokratų 
Partijos C. K. sako, bet Ru
sijos darbininkų ir valstie
čių teismas, Vyriausias Tri- 
bunalas) aiškiai parodė, kad 
eserų partija dalyvavo dar
bininkų vadų užmušime, 
baltgvardiečių silkilimuose, 
kad jie bendrai veikė su 
baltgvardiečių generolais ir 
aficierias, junkeriais, bur
žuazija ir popais, kad jie 
dirbo už Antantės pinigus, 
dalyvavo paprastuose plėši
muose ir. t.t. Tą viską ir dar

BTA1JIEN08, OMcago, D>.

* ‘ , palįma
sau įsai vaizduoti, kaip pasipik
tintų kominternas, jeigu koki 
nors buržuazinė valdžia bandy
tų lyginai tokioj pat prasmėj 
išaiškinti suteiktąją komunis
tams amnestiją. Kitais žo
džiais sakant, jeigu ji pareikš
tų, jog amnestija paliečia tik 
tuos komunistus, kurie išėję iš 
kalėjimo nebeveš kovos su bur
žuazija. Net caro valdžia, pa
skelbusi spalių mėn. 1905 m. 
amnestiją revoliucionieriams, 
nesugalvojo pasodinti juos ka
lėjimai) už senuosius “prasi
žengimus” remdamos tuo, jog 
jie užsiėmė naujais!

Tą farsą p. S. G. vadina teis
mu! Matoma, pro bolševikiš
kus akinius bežiūrėdamas jis 
mato tai, ką nori matyti, o ne 
tai, kas ištikrųjų yra.

daugiau teismas puikiai pa-j bolševikų kazuįstais. 
rodė, ir nieks to dabar neuž
ginčys. Liet. Socialdemo
kratų Partijos vadai, stovė
dami eserų vadų apgynime, 
tuomi pat paturi tuos aršiau
sius darbininkų ir mažaže
mių priešus, dėl kurių vei
kimo buvo pralietos darbi- 

' ninku ir valstiečių kraujo
upės.”
Reikia turėti labai daug drą

sos, iš vienos pusės, ir absoliu
čiai neturi gėdos — iš kitos, 
kad nūn gymis bolševikų teis
mo farsą. Bet p, S. G. komu- 
rtistinė dvasia jau senai des- 
kredituotus dalykus kartoja ir 
už du meluoja. Visų pirma 
pažiūrėkime, ar tai nebuvo 
Komunistų Partijos teismas. 
Vyriausias to teismo prokuro
ras, Krylenko, be jokio dvejo
jimo pareiškė, jog ąpįe teismo 
nešališkumą negali būti ir kal
bos. Vadinasi, es-erų prasi
žengimai turi būti komunistų 
teisybės matu matuojami. An
tra, visi žino, jog Rusiją valdo 
Komuipstų Partija < raudonor 
sioa armijos durtuvų pagalba. 
Tai kokiu būdu Komunistų 
Partijos sudarytas teismas, ku
rio dalyviai yra komunistai, ga
li pasidaryti ne komunistų 
teismu?

S. G. “apkaltinimo aktas” 
es-erams yra tiek žioplas ir 
paikas, jog vargu ir išmintin
gesni bolševikai juo patikės. 
Net prokuroras Krylenko to
kių kaltinimų Socialrevoliucio- 
nierių Partijai nestatė. Bet p. 
S. G. tvirtina, jog visa tai liko 
įrodyta ir “nieks to dabar ne
užginčys”. Nejaugi? Tiesa, li
ko įrodyta, jog čekistai provo
katoriškų būdu organizavo į- 
vairius “pasikėsinimus’^ ant 
bolševikų vadų gyvasties, kad 
paskui galėjus tuo prasižengi
mu savo politinius priešus kal
tinti. čekistai taipgi suorgani
zavo demonstraciją prieš “so- 
cial-išdavikus’'’ Vanderveįldę, 
Liebknechtą ir kitus. Jie tru- 
bijo, kad tai esą darbininkai 
ruošia tas demonstracijas. Bet 
štai dabar ateina žinių, jog 
bolševikų politbiuras pradėjo 
tardymą vesti Maskvoj tarp 
Gruskovo fabriko darbininkų. 
Px*aš įžengimą s tų darbininkų 
susideda iš to, jog jie birželio 
20 d. atsisakė dalyvauti čekis
tų surengto j anti-eserinėj de
monstracijoj. Ar tai ne kurjo- 
zas, p. S. G.? Matoma, Rusi
jos darbininkams es-erų “bai
sus prasižengimai” atrodė abe
jotinos vertės, jeigu jie išdrįso 
pasipriešinti net čekistų įsaky
mams.

LIETUVOS PADĖTIS 
ĮVEDUS.

LITUS

O p. S. G. sako, kad protes
tuoti prieš bolševikų kruvino
jo farso teismą tegalį tik žmo
nės iš baltgvardiečių “liogerio”. 
Ar nebūtų jis tiek geras paaiš
kinti, — ar Gruskovo fabriko 
darbininkai irgi paeina iš to 
“liogerio” ?

Dar vienas /dalykas. Nesi
gailėdamas es-erų adresu siųs
ti šlykščiausių kaltinimų, p. S. 
G. nerodo mažiausio noro tuos 
savo kaltinimus faktais pa
remti. Girdi, visa tai teismas 
įrodęs! Koks stebėtinas<argu
mentas. Teismas, kuris nuo 
pradžios iki galo buvo grynas 
farsas, įrodė kokius tai prasi
žengimus. Jeigu p. S. G. at
mintis yra silpna, tai mes pri
minsime jam tą faktą, jog 
1919 m. bolševikai išleido am
nestiją social-revoliueionie- 
riams. Nuo to laiko Socialre- 
voliucioniefių Partija kaipo 
toki jokios teroristinės poltikos 
nebevedė.

Štai ką įneš skaitome bolše
vikų kaltinimo akte.

‘Lentralinio Komiteto na
riai vadovavo kontr-revoliuci 
nei es-erų partijos barbuoitei, 
kuri siekėsi prievarta nu
versti sovietų valdžią, kaip 
iki 1919/m. amnestijos, taip 
ir po pažymėtos amnestijos. 
Dėka tam, ednant tikrąja (?) 
amenstijos prasme, ta 
amenstija jiems negali būti 
taikoma.”
lėvai-jezųįtai .ištiktųjų bu

vo tik kūdikiai palyginus su

Vokiečių markių kursui puo
lant, Lietuvos žmonių padėtis 
darėsi vis sunkesnė ir sunkes
ne. Ypač sunku buvo- darbi
ninkams ir įvairiems valdinin
kams iš gaunamos algos pra
gyventi. Pinigams smunkant 
viskas nesvietiškai brango. Al
gos toli gražu nebuvo propor
cingai pragyvenimo brangumui 
keliamos. Užtad Visi džiaugs
mingai pasitiko savų pinigų— 
litų—įvedimų. Buvo manyta, 
jog visi blogumai, paeinantys 
nuo nepatvario kurso pinigų, 
pasibaigs. Bet ta lūkestis ne
išsipildė. ^‘Socialdemokratas’1’ 
rašo:

“Naujai mokamos litais al
gos, jeigu iškeisti juos auk
sinais, iškarto žymiai padi
dino tuos ubagiškus skati
kus, kuriais valstybė iki šiol 
atsilygindavo su savo dar
bininkais. Bet užteko li
tams pasirodyti ir pirkliams 
sužinoti, kad valdininkų ki
šenėse yra daugiau markių, 
kaip viskas nežmoniškai 
pradėjo brangti. Prekių kai
nos krautuvėse umu laiku 
pasako tris, penkius, kartais 
net dvidešimts sykių. Ūki
ninkai, atveždami savuosius 
produktus miestui, irgi la
bai greitai susiprato ir pra
dėjo statyti jiems tokias kai
nas, kaip kad buvo prieš ka
rą. Pagalios pati valstybė 
stengiasi pralenkti visus ki
tus, keldama gelžkelio ir 
pašto tarifus, muitus ir mo
kesčius. Neįmanomai kylant 
brangenybei, tikroji gauna
mos algos vertė mažėja kas
dien ir stengiasi atstumti 
rankų ir proto darbininkus 
beveik į tą pačią padėtį, ku
rioj jie buvo prieš litus įve
dant”.

Pirkliai teisinasi, jog jie esą 
verčiami savo prekėms kainas 
kelti todėl, kad vokiečiai dvi
gubai pakėlę kainas Lietuvon 
vežamiems daiktams. Ūkinin
kai irgi bandą neatsilikti: kelia 
kainas maisto produktams, 
kartais “dėl atsargumo” pra
šokdami net prieškarines kai- 

ans. Tą dalykų padėtį “So
cialdemokratas” aiškina seka

mai:

‘Lietuvos pirkliai iškąlno 
nusistatė pasitikti litą nepa
sitikėjimu ir nustatyti jam 
kursą ne lygiomis su dole
riu, bet beveik per pusę. 

Taip vertindami litą jie ata
tinkamai įkainuoja savo pre
kes naujais pinigais ir dėl to 
prekės vėl darosi nepriena- 
nios. Prekyba daro savos 
įtakos į musų kaimą, ir bran 
genybės vargas geležinėmis 
replėmis vėl pradeda spaus
ti tuos, kurie minta tik iš 
savo rankų darbo. Kas gi 
toliau gali būt?

“Valdžia bando pažaboti 
spekuliantus. Jos duotuoju į- 

i sakymu Kauno komendantas 
paleido miestan tam tikrą 
komisiją, kuri lanko krauj 
tuves, tikrina prekių kainas 
ir perdaug įsivariusiems 
spekuliantams stato proto
kolus. likt šiai dienai val
džios žiniomis Kaune uždą- 

ryta apie 20 krautuvių už 
spekuliacijų, o kaikurie sa
vininkų išjoti iš Kauno ir 
apskrities visam mėnesui. Ar 
ta priemone daug ką padės?

“Laibai maža vilties. Jei 
lito kursas išliks pastovus, 
kaip lig šiol, kainos pradės 
išsilyginti ne tiek dėl ko
mendantų giĮiežtų priemo
nių, kiek per konkuemciją. 
Koperatyvai galėtų labai pa- 
greitint konkurencijos vei
kimą, jei butų pas mus stip
resni ir jei patys nepultų 
kariais spekuliacijos pagun
dom”.

Pati didesnė artistė.
X.: — Klausai, kaip tau pa

tiko primadonos apalpimas 
paskutinėj dramos scenoj, — 
puikiai atliko, ar ne?

Z.: — Nieko ypatingo. Mano 
pati namie daug natūraliau ta
tai padaro.

3E5

Balsavimas' dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos I 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 neissiėmęs 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'pa žįstamo, 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.

' BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.f 
[Šį. lakštelį, nubalsavę, iškirpkite ir ūmai atsiųskite “Naujienų’’ Redakcijai].

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

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie- 1 _____
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos? —■—

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu- _Li!£

. sius pilietybes popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus? I— L—

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip Ne
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir i j 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? I Į L—

Balsuotojo 
Vardas-Pavardė ..................................... ............................. ..................................................................

Adresą* .............................................................4........................ ........................... .... ................

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

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių

» metų gruodžio 22 dienos?
................................. ................. III ' ................... . .................................. II. III I..................... .................................... ...... ... ..................................

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

.................... ———HM.. ■■■■.■................— H

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

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

5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 

patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? jj

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenau- rpajp 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi I i 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje? 1 —1

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Amen- . i. 
ko j įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po Į 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5? ’1

Balsuotojo
Vardas-Pavarde

Adresas

Kitas Londono kliubas 
reikalingas.

“Our Duinb Animals” (Mu
sų neprotingieji gyvuliai), 
“tautinis ir tarptautinis mėn
raštis”, kurio obalsis yra “mes 
kalbam už tuos, kurie negali 
patys kalbėti”, veda vajų prieš 
gyvulių lavinimą, šitam tiks
lui jis suorganizavo gerai žino
mo socialisto, apysakininko ir 
gyvulių mylėtojo vardu kliubą 
“The Jack London Club”.

Savo puikioj iliustruotoj 
spalio laidoj “Our Dumb Ani
mals” tvirtina, kad lavinamo
sios mokyklos gyvuliams yra 
kankinimo kambariais gyvu
liams. Jis sako: “Teisingi la- 
vintojai liudija, kad, gyvulių 
neprivarysi ir negalima priva
ryti prie reikalaujamų griež
tos klausybės sąlygų be prievar
tos ir baimes įtakos?”

Kaip tik žmonės. Į žmones 
taipgi pareina veikti prievar
tos ir baimės įtaka, kad juos 
prisiversti. Spauda ir kruta- 
mieji paveikslai įgązdina juos 
“pavojaus” pasakomis ir “tero
ro” paveikslai taip, kad tie ne
laimingi daiktai negali tiesiai 
matyti ir išmintingai kalbėti. 
Arba juos priverčia elgtis prie
šingai savo reikalams valstijos 
konstabeliai, ginkluoti sargai, 
indžionkšinai ir visos kitos 
valdžios, privatinės ir teisėtos 
jiegos formos.

Dabar lieka kam nors leisti 
mėnraštis, kuris kalbėtų už 
juos ir kuris suorganizuotų 
Jacko Londono kliubą jiems 
apginti nuo lavinančių juos 
kapitalizme. Butų gera pasi
skubinti, kad mes visi nepra
žūtume.

—Ind. Solidarity.
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$91,000 VAIKUČIAMS

vaikučių labdarybės
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k*LINIJA PinigaiPrivatinių

Brighton Park

LIETUVĄ

TIESI 
KELION

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

priduotų
Komiteto

FONDAS OPEROS 
STUDENTAMS.

pra- 
lyga,

Pildomo- 
pasiliktų

THOMPSONAS KANDIDA 
TUOSIĄS f MAJORUS.

Vakar
pareiškė kandidatuosiąs j Chi

P. A. MILLER
2128 W. 22nd St 

Canal 5838

Lietuvon 
arba ne
žiūrėkite, 
pas The

PHYS1CIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

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

Tel. Lafayette 0098

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai

A. Žymantas, LSS. Sekret

Z1O 
vo gimines 
pilnų pilietiškų popierų. 
tyrimą šiuose dalykuose 
jums pinigų.

PASIGYDĖ, KUOMET 
DAKTARAI NE
ĮSTENGĖ PAGYDYT

Lydia E. Pinkham Vege- 
table Compound tankiai tai 
padaro. — I _' 
Minerienės liudijimų.

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedalioms ofisas yrą 

uždarytas

CHICAGOS
:: ŽINIOS :: Keturi ginkluoti plėšikai už

puolė 13-to vardo republikonų 
buveinę ir apiplėšė iWm. Hea- 
ly, sanitarių distrikto globėją. 
Iš jo atimta $1,740. Banditai 
pabėgo.

29,000 ATEIVIU NEGAVO 
PILIETYBĖS POPIERŲ.

S. S. Pildomojo Komiteto 
posėdis.

Dr. Natalija Žukauskas ,1
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistl mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

cagos majorus, kurio rinkimai 
Įvyks ateinantį pavasarį. Pa
sak jo paties pareiškimo, to 
norinti publika, kuri siekiasi 
nuplėšti maskas nuo miesto 
transportadjos baronų veidų. 
Taipgi jis esąs priešingas Illi
nois konstitucijos projektui.

per
NAUJIENAS.

4138 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7674,

PHYSICIAN IR SURGEON 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ią 6 iki 8 ▼. ▼. 
Ned. 9 iki 11 ryto 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija. 3159 So. Union Avė.

Tel/Yards 1699

Aštuoniolika ginkluotų vy>- 
rų, kuriems buk vadovavęs 
vaisiijinis atstovas Lavvyence 

O’Bricn, įsiveržė 446 Rush gt. 
preeniketan ir sulaikė du po- 
licislu, teisėjus, darbininkus 
ir baksų prižiūrėtojus. Dėžu
tė su balotais tapo išplėšta ir 
nunešta.

Salykline sunka. Apynių skonis.
Kad supažindinus visus su musų 

nepaprastai stipria apynių skonį tu
rinčia Salyklinę Sunka, mes pasiųsi
me jums šešias 2% svaro skardinai
tes už $2.50 apmokėtu siuntimu. Dirba

FECKER COMPANY, 
Danvilk, III.

CHICAGIECIAI NORĮ 
ALAUS.

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Ėdgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

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

Tel. Canal 2118

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos nkaudijlmą,
Jei skaitant raidas susilieja,
Jei ii raidas darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jai skaitant ar siuvant akis skaa* 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetani
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avon 
Kampas 18-os gatvis.

Ant trečio augito viri Platt’o ap
tirtos, kambariai 14, IŠ, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

Canal 9257 \
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.

Siųskite Anksčiau 
Šventėms Pinigus

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0267

Pradėkite siųsti šventėms pinigus anksčiau.
Musų kainos pasiuntimui į užrubežį yra marketo
— kaip norint, draftu, money orderiu, ar kabeliu. 
Mes turime taisykles, kad išmokės tikrais doleriais
— kuriuos tūlos šalys labiau mėgsta, negu savus 
pinigus.
Patarimai apie užrubežinius dalykus, mielai sutei
kiama. PRANEŠU visiems savo kostume- 

riams, kad kaip buvau pasirengęs iš
parduoti savp krautuvę ir apleisti biz
ni ant visados, bet turėjau vėl pasi
likti ant tos pačios vietos ir tam pa
čiam biznyje ant penkių metų. Pra
šau savo senus ir naujus kostume- 
rius, kuriems reikalinga yra laikrodė
lių, žiedų, akinių ir kitokių daiktų. 
Mano didžiausia krautuvė yra vaka
rinėj dalyj miesto; suteiksiu manda
gų patarnavimą ir duosiu pigiausioms 
kainoms geriausius daiktus.

PETER A. MILLER, 
2128 W. 22nd St. 

Tel. Canal 5838

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

Ateikite pas mane, aš duosiu pa
barimą.

T«l. Austin 787

DR.MARYA 
D0WIATT—SASS 
Kątik sugrįžo Iš Califomljos ir 

vėl tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrisoa St, 

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Dr. Maurice Kabo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.j Yards 994

Ofiso vai,: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 11 
iki 1 vai. po pietų.

LSS . Pildomojo Komiteto 
posėdis įvyko Spalio-Oct. 31, 
1922, “Naujienų” name. Daly
vavo šie nariai: Kemėža, Degu
tis, Vilis, Čeponis, Šmotelis, 
Grabelis ir LSS. Sekretorius Žy- 
montas. Drg. Mileris neatvy-

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

TURIU garbes pi-anešti savo drau
gams ir kostumeriams, kad aš aplei
dau Bridgeportą 3258 S. Morgan gat. 
Uždėjau gražią laikrodėlių krautuvę 
su naujais vėliausios mados tavorais. 
Kainos labai numažintos, kiekvienam 
apsimokės atvažiuoti mano seniems 
koštu menams ir bus užčėdyta pini
gai. Taipogi taisau laikrodėlius, eg
zaminuoju akis ir pritaikau akinius.

Su godone, 
Kaz. Michalauskis.

(Pavardė sutrumpinta)
C. MICHEL, 

10947 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0649

Laike nesenai įvykusios lab 
(taringos rinkliavos dienos, pa 
skirtos šelpimui vaikučių 
rinkta viso $91,000. Taip 
nešė

Užvakarykščiuose balsavi
muose chieagiečiai trys prieš 
vieną stovėjo tvirtai už su
švelninimą prohibicijos įstaty
mo — leidimą išdirbinėti alų 
ir lengvų vyną. Trys ketvirta
daliai balsavo už, vienas ket
virtadalis — prieš.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

3259 So. Halsted St., Chlcag*.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais. šriubals 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

Chicagos dailės 
studentus. z

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Per i>ereitiis fiskalinius me
tus, baigiant birželio 30, 1922 
m., 170,44ž ateiviai tapo Ame
rikos piliečiais. Bet per tą 
laiką, 29,000 prašymų atsaky
ta. Beveik trečdaliui tos skait
linės negavo pilietybės popie
rių dėlto, kad jie pasaulinio ka
ro laiku reikalavo paliuosavi- 
mo nuo kariuomenės tarnystės, 
kaipo ateiviai.

Nuo karo paliaubos natūra
lizacijos teisinai stropiai per
žiūri prašymus tų ateivių, ku
rie atsisakė tarnauti kariuome
nėj. Daugumas teismų, atsa
kydami į jų pilietybės prašy
mus, pareiškia, kad jie turi 
laukti penkius metus po pa
liauboj ir tik tada galėsią at
naujinti prašymą dėl piliety
bės.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOK

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
31D7 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.

J. šmotelis išrinkta 
vedėju. Protokolas 

posėdžio perskaitytas

Union Bank of Chicago 
25 North Dearborn Street 

Near Washington z
Charles E. Schlytern, Daniel V. Harkin,
Tarybos Pirmininkas. Prezidentas.

Dr. M. T. StrikoFis 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

tvarkos 
pereito 
ir vienbalsiai priimtas.

LSS. Sekretoriaus raportas 
apie rinkimą aukų Lietuvos So
cialdemokratų Partijos kampa
nijai skaitytas ir priimtas. 
Kamapnijos Komisija dar pa
tikrins visas blankas ir išduos 
raportą sekamam LSS. Pildo
mojo Komiteto susirinkimui.

Nutartą, kad LSS. Konsti
tucijos Komisija sutaisytų pro
jektą konstitucijos ir 
sekamam Pildomojo 
susirinkimui.

Nutarta, kad LSS. 
jo Komiteto buveinė 
ir ant toliau Chicagos apielin- 
kej. Chicagos apielinkėj mat 
yra daugiausiai LSS. narių, 
todėl lengviausia yra išrinkti 
P. K. narius ir parankiausiai 
P. K. nariams laikyti savo su
sirinkimus. Be to, buvimas 
LSS. P. K Chicagos apielin- 
kej L. S. Sąjungai atsieina pi- 

pigiatįsiai, nes suvažiavimai P. 
K. nieko Sąjungai nekainuoja.

Nutarta, khd LSS. Sekreto
rius išsiuntinėtų .'visoms LSS. 
kuopoms ir pavieniams na
riams LSS. viršininkų nomina
cijos blankas 1923 metams.

Nutarta, kad LSS. Sekreto
rius atsiklaustų “Naujienų” ii 
“Keleivio” leidėjų, kad jie LSS. 
nariams duotu savo laikraščius 
papiginta kaina.

Nutarta, kad LSS. pargaben
tų iš Lietuvos nuo Lietuvos So
cialdemokratų Partijos dvi 
knygutes, po 200 egz.(l)“Bol
ševizmas ir Socialdemokrati
ja” ir (2) “Kas yra Rusijos 
Socialistinė Federacinė Tary
bų Respublika”. Tos knygutės 
bus duodamos LSS. nariams

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad laivakorte butų pirkta 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”. kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir Švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

W. Washngton St., Chicago. 
Second Avė., So. Minneapolis.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS;
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 

Chicago.

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO-
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo /B
Kraujo & W
šlapumo O v$

I LIETUVA 
WHITE STAR LINE 

New York į Southampton 
Olympic—Lapkr. 4, Gruod. 2, Gr. 30 
Honienc-** Lapkričio 11; Gruodžio 3 
Majestic—Lapkr. 25; Gr. 16. Saus. 6 

Didžiausias Pasaulyj Laivas.
Greitas susisiekimas su Baltijos portu 

xr American Line 
New York į Plymouthą, Cher- 

bourgą, Antvverpeną
Mongolia Lap. 9; Marchuria Lapk. 30 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričio 16 

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Į Baltijos portus.

Red Star Line
New Y'ork į Plymouth-Cherbourg 

į Antwerpą. 
Minnekahda (3 klasė) lapkričio 16 
Manchuria, lap. 30; Mongolia gruod 11 

Anapus susijungimai sti 
Baltijos uostais. 

Nauji 3 klasės kambariai.
Geras maistas. Smagus kambariai, 
atsikvietimui draugų į Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASSENGER DEPARTAMENT

14 Jtfo. Dearborn St., Chicago, III.

Telephone Yards 5834

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

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

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

vadžlojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus,

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

_________ Tel. JBoųlęvard 1892 ir 7101.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tol. Boulevard 9693

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

Specialistas Moteriškų, Vyrišku
Vaikų ir visų chroniškų lig<.

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

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

Liepojų
S. S. STOCKHOLM Lapkr. 25.

S. S. DROTTNINGHOLM, Gruod. 9, 
Sausio 13, Vas. 10.

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50. iki

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 
į LrEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

Su damokejimu $5.00 taksi;
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American Line, 70 E. Jack- 
sca St., Chicago, III.

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės val
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald- 

arba kurie nori atsitraukti sa- 
šią šalį; taipgi gavime 

Aš turiu pa- 
ir sučedysiu

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS 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 ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

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

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

5:30 iki 7:30 vakare, ir 
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Operes Draugai savo 
rinkime nutarė prašyti kiekvie
no savo draugijos nario paau
koti vieną dolerį operos fon
dai), kuris įsteigtas paremti

KIJMEK INVESTIGACIJOS 
DAVINIAI.

žada iškasti dar daugiau 
lavonų.

Investigacija p-ios Tillie Kli- 
mek, kuri randasi policijos 
rankose dėl užnuodijimo savo 
vyro, plėtojasi ir jau davė se
kamų rezultatų: cheminis ana
lizes viduriuose J. Klimck, 
kurs dabar kankinasi West 
Sidės ligoninėj, rado arsenike; 
p. T. Klimck prisipažino da
vusi jam ai'seniko; ji sakė 
skolinusi arseniko iš savo pu- 
seserčs, Nellie Strumer, kurią 
policija irgi areštavo; pastaro
ji prisipažino davusi arseniko 
T. Klimek dėl nunuodijimo 
vyro; p-ia T. Klimek turėjusi 
net keturis vyrus, kurie mis
teriškai išmirę; lavonai dviejų 
p. Klimek vyrų — F. Kups- 
czyk’o ir J. Mitkewicz’io — iš
kasta; (cheminis analizas pas 
pirmąjį rado arseniko, kurio 
pakaktų užnuodyti keturis vy
rus; cheminis analizas bus pa
darytas kuogreičiausia ir ant
rojo lavono; lavonas buvusio
jo Į). 'N. Stmmer ,Vyro irgi iš
kastas; cheminiai analizuotas 
jis bus kuogreičiausiai.

Toliau llarry Suida, p-ios 

Klimek pusbrolis, pranešė val
stijos prokuroro padėjėjui, kad 
neužilgo po vestuvių vakarie
nės, kuri buvo duota p-ios Kli
mek namuose, jo sesuo Bose 
susirgo ir misteriškai pasimi
rė. P-lė Eližabeth Wyiesckow- 
sky, p-ios Klimek pusseserė, 
papasakojo prokuroro padėjė
jui, kad jos dvi sesers ir bro
lis, kurie pietavo Klimek na
muose, susirgo ir mirė miste
riškai. Koronierius Hoffman 
žada visus tuos lavonus iškas
ti ir cheminiai analizuoti. Taip
gi sužinota, kad areštuotos 
moterėlės turėjusios daugiau 
vyrų negu prisipažino.

Šviesoje suminėtų faktų, 
IMilicija sprendžia, kad areš
tuotosios moterėlės buvo: su
tarusios vesti kuodaugiausia 
vyrų ir juos nunuodijus pasi
naudoti jų apdraudos ir kitu 
turtu.

Nature Guro Institute
Dit J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias’ ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias,? be vaistų ir ope

racijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Xve. Brighton Park.

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

/• . ARBA. LJEP0ją.
. h Važiuokit visi parankiu ir tiesia kelia 

<5^ Lietuviai važiuoja į Piliavą
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
Visa TREČIA KLASSA PADALIN- 
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. ESTONIA ........................... Lapkr. 15

Specialis Kalėdų Išplaukimas.
W S. S. “L1TUANIA”................... Gruod. 6-tą

'Trečios klasos kainus į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

b —LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00. 
į Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Churumbusco, N. Y. — “Buvau po 
daktaro priežiūra per daugiau kaip
F11 Ii 1*181iiiinilTni P6r*kis metus, nesturėjau strėnų 

skaudėjimą, nuo 
kurio nebuvo gali- 
ma pasiliuosuot. 
Vieną kartą mano 

’-otĮ susiedka papasa-11 ap*e ^c‘ IIIR iii getablė Comp-IIIO^^' ' d II ound ir pradėjau
imt*’ <lau& 
nvaii pagelbėjo, 
kad dabar patariu 

visoms moterims pamėgint Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound, 
kuri turi kokius moteriškus nesma
gumus ir strėnų skaudėjimą. Daug 
pagelbsti esant su kūdikiu, nes pati 
patyriau skirtumą, kuomet ėmiau jį. 
Dėkoju už jūsų gyduolę ir jei kada 
pastosiu į tokį pat padėjimą, neap
sieisiu be Vegetable Compound. Pa
leidžiu pagarsinti šį laišką, taip, kad 
kiekviena moteris galėti; pasinoudot 
mano patarimu.” — Mrs. FRED 
MINER, Box 102, Churubusco, N. Y.

Šiai panaši istorija vėl atsikartojo. 
Kenčiančios negalėms per metus mo
terys. Jos mėgino daktarus ir skir
tingas gyduoles, bet nesijautė ge
riau. Galiaus ima Lydia D. Pinkham 
Vegetable Compound ir galit patė- 
myt jo vertę atsitikime ponios Miner.

Šis yra tikru dalyku. Jei tamista 
kenti hile kokį nesmagumą, jus turi
te išmėgint šią gyduolę. Jos gali būt 
imamos kaip senų, taip ir jaunų, ka
dangi neturi kenksmingų savija da-

į................. l,,l’ '' ‘ 1,111....  ....... ..
Pasidalykite 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.,
Tek: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. Ulth St.



NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, Lapkr. 9,

1SREDAVOJIMUIChicagos Žinios REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME
VYRŲ(Seka nuo 5-to pual.)

ĮVAIRUS SKELBIMAI

fe

NELAIMĖS.B

GĖLIŲ PARODA.

SUSIŠAUDYMAI.

REIKIA DARBININKU
par-

MOTERŲ

NORĖJO PAFLIRTUOTI.

PAAIŠKINIMAS

A. Kaminskio neatvykimo

APSIVEDIMAI.
Lietuviu Rateliuose

BRIGHTON PARK

Iš Keistučio Klubo pastogės.

MOKYKLOSJIESKO PARTNERiy

RAKANDAI

SIŪLYMAI KAMBARIU

KLAIDOS PATAISYMAS.

AUTOMOBILIAI

ane

ISRENDAVOJIMUI

i

.-.■i

i

i

Nelaimėse su automobiliais 
trys žmonės, vienas labai pa
vojingai, tapo sužeisti apvirtus 
automobiliui arti La Grange.

Garfield parlko konservato
rijoj rengiama gėlių paroda, 
kuri tęsis nuo lapkričio 9 iki 
gruodžio 3. Įdomu pamatyti.

329 svetimšaliai studentai 
Chicagos Universitete.

Sa- 
dvi 
lai- 
pa-

m I 

■‘ji

po 
ja-

EVANS SCHUSTER CO., 
8583 Archer Avė.

PARSIDUODA SALIU- 
nae — pusė ar visas.

3347- S. Wallace St.

it

Bent taip nutaręs 
susirinkimas. Pats 
negalįs to daro- 
atsivedęs advoka-

mo, 
nio.

Biblijos Studentų prakalbos su pa
veikslais bus ketverge, lapkr. 9 d., 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 
pradžia 7:30 v. v.

So. Halsted gat.
Kviečia, Fr. V. Kara, sekr.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, VAT- 
sių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas ir 
geras. Geroj apieliskėj.

2851 W. 59 St. 
arti St, Francisco

Savininką galima matyti nuo 4 iki 
6 po pietų.

Del
į L.D.S. Orkestros koncertą.

w i I
i

PRANEŠIMAI.

$6,500.00.'
Dviejų aukštų mūrinis namas prie 

35 gatves tarp Union ir Lowe Avė. 
luotas šalia.

Čia yra bargenas puikioj vietoj. 
STANDARD REALTY CO., 

736 W. 35th St.

gas jo antrašas. Bet, pasak , 
komiteto, B. pats padavęs to- Į 
kį antrašą. Nubalsuota, kad. _ .

_ . , Halsted gatves Verslininkų Draugi- tas pats komitetas mėgintų l;os susirinkimas įvyks ketvirtadienį 
dar kartą nueiti pas pono B. I *!‘ękr-P° Pietų, Klein Bros, uui i i .užkandžių kambary, ant 5 lubų, 2COO

j

a

Du banditai surišo Jacob 
Skowrawski, aiskryminės lai
kytoją, 4235 Armitage avė., ir 
paėmę iŠ ję $783 pinigais ir 
$375 daimantinių žiedų, pabė
go-

AREŠTAI.
Policija areštavo 45 gemble- 

rius namuose Joseph Josephs, 
1343 S. Kedzie avė. Virš $2,000 
pinigais, kcjrtos, kauleliai ir 
kiti gembleriąvimo įrankiai 
konfiskuota. Viki bus teisiami 
ir baudžiami sulig įstatymais.

• Dvidešimts šūvių paleista 
prie namo po nr. 1377 Blue 
Island avė. Numatomi tai bu
vo politikierių imtynės laike 
rinkimų dienos. Nė vienas ne
sužeistas ir neareštuotas.

šiais metais Chicagos uni
versitetą lanko 329 svetimša
liai studentai, kūrins sudaro 
36 užrubežinės valstybės. Dau
giausia randasi chiniečių, 
jų seka rusai, po pastarųjų

• ponai.

“Rusijos Draugų’’ komitetų 
raportai nuėjo niekais. Bisk. 
vietoj raporto iš “R. D.” lupk. 
5 d. konferencijos darbuotės, 
pradeda teisinti negalėjęs su
rinkti faktij atrėmimui Kasp. 
melų. Siūlo savo advokatą.

I Viėni susirinkusių tam prita
ria, antri siūlo dalyką likvi
duoti, kiti praneša, kad “R. 
D.“ organizacijos nebesą, nes 
Rusija daugiau (nebeit'ikalau- 

janti šelpimo. Kalba Kasparai
tis. Praneša turįs viską gata
vą ir galįs trumpu laiku da- 
rodyti be advokato pagelbos. 
Viskas buvę prirengta pačios 
,SR. D.” organizacijos, Chica
gos skyriaus sekrętoriaus, ir 
“vilniečių.” Susijrinkimui už
imsiu valandą laiko dalyką pa
tikrinti —• atskaitas. Kadangi 
šiandie norima svarstyti kon
stituciją, tai Kasp. patarė da
lyką atidėti sekančiam susirin
kimui arba paskirti tuo reika
lu komisiją. Dalykas atidėtas 
neapribuotam laikui.

Kliubo pirmininkas Malila, 
raportuoja patėmijęs “Naujie
nose” “Laisves Varpo” kores
pondenciją, kurioj šmeižiamas 
kliubas. Jis žinąs kas per vie
nas tas “Laisvės Varpas” esąs. 
Pastebiu p. p. pirmininkams, 
kad “Laisvės Varpas” negriau
na kliubo ir neišnaudoja jo. 
Aš jau septyni metai kliube 
darbuotojas ir nesu ėmęs nė 
vieno cento atlyginimo, bet už 
kitus nemažinus esu pasidar
bavęs kliubui.

Toliau svarstyta konstitu
cija. Pasirodžius, kad komisi
ja neturi nieko naujo pagami
nusi, kilo nesusipratimų. Pa- 
diskusavus apie porą valandų, 
išrenkama nauja konstitucijos 
komisija. Nutarta paimti C. S. 
P. S. svetainę kitam metiniui 
vakarui. Tuo reikalu išrinkta , 
komisija. —Laisves Varpas.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” mė
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, lapkr. 9, 8 v. vak., Davis Sųuare 
Parko svet. Visi nariai-rės būtinai 
susirinkite, nes yra svarbių reikalų.

— Valdyba.

Teatrališkos Draugijos Rūtos num. 
1 praktikos veikalo “Amerikoniškos 
vestuvės” įvyks ketvirtadienį lapkr. 9 
d., 1922 m., G. M. Chernausko svetai
nėj, 1900 So. Union Avė. Visi lošėjai 
malonėkit laiku pribūti.

— Komitetas.

Naujieną Exkursija!
Kurie manote važiuoti ant 

Kalėdų Lietuvon, privalote ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.
• Exkursantai išvažiuos iš Chi
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistengkite 
gauti nuo darbdavių paliudiji
mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras.

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

ANT RENt>OS keturių 
kambarių flatas. Atsišauki 
te į saldainiu krautuvę.

530 W? 26th St.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran 

tuojanvi, $4.00. Automčbilių troki 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie 
linkė^". Įsteigta 34 metai. Didžiau 
sias ir geriausiai įrengtas stogų den 
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyru 
unijos darbininkai čia dirba. J. J 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogder 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Vis: 
Skyriai.

KAM REIKALINGAS GERAS 
šuo (Bu'll dog), tinkamas biznie
riui žmogui, atiduosiu už maž^ 
atlyginimą. FRANK KLIKNA 

2552 Blue Island Avė.
Tel. CanaI 6306

JIESKO DARBO
JIESKAU ŠOFERIO dar 

bo. Turiu patyrimą per I 
metus. Moku pataisyti ir au
tomobilius.

V. BAČIULIS,
4015 S. Artesian Avė.
Phone Lafayette 3668

Fred Caponi, 38 m., 114 W. 
Erie gt., patėmijo gražią mo
terėlę Grand gatvėj ir pradėjo 
flirtuoti. Bet nabagas tapo 
areštuotas. Vėliau jis sužino
jo, kad ji buvo policistė.

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
sų, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

REIKIA moterų, patyrusių 
prie apipiaustymo mėsos. Gera 
alga ir nuolatinis darbas.

Western Packing & 
Provision Co.,

3854 S. Morgan St.

Numaningos moters ir 
merginų dirbti prie žarnų 
dešroms daryti; prityrimas 
nėra būtinas; geros darbo 
sąlygos, nuolatinis darbas ir 
geras mokesnis.

OPPENHEIMER 
CASING CO., 
1016 W. 36 St.

Lapkričio 5 d., McKinley 
Park svetainėj įvyko D. L. K. 
Keistučio Pas. ir Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas. Narių 
priėjo pilna svetainė. Įstojo še
ši nauji nariai — trys mote
rys ir trys vyrai. Perskaičius 
protokolą, vienas kliubietis pa
stebėjo, kad svetainėj randasi 
vienas ne narys. Jis paprašy
tas išeiti laukan. Biskupaitis 
pašokęs aiškina, kad tai esąs 
jo advokatas, per kurį šiandie 
turįs įrodyti Kasparaitį esant 
melagiu, 
paskutinis 
Biskupaitis 
dyti, todėl
tą. Nesusipratimai iškilo dėl 
nesutikimo ‘^Rusijos Draugų” 
metinių atskaitų su mėnesinė
mis. Pavyzdžiui, tarptautinis 
skyrius paduoda nuomą $75, o 
mėnesinėse . atskaitose užrašy
ta $500. Biskupaičio advoka
tas esąs MBusijos Draugų” sky
riaus pirmininku, užtat gerai 
žinąs atskaitas, kurias klubui 
mielai paaiškinsiąs, o kartu 
įrodysiąs ir Kasparaičio melus 
apie “Rusijos Draugų” organi
zaciją. Bet nežiūrint to, susi
rinkimas paprašė svetį išeiti ir 
reikale žadėjo pakviesti.

Seka komitetų raportai. 
Baliaus komisija praneša bu
vę $208 pelno ir kad vienas 
biznierius B. neapmokėjęs ap
garsinimo, paduoto programe. 
Vienas komiteto narių bandęs 
iškolektuoti, bet tapęs iškolio- 
tas ir išvarytas laukap. B. 
nenorįs apmokėti, kadangi ap
garsinime paduotas neteisin-

“Naujienų” 259 nr. p. “Da
lyvavęs” savo straipsnelyj apie 
Liet. Dari). Stygų Orkestros 

[koncertą praneša, kad “komu- 
| nistai” neleidę Alex. Kamins- 
kiui ant estrados. Tai netiesa. 
Kaminskis buvo pasižadėjęs 
atvykti gniešti kaip 8^ vai. 
vak., bet neatvyko. Patelefo
navus į jo namus gauta iš jo 
namiškių atsakymas, kad jis 

jau išvažiavęs į Am. Bohe- 
mian salę ir po kelių minučių 
busiąs. Vakaro vedėjas todėl 
padarė pertrauką. Praslinko 
20 minučių, o Kaminskis vis 
nepasirodo. Publika nerimau
ja. Tada vakaro vedėjas buvo 
priverstas kviesti Laisvės Cho
rą ir baigti programą. Koncer
tas pasibaigė 15 minučių iki 
10, o Kaminskis atvažiavo pa
galios kaip 10 vai., taigi kada 
jau publika buvo išsiskirsčius 
ir kėdės iš salės pašalintos. Ar 
begalima buvo koncertas a L 
naujinti? —D. Kuraitis.

“Naujienų” 261 nr., Brigh- 
ton Parko žinutėj “vakarienė,” 
pajrašyta: “draugas Malila
Dramos skyriaus pirmininkas”. 
Turi būti — Kliubo pirminin
kas. _ ,Lu V

Prakalbos su paveikslais. Temoje 
Ženklai antrojo Jėzaus čia buvimo, 
penktadienį lapkričio 10 d., 1922 m*., 
Institutional Church svetainėj, 1935 
S. Halsted St. Rengia Biblijos Stu
dentai. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
dykai.

REIKALAUJAMA MER- 
ginų 16 metų, ar senesnių, 
)rie darbo misingio dirbtu
vėj. Kreiptis į
W. D. ALLEN MFG. CO., 

5650 W. Roosevelt Rd.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos; esu vaikinas 25 metų. Mergina 
turi būti tikinti į Katalikų tikėjimą, 
nes aš esu taip pat tikintis, nerūkau 
ir nevartoju svaiginami) gėrimų. Pla
tesnių žinių gausit per laiškus.

J. RIMDŽIUS, 
c-o John Maes, t 

Worth, III.

REIKALAUJAMA MERGINA AR 
auna moteris prie namų darbo nuo 

11 vai. ryto ikj 7 vai. vakaro, ma
ža angliškai kalbanti šeimyna, geras 
paprastas virimas. Turi turėti reko
mendaciją.'Alga nuo $10 iki $12 į sa
vaitę.

Telefonas Yards 0144

REIKALINGAS PARTNERIS Į 
restauranto biznį, arba gali pirkti vi
są biznį. Biznis išdirbtas per dauge- 
į metų ir randasi geroje vietoje. 
Kreipkitės į “Naujienų” Bridgeporto 
Skyrių, 3210 So. Halsted St. Tele- 
phone Boulevard 9663. (No. 48). ’

REIKIA PATYRUSIŲ 
moterų pardavėjų į depart- 
mentinę krautuvę. Pastovus 
darbas, gera mokestis.

BACH DEPT. STORE, 
3645 So. Halsted St.

IŠRENDAVOJA MOTERIS KAM- 
jarj jaunam inteligentiškam vaikinui 
ir merginai, ar našlei, be skirtumo. 
Merginai ar našlei duosiu už visai 
mažą mokestį, tik dėl savo smagumo. 
Butų gera, kad atsišauktų toks, kuris 
skambina pianu; norėčiau mokintis 
nuo jo. Kambariai šilti su visais pa
rankamais.

3434 W. 65th St.
Telef. Republic 4876.

REIKALAUJAMA MER- 
ginų naujus sklypus skirsty
ti. Atsišaukti j

B„ COHEN & SONS, 
1244 So. Union Avė.

REIKALAUJAMA MO- 
terų rakandams gludinti. 
PULLMAN COACH CO., 

3759 S. Ashland Avė.
Tel. Lafayette 0784.

IŠDUODU RUIMĄ VIE- 
nam ar dviem vaikinam su 
valgiu, ar be valgio. Ruimas 
gerai užlaikomas.

Kreipkitės:'
3700 Emerald Avė.

. REIKALAUJAMA MER- 
gina į valgyklą prie virimo. 

Atsišaukti po num.: 
1320 So. Kedzie Avė.

KAMBARYS DEL RAN- 
dos vienam arba dviem vai
kinam, apšildomas ir elektro 
šviesa. Su valgiu arba be val
gio. Tel.: Lafayette 1329. 

2423 West 46th St.

REIKIA DABBININKŲ
y YRU 2^^

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

IŠDUODAMA
6 kambariais pagyveni

mas ant antrų lubų prie 4800 
S. Seeley Avė. Gazas, elek
tra ir maudynė. Nauja si-

Sus. Namų Savininkų Bridgeporte 
rengia iškilmingą vakarą su įvairiau
siais šokiais paminėjimui 4 metų su- ' , * - • • n
kaktuvių nuo didžiojo karo užbaigos, Btema. $35 meneSlUl. Savi- 

m 4” J?ildgs 51?" ninkas 4512 So. Marshfield tainėj, 3142 S. Halsted St. Pradžia A m i i mrr 
6 vai. vakarą. Kviečia Komitetas. Avė., Tel. Yards 4255.

REIKALAUJAMA VAL 
ko ir merginų prie lengvo 
darbo dirbtuvėj šikšnos am
ato mokytis. Gali būti sve
timšaliai.
AURORA LEATHER CO., 

. 6030 So. State St.

REIKIA hog butehers ir 
| gabaus pjovėjo. Taipgi paty
rusių pakaunėse lėberių. Ge- 
ra alga ir nuolatinis darbas. 
WESTERN PACKING &

PROVISION CO., 
3854 S. Morgan St.

- REIKIA langams plovėjų.
’ Atsišaukit:
? CHICAGO WIND0W
; CLEANING CO.,
f 62 W. Washington St.

REIKALAUJAMA Į BUČERNĘ 
> mokantis darbą, arba norintis moky- 
- tis vyras. Geistina, kad mokėtų ma

šina važiuoti. Kreiptis laišku ar as- 
■ meniškai į

F. A B.,
521 Oak St., 

Waukegan, III.

REIKALAUJAMA vyrų; 
nuolatinis darbas.| GREAT NORTHERN

: CHAIR co.,
2500 Ogden Avė.

REIKALINGAS
BUČERIS.

1980 Canalport Avė., 
Chicago, III. - 

Tel. Roosevelt 8563.

REIKALAUJAMA VY- 
rų mokytis dviračiams rė
mus apipieluoti; geras mo
kesnis. Atsišaukti į 
ARNOLD SCHWtNN & CO 

1718 Kildare Avė.

REIKALINGAS BARTEN- 
deris į saliuną, kuris moka 
sutaisyti užkandžius.

2601 W. 23rd St.
1 Phone Rockwell 1234.

REIKALAUJAMA Iš
tvermingų vyrų, kurie yra 
prityrę skrynių dirbime. 
Trumpos valandos, geras 
mokesnis.

į 4801 So. Morgan St.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų sengeležių kieman, 
$5.00 į dieną.

CHERNYK IRON & 
METAL CO.,

' 1000 W. 22nd S t.

REIKALAUJAMA PAR- 
davėjo: jauno lietuvio, kuris 
mokėtų kalbėti slovakų kal
bą, turi būti teisingas, su ge
romis rekomendacijomis, 
kreiptis j Kubicek’s Bazar.

1708 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
PAREINA PARDUOTI 

gražus grojiklis pianas, su 
Ukalele prietaisa labai pi
giai, perkant tuojaus.

1211 W. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI $8000 GROSERNĖ 
ir kepykla, didelė apyvarta grynais 
pinigais, pigi nuoma, dviguba krau
tuvė, tik $75 mėnesiui. Parduoda, nes 
pareina apleisti miestas. Parduos už 
$3,900,'arba 50c nuo dolerio ir pri
ims tik grynais pinigais. Frank Moore, 
3811 S. Campbell Avė., Chicago, III.

PARDUODU SAVO PUSĘ BU- 
čemės ir grosemės; galima pirkti ir 
visą. Lysas 4 metams, visokių tautų 
apgyventa vieta. Atsilankykite grei
tai, o pigįai parduosiu.

102a6 S, Michigan Avė., 
Roseland, III.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, geroj vietoj, 
biznis išdirbtas, prie bizniš- 
kos gatvės, visokių tautų tir- - 
štai apgyventos. Atsišaukite .

2136 S. Halsted St. j 
---------- 1............. . ........—i—

PARDAVIMUI BUČERNĖS įtaisy
mai, vėliausios mados, su grosemės 
įtaisymais ir sandėliu, arba be jų, 
parduodama pigiai, kad likvidavus 
turtą. Taipgi išduodama krautuvė, 
arba įtaisymai bus nukraustyti į bet 
kokią vietą dykai. Artesnėms žinioms 
kreiptis tarp 10 vai. ryto ir 1 vai. 
dienos, į kambarį 309 Ashland Block, 
kampas Clark ir Randolph gat.

PARDUODAMA SALIU- 
nas su barais ir visais įtai
symais labai pigiai. Parda
vimo priežastis — važiuoju 
į Lietuvą. Adresas: Tony 
Bąrkauskis, 728 W. 14th PI., 
Chicago, III.

PARDUODAMA MINK- 
štų gėrimų vieta. Parduoda
ma pigiai.

1235 W. 47 St., 
kampas Elizabeth St.

NEPAPRASTAS PIGUMĄ 
. 4800 So. Seeley Avė.

Naujas mūrinis namas. Jame yra 
smuklė, svetainė ir pagyvenimas še
šiais kambariais apačioj. Ant antrų 
lubų du pagyvenimai, kiekvienas še
šiais kambariais ir pagyvenimas ke
turiais kambariais. Augštas pašelme- 
nys (augštas), skalinis stogas ir va
riniai latakai lietui nubėgti. Kiekvie
nas daiktas kuogeriausiam stovy.

Namas 25 pėdų pločio ir 125 pėdų 
ilgio, šalę jo tuščias lotas. Atneša 
$190 į mėnesį. Parduodama už $18,500 

Be verslo, galima užtraukti $10,000 
paskola banke ant namo. Jokio mor- 
gičio nėra. Savininkas,

4512 So. Marshfield Avė., 
Tel. Yards 4255

GROSERNĖ GROSERNĖ
Parsiduoda beveik už pusdykį, 

vininkas priverstas parduoti į 
dienas. Kas greičiau ateis tas 
mes, parduosiu už pirmą teisingą 
siūlymą.

Kreipkitės:
JOSEPH BRUŽAS 
3214 So. Halšted St.

2-ros lubos
Phone Boul. 0122

Namas už automobilių.
Aš galiu priimti automobilių kaipo 

pirmą mokestį už kurį nebūk sekan
čių žemomis kainomis namų: dviejų 
augštų medinis namas prie Emerald 
Avė., arti 38 gat.; dviejų augštų mū
rinis (2 po 4 kambarius pagyveniniai) 
prie Pamell gat. arti 35 gat.; mūrinis 
namelis dviem pagyvenimais prie Em
erald Avė., arti 37 gatvės.

STANDARD REALTY CO 
736 W. 35th St.

PARSIDUODA labai geras ČEVE- 
RYKŲ STORAS, prie Glst St, arti 
South Park Avė., apygardoje turtin
gesnės klesos žmonių apgyventoje. 
Biznis gerai išdirbtas, didelis vėliau
sių madų “Stock”, puikus štoro “fix- 
tures”. Lysas geras dar 3 metams. 
Įmokėti tik $3,000, lykis lengvomis 
išmokestimis. Pirkėjas privalo būti 
gerai su čeverykų bizniu apsipažinęs 
ir mokėti anglišką kalbą arba laiky
ti klerką angliškai kalbantį. Savinin
kas turi du štoru, tai vieną nori 
duoti.

Atsišaukite pas
A. OLSZEWSKĮ, 

3235 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0553

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-ių 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.00 į mėnesį, anglių nekei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na- 

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel., Lafayette 6824PARSIDUODA GROSERNĖ. MES 
parduodam daug duonos ir keksų; 
kiekvienas, kuris pirks, padarys ge
rai pinigų. Tai puiki vieta bizniui. 
Parduosiu pigiai; kas bus pirmas tas 
gaus.

1918 W. 47th St.

PARSIDUODA BARBER- 
nė trimi krėslais, 1-mos kle
sos. Parduosiu pigiai, nes 
noriu išvažiuoti į Lietuvą.

5615 Wentworth Avė.

PARDAVimui 2 pagyvenimų mu
lo namas po 5 kambarius su elektra, 
maudynėms ir kitais parankamais; 
$2000 reikia įmokėti, likusius leng
vais išmokėjimais. Atsilankykite pas: 

J. YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė. 

Prie Califomia Avc.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, visos maši
nos, visa kas tik reikalinga 
bučernei. Noriu parduot 
greitai.

4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
namelis su karštu vandeniu šildomas; 
puikioj vietoj, tik $1000 reikia įmo
kėti, likusius ant lengvų išlygų; dėl 
tolesnių informacijų kreipkitės pas:

J. YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė. 

Prie Califomia Avė.

MORTGECIAI-PASKOLDS
PARDUODAMA KRIAU- 

čių dirbtuvė; dažymo ir va
lymo darbo yra užtenkamai 
trims • kriaučiams visiems

2102 W. 22nd St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas su vi
sais įtaisymais, prie 2133 S. Hal
sted St., arba 3041 Archer Avė. 
Parduosiu už geriausią pasiūly
mą. Priežastis — turiu tris biz
nius. Atsišaukite: C. SHATTAS, 

2133 S. Halsted St.

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

LOUIS STERN & CO. 
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempofe ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

TURI BŪTI PARDUOTA TUO- 
aus sykiu, ar po vieną vėliausios ma- 
los rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojiklis Pianas su Ukelele 
mietaisu, rutuliai ir 10 metų garan- 
ija. ir dviguba sprendžina fonogra- 
’as su rekordais ir deimantine adata. 
Nepraleisk šito didelio pigumo, vis
tas nauja ir galima užvaduoti pusę 
rinigų. Ateik tuojaus.

1922 So. Kedzie Avė.

Vartotų Automobilių Bargenas.
•d touring .................................. $75
rd sedan .................................... $385’
idebaker sedan ........................ $250

Buick touring ...............................  $225
Dort sedan .................................... $475
Overland touring............................ $275
Briscoe touring ............................ $250
Dodge touring ...............................  $375

Męs pirkome naujus Durand auto
mobilius. Mums reikia daug vietos, 
užtat priversti esame parduoti visus 
antrarankius automobilius. Pirkite 
tuojau. Mokestis pinigais arba mai
nais.

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22nd St., kampas 53rd St. 

Atdara nedėldieniais Tel. Cicero 309

FORDO AUTOMOBILIAI PIGUS
1922 “Coupe” .......... ......... ...... $250.00
1921 “Touring Car” ..... ..... $225.00
1919 “Chassis” ................ ........ $50.00
1917 “Touring Car” ............... $62.50

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

. Sara Patek, pirmininkė.
7 DIDŽIAUSIA MOKYKLA 

CHICAGOJ

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubu

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


