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Talkininkai reikalauja inlernaciona 
linas Dardanelų kontrolės

Kaltina kompaniją.
Pulk. Hunter sako mušeikos 

sukėlė Herrino riaušes.

6 žmonės užmušti aeropla 
planams susidūrus.

Smerkia naują konstituciją

736 žmonės užmušti
Angliakasiai atmetė pasiūlymus

Talkininkai už internacio
nalinę Dardanelą kontrolę. 
Turkai veikiausia tam pritars. 
Amerika vėl pareikalavo pilno 

atidarymo Dardanelų

736 žmonės užmušti
Tiek žmonių automobiliai už
mušė Chicagoje į vientfs metus

LAUSANINE, gruodžio 6. — 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nitseris Curzonąs šiandie var
de visų talkininkų įteikė arti
mųjų rytų taikos konferenci
jai platų plęną apie Dardane
lų kontrolę. Tuo pienu Darda
nelai ir Bosforo pertaka turi 
būti atdari laike taikos ir karo, 
kontrolei tų pertakų butų pa
skirta internacionalinė komisi
ja, susidedanti iš visų didžiųjų 
valstybių, taipjau Turkijos ir 
Juodųjų jurų pakraščio valsty
bių ir Jungt. Valstijų.

Skaičius galinčių būti Dar
danelų vandenyse karinių lai
vų butų aprubežiuotas, taipjau 
Turkija ir Juodųjų jurų vals
tybės turi teisės pasakyti kiek 
laiko kariniai laivai gali pasi
likti jų uostuose. Taipjau tur
kai gali kratyti ųeutralinius 
prekybos laivus laike kuro. f

Patįs Dardanelai butų demi
litarizuoti ir jų fortai ir tvir
tovės panaikintos.

Francijos delegatas Barrere 
sako, kad tai yra baudimas iš
rišti Dardanelų klausimo nesi
kėsinant ant sovereniteto Tur
kijos ir kiti) Juodųjų jurų val
stybių.

Rusijos atstovas čičerinas 
pasipriešino tokiam talkininkų 
pasiūlymui.
monės, kad Dardanelai turi 
silikti Turkijos kontrolėje 
kad į pertakas negali įeiti 
kie svetimų šalių kariniai 
vai.

Turkai veikiausia permainys 
savo nusistatymą. Turkų dele
gatas privačiai pasakė, kad 
Turkijos nusistatymas liukui 
Dardanelų kontrolės, yra arti
mesnis talkininkams, negu Ru
sijai. Turkai, matyt, suprato, 
kad prisilaikant Rusijos pieno, 
jiems tektų būda votis laivyną 
apginti pertakas. Jie todėl 
pradeda pritarti ųeutralizr.vi- 
mui pertakų ir Juodųjų jurų ir 
įvedimui internacionalinės kon 
troJės. .

Amerikos ambasadorius 
Child padavė Amerikos nusis
tatymą linkui Dardanelų ir jų 
kontrolės. Jis sakė, kad Jung
tinės Valstijos skaito, jog Dar- 
dahelų pertakos ir Juodosios 
juros turi būti atdaros visų ša
lių prekybos ir karo laivams 
netik laike taikos, bet ir karo 
laiku. Jos priešinsis kiekvie
nam susitarimui, kuris siauru
mų kontrolę pavestų kontrolei 
vienos valstybės, kaip jos prie 
šintųsi kiekvienai tokiai kont
rolei internacionalinių vande
nų.

CHICAGO. — Lapkričio 30 
d. užsibaigusiais metais Chica- 
gos gatvėse automobiliai už
mušė 736 žmones. Metai atgal 
užmušta 66d žmonių, o dar me 
tai atgal 542 žmonės. Tai ro
do, kad skaičius automobilių 
aukų kasmet didėja. Vien pe
reito lapkričio mėn. užmušta 
75 žmonės.

Uždedamos greitai važinė
ja ntiems automobilistams bau 
smės, matyt, chicagiečiams 
mažai gelbsti. Kituose mies
tuose .pradėta bausti apsilan
kymu lavoninėse ir ligonbu- 
čiuose, taipjau sodinant kalėji
mą n. Tai niekuriose vietose 
kiek pagelbėję, ypač kalėjimai 
ir skaičius areštuojamų už 
greitą važinėjimą ten suma-

MAR1ON, III., gruodžio 5.— 
Pulk. Sam Hunter, kurį Illi
nois generalinis adjutantas bu
vo prisiuntęs į Williamson pa
vietą, dar prieš Herrino riau
šes, ištirti kivirčius ir pavojų 
riaušių tame kasyklų distrik- 
te, šiandie savo kalboje už kį- 
lusias vėliau riaušes apkaltino 
Southern Illinois Coal Co., ku
ri atsigabeno streiklaužius ir 
mušeikas tuos streiklaužius ap 
ginti. Mušeikos vėliau sukėlė 
riaušes, kuriose 23 streiklau
žiai ir mušeikos liko užmušti. 
“Priežastis Herrino riaušių bu
vo Southenf Illinois Coal Co. 
atsigabenimas ginkluotos govė- 
dos į ramią apielinkę”, pasakė 
pulk. Hunter. 

—i--
TEISIA GUBERNATORIŲ.

Mergina reikalauja $100,000 
atlyginimo už jos suvyliojimą

Angliakasiai atmetė savi
ninką pasiūlymus.

CHICAGO. — Angliakasių 
streiko ateinantį pavasarį 
šmėkla pasirodė angliakasių ir 
kasyklų savininkų konferenci
joje, kuri dabar yra laikoma 
Great Northern hotely.

* Kasyklų savininkai per tris 
dienas vargo ir prakaitavo, 
kad išdirbus visiems kasyklų

OXFORD, Miss., gruodžio 6. 
— Vietos federaliniame teisme 
prasidėjo* nagrinėjimas bylos 
Mississippi valstijos guberna
toriaus Lee M. Russell. Trau
kia jį teisman ir reikalauja iš 
jo $100,000 atlyginimo buvusi 
jo >atenografė Frances C. Birk- 
head, kuri kaltina, kad kada 
ji dirbo gubernatoriui, jis pa
sižadėjo ją vesti ir ją suvylio- 
jo.

Gubernatorius reikalavo by
lą panaikinti, remdamasis tuo, 
kad ji žinojo, kad jis yra ve
dęs ir turi vaikų. Bet teismas 
tokį teikalavimą atmetė. Dabar 
jury jau yra išrinktas ir prasi
dės perklausinėjimas liudyto
jų. Pirmuoju liudytoju 
• pats gubernatorius.

bus

Y* 1 . IV€4V4 imlumui V1O1VU1O IYUOYIY1UJis laikosi nuo- ... >. .... 1 savininkams priimtinus pasui-F/lnnnlni tuvn y\q — 1 4
tymus ir sudarius bendrą 

tą, nes 
su ang- 

stokos 
savinin-

pa- 
ir 

jo
jai- pirmesnė konferencija 

liakasiais pajro delei 
susitarimo pas pačius 
kus. Išdirbę tokius 
mus kasyklų savininkai nusi
nešė konferencijon su anglia
kasiais, bet angliakasiai visus 
tuos pasiūlymus atmetė ir net 
atsisakė juos svarstyti.

Pasiūlymai siūlė angliaka
siams arbitraciją dėl algų ir 
darimą sutarčių pagal distrik- 
tus, kad prisitaikius prie dist- 
riktų sąlygų. Angliakasiai at
metė tuos pasiūlymus remda
miesi tuo, kad ši konferencija 
negali nustatyti algų, bet gali 
ji tik nustatyti busiančiųjų de
rybų budus.

.Jeigu tie derybų budai nebus 
sutarti šioj konferencijoj, tai 
kasyklų savininkai sako, ma
žai yra vilties, kad bus išveng
ta streiko ateinantį balandį.

ANGORA, gruodžio 5. — 
Turkijos nacionalistų valdžia 
pravedė įstatymą, kad visi no- 
rintįs apsivesti žmonės turi 
pasiduoti medikalinei egzami- 
nacijai. Peržengimas įstatymų 
bus aštriai baudžiamas, o ap- 
sivedimai panaikinami.

TEISIA KAROLYI Už ŠALIES 
IŠDAVYSTĘ.

Šiandie — gal nepastovus; 
nedidelė permaina teippėra ta
roje. • /

Saulė teka 7:04 vai., leidžia
si 4:19 v. Mėnuo teita 6:46 v. 
vakare.

BUDAPEŠTAS, gruodžio 5. 
— Nagrinėjimas bylos grafo 
Mikolo Karolyi, buvusio Veng
rijos nacionalinės, tarybos pre
zidento, jau prasidėjo. Jis kal
tinamas yra už šalies išdavys
tę, kadangi jis pasitraukė iš 
valdžios ir pavedė Vengriją 
valdyti bolševikams.

Prokuroras pirmiausia parei 
kalavo, kad visas Karolyi tur
tas butų konfiskuotas, bet kal
tinamasis sakosi jokio turto 
neturįs ir jo pati užsidirba pra
gyvenimą kilnojimu pasažie- 
rių motorine valčia .

NEWPORT NEWS, Va., 
gruodžio 6. — šeši armijos 
aviatoriai liko užmušti susi
dūrus laike manevro dviem ar
mijos aeroplanam — bombar
davimo aeroplanui, kuriame 
buvo kapitonas Doyle ir ketu
ri aviatoriai su lengvuoju 
žvalgybos aeroplanu, kuriame, 
buvo mayobas Gearhart. Jie 
abu susidarė ore 250 pėdų au- 
gštumoje ir nukrito liepsnose. 
Tarp užmuštųjų yra ir chica- 
gietis F. J. Blunka, 1018 Fry 
St., taipjau Leon Rolas iš Phi- 
ladelphia.

Keli žmonės apdegė, bandy-, 
darni juos išimti iš po degan
čių laužų.

Anglija protestuoja prieš 
Ellis salą.

LONDONAS, gruodžio 6.— 
Anglijos užsienio reikalų mini- 
sterio pagelbininkas McNally 
paskelbė atstovų bute, kad An
glija formaliniai užprotestavo 
prieš esančias sąlygas ant Ellis 
salos, kur išlipinama ir egza
minuojama Amerikos immi- 
grhntusj Jis sakė, kad sąlygos 
ant tos salos yra labai blogos.

Smerkia Smal| už paliuosavi- 
mą komunistų.

CHICAGO. — Vakar Chica- 
gos prekybos kameros susirin
kime, kuriame kalbėjo gen. 
Peishingas, reikalaudamas di
desnės armijos, gen. Dawes 
įnešė rezoliuciją, kurioje grie
žtai pasmerkiama gubernato
rių Small už paliuosavimą 19 
komunistų. Girdi, tuo tapęs 
suteptas geras Illinois vardas. 
Žinoma, stambieji biznieriai 
tokią rezoliuciją labai noriai 
priėmė.

WASHINGTON, gruodžio 6.
Jungtinių Valstijų pajūrio 

sargyba per 12 mėn., užsibai
gusių pereito birželio 30 d., 
išgelbėjo 2,954 žmones.

f PROFESORIAUS MIKITOS Ištikrųjų,
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CHICAGO. — Miesto tary
ba vienbalsiai pasmerkė naują
ją Illinois valstijos konstitu
ciją ir patarė visiems pilie
čiams balsuoti prieš ją gruodu 
žįo 12 d. Taryba nutarė atspau 
selinti 800,000 kopijų rezo/iu- 
cijos prieš konstituciją ir iš
dalinti ją piliečiams.

Illinois 
kartu su 

I draugija išsiuntė aeroplanus 
mėtyti lapelius prieš konstitu
ciją visoje valstijoje.
Kiekvienas pažangesnis žmo

gus, kiekviena pažangesnė 
draugija smerkia naująją kon
stituciją, nes ji apkrauna dide- 

. liais mokesčiais biednesnius 
gyventojų shiogsnius, kartu su 
mažindama mokestis turčiams, 
atima iš miestų teisę kontro
liuoti viešo aptarnavimo įstai
gas ir suteikia teismams neap
ribotas galias, taip kad teis
mai gali naikinti net įstatymus 
ir nuteistųjų žmonių nė gu
bernatorius negalės paliuosuo-

Sušaudys sukilimo vado 
vus.

JOiHANHESBUJRG, Pietinėj 
Afrikoj, gruodžio 6. -r- 8 uki- 
lėlių vadovai, kurie vadovavo 
sukilimu ir mūšiais laike Rand 
aukso kasėjų streiko, tapo šian 
die nuteisti sušaudyti.

Darbo• 
Illinois

Federacija 
advokatų

TRIS ŽMONĖS UŽMUŠTI.

CHICAGO, — Trįs žmonės 
dvi moterįs ir vyras, liko už
mušti užvakar Chicagoje auto
mobilių. Vienas pirmiau 
žeistas vaikas pasimirė.

su-

ar-Siūlo rekrutus bolševikų 
mijai tarp Amerikos negrų.

RYGA, gruodžio 6. Ame
rikos negras, delegatas komu
nistų internacionalo kongrese 
Maskvoje, paprašė sovietų val
džią leisti jam verbuoti Ameri
kos negrus į Rusijos raudoną
ją armiją ir laivyną. Jis priža
dėjo suverbuoti tūkstančius 
negrų.

Lietuvos žinios
ŠATĖS (Kretingos ap.) Plė

šikai. 'Plėšikų gauja susidedan
ti suviršum iš dešimties žmo
nių, įsiveržė prie ūkininko Po- 
cio, gyvenančio DerkinČių so
džiuje ir gerokai apiplėšė: atė
mė daug aukso ir daugybę ki
tokių visokių turtų. Plėšikai 
buvo apsimaskavę, kad niekas 
jų nepažintų, ir taip rikiuoti, 
kad kits kitą vadino ne pavar
dėmis, bet skaičiais. Iki šiol 
plėšikai nesuimti.

Lenkai kabinas į Klaipėdą
E. VARŠUVA. — įvyko Len

kų -Laivininkų Sąjungos (Liga 
žcglugi polskiej) posėdis, pas
kirtas Klaipėdos uosto klausi
mui. Norima ištirti ir nuodug
niai susipažinti su Baltijos ir 
kitų galinčių turėti svarbos

Visi ragina visus Illinois 
piliečius eiti ir balsuoti gruo
džio 12 d. ir balsuoti prieš kon 
stituciją, nes tą dieną bus 
balsuojama apie naujosios kon 
stitueijos priėmimą ar atmeti
mą. Naujajai konstitucijai pri
taria tik stambiosios korpora
cijos ir viešojo aptarnavimo 
kompanijos (gaso, elektros, 
gatvekarių, telefonų, etc.), nes 
ji joms yra naudinga ir patie
kta apginimui jų interesų: 
konstituciją rašė tų kompanijų 
tarnai ar nariai.

LOS ANGELES, Cal, gruod
žio 5. — •Clara Philips, kuri 
buvo nuteista nuo 10 iki visam 
amžiui kalėjimai! už užmuši
mą kuju kitos moteries, piela 
nupjovė geležines užtvaras lan
ge ir jyabėgo iš pavieto 
mo. Policija visur jos

kalėji-
dabar

REIKALAUJA $9,000,000
PROHIBICIJAI VYKINTI.

.LISBOiNA, gruodžio
Naujasis Portugalijos kabine
tas, kuris^tik tris dienas veikė, 
rezignavo, kada parlamento 
prezidentu tapo išrinktas 
zicijos narys.

opo-

referavo 
išdėstęs

Klaipėdos klausimą 
Bumelis, nuodugniai 
Klaipėdos uosto padėtį ir jo si
tuaciją link Lenkijos.

M.VVM diskusijų, 
rezoliucija apie reikalą 
čiausiu laiku atrausti 
laivininkavimą Nemunu 
rai sustiprinti lenkų

Federaliniuose teismuose 20,- 
000 žmonių nuteista už prohi- 

bicijos laužymą.

WASHINGTON, gruodžio 6. 
— Prohibicijos komisionierius 
Haynes prašo kongreso paskir
ti $9,000,000 sekamiems fiska- 
liems ftnetams prohibicijai vy
kinti. Jis sako, kad paskirus 
tokią sumą per keletą metų, 
prohibicijos vykinimo lėšos 
sumažės, bet dabar jų mažinti 
negalima, kadangi pergyvena
ma aštrus krizis prohibicijos 
vykinime.
Prohibicijos vykinimui dabar 

dirba 3,800 žmonių. Pereitais 
fiskaliniais metais, užsibaigu
siais birželio 30, 1922, buvo fe
deraliniuose teismuose 20,483 
nuteisimai už peržengimą’ pro
hibicijos įstatymų, 4,625 ištei
sinimai, 3,127 bylos panaikin
tos, civilinių bylų buvo 544. 
Dar neužbaigtų bylų yra 15,- 
910. Tai neskaitant bylų val
stijų teismuose. Pabaudomis 
federaliniuose teismuose surin
kta $2,791,000. Haynes sako, 
kad pritarimas prohibicijai 
nuolatos didėja, valstijų ir 
miestų valdžios pradeda koo- 
peYuoti jos vykinime, o ir tei
smai pradeda elgtis daug grie
žčiau su prasikalsiančiais prieš 
prohibiciją.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 6 d., užsienio pi

jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.56
Austrijos 100 kronų................
Belgijos 100 frankų .........  $6.45
Danijos 100 frankų ........... $20.55
Finų 100 markių .................... $2.50
Francijos 100 frankų ............ $7.00
Italijos 100 lirų .................... $5.01
Lietuvos 100 Litų ................ $10.00
Lenkų 100 markių .................... ’Ac
Norvegijos 100 kronų ........ $18.80
Olandų 100 guldenų ........... $39.95
šveicarų 100 markių ........... $18.83
Švedijos 100 kronų .................. $27.05
Vokietijos 100 markių ............ lUc

Plėšikai
su-Šotčs. — Plėšikų gauja 

sidedanti iš suviršum 10 žmo
nių, įsiveržė • prie ūkininko 
Pocio, gyvenančio v I>erkinčių 
sodžiuje (Kretingos aps.) ir 
gerokai apiplėšė. Atėmė daug 
aukso ir kitokių visokių tur
tų. Plėšikai buvo stipriai gin
kluoti ir apsimaskavę,. kad nie
kas jų nepažintų ir taip rikio- 
ti, kad kits kitą vadino nepa- 
vardėmis. Žmonės spėja, kad 
plėšikai buvę iš garsios vei
kiančios Telšių aps. Luokės 
vado Reikausko gaujos. Iki šiol 
plėšikai nesusekti.

—Antanas iš Padvos.

grei- 
lenkų 

ir tik- 
įtaką 

Klaipėdos Uoste. Tarp kita ko,
įspėta prieš sudaiymą Klaipė
doje, Dancigo pavyzdžiu, uos
to Tarybos, kurios prityrimas 
parodo visišką tos rūšies orga
no nepraktingumą uosto admi
nistravimui. Reikią būtinai 
garantuoti Klaijiedoj teises, ir 
kartu remti lenkų pramonin
kų pastangas užmegsti santy
kius su Klaipėda ir sukurti ten 
savo organus (placowki). Po
sėdžio pirmininkas gen. Ralle- 
sis, sutraukdamas iškeltas nuo 
inones ir reikšdamas dėkingu
mo sistematingam Sąjungos 
darbui lenkų juros pažinime, 
pabrėžė Baltijos reikšmę Len
kijai. Lenkijos likimas esąs 
aukštai surištas sir Bali i jos
likimu.

ELGJN, Il'L, gruodžio 
Emilija Montvidicnė 
Charles, jau antru sykiu 
pagauta darant ir pardavinė-
jnt munšainą. Delei to Kane 
pavieto 
naikins 
pensiją 
vaikus.

6. — 
iš St. 

tapo

teismas veikiausia pa
duodamą jai motinos 
ir taipjau atims iš jos

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

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

. Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
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, m.
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VITAMINAI.

Dr. Paul H. De Kruif.

(Pabaiga)
Energiją reikalingą gyvybei 

patiekia maistų degimas. Šitą 
degimą sukuria vitaminai, 
kurie veikia kaipo kibirkštis. 
Palyginimas nėra pilnai tinka
mas, tečiaus jis pagelbės sup
rasti dabartines idėjas apie 
vaidmenį vitaminų vaidinamą 
fiziologijoje.

Čia ne vieta snuilkmeilingai 
dėstyti vitaminų vertę įvairio
se maistuose. Užteks pasakius, 
kad jų yra daug daugelyje pa
matinių maistų.

Iš javinių gaminių viso 
kviečio duona, ypatingai pada
ryta su pienu, turi daug vita
minų “A” ir “B.”

Sviestas, apturėtas iš pieno 
tų karvių, kurios yra atatin
kamai šeriamos, turi daug vi
tamino “A.”

Mėsos nedaug teturi vitami
nų, bet smegeniai, inkstai ir 
kepenys turi gana daug “A” 
ir “B” ir šięk tiek “C” vita
minų.

Mažne visi vaisiai labai gau
sus vitaminu “G”, o apelsinai 
be to dar turi gerą apštį “B” 
ir net kiek “B” vitaminų.

Daržovės apskritai yra gau
sios priešingu ligai beriberi vi
taminu “B”, bet daugelyje jų 
yra gera apštis ir “A” bei “C” 
vitaminų. Bastučiai (kopūstai) 
ir morkos turi visus tris. Spi- 
nakai, švieži, ar džiovinti la
bai gausus “A” ir “B” vitami
nais.

Temetės, kurios seniaus bu
vo skaitomos nuodingomis 
yra geriausios iš visų ‘ maistų 
vitaminų žvilgsniu. Žalios, kon
servuotos, ar net džiovintos 
jos yra puikiam šaltiniu vi
siems trims vitaminams.

Pienas tur būt svarbiausias

buvo aiškinama mielių gydo
moji vertė. Pirmam puslapy 
buvo pasakyta, kad tyrinėji
mui vartojamas gaminys bu
vo Fleischmanno slėgtosios 
mielės. Jį rašė šiek tiek pagar
sėjęs fiziologas chemikas pa
varde Hav/k. Jam padėjo sep
tyni kiti medikai ir moksli
ninkai daug maža pasižymėję. 
Jie, matomai, turėjo būti pa
sižymėjusiais, nes raidės po jų 
vardų rodė juos esant medici
nos daktarais, filosofijos dak
tarais, mokslo mokytojais, 
mokslo daktarais.

Pasižiūrėjęs į šitą išdidų 
mokslo ir medicinos gabumų 
sąrašą skaitytojas turėjo su
sidomėti. Bet skaitydamas to
liau jis susipynęs ir nustelbęs 
išvydo save akyva iždo j e naujo 
viską gydančio vaisto, naujo 
gyvybės eliksyro, naujos žuvi
nės alyvos.

Viena, įspūdingas susirgimų 
sąrašas, kurie gydyta mielė
mis. Septynios ligos, sudaran
čios* viso 76 susirgimus buvo 
gydoma šituo stebuklingu vais
tu.

Antra, kitas nemažiau įs
pūdingas sąrašas, parodantis, 
kad visi ligoniai, išskyrus de
šimtį, pasveiko, ar išgijo. Li
gos buvo didelio įvairumo ir 
įvairių sunkumo laipsnių. Vo- 
tys, liaukų suputimas, odos 
pagedimas, rošė, dvylikapirš
tes žarnos nugedimas, bron
chitas, vidurių užkietėjimas ir 
kitos ligos, ir visi ligoniai pa
gerėjo, ar pasitaisė.

Įdomu yra pastebėti, kad 
kiekviena paminėtų ligų pati 
gali pereiti. Dar labiaus įdo
mu, kad tas nepaminėta visa
me tame straipsnyr

Ypatingai įdomu, kad ke-

Trumpai sakant, šitas straip-. 
snis nebuvo atsidėjimu seka
mu bešališku mokslinio tyri
nėjimų pareiškimu. Vietoje to 
išėjo tikinys grupės žmonių 
aiškiai norėjusių tikėti, kad 
mielės išgydo daugelį ligų. 
Atsargiau mokslininkui tas 
atrodė tikrais juokais. Tai yra 
aiškiausias pavyzdys to, kaip 
atsiranda neištikimos pasakos 
apie gydymą.

Komercinis panaudojimas ši
to straipsnio įvyko tuoj aus. 
Gražiais, geltonais apvadais 
brošiūra tuojaus tapo išsiunti
nėta su Fleischmanno kompa
nijos komplimentais. Šita bro
šiūra susidėjo iš augščiau ap
rašyto straipsnio ir vertingo 
bei pamokinančio papasakoji
mo to, kaip Fleischmanno mie
lės yra padaromos ir paskai- 
domos. šita brošiūra, išskir- 
siant jos rėksmingus apvadus, 
atrodė mokslo raštu. Ji, ma
tomai, buvo siuntinėjama gy
dytojams.

Po to sekė neišvengiamas 
populerinimas. Knygutės buvo 
leidžiamos žmonėms. Viena jų 
užvardinta °Gydomoj i slėgti- 
nių mielių jįega” švelniai pa
sako, kad Ficischmanno mie
lės nėra siūlomos kaipo “vais
tas.” Ji palygina jos savybes 
prie tyro oro, yandens, sau
lės šviesos ir sveiko maisto 
savybių ir toliau pasakoja 
kiek imti ir kaip gydytis su 
Materia Mcdica vadovėlio oru
mu. Ji pasako, kad “kiekvie
nas opuotas ar sutinusiomis 
liaukomis ligonis pagerėjo, ar 
pasitaisė,” bet nepasako, kad 
Dr. Hawk yra padavęs tik po 
vieną.

Tai buvo sniegokalnio nug
riuvimo pradžia. Čia nusidėji
mas prieš žmonių kišenių nė
ra taip didelis. Mielės yra pi
gios ir šito naujo stebuklingo 
maisto doza pareina tik keli 
centai į dieną. Be to kaltinti 
FJeischmano kompaniją nepa

reina. Tie ponai nėra medikai, 
tuąmi Jabiau nėra kritikai 
mokslininkai. Jie gal ištikrųjų 
patikėjo IIawko ir jo draugų 
žodžiais. ,

Vitaminai yra reikalingi 
sveikatai ir augimui.

Jų pakankamai yra dauge
lyje kasdieninių maistų, ypa
tingai vaisiuose, daržovėse, 
piene ir kituose pieninės ga
miniuose.

... . • ' . .

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas,

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 35th, St., _ w 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pąsekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam. Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greita' sulaikomas jeigu 
vartojama ! laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM

^alir.gvir.8 Kosulę ir prašalins daug 
kcr.tčjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir cukgufcrr.s

f J "
Kaina 26c Ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S 
COLD AND CR1P TABLETS

šalčiui ir Gripu; h Gaivus SKaudė- 
nmui paeina nuo peršalimo.

Kama bOu.

\ J W.M SEVERĄ CO 
l CEOAR HAPIDS, IOWA

maistas iš visų. Pienininkai 
nūdien garsiai giria jį savo 
apskelbimuose. Ir čia apskel
bimai beveik teisybę pasako, 
nes pienas būdamas svarbiu 
energijos, mineralinių dalykų 
ir pratėjiho musų audiniams 
gaminti šaltiniu, turi ir visus 
tris vitaminus.

liose atsitikimuose tik vienas 
ligonis buvo gydomas mielė
mis.

{domiausia gi tas, kad išve
dimai kas dėl mielių pagelbin- 
gumo padaryta pasiremiant 
visai neužtenkamu vieno ligo
nio pasveikimu, kuris galėjo 
ir taip pasveikti.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Td. Central 4411. Vai. nuo 9-6
s ...Gyvenimo vieta:

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarnlnką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

22D1 W. 22nd St., kerti Jbeavitt SU
Telephone Canal 2552

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

Ved* 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- 
f įa”s ant. lengvų išlygų.

Tas ypatingai tenka pasaky
ti Mipie pieną karvės šeriamos 
pašaru turtingu vitaminais.

Daugumas patentuotų vais
tinių apgaulių yra be “pagirti
nos,’’ ar oficialiuos pradžios. 
Swamp Root, S. S. S., Peruna, 
ir Lydia Pinkliam yra gryni 
vertelkų padarai. Jų neįvedė 
pasaulin medikų pripažinimas 
ir patvirtinimas.

Netaip buvo su vitaminais. 
Amerikos Medikų Draugijos 
žurnalas ir gerieji gydytojai 
visur dabar deda visas pastan
gas tam, kad padarius galą 
dabartinei vitaminų reklamavi
mo manijai. Jie sveiku protu 
bando sumušti nesąmones ko-^ 
mereiniai susidomėjusių asme
nų kaišiojimas žmonėms. Jie 
nurodo, kad nėra įrodymų 
tam, kad gaunama gerų sėk
mių imant vitaminų daugiau, 
ne£11 jų yra gerai nubalansuo- 
tame valgy.

1917 m. Amerikos Medikų 
Draugijos Žurnale tapo at
spaustas nekaltai atrodąs 
“mokslinis" straipsnis. Jame

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

M AUKŠTI A
m*THEATRE"W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekniad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
seknvad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Tai yra žemiausia kaina, kokia Fordo Touring ma
šina buvo kada pardavinėjama — ir su daugelių nau
jų pagerinimų, įskaitant uždengimų, yra didesnė ver- 
te, negu kuomet buvo siulbma. Plrkis dabar. Išmo
kėjimais, jei pageidaujama.

Pasitnatyk su kuriuo nebūk Fordo ir Lincolno įgaliotu

TOURING CAR
1 • f /

Naujos r
Kainos /

IŠSIUNT. VIE
TOJ DETROITE.

TOWN OF LAKE 
D. M.

Elektroteraupeutine įstaiga viso
kioms ligojus gydyti — Kraujo- 
tekos suirimui, Reumatizmui, Die
gliui strėnose, Paralyžiui, Podag
rai ir visokioms kitoms.

Valaridos: 9 iki 12 ryto — 1 iki 
6 vakaro. Septintadieniais pagal 
sutarimą.
1741 W. 47th St., Tel. Blvd. 2787.

DOVANAI! '
Jei sergi vidurių ligojrris, tu

ri gazų skrandy, galva svaig
sta, viduriai užkietėję, skilvys 
surūgęs, arba blogai jautiesi pa- 
sivalgęs pietus, prisiųsk mums 
savo vardą ir adresą, o mes pa
siųsime tamstai per paštą do
vanai pakelį musų pagarsėjusių 
pilių, kurios tamstai tuojau pa
gelbės. Šeiminė dėžutė arbatos ■ 

' ar pilių $1.00 apmokėtu paštu.
ELECTRONIC REMEDY CO., 

2008 N. Robey St., 
Chicago,. III. .•

Tel. Lafayctte 4228
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausia!.

M. Yuška,
3228 W. 38tb St.. Chicago. UI.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ię koksus mes pri- 

statomj į namus. Užtikriname geriau- 
■ą patarnavimą.

Reikalau|ūt:
E. J. McQUAID,

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

r*   —■     ■' -y-     ■ "     '■ ■" ia.a.io— >*4—

Pinigai
iy
1S

Bridgeporta

LIETUVA
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted Št.
Tel. Boulevard 9663

PINIGAI

■■J'"' i ■■■ i n y iii. iii i | |i,i r <>■«

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visrfomot yra drau
gais didelio Skau«- 

patry-

PAIN
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pabalintas. Psin-Eipelleria ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonl.j šiandien

• pas savo aptinkorių— 
i kaina tik 33 ir 70c. Per
sitikrinkite, kąd butų 
ant pakelio muši- Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj.

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
. y Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53t 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Y arda 4681

- syy—. f.......

i Tel, Haymarket 3669
| JOSEPH W. GRIGAL

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

I 9 vakare.

71)

S. W. BANES
ADVOKATAS 

Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

West Monroe Street, Chicato.
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted Št. 
Yar<^ 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

ijeL Randolph 901 -

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris

Trust Bldg. Chicago
H.

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Cham^er of Commerce 
133 W. Washington St., 

Phone M ai n 1308 
.... . . Ghięagų, II).

LAWYER Lietuvy* Advokatą*
Dienomis :Room 511 —

127 N. Dearborn St., 
Telephone Dearborn 6096 

Vakarais; 10736 ,3. tyabaah Avė.
Tel.: Pullman 6377. 

------------- - ------- - —_________ b
7’"*

DAVID RL Tl'ER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai] 
kiemų. Visu; pristatom.
South Side ofisas 3301 Norma! Av. 

Tel. Yards 2296.V- ----- --
i 'rru.' i.'!'iDidelis Išpardavimas

Ateik Į musų Dirbtuvės 
Skyrių

Dabar

Garantuojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leader Phonograph Co. 

2116 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

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

anot*;

West Pullmaho

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas
1923 METAMS

/ 1

Jau 'Spaudoje
Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI U žsiprenumeruos NAUJIENAS
✓ 1 ’ * ■

I .U.. ' : • ■;?*•'ja ■,
1 1 ■

-I

jnSBOBKžl

Lietuvon
\Vest Pullmaniečiams ir

kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra kartano 

aptieka, 523 W. 120-th 
St., Wbst Pulhnan, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš Wėst Pullmano 
siųskit^ pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kaftano apliekojė, 523 

W. 120-th St;, West Pul- 
Iman, III.

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI
Geriausių Armonikų

Pasauly žo- ,
m e a nčmis-j 
kaino mis 
negu kitur 

kur priež 
kap}.

Gvarantuo- 
jąm 10 me
tų. Nurody
mų Knyga 
pirki kartis 
dyk^ui . In-. formacijų ir 
katalogo ra 
šyk angliškai.

RUATTA SERENELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 Blue Island Avė., Chicago III.

PLOščIAI PLONIAI PLOščIAI 
šimtais. Vėliausių madų vyrams, ir 
jaunuoliams. Diržubti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau incgu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

Seųoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
ščių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrarųs 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai. francuziškąis, pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis gurniturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

... S. GORDQN,. 
Pardavinėtojas smulkmenų prekybai. 
1401 S. Halsted St. 739 W. 14 St.

Atdara kasdien vakarais ir septin
tadieniais.
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GRAND RAPIDS, MICH.

Traukinys suvažinėjo dvi lie 
tuvių mergaites.

Lapkričio 24 d. š. m. sunkiai 
susirgus Jonui Stačiliauckui, 
628 Richmond st., 5 v. vakaro 
pasiuntė savo dukterį Antani
nę, 8 metų, kartu su savo bro
lio Juozo Stačiliaucko dukteria 
Adele, to paties amžiaus, kad 
paršauktų namo savo brolį, Jo^ 
no Stačilkaucko sūnų, kuris 
butų turėjęs eiti pašaukti tėvui 
gydytoją. Mergaitės žinoda
mos kur jų broliukas kartu su 
kitais vaikais žaidė, bėgo gelž- 
keliu. Kadangi buvo šaltas Ari
jas, tai juodvi švarkeliais ap
sisupo sau galvas. Tuo laiku 
atėjo Grand Rapids & Indiana 
traukinys. Jiedvi negirdėjo 
signalo, ir traukinys ant jų už
važiavo. Inžinierius sako, kad 
jos į gelžkelį įbėgusios kuomet 
traukinys buvęs tik apie už 400 
pėdų ir sustabdyti jokiu budu 
jau nebuvo galima. Adelę 
traukinys smarkiai sudaužė 
numesdamas į šalį daugiau kai 
10 pėdų, o Antaninai koją nu
važiavo. Abidvi tapo nuvežtos 
į Buttenvorth ligoninę. Nors 
daktarai sakė, kad Antanina 
gali pasveikti veikiau negu 
Adelė, bet po operacijos Anta
nina apie po 24 valandų mirė 
ir tapo palaidota 30 d. lapkričio 
laisvose kapinėse. Adelė da 
gyva, bet maža viltis ir dėl jos 
pasveikimo, kadangi labai 
smarkiai sudaužyta. Ji tebeguli 
ligoninėj.' —S. Naudžius.

statyti pilni kampai. Po jo- 
marko, apie vienuoliktą valan
dą žiūrėk, parapijoms ir trau
kia namo “kiaulę” laimėjęs. 
Jomarke davatkos vaikščioja 
po svetainę ir klausinėja atė
jusių, ar nenori išmesti ant 
drąsos. Išsitraukia iš po pri 
juostės “pantikę” ir čestavoja 
—ir biznis eina gerai. Mat kol 
žmogus neįsitrauksę, tai nė bi
lietų niekas neperka, o kaip iš- 
sigeria kėlės “ant drąsos”, tai 
jau vargo nėra—ima keturis 
ant karto. O ant rytojaus tas 
pats linksmasis išsimiegojęs pa
sižiūri, kad dešimkės daugiau 
nebėra, iir galva nesveika. Bet 
ką darysi, juk tai visi didesnei 
Dievo garbei, kad ir savo ki
šenės ir galvos nesveikatai.

Kaip ilgai tęsis dar toks žmo
nių tamsumas,—Ex-Katalikas.

Brooklyno ir New 
3 Yorko Žinios.

Iš 54 skyriaus susirinkimo.

komisiją ištirti kaltinimus. Ty
rinėjimas parodė, kad kaltini
mai buvo neteisingi. Padėtis 
bendrojoje taryboje surimtėjo 
dar labiau, kada įvairių lokali] 
biznio agentai ir bendrosios ta
rybos sekretoriai rezignavo iš 
savo vietų. Priežastis jų rezig- 
navimo buvusi — tai “kairiųjų 
agitacija tam tikrais lapeliais, o 
taipgi agitacija dirbtuvėse gy
vu žodžiu nemokėti duoklių. Re
zignacija likosi priimta. Dabar 
lokalai patys rinks savo biznio 
agentus; nauji rinkimai bendro
sios tarybos viršininkų atsibus 
netilimoje ateityje.

Bendrosios tarybos, delegatų 
raportas tapo priimtas.

Iš eilės sekė direktorių tary
bos raportas. Buvo raportuota, 
kad laike streiko, piketuojant 
vienas draugas tapo sužeistas ir, 
dabar ligonbutyje neteko vienos 
kojos. Jo šeimynai yra mokama 
$40 savaitėje pragyvenimui. Bu-, 
vo šauktas taipgi nepaprastas 
direktorių tarybos susirinkimas, 
kad apkalbėjus reikalą suma
žinti bendrosios tarybos ofiso 
darbininkų skaitliu ir taipgi su
mažinti kitokias tarybos išlaidas. 
Nutarta sumažinti išlaidas kiek 
galima.

Raportas priimta.
Iš pildančiojo komiteto rapor

to pasirodė, kad daugelyje dirb
tuvių surasta darbininkus dir-

bant viršlaikį. Viršlaikio darbas 
šiuo laiku New Yorkę yra ne
leistinas. Todėl tų dirbt, pirmi
ninkai (čermanai) tapo pašalin
ti iš jų vietų.

Toliaus ėjo rinkimas vieno 
nario į 54 lokalo pildantį komi
tetą. Išrinkta Jokubonis.

Delegatas raportavo apie pa
dėtį dirbtuvėse. Jis pranešė, kad 
tūlose dirbtuvėse šiuo 'laiku dar
bas yra sumažėjęs delei mainy
mosi sezono. Tečiaus kitos fir
mos jau pradeda kirpti naujo se- 
zono drabužius ir, manoma, su
stojusių dirbtuvių darbininkams 
neprisieis ilgai be darbo būti.

Susirinkimas, išklausęs čer- 
manų protokolą, (atmetė du čer- 
manų tarimu. Vienas tų tarimų 
buvo daug-maž tokis: Hermanų 
susirinkime gali dalyvauti tik 
dirbtuvių komitetas, o paprasti 
darbininkai beturėtų dalyvauti. 
Tas tarimas,„ kaip paminėta 
aukščiau, tapo atmestas. Antra
sis tarimas buvo tokis: ne bo
sas turi šaukti iš unijos ofiso 
darbininkus į dirbtuvę, bet dirb
tuvės pirmininkas (čermanas). 
Ir šitas tarimas tapo atmestas 
kaipo nenaudingas darbinin
kams. J. B.,

Unijos Koresp.

ŠVEDIJOS

LINIJA
Į LIETUVį

INDIANA HARBOR, IND.

šis—tas

Jau senai senai kaip bepasi- 
rodč žinutė iš musų miestelio, 
rodosi kad nebūtų likę nei vie
no lietuvio. Bet kur tau, kiek 
buvo jų, tiek ir tebėra, jei kai 
kurie apleido, tai į jų vietą ki
tų parėjo. Taigi lietuvių čia 
yra gerokas būrelis, tik šiuo 
tarpu jie kažko susnudę— nei 
susirikimų, nei prakalbų, nei 
paskaitų, kaip kad būdavo ki
tais laikais, kai kad gyvavo 
L. S. S. kuopos.

Registracijos klausimas pas 
mus pasilieka dar ne išrištas. 
Kol kas turbūt dar niekas ne

Brooklyn. Lapkričio 24 d. at- 
siubvo 54 skyriaus mėnesinis su- 
sirinkimasi Susirinkimą atidarė 
J. Glaveckas.

Pirmiausia buvo skaitytas ir 
priimtas protokolas pereito susi
rinkimo.

Toliaus skaityta laiškas, kurį 
atsiuntė socialistų dienraštis 
“The New York Cal'l”, kviesda
mas lokalą pasiųsti atstovus to 
dienraščio šėrininkų susirinki
mai!. Laiškas tapo priimtas ir de
legatu į tą susirinkimą išrink
tas Keršulis.

Paskui buvo pakeltas klausi
mas, kas reikia daryti su tais 
žmonėmis, kurie eina dirbti va
karais į skebines šapas arba ne
va “krautuvėles”. Klausimas ap
svarstyta ir nutarta, kad tie, ku
rie ir toliau eis į tas dirbtuvėles 
dirbti, bus baudžiami 25 dol.

Bendrosios tarybos delegatai 
raportavo, kad pastaruoju laiku 
vadinamieji kairieji buvo pra
dėję leisti paskalos apie buvusį
jį bendrosios tarybos sekretorių, 
kad jis išeikvojęs unijos pinigus. 
Bendroji taryba buvo nųskirus

Į LIETUVA
White Star Line

New York — Southampton
HOMERIC..............................  gruod. 9
MAJESTIC gr. 16; saus. 6; kovo 10 

(Pasaulio didžiausia laivas) t
OLYMPIC gruod. 30; saus. 20; vas. 10 
Greitas susijungimas su Baltijos uo
stais.

American Line
New York — Hamburg ir Danzig

MONGOLIA ......................  gruod. 11
MINNEKAHDA (3čia klesa) gr. 21 
SAMLAND ........... (3 klesa) sausio 3
MANCHURIA..... ................  saus. 4
Anapus susijunginifti su Baltijos uo
stais.

Red Star Line
New York — Plymouth, Cherbourg, 

Antwerp
Finland saus. 6; Kroonland gruod. 23 
Zeeland ................................ gruod. 30
Lapland (tik į Antwerpą) gruod. 9

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Prieinamas važiavimas jūsų 
draugams į Ameriką. Žinių klauskite 
pas vietos agentus, arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 No. Dearbom S't., Chicago, III.

išregistravo. Dagi tie patys 
katalikai šiaušiasi, nes jiems ir 
yra perdaug išlaidų. Juk ateis 
velykinė, reiks čia nunešti de
šimkė, čia registatrcija vėl de
šimkė, o šiais laikais jau tur 
būt niekas nebeuždirba dešim
kių. Nors darbai eina, bet ap
simokėjus dienines išlaidas jau 
nekas belieka.

Bažnytinis jomarkas, kur tę
sėsi per du mėnesiu, jau pasi
baigė. Ir reikia pasakyti, kad 
tai buvo tikras jomarkas, vi
sokio labo buvo laimėti: čia 
karvė, čia vištos, čia antys, čia 
visokių kitokių “tinksų” pri-

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kaa 
antrą seredą. 

Puikiai Įrengta trečio* 
klesos parankamai. 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.
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1 . PER bVXMBURGĄ,CTLI/^A.

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

kainas: už ketvirtainę pėdą:
švarių aržuolo išgrindimui po ____________ 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui _______________  10c.
švarių klevo išgrindimui ____ ____ __________ 10c.

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

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

' Važiuokit visi parankiu ir cieaiu kelti 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidortų) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA J KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. ESTONIA..........................   Gruod. 27-tą
S. S. LITUANIA ....................... Saus. 17-tą

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
MtlAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJ Ų IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

n ___ ■»■■■■•LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana

šiai į arba iš Hamburgo, Southamptono, Antwerpo, 
Cherbourgo ir Liverpolio.

Artima sąjunga į Danzigą ir Piliavą.
Re sugaišimo ar kokio nesmagumo, 

i . Į i/ f Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviems
JL / / » dienoms pirm laivo išplaukimo. Kuomet

/ \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai
slįW/ n pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai-
Mlfc- H vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI

VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle- 
IW 308 keliauninkai turi lovas uždarytuose 

Į I kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.
Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 

vakorčių agento arba prie

R. S. EIworthy, G. A., 
ioHfflilllIrJ ’* 1,1 N. Dearbom St., Chicago, III.

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepoją

S. S. DROTTNINGHOLM, 
Sausio 13, Vas. 10, Kovo 10.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50

Į LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00
S'u damokėjimu $5.00 taksų

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėrn.

Nereikia Švedijos pašporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

AMERIKOS
MRS. A. MICHNIEVIC2, 

AKUŠERKA
8101 So. Halsted StM kampas 81 gali 

Telefonas Yards 1119

Ilga 
praktika* 
usl Peną* 
silvanijoa 
hospital5- 
e. Pasek’ 
oingai pa* 
tarnaują 

>ria 
lymo. Dua

Baigusi 
Akušeri-

mokiose 
<om ir 
otriuose 
{.aluose 
erims
merginoms.

Il

m* 
lt

si

d.

EKSKURSIJA 
į Tėvynę 

LAIVU AMERICA
IŠPLAUKIA Gruodžio 13

iš New Yorko į Bremeną, 
o iš ten gelžkeliu per Eitkū
nus j Kauną.
Nematyta proga tiems, kurie nori 
praleisti Kalėdas savo mylimųjų 

draugystėje. Ra
šykite šiandien 
klausdami žinių 
apie nepaprastus 
trečios klesos pa
togumus. 
Trečios 
kainos iki 
Blenieno $103.50 
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.31

praleisti

klesos

^-DR.HERZMAN^l
II RUSUOS

Gerai lietuviams iinomas per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektroa prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1021 W.
18th St., netoli Fisk St 

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

f ‘ Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

8818 So. Halsted S't
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

V ■ ■ —lt1—

Telefonai:

Lietuvon Daugiau Negalė
site Parvažiuoti

JEIGU DABAR PAŠPORTO NEIŠSIIMSITE.
Sulyg Lietuvos valdžios naujo įstatymo, kas iki » Gruodžio 22, 

1922, neužsiregistruos, (neišsiims Pašporto), nužudys Lietuvos pilie
tybės teises. Nužudę pilietybės teises, negaus Pašportų, negalės Lie
tuvon išvažiuoti ir praras savo žemę kokią Lietuvoje turi.

Todėl tie, kurie manote kada-nors Lietuvon apsilankyti, ir tie, 
kurie turite žemę ar namą Lietuvoje, išsiimkite Pašportus prieš Gruo
džio 22, 1922, nes kitaip viską pražudysite ir daugiau nei svečiuosna 
Lietuvon negalėsite apsilankyti.

A. OLSZEWSKIS
3235 So. Halsted Street, Chicago, III.

Ofisas Viršui Star Shoe Co. Štoro.

PARŪPINA PAŠPORTUS 
PARDUODA LAIVAKORTES 

SIUNČIA PINIGUS LIETUVON
OFISO VALANDOS KASDIEN:

Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po piętų iki 8;30 vakaro.
Nedėldieniais Uždaryta.

Vadovaus pats p. A. C. Rypkevičia
United States Lines

45 Broadway, New York 
92 State St., Boston, Mass.

110 S. Dearborn St., Chicago, UI.
U. S. SHIPPING BOARD.

PINIGAI

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)

8149 S. Morgan St., kerti 82 Si.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

Kurie Pelno

Į MĖNESĮ 
yra verti investuoti.

J. E. CLAFLIN & CO. 
siūlo 

$200,000.00 
Galiant Mėrcantile 

Kompanijos

Pasveikinkit su Kalėdoms 
Saviškius Lietuvoje

Pasiųsdami jiems nors kelis desėtkus dolerių

NORINT KAD PINIGAI NUEITU PIRM ŠVENČIU SIUSKIT PER

UNINC.

809 W. 35th St., Chicago. (Baltas Namas)

Del nupuolimo auksinų Lietuvos žmonės labai nubiednėjo ir reika
lauja pagelbos.

Dar paspės pinigai nueiti Kalėdom, jeigu tuojau per mus paSiųsit

NEGALI DUOTI GERESNIO PATARNAVIMO UŽ MUS JOKIA KI
TA ĮSTAIGA, NĖRA SKIRTUMO KAIP DIDI IR SENA JI GALI 
BŪTI.

Del parankumo kostumeriams musų Biuras yra atdaras tris vakarus 
Utar. Ketv. ir Subatoj iki 9 vai. vak.

Nedėldieniais 9 ryto iki 3 po pietų.
Kasdieną nuo 9 ryto iki 6 po pietų.

Užtikrinam visiem teisingą ir atisakantį patarnavimą,

8% įdėtojo
4% dalyvaujamo, kapitalo

Dividendai išmokama po 1 nuošim
tį į mėnesį. Pilnoms žinioms be jo
kios prievolės kreipkis:

J. E. GLAFLIN & 00
20 E. Jackson Blvd. 

CHICAGO, ILL.

OETROIT, MICHIGAN
a................ ; ■ ... .......- 1West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO?
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni
Detroit, Mich. I

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dienų 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526..... -....... >

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gat.

Darau ir peržiuriu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.
------------------------------4/

Fine for Lumbago •
Mustcrole drives pain away ano 

brings in its place delicioua, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oi! of mustard. Get Musterolc 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

ik*

n

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

A k*Berkit 
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patamau- 

, Ju prie gimdymu. 
;' K iekvienance at- 

sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 

T nonas veltui.

Tel. Pullman 5432

teikia 
jrižiu- 
Doocfa 

mo- 
mergi-

A. SHUSHŪ 
AKUŠERIU

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

Chicago, III.

S Telefonas: Boulevard 7041

s DR. C. Z. KELELIS
Lietuvi* Dentistas 

4712 South Ashland Ava^
arti 47-toa gatvis

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisą* 2201 W. 22nd St, kampa* B 

Leavitl SL TeL Canal 61U.
Ksridendja 8114 W. 48ai M 

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



naujienos
The Lithuanlan Daily Neva

Daily escept Sunday by 
The Lithuanlan Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.
1739 South Balsimi Street 

Chicago, Iii. 
Telephone Rooserelt 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c- per copy. *■' ■ ■' - - — --
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879. 

.... .... .
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams------- ---------------------- $8.00
Pusei metų_________________ 4.50
Trims mėnesiams____________ 2.25
Dviem mėnesiam____________ 1.75
Vienam mėnesiui __ __________1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija__________________3c
Savaitei______________ __ T  18c
Mėnesiui ______________ — .T— 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams -----   $7.00
Pusei metų ........... 4.00
Trims mėnesiapos 2.00
Dviem mėnesiam______ _____ 1.50
Vienam mėnesiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.......................... $8.00
Pusei metų   ___________ 4.50
Trims mėnesiams _ ________ ’ 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Progresgvis blokas 
kongrese..

bai rūpestingai pabrėžė, kac 
jie nenorį steigti “trečią par
tiją”. Jie griežtai atmetė 
net pačią tokios partijos 
mintį, nurodydami, kad pa
sitraukimas iš senųjų parti
jų tiktai patarnautų atžaga
reiviams, kurių padėtis jose 
jau esanti pavojuje. Šitame 
punkte Senatorius La Follet- 
te’as pilnai sutinka su Ame
rikos Darbo Federacijos va
dais ir su įžymiausiaisiais 
Nonpartisan League bei 
Farmer-Labor partijos vei
kėjais.

Aiškus dalykas, kad šitoks 
stambiųjų darbininkų unijų 
ir farmerių vadų nusistaty
mas turės padaryti didžiau
sios įtakos į svarstymus to 
suvažiavimo, kuris įvyks 
Clevelande gruodžio 11 d. 
Jame dalyvaus šalę socialis
tų daugelis atstovų tų orga
nizacijų, kurių veikėjai pri
sidėjo prie “progresyvio blo
ko”, įsteigto Washingtone, 
ir, žinoma, jie tenai stengsis 
pravesti tokią pat poziciją. 
Clevelando suvažiavimas to
dėl veikiausia pasikalbėji
mais tiktai ir pasibaigs.
Vieniems socialistams Dar

bo Partijos nereikia, nės jie 
turi savo partiją, kuriai, ne
žiūrint į visas komunistų 
pastangas suardyt ir diskre- 
dituot ją, vis tiktai pritaria 
šimtai tūkstančių Amerikos 
darbininkų. Darbo Partiją 
vertėtų kurti tiktai tada, kai 
prie jos dėtųsi stambiosios 
darbininkų unijos; o, jeigu 
jos nesidės, tai teks palaukti, 
iki nuomonės darbininkų 
unijose persikeis.

Darbo partijos, beje, šian
die karštai trokšta ir komu
nistai. Jų vadinamoji “dar
bininkų partija” jau skiria 
delegatus į minėtąjį Cleve- 
larido suvažiąvimą, kad te
nai turėti sprendžiamą bal
są. Bet tos komunistinės or
ganizacijos delegatų Cleve- 
lando suvažiavimas veikiau
sia nė nepriims (ji nė kvies
ta nebuvo). Dėtis su jais 
nėra jokios prasmės, jeigu 
norima užsiimti rimtu dar
bu, o ne “monkių bizniu”. •

Taigi Washingtone susi
tveręs progresyvis blokas 
tuo tarpu žada tiktai atsi
stoti skersai kelio Darbo 
Partijos įsikūrimui, o ar ji
sai padarys ką gero, tai dar 
ateitis parodys.

Keletas dienų atgal Wash- 
ingtone įvyko senatoriaus 
La Follette’o sušauktoji pro
gresyvių ir radikalinių poli
tikos veikėjų konferencija, 
kurioje dalyvavo apie pu
santro šimto žmonių: abiejų 
kongreso butų narių (t. y. 
senatorių ir atstovų) ir šiaip 
įžymių asmenų. Jos tikslas 
buvo susitarti dėl bendro 
veikimo įstatymų leidimo 
įstaigose, kad pravedus tam 
tikrų reformų, o taip pat 
prisirengti prie smarkesnio 
darbo visoje šalyje.

Ta konferencija buvo tie
sioginis rezultatas paskuti
nių kongresinių rinkimų, 
kuriuose daugelyje vietų lai- 

mėjo pažangesnieji elemen
tai republikonų ir demokra
tų partijose ir kai kur far
merių ir darbininkų kandi
datai . Tie elementai dabar 
įgijo vilties, sutartinai veik
dami, netolimoje ateityje už
kariauti Jungtinių Valstijų 
kongresą ir vyriausybę. Jau 
šiandie jie kalba apie tai, 
kad jie galėsią kontroliuoti 
senųjų partįjų konvencijas, 
kurios nominuos kandidatus 
į prezidentus 1924-iems me
tams. >
r

Nėra abejonės, kad tas 
progresistų judėjimas gali 
turėti nemažos reikšmės 
Amerikos politikai. Jisai ga
li pirmiausia dabartinius 
Amerikos politikos vadus 
prispirti eiti į kompromisus 
su demokratiniais visuome
nės sluogsniais; jeigu gi re
publikonų ir demokratų at--jog jį tuos žodžius nepaliovė 
žagareiviai, kurie šiandie tu-1 kartojusi jau ir po to, kai ant
ri savo rankose valdžios va
deles, atsisakytų nusileisti 
plačiajai visuomenei, tai pro- 
gresistai gali paveržti iš jų 
vadovavimą tose partijose.

Bet mes manome, kad tas 
progresistų judėjimas turės 
daugiaus reikšmės ne savo 
teigiamąja (pozityve), o sa
vo neigiamąja (negatyve) 
puse, t. y. ne tuo, ko jisai pa
sieks, o tuo, ką jisai sutruk
dys.

Sutrukdyt gi jisai gali 
Darbo Partijos įsikūrimą.

Žmonės, dalyvavusieji Wa-

Apž valga
PAUKŠČIAI IR ŽMONĖS.

Rošforas kartą aprašė vienos 
papūgos istoriją. 1848 m. pran
cūzų revoliucijai bdsiaučiant, 
papūgai taip gerai įstrigo at
mintin nuolat girdimas šauks
mas: “tegyvuoja Respublika”,

rąją respubliką pavadavo an
troji imperija. Policijos komi
saras pareikalavo pasiaiškinimo 
iš to pavojingo paukščio savi
ninko. Pastarasis atsakė, kad 
jis jau ne kaitą bandęs įrodyti 
papūgai, jog imperija yra daug 
geresnė, negu respublika, bet, 
matoma, papūga jau pasiekė to 
amžiaus, kuomet įsitikinimų 
nebegalima taip lengvai mainy
ti, ir todėl, nepaisant jokių 
išmetinėjimų, ji po senovei 
kartoja: “tegyvuoja respubli
ka!” *

savi-
y pa
juk

Suprantama, papūgos 
įlinkas suteikė jai tokių 
tybių, kokių ji neturėjo, 
neįmanoma, kad paukštis ga- 

ingtono konferencijoje, la- tūtų turėti tvirtus politinius į-

sitikinimus. Jeigu papūga ne
siliovė garsiai linkėti respubli- 
gai gyvavimo, — tatai parėjo 
nuo papūgos atminties gerumo, 
o ne nuo politinių įsitikinimų.

Proto žvilgsniu žmonės yra 
kur kas labiau išsivystę už 
paukščius. To niekas negin
čys. Bet nežiūrint į tai, kiek
viename žingsnyje pasitaiko 
žmonių, kurie nuolat kartoja 
vieną ir tą patį dalyką iš įpra
timo, o ne iš įsitikinimo. Jie, 
kaip ta papūga, turi labai ge
rą atmintį, 'bet labai menką 
nuovoką.

Eikime prie pavyzdžio.
“Sandaroje” valparaisietis A. 

Tulys labai piktai rašo:
“Jeigu jau ištikrųjų kal

bami ‘socialistai’ nebetiki į 
nuosavybės ir vaikų nacio
nalizaciją, į kruviną revo
liuciją; jeigu ištikrųjų pri
pažįsta tautų esybės reika
lingumą ir nori išvieno su 
tautininkais veikti Lietuvos 
labui, tai kokioms plynėms 
jie nepriima Sandariečio var
do? Išsižadėję socializmo 
principų, kodėl negali jie iš
sižadėti ir jo vardo?”
Aišku, jog p. Tūlio atmintin 

įstirgo “vaikų nacionalizacija“ 
ir “kruvina revoliucija” taip 
jau tvirtai, kaip anai papūgai 
“tegyvuoja respublika”. Na
grinėti tą klausimą gal ir bu
tų įdomu palyginamosios psi
chologijos žvilgsniu, bet ne 
vesti polemiką dėl socializmo 
>rincipų. Čia galima pabrėžti 
;ik jau senai žinomą faktą, jog 
<ai kurių žmonių ignorancija 
yra atbulai proporcinga jų drą
sumui: juo mažiau jie žino apie 
tokį nors dalyką, tuo labiau 
jie mėgsta tą dalyką smerkti. 
<ad p. Tulys priklauso tai 
žmonių rųšiai, dėlto negali būti 
mažiausio abejojimo. Suvesti 
socializmo principus prie “vai
kų nacionalizacijos” ir “kruvi
nų revoliucijų” tegali tik visiš
kas ignorantas.

Bet p. Tulys nėra patenkin
tas ne tik “Naujienų” politi
niu nusistatymu, o ir jų edito- 
rialuose ir apžvalgoje naudoja
mais sakiniais. Girdi tų saki
nių konstrukcija esanti per
daug lengva. Kad rašyti leng
vais ir suprantamais sakiniais 
yra nusidėjimas,—tatai mums 
dar pirmu Įtartu teijlca girdėti. 
Kiek dar p. Tūliui reikės, Val- 
paraise sudėvėti “moksliškų 
kalpakų”, kad perpratus tą vi
siems žinomą tiesą, jog gud
rios konstrukcijos . sakiniai 
tankiausiai slepia labai negud
rias mintis, ir minčių tyrlau
kio pridengimui paprastai nau
dojama skambių žodžių tva
nas?

JAMES RAMSAY MacDONALD

Anglijos Darbo Partijos va
du parlamente liko išrinktas, 
James Ramsay MadDonald. 
Apie jį New Yorko “Nation” 
rašo sekamai:

“ILapkričio 15 d dar pa
prastas Anglijos pilietis, o 
lapkričio 23 d. opozicijos va
das parlamente. Savo nau
jas pareigas jis pradėjo eiti 
kalba, kuri, kaip žinios pra
neša, parodė, jog ‘jis nė kiek 
neprarado savo nepaprastų 
parlamentinio dialektiko ga
bumų.’ Jis išdėstė savo opo
ziciją Bona r Law’o valdžiai 
nepaprastu sumanumu ir 
tvirtumu. Tokia tai yra aš- 
tuonių dienų istorija James 
Ramsay MaeDonaldo gyve
nime. Žmonėms, kurie tvir
tai laikosi savo principų ir 
nemaino savo įsitikinimų, 
besimainantys laibai sutei
kia atlyginimą. Mes. neuž
mirštame CampbelLBanner- 
mano opozicijos Boerų karui, 
ir jo triumfuojantį pasirody
mą parlamente 1905 m. kai
po premjero,, mes neužmirš
tame neapkenčiamo ir per
sekiojamo 'Davido Lloyd Ge
orge’©, bėgančio iš anti-kari- 
nio mitingo policisto unifor
moje, ir vėlesnio jo iškilimo 
į aukštybes,- —■
sakome, jog Anglijos

niame gyvenime nebuvo la
biau dramatinio lemties pa
kitėjimo, kaip umus Ramsey 
MaoDonaldo atgavimas po
litinės jėgos ir įtakos. 
MadDonald buvo pilnai išgui
tas iš visuomeninio gyveni
mo, nes jis atsisakė remti 
savo šalį kare prieš Vokieti
ją. Būdamas pacifistas iš 
principo, jis atsisakė kartoti: 
‘Mano šalis—teisinga ar klai
dinga.’ Kad jam teko gerai 
susipažinti su politinėmis 
pasaulio valstybėmis, tatai* 
yra gerai žinoma. Jeigu jis 
su savo įgimtais gabumais, 
mokėjimu nepaprastai gerai 
kalbėti ir perprasti parla
mentarizmą butų ‘plaukęs 
pavandeniui’, tai nėrą ma
žiausio abejojimo, kad jis, o 
ne Arthur Henderson, butų 
stovėjęs parlamente prie 
Darbo Partijos atstovų vado
vavimo vairo karo metu. 
Bet jis pasirinko kitą kelią; 
jis geriau sutiko pakelti vi
suomenės ir spaudos nieki
nimą ir persekiojimą, kęsti 
net savo bendrų išmetinėji
mus ir laukti atatinkamos 
valandos savo nekaltumo iš
rodymui.

“To® progos prisiėjo jam 
laukti aštuonis metus. Su
muštas 1918 m. ir 1920 m.
rinkimuose, jis dabar lai
mėjo 3,000 balsų dauguma. 
Havelock* Wilson, ‘kazionas’ 
(valdžios) darbininkų vadas, 
kurio jūreivių unija keli die
tai atgal atsisakė (MacDonal- 
dą vežti į Finleiidiją, liko 
rinkimuose sumuštas, o Mac- 
Donald laimėjo. Opozicijai 
dabar vadovauja griežtas im
perializmo oponentas; žmo
gus, žinąs diplomatinį loši
mą, kurio pagalba buvo su
kurtas Europoje kąrąs; žmo
gus, gerai suprantąs visas 
intrygas, kuriomis diploma
tinės lėliukės yra už širmų 
šokinamos, teritorijų rube- 
žiai nustatomi ir tautų liki
mu žaidžiama. Vienas drą
siausių, sąžiningiausių ir iš
mintingiausių žmonių pateko 
į tokią vietą, iš kur jis galės 
tinkamai vilkti aikštėn visus 
nedorumus, hipokratingumą, 
intrygas ir apgavystes. Bet 
svarbiausias dalykas yra tas, 
kad jis kovos ne tik už eili
nių Anglijos piliečių teises, 
bet ir už teises viso pasaulio 
žmonių.
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PO LEDU.
(Iš Balmonto)

Viršum gelmės sukaustytos šalčio skrendu, 
Ir dairausi, ir slystu ledu.

Spinduliuojantį kelią išbūrė ruduo, 
Bet tamsus po ledynais vanduo.

Ten šaltiniuos žaliuos, kartumos kur aidai, 
Stingsta, baltuoja gėlių žiedai.

Pasigavo ledų nelaisvoji gėlė, 
Bet į orą išeit negalė.

Ir šviesu ir jauku sieloje man išties, 
Kaž-ką jaučia širdis nuo širdies.

O, lelijos žieduži, palauk iškilmės, 
Lig gegužio ant dugno gelmės.

■ 1 * “ ’<‘X

Jei dabar ir pralaužtom tu ledo voras, 
Tavo žiedas mirimą vien ras.

O, gegužio palaukie, žieduži švejnus, 
Greit išvysi gražiausius sapnus.

Meva.

St. Kairys.

Politinių piršlybų sukury.
I

Visą mėnesį rinktas Lietuvos 
Seimas lapkričio 13 dieną su
ėjo pagalios pirmutiniu savo 
posėdin. “Krikščionių” bloko 
žmonės ir lenkai prisiekė, kitų 
grupių atstovai iškilmingai pa
sižadėjo būt ištikimais Lietu
vos Respublikai ir josi įstaty
mams ir visi išsiskirstė iki 
penktadienio.

Per tris artimiausias dienas 
sprendžiamosios Seimo partijos 
tarsis ir derėsis trimis pama
tiniais klausimais: iš ko suda
ryti Seimų prezidiumą, ką rink
ti Respublikos prezidentu ir 
kuriuo budu sustatyti 'liaujas 
Ministerių Kabinetas. Jei Die
vas laimintų naują musų val
džią tokiu pat ilgu amžium, 
kaip, sakysim, Griniaus kabi
netas, tai tektų pasakyti, kad 
šiomis dienomis sprendžiama 
Kietu vos politika artimiausiam 
trimečiui. Momentas, 'kaip 
matot, musų kraštui gana svar
bus.
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Ir visgi jei dėl tos priežas
ties kurio piliečio patriotine 
širdis mėgintų per smarkiai 
plaktis, drąsiai pasakyčiau 
jam: nurimk, — tėvynei negre
sia joks pavojus! Ir iš tiesų. 
Užtenka pasižiūrėti į cnatly- 
vai-viežlytbą “krikščionių” blo
ko veidą, į dar neatvėsusius po 
rinkimų kovos liaudininkų 
skruostus, į jų vadų akis, pilnas 
liūdno susidomėjimo, — ir 
žmogus iškarto gausi įsitikin
ti, kad Lietuvos valstybinis 
laivas turės ramų, blaivų vai
rininką. Nes jeigu šie dvi Sei
mo grupi, tėvynės meilės vedi
ni, vėl apsikabins ir sutartinai 
ims žygiuoti prie “šviesos ir 
tiesos”, kas gi įstengs jas su
klupdyti arba į šalį pasukti?

Negi Seimo opozicija. Nes 
kairiajam Seimo pasieny susi
metė vienuolika socialdemokra
tų. . Jų užpakaly, netvirtai kė
dės liesdami, susėdo penki 
“vieninteliai darbininkų atsto
vai”. Valstiečių Sąjungos už
pakaly prisiglaudė jos krikšta
sūniai, — du lenkų atstovu ir 
pagalios trys žydai. Tai va ir 
visi vidujiniai Seimo šaltiniai, 
iš kurių gali mušti tėvynei pa
vojingosios srovės. Jos ir da
bar skaičium nedidelės, o čia 
žydai su lenkais da grasina, 
kad jie išeisią iš Seimo visai, 
jei negausią jiems pripuolamo 
vietų skaičiaus.

Bet ar gali įvykti pas mus 
“krikščionių” ir liaudininkų 
susiblokavįmas, sudarant bu
simąją valdžią? Klausimas 
nevisai "bergždžias. Juk St.

paskutiniųjų ir net dabar tar
tum negali širdies suvaldyti.

Pranašo amatas jau iš seno 
—vienas nedėkingiausių. Nepa
taikinsi įspėti — busi virkščių 
vainiku vainikuotas; pataikin
si į skaudžiamąją vietą, į tai, 
kas rūpestingai slepiama, gali 
būt sumuštas, — bent popie
riniais akmenimis. Dėlto bu
siu atsargus. Vieton spėliojęs, 
imsiu raustis po partines mu
sų atstovų sielas ir bandysiu 
iškelti aikštėn tuos gyvuosius 
ryšius, kurie jungia Seiman 
patekusias partijas su jų rin
kėjais. Tie gyvieji ryšiai, — 
tai yra kiekvienos grupės par
tinė sąžinė, kuri galų gale nu
stato josios elgimosi liniją.

Taigi pradėsime * pamatiniu 
klausimu:

Ką atstovauja dabartinis Lie
tuvos Seimas?

Jei 4*tiiicsti timtiiiių mažumų 
atstovus ir užmiršti krikščio
nių pravirkdytąją “Pažangą”, 
tai Lietuvos socialis veidas ras 
dabartiniam Seime • kad ir 
stambiais ruožais nupiešta, bet 
apytikrį atvaizdą. Tik butų 
reikalinga ndo kai kurių par
tijų nuimti kai kurios dekora
cijos.

Labai atsiprašydamas, pradė
siu tą nemalonią operaciją nuo 
Socialistų Liaudininkų Demo
kratų Partijos. Kas tai per 
partija? Paskutiniųjų rinkimų 
metu tą patį klausimą pastate 
Liaudininkams pati Lietuvos 
visuomenė ir davė neigiamą at
sakymą. Kai Valstiečių Sąjun
ga, jaunesnioji Socialistų Liau
dininkų Demokratų Partijos 
sesuo, surinko visoj Lietuvoj 
apie 140 tūkstančių balsų, Liau
dininkų Partijai sumesta išviso 
tik 8 įsu viršum tūkstančiai. 
Vadinasi nei vieno pilno atsto
vo, jei balsai butų buvę ren
kami visu krašto plotu. Kad 
liaudininkai visgi pravedė Sei
man 5 savo atstovus, — tai 
tik pasilaikant Valstiečių Są
jungos sijono. Vadinasi, kraš
tas nepripažįsta liaudininkų-de- 
mokratų, kaip jie šiandien kad 
atrodo, ir pasakysiu—gerai da
ro.

Liaudininkai-demokratai, pa
čioj savo atsiradimo pradžioj 
persiskyrė su socialdemokra
tais, pasirinko sau tinkamą sri
tį radikalių ūkininkų tarpe ir 
viežlybai ėjo savuoju keliu iki 
Rusijos revoliucijos. 1917 me
tais musų laiudininkai, patekę 
revoliucijos svaiguliu, įsipuole

Kuomet liaudininkų partija 
grįžo -•Lietuvon, pasidabinusi 
raudonąja skepeta, ji jau Kei
kūnuose pasijuto truputį nesa
va,— Lietuvos ūkininkas, kad 
ir vargingasai, nemėgsta vie
nos raudonosios spalvos. Kas 
kita, jei ją sumaišo su žalia- 
geltona. Kol ir Lietuvos vi
suomenės ūpą supę revoliucijos 
•bangos iš rytų ir vakarų ir kol 
nereikėjo eiti plačiojon musų 
viešumon, dar buvo pusė bė
dos. Bet jau pirmieji socia- 
listų-liaudininkų bandymai ras
ti sau išpažintojų per St. Sei
mo rinkinius pasibaigė nekaip. 
Antraisiais Seimo rinkimai^ 
kaip tamstos matot, išėjo dar 
šlekčiau. '

Darosi visai aišku, kad to
liau juokauti nebegalima. Liau
dininkai arba turi “smertim 
numirti”, arba išvalyti iš savo 
partinio “bakso” visa, kas at
siduoda socializmo kvapu, ei
ti užkuriomis už Valstiečių 
Sąjungos ir pradėti statkauną 
gyvenimą, kaip geram ūkinin
kui pritinka, užmiršus net sa
vo tikrąjį vardą.

Ar bereikia abejoti, kad mu
sų liaudininkai-demokratai, dar 
tiek pilni gyvenimo energijos, 
pasirinks ne smertį, bet ves
tuves? Ir kad vestuvės gali į- 
vykti labai greitai, tai patikri
na toks faktas. Seimo rin
kiniams pasibaigus, Valstiečių 
Sąjungos Centras sukvietė -vi 
sose apskrityse savųjų kuopų 
suvažiavimus nustatyti Valstie
čių Sąjungos politinei linijai.

Ir va ką rašo ‘‘Socialdemo
kratui’ vienas jo koresponden
tų iš šakių (Suvalkija) mies
to:

“Valstiečių Sąjunga įvyku
siam lapkričio 1 dieną kuopų 
atstovų suvažiavime aiškiai pa
sisakė, kad Valstiečių Sąjungai 
reikia remtis tik ūkininkais; 
gale pridūrė: vidutiniais ir ma
žažemiais. Darbininkams at
stovauti esą kitos partijos,— 
Socialdemokratų ir dar kairie- 
čiųdiomunistų. Todėl ir So-. 
cialistų-Ljiaudininkų - Demokra
tų partiją mano sulieti į vieną 
su Valstiečių Sąjunga, duedant 
ir atatinkamą vardą. Bet Vals-* 
liečiu Sąjungos atstovai nema
no atsisakyti nuo savojo var
do”. (“Socialdemokrato” n r. 
46).

Tai matot, kaip prašneka 
Lietuvos kaimo sufražistė, — 
Valstiečių Sąjunga. Kam gi 
neaišku, kad ji ne tik apsivez- 
dins su liaudininkais, bet ir 
lieps jiems vieniai laikytis sa
vojo žiursto, nes kitaip bus žar- 
styklč kakton.

Tai jeigu jau šiandien avan
su išimti iš Seimo apyvartos 
socialistų-liaudininkų vardą, tai 
socialė Seimo sudėtis darosi 
dar aiškesnė ir aiškios darosi 
galimas politinės kombinacijos 
ir Seime, ir sudarant busimąjį 
Kabinetą.

Bet apie lai—kitam kartui.

Seime tiedvi grupi išsiskyrė la- 
kuomet mes bai piktuoju. Seimo rinkimų 

politi- metu jos kovėsi tarp savęs iš-

LONDONAS, gruodžio 5. — 
ir sugriešijo, —* jie ne tik pa- Iš Cairo pranešama, kad nu- 
sivadino socialistais, bet kai ką verstasis Turkijos sultonas 
socialistinio įvedė net savo Mahometas VI priėmęs Hed- 
programan. Tai atsiliko Ru- jaz karaliaus Husseįn pakvieti- 
šuosc. mą apsigyventi Mckkoje.

. — . .. i.__ ... JK.

Skaitytoju Bahar
r ... .  •■^-,

(Vi tkretkitaa Mama skirtąja 
nuomonea Redakcija neatsako.]

DEL SEKTŲ SKIRTUMŲ.

Šapos Darbininkas dažnai 
rašinėja žinutes “Naujienoms” • 
ir aš visados su įdomumu jo 
rašinėlius skaitau, ypatingai 
kai jis rašo apie musų bolše- 
vikėlių žygius. Bet “Naujie
nų” 280 nuni. jis rašydamas 
anie ‘^biblistus” ue visai tiks
liai nurašo, štai jis tvirtina, 
kad biblistai ir baptistai tai 
esą tas pat, ir sako, kad pana
šios sektos caro laikais Rusijoj 
buvę tremiamos Sibiran, bet 
čia Amerikoj esanti laisva ša
lis, tai galį žmones mulkinti 
kaip kęs norįs. Sulig Šapos 
Darbininko išeina taip, kad 
caro despotizmas buvo nau
dingesnis "žmonijai negu Jung
tinių Valstijų laisvė. Toliaus 
jis rašo, kad nematąs skirtu
mo tarp Romos katalikų ir 
baptistų arba kitų į juos pa
našių sektų (aš suprantu apla
mai protestonų sektas). Skir
tumas betgi yra didelis, ir tam 
pamatyti pakanka pasiskaityt 
kunigo Demskio knygos “In-v 
kvizicija”. Katalikybė buvo 
netolerantingiausia sekta, iš
žudžius! šimtus tūkstančių 
“eretikų”, šimtus tūkstančių 
žydų Ispanijoj, ir daugybes 
šiaip mokslo vyrų. Tos žudy
nes tęsėsi šimtmečius, kol Liu
terio reformacija nesulaužė 
Romos popiežių galybės ir ga
ilaus jie neteko keleto didžių
jų viešpatijų, virtusių daugiau 
mažiau protestoniškomis, ku
rias mes šiandie vadiname lais
vesnėmis, kaip antai Amerika, 
Anglija, Vokietija, Francija, 
Švedija, Šveicarija etc., negu 
katalikiškosios Ispanija, Itali
ja, (Lenkija ir k. Del skirtumų 
turiu dar priminti, kad neper- 
senai katalikiškoji Ispanija nu
žudė tokį didį mokslo ir lais
ves apaštalą kaip Francisco 
Ferrerą, kuomet protcstonįško- 
ji Anglija ramiai lėkio Darwi- 
nui ir Marksui savo mokslą 
skleisti.—J. B. Bardauskas.

Pasitiki Litais.
Senai jau laukiami savi pi

nigai, litai, galų gale pasirodė 
ir dabar jau žmonės keičiasi 
ostmarkes į litus. Iždinės pil
nos žmonių, nuo aušros iki vė
laus vakaro, eilėmis stovi prie 
kasos langelio ir kiekvienas 
nori greičiau gauti litų. Bet 
deja, nevisi jų gauna. Eina vie
ną dieną, eina kitą — negali 
prieiti, žmonių daugybe. Kiti 
atvažiavę už 5—6 mylių grįž
ta negavę litų.

Matyti, musų sodiečiai pasiti
ki litais. ‘Litas pirmiausiai ap
lanke miestą ir arti miesto 
esančius žmones, o sodžių ne 
visur dar tepasiekė. Tokie’ 
žmonės ncgaVę iš anksto ma
tyti litų, nežino nei kokie jie 
yra. Ir spekuliantams proga 
yra apgaudinėti tamsius sodie
čius, vieton lito įduoda centu 
O paskiau, kada sužino, kad 
jie apgauti, ima pykti ant nau
jų pinigų.—Antanas iš Padvos.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Penki Litai už plentą.

CHI AGOS 
:: ŽINIOS ::

Utena. — Nuo Utenos 11 
kilom. į Ežerėlius yra' Radei- 
kių “kašarka”, kurioje gyvena 
“darožnas meistras,“. Čia yra 
užtvara (šlagbaumas) ir iš ve
žikų ir nuo sunkių vežimų im
davo mokesnį už plentų. Bet 
ketvirtadieny spalių 19 d., tur
gaus dienoje,*' minėtas “darož
nas” remdamasis kokiais tai į- 
sakymai, uždarė užtvarą ii’ ne
leido pavienių vežimų važiuo
ti Utenos turgun, bet sudary
davo didelę partiją ir jiems 
paskelbdavo pienų Valdybos į- 
sakymus, t. y., kad kiekvienas 
grįžtantis iš Utenos, vis vien 
kuo ir kas važiuoja, turi su
mokėti po 5 litus nuo vežimo 
už plentą ir gaus kvitą. Ka
dangi nuo pasaulio sutvėrimo 
Lietuvos piliečiai tokio įstaty
mo nėra girdėję, tai šituo ne 
visi patikėjo. Bet atsargesni 
“dėl visako” namo grįžo vie
ni per Sudeikius, kiti per Spit-

LANUSO ŽUDEIKOS SU- 
SEkTI.

bylos. Tai reiškia 120,327 by
lų daugiau negu du metai at
gal.

Teisėjas Olson, užbaigdamas 
savo raportą sako, kad krimi
nalinių bylų skaičius kas met 
dauginasi. Jis mano, kad atei
nančiais metais panašių bylų 
bus daug daugiau negu šiemet.

žudeikas išdavė mergina.
Policijai pasisekė surasti vi

sus žuaeikas Josoph Lanus’o, 
turtingo west sidės automobi
lių verteivos, kurs tapo nušau
tas lapkričio 24 dieną. Sąryšy 
su tuo devyni žmonės yra areš
tuoti ir laikomi kalėjime. Juos 
visus išdavė mergina, mylėtinė 
vieno žudeikos.

Lanus tapo nušautas laike 
banditų užpuolimo, kuomet jis 
pasipriešino plėšikams. Lanus’o 
užmušėjas, trys užmušėjo pa- 
gelbininkai ir penki kiti asme
nys yra areštuoti ir uždaryti 
kalėjime. Areštuotieji asmenys 
yra šie: Lavvrence Heffeman, 
užmušėjas Lanus’o, Wm. Cra- 
mer, prasikaltėlis policijos re
korduose, kurs dalyvavo užpuo
lime Otto Christenson ir Mor-

VITAMINAI NE TAIP 
SVARBUS.

Dr. J. C. Geiger, kurs buvo 
paskirtas valdžios studijuoti 
maisto produktus Chicagos uni
versitete, paskelbė savo išva
das kas dėl vitaminų. Jis sako:

“Vitaminai yra tiktai vienas 
elements maiste. Maistas ne
turi būti giriamas vien dėl vie
no elemento. Žmonės yra pri- 
gaudinėjami maisto produktų 
garsinimų ir daugiau vitami
nų, kurie sakoma randasi tuo
se produktuose”.

Pasak Dr. Geiger, kad aiš
kinimas, jog virimas sunaiki
na vitaminus, esąs visai netei
singas. Kiekvienas privaląs va
duotis skoniu.

Žydai miršta iŠ bado. Kai ku
rie jų neturi drapaną ir ava
lynės. Daugely miestų jie gy
vena Be žmoniškos prieglau
dos”.

- - — - - f---

VAIKEZAMS NENUSISEKS 
APSIVESTI.

/ •

Charles Mitchcll, 17 metų 
amžiaus, iš Newman, III., ir jo 
draugas to paties amžiaus iš 
Danvillc, atkeliavo Chicagan 
imti šliubą. Pirniasai turėjo 
apsivesti su p-de Helen Osbor
ne; antrasai—su p-le Alice 
Foley. Abidvi jaunosios 16 me
tų amžiaus. Jie visi sustojo 
Empirc hotely, W. 41 ir Halsted

Jų J<ri>

gatvių. Ant rytojaus turėjo 
būti sujungti moterystės ry
šiais. Vienok policija arešta
vo abudu jaunuoliu ir uždarė 
belangėn. Policija jieško mer
ginų. Jos pasišalino iš hotelio.

t---h-—
PENKI MILĮONAI NEGALI 

SKAITYTI.
- •- . - --

Ar žinote, kad'Jungtinėse 
Valstijose penki milionai žmo
nių nemoka nė rašyti, ne skai
tyti? Tai yra faktas. Pusė jų 
yra Amerikoj gimę ir augę. 
Taip paskelbė mokyklų super-

( Tąsa ant 6to pusi.)

Serganti žmones yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

dll-6hiško
» l , UiNervingumo

Kraujo
šlapumo 

to
Privatinių

Naujieji Lietuvos Į
Pinigai Litai į

Jau siunčiama per

Didyjj ValstijinJ Banką

rėnus prastais keliais ir davė ris Bogoslowski, pagalbininkai 
po 5—10 kilometrų lanksto, pirmųjų. Julia Hartnett, my- 
Likusieji grįžo tiesiog plentu lėtinė Heffernano. Jinai pir- 
ir pamatę, kad “žodis stojpsi moji prisipažino ir išdavė savo 
kurni”. Užtvara uždaryta ir vaikiną, kaipo vyriausį žmog- 
tuntuoja daugybė “kašarnin- žudą.
ką”, kai kurie turi šautuvus. • Banditai prisipažino, kad La 
“Dorožnas” su “kašaminkais” • nūs tapo nušautas laike jo gy- 
iš kiekvieno grįžtančio reika- nimoši. Heffernan suvarė dvi
lavo po 5 litus mokesnio. So- kulki jo nugaron po to, kai

ŽYDŲ GELBĖJIMO 
KAMPANIJA. »

< * 1

Badaujančių žydų Europoje 
gelbėjimo kampanija pradėta 
smarkiai varyti iGhicagoje. 
Kampaniją varo Chicagos Gel
bėjimo Jungtinis komitetas po 
vadovyste B. Horvitz‘o. Kam
panijos varymo ir tęsinio rei
kalu buvo laikomas užvakar

diečiai daugumoje litų visai Lanus peršovė Cramer’o ran- 
nėra matę ir jų neturi. Todėl ką. Apsvaigus Lanus’ui ban- 
kilo ginčai. Prasidėjo barniai, ditai nepiešė jo, bet pabėgo nuo 
koliojimai, kurie užsibaigė peš- jo. Julia Harnett suplanavo 

i užpuolimą ant Lanus’o. Jei 
banditai nebūtų papildę kitos 
žmogžuydstės, jų gal niekas 
nebūtų sužinojęs. Kelios dienos

tyuėmis.
Dabar klausimas, kam tokie 

šposai reikalingi, ir ar ilgai dar 
Plentų Valdyba kamantines 
Lietuvos artoją panašiomis už
tvaromis ir ginkluotais “ka- 
šarninkais” ?—Individas.

[‘L. Uk.”]

atgal jie nužudė kitą žmogų 
užpuolime, ačiū kuriam jie ir 
pakliuvo į policijos rankas.

MUNICIPALINIAME TEISME

susirinkimas. Rabinai ir si
nagogų prezidentai vienbalsiai 
nutarė tęsti kampaniją ir ant 
toliau. Susirinkime kalbėjo p. 
Horvitz. Tarp kitko jis sakė:

“Sovietinėj Rusijoj ir Ukrai
noj gelbėjimo reikalas yra di
džiausios. Badavimas yra men
kesnis Lietuvoj, Lenkijoj ir 
Rumunijoj. Bet tai dar nereiš
kia, kad mes turėtume sustoti 
gelbėję juos. Europos dalyse

Nuodėmė šaukian
ti baudos.

Albinas Čapis atsitarnavęs
grįžo iš Lietuvos kariuomenės
1922 m. gyventi Mažeikių ap- 
skr., Židikų valsčiuj, Rivavos 
dvare. Jo žmona gyveno jo
nuomojamame nuo Rivavos 
dvaro irkyj. Ir jam grįžus na
mo Rivavos dvaro ponai pa
reikalavo iš jo, kad išsikraus
tytų iš jų žemės. Tada A. ča
pis dvarininkui atsakė: Kadan
gi aš esu tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėj, tai aš turiu gauti 
žemės (sulig žemės reformos 
įstatymu), o man patogiausia 
yra gauti žemės kaip tik. ši
tam dvare mano nuomoj amą- 
jį ūkį.

Bet dvarininkas nesutiko il
giau jo belaikyti ir įsakė ča- 
pui greičiau išsiskirstyti. Kad 
šis nepaklausė, tai Rivavos 
dvaro konnsierius Burba, pasi
kvietęs kitą savo sėbrą Virgau- 
dį ir visus savo dvaro kume
čius, atėjo iškraustyti ČUpio. 
Bet kad šis grąsinimo ir da
bar nepaklausė, tai dvairninkai 
iš pykčio išsitraukė braunin
gus, peršovė Čapiui koją. Tuo
kart tas nuvažiavo į Kauną 
pasiskųsti “ponams”, bet ir 
tenai užtarimo nerado. Čapio 
byla yra paduotą Sėdos nuova
dos tar/iytojui, bet dvarininkų 
pastangomis byla buvo perkel
ta į Mažeikių apskr. tardytoją. 
O žmogžudys dvarininkas iki 
šiol tebėra liuosas nepasodin
tas kalėjiman.

Antanas iš PadvOs.

Nauja “viera”.
f

Rusų laikraštis “Pravda” 
praneša, kad Rusijoj kuriasi 
visai nauja bažnyčia pasivadi
nusi III InteiTegialu. Tos. baž
nyčios kūrėjai siūlo visoms ti
kyboms, remiantis Marksizmu 
susijungti į Interregialą. Vie
toj dabartinių pamaldų, įvesti 
psichinio centro trejybės gar
binimą ir pakelti į “šventuo
sius” Marksą, Liebknechtą, 
Darsviną ir k. .[“L. Uk.”l.

BYLŲ SKAIČIUS PADIDĖJO.

Vakar vyriausias Municipa
linio teismo teisėjas. Harry 
Olson paskelbė raportą 1982 
metų. Iš raporto paaiškėjo, 
kad kriminalinių ir civilinių 
bylų skaičius žymiai padidėjo, 
šiais metais buvę perkratinėta 
100,000 daugiau bylų negu du 
metai atgal.

Pasak teisėjo Olson’o, mun- 
šainas ir automobilių nelaimės 
žymiai prisidėjo prie padaugi
nimo kriminalinių bylų. 1920 
metai Municipalinio teismo 
rekorduose buvę užregistruota 
167,111 kriminalinių ir civili
nių bylų, šiais metais tame 
teisme jau užregistruota 287,- 
138 kriminalinės ir civilinės

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirargae 

25 E. Wąsfeington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8862
< 1824 Wabansia Avė.

Valąnęięs; nuo 6 ijd 8. vakare 
Rezidencijos tel. Kadžio 7714) 

- ----------- --......________________________________ t

Telephone Boulevard 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
■ Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St., Chkago, Iii.

UŽEIK Į 1
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5?94*

v----------------------------------------------------------
.... ..i , „....1 . .......  . ■ ....... -.—N. I...... .

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Adomhs Jakštas. 
100 puslapių, kaina — 40c.

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saule. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš*VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui, šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas- • 
tamsis atsisveikinimas. Die- 
vujė. t>vi operi. Ex quo om- 
nia. IŠ VI. Solovjevo. Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam*? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų 4P- 
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždes.

Reikalaukite tuojau.*

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Statkus 
Savickui

Žcmokslitii 
Steinartui 
Druniui

Švažui
Ncmakšienc

Vaitkui
Lingiui
Petkui

Pinigus gavo: 
13943—J. Bobrovicz 
14364 S. Andriliunaitė 
14379 — (L Šeputienė 
14419/1104—<P. Miseikiutė 
14529—L. Paulauskui 
14540—U. Vesclienei 
14544—L. Šarkiui 
145’50—Ą. Sapaliui 
14551—P. Bruscvičiu 
14557—J. Medelinskui 
14561—O. Grasauckienei 
14589—J. 
14592—iP. 
14631—A. 
14637—J. 
14639-^4. 
14684—J.
11095—Kn. Jorduskas 
14705—J. Kalinauskienei 
14710—K. Visniauskui 
14712—M. Busmai 
14714/1159—J.Kiueplis 
14727—J.Bukius 
14731—A. (Ir i gab u ak i u l ė 
14735—A., Girdžiunienė 
14748—A. Gaidžiui 
14756—J. Gudmonui 
14759—J. Bražinskas 
14763—P. Zurbienei 
14767—A. Voveriui 
14772—K. švedrienė 
14777—J, 
14789—P. 
11799 - J. 
14800—J. 
14804—F.
14809—V. Bromešienė 
14821—A. Alcknevičiui 
14835—M. Bandurienė 
14843/1188—d oanna 
14846—E. Kazenaitė 
14847/1182—P. Staraniukė 
14951—S. šešeikienei 
14855—B. Virbickiui 
14860—B. Pudžiuvienė 
14872—K. šepucui 
14876—O. Stankevičiūtei 
14877—O. Sakalauskienei 
14890—A. Kupris 
14891—J. Dulskiui 
14892—V. Vitkaičiui 
14894—A. Vilkickai 
14897—P. Jankauskienė 
14900—R. Tamašauskienė 
14903—K. Dovidonienei 
1^906—A. Ramanauskui 

Šiauliui 
Bongartui 
Mankienei 
Mažeikienei 

Bučiui 
Kraujalius

Barisienei 
Silintui * 
Balčiūnienei
Lipskaitei 
Andrekui.

14909—Z. 
14970—A. 

*14973—A. 
14974_S. 
14975^-L.
14976—O. Sakalauskienei 
14978—A. Lukošiui 
14980—S. Sutkaičiui 
14981—T. Miliąuckaitei 
14982—V. Sapdkui 
14983—M. Mockui 
14984—S. Sabanskaitei 
14985-—P. Sarkonui 
14988—V. šakiui / '
14989—O. Jakaųckienci 
14991—P. šiaiičiulienei 
14992—A. Petraičiui 
14993—M. Broškiene 
14995— K. Kentarui 
14996—B. Juškevičius 
14998—P. Luckui 
15001—J. Prismantienei. 
15003—J. Redeckiui 
15004—J. Daudėnui 
15005—K. Dudaitei 
15008—J. Mickuvienė 
15015—J. Lukšius 
15018—P. Mikelionis 
15022—V. Grinienei 
15023—B. Baranauskienei 
15024—K. Gecevičiui 
15027—A. Ramanauskui 
15028—P. Apkęvičienei 
15029—O. Opolskienei 
15033—P. Indreikiui 
15034—M. Binienei 
15035—K. Civui 
15036—B. Barkauskienei 
15037—V. Jukniui 

Tautkicnė15038—J- Anriunui

Juozaliunas

149il—A. 
14912—0. 
14915—B. 
14916—J. 
14918—A.
14919—P. Gervienei 
14Q20—O. Samsonienei 
14923—J.
14926—J. Laurinienei
14927—J. Baltrimas 
14928—J. Milerius 
14930—U. Vareikieeni 
14931—U. Vcžienei 
14935—F. Jankiavičienei 
14958—Z. Raudaitei 
14939—B. Januliui 
14940—A. Jurkštui
14946—J. Rabi j onavičiui 
14953—J. Fabij onavičiui 
14953—M.
14956—0.
14995—A.

Šliaugerienei 
šeštakienei 
Griciui 
Svagždaitei 

Grigaičiui

15039—D. Domblauskytei 
15042—J. Keršuliui 
15043—J. Balmanienei 
15044—A. Cizauskui 
15046—D. Pocienei 
15047—J. Vozgirdienei 
15050—A. A'likauskui 
15053—0. Meknaitei 
15055—M. Bageneavičienei 
15056—A. Piliponis 
15059—A. Lemeckiui 
15061—A. Lecickas 
15062—B. Silgailienėi 
15067—F. Grigaitis 
15068—F. Daminavičienė 
15069—B. Paulikienė 
15070—L. Liepienei 
16071—51. Valančiene 
15072—J. Sirunui 
15075—J. Žkiyš 
15082—K. Petkuhui 
15084—J. Kąniiišienei 
15114—V. Palinauskas 
15J.15—D. ęelmanaitė 
15196—N. Mūreliui 
50725—M. Jančienė 
50796-■A- Lukišiui 
50799—P. Balaitei 
50805—M. Stohaitė 
50812—J. Dapkus 
50818—E. Gaukantienei 
50831—V. Rakauskui 
50835—ii. Levulienei 
50844—A. Jubnutienei 
50849—J. Vaičiūnui 
50850—A. Zakarevičiui 
50852—A. Beniulis 
50853—E. Užkuraitienei ' 
50854—D. Augustauskienei 
50862—J. Čekanauskui 
50866—L. Linkauskienei14961—J.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
- • - - - —Z

~A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan A ve.

u 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.

Rezidencijos tel. V ar Buren 0294 
Ofiso tek Boulevard 9698

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

Specialistas Moteriškų. Vyriškų,
Vaikų ir vjsų chroniškų ilgų.

Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietį 
7—8 vak. NedSlLmis 10—12 dieną 
Rea, 1139 Tndenendence Rlvd. Chicage

. 1 . ■ 1 1 ■’A
Tel. Austln 78?

DR.MARYA 
D0WIATT—-SASS

Kątilr sugrjžo iš Califomijos |r 
vii tęs Ba,«'o prnktikaThr.ąj po Ne.

6208 W. Harrisou St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldieniue.L. * - <

J bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausj 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, 111.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dį.eniais 10-1 po piet. Pąncdėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Jpigu jus turite

Akiy, Ausų, 
Nosies, Gerk

lės Kliūtis
Visokias gydę žinovas — per 23 

metus prie State gatvės.
Žvaifos akys atitaisoma saugiai, 

tikrai, greitai mano specialiu' bu- 
du; tonsilai išimama sutemų mie
gą panaudojant; akiniai pritaiko
ma $5 ir augščiau.

Rašyk nemokamos knygutės.

Franklin O. Carter, 
M. I).

Dr. Mauricu Kaba 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashlartd Av< 
Tol.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 ▼. nedildieniale nuo 1t 
iki 1 vai. po pietų

K........................ . ..................... ...... ■—i. .......  - 1 Z

•r———'— —" "r/eiewrfR, ■■■■yiųn MII■

Canal #257
Naktjnis Tel. Canal ŽUS

DR. P. Ž. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nadėliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Hakted St. 
k ......... . ........

120 S'. State St.
Valandos: 9 iki 5. Septintadieniais 

10 iki 12............  z

Dr. K. P.
Miczoll,

M. D. P. S. H. 
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. Western av. 
Tel. Roosevelt 7795

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

................. .................................
Dr. Natalija Žukauskas, 

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR.

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 
vaikui Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

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

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

Dr. M. T. Strikol’E 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

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

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgevvater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 01,01 ir 0078

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

Z------------------------------------------------,

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

.............. ................................................................ -..................

Tlephonas Yards 5082 1

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

CHICAGO, III. I
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte i 

ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedtlioms ofisas Yra 

uždarytai..... .... į}
JT " — 1 ■>

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki Q v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, I1L 

. ... .......... ................. , , .. J

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietevis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chieage.
..........................................Į. ... .............. ...............................................

DR. A. J. BERTAšIUS ” 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 80. Halsted St., Chicago, IU.
kampas 18tb St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

gatvių. Automobilis tapo su
triuškintas j šipulius. Du žmo
nės tapo užmušti ii* du sunkiai 
sužeisti.

j intendentas Mortenson. Dau
giausiai nemokančių skaityti 
randasi pietinėse valstijose ir 
kaimų d išdriktuose.

NAUJAS ZOOLOGIJOS DAR
ŽO VIRŠININKAS.
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PASIMIRĖ KARO VETERA
NAS.

Andrew Noble, 45 metų am
žiaus, gyvenęs 1449 Ogden avė., 
pasaulinio karo veteranas, tar
navęs Kanados ainnijoj, staigu 
pasimirė ant šaligatvio prie na
mo 1375 W. Lake gatvės. Jo 
lavonas nugabentas pas grabo- 
rių 134,6 W. Madison gat. Ųas 
jį rastas auksinis medalis su 
parašu “Dardanelles — 1914— 
18”. Jis pasimirė nuo širdies 
ligos.

Chicagon iš Bostono 
liavo naujai paskirtas Chica
gos Zoologijos Daržo viršinin
kas, ponas George Frederiek 
Morse. Jis jau pradėjo eiti 
savo pareigas, naujai dirba
mame Zoologijos Darže, kuris 
randasi arti Preserve 
III. 
šią 
čią

Forest, 
Visokių rūšių žvėrys bu- 

atgabenti daržan ateinan- 
vašarą.

GAISRAS PRIDARĖ NUOS
TOLIU Už $25,000.

REIKALAUJA DAUGIAU 
MOKYKLŲ.

superintendentas 
savo ant- 
sąryšy su

Chicagai

Užpereitų naktį kilo gaisras 
keturių augštų name, 1936 So. 
Wabash avė. Namas yra užim
tas kelių manufaktūrų kom
panijų, tarpe kurių svarbiau
sios yra Multiform Electric 
Sign komp., H-R. manufaktū
ros komp., automobilių užrak
tų komp. ir American Plating 
and Enamel kompanija.

Mokyklų 
Peter A. Mortenson 
roj kalboj, laikytoj 
Apšvietus Savaite, 
kad yra reikalinga
turėti daugiau mokyklų ir dau
giau geresnių mokytojų. Pa
sak jo, kiekvienas Chicagos 
berniukas ir kiekviena mergai
tė turi pilną teisę praleisti visą 
dieną moderniškoj mokykloj ir 
būti mokinami kompetentiškų 
mokytojų. Susigrūdimas ir 
ilgos valandos mokyklose 
tur pranykti.

BANKETAS KONTESTAN- 
TAMS.

įvairių

Chicagos tarptautinėj gyvu
lių parodoj, kuri parengta 
Union skerdyklose, dalyvauja 
618 jaunų kontestahtų. Ji su
sideda iš berniukų ir mergai
čių, suvažiavusių iš
valstijų. Apie tuzinas šaldyk- 
lų kompanijų su nacionalinė
mis paukščių, sviesto ir kiau
šinių asociasijomis rengia kon 
testantams banketą, kurs 
įvyks šį vakarą Shermano ho- 
tely. Visi kontestantai išlai- 
mėjo prizus bei pasižymėjo 
pienininkystės, ūkininkavimo 
ir gyvulių auginimo srityse.

SUTRIUŠKINO AUTOMOBILĮ.

Užvakar automobilius pate
ko tarpe viršutinių tramvajų 
tilto stulpo ir ^įtvekario ant 
kampo Van Buren ir Wabash

JONAS VITAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 d., 1922, Oak Forest, 
111. ligoninėj. Jis yra 33 metų 
amžiaus, gyveno 4339 So. Her- 
mitage Avė. Paeina iš Lietuvos, 
Kaziciškio valsčiaus, I>aukštenių 
kaimo. Dideliame nuliudime pa
liko dvi seseris Uršulę ir Anta
niną Lietuvoje. Laidotuvės įvyks 
subatoj 9 d. gruodžio, iš namų 
4339 So. Hemvitage Avė., 8:30 
vai. ryto į švento Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią ir švento Ka
zimiero kapines. Visus gimines 
ir pažystamus kviečiame daly
vauti laidotuvėse.

innnnngjjj; m i^anninnini r™ iinimiiiH.Hiimi □

CATARRH
OF THE STOMACH

HHIIIIIHIIIinilIilllii

£7|OU CANT ENJOY LIFE 
witl> a sore, aour, bloated »tom- 
ach. Food doea not nourish.

Inatead it is a lource of mitery, cauung 
panų, belching, dizziness and head. 
aches.
ę The penon vvith a bad ttomach 
ihould be satisfied vvith nothing lea» 
than pennanent, iaating relief.
ę The right remedy wil| act upon the 
linings of the įtomach, enrich the blood, 
ėd in casting out the catarrhal poisons 
and atrengthen every bodily funetion.
<} The large number of pcople who 
have tuccetsfully uscd Dr. Hartman’a 
famous medicine, retommended for all 
catarrhal conditions, offer the atrongest 
potsible endorsement for

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFTY YEARS

o

TABLKTS OR LIQUIO

PRAPUOLĖ BERNIUKAS

Slaptoji policija tapo papra
šyta surasti Percy 
Keating, 17 metų 
kurs pirmiau gyveno Washing- 
tone, D. C. Berniuko motina 
prisiuntė telegramą slaptajai 
policijai, kurioj prašoma ieš
koti berniuko Chicagoj. Jis 
prapuolęs iš namų gegužio 10 
dieną pereitą pavasarį. Nuo to 
laiko dar nieko, apie jį negir
dėta.

Hamton 
berniuko,

GAVO $200 MĖNESINĖS 
ALIMONIJOS.

P-nia Mary C. Tilden, 6808 
Wayne avė., gavo iš teisėjo 
Rush nuosprendį, sulig kurio 
jos vyras, turtingas kasyklų 
savininkas ir investorius, turi 
jai mokėti kas mėnesį po $200 
alimonijos. Juodu dabar gy
vena skyrium. •

PAVOGĖ TRIS AUTOMO
BILIUS.

Vakar Chicagoj banditai pa
vogė tiktai tris automobilius. 
Tų pačių dienų policija sura
do septynis perminu pavogtus 
automobilius.

PAVOGĖ Už $15,000 VIŠTŲ

Pereitą pirmadienį Illinois 
Central stoty iš American eks
preso kompanijos pavogė vištų 
už $15,000. Vištos buvo ge
riausios veisles, baltosios leg- 
horn, ir buvo siunčiamos pau
kščių parodon, kuri prasidėjo 
užvakar Coliseum salėj. Vištos 
prigulėjo ūkininkui P. Sciarra, 
lienkl, r* ■ 
kompanija turi užmokėti 
vištas. Keli detektyvai paskir 
ti ieškojimui vagilių.

44
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65
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79
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89
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99
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115
118

Janusauskas Jurgis 
Jankavicius Teodor 
Simokaitytei Miss Anai 
Kaminsky Felyksa 
Kesiunas Ig 
Kišenaite Antonina 
Linka Wincentas 
Meskelene Karolina 
Merkelies W 
Misevičių Kazimeru 
Ozelaite Petronėle 
Paliliunas P 
Petraucka R 
Radisauckas A 
Rauka Kazinveras 
Riaukene Zuzana 
Shileikis Kazimeras 
Sniaukstaite Ona 
Tikyba ir Dora 
Urban Mrs Ann

Pranešimai
Bridgeportas.. — Pamokos lietuvių 

kalbos vaikams būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 v. v., Ray- 
mond Institute, 816 W. 31 St. Dide
liems — utarninkais ir ketvergais nuo 
7:30 iki 9:80 v. v.

— Mokytojas J. Briedis.

Jauny Vyrų Dr-ško ir Pašai. Kliu
bo priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketverge, gruodžio 7 d., 8 vai. vak., 
Malinausko svetainėj, 1843 S. Halsted 
St. Draugai, malonėkite visi atsilan
kyti, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba.

„ S. L. A. 36 Kp. rengia prakalbas 
gruodžio 8 d., 1922 m., Mildos svet., 
3242 So. Halsted St. Pradžia 8 vai. 
vak. Prakalbų rengimo, tikslas gau
ti daugiau narių. Bus geri kalbėto
jai. Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Draugystė Birutės Kalno rengia iš
kilmingą .vakariene apvaikščiojimui 8 
metų gyvavimo Liberty Hali, 3000 3- 
Union Avė., nedėlioj, gruodžio 10 d., 
pradžia 6 v. v. Taipogi prašau Drau
gystės draugų sugrąžinti pinigus už 
parduotus tikietus nevėliau penktadie
nio vakaro. Rengimo Komisija.

J. Balčiūnas, rašt.
3200 Lowe Avė.

D. L. K. Keistučio Kliubo Dramos 
Skyriaus susirinkimas ir repeticijos 
“Pavogtas Kūdikis” įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 8 d., 7.30 y. vak., McKinley 
Park svet. Visi Dramos skyriaus na
riai turite būti, nes yra daug svar
bių reikalų. Kuine turėjote įžangos ti
kietus paėmę praėjusio vakaro, ma
lonėsite atsiteisti. — Valdyba.

Town of Lake Dr-stės šv. Kazrmie- 
ro Karalaičio priešmetinis susirinki
mas laikomas sekmadienį gruodžio 10 
d., 2 vai. po pietų, šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj prie 46-tos ir So. 
Wood gatvių. Kiekvienas draugas tu- 

| ri pribūti, nes yra daug svarbių rei
kalų ir bus rinkimas naujos valdybos 

'ateinantiems 1923 metams.
— K. Walkavskas, Nut. Rašt.

Dr-stės Palaimintos Lietuves prieš- 
met’nis susirinkimas įvyks sekmadie- 

>nį, g-ruodžio 10 d., 1 vai, po pietų, pa
prasto! svetainėj. Bus rinkimas nau
jos valdybos ant ateinančių 1923 m. 
ir bus svarstyta apie prisidėjimą* prie 
statymo Lietuvių Auditorium Svetai
nės arba pirkimą Šerų. Dalyvaukit vi
si. — Valdyba.

....................... •> 1

Dr-ste šv. Domininko turėjo išlai- 
mėjinvo vakarą. Lietsargį gavo p-Ie 
Klimauskaitė. Plunksnos išlaimėtoja 
neatsišaukė. Ji nepadavė aiškaus ad
reso. Jos tikieto numeris yra 240. Kas 
turite tokį numerį iš praeito šv. Do
mininko, 12 d. spalio, malonėkite 
kreiptis į pinu. Joną V. Dimšą, 3242 
So. Emerald Avė., Chicago, ir atsi- 
imkite dovaną. — J. V. Dirnša.

Cicero. — Ciceros Lietuvių Pašel- 
pos Kliubas laikys priešmetinį susi
rinkimą pėtnyčios vakare, gr. 8 d., 
O. Tamoliunienės svet.. 1447 So. 49 
Avė. Kliubiečiai susirinkite laįku, at
siveskite naujų draugų, kad sėkmin
gai užbaigtumėm senuosius metus. 
Susirinkimas yra vienas iš svarbiau
sių, tad dalyvaukite visi — bus ren
kama valdyba 1923 metams ir kiti 
svarbus kliubo reikalai svarstomi.

— Kliubo korespondentas.

REIKALE REGISTRACIJOS
Kadangi Lietuvos Atstovybes esuIII A „ Jtvauanifi i sietuvos acsrovyūes esuIII. Amerikos ekspreso paskirtas registravimui Lietuvos pilie- 

1 UŽ šiuomi turiu garbes pranešti Chi- 
’eagos lietuviams, kad reikale išpildy
mo registracijos ir pasų prašymų pa- 
Hma kreipties i UNIVERSAL STATE 
BANKĄ, 3252 S. HALSTED STREET, 
kiekvieną dieną, apart šventadienių, 
nuo 9 iki 4tos valandos ir taipogi Utar- 
ninko ir Subatos vakarais iki 8:30 
vai. vakare.

Prie šio, sulig naujų valdžios parė- 
dvmų, skaitau reikalingu priminti

NUSIŽUDĖ GAZU.

m.Frank C. Schroeder, 85 
amžiaus, tapo atrastas 
vas kambary savo namų, 1750 
Kimball avė. Jis nusižudė 
zu. Kaimynai sako, jis 
vęs labai susirūpinęs savo 
įrusia sveikata.

gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

__ t___ _____
Norintieji pasigarsint į sekamos die

nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU VINCO JUCĮ AUS; paei

na iš Lietuvos Mariampolės miesto. 
Seniau dirbo pas Olszevvskį, Chicagoj. 
Jei kas jį žino malonės tuojau man 
pranešti, busiu dėkingas.

JUOZAS GUREVIČIA 
4623 So. Wentworth Avė. 

Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO GIMINIŲ STA- 
nislovo ir Stepono Arcišauskių; tu
riu jiems labai svarbią žinią iš Lie
tuvos. Jie patys ar kas apie juos ži
no malonės pranešti adresu:

PAUL RUIKIS,
666 W. 18th St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU draugo John 
Sikovičio, apie 7 ar 8 metai 
atgal dirbo už bučerį Chica
goj. Meldžiu atsišaukti Nau
jienų skyrius, 3210 So. Hal
sted St., No. 10.

JIEŠKAU MOTERS, kuri buvo pas 
mane atvažiavusi po num. 3434 W. 65 
St., su reikalu dėl kambario ir sakė
te, kad jūsų vyras yra užmuštas ant 
geležinkelio. Buvote pas mane apie 
porą sąvaičių tam atgal. ^Meldžiu at
sišaukti.

Tel. Republic 4876.
r

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergb 

nos, arba našlės, be vaikų; nuo 18 iki 
26 metų amžiaus. Aš esu 26 m-atų vai
kinas. Turiu gerą darbą, gerai uždir
bu. Su pirmu laišku malonėkite pri
siųsti savo fotografiją, kurią reika
laujant grąžinsiu atgal. Vyrai tegul 
man nerašo. Kreipkitės laišku į Nau
jienas, 1739 S. Halsted St., Box 171.

SIŪLYMAI KAMBARiy
’lj—T_r-~į.—'u-*•-—‘lt—** «■> «*» *

ANT RENDOS RUIMAS 
dviem ar vienam vaikinams. 
Su valgiu, ruimas švariai už
laikomas. *

Kreipkitės:
3700 Emerald Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai ktoge pataisoma 
už $4.00 ir gąrantudjaiha. Automobi- 
iniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalte ir priemieščius. Įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai apru- 
jintas kiemas stoganąs stiegti Chica- 
ęoj. Tik prityrusieji unij’niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dūnn Roof- 
ng Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
l,awndale 0114. Visi Skyriai.

IŠPARDAVIMAS Wiscon- 
sino bulvių nuo $1.00 iki 
$1.25 100 svarų su pristaty
mu į namus. Galite ateiti ir 
pasiteirauti. 4456 S. Honore 
St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKALAUJAMA patar
nautojos nuo 5:30 vai. vaka
ro iki 10 vai. vakaro.
£EA FOOD RĘSTAURANT 

3272 W. Madison St.
REIKIA STENOGRAFeS 

ir knygvedės, real estate 
ofise.

Kreipkitės:
7925 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME 'v'

VYRŲ AUTOMOBILIS KAIPO PIRMA 
mokestis. 2 pagyvėnimais mūrinis na
melis 3708 Emerald Avė. Geram sto
vy. Randa $84 į mėnesį. Gali išmai
nyti savo automobilį ant šito namo. 
Dabar yra laikas išmainyti savo au
tomobilį ir apsisaugoti nuo laikymo 
per žiemos mėnesius. Gali nupirkti 
šitą namą ir paliauti eikvoti savo pi
nigus randomis. Likusieji galima iš
mokėti mėnesiniais išmokėjimais po 
$25 kas mėnesis.

Kaina už pinigus ar mainais $2,- 
800.

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

PARDUODAMA BILIAR- 
dinė (Pool Ręom) pigiai.

Kreiptis vakarais.
4041 So. Kedzie Avė.

Dirbtuvės darbininkų 
prie 

darbų, trokų ir tt. 
greitas pakėlimas,, 

jei bus patenkinimo, 
geros darbo sąlygos. 

Ateik pasiruošęs 
prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

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

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų plieno kieme, $4-00 
į dieną.
CONCRETE ENGINEER- 

ING CO.,
1926 So. 52nd Avė.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų prie darbo mėsos Pa
kaunėj. Prityrimas nereika
lingas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

no Schultzo grojiklis pianas, 
Turi būti parduotas už 145.00 
Kreiptis 3552 Roosevelt Rd.

NEPRALEISKIT PROGOS I 
Parduodu pusę garažo ir au
tomobilių taisymo biznio. Tu
riu parduoti greitu laiku puse 
kainos. Atsišaukti į Naujienų 
ofisą Box No. 157.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, geroj vietoj; biznis iš
dirbtas per 10 metų. Parduo
siu pigiai, nes turiu du biz
niu. Atsišaukite:

722 W. 120th St.

PARDUODAMA avalinės 
taisymo šapa, turi būt par
duota dėl mirties labai pi
giai. s

1908 Canalport Avė.
Tel. Lawndale 8546.

PARDAVIMUI SALIUNAS gražioj 
apylinkėj, biznis išdirbtas, randas 
arp svetimtaučių, parduosiu pigiai, 

priežastis pardavimo: nesutikimas 
partnerių; taipogi parsiduoda ir na
mas. Kas norės galės pirkti su na- 
iu; kas pirmas tas laimės, bargenas.

2649 W. 47 St.

PARDUODAMA bučernė 
ir grosernė geroj vietoj, ap
gyventoj visokių tautų prie 
biznio gatvės.

Kreipkitės šiuo adresu: 
2136 S. Halsted St.

SKANSKONIŲ KRAUTUVĖ, GE- 
riausia vieta šiaurvakariiiėj daly, pui
kiausiai aprūpinta šviežiomis prekė
mis; turi būti parduota turto likvida
vimui; didelis bargenas greitam pir
kėjui; taipgi dalis išmokėjimais.

3257 Montrose Avė.
(arti Spaulding Avė.)

CIGARŲ IR RAŠMENŲ KRATJTU- 
vė seniai įsteigta, gerai apsimokama 
keitė šiaurvakarinėj daly. Randa $60, 
garu apšildoma su gyvenamais kam*- 
bariais, kiekvienas darys pinigus. Tu
ri būt parduota dėl svarbios priežas
ties; didelis pigumas; taipgi dalis iš
mokėjimais, kuris greitai pąjms.

2325 Montrose Avė., 
kampas Claremont Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, KE- 
turių kambariu rakandai ir naujas au
tomobilius. Galima pirkti viską sy
kiu. nr atskirai. Savininkas išvažiuo
ja j Lietuvą.

Kreiptis į:
A. P.

1445 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis la
bai geras, bet turiu parduoti, 
nes išvažiuoju į Lietuvą.

v 728 W. 14th PI.

■PARDAVIMUI saliunas, ap
gyventa visokių tautų. Parduo
siu greitu laiku. Priežastį pa
tirsite ant vietos.

2114 So. Halsted St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro
sernė, Brighton Parke, biznis senas 
ir gerai išdirbtas, lysas 4 metams, 
randa pigi, parduosiu labai pigiai.

Kreipkitės:
2611 W. 44 St.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Senas biznis, 
visados atdaras per 15 metų. Renda 
pigi, 4 ruimai dėl gyvenimo. Lysas ant 
3 metų. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Priežastis pardavimo patirsita 
ant vietos. Kas pirmas tas laimės.

943 W. 33rd St.

GROSERIO BIZNIS.
Našlė moteris priversta parduoti pi

giai ar išmainyti ant ko, groserio biz
ni, kuri randasi North Side. Mainy
siu ant loto, arba namo ir priimsiu 
morgičių. Turite atsišaukti tuojaus 
pas: S. SLUNKSNIS,

3437 Wallace St., Yards 2242.

PARDAVIMUI 7026 Justine Street 
muro namas, 2 aukštų, 5 ir 6 kam
bariai; namas apynaujis, mažu įmo- 
kėjimu, likusius Savininkas priims 
morgičių.

Kreipkitės:
Z. S. MICKEVIČIUS, 
7925 S. Halsted St.
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AUKSO SALIUNĄ KAS NORITE 
pirkti, ar visą ar pusę, arba mainyti 
ant mažo namo. Namas kad ir butų 
su dideliais mor^ičiais nedaro skirtu
mo. Taip pat mainysiu ant groser- 
nės, bučemės, loto ar automobiliaus.

Kreipkitės:
3847 So. Wallace St.

EXTRA!
Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy

venimais ir Storas (grosernė); namas 
yra įtaisyti pagal Šios njados, garu 
apšildomas; parsiduoda pigiai arba 
išsimaino ant didesnio namo kur ge
roj vietoj.

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avev 

Tel. Lafayette 6824

i
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AUTOMOBILIAI
OAKLAND

Dykai, Valstijos ir 
Miesto Leidimai 

1923 Metams
KURIAS MES TURIM SA- 

YRA 
KUR 
ANT 
NEI- 

VAR-

MAŠINOS,
VO MAŠINŲ MAINYMO .SANDĖLY 
PAVIRŠIAI PASIŪLYMŲ MUMS, 
MAŠINOS ,BUVO IŠMAINYTOS 
NAUJŲ OAKLAND S-44. (MES
MAM VIDUTINIŲ GERAI ŽINOMŲ 
TOTŲ MAŠINŲ.)

ATEINANTIEMS METAMS VALSTIJOS 
LEIDIMAS IR VALSTIJOS MOKESČIAI 
UŽ VEŽIMUS DUODAMA DYKAI SU 
KIEKVIENA IŠMAINYTA MAŠINA, PAR
DUOTA LIKUSIAI METŲ DALIAI. KAD 
PASINAUDOTI ŠITUO NEGIRDĖTU PA
SIŪLYMU MUMS REIKIA TURĖTI PASI
RAŠYTĄ UŽSAKYMĄ NAUJŲ METŲ 
IŠVAKAROSE GRUODŽIO 31 D.

NIEKUOMET 
MES 
NYTŲ 
KAIP

1922 
1921 
1921 
1922 
1922 
1922 
1922 
1920 
1919 
1920 
1919 
1919 
1920 
1919 
1918 
1917 
1917 
IŠLYGOMIS 
Dirbtuvės šaka

OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426 S. Michigan Avė.
CALUMET 5310. Atdara vakarais 
septintadieniais.

PRAMONĖS ISTORIJOJE 
NEGALĖJOME PASIŪLYTI ISMAI- 

MASINŲ TOKIA PIGIA KAINA, 
DABAR ČIA PADUOTOS

Coupe ............ :.........................
Touring, perdirbtas, * pataisytas 
Sedan ... .........ju.........

Touring, 5 pasažieriams ...........
Roadster ..U............ *..............
8 po r t .............i........... ..........
Touring 5 pasažieriams ...........
Touring, perdirbtas, permaliavotas 
Touring, perdirbtas, permalevotas 

Sedan .................... ........ ....................
4 durimis Sedan .......................
2 durimis Sedan ...........................
Roadster .. ..............................
Coupe ..... .................. ........... ...........
Sedan .... .................. ...... .......
Žieminiu virfium  ......... ............
Buick Roadster  ...........:..............

9850 
500 
750 
750 
650 
600 
600 
400 
250 
600 
450 
850 
800 
375 
250 
125 
150

ir

PARDAVIMUI Dodge, tre
kas, duonai išvežioti. Trokas 
mažai naudotas, kaip ir naujas. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
4580 So. Honore St.

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
6 flatų muijnis namas ant kampo, 
parsiduoda labai pigiai arba mainy
siu ant mažeshio namo, ar ant ko
kio biznio. Priimsiu lotus už pirmą 
įmokėjimą. C. P. ŠUROMSKI & CO„ 

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641.

GARAŽAS bargenan, 60 automobi
lių talpinantis, galima pirkti su biz
niu, arba vienas bildingas, parsiduo
da arba išmaino ant namo; kas norit 
padaryti pinigų pasiskubinkit.

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

PARDUODAMA namas su groser- 
ne ir pieno bizniu. Taipgi galima už- 
rendavot sandeliui visokių daiktų, šil
tu ir šaltu. Pardavimo priežastis pa
tirsite ant vietos.

1533 W. 46th St.

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS.
Turiu 2 lotus, gražioj apylinkėj, 

mainysiu ant automobilio; automobi
lius gali būt bile kokios išdirbystės, 
kas turėtumėt mainyti atsišaukit tuo- 
jaus, FRANK G. LUCAS.

4116 Archer Avė.
. Phone Lafayette 5107

MŪRTGECIAI-PASKOLOS
f PtNteAI PASKOLAI

ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais ižmo- 
kesčlais Perkam bondsus, notas 
Ir kontraktus. : ’ .

LOUIS stern & co.
5 North La Šalie St.

ar

MOKYKLOS i

į

::si

VALENTINĖS ĮJRESBMAKING 
COLLfcGE.

2407 Weėt Mftdispn Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dez&ininimas, t siuvi
mas, dresmaking ir patterii ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spė- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas,

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

Sara Patek, pirmininkė.
DIDŽIAUSIA MOKYKLA 

CHICAGOJ

■3j|

ILabai pigiai labai pelningas 
didelis namas pasitaiko pirkti 
Hyde Parke. Namas yra 6 fla- 
tu po 8 kambarius kožnas. Ne
ša rendos virš $8,000 į metus. 
Reikia gyvais pinigais įnešti 
tik $12,000. Namo kaina nepa
prastai pigi. Atsišaukite į Nau
jienas.

rB

REIKIA moters prie stalų 
patarnauti ir prie apskrito dar
bo. Nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Algos $15.00 į savaitę. 
SEA FOOD RESTAURANT, 

3272 W. Madison St.

negy-.kad:
1) registracijos laikas baigiasi gruo

džio 22. 1922 m.
2) Nuo Gruodžio 15tos dienos pa

su prašymus nereikės daugiau daryti 
pas Atstovybėje užsiregistravusį no-

Kiekvienas notaras (Notary Pu
blic) galės parašą paliudyti.

3) Liudininko ir Organizacijų pa- 
b’udiiimai yra panaikinama, bet rei
kalaujama. kad kiekvienas paso pra- 
xvtojas pristatytų Atstovybei Senus 
Rusu pasus, ob-osto pasus arba me
trikus.

S. V. VALANČIUS 
3252 S. Halsted Street.

ga-
bu-
pa-

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

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

REIKIA SENYVOS Mo
teries pridabojimui vaikų. 
Su mokesčiu sutiksime.

P. GRAKAUSKAS, 
730 W. 17th St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ir grosernė, 6 kambariai gyvenimui, 
elektra, gazas, garažas mašinai. Vis
ką parduosiu pigiai už teisingą pa
siūlymą arba mainysiu ant saliuno 
ar bučemės.

Kreipkitės pas savininką.
3604 So. Wallace St.

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-

-

nuo

PASARGA.
BESIGARSINANTIĖMS

3
8

13
19
26
32
33

Banas Antony 
Blaskovis Bene 
Budreckey Kazimieras 
Eliniauskas Antanas 
Gaidamavičiui Kazimer 
Grinevich Peter 
Gritenis Wilimos

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
atltelaytos i 24 vai.

Jokie anskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimaJ, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini-

REIKĄLAUJAMA MER- 
gina prie apskrito namų 
darbo.

H. BOWS, 
5148 Michigan Avė.

KAS TURITE $1600.00 TAS GALI 
nupirkti namą su groseme; randas 
southsidėj; namas yra vertas $6000.- 
00. Bet aš parduosiu už $4760.00 dėl
to, kad esu priverstas parduoti į 
trumpą laiką. Biznis yra vertas $1,- 
700.00, o namą paimsi už morgičius. 
Atsišauk tuojąus, nes bus parduotas 
į tris dienas.

Klausk:
JOSEPH BRUŽAS, 

IDEAL REAL ESTATE CO., 
3214 So. Halsted St.

auto-

apmoka-

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKALINGAS pirmos kle- 
sos bučeris;\turi mokėti lie
tuviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Atsišaukti:

569 W. 18th St.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė; visokių tautų apgy
vento] kolonijoj. Biznis 20 me
tų senas. Pardavimo priežas
tis —• kitas biznis. Galėsiu mai
nyti ant automobiliaus. Nau
jienos Box 174.

PAMATYKITE TUOS BARGENUS
2 pagyvenimai, Storas ir 4 kamba

riai, ant 2 lubų 6 kambariai, kaina 
$3,000.

6-6 kamb. mūrinis ir augštas, kn. 
$9000. — 7 kamb. kampinis lotas, kn. 
$3250. 4 kambariais mūrinis, kn. $2,- 
650, — įm-okėt $500. 7 kambariai, 3 
lotai prie karų linijos, kn. $5500; įmo- 
kėt $600 ir priima lotą. Turim bizne- 
vų lotų prie Kedzie Avė. ir Archer 
ir prie kapinių. — J. N. Zewert & 
Co., 44Č0 S. Kedzie Avė.

MASTER SYSTEM DESIGNING 
SCHOOL, 

190 N. STATE STTIEET, CHICAGO 
Kampan Lake Str.. ant 4 hihp

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO M0KYH3.

Dienomis ar vakarais. Geriausia 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar parašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
195 S. Wells St., Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokinįesi, 
gali uždirbti gerų pinigų.
International Barber CoIIege, 

653 ir 609 W. Madison St

‘ I 1


