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okietijoj investa 
diktatūra

Ir Bavarijoj diktatūra
Italai apleidę Corfu * --

I I 

Anglija susiartino su Francija
Vokietijoje paskelbta mi- 

litariuė diktatūra
Diktatorium tapo paskelbtas 

šalies gynimo ministeris Ge_ 
ssler. Tai padaryta suvaldy
mui Bavarijos.

LONDONAS, rugsėjo 27. — 
Iš Berlino pranešama, kad 
prezidettitajs Ebcrtaįs. snstab<iy^ 
inui Bavarijos reakcionieruį 
judėjimo, paskire Dr. Gessler, 
šalies gynimo ministerį Stres
lemanno kabinete, m|Ui tariniu 
Vokietijos diktatorium.

Diktatorius Gessler paskiro 
gen. von Lossow Bavarijos 
komanduotoji!.

Kita Berlino žinia sako, kad 
tarp komunistų ir ne taip kai
riųjų elementų Dresdene iškįlo 
mūšiai gatvele, kuriuose vie 
nas žmogus liko užmuštas, 5 
gal mirtinai sužeisti ir 20 
lengviau sužeista.
Talkininkai nieko nevelitksią*

PARYŽIUS, rugsėjo 27. — 
Užsienio reikalų ministerija iš 
gautų iš Berlino žinių išveda, 
kad Vokietijos valdžia prakti
škai tapo pavesta militarinc' 
diktatūrai. Padėtis esanti pa
vojinga, bet neduodanti jokios 
priežasties talkininkams veik
ti ir įsimaišyti j Vokietijos 
reikalus.

Tečiaus okupacijos valdžia 
yra prisirengusi kiek vienam 
veikimui, kokis butų reikalin
gas. Vokietijos gi diktatūros, 
paskelbimas veikiausia įvyko 
diegei patekelb.imo reakcionie
rių diktatūros Bavarijoje. Bet

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vwr<ht 
“NAMAI-ŽEMfi”.
Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek m#- 
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEM®.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

tai yra vidurinis Vokietijos 
reikalas ir nieko bendra netu
rintis su užsienio politika.

Ne Vokietijos paskelbimas 
sustabdymo pasyvio f>riešini- 
mos, negi pavedimas šalies ka
rinei diktatūrai nepermaino 
padėties, ant kiek yra paliečia - 
ini talkininkai.

Talkininkai kol-kas nieko 
n^eiksią ir nedarysią jokios 
/iitervcncijos, jei bent pradėtų 
veikti okupacijos kareiviai, jei 
iškiltų didelių sumišimų oku
puotame krašte.

Prancūzai sako, kad jiems 
nėra skirtumo, ar Vokietijoje 
paskelbta yra diktatūra, ar 
butų atsteigta monarchija, 
nes vistiek Vokietijos žmo
nės didelėj didžiumoj esą savo 
širdy reakcionieriais.

Vokietija po karine valdžia.
BERLINAS, rugsėjo 27. — 

Skubiai sušauktame vidurnak
ty Vokietijos kabineto susirin
kime, kuriame* dalyvavo ii 
štabo viršininkas gen. von 
Sdekct, nutarta paskelbti viso
je Vokietijoje sušvelnintą ka
ro stovį ir šalies gynimo mi- 
n isterini Gessleriui suteikta 
pilna gale griebtis tokių mili- 
tariiūų ir policijos priemonių 
kokios bus reikalingos susida
riusiai padėčiai.

(išitą kabineto nutarimą 
Paryžius, Londonas ir kiti 
skaito kaų>o veik paskelbimą 
Vokietijoj^ m iii tarinės dikta
tūros) .

Vokietijos valdžia tai nuta
rė gavusi žinią apie paskelbi
mą karinės diktatūros Bavari
joje, kur diktatorium paskirta 
Dr. Von Kalir. Valdžia išleido 
proklamacją, kuriąja taikoma 
yra sunaikinti Bavarijos reak
cionierių manifestą.

Įsteigimas Bavarijoje dikta
tūros buvo visai netikėtas. 
Nors neskaitoma, kad tai yra 
įžeidimas centralinčb '('laidžios, 
bet visgi buvo reikalinga grie
btis atsargos priemonių. Beto 
paskelbimas diktatūros Bava
rijoje parodė, kad tfen padėtis 
yra labai pavojinga ir kad val
džia yra nusisprendusi grieb
tis visų priemonių sunaikinti 
Hitlerio fašistus. Esą paskel
bimas Kahn diktatūros yra ne- 
pr įleidimais Hitlerio; fašistų 
diktatūros.

Muniche manoma, kad Hit
leris, kuris pritaria Bavarijos 
atsk irimui nuo Vokietijos, 
skaito, jog laikas sukilimui 
pribrendęs ir mano paleisti 
darban tas spėkas, kurias jis 
koinandVoja. Jei tai įvyktų, 
tai sukilimas paliestų ne vien 
tik Bavariją, bet ir kitas Vo
kietijos dalis.

Hitleris mobilizuoja savo 
šalininkus ir jų neišleidžia iš 
Municho. Visi fašistų susirin
kimai liko sustabdyti, bet vi
siems įsakyta traukti į Muni- 
chą, kur šiandie vakare ren

giama 14 fašistų susirinkimų. 
Fašistų kovos pulkams įsaky
ta būti pasirengusiems kiek 
vienam veikimui. .

Bėrimas mano, kad Bavari
ja pilnai įstengs suvaldyti faši 
stus. Von Knillingo Bavarijos 
valdžiai ištikimi yra policija ir 
kareiviai ir ji taipjau įgali ti
kėtis paramos kovoje su fašis
tais iš socialistų ir darbininkų 
pusės, kurie gali bilc valandoj 
paskelbti generalinį streiką.

Militarinė diktatūra
. Bavarijoje

Diktatorius uždraudžia fašistų 
yuBirinkimus; taipjau su
siaurina visas kitas Žmonių 
laisves.

MUINIGHAS, rugsėjo 27. - 
Dr. Von Kahr, kuris tapo pas
kelbtas militariniu Bavarijos 
diktatorium, uždraudė Adolfo 
Hitlerio fašistų ir kitokius po
litinius susirinkimus..

Visoje Bavarijoje kol-kas 
yra ramu.

.Oficialiuos pranešimai Jsa- 
ko, kad Dr. Kahr ir Bavarijos 
reichsrvvehro komanduotojas 
gen. von Lossovv konferenci
joje pareiškė, jog jie pildys 
visus Bavarijos valdžios įsaky
mus be mažiausia dvejojimo.

Prieš susirinkimą Kahr iš
leido įsakymą, Uždraudžiantį 
visus •politinius ir gatvėse su
sirinkimus. Hitleris reikalavo, 
kad fašistams butų leista lai
kyti 14 susirinkimų, bet Kahr 
ne Attiko su tuo. ,.

... 'Išleista specialioj įsakymą 
tvarkos palaikymui. Jame sa
koma, kad laikinai turį nusto
ti veikę kdli! svarbus kdnfstj- 
tucijos punktai. Laisvė žod
žio, spaudos ir susirinkimų 
bus labai suvaržyta. Slaptu
mas pašto, telegrafo ir telefo
nų susisiekimo bus įvestas ir 
taipjau leidžiama daryti kra
tas ir konfiskuoti turtą.

Pildomoji gale pareina į ran 
kas generalinio komisionie- 
riaus. Jo įsakymai yra priva
lomi vjsiifem/s, išėmus tek 
inams. Jis turi teisę, reikalui 
esant, pavartoti ir ginkluotą 
spėką. Jo patvarkymams, be 
jo leidimo, niekas negali pa
sipriešinti ir jis turi teisę n už
statyti bausmę už nepildymą 
jo įsakymų.

To komisionierium yra von 
Kahr, kuris pirmiau buvo Ba
varijos premieru, bet pasta
ruoju laiku buvo Bavarijos 
prezidentu.

Italai apleidę Corfu salą
Bet kariniai laivai vėl sugrįžę 

į uostą.

ATHENAJ, nigs. 27. — Cor
fu sala, kuri buvo italų oku
puota nuo rugp. 31 d., tapo 
šįryt sugrąžinta Graikijos val
džiai, sako čia gautosios ži
nios.

Itajlijos laivynui .ir Graiki
jos karo laivui saliutuojant, 
Italijos vėliava . liiko nuleista. 
Paskui Italijos laivas saliuta
vo kada iškelta Graikijos vė
liavą.
Mietsas nusigandęs dėl karinių 

laivų sugrįžimo.
CORFU, rūgs. 27. šian

die vidurdieny keturi Italijos 
mūšio laivai kartu su 7 tor
pediniais laivąis atplaukė iį 
čia ir sustojo uoste. Gyvento
jai yra labai nusigandę, ka
dangi nežino ar tai reiškia 
galutiną ^vakavimą, ar prail
ginimą okupacijos. Jokios prie
žasties laivynui atplaukti ne

buvo, kadangi mieste viešpa
tauja pilna tvarka.

' iGraikija protestuoja.
GENEVA, rūgs. 27. — Grai

kija padavė tautų sąjungos 
tarybai viešą protestą prieš 
aimbasa dorių tarybos nuo
sprendį, kad Graikija turi už
mokėti Italijai 50,000,000 lirų 
atlyginimo. Graikija sakosi tu
rinti įrodymų, kad už užmirši
mą penkių italų yra kalta A! 
bau i jos valdžia.

Anglija vėl susidraugavo 
su Francija >

Draugiški ryšiai tarp abiejų 
Salių atsinaujino Baldwinui 
apsilankius Paryžiuje.

• NORPHAiMPTON, Anglijoj, 
rūgs. 27. —- Premjeras Bald- 
win šiandie čia kalbėdamas 
pareiškė, kad jo konferencija 
su premieru Poincare Paryžiu
je pereitą savaitę atsteigė bu
vusius draugiškus ryšius tarp 
Anglijos ir Francijos. Nepasi
tikėjimas, kokis buvo tarp 
abiejų šalių, kada dabartinė 
Anglijos valdžia įsikūrė, išny
ko ir dabar tarp abiejų salių 
gimė, bendras pasitikėjimas.

“Aš manau”, sakė Baldwi- 
nas, “dabar, kaip Paryžiuj, 
taip ir Londone, pripažįstama 
yra svarba enterite ir kad be 
jos išrišimas Europos keblu
mų butų dar sunkesnis”.

įPremieras pridūrė, kad pir
miausia reikalinga yra taika 
išrišimui prieš Europą stovin
čių klausimų. •

' Francija bijosi karo su 
Vokietija

Sako, kad Vokietija gali būti 
prispirta paskelbti karą 
Francijai.

PARYŽIUS, nigs. 27. —Pu
siau oficialinis laikraštis Le 
Temps išreikia baimę,1 kad Vo
kietija gali būti prispirta pa
skelbti karą Francijai ir Bel
gijai, įkad tuo išlaikius šalies 
vienybę ir sustabdžius sepera- 
tistų judėjimui pačioje Vokie
tijoje. Apie tai Vokietija švel
niai užsimenanti ir atšaukian
čio] pasyvį priešinimąsi prok
lamacijoj.

Maskva įspėja Vokietijos 
komunistus

MASKVA, rūgs. 27. — Gauto
mis čia žiniomis, Vokietijos 
komunistams, kurie buvo nu
vykę į Rusiją pasitarti su Ru
sijos bolševikais, tapo patar
ta būti labai atsargiems ir 
verčiau laukti savaimi pasikei
timo padėties, negu kad iš
šaukti natfją karą.

DANVILLE, III., rūgs. 27.- 
H. Albrecht & .Co. iŠ East St. 
Louis, prisipažino laužius? 
prohibicijos įstatymus ir liko 
nubausta $5,000.
....*...      i '■ ■«

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 27 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dale 
rių bankų buvo skaitoma Amerikot 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.5ri
Austrijos 100,000 krtnų ......... $1.40
Belgijos 1QO frahkų ............  $5.2?
Danijos 100 markių ..-....*... $17.8F
Finų 100 markių .................  $2.69
Francijos 100 frankų ........... $6.17
Italijos 100 lirų ,.......   $4.6C
Lietuvos 100 Litų........ ;...........$10.00

‘ Lenkų 100,000 markių ............... 35c
Norvegijos 100 kronų...........$15.98
Olandų 100 kronų ’............... $39.85
šveicarų 100 kronų ............... $17.85
Švedijos 100 kronų ..............   $26.53
Vokietijos 10,000,000 markių 8<

Talkininkai apleido Turki
jos sostinę

Talkininkai perdavė turkams 
ir paštą. Kitataučiai nepa
liauja bėgę iš Konstantino
polio.

KONSTANTINOPOLIS, rug. 
27 — Anglijos paštas, paskuti
nė tokia įstaiga, kurią vedė 
talkininkai, liko uždarytas pe-Į 
įritą naktį ir vieni turkai da-l 
bar paštą ves.

Talkininkai jau užbaigė pri
sirengimus formaliniam eva- 

kavimui ir neužilgo į sostinę 
įeis garsioji Turkijos geležinė 
divizija.

Bėgimas armėnų, graikų ir 
rusų tęsiasi ir visi išplaukian
tys laivai yra perpildyti bė
gančių iš Turkijos žmonių. 
Bulgarijos padėtis dar. didesnį 
sumišimą padarė.

Rusijos reparacijos komi? 
sija, kuri atvyko į čia kėlėt: 
dienų atgal, vis dar tebėra lai
koma kvarantine, kas tUrbut 
teikia valdžiai didelio nešini 
gilino.

Konstantinopoly vis dar te
bėra kęli tūkstančiai rusų pa
bėgėlių. Manoma, kad bolše
vikai niekuriuos jų bando pri
kalbinti grįšti Rusijon.

Rumunija siūlo pagelbę 
Bulgarijai

Prisiųstų savo .kariuomenę 
prieš sukilėlius.

BUCHARESTAS, rūgs. 27. 
— Pranešama, kad Rumunija 
pašildė Bulgarijos valdžiai 
miiltarinę pagelbą, jei komu-' 
luistai sulkilėlisįi pradėtų nur 
veikti Bulgarijos valdžios ka
riuomenę. s

(Paskiausios žinios iš Bul- 
gahjijos rodo, (kad Visgi |suk'i- 
lėliai yra nuveikiami. Betgi 

dabar ir pati valdžia pripažįs
ta,kad sukilėliai nėra galuti
nai nuveikti ir khd dar reikia 
tikėtis smarkaus ir sprendžia
mojo mūšio. Įr.ukilėlių
laikosi ties Berkovjice; juos; 
bando apsupti valdžios karei
viai, bet isiikilėliai yra gierai 
apsiginklavę ir apsikasę tran
šėjose) .

Komunistai skelbia streiką
Dalis Ruhr angliakasių paskel

bė vienadienį protesto Strei
ką.

DUSSELDORF,rūgs. 27. — 
Vokietijos komunistai šiandie 
paskelbė generalinį angliaka

sių streiką. Tai padaryta po 
to, kaip vokiečiai geležinkelie>- 
čiitai okupuotam^ (kraštu atsi
sakė grįšti į darbą.

Apie 6,000 angliakasių Gel- 
senkirchen apygardoj paskel
bė vienadienį protesto streiką 
prieš užbaigimą pasyvio prie
šiniai os. Tdčiausi ryto j jie su
grįš į darbą.

šiaip Ruhr gyventojai yra 
ramus ir labai ramiai priėmė 
valdžios atšaukimą pasyvio 

priešinimos.

Sušaudę gen. Slaščeyą.

ZAGRER, Čechijojį, nigs. 6 
(Koresp.).— Iš Maskvos gau
ta žinių, kad ten liko sušau
dytas paskilbęs savo nuožmu
mu (generolas Slaščev. Esą jį 
prikalbinta grįšti Ęusijon ir 
užtikrinta saugui’* bet kada 
sugrįžęs, tąp*- <mimta» ir ati
duotas tv man, o paskui ir 
sušaudytas. Jis paskilbd labai 
dideliu nuožmumu laike Vran- 
gelio kampanijos.

Teismas neleidžia nupi
ginti telefonus

A . t

Uždraudė prekybos komisijai 
vykinti savo nuosprendį.

CHICAGO.,— Telefonų kai
nos, kurios turėjo būti suma
žintos pradedamt nuo spalio 
1 d., nebus sumažintos. Taip 
nusprendė trys fėderaliniai tei
sėjai Evans, Page ir Wilkcr- 
son, uždrausdami Illinois pre
kybos komifrfjal įii4 generali
niam’ prokurorui^ Brundage 
vykinti kouAis-ijos nuosprendį, 
kuri buvo nutarusi nupiginti 
telefonų kainą.

Tas injunetionas veiks iki 
spalio 15 d., kada teismas įš
ilau jo svarstys apie išdavimą 
nuolatinio injunetiono. Iki to 
laiko kom'panilja turi užsista- 
tyti $50,000 kaucijos, kad ji 
atmokės žmonėms permokė
tus pinigus, jei teisinas nu
spręs, kad nupiginimas tele
fonų yra teisingas.

Užmušė Rusę komisarę
MASKVA, rugsx 27. — Iš 

Petrozavodsko pranešama, kad 
R u s i j os-Ko r c 1 i j os r lijb'ež i aus
komisijos pirmininkas Lav- 
rov liko užmuštas ir du kiti 
komisijojs nariai liko /sužeisti 
ant rubežiaus, kada jie grįžo 
iš Suomijos.

Reikalaus algy pakėlimo
CiLE(WLAND, nigs. 27. — 

Didele didžiuma balsų brolijų 
nariams nutarus, neužilgo bus 
pareikalauta iš geležinkelių ir 
geležinkelių darbo tarybos pa
kelti algas trainmenains ir 
konduktoriams apie 12 ir 15 
nuoš.

Katalikų susirėmimai su 
fašistais.

MILANAS, nigs. 25. — Laike 
pastarųjų kėlių dienų buvo 
^markių susirėmimų tarp kata
likų ir fašistų. Prefektas pasi
šaukė abiejų frakcijų vadovus 
ir bandė juos sutaikinti, bet 
kivirčiai vis dar tebesitęsia.

B, ..................... ........... ..... ............... Į

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

I

Iiiprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria’ Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739’S.Halsted St

ChtcagoilL
» w-j 4i------- --------- - ------- —

Dar daugiau lietuvių 
galiūnę uždaryta

Vakar imayoras uždarė viso 34 
saliunus.

CHICAGO. — Vakar ma- 
yoras Dover kovoje su mun- 
šainą pardavinč^ančiafs sa M liū
nais, uždarė dar 34 saliunus, 
atimdamas jiems “laisnitvs” 

Tarp vakar uždarytųjų 
šie yra lietuvių galiūnai:

Frank Kaminskiį 4741 
South Elisabeth St., Stevc 
Barzdys, 338 Kensington Avė., 
John Budrik, 944 W. 37 St., 
John Bartkus, 3631 Union 
Av., Bill KmproBki, 1825 W. 
45 St.^ John Mavara, 4543 So. 
Justine St., Theodore Walters, 
535 W. 37 St., John Mekner, 
3759 WaUace St., Peter Wus- 
kus (Juškus?), 658 W. 123 st. 
(piknikų daržas).

Polidijos viršininkas vakar 
padavė rekomendacijų dar 12 
saliunų uždaryti, bet mayoras 
nebeturėjo laiko po jomis pa
sirašyti. Tiems sali u na m s tar
sniai veikiausia bi?s atimti 
šiandie.

Dar 125 žmonės žuvo 
Persijoje

Naujas ž'cmės drebėjimas.

TEGEBAMAS, rūgs. 27. — 
Gautoji žinia sako, kad perei
tą dhtradienį Korassan apy
gardoje laike žemes ' drebėji^ 
mo žuvo 125 žmonės.

(Keletas dlienų ^atgal btfvo 
pranešta, kad toje pačioje 
Persijos dalyje laike žemės 
drebėjimo žuvo apie 150 žmo
nių).

ŠIANDIE — veikiausia lie
tus; nedidelė permaina tem
peratūroje.

Saldė teka 6:43 valandą, 
Mėnuo teka 8:16 vai. vakare.



GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR Ji/ 
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STRAIPSNIS 39

IVADA

Mes rekomenduojamo sekančius “ne 
daryk”, manydami kad vidutine moti
na ne tiek gerai informuojama apie 
savo ir savo kūdikio gerovę, kiek 
turėtų būti. Dideli žingsniai padary
ta tų žinių praplatinimui per valdžios 
įstaigas ir kitur, bet Borden’s Kom
panija, suprastdama kad tūkstančiai 
kūdikių penimi su Eagle Brand Pie
nu, paduoda šituos nedaryk, užpildy
mui spragos.

Mas tyčiomis apleidžiamo patarimus 
apie gydymą, žinodami, kad tokius 
patarimus geriausia gali suteikti gy
dytojas, kada reikia.

Nepenėk kūdikio per dažnai ar per
daug.

Neguldyk kūdikio vakare nepapenč- 
jus. , , ,

Neguldyk kūdikio vakare jei nebus 
gerai vidurių liuosavęs per dieną.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščių bon- 
kutę ar kitką nusiraminimui.

Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo
lių be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiu arbatos, kavos ar 
alkoholinių gėrimų.

Neduok kūdiki fii šokolado, saldai
nių ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto pirm 
metų ir tada tik po truput} ir leng
vai suvirškomose lormose.

Neskupėk su vandeniu atsigėrimui; 
vanduo pagelbsti vidurių judėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio dėl at
aušinto.

Nepadaryk maisto daugiau, negu 
reikalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės* gaunamos kada pieno mi- ] 
kiniui tik-ką šviežiai pagaminti.

Nevartok jokių kitokių gumų prie 
bonkutės išskyrus čiulpiką. L

Nepalik kūdikio vieno su bonkute. j litiniame skyriuje p. Aukštuo- 
Nepasitikėk kam kitam išvalyti in-1 

dus ir bonkutės; prižiūrėk šilus svar
bius dalykus pati.

Nepamiršk sykj | savaitę kūdikį pa- 
jn erti.

Neleisk kūdikiui Čiulpti bonkutę il
giau kad dvidešimts mlnutų.

Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpi
ku bumuteje. Nežaisk su kūdikiu po 
valgiui. Lai jis ilsisi ramiai nejudo- 
mas.

Neleisk vaikams žaisti su maistu; 
nebandyk jų dorr.ę nukreipti ar žaisti 
su jais valgant.

Neduok vaikams valgyti tarp val
giu- , ,

Nepavelyk vaikams greitai maistą 
ryti. Lai ima užtektinai laiko sukram- 
tymui.

Neapleisk vaiko dantų. Tai svarbi 
priederme kurios nereikia užmesti.

Neragink vaikų valgyti. Jei jie kas
dien atsisako valgyti prie stalo, pasi- 
rodavyk su gydytoju.

Per kelias gentkartes amerikietės 
motinos auklėjo savo kųdikiuk su 
Borden’s Eagle Pienu. Tą darė dėlto, 
kad Eagle Pieną joms rekomendavo 
draugai ir dėlto kad jis užganėdino. 
Bet ant nelaimės daugelis lietuvių 
motinų nežino kodėl šitos puikios pa
sekmės gautos. Eagle Pienas yra pui
kiausias ir gryniausias iš šviežaus, 

.riebaus pieno, ir atydžiaušiai grynin
to cukraus, tinkamai sumaišytų.

Kad lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną, Borden 
Kompanija yra išleidusi lietuvių kal- 
•oje pilnus pamokinimus kaip paruo- 
ti Eagle Pieną kūdikiams įvairių amu 
ių. Jei nori tų pamokinimų, tai iš- 

,-ildyk kuponą, kur} matai paskelbi
muose šiame laikrašty ir pasiusk jį 
kompanijai ir ji jums su noru pasiųs 
visai dykai kartu su gražia kūdikių 
knyga.

Skaityk atydžiai šituos straipsnius 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

Rubsiuviai sudėjo $6,250 
japonu šelpimui.

Chicagos amalgamcitų uni
jos nariai sudėjo $6,250 šelpi
mui nuo žemes drebėjimo nu
kentėjusių japonų.

Komiteto pirmininkas Sam 
Levin įteikė majorui Dever 
čekį taį sumai pinigų.

Nauja pirtis Chicagojo, $1,000,060 
namas, vieni metai kaip atidary
tas. Del moterų ir vyrų. Atdara 
dienomis ir naktimis. Mes turime 
masažistus, nurses ir Chiroprac- 
tor’ius. Pirtįs Rusiškos, Turkiškos, 
Elektrines ir šiaip vanos. Plaukio
jimui prūdas. Vanduo filtruotas ir 
sterelizuotas. Lietuves moterįs 
klauskit lietuvės nursės.

NORTH A VE., BATU 
2039 W. North Avė. ,

Pliysical Cuiiure Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathag, Chiroprataa, 
Nąturopathas

Gydau įvairias Ilgas, o ypatingai 
uzsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-roa lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieni. 

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

Tel. Lafayette 5698.

Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

Paskola tarnautojų 
koperatyvul.

30. VIII.. Valstybinių ir Sa
vivaldybių Įstaigų Tarnautą* 
jų Pr. Sąjungos Centro Val
dybos delegacija kraipėsi į Fi
nansų Ministerį prašydama iš
duoti Kauno Tarnautojų Ko- 
peratyvui be ypatingų garan
tijų paskolą, sumoje 60,(XX) li
tų, bet p. Finansų Ministeris 
sutiko išduoti paskolą sumoje 
20,(XX) litų trims mėnesiams 
ir pažadėjo, reikalui esant, 
paskolos grąžinimo terminą 
atidėti, kopeilatyvui pdalsiplė»- 
tus gi išduoti kitą paskolą.

Palietus naujais besisteigian
čių ko^ratyvų kreditavimo 
klausimą, Finansų Ministeris 

suteikti
klausimą, 
irgi pažadėjo jliemJfe 
pa skolas

Iš Vilniaus
sprcndi- 
nuo lie-

Apygardos teismo 
mu, nuimta areštas 
tuvių laikraščio, lenkų kalba 
leidžiamo *Ziainia Ojczysta” 
Nr. 28, kurį administracija bu
vo sukonfiskavusi užs “Laišką 
iš Varšuvos”. (L. Ž.)

Prisipažinimas.' — “Pzien- 
nik Wilcnski” prikiša Pilsuds
kiui, kad kitados jo įsakymu 
Vilniuje buvo laikomas prū
sų lietuvių, vokiečių leitenan
tas, dirbęs vokiečių štabo po- 

laitis. Jis išmokėdamas lenkų 
kalbos, už lenkų plhiigus lei
dęs dviem kalbom laikraštį. 
Jame agitavęs už Lietuvos fe
deraciją su Lenkija.

Taip lenkai pagalios prisi
pažino dar prie vieno savo 
tamsaus darbo, nuo kurio ki
tados visaip kratėsi.

E. Vilnius. Kaužėnų kaime, 
Vileikis apskrfityj naktį ant 
u|k|i ninko A|ek,sandro Vysoc
kio užpuolė plėšikai, reikalau
dami 200 aukso rublių, kuriuos- 
esą, jis turėjęs paslėpęs. Kitą 

JUOKAI; BALIUS - UAINA 
Rengia

Lietuviu Tautos Parapija

Nedėlioję, Rugsėjo (Sept.) 30, 1923 m.
PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

prie 35 ir Union Avė.
Pradžia 5 vai. vakare. < Įžanga 35c.

Šiame vakare bus daug naujo; kurio dar ši sve
tainė nėra mačiusi. Bus kalba Dr. A. Montvido, 
Juokingi monologai, dainos, skrajojanti pasta. Snie
gas snigs. Visi žais ir linksminsis. Visus maloniai 
kviečiame pasilinksminti prie geros muzikos.

Komitetas.
* ..- - ■ , - r-"1 ....... ........
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PRAKALBOS IS BIBLIJOS 
Temoje .

Ar Dievas turi plianą amžių?
***ta*J*<‘»

Nedėlioję, 30 dieną Rugsėjo, 1923 m.
Pradžia 3:30 vai. po pietų

German American Hali
665 Grand Avenue, Kenosha, Wis.

Kalbės S. Beneckas iš Chicafcos.
Nepraleiskite progos, nes užgirsite dar negirdėtų dalykų.

• Rinkliavos nebus.

DIDELIS-GRAŽUS BAUUS
Rengiamas

ŠV. PETRO DRAUGIJOS No. 1. 
nuo Town of Lake

Lietuviu Tautos Bažnyčios svetainėje, 
prie 35 ir Union Avė.

Sukatoje, Rugsėjo (Sept.) 29, 1923 m.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Maloniai kviečianje senus ir jaunus ant šio Gra
žaus Baliaus.

Komitetas deda visas pastangas, kad užganėdi
nus svetelius. Muzika -kuogeriausia. •

Kviečia Komitetas.

dieną rado Vysoekį ir jo žmo
ną negyvus su išdurtomis aki
mis ir apipiaustytomis ausi
mis. *’Pastaruoju metu plėši
mas labai įsivyravęs apylinkėj, 
miiškuo(se plėšikų ištisos 'gau
jos, o vietos gyventojai įbau
ginti neturi ramumo.

—(Miesto prezidentais išivan 
žiavęs Varšuvon, kur mano
ma gauti 1,000,000,000 1. m. 
paskolos pirmo pusmečio 
miesto deficitui padengti. Vy
riausybė sutinkantį duoti pa
skolą tik iki 1924 m. Tokia 
trumpalaikė paskola miestui 
nesuteiks jokios naudos, nes 
jos nepakaks net miesto tar
nautojams sumokėti algas ir 
be to magistratas laiku nega
lės jos grąžinti.

--Kovai su brangenybe Sky
riaus vedėjas, ko votumas su

speikulliadija (surado daug 
slėptų pas pirklius prekių, 
rios gautos dar gegužės ir bir
želio mėn.

Lenkų Lloydo sandėliuose 
rasta 10 vagonų lašinių, 113 
statinių ir 70 dėžių tirpintų 
taukų, kitų firmų saudėliitoso 
— 415 maišų amerikoniškų 
miltų Ir kitų prekių. Visos 
prekės sekvestruotos ir busiam-

PAVEIKSLŲ KNYGA 350 
artistiškų mergų paveikslų, ku 
ric perstato įvairių šalių mo
teris bei merginas gražiame 
pavidale. Pasiskolink šitą pui
kią knygą, o pamatysite garsių 
artistų veikalus. Paiskolinamie 
visokias lietuvių kalboj kny
gas pasiskaitymui ir 
skaitytojams į visas 
šaulio. (Reikalaudami 
informacijų rašykite 
adreso:
Ljithuankin Book Exchange 
837 W. 34-th Placc (Dept. N.) 

Chicago, 111.

siunčiani 
dalis pa
pili tesnių 

ant šio

PATOGI IR TRUMPA 
KELIONĖ Į LIETUVĄ

i Keliauk naugiai 
ant Hinagių S. V. 
valdžios laivų, ka
da važiuosi j Lietu 
vą arba partrauk 
Kiminai čionai. 
Plaukimas du kar
tu savaitėje.

Smagi, greita ke 
lionė, puikus ir 
{vairus valgiai — 
amitningi kambariai 
—parankamai viso

kį-—1soclalės svetainės-t-tas ką gausite
ant S. V Valdžios laivų.

S. Lcvlathan
S.
8.
8. 
8. 
8.

s.s.s.s.s.s.

6
18
23
27

Sept. 29 Oct. 20 
President Arthur ............... Oct. 2

Geo. Washington  ....... Oct.
America ,...................   Oct.
I’resident Roosevelt ....... Oct.
Presldent Harding ........... Oct.

Rąžykite apie kainas ir kitas 
informacijas j

United States Lines
110 South Dearborh St Chicago, III.

Agentai didesniuose miestuose. 
Canados Ofisas: 79 Queen St. W.

Toronto
Vedėjai

UNITED STATES SHIPPING DOARD

NAUJIENOS, Chicago,
čios pardavinėjamos papiginta 
kaina. 

. I. ■■■ I ...ta I... . A—
Iš ginčo — žmogžudystė.

Panevėžys (E.) Rugpiu- 
čio 24 d. ant vieškelio Panevė
žy s-Pailiimiškis ties Bobkainio 
vienkiemiu, pll. Dirkis Alfon
sas susiginčijęs penkiais revol
verio šūviais nušovė pil. Kon
čių Mikų. Kaltininkas suimtas.

Plačiausiai Rūkomas
Tonų tonai Tabako, milionų 
dolerių vertes yra suvartoja
ma per cigaretę rūkytoji) ar
miją, visam sviete.

Iš viso tabako, kuris 
čiamas į durnus, nėra 
nio, kaip kad 100% 
Turkiškas Tabakas 
HELMARUOSE.

paver- 
geres- 
Tyras 

esantis

20 HELMARŲ duoda Jums 
kokybę. 20 paprastų cigare- 
tų duoda jums kiekybę. Kat
rų jus pasirenkat? Jie kai
nuoja beveik vienodai.

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsau
goja juos nuo susiiaužymo ir 
susimankymo. Paprasti ci- 
baretai yra supakuoti į pun
delius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

augIšdirbėjai 
ščiausioo 
Sies Turkiškų 
ir Egyptiškų 
Cigaretų pa

saulyje.

BOJĘS eflO orio

Ofiso Telefonas DP LT A IUMAD Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kanib. 1202. Kampas Štate gatves.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

■ T............. ............... ........... ........- - ...................   '

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA- . 

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m«. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĖ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
*'>■ L, į ~ ’1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knjjgų pasirenkant iš 6 * 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

mftų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

r DR. M. ŽILVITIS
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Liet. Tauto* Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo iidlavos 

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Ave^ 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piot. Mišparai 7:80 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekamo pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

Phono Cicero .5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas
Park Elcvatorio. , i

—......................

RaJdencijos Tel. Rrunewick 4887

Dr. C. Yticius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M.

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

K&aipAfl Robey ir North Avė.
............................   J

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
SL Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
P. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Rosėlanu, 111. 
Nedeliomis 9 iki 12.

Res. Phone Republic 7812 
Res. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FEHX A. MANELIS 
Naprapath

3267 $0. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M. 
.........

r -
Dr. Anielė Kaushillas

CH’ROPRACTOR
3250 So. Halsted.St., 

Ant viršaus Universal State Banko 
Phone Yards 4951

Pranešu visuomenei, kad savo 
naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę1 vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios madds naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedely, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver- 
Se ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 

:i 8 yal. vakare. Utarninke ir ne- 
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACUA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba au- 
grąžfnimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, Žiūrime ligonių bu 
pagalba X-Ray. Mikroskopu Ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko ne! 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nea gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, lafcai tan
kini galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo orgiviBmc

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, Šiandien dar turime priim
ti tą pulkit pasiūlymų, pagaminta per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy- 
vena nuolat po num. 13« South Wabasb 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausiu* 

serumus, ėiepus, antitokinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abėjotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali įrodyti Ar turite reuma- 
tižkus skausmus kautose 7 šašus, rudas plot
inas arba išbėrimus? Ar slenku jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje ? Ar nupuolu svarumus, ar jaučiatiet 
pavargęs, sunervuot.is ir nr neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovi Jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad per- 
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme 
Ar esate nervuott ir nekantrus, ar turit* 
ga'vcs sukimą, ar pametėto energiją 1) 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu-' 
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
'jūsų sveikata ir energija yra žeminu nor« 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis

Electro-Mcal Doctors
Po vadovyste Dr. R/ G McCafthy

136 Wabash Avė....  Chicago
Valandos nuc 9 (ryto iki 6 vakare. Sere 

doj ir subatoj ikV 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vai. ryto iki 1' vai po ,

■ ,J"
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Penktadienis, RuglS. 28,1923
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NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-! 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1 
F£L «->S. TAS JUMS RUS į Į ANT NAUDOS. t 

S. L. FABIONAS fi8.s

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiau* įaugus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St„ Roum 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedeliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
i—.................. ,

....................... 1 . ............... *
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitf St.

Telephonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arbą parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
................................... I,|

Tel. Dearborn 9057

A. A, BLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. WaBhington St.

Cor. Waahington & Clark

Namų Tel.: Hyde.Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
1 Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. tVabasb Avė.

Tel.: Pullman 6377. L —. ----- 4

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI j

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukce A v., 461 N. Halsted SL 
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayette 4223 į
Plumbing, Hcating ;

Kaipo lietuvis, lietuviams visados | 
patarnauju kuogeriausiai t

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III. I
------- . i - - - >

LIEPOS !
■ DRABUŽIU 

PATUSTINIMO ,
IŠPARDAVIMAS f'

Jei Jus esate atidėję pirkirrzą Jusu 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl lė 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 i- 
$27.50 dabar ........................... .
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 'V'hb 
vyrų vertės nuo $30.00, $8^.uD 
$35.00. Dabar ..................   $25.(>a
1 ir 2 kelnių ąiųtai dėl vyrą ir jauną 
vyrų vertės ml> $37.50, $42J>C a 
$47.50. Dabar.......... ....... $32.5(1
jaunimui sportiško modelio 2 kelnką 
siutai vertės nuo $22.50, $2K50 b 
$27.50. Dabar ..........................
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų liū
tai ui $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.'€ L 
augščiau.

S. GORDON
i 739 W. 14th Str. ,
1-mos durys į rytus nuo Halstą.5 

Atdara kasdien nuo 8 ryf>*» li«r 1 ra*
’ Subatomis nuo 8 ryto liį 

Nedaliomis nuo 8 rytu liį, u
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KLEIN BROS
<md IldistPilStred tas iš vietos lietuvių 

judėjimo.

NAUJIENOS, Chicago, Dl

Nepriimame orderių nei laiškais nei telefonu

Didelis Išpardavimas Poli Parrot Ceverykii
Žinomi Poli Parrot Stav Brand čeverykai bus demontruojami musų 

vku departamente subatoje ant gyvų modelių. Gražios dovanos 
juodimos kiekvienam vaikui ir mergaitei laike šio parodymo, 
ite ii- pamatykite tuo> didelės vertes, gerai padarytus, tikros 
čeverykus visai šeimynai.

'■j

Vaiky Poli Parrot 
čeverykai

Vaikų Poli Parrot čeverykai, vi
si tikros odos, naujų rudeninių 
stylių, padaryti pavydale maho- 
gany veršiuko odos, gun metai 
veršiukų ir ožiukų odos. Good
year guminės kulnįs C A f%Q 
mieros iki 11, po

Vyrų Poli Parrot 
čeverykai

Vyrų .Poli Parrot Čeverykai, visi 
iš tikros odos, padaryti gunmetal 
veršiuko odos ir mahogany brown 
veršiuko odos. Francuziškaiš smai 
liagaliais, Goodyear gum6 kul
nis, mieros iki 5Va $4.85

Dovanos dykai vaikams
Musų čeveryktj departamente su
batoje laike demonstracijos.

Poli Parrot čeverykai
Vyrams, moterims ir vaikams 
MERGINŲ POLL PARROT .

ČEVERYKAI
Visi iš tikros odos, padaryti pavy
dale mahogany ir gun metai ver
šiuko odos, forma visuomet laikosi, 
gražiai padarytas priešakis, gurno 
kulnįs, mieros $2.95

Moterų Poli Parrot 
čeverykai

Moterų Poli parrot oxfordai, 
minkštos juodos ožiuko odos, 
brown ožiuko odos, mahogany 
veršiuko ir juodi satininiai pumps 
nauji rudeniniai styliai, minkšti 
rankomis prisiūti padai, visos 
™eros,.$3.85 $4.85

i'Star Brand Shoet 
Are ftetter”

Pirkite jū
sų rudeni
nius siutus 
čionai.

o ver

F P

ai ir

tai pirkti

■ai bus pro- 

sinami dykai 

per visą metą.

Didelis New Yorko 
Pirkinys iš 500 styliš- 

ky rudeniniu
2 kelniy siūty ir 

overkduty
Pardavimui tik už

$29.75
Siutai

kelnių siutai naujausių rudeninių 
ir žieminių modelių, visi grynų vil
nų išdirbinio, rankomis pasiūti, 
mėlini šeržai, gražus worsteds ir 
cašsimeres. Siutai tinkami kiek
vienam vyrui COO 
Subatoje f U

Overkautai
Overkautai grynų vilnų išdirbimo, 
gražiais užpakaliais, ruimingi ul- 
steriai, konservatyviški, šilkiniai 
yoke ir rankoviij
pamušai b U
“Kenelworth Rūbai” de! vaikinų 

— 2 kelnių
Siutai vilnonio audeklo, alpaca pa
mušalu, platus ir plačiais diržais, 
gražių modelių, kelnės pilnai su 
pamušalu, extra diržas. Vidui žai
dimui hole ir lazda dykai su vaikų 
siutu už $6.95 ir $^2.50 
daugiau *** “ w

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

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

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

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

i

Atvažiayirs man į Kenoshą 
dar 1907 metais, lietuviai vei
kime nieku ineaitsižymejo ir 
apie Kenoshą mažai, o gal ir 
nieks negirdėjo. Ilgainiui pra
dėta tverti įvairios draugijos, 
tautinės ir politines. Biznierių 
tuo laiku lietuvių nedaug bu
vo, apart smuklių. Dabar gi 
randasi daug {lietusių, kurie 
tu‘ri biznius — bučernes, gro- 
cernes, dry goodis, čeal estate, 
pinigų siuntimo agentūrų, tu
rime siuvėjų, laikrodininkų ir 
Staučių, tarp tų taiso ir nau
jus dirba Kaz. Braževičius,, tik 
stokoja daktarų ir advokatų, 
lietuvių. Miestas tuo laiku gy
ventojų tūry s apie 12,000, da
bar jau tiri apie 46,000; dar
bai dina Visada gjerai, . vien 
tik su britais yra sunku, nes 
nuomai negalima gauti, o pirk
ti nuosavus tai palyginus su 
kitais miestais kainos aukš
tos. Pragyvenimas yra pap
rastai brangesnis kaip kitur. 
Darbininkams moka'' nuo 35c. 
iki 50c. ir daugiau dienai, vie
nok čia dirba 
štukių.

šiuo tarpu 
veikimo, kaip
grįžęs į Kenoshą, 
veikia SLA.’ 212 kuopa, neži
nia tik kodėl tie musų kores
pondentai apsileidę, neskelbia. 
Rugpiučio 12
kp. surengtas šeimyniškas iš
važiavimas į Padrieks 
Buvo narių ir svečių apie 150; 
valgis ir gėrymas buvo dykai 
ir p. Macu ori us prie pietų nu
ėmė grupės paveikslus,, ir ža
dėjo pasiųsti patalpinti Tė
vynėje. Taip linksmai tyram 
lauke tarpe medžių . ir ežero 
praleidėme laiką ir (Įeito rei
kia tart ačiū* rengėjams.

griežė Balčaičiutės, mažas vai
kiukas Telesius griežė smui
ką ir dar vienas vaikiukas 
deklamavo “sodos piemenėlis”. 
Pirm koncerto drg. Marcinke
vičiaus buvo perstatytas kal
bėti p. J. Gebartas iš Mitwau- 
kee. Kalbėjo apie susivieniji
mo! reikalus, paliudydamas 
taipjau Dr. šiitfpą ‘ ir kunigus. 
Po įjo d. M. Kasparaitis iš Ra- 
cine. Kelis žodžius apie SLA. 
pasakė ir Kaz. Braževičius, 
kaipo senas tos kuopos narys. 
Jis kalbėjo apie SLA. ir apie 
Floridą. Ant galo būrelis mer
gaičių sudainavo anilrikoniš- 
Iką himną. Tuo ir užisfibaigė 
programas. Po to buvo šokiai 
ir vakarienėj kurią gamino 
ponios Marcinkevičienė, Pote- 
liunienė, Kančienė ir Mitkie
nė. Tokio programų ir tokios 
vakarieės, gMli sakyti, Keno
shoj dar nebuvo, todėl nuo sa- 
vęs rengėjams tariu* širdingą 
ačiū.

Kai kurie draugai mėgsta 
pasijuokti: kur, sako, buvęs, 
kur ne, o vis Kenosha yra ge
ibesnė. Taip, visur yra gerai, 
tik Kenoshoj išbuvęs ilgus me
tus esi kaip tėvynėj, ir tave 
visi pažįsta. Kitur gal yra ir 
gerinus, bet esi svetimas, — 
taį toks skirtumas.. x.

pažiūrų, ateina į įvairius pasi
linksminimus kas juos nepa-l 
rengtų. j

Nesenai lietuvis p. VI. 
Schlager (šlioigjeris) atidarė 
savo krutamu jų paveik slų te
atrą Grand avenėj. * »

Kazys Braževičius..

PRANEŠIMAS
Charles J. Bagdziunas per 15 metų patyręs Bankoje ir Real Estate 
biznyje, kurį per tą laiką yra patarnavęs teisingai ir užganėdinęs vi
siems kurie atėjo su reikalais. Dabartės atidarė Real Estate ofisą po 
numeriu 736 West 3£>th Street, kur yra vedamas generališkas biznis, 
pardavimui ir pirkimui namų, statymu naujų namų, sutaikinu mainus 
ir paskolas ant namų.
Padarome visokius legališkus raštus prie pirkimo, pardavimo arba 
mainimui namų, bizniu, farmų ir tt. Peržiurim abstraktus su didele 
atsarga (už kurį atsakome), padarome mortagius ir kitus raštus prie 
paskolinimo pinigu.
Sutaikome geriausiose kompanijose apdraudimo namus, naminius daik
tus, biznius nuo ugnies ir apvogimų, taipgi stiklus ir automobilius nuo 
visokių atsitikimų. Kainas galima gauti trumpam laike dykai.
Patarimų visados galima gauti dykai ir visi esate užprašomi atsilan
kyti į musų ofisą.

Chas. J. Bagdziunas & Company
736 Wcst 35th Street, Phone Boulevard 0012

§ AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 81 gal. 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu-^H 
si Pennsylvani-Hl 
jos ligonbučiuc 
sę. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitSs, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

daugiausia nito

iš visuomeninio 
pastebėjau pa

dauginusiai

d. buvo

Lake

iRugjsėjo 16 lįvybo S!LA. 
l()-to apskričio suvažiavimas. 
Kaip temijau, dešimtam ap
skričiui sekasi gerai, turtu ir 
darbu, tik prastoką turi rašti
ninką. 

1 ' /

Po suvažiavimo SLA. 212 
kp. surengė banketą, kuris pa
vyko kuogeriausiai. •> Progra
mas buvo gan įvairu‘s, panelės 
Petkiutės iš Racine atsižymė
jo skambinirrtu piano ir daino
mis, poni Jetlenevskienė gra
žiai padainavo, poni .Pesulie- 
nė taipgi solo, p. Raščiys solo 
anglų kalba, lietuvių ir rusų 
piano okomponavo p. St. Vai
telis. Diailogą “Pati pasileido” 
išpildė iš Racine pp. Golam- 
bauskai; Balčaičio ir Seklins- 
kio mergaitės išpjildė dialogą, 
kur viena gyrė bažnytinę mo
kyklą, kita — public škulę; 
pianįi skambino ir smuikif

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Ar jus žinote, kad
Puikus eklestiastiški ir valstijiniai 

rūbai, aukso ir sidabro, išsagstyti 
perlais, rubies ir emeraldais, dabar 
yra rengiami Maskvoje parodai dide
liame Kremlio Palociui dėl Rusijos 
carų? Tai yra papročiai daromi su 
didelėmis iškilmėmis Rusų Patrijar- 
chų j keturis ar penkis šimtus metų. 
Kai kurie rūbai taip yra štyvi nuo 
aukso ir sidabro, kad jie gali stovėti 
pastatyti vieni. Ar jus žinote, kad 
Turkiškas tabakas Helmaruose yra 
gryniausias tabakas kokį jus gaunate 
rūkymui ?

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO. ILL.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr.VANPAING
SPECIALISTAS

Šviesą ir pajiegą suvedame j senui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

•\ BARTKUS Pres
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Garsinkities “Naujienose

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.
Ofisas ir Labaratorija

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Aidžiausia Vadovaujama Skrybeiit Išdirbyste Southwest Sidėje
Visas antras augštas naujU vaikams skrybėlių

GRAŽIOS RUDENINfiS 
SKRYBĖLĖS

Iš Lyons Velvet
Labai naujų stylių ir spal
vų įskaitant populiarį 
brown, sand Cocooa, Rau
donos Rožės, Pilkos ir 
naujos fiėlynos ir kombi
nacijų.

JAUNŲ MOTERŲ 
SKRYBĖLĖS

Mes taipgi turime gražų 
pasirinkimą smart juodų 
skrybėlių iš Lyons Velvet, 
labai gražiai trimuotų, 
žąsų ir ostrich plunksnų 
ir

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3318 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

MšrDR. HERZMAN^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktj Drexel 951 
Boulevard 4188

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

kiti pagražinimai.

čionai gralių mažų skrybčlai-3000 
čių, taip kaip suaugusios se- 
serjs, kad padarius kiekvieną 
mergaitę linksma. Kainos 

. $1.50, $2.00, $2.50 ir augščiau

Puikus pasirinkimas styliškų moterų skrybėlių — 
gaujos spalvos, taipgi gražios juodos skrybėlės. Spe
cialiai tik šiai savaitei. .Puikios vertės sportiškų 
skrybėlių,

$1.40 — $2.00 — $2.25
Njfty skrybėslės mokyklų merginoms visų 

populiarių spalvų
3 didelės krautuvės sykiu

Skrybėles, visuomet 
yra už $3.45, $4;00, $4.98 ir 
daugiau. Jog pardavinėjamos 
kitur už $8.50 — $9.50 ir 
$10.50. Ateikite ir persitik
rinkite pačios.

—»** TWIN

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
8464 So. Halsted St.

Ofiso Vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

ti

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

V

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

'Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chir 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 i 
3259 So. Halsted St., Chica

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

. Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

' Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930. 

Valandos pagal sutarti

Office Houraų 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5032

DR. M.STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

P
DR. V. A. ŠIMKUS

C dytojas, Chirurgas Ir Akeieris 
/ 3315 Soath Halsted SL 
/ Tel. Boulevard 1401 ‘

Vai. 9 ryto lig 2 P. M, ir 7—9 P.M. 
Ned. 9—12 A. M.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

''iki 2 vai. po pietų.
II. - . ........................................................... .....

t Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—-8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Iridependence Blvd. Chicago

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Asbland Avė 
Kampa* 47-toe sat.

2-rot lubobe

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St., Chicago, III

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo. 
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedėlioj pagal sutarti.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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Didelis Išpardavimas Poli Parrot Ceverykri 
žinomi Poli Parrot Star Brand čeverykiti bus demontruojami musų 
čevervku departamento subatoje ant gyvi} modelių. Gražios dovanos 
bus duodamos kiekvienam vaikui ir mergaitei laike šio parodymo. 
Ateikite ir pamatykite tuojjj didelės vertės, gerai padarytus, tikros 
odos čeverykus visai šeimynai.

Vaikų Poli Parrot 
čeverykai

Vaikų Poli Parrot čeverykai, vi
si tikros odos, naujų rudeninių 
stylių, padaryti pavydale maho
gany veršiuko odos, gun metai 
veršiukų ir ožiukų odos. Good
year guminės kulnįs C A 
mieros iki 11, po

Vyrų Poli Parrot 
čeverykai

Vyrų.Poll Parrot Čeverykai, visi 
iš tikros odos, padaryti gunmetal 
veršiuko odos ir mahogany brown 
veršiuko odos. Francuziškais smai 
liagaliais, Goodyear gum€ kul
nis, mieros iki $4.85

Dovanos dykąi vaikams
Musų čeveryktj departamente su
batoje laike demonstracijos.

Poli Parrot čeverykai
Vyrams, moterims ir vaikams

MERGINŲ POLL PARROT . 
ČEVERYKAI

Visi iš tikros odos, padaryti pavy- 
dale mahogany ir gun metai ver
šiuko odos, forma visuomet laikosi, 
gražiai padarytas priešakis. gurno 
kulnįs, mieros $2.95

Moterų Poli Parrot 
čeverykai

Moterų Poli parrot oxfordai, 
minkštos juodos ožiuko odos, 
brown ožiuko odos, mahogany 
veršiuko ir juodi satininiai' pumps 
nauji rudeniniai styliai, minkšti 
rankomis prisiūti padai, visos

$3.85 ir$4.85

•■'Star Brand Shoti 
Art Bttter"

Atvažiayirs man į Kenoslią 
dar 1907 metais, lietuviai vei
kime nieku neat&ižymėjo lir 
apie Kenoshų mažai, o gal ir 
nieks negirdėjo. Ilgainiui pra
dėta tverti įvairios draugijos, 
tautinės ir politinės. Biznierių 
tuo laiku lietuvių nedaug bu
vo, apart smuklių. Dabar gi 
randasi daug (lietusių, kurie 
turi biznius — bučernes, gro- 
cernes, dry goods, i^eal estate, 
pinigų siuntimo agentūrų, tu
rime siuvėjų, laikrodininkų ir 
šiaučių, tarp tų taiso ir nau
jus dirba Kaz. Braževičius,, tik 
stokoja daktarų ir advokatų, 
lietuvių. Miestas tuo laiku gy
ventojų tūry s apie 12,000, da
bar jau tiri apie 46,000; dar
bai dina visada g|orai, vien 
tik su butais yra sunku, nes 
nuomai negalima gauti, o pirk
ti nuosavus tai palyginus sii 
kitais miestais kainos aukš
tos. Pragyvenimas yra pap
rastai brangesnis kaip kitur. 
Darbininkams moka' nuo 35c. 
iki 50c. ir daugiau dienai, vie
nok čia dirba

griežė Balčaičiutės, mažas vai
kiukas Tel'esius griežė smui
kų ir dar vienas vaikiukas 
deklamavo “sodos piemenėlis”. 
Pirm koncerto tlrg. Marcinke
vičiaus buvo perstatytas kal
bėti p. J. Gebartas iš Mihvau- 
kee. Kalbėjo apie susivieniji
mo reikalus, pakali ūdydama s 
taipjau Dr. šliupų’ir kunigus. 
Po įjo d. M. Kasparaitis iš Ra
cine. Kelis žodžius apie SLA. 
pasakė ir Kaz. Braževičius, 
kaipo senas tos kuopos narys. 
Jis kalbėjo apie SLA. ir apie 
Florida. Ant galo būrelis mer
gaičių sudainavo amerikoniš
kų himnų. Tuo ir užSsffibaigė 
programas. Po to buvo šokiai 
ir vakarienė, kurių gamino 
ponios Marcinkevičienė, Pote- 
liunienė, Kančienė ir Mitkie
nė. Tokio programo ir tokios 
vakarieės, gMli sakyti, Keno- 
shoj dar nebuvo, todėl nuo sa
vęs rengėjams tariu’ širdingų 
ačiū.

Kai kurie draugai mėgsta 
pasijuokti: kur, sako, buvęs, 
kur ne, o vis • Kenosha yra gė
lesnė. Taip, visur yra gerai, 
tik Kcnosboj išbuvęs ilgus me
tus esi kaip tėvynėj, ir tave 
visi pažįsta. Kitur gal yra ir 
gerinus, bet esi svetimas, — 
tai toks skirtumas..

Kenoshos lietusiai i 
pažiūrų, ateina į įvairius pasi
linksminimus kas juos nepa
rengtų.

Nesenai lietuvis
Schlager (Šliogjer.is) 
savo krutamu jų paveikslų te
atrų Grand avenėj. • .

.Kazys Braževičius.*

PRANEŠIMAS

kautai
čionai bu

sinami dykai

per visą metą.

Pirkite jū
sų rudeni
nius siutus 
čionai.

Didelis New Yorko 
Pirkinys iš 500 styliš- 

ky rudeniniy *
2 kelniy siūty ir 

overkauty
Pardavimui tik už

$29 75
Siutai

kelnių siutai naujausių rudeninių 
ir žieminių modelių, visi grynų vil
nų išdirbimo, rankomis pasiūti, 
mėlini šeržai, gražus worsteds ir 
cašsimeres. Siutai tinkami kiek- 
’ ienam vyrui C 90 7 C 
Subatoje U

Overkautai
Overkautai grynų vilnų išdirbimo, 
gražiais užpakaliais, ruimingi ul- 
: tenai, konservatyviski, šilkiniai 
yoke ir rankovių C O O
pamušai f v

“Kenelworth Rūbai” dėl vaikinų 
—. 2 kelnių

Siutai vilnonio audeklo, alpaca pa
mušalu, platus ir plačiais diržais, 
gražių modelių, kelnės pilnai su 
pamušalu, extra diržas. Vidui žai
dimui bolė ir lazda dykai su vaikų 
siutu už $6.95 ir CIO CA 
daugiau

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

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

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

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO. ILL.

Šviesą ir pajiegą suvedame J senui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A BARTKUS Pres
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

iš visuomeninio 
pastebėjau pa- 

dauglausiai

šiuo tarpu 
veikimo, kaip 
grįžęs į Kenoshą, 
veikia SLA.' 212 kuopa, neži
nia tik kodėl tie musų kores
pondentai apsileidę, neskelbia. 
Rugpjūčio 12 d. buvo SLA.
kp. surengtas šeimyniškas iš 
važiavimas į Padrieks
Buvo narių ir svečių apie 150; 
valgis ir gėrymas buvo dyka 
ir p. Macnorius prie pietų nu
ėmė grupės paveikslus, ir ža
dėjo pasiųsti patalpinti Tė
vynėje. Taip linksmai tyram 
lauke tarpe medžių ./ir ežero 
praleidėme laiką ir (Fclto rei
kia tart ačiū* rengėjams.

Rugsėjo 16 
10-to apskričio 
Kaip temijau,
sk ričių i sekasi gerai, 
darbu, tik prastoką turi rašti
ninką. 

* 7

Po suvažiavimo SLA. 212 
kp. surengė banketą, kuris pa
vyko kuoigeriausiai. Progra
mas buvo gan įvairite, panelės 
Petkiutės iš Racine atsižymė
jo skambinimu piano ir daino
mis, poni Jedonevskicnė gra
žiai padainavo, poni Jesulie- 
nė taipgi solo, p. Raščiys solo 
anglų kalba, lietuvių ir rusų 
piano okoniponavo p. St. Vai
telis. Dialogą “Pati pasileido” 
išpildė iš Racine pp. Golam- 
bauskai; Ralčaičio ir Seklins- 
kio mergaitės išpildė dialogą, 
kur viena gyrė bažnytinę mo
kyklą, kita — public škulę; 
piapp! skambino ir smuikif

Ar jus žinote, kad
Puikus eklestiastiški ir valstijinia:' 

rūbai, aukso ir sidabro, išsagstyti 
perlais, rubies ir emeraldais, d,abar 
yra rengiami Maskvoje parodai dide
liame Kremlio Palociui dėl Rusijos 
carų ? Tai yra papročiai daromi su 
didelėmis iškilmėmis Rusų Patrijar- 
chų j keturis ar penkis šimtus metų. 
Kai kurie rūbai taip yra štyvi nuo 
aukso ir sidabro, kad jie gali stovėti 
pastatyti vieni. Ar jus žinote, kad 
Turkiškas tabakas Helmaruose yra 
gryniausias tabakas kokį jus gaunate 
rūkymui ?

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING 
SPECIALISTAS

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.
Ofisas ir Labaratorija 

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

:"lMrs.A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119 s
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
sę. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

p. VI. 
atidarė

Charles J. Bagdziunas per 15 metų patyręs Bankoje ir Real Estate 
biznyje, kurj per tą laiką yra patarnavęs teisingai ir užganėdinęs vi
siems kurie atėjo su reikalais. Dabartės atidarė Real Estate ofisą po 
numeriu 736 West 3£»th Street, kur yra vedamas generališkas biznis, 
pardavimui ir pirkimui namų, statymu naujų namų, sutaikinu mainus 
ir paskolas ant namų.
Padarome visokius legališkus raštus prie pirkimo, pardavimo arba 
mainimui namų, bizniu, farmų ir tt. Peržiurim abstraktus su didele 
atsarga (už kurj atsakome), padarome mortagius ir kitus raštus prie 
paskolinimo pinigų.
Sutaikome geriausiose kompanijose apdraudimo namus, naminius daik
tus, biznius nuo ugnies ir apvogimų, taipgi stiklus ir automobilius nuo 
visokių atsitikimų. Kainas galima gauti trumpam laike dykai.
Patarimą visados galima gauti dykai ir visi esate užprašomi atsilan
kyti į musų ofisą.

Chas. J. Bagdziunas & Company
736 West 35th Street, Phone Boulevard 0012

Didžiausia Vadovaujama Skrybejiy Išdirbystė Southwest Sidėje
Visas antras augštas naujU vaikams skrybėlių

GRAŽIOS RUDENINĖS 
SKRYBĖLĖS

Iš Lyons Velvet
Labai naujų stylių ir spal
vų įskaitant populiarį 
brown, sand Cocooa, Rau
donos Rožės, Pilkos ir 
naujos flėlynos ir kombi
nacijų.

JAUNŲ MOTERŲ 
SKRYBĖLĖS

Mes taipgi turime gražų 
pasirinkimą smart juodų 
skrybėlių iš Lyons Velvet, 
labai gražiai trimuotų, 
žąsų ir ostrich plunksnų 
ir kiti pagražinimai.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 8318 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^-DR. HERZMAN^

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136 

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

čionai 3000 graEių mažų skrybėlai
čių, taip kaip suaugusios se- 
serjs, kad padarius kiekvieną 
mergaitę linksma. Kainos 

. $1.50, $2.00, $2.50 ir augščiau

Puikus pasirinkimas styliškų moterų skrybėlių — 
iiaujos spalvos, taipgi gražios juodos skrybėlės. Spe
cialiai tik šiai savaitei. •Puikios vertės sportiškų 
skrybėlių,

$1.40 — $2.00 — $2.25
Njfty skrybėslės mokyklų merginoms visų 

populiarių spalvų
3 didelės krautuvės sykiu

Skrybėlės, visuomet 
yra už $3.45, $4:00, $4.98 ir 
daugiau. Jos pąrtląvinėjamos 
kitur už $8.50 — $9.50 ir 
$10.50. Ateikite ir persitik
rinkite pačios.

—*TWIN

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
8464 So. Halsted St.

Ofiso Vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nub 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERE A

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa

tarnauju mbte- 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiurė- 

\ jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of Įsas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton

4454 So. Westem Avė.
(kamp. 45 St.) 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 3 po pietų, iki 9 vak. 

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

. Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

''iki 2 vai. po pietų.
■■ .............. ■

v Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Are.

Tel. Prospect 1930. 
Valandos pagal sutarti

- . -........................................ Į . '..................................................................... * Į-----------

Office Houraų 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

i .......................—........   i

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Ihdependence Blvd. Chicago

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto Ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Aksieris

3315 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401 ‘

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

f

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St^ 

Kampas 18 ir Halsted St.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUilENTHAL

Optometriat 
TeL Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampai 47-toa gat.

2-roa luboba

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Te!. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 6574.
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St., Chicago, III

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo.
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8.

Nedėlioj pagal sutarti.
1510-12 N. Kobey St., Chicago

UmmK
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NAUJIENOS
. OTIm Ltthuanlan Daily N«wi 

PuhUahad Daily, azcapt Sunday By 
Tha Lithuanian Vawa Puto. Co., Ino.

Xdit»x P. firiffaitibi
1789 SouthHalsted Straat 

Chicago, III.
Telephone Rposavelt 85M

Subscription Rateai
$8.00 per year in Canada. j
17.00 per year outaide of Chicage.
>8.0t per year in Chicaso.

8c per copy.

Entered as Second Olas* Matter 
March 17th, 1914, ak the Post Office 
pf Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halated St., Chicago, 
III. — Telefonai i Rooserelt 8500.

dar naudingesni.”
Adresas: 3303 So. Morgan St., 

Chicago, III.

CHICAGIECIAI, APSI
ŽIŪRĖKITE!

MUCIUS ŠCEVOLA < f (

Laiškai iš Vokietijos
............. ...... . ■■!■■■ ■!■ ■■

(Musų specialio korespondento). .

Pritarimas Mokslo 
Draugų suma

nymui.

Užsimokijimo kainai
Chicago je — paltui

Metams------ - ----- ---------- —__-, $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam ........  1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoja per neiiotejusl
Viena kopija ,, - --i 8c
Savaitei...................... .......... ——18c
Mėnesiui............... ...........   75c

Suvienytose Valstijoee, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams..................   $7.00
Pusei metų ...................................8.50
'Ęrims mėnesiams_________ 1.75 j
Dviem mėnesiam_____________ 1.251
Vienam mėnesiui.751

Lietuvon ir kitur nisieniaosei | 
(Atpiginta)

Metams ..........--------------------- - $8.00
Pusei metų_________ _________ 4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu- su uisakymu.
" ■ ■.of-gsan.'gv.’.'s

Vėl Mussolini 
laimėjo.

msrrsK-i

Vienas “Keleivio” korespon
dentas daro palyginimą tarp 
Bostono ir Chicagos:

“Nors Bostono lietuviai 
traukia munšainą pusėtinai, 
bet toli gražu negali susily
ginti su chicagiečiais, kurie 
munšaine yra paskendę. Bos
tono lietuviai gyvena daug 
švariau ir kulturiškiau, negu 
Chicagos. Chicagos distrik- 
tuose, kur gyvena lietuviai, 
'lenkai ir rusai, ten karčiama 
prie karčiamos ir visokis rau
gas kerta į nosį iš tolo.—

“Chicagos lietuviai turi dve- 
[ jas kapines — tautiškas ir ka

talikiškas. Abejos kapinės 
gražiai Užlaikomos, nes daro 
gerą biznį. Mat Chicagoj kas
dien miršta po tris-keturis 
lietuvius, ir vis nuo munšai- 
noA’
Well — išrodo labai prastai, 

kad apie chicagiečius darosi to
kia opinija sviete. Bet visgi Chi- 
caga yra davusi ne mažiaus lie
tuvių visuomenės judėjimui, ne
gu kuri kita kolonija Ameriko
je.

(Pabaiga)

Santarvės ambasadorių 
taryba sutiko pripažinti Ita
lijos valdžios reikalavimą, 
kad Graikija užmokėtų Ita- 
lijaT50 milionų lirų ($2,500,- 
000) atlyginimo už italų ko
misijos išžudymą Janinoje. 
Tam reikalavimui pradžioje 
griežtai priešinosi >Vng-lija, 
bet Italijos atstovą parėmė 
Francija ir Japonija, ir An-i 
glijos įgaliotiniui teko nusi-j 
leisti.

Tai yra nauja akyplėšiško 
imperializmo pergalė tarp
tautinėje Europos politiko
je.

Iki šiol dar nėra įrodyta, 
kad Graikija yra kalta tą
ja Janinoje įvykusiąją pik
tadarybe ; nėra net tikro pa
mato spėti, kad ją atliko 
graikų tautos žmonės. Am
basadorių taryba buvo pa
skyrusi tyrinėjimo komisiją 
ir buvo girdėt, kad ji įsiti
kinusi, jogei Graikijos kal
tinti negalima.

To nežiūrint, Mussolini 
reikalauja, kad Graikija mo
kėtų bausmę — ir ambasa
dorių taryba pritaria jai!

Ko tuomet stebėtis, kad 
Santarvė parėmė Lenkiją 
jos ginče su Lietuva dėl Vil
niaus.

Bet didžiųjų valstybių val
džios klysta, jeigu jos ma
no, kad šitoks tyčiojimąsi iš 
silpnesniųjų tautų išeis joms 
į gerą. Jau ne viena galinga 
imperija, vedusi tokią plėši
kišką politiką, šiandie 
pavirtusi griuvėsiais.

yra

Diktatūra ir 
pilietinis karas.

Kuomet Rusijoje bolševi7 
kai anąmet ginkluota jėga 
nuvertė demokratinę valdžią 
ir įsteigė savo diktatūrą, tai 
šalyje prasidėjo pilietinis 
karas, kuris tęsėsi per kele
tą metų. Bolševizmo šalinin
kai tuomet sakė, kad tą ka
rą iššaukę kontr-revoliucio- 
nieriai ir užsienių kapita
las.

Yra tiesa, kad Rusijos re
akcininkai ir \ svetimųjų ša
lių imperialistai stengėsi pa-

i didinti pilietinio karo gaisrą 
Rusijoje, bet jisai nebūty 
kilęs, jeigu nebūtų buvus su
griauta žmonių valdžia ir 
nebūtų ją pakeitęs diktatū
ros despotizmas.

Štai, žiūrėkite, kas dabar 
dedasi Bulgarijoje. Eina 
kruvina kova tarp valdžios 
ir sukilėlių. Jau kokia savai
tė laiko, kaip ji tęsiasi, ir 
dar nežinia, kuo ji baigsis. 
O valdžia, prieš kurią šis su
kilimas įvyko, tapo įsteigta 
viso tik keletas mėnesių at
gal. Ji atsirado, kaipo pasek-

I mė militąrinio perversmo, 
nuvertusio valdžią, kurią 
buvo pastatęs parlamentas. 

[Armijos generolų ir kara
liaus pakalikų sutvertoji 
naujoji valdžia išvaikė žmo
nių išrinktąją atstovybę ir 
įsteigė organizuotos jėgos 
režimą, diktatūrą.

Dabar jau matome Bulga
rijoje pilietinį karą.

Panašus dalykai praside
da ir Vokietijoje. Šalis ren
giasi prie pilietinio karo. 
Pirmą žingsnį į jį padarė 
Bavarijos monarchistai, pa
skelbdami diktatūrą savo p - -
krašte ir. pareikŠdami savo p ■ i 
pasiryžimą jėga nuversti --------- --------
centralinę respublikos vald- SAKO, KAD POINCARė PRA- 
žią Berline. I - LAIMĖJĘS.

Kalbant apie Bavariją, be- .-----------
Ije, reikia dar priminti, kad The JMi^aukee Leader rei- 
.. . . . . ... skia nuomonę, kad pasyvio prie-
JI buvo vienintele Vokietijos šinimosi sustabdymas Ruhro sri. 
valstija, kur vienu laiku bu-|tyjq neaąS Vokietijos pralaimė- 

Į vo pasisekę paimti viršų bol- jimas. Pralaimėjęs tikrenybėje 
ševikams. Tenai jau buvo ir P- Poincarė, kurio įsiveržimas į 
“sovietų respublika” prokla- Vokietiją nedavęs jam jokių tei- 
muota, pamėgdžiojant Rusi- giamų rezu,ltatlb 
jos pavyzdį. Tai iššaukė at-| Laikraštis sp^ja, kad Vokieti- 
kaklią tarpusavinę kovą|ia veikiausia tiktai dėlto sutiko 
žmonyse ir pagalios ta buvu- n“8ileisti’. “ b"vo iš 
siojo bolševizmo tvirtove pa- |belgų valdžių užtikrininiiJ( jogei 
virto VISOS Vokietijos mo- Rubro sritis busianti evakuota, 
narchizmo ir fašizmo lizdu, civilinė Vokietijos valdžia at- 
Bolševikiškos rųšies dikta- steigta okupuotose teritorijose 
turą pakeitė fašistinė dikta- ir vokiečių belaisviai paleisi!, 
turą, ir ji vėl traukia visą Y°kietij°s neva besąlygis pasi- 
San i pilietini karą. _ L kad ^elb6jus nu0

1 aigi diktatūra anaiptol minimo poną Poincarė. 
neužtikrina normalaus plė- šituos savo spėjimus “Mil- 
tojimosi valstybei. Priešin- waukee Leader” remia štai ko- 
gai, ji deda pamatą aštriems kiais faktais. Tuoj po to, kai 
vidujiniems konfliktams, ku- ^m®rikos bankininkų vadas, J. 
ne anksciaus ar•vėliaus is- L. Anglijos premjįras> ^d. 
siverzia pavidale kruvinų win> atlaikg siaptą konferencij, 
kovų, nešančių žmonėms su Poincarė, žinių agentūros 
pragaištį ir suirutę. x ėmė skelbti, kad Ruhro srities

Pamatysite dar, kas atei- klausime neužilgio įvyksianti at- 
tyje dėsis Rusijoje ir Itali- maina-, Iž> Berlino pradėjo eiti 
. . žinios, kad pasyvis pnešinima-
^°Je’ si busiąs sustabdytas. Londonas

gi davęs suprasti, kad, jeigu 
Vokietija pasiduosianti, tai bu-

i siančios išpildytos praktiškai vi
sos sąlygos, kurias stato Vokie-Apžvalga

PASIRODĖ “GYVENIMAS”.

kaina

Išėjo iš spaudos pirmas Dr. 
A. J. Karaliaus žurnalo “Gyve
nimo” numeris. Jisai yra nedi
delis, tik 16 puslapių (užtai ir 

tik $1.00 metams), bet
gražiai atspausdintas ir gana 
įdomaus turinio. Raštai dau
giausia pašvęsti įvairioms mok
slo žinioms ir sveikatos klausi
mams. Yra ir straipsnis apie na
mų ruošą, parašytas p46s Nor
mantai tės.

žurnalui bendradarbiauja ir 
Dr. Al. Davidonis. Apie “Gyve
nimo” uždavinius redaktorius ir 
leidėjas Dr. A. J. Karalius sa
ko: .

“ ‘Gyvenimas’ duos žmo
nėms straipsnių sveikatos, 
mokslo, lyties, eugenikos ir kt. 
klausimais. Sveikatos dalykuo
se žmonės reikalingi praktiš
kų žinių, reikalingi tokių raš
tų, tokių pamokų, kokiais jie 
savo kasdieniniam gyvenime 
galėtų naudotis. Mokslo klau
simais žmonės reikalingi sis
tematizuotų žinių. Lyties ir 
eugenikos dalykuose sveiki ir 
sektini nurodymai, gal būt,

I
Šit svarbiausios mintys, ku

rias ta ponia pati žydė anti
semitams kalbėjo ir buvo ova
cijomis palydėta.

Tokio tipo mitingai jau? vy
ksta po visą Vokietiją. Ir 
tiems ir kitiems rupi nuvers
ti susidariusią valdžią sumuš
ti centrą ir ypač socialdemo
kratus bet nei vieni nei kiti 
neprasitaria ką jie darytų nu
vertą dabartinę valdžią: Ar 
steigtų _ komuinfetiing .mokiArki- 
ją ar monarkistinę komuną?..

Tokių faktų esimas valsty
biniai nuisista<|iu^ių paliečių 
džiuginti negali. Tai smurto 
kelias, kuris savo kraujo gau
sumu gali kartais toli pra
lenkti rusų pralieto kraujo 
jūres.

Reikia tikėtis, kad energin
gas štrezemano kabinetas, 
•ypač sumanus Vidaus reikalų 
(minister|is Sbllmanas 'sugebės 
kiek pradžiovinti ir vienų ir 
kitų tuUžį. Tiek žinoma, tie 
ponai sunkina ir be to vargiai 
JiĮęt>akctianią vokjie^ių (darbo 
žmonių naštą, ardo z valstybės 
ūkio ir be to jau pakankamai 
suirusį gyvenimą, ir kenkia 
Vokietijos padėčiai užsieny.

Žinoma, tokiais ponais ne
gali nesidžiaugti Paryžius ir 
Maskva. Bet apie tai kitą' 
kartą.

Kai šis laiškas buvo jau pa
rašytas, gavau naujų davinių* 
apie naują smurtą, kurį rengia 
vokiečių juodašimčiai, kad su
griauti vokiečių dabartinę par-

Dabar gi Morgano firmos at
stovas, Thomas W. Lamont, pa
reiškė Chicago j e, kad dėl Ruhro 
srities nebusią karo Europoje. 
Pasak Milwaukee laikraščio, ši
tas jo pareiškimas reiškia:

‘^Morganas dabar nenori ka
ro. Jisai nori skolinti pinigus 
Europos valdžioms ir finan
suoti stambius privatinius biz- 
nio sumanymus. Visų didžių- 
jų valstybių valdžios rengiasi 
veikti šitoje linkmėje. Bus tai
ka ir biznio bu jojimas. Reng- 
kitės rašytis po didele tarp
tautine paskola Vokietijai ir 
Francijai.”
Taigi, “Leaderio” nuomone, 

kova Ruhro srityje tapo sustab
dyta pagal norą tarptautinio fi
nansinio kapitalo, kuris pama
tė, kad šarvuotos kumščios po
litika toliaus nebežada jo biz
niui gero pelno. Ir p. Poincart 
pasikėsinimas sutriuškinti Vo
kietiją nuėjo niekais, ačiū tvir
tam Vokietijos darbininkų pasi
priešinimui.

Ar teisinga yra šita nuomo
nė, paaiškės tuomet, kai pasi
rodys, kaip elgiasi Franci jos 
valdžia po Vokietijos pasidavi
mo.

programa, 
įvesti dik- 
kuri'e tos

Rugpiučio 28 dieną įvyko 
taip vadinamosios Deutsch- 
nationalo Volkspartei, ku
ri kartu įsu komunistai yra 
didžiausioj opozicijoje dabarti
nei valdžiai, ccntraiinio komi
teto posėdis, kuris suformula
vo visą eilę reikalavimų pava
dinęs “Dcutschnationale
Kampfprogramm, Einsetzung 
ciner Diktatur durch das deu- 
fsche Volk.” (Vokiečių tauti
ninkų kovojimui 
vokiečių tauta turi 
ta turą). šit kai 
programos punktai.

1. Pasipriešinimo tęsimas 
Reine ir Ruhrę.

2... Išmesti iŠ Vokietijos 
Santarvės (komisijų prancūzų 

ir belgų narius .
3. įSustabdyiti* sutarčių pil

dymą, apginkluoti tautą.
4. Panaikinti respublikai 

ginti įstatymą.
5. Ypatingai įgaliojimai į- 

staigai, kuri turi būti liuosa 
nuo gatvės, partijų ar partijų 
koalicijos įtakos, kuri turi bū
ti pastatyta vietoje nevykusio 
valstybes ministerių kabineto; 
jei parlamentas nenorėtų dito- 
\ti tokių įgafliojiimjų!., tuomet 
atsiklausti žmonių.

6. Organizuoti mylinčiųjų 
tvarką ir iŠtikrųjų dirbančiųjų 
gyventojų apsigynimą.

7. Reviziją mokesnių įstaty
mų.... 10 atšaukimas visų į- 
.statymų, kurie kenkia ukiui... 
ir t.t.

Čia svarbiausi politiniai mo
tyvai. Juodašimčių laikraščiai 
didelėmis raidėmis paduodami 
šį atsišaiikimą-programų, pa
stebi, (kad reikia tįjlkėtis, kad 
vokiečių tautininkų darbai ati
tiks programo žbdžiams, nes 
visokios rųšies kompromisų 
laikas kartą visiems amžiams 
jau perėjo... (Dfeiutsche Zei- 
tUng). Ką tai reiškia?

Mes jau nekalbėsime apie 
tai, kad svajonė apie diktatū
rą tėra.’tiktai silpnumo požy
mis, kad jokioj valstybėj nuo 
pat pasaulio įkūrimo valstybi
niame gyvenime nėra buvę 
stebuklo, kad jo ir nebusi Vals
tybė gali būti išgelbėta ‘tiktai 
visuomenės paj|ėgų koordina
cija, sąmoningu pasišventimu

nėra buvę

ir darbu, darbu... .Diktatūra 
tiktai tada galėtų būti vaišin
ga, jeigu ji butų pašaukta tam 
ar kitam įstatymui vykinti, 
varyti valstybės gyvenimą ži
nomu aiškiu keliu. Bet kuo
met reikia įstatymus kurti, 
kuomet reikia valstybei kelias 
ieškoti, tuomet diktatūra yra 
bejėgė, yra toksai muilo bur
bulas, (kokio reta paieškoti. 
Du musų gyvenimo pavyzdžiu: 
Leninas ir Mussolini. Leninas 
išleido .nesuskaitoma eibę dek
retų, bet kiek jų įvykinta?.. 
Antras “diktatorius” nusileido 
iki sienai parlamentariniai iš
minčiai: visiems įtikti! Pa
žiūrėkite tiktai, kaip Mussolini 
atideda neribotam rytojui 
spręsti visus klausimus, kurie 
gali sukelti šiokių ar tokių 
ginčų -bei nesutikimų, kaip jis 
lando ipo visų partijų - sekreto
rius, kad iškaulyti prielahku- 
mo!

Dar labiau diktatūra yra ne
įmanoma tekiame komplikuo
tame krašte, kaip šių dienų 
Vokietija, kur vidaus gyveni
mas toks iširęs, kur ir tarp
tautinė padėtis tokia paini. 
Reikia ieškoti naujų kelių, rei
kia naujos, naujos vertybės 
kurti, — tai ne diktatūros dar
bas! ' AtsiminJkife tiktai seną 
pasaką, kaip varlės prašė Ju
piterio, kad jis dovanotų joms 
karalių. Ir dabar svajoti apie 
diktatūrą Vokietijoje— darbas, 
tolygus Romos varlių susirU- 
piriimui.

J3«t l»o šios politines miniites 
neurastenijos, šis vokiečių tau- 
tininkų atsišaukimas turi sa
vyje dar daug ko blogesnio. 
Dalykas toks yra, kad pasku
tinis vokyčių mokesnių įsta
tymas gerokai apkrovė mo
kesniais Vokietijos turtuolius. 
Ir jo reviziją — reiškia paliuo- 
savdmą turtingųjų imto parei
gos mokėti mokesčius. Pa
naikinti visus kenkiančius 
u(kiui įstatymus, reiškia, visus 
įstatymus, kurie liečia papigin
tą biednuomenės maitinimą.. 
Apginkluoti “mylinčius tvar
ką” gyventojus vadinas ap- 
ginklitotį visuis juodašimčius. 
O tuo tarpu į užsienio politiką 
lenda su! raudonu kumščiu. 
Kancleris pareiškfč, ieškbsiąs 
šiokio ar tokio Susipratimo su 
Santarve, o jie reikalaudami 
sustabdyti visas reparacijas ir 
traktatų vykinimą, kenkia Vo
kietijos autoritetui, mažina 
palsitikSjimą vokj|ečjių vallisty>- 
be, stufmia ir be to jau suiru
sią valstybę į naujo karo — 
naminio ir su Santarve pra
žūtį. Soclatdcomkratų laik
raštis “Muenchener Post”, ka- 
rakter|izuodam0 šį atsišauki
mą, pastebi: “Vokiečių liaudis 
žino dabar, kas jos laukia: pa- 
liuosavimas turtuolių nuo mo
kesnių! Laisvas ūkis ir lais
vė pastipti badu kiekvienam, 
kitfrs nėra žemvaldis ar spe- 
(kiiliantas! Kalbinė <|ik/tatųra 
ir panaikinimas visų demokra
tinių liaudies1 teisių, belau
kiant naujo karo! Prieš šią 
vokiečių tautininkų programą 
šaukiam ir mes visus vokiečių 
darbo žmones į žūtbūtinę ko
vą !”

Kas rytas Vokiečių darbo 
žmonoms liūdniau aušta! To
kio ūpo, koks vyksta dabar 
Vokietijoje, man
Unatytti IIu|Mijo'jlc piįicš kruvi
nąją revoliuciją.
pažangieji valstybiniai nusista
tę elementai jungias apie nau
ją valdžią. Vyksta sunkiausio
mis aplinkybėmis arši kova 
ta^įp demokratijos' Iš vienos 
pusės ir juodosios bei raudono
sios reakcijos iš antros pusės. 
Kas laimes?..

(Apie vokiečių. valdžios pa
stangas sutvarkyti finansus— 
kitame laiške).

tiktai teko

Dabar visi

policijos. Ir pas mane ir pas 
brolį nuolat darydavo kratas, 
areštuodavo; dar 4 kartus ka
lėjime sėdėjau. O tardymas 
lenkų kalėjime, ypač lietu
viams kaimiečiams, toks: 
pjausto rankų ir kojų gyvna- 
ges, bado po nagais ylomis, de
da į tarpupirščiu® degančius 
papirosus, o mušimas ne ap
sakomas. Kuomet žmogus 
apalpsta, maža bekvepitoja, 

tuomet apipila šaltu vandeniu 
ir duoda pasirašyti po proto
kolu; o kas jame parašyta, 
kankinamasis nežino. Kiek jau 
nuo tokių tardymų mirusių ir 
kiek sergančių, sunku pasaky
ti. •

Po .paskutinio areštavimo 
paleistas gavau leidimą iš^i- 
parduoti savo prekes ir visą 
turtą per 6 mėnesi uis; paskui,

kurie 
apie 

neži- 
kleri- 
buvo

tegalima buvo tik 
drabužius, daugiau

ligi neitralės zonos,

rimtai

tuvą, nes aš nesąs užmušęs 
Lenkų priešo ir nesąs tarna
vęs Lenkų kariuomenėje. Bet 
ir to neužteko. Antrą diSną 
ateina ir pasako, kad po 8 va
landų busime išmesti už sie
nos, neatsižiurint, kad mano • 
žmona sirgo prieš giipdymą. 
Pasiimti 
viršutinius 
nieko.

Nuvežė
nuvilko ligi nuogumo, ir pa
leido. Davė išsivežti tik* po 100 
litų. Kas Bus su kitu turtu — 
nežinau.

Kas bus su broliu? — irgi ne
žinia. Su juo gal atsitikti tas 
pats, jei dar ne blogiau. 'Da
bar pristatyta du šnipai, kurie“ 
seka kiekvieną jo žingsnį. Bi
jau, kad nenušautų, nes jiems 
tai ne pirmiena. —Z. š.

Naujienose buvo andai® pra
nešta apie chicagiškių Mokslo 
Draugų sumanymą — “po 
lekciją kas nedėldienį” — .dūmo
ti žmonėms rimtų mokslo ži
nių.

Tai yra gražus ir naudingas 
sumanymas. MunĄs senai jau 
reikėjo susiprasti, sujungti 
progresyvės visuomenės jėgas 
ne įik Chicagoj, bfct visoj Ame
rikoj rimtam kultūros darbui.

Ligi šiol mes snaudėme, bu
vome pakrikę, ir tokiu budu 
dąyėme progos visokiems šar
latanams ir melo sėjikams ga
dinti, demoralizuoti, fanati- 

zuoti liaudį, kaip antai komu- 
nistųj patauškomsi, 
pliauškia apie dalykus, 
kuriuos jie patys nieko 
no, taipgi “biblistams”, 
kalų barškalams it* tt. Ir
taip, kad visiški nemokšos, 
mikliais ir palaidais liežuviais 
garsiai pliaukšdami nebūties 
daiktus, trumpu laiku gauda
vo sau pasekėjų, kurie aklai 
sekdavo paskui tuos patauš
kus, klaidintojus, visa dūšia 
jiems įtikėję. \

Taigi jei mes norime liau
dį šviesti, jei norime ją mo
kinti, duoti Jidms tikrų moks
lo žinių, mes turime jungti 
daiktan visas inteligentines 
jėgas, kurti tam tikrą organi
zaciją, kuri pajėgtų
tokį žmonių švietimo darbą 
sėkmingai veikti. ,

Ligi šiol musų dirva buvo 
apleista, ir dtl to susilaukėme 
tokių pagdilėtlįųų vaikių. įsi
galėjo klerikalai dėl to, kacF 
jie ’ tampriai jbuvo susiorgani
zavę. Bolševikams sekėsi vis
ką ardyti ir žmones demorali- 
zukyti dėl to, ji<5 tą Girdymo
darbą dirbo atsidėję. Munis, 

kurie norime ne ardyti, bet 
statytu (kurie .nogime šviesti 
ir kultūrinti žmones, pcikįa 
irgi- organizuotai ir sistema- 
tingai veikti. Mokslo Drangų* 
sumanymas tebūnie to darbo 
pradžia. Visokios sektos atli
kinėja savo tikybinius reika
lus sekmadieniais, mes galime 
tais pačiais sekmadieniais sa
vo švietimo darbą vesti — po 
mokslinę lekciją kas sekma
dienį. Tada mės galėsime va
dintis progresyvį darbą dirbą 
žmonėmis ir tasai darbas duos 
naudingų vaisių.

*—J. Bardau^kas.

Įvairenybės
VEIDRODŽIAI KRYŽKELIUO-

vis didėjančiu skai-

Kaip lenkai kankina 
lietuvius

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad miesto tarybos 'pasiūly
mu svarbiausiuose Paryžiaus 
kryžkcliuose busią įtaisyti di
deli veidrodžiai. •' Ne galantiš
kumas elegantiškų paryžiečių 
atžvilgiu padarė rieikalinga šią 
priemonę, bet būtinumas ko
voti suf
čium nelaimingų atsitikimų. 
Nors 
žiuje labai tiksliai pravedama, 
policijai ligi šiol truko dar 
tinkamesnių priemonių nelai
mingiems atsitikimams išveng
ti. Veidrodžiai miesto kryž- 
keliuose turi, padėti išspręsti 
sunkią pasaulinio miesto su
sisiekimo problemą. Veidro
džių pavilgius pakreiptas j . 
gyviausias gatves, ir šoferiai 
ir vežėjai gali matyti, ar iš 
kitos kryžkėlio pusės kas nors 
važiuoja, ^Taip pat ir tramva
jų vežėjai galėsią konstatuoti 
ar bėgiai anapu's kampo laisvi. 
Tuo budu manoma palengvin
ti susisiekimą gyviausiais pun
ktais. (E.)

gatvių disciplina Pary-

ze-
na-

ir

Kauniškdi ^LietuVaii” rašo: 
1921 m. gruodžio 27 d. su

grįžau iš Rusijos. Apsigyvenau 
D. miestely, jau lenkų okupuo
tame, pas savo brolį. Laikinai 
ėmau tarnaut D. koop. ben
drovėj.

(Lenkų valdžia tikrino, kad 
aš galėsiąs gyventi D. mieste
ly visą laiką; gavau reikalin
gus liudijimus; nusipirkau 
mes sklypą; pasistačiau 
mus; atidariau1 krautuvę 
apsivedžiau.

Netrukus, po kairio laiko, 
pradėjo darytį kratas. Karlą 
nakties metu suareštavo ir iš
vežė surakintą, kaip didžiau
sią plėšiką. Kratą darė ne tik 
pas mane, bet ir pas brolį. Iš
vežę kamantinėjo visais bu

dais, kankino, prikaišiodami 
nebūtus daiktus, žodžius gau
dydami, mušdami • verUo pasi
rašyti protokolą, -.kad aš esu 
lietuvių partizanų vadasu Ne
turėdami jokių mano kaltės 
įrodymų, turėjo paleisti. Tik 
atėmė visus išduotus doku- 
njentus, o įbruko kitus. Su 
jais turėjau kas savaitė vaikš
čioti į policiją registruotis. Be 
jos leidimo niekur negalėjau 
iš D. važiuoti, aš *gi turėjau 
krautuvę; reikėjo vis naujų 
prekių pargabenti — nebuvo 
galima. Ne tik dieną, 
naktį nebuvo ramumo

bet ir
nuo

Apie žemaitį ir prusą.
Pri/sas ir žemaitis keliavo 

drauge vienu keliu ir abu ne
turėjo nei pusės skatiko. Jau 
kelinta valandą kaip jiems pil
vai skambino dyyfliklą, bet 
kur nėjo ką nedarė, niekas 
jiems nedavė valgyti.

Galų gale pasisekė gauti 
gabalą mėsos. Gerai; bet kaip 
dabar tą mėsą pasidalinti? 
Na, ir o bartis, o vaidytis!

'Ūkininkas matydama^,; kad 
gražumu rfjesusitaikys, • liepė 

vienam įsikąsti vieną galą 
mėsos, o kitam kitą, o rankas 
duoti surišti užpakalyje; esą, 
kuris iš jųdviejų galėsite grei
čiaus ėsti, tai tam ir mėsos 
datfgiaus teksią. -*

Žemaitis ir prūsas mielai 
sutiko.

Ūkininkas surišo jiems ran
kas ir prisakęs gerai įsikąsti 
mėsą, paklausė:

“Na, ar jau prisirengę ry
ti?”

Žemaitis vietoj atsakymo 
tik pro nosį sumurkė: “Mm— 
mm,.” O prūsas,' kaip varna, 
išsižiojo: “Jaa!” — Ir visą* 
mėsa teko žemaičiui.

r ( y, ? ;
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Penktadienis, Kugs, ae, .... 

CHICAGOS
ŽINIOS

Motiem paspruko su 
$100,000

■.......... y .
Naujai kompanijai surinko 

apie $100,000 ir išdūmė j 
Paryžių.

Alfred Modern, Consolidat
ed Ca Ii lomia Grape komapni- 
jos prezidentas, linksminasi 
dabar Paryžiuje, kuomet jo 
prigauti žmonės bėginėja ne
ramiai po Chicagą. , -

Modern suorganizavo tą
kompaniją pereitą pavasarį.; 
Kompanijos tikslas buvo par
davinėti vynuoges tiesiai nau-t 
dotojanis, aplenkiant tarpinin
kus.

Į trumpą laiką kompaija, 
kuri atidarė ofisus po No. 130 
N. Wells st., parodė savo kre
ditoriams didelį pelną. Žino
ma, žmonės pradėjo pasitikėti 
kompanija. Praslinko {keli 
mėnesiai ir Modern susikolek- 
tavo apie $100,000. Po to jis 
nusitarė, kad tų pinigų jain-j 
pakaks, ir išdūmė į Franciją.

Į Francuos uJostą buvo pa
siųsta radiograma, kad sulai
kyti Moderną. Bet radiogra
ma pasivėlino: • Modern jau 
buvo apleidęs uostą ir važiavo 
į Paryžių. * ..

Kol kas dar nepatirta, ar ei
nant kokiu nors įstatymu bus 
galima Moderną grąžinti atgal 
į Ameriką.

___________________ _________ t !

Charlie Chaplin su
rimtėjo

Nebemėtysiąs daugiau “pajų”! 
ir butelių ir nebeisiąs tai 
savo tipinga eisena. — Greit] 
išeisianti jo paties suplanuo'l 
ta (fihna “Paryžiaus mote-| 
ris.”

Charlie Chaplin deformavo
si. Maži ir suaugę vaikai ne
beturės progos juoktis iki aša
rų ir klykti krutamu jų pavei
kslų teatruose. Ten Charlie 
Chaplin nebešyaistysis su “pa
jais”, buteliais ir kitais daly
kais.

Tikrai taip. Pakelyj į Ne.w 
Yorką tas komediantas buvo 
sustojęs Chicagoje. Žinoma, 
reporteriai apspito jį, kaip 
musės medų. Pasipylė klau
simai. Ką veikęs, ką veiksiąs 
ir ką manąs veikti? Chaplin 
visAi rimtai pareiškė, kad jis 
padaręs “užganą” pasiprovyti. 

Esą jis tikrai daugiau nebemė
tysiąs “pajų”, -butelių ir ne
bevaikščiosiąs tą savo iškrai
pyta eisena. Esą gana tų bur- 
Jeskų.. Dabar jis turįs kito
kių idėjų apie vaidinimą. Gi 
vaidinimas turi būti sklandus,) 
eiti pats savaime be jokios 
prievartos iš aktoriaus pusės. 
Kuomet aktorius verčia save 
daryti tai, kas jam nemalonu, 
tąsyk vaidinimas šlubuojąs.) 
Štai kodėl jis esą nebegalėtų 
daugiau burleskų vaidinti — 
tatai nebebūtų natūralu. I

Dabar Charlie Chaplin vai
dinsiąs tokiose komedijos^, 
kur reikalinga artistų, o ne 
kloiiiių; komedijose, kur vaiz-l 
duojamai \ juokingos 'žmonių 
gyvenimo pusės. O to žmo
nėms esą reikalinga, nes gy
venime džiaugsmo ir lainks- 
mybes labai ir labai trūksta.

Į New Yorką Chaplin va-| 
žiuoja tuo tikslu, kad dalyva-l 
vus atidaryme jo paties suma-l 
nytoje ir išpildytoje produkci
joje “Paryžiaus, moteris.”

Bandė nusižudyti.
Anna Fi tetek (5411 W. 25 

Str.) bandė nusitroškinti švie
čiamomis dujomis, bet vyras, I 
Joseph, išgelbėjo. Jis ralio sa
vo žmoną virtuvėje be sąmonės 
ir atgaivino ją.

$450 už teismo pa
niekinimą

Adv. Rywnian atsisakė sugrą
žinti $900, kuriuos jis gavo 
nuo Jacob Goldman ir už tai 
tapo nubaustas $450.

Stanley T. Rywnian, advo
katas, kurio ofisas randasi 
105 W. Monroe st.f tapo pa
siųstas į pavieto kalėjimą už 
geismo paniekinimą. Kalėjime 

jis turės pasilikti tol, kol nc- 
už,mokės $450 pabaudos.

Adv. Rawnian buvo gavęs iš 
Jaįjob Goldman^ įprofesioina- 
linio bankrotų agento, $900 
kaipo atlyginimą Už bylos ve
dimą. Teisėjas Scanlon pa
tvarkė sugrąžinti tuos pinigus.
Rywlnian‘ atsiakė tai padaryti. 
Tąsyk teisėjas paskyrė jam 
piniginę bausmę už teismo pa
niekinimą.

Slapieji žada nepasi
duoti.

Didmiesčio saliunų puoli
mas nesiliauja. Tani tikslui 
esą suorganizuota 200 policis- 
tų, kurie bepaliovos ieško deg
tinės ir “tikrojo alaus”.

Bet šlapiejį irgi nesnaudžia. 
Jie deda pastangų, kad sulai
kius įsibėgėjusį majorą. Majo 
ras daugeliui saliunų btivo 
atėmęs laisnius. Slapieji išgar 
vo iš teisėjo Philip L. Sullivan 
patvarkymą, kuriuo einant 
majoro atėmimas laisnių pri
pažinta neteisėtu. Tuo budu 
majoras vėl turės grąžinti lai
sčius saliunų savininkams.

Policistui nepasisekė iš
gelbėti saužudą

Policistas Frank Sedlock pa
stebėjo, kad nuo Michigan avė. 
tilto nušoko žmogus į vandenį, 
lis tuoj nusimetė švarką ir 
puolė į. vandenį. Pasitvėręs 
skęstantį žmogų po Ii eis tas iš
raukė jį iš vandens. Bet žino
jus jau buvo nebegyvas.

Patirta, kad tai buvo James 
A. Bailey (4165 Lake Park 
Av.). Nusižudęs jis dėl šeimy
ninių nesutikimų.

Pagavo jauną plėšiką.
Carito 'Latteinoį, salldaSnių 

krautuvės savininkas (1229 
Ancona St.), tapo išbudintas 
daromu bildesiu krautuvėje. 
Pašokęs iš lovos jis nubėgo į 
savo krautuvę, kur trys vaikė
zai bruzdėjo po krautuvę. Pa
sitvėręs vieną jų Lattino per
metė jį ant žemės. Kiti du pa
bėgo. Pagautasis pasirodė 
esąs Stanley Banyaio, 17 metų 
berniokas (1315 W. Huron 
Str.).

Gaisras padarė $5,000 
nuostolių skalbyklos 

konfpanijai.
Kilo gaisras Crystal Laundry 

kompanijas trobėsyj (1446 N. 
Clark St.) Pirmas ctažas tapo 
beveik visiškai sunaikintas. 
Nuostolių esą padaryta už ko
kius $5J)00.

Lietuviu Rateliuose
*»--■- - - - -

Babravičiaus koncerto 
reikalu

Žmonėm iškaloj perkasti tilkie- 
tus. — Manoma, kad trum
pu laiku visi tikietai bus iš
parduoti. — Rengimo kon
certo darbas sparčia] edna 
pirmyn.

Kaip jau buvo “Naujienose” 
rašyta, p. Babravičiaus atsi
sveikinimo su Chicaigos lietu
viais koncertas įvyks spalio 5 
dieną, 8 valandą vakare, Or
chestra Hali salėj, didmiesty. 
Minėtam koncertui tikietai 

jau atspausdinti ir sparčiai*

pardavinėjami. Manoma, kad 
bus iškalno išparduoti visi 
knocertui tikietai. Todėl pa
tartina visiems pasiskubinti 
iškalno nusipirkti koncertui 
tikietus, nes pasivėlavusiems 
gali jų visai pritrukti..

Babravičiaus koncertui ’ ti
kietus, galima nusipirkti iš
kalno šiose vietose:

Naujienų ofise
Draugo ofise
Elta Commerce Co.
Universal State Banke 
Metropolitan State Banke 
Telegramo ofise, 18 gat. 
P. Baltutis, 901 ,W. 33 PI.
P. Baltutis, 46 ir Wood gat. 
Daleis
J. J. Zolp, Toiwn of Lake 
M. J. Kiras 
Montivdo aptiekoje 
Venta aptiekoje
J. Tupikaitis aptiekoje, 

Kensingtone
K. A. Kareiva Town of Lake 
Bethoveno Konservatorija,

A. S. Pocius, 3259 S. Hal- 
sted St.

. Birutės Konservatorija, A. 
Kvedaras, 3252 S. Halsted 
St.

Taipjau galima gauti tikie- 
tų pas visų parapijų vargonin- 
kus ir choristus bei choristes!

Iš “Birutės”
Adv. Pi|išiutė-!Shallna atsilan

kymas. — Grįžta p-lė ,Ona 
Balčaitis. — Apie Kalėdas 
atvažiuos Amerikon Kipras 
Petrįaųsikasu—AIMšaupkų do
vana. Permainos valdyboje.

Kaip “Naujienose” jau buvo 
pranešta, advokatė Z. Puišį u- 
tė-Shąllna v'iešfi (Cliicagoje. Ji 
nepamiršo aplankyti ir “Biru
tės”, kur kartu su musų No
ra buvo užsukusi.

P-le Ona Balčaitis, “Biru
tes” narė rėmėjo, kuri kartu 
su p-le M. Rakauskaite buvo 
nuvažiavusi Lietuvos aplanky
ti, — jau grįžtą atgal. Pake
lyje ji žada sustoti Šveicarijoj'e, 
Paryžiuje ir Londone. O iš ten 
jau važiuos Amerikon.

P-lė Balčaitis rašo, kad Lie
tuvoje jai labai buvę smagu 
vakacijas praleisti. lilsą ji sū
ri Ritėjusi net dviem dešimtim 
svarų.

Mariutė pasiliksiaųti dar 
Lietuvoje, kur stengsis savo 
tikslo pasiekti.

Town of Lake
Orui vėstant prasideda judėji

mas.—Teatrališkus |Kįlhibas 
IJetuva rengiasi statyti sce
noje “Valkatą”.

Pradėjus orui atvėsti atgijo 
ir musų apylinkė. Pradedama 
rodyti daugiau veiklumo, gy
vumo.. IŠ kitų draugijų su
žinojau, jog jos vis dar “ne- 
įsiju’dina”, — negali darbo 
pradėti. Bet musų idėjoms 
arenos draugijos jau prade
da krutėti. Štai Teatrališkas 
Kliubas Lietuva rengiasi šį 
rudenį vaidinti labai gražią 
keturių veiksmų diįainą “Val
katą”. Vaidinama, regis, bus 
spalių 14 d. School svetainėje, 
prie 48-tos ir Hontre gatvių.

Vakar turėjau progos būti 
Davis Sfluare parko svetainėje, 
kur įvyko tos dramos repeti
cija. Vaidinimas eina gan ge
rai, nes vaidilos yra palinkti 
atatinkamai. Šaliai p. J. J. Zol- 
po, to veikalo autoriaus ir vy
riausios rolės palytojo, daly
vauja, dar ir šie Towji of Lako 
mėglSjai-artistąi: p-lės Bajori- 
naitė, Kiudelaitė, p.p. J. Palė
kus, Rukšėnas ir kiti, kurių 
vardai neteko sužinoti. Bet 
įvardyti vaidilos yra man ži
nomi per daugelį metų ir jie 
•gan jau pasižymėjo, ypač p-lė 
Bajorinaitė ir pp. J. J. Zolp bei 
Pa lėk a s.

Repeticijos yra laikomos 
Švarioje Davis Sųuare parko 
svetainėje antrad)ic(n,ių. vatkaė 
rais.

Pats veikalas “Valkata” yra 
gan įdomus, nes parodo tas 
biaurias priemones, kurių tur
tuoliai stveriasi prieš vargute* 
liūs, kad atsiekus savo niekin
gų tikslų.

Tiek šį kartą. Vėliau prane
šiu iš šios apylinkės daugiau 
žinių “Naujienų” skaitytojams.

( —Ne-ąrtistas.

Raganiaus Raportas
“Išgėriau septynias, da gersiu 

devynias, nes mano galvelėj 
dar nieko nėra. Dar daug iš
gerčiau, — protas nežūtų, 
tik man širdelė linksmesnė 
butų.

P-as A. Olis, buvęs “Biru
tes” pirmininkas, gavo iš Lie
tuvos Valstybinės Opleros di
rekcijos laišką, kur klausiama 
“Birutės” patarimo kai dėl to, 
kaip butų pasekmingiau? su
rengti po visą Ameriką Kiprui 
Petrauskui koncertus. K. Pet
rauskas atvažiuosiąs į Ameri
ką •apie Kalėdas.

Gerbiama Ališauskių šeimy
na suteikė “Birute” konserva
torijai' gana gražia dovaną: 
Jono Šilcikio pieštą paveikslą 
ir Aleksandravičiaus skulptū
ros kurinį “Žirgvaikis”. P-ai 
Ališauskai už tuos kurinius už
mokėjo $500.

“Birute” taria širdingą ačiū 
už dovaną.

“Birutė” vis dar tebelaukia, 
ki&nnet narių rėmėjų komisi
ja, susidedanti iš p-ios Gudie
nės, Dr. Kliaugos ir Dr. Biežio, 
sušauks narių rėmėjų susirin
kimą ir išrinks valdybon tris 
narius.
^Inteligentams (priderėtų pa
tenkinti tu‘os nabagėlius biru- 
tiečius.

“Birutės” iždininkas, A. če- 
pauskis, važiuojąs Lietuvon. 
Tad jo vieton “Birutė” išrinko 
sau naują iždininką — Alex 
Micevičių.

Pereitą repeticiją betaikant

Šią dainelę gana tankiai tek
davo girdėti praeinant pro 
lietuvišką karčiamą. Štai jums 
ir paveikslas:

Karčiama. Prie baro stovi 
keturi vyrai. Paprašo išsigerti. 
Karčiamninkas su mėnulio šy- 
pša pripyla stiklite,—ir tas 
“kvartetas” pasisveikina.

Jau kada įsitraukia iki tiek, 
kad jaučiasi smagiai, tuomet 
karčiamln/inkas “užfundija”. 
Na, ir čia jau rubežius: iš tų 
keturių palieka vienas links
mas, antras apygirtis, trečias 
pusgirtis, ketvirtas girtas.

Linksma, ir pradeda “dainuo
ti”.. Kiti jaih “turavoja” — 
padeda. Vienas “veda”, antras 
tuTavojat, trečias rėkia, ketvir
tas mykia. Tai ir visas kvarte
tas. Visi, apart ketvirto, ran
kas prie/ausies pridėję šąukia 
kiek įmanydami. Kiti (apart 
karčiamninko, kuris karts nuo 
karto irgi ' suklykia padėda
mas) juokiasi.

Tokių dainų buvo daug gird- 
žiama, bet šiandien visi ‘^giedo- 
riai” ir karčiamninkai yra taip 
įbauginti, kad net bijo viduje 
(karčiamoje) būti. Stovi lauke 
ir daboja “prohibišeiių” — po
licijos, kuri paskutiniuoju lai
ku pradėjo be mielaširdystės 
persekioti. ;

Štai listas lietuvių karčiam- 
ninkų kuriems yra atimamos 
licencijos:
Waltcr Ku'kulskis, 4645 S. Ho 

nore St., Kazys Darniunas, 8911 
Commiercial Avė. So. Chicago. 
^rances Olszdwski, 8307 Buffa 
lo Avė. Louis Nižinskis, 6601 
So. Western, Avė. Felix'Kam.in- 
skis, 8361 Brandon Avė. So. 
Chicago. Liudiwikas . Mangilis« 
ar Manialis, 2113 So.. Halrted 
St., Frank Tankauskas, 2114

Puirius,
MUtA

chinskis, 1941 Clyboum Avė. 
Frank Bedkus, 1511 So. State 
St. Alex Mikolas, 2900 Normai 
Avė. Jonas Gricius, 3200 So. 
Halsted St. Stanley1 T. Abionas, 
3428 So. Halsted St. James Bo- 
lis, 3859 Emerald Avė. Kazys 
čebatas, 2950 Normai Avė. Ka
zys A. Urnežas, 720 iW. 35 Str. 
Ąnthony Petrus, 2958 So. 
Throop Str. Anton Bočkis, 3301 
So. Wallace St. Anton Joniks, 
734 W; 35-th St. Tony Jurkas, 
3258 So. Wentworth Avė. Da
nielius Stančius, 5200 South 
Union Avė. Clemensas Rusec- 
kas, 2858 Emerald Av'e. A. Le
vickis, 902 W. 38 Str. J. Bra- 
zanskis, 1035 W. 47-th J. Zam- 
kus, 3801 So. Halsted St. Tony 
Abarqwitz, 936 W. 33 Str.

Bet tuo dar neužbaigta; poli
cija lando po visas karčiamas 
Jieškodama degtinės — nami- 
nėlės ir... “gero” alaufs (su 
“eteru”).

*■ <■■■■*—r"*

Nors karčiamninkai ir žmo
nės yra įgazdinti, bet girtų žmo 
nių gatvėse dar netrūksta..

Štai užpereitą vakarą cinu 
su draugu Halsted gatve. Mus 
patinka žmogus vidutinio ūgio 
ir amžiaus, pusėtinai “šlubuo
damas“ musų klausia:

—Sei, m/, .m....... mister...
Ash...sh... shland aunė?

—What? . (klausia mano 
draugas). , •

—Y... Ashland aunė.
—You want Ashland avė.?
—Y... yes,
—What tnumber you want?
-—Porty siks—Porty seven

Wood stryt.
—Ar tu lietuvis? — mano

draugą klausia.
—Šur! — nudžiugęs žmogus 

atsako.
—Ko ieškai?
—A... š. biskį išgėriau ir 

paklydau... prabočykit, vyru
čiai.,. . aš paklydau...

—Kur gyveni?
—Ant... prabočykit... Por

ty siks—porty seven Ud stryt. •
—Čia ant kampo 33 ir Hals- 

ted lauk karo, tik .toliau ne
nueik. .. Čia va prite banko pa
imsi Halsted karą. Važiuok iki 
47, o paskui į vakarus iki Wood 
gatvės.

Taip tą žmogų informavo 
mano draugas.

.—Dėku|i... Prabočykit...
Gud bai...

Tai tik vienas iš daugelio pa
veikslų, kuriuos galima ma
tyti kasdien.

Babravičiaus koncerto pa
siklausyti atvažiuoja 

net iš Pittsburgho
S. Bakanas, žinomas Pittsburg- 

ho darbuotojas, specialiniai 
sutvarkė savo kelionę taip, 
kad išgirdus p. J. Babravi
čiaus koncertą.

Redakcija gavo iš S. Baka- 
no tokio tigrinio laišką:

Pittsburgh, Pa., 
Rūgs. 24 d., 1923 m.

Gerbiama Naujienų Red.’
Malonėkite man i^-zervuoti 

vieną tikietą Babravičiaus kon
certui, kuris yra n^giamas 

spalio 5 d. Žinoma, ne patį 
brangiausį, ale ir ne pigiausį 
Matote, aš manau atvažiuoti 
net iš tolimojo Pittsburgho į 
Babravičiaus koncertą. Nors 
pittsburgicčįai ir rengiasi Ba- 
bravčiių |ko|nicertą sudrengti, 
ate dar nėra tikros žinios, ar 
Babravičius galės atvažiuoti į 
Pitsburghą ar ne, — tai aš 
nebūdamas tikras tame dalyke 
nusitariau net į Chicagą atva
žiuoti. Aš rengiaus ir pirmiau 
atvažiuoti į Chicagą, ale kaip 
išgirdau, kad chicagiečiai ren-» 
gia Babravičiui dar vieną kon
certą, tai aš sutvarkiau savo 
kelionę taip, kad pataikius 
į koncertą. Ir žinoma, aš 
skaitau už , didelį daiktą girdėti 
dainuojant • daininiką Babravi
čių.

Aš išvažiuoju iš Pittsburgo 
spalių 4 d. vakare ir busiu Chi- 
cagoj spalio 5 d. iš ryto. Ma
nau Chicagoj paviešėti keletą 
dienų.

Draugiškai liki pasimatymo.
—S. Bakanas.

Kas moksleiviy veikiama
—.............. I ' —• t»

Lietuvių Moksleivių Susivieni
jimo Am. 2 kuopos mitin
gas.— Raportai.— Fondo ir 
įrengimų komisijų darbuotė.

šeštadienį, rugsėjo 29 d., 
7:30 valandą vakare, p-lės L. 
P. Narmontaitės bute, 3223 
Partiefll Avą,; ^u^rinksinie, 
kalbėsime, svarstysime se
klus, Esamus ir busimus daly
kus. \

Veiksime ėnergingiau, nes 
jau atėjo ruduo ir oras atvėso.

Šią vasarą moksteiviai slin
kiai darbavosi: turėjo seimą, 
rengė išvažiavimą, koncertą ir 
tt. Tatai k u opos valdyba suvė
lavo atostogas. Atostogų delei 
kuopos susirinkimas, kuris tu
rėjo’ įvykti rugsėjo 15 d., tapo 
užvilktas. Bet kuopa dcl to 
nenukentėjo. Kad ir pavėlavo 
atostogas, Ibet pasilsėję Cent
ro ir kuopos valdybos, pasiry
žo energingai darbuotis.

Šiame susirinkime progra- 
mo komisijos turės pasisteng
ti išduoti savo raportus. Rodo
si, k“d buvo senų raportų ne
išduotų^ kas turėtų būti at
likta tuojaus.

Svarstysime, kaip ir kur su
rengti 40 metų “Aušros” su
kūlimo sukaktuvių, programą. 
Programe žada dalyvauti uni
versitetų profesoriai, kurie pa
sakys po prakalbą iš mokslo 
srities. Bus ir muzikos gaba
lėlių.

, ,/• ------------- ;_______ ;________

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Raymond Chapellio 
veikimas.

visi birutiečiai nusipirko ’ bile-
;us p. J. Babravičiaus koncer-
;ui, kuris įvyks spalių 5 d.

Del tos jau priežasties “Bi
rutė” tą dieną neturės repeti- So. Halsted St. Rose
cijos.—Ten buvęs. 1005 W. 69 St., Joseph

Sutinku seną pažįstamą X
—O sveiks gyvs!
—Sveikas, sveikas.
—Na, o kaip su? koncertu p. 

Juozo Babravičiaus, — ar eisi?
—Šiur, jau ir biletą turiu. 

Iškalno nusipirkau. Mat, spalio 
5 d. jau netoli, o bijau, kad Or
chestra svetainėje vietos nepri
truktų.

—-Vietų nemanau, kad pri
truks, bet visiems būtinai rei
kia būti.

—O kokias dainas jis dai
nuos. Girdėjau, buk tas pačias, 
ką dainavo aną kartą.

—Man rodos, kad ne, bus 
daug naujų..,

—Tai gerai. Na, koncerte pa
simatysime.

Pereitą Sekmadienį apie 7:3( 
valandą vakare Raymond cha- 
pely įvyko pamaldos, kurias 
pradėjo ktfn. J. Vaitulis. Vė
liau buvo pristatytas kun. S. 
A. Geniotis sakyti pamoką. 
Kun. Geniotis nesenai yra atvy
kęs iš Bostono. Jo pamoka 
traukėsi beveik ištisą valandą, 
bet žmonėms nenusibodo. Jis 
yra auksaburnis ir moka suin
teresuoti savo klausytojus.

Vėliau buvo pranešta, kac 
kas nedėldienį bite pamaldos ir 
pamokos, o taipgi muzikos ga
balėlių.

Verta ateiti ir pasiklausyti.
— Visuoonenietis.

A ■$= A
KAZIMIERAS' A. KUIZIN

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
utarninke 25 Rugsėjo (Sept.) 
6:45 vakare, Milwaukee, Wis. 
buvo kariunienėj 2 metu, į Ame
rika atvažiavo 1905 m.; 35 me
tų amžiaus. Laidotuvės atsibus 
subatoj 29 Rugsėjo iš namų 
4605 S. Paulina St. i šv. Kry
žiaus bažnyčią 9 vai. ryto, o iš 

h ten j šv. Kazimiero kapines. 
H Meldžiu pažįstamus ir gimines 
I dalyvauti laidotuvėse.
M Pasilieka nuliūdęs brolis
0 A. S. Kuizin. B

CLAY AWAY THE YEARS
I fflgĮTF r-aAgg .x_ m-j. u ■

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
temove and see and feel the vvonderful 
.difference in the eolo- and rexture of the 
•km 5
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soti 
and smooth $ ' *
You tan obtain regul a r sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10centstoBoncilla Laboratories,' 
Indianapolis, Indiana, for a trial tube./ 4

Taupykit L. Klein 
štampas

Žiūrėkit musų išpuoš- 
. tus langus

CQME OUT O F THE B E ATE N PATH

CHICAGOS LIETUVIAI!
Trečiadienio vakare, Ashland 

Boulevard Auditorijojte įvyko 
ristynės tarp Jono Meyro (lie
tuvio), Pasaulio čampijono Vi
dutinio svorio ir Jack Milo, 
greko iš Mineapolio. Ritosi dėl 
pasaulio čempijonato.

Jonas Meyeris paguldė' savo 
priešą du kartu. Pirmą kar
tą į 27 min. ir 35 sekundas su 
“užlaužtu petim” ir “už gal
vos”; antru kartu* į 19 min. ir 

>20 sek. “Galvos žirklėmis.”
Tuo budu jis išgelbėjo savo 

“karūną.”
Jack 'Reynolds parmetė vieną 

kartą Ray Campbell į ^4 m. 30 
sekundų.

Charles Cutler ir kareivis 
Leavitt ir Otto Prapotnich 
(čekas) su Pete Zbyško (lietu
vis) ritosi per pusę valandos 
be pasekmių.

. - — Raganius.

Sugrįžo musų lietuviškas generališkas par
davėjas No. 5, Jonas Lukošius yra dabar vėl 
su mumis, kaip ir pirmiau, už generališką 
pardavėją. Jis eina peų visą štorą ir bus la
bai dėkingas visiems lietuviams už atsilan
kymą. Patarnausiu kuogeriausiai, suteiksiu 
jiftns visokius reikalingus daiktus dėl jūsų

namų ant lengviausio išmokėjimo ir 'lengviausių mėnesinių 
mokesčių. Tai neužmirškite pasišaukti numerį 5, Joną
Lukošių, o busite užganėdinti visuose reikaluose.

RAKANDAI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Gražus velour parloro rakandai. Pilnos mie- 
ros ant sprendžinų užpakaliai ir sėdynės, oyer- 
stuffed šmotai kurie užtikrina patogumą kiek
viename atsitikime, webbing papėdė ir liuosų
paduŠkaičių sėdynes. Masiviškę rėmai su pla
čiomis atramomis ir augštais užpakaliais. Pa
sirinkite bile 2 šmotų i« to gražaus seto
Labai speciale 
kaina $97.50

Greitas kepimui 
Kombinacija anglių 
ir gaso pečius. Jus 
galite vartoti sykiu 
anglis ir gasą kurui. 
Didelis. Dvigubi gro 
teliai. specialė kaina

$79.75
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lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI. ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI
West Side. —D-ro V. Kudirkos dr- 

tės susirinkimas atsibus šeštadienį, 
rugsėjo 29 d., kaip 8 vai. vak., Mel- 
dažio svetainėj. Visi nariai kviečia- 

Į mi atsilankyti susirinkiman.
— Valdyba.

Balto Dobilo Kliubo nariams nuo
šimčiai už bonus bus išmokami penk
tadieny, rūgs. 28 d., 7 vai. vak., kliu
bo svetainėje. Nuošimčius gaus tik 
tie, kurie atsineš kuponus. Neatsi
lankiusieji nuošimčių atsiimti turės 
laukti ateinančių metų.

. — Fin. rašt. W. Sharka.
Liuosyhė.q Draugystės mėnesinis su

sirinkimas įvyks šeštadienyj, rugsėjo 
29 d., 8 vai. vak., Ik Juodvalkio svet., 
733 W. 18tos gatvės. Apsvarstymu: 
yra labai svarbių dalykų, tad malonė
kite visi draugai dalyvauti.

— Valdyba.

Roseland. — Pirmas balius bus ne- 
—v. - dėlioj, rugsėjo 30 d., 6:30 v. v. rengia

—Amžinas Poetą. š.v- vinXentoJl ^ulio .,ir1 sv. Mykolo Arkaniolo, C. Strumilo 
svet. Visiems bus smagu šokti ir 
žaisti prie geros K. Pociaus “jazz” 
orkestros. — Komitetas.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Fondo kurinio komisija ža
da paskelbti rezultatus. , Gir
dėjau, kad jau visą planą turi 
išdirbusi, tik dar sykį laiky
sianti susirinkimą. Na, tai pa- 
s išklibinkime!

Mokslo sezonas jau prasidė
jo. Mokslą mylį jau. susirado 
sau tinkamas mokyklas. O 

kad jib lanko mokyklas, tai

musų susirinkiman ir gal pri
sirašytų prie moksleivių kuo
pos.

Bus prakalbų ir paskaitų.

“Babravičiaus koncer
tui tikietus parduo

ti lengva”.
Taip sako moterys kurios vaik 

ščioja pardavlnėdamos bilietus 
atsisveikinimo koncertam Ir per
ka juos netik “savieji”, bet ir 
svetimtaučiai, kas aiškiai paro
do, kad dainos mylėtojai musų 
tautos žvaigždę pilnai įkainuo
ja. Bet gražiau butų, kad Or
chestra Hali, spalių 5 d. užpil
dytų patys lietuviai. Pirkite bi
lietus, kol .galima jų gauti. Ge
resnės vietos išparduodamos iš- 
kalno.

Liet. Evang. Liuter. Pašalpos Drau
gijos susirinkimas įvyks šeštadienį, 
rūgs. 29, 7:30 v. v., Meldažio salėj, 
2242 W. 23rd PI. Visi nariai kviečia
mi atvykti nesivėluodami, yra svar
bių reikalų svarstyti. Norintys įstoti 
dr-jon taipjau kviečiami.

— Valdyba.

Jaunuomenės Atydai. Jaunuomenė 
yra kviečiama atsilankyti pčtnyčioj, 
8 vai. vakare j bažnytinę svetainę, 
prie 35 ir Union gatvių, kad apkal
bėjus, bei sutvėrift chorą ir dramos 
skyrių. Visus maloniai kviečia.

— Komitetas.

Nerugokime, kad neturime 
tautoje įžymių žmonių. Jų tu
rime, tik mokėme juos pagerb
ti. Babravičiaus koncertas pa
rodys, kiek mes tautiniai priau
gome. — N.

Lietuvių Moksleivių Susiv. Am. 2 
kuopos susirinkimas įvyks šeštadienio 
vakare, rugsėjo 29 d., 7:30 vai., p. p. 
Narmontų namuose, 3223 Parnell Av. 
Pirma buvo 
leikj, 318 S. 
da.

pagarsinta, kad pas ši- 
Richmond, tai buvo klai-

— Valdyba.

Parapijos Atydai. Sek-Tautiškos
madienj, rugsėjo’ 30 d., įvyks muzika- 
lis-vokalis vakaras, parapijos svetai
nėje. Kalba Dr. A. Montvidas. Pra
džia 5 vai. vakare.

Kviečia Komitetas.

LAIŠKAI, KURIE RANDASI 
MUSŲ OFISE.

A. W.
J. Adomaitis
P. P. Balutis
J. Burogas
J. Barzdas
A. Dambrauskaitė
S. Gedraitis
J. Gervei (2)
J. Gukauskis
J. Gustauskas
A. Kasiulis
J. Kazlauskas
J. Rawall
J- Kaunetis (3)
K. Kvatauskienė
S. Laureckis
J. Lazdauskas
A. Markus
J. Malinauskas
K. Masiunas
L. Miką
A. II. Pupin
F. Staniois

S. Tamosunas
M. Vaitauckas
J. Valinskas
A. Vilis
J. M. VVassell
Tony Wyti
Miss F. Makavickaitė
Mr- James Sholteman
Mr. A. G. Warbo

APDRAUSTI LAIŠKAI
John Grinius (2)
K. Rapulis
“SPEtlAL DELIVERY

LAIŠKAS
A. Apulionis

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

LSS VIII RAJONO KONFE
RENCIJA

LSS VIII Rajono kuopų delegatų 
konferencija įvyks sekmadieni, rugsė
jo 30, kaip 1 v. po pietų Naujienų na
me. Visi delegatai kviečiami būtinai 
atvykti nesiyėluodami, nes konferen
cija prasidės lygiai paskirtu laiku. — 
VIII Rajono Sekret.

M. K. Kasparaitis.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
;rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelf.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

STOGDENGTYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114. '

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per daugel metų, 
lystas 3 metams. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. At
sišaukite, 3347 S. Morgan St.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ
IR BUČERNĖ

Atsišaukite:
5834 So. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 4 flatų namas, 

kaina $3,500, 3838 Normai Avė. 
Savininkas,

A. H. BIGGERS,
3106 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 0957

Penktadienis, Rūgs. 28,1923

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI NAMAS. Geriau- 

sis bargenas koks kad buvo pasiūly
tas. Pietinėj daly miesto, gasas, 
elektra, 18 kambarių įplaukų $250 į 
mėnesį. Rendos $45. Lysas 3% me
tų. Priežastis pardavimo liga.

CHEKOS,
118 N. LaSalle St., Room 404

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ ir MOTERŲ

•REIKALINGA apysenis vy- 
rps arba moteris dėl pridaboji- 
mo namų. Atsišaukite, šiuo ad
resu: ‘ Naujienos:
1739 So. Halsted Str. No 342

PARDAVIMUI bučernė su namu 
arba be namo. Namas yra 8 aukštų, 
4 ir 6 kambariai. Kas nori mainyti 
ant didesnio namo, meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu.

1712 W. 48 St. 
Tel. Yards 6004

AUTOMOBILIAI SPECIALIS BARGENAS

REIKIA DARBININKU

PARSIDUODA saliunas su 
lunčruinriu, geroje vietoje, arti 
dirbtuvių, galima daryti gerą 
biznį.

2264 Coulter St., 
Kampas Oakley

MOTERŲ
REIKALINGA moteris prie 

dabojimo vaiko — sena moteris 
arba jauna mergina, kuri nėra 
galinti ar gaunanti dirbti kitą 
darbą. J. Petrauskas, 6915 So. 
VVestern Avė.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
No. 29.

REIKIA MERGINŲ lengvam 
dirbtuvės darbui. Gera alga.

Atsišaukite
PEHBIjESS LIGHT CO.

663 West Washington Blvd.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
Biznis eina gerai ir yra nešantis pel
ną. Vieta lietuviais apgyventa. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
Sykiu randasi ir 4 ruimai gyvenimui. 
Renda pigi. Kaina biznio $800.

4587 So. Paulina St. 
Tel. Lafayette 0551

100 namu darbininku 100
PATYRUSIŲ su adata siu

vėjų siuviniui pauderio puf. 
namie. Atsišaukite nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.

THE WĖSTERN CO.

PARDAVIMUI saliunas geroje biz
nio vietoje. Taipgi sykiu randasi ir 
fomišiai 4 ruimams. Norinti galės 
sykiu pirkti. Biznio lysas da ilgas, 
renda gana pigi. Pardavimo priežas
tis — turiu 2 bizniu.

Atsišaukite
4544 §o. California Avė.

Ar jus žinote, kad
Slovakijoj yra 3,000,870 gyventojų. 

Rusinijoj yra G04.745 gyventojų, čeko- 
Slovakų Respublikoj yra 6,558,586 vy
rų ir 7,052,763 moterų. Ar jus žino
te kad kuomet jus perkate Helmar 
Turkiškus cigaretus jus gaunate gry
ną Turkišką tabaką ir kuomet jus 
perkate kitus cigaretus jus gaunate 
pigesnį tabaką ?

ASMENįJ IEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo sesers Petro

nėlės Juknaitės, po vyru Rama
nauskienės. Jei kas žinote kur ji 
randasi, prašau duoti žinią. Jo- 
seph Joukena, Indiana Co., Box 
121, Mc Intyre, Pa.

PAJIEŠKAU draugų Bolesla
vo Llankauskio, Stanislovo Vai
tkevičiaus ir Jono Pikelio, paei
na iš Titą venų miesto. Jie pa
tys ar kas žinote, meldžiu pra
nešti Frank Šalintis, 728 East 
90-th St. Chicago.

APSIVEDIMUI
REIKALINŲA apsivedimui mergi

na tarpe 25 ir 35 metų, kuri maž daug 
butų pamokyta ir mylėtų ūkės gyve
nimą. Aš esu 40 metų amžiaus, 
augštą mokyklą baigęs ir mylintis 
ūkės gyvenimą. Žingeidaujančios at
siųskite paveikslą su pirmu laišku, ku
rį pagrąžįsiu reikalaujant. Atsišauki
me po sekančiu antrašu. Naujienų Sky
rius, 1616 W. 47th St. Chicago, III.

i Aš ANTANAS DE- 
% GUTIS PAJIEŠKAU 

merginos, ar našlės 
apsivedimui, kurios žin 
geidaujat, malonėkit 
atsišaukti. Prisiųskit 
savo paveikslą, jeigu 
turit, toliau duosiu pa
aiškinimą platesnį apie 
save.

ANTANAS DEGUTIS, 
4247 So. Sacramento Avė., 

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
PAJIEŠKAU partnerio, kuris 

supranta virėjo darbą prie biz
nio susidedančio iš saliuno, res- 
taurano ir hotelio; vienas nega
liu apsidirbti. 2556 Blue Island 
Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
■PARANDAVOJU kambarį 

dėl vieno vyro arba maž ir su 
kitu. Kambarys didelis ir švie
sus, šildomas. Su valgiu arba 
be valgio 2 lubos fronte. J. K. 
703 W. 21 Place Chicago, III.

RUIMAS randai vienam vai
kinui: Puikus prdkinis rui
mas ir visi tinkami įtaisai gy
venimui. 2-roSL luib4s, priekis.

910 W. 32 Place.

3 floor
1733 Irving Park Blvd

DIDELIS BARGENAS
Bučernė pardavimui. Biznis iš

dirbtas ir randasi tarp visokių tautų. 
Priežastis pardavimo ilga liga. Į 
;rumpą laiką turi būti parduoti ir už 
gana pigią akiną.

Atsišaukite
1003 W. 32 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyrų verpėjų prie 
hand loom. Patyrimas nereika
lingas. Darbas nuo štukų. Nūo- 
lat darbas.

OLSON RUG. CO., 
1502-12 W. Monroe St.

PARDAVIMUI Cremona elek
tra varomas pianas ir vienas 
Orchestion (nikelinis slot). Par
duosiu pigiai.

šaukite telefonu
Roosevelt 7983

PAJIEŠKAU patyrusio buče- 
rio — geram bučeriui gera alga. 
Malonėkite tuoj atsišaukti

3225 Auburn Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne lietuvių apgyventoj kolo
nijoj. Gera vieta, ir gęras biznis. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

4404 So. Wood St.

DARBININKŲ —
Geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite
Joseph T. Ryerson and Son

16 and Rockwell Sts

•BEIKIA tuoj bučerio. Tuoj 
galima atsišaukti per laiškūs. 
Gera alga ir geros sąlygos.

A. SUCILA,
12300 Emerald Avė.

Tel. Pullman 3990

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, la

bai pigiai. Randasi geroje vie
toje, daromas geras biznis. Del 
pilnų informacijų atsišaukite 

2859 So. Union Avė.

TURIU parduoti tuojau 300 
vartotų žalių Wilton karpetų, 
mieros 40x9. Kaina $25 iki $30. 
Atsišaukite
CANAL IRON & METAL CO. 

2830 South Ashland Avė.

PARDAVIMUI šiaučių dirbtu
vė, visos mašinos reikalingos 
prie taisymo, gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai, pigi renda ant 
Garfield bulvaro. Atsišaukite 
1607 Garfield Blvd.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
cigaretų ir saldainių krautuvė. Garu 
šildoma su 4 pagyvenimui kambariais. 
Biznis išdirbtas per daugel metų. Tu
riu parduoti nes turiu du bizniu.

Atsišaukite
2630 W. 38 Street

PARDAVIMUI (fotografų studio). 
Senas biznis, jaunam ar senam žmo
gui gera ateitis. Nupirksit už priei
namą kainą. Reikalingas darbininkas 
dirbti, kuris .moka fotografisto ama
tą. Geram darbininkui geros sąlygos.

J. MEŽINIS,
218 W. 6th St., Racine, Wis.

PARSIDUODA, grosernė sal
dainių ir cigarų krautuvė, ir 
School supplies, gera vieta dėl 
biznio. Atsišaukite. 1903 W. 
W. 23-rd St.

PARDAVIMUI’Biliūnas 3616 So. 
Halsted St., su namu arba vieną biz
ni. Parduosiu pigiąif nes turiu 2 biz
niu. Atsišaukite pilie savininko.

MARTIN SIŪLĄ
4716 So. Marshfield Avė., 

Tel. Boulevard 2422.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoje. Maža 
randa; 4 kambariai gyvenimui. 
Parduosiu pigiai ir greitai.

3523 So. Halsed St.

PARDAVIMUI duonkepykla, 
be namo arba su namu, Town of 
Lake kolionijoj- tūri būt parduo
ta į trumpą laiką, parduosiu pi
giai, atsišaukite 1739 S. Halsted 
St. Box 341.

PARDAVIMUI bekernė gero
je biznio vietoje. Biznis išdirb
tas ir yra nešantis gerą pel
ną.

4530 So. Honore St.

PARDAVIMUI restauranas 
arba mainysiu į namą. . Gera 
vieta ir geras biznis. Atsišau
kite.

1537 N. Robey Str.
Phone Humboldt 4255

SALIUNAS parsiduoda ge
roj vietoj, ruišikų apgyMentoj, 
1338 Miller Str. Prięžastis par
tnerių nesutikimas. AtsiŠaukit 
tuoj virŠpamlinėtu adrestf.

• PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių ir kitų tautų apgyventoj 
kolonijoj. Biznis geras, tik 
reikia darbininko.' Priežatsis 
pardavimo —» liga. 4502 So. 
Honore Str.

PARDAVJMUI grosernė ir 
bučernė geroj biznio vietoje. 
Nauji fixtn*res ir visi 
mai. Biznis kupinas 
Reikalas pardavimd 
Kreipkitės f

508 W. 81-str SL

PARDAVIMUI Dodge, road- 
ster, 1921 Modelio. A. 1 pade- 

1 jime. Išrodo kaip naujas. At
sišaukite

, J. Kohout
1910 South Halsted Str.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 kambarių rakan

dai. Turi būt parduoti tuojau. Bar
genas. Odos valour parloro setas, 2 
miegamojo kambario setai, 3 karpetai, 
lianvpa, fonografas, valgomojo kamba
rio setas. Parduosiu sykiu arba at- 

I skirsi
’ 1630 N. Humboldt Blvd.

KRAUSTOMĖS. Turiu par
duoti valgomo kambario setą. 
Sidie board. Gasinį pečių, 3 lo
vas.

DR. J. GINSBURG 
3819 W. Jackson Boul.

< Phone Ne vada 3460

NAMAI4EME
NEGIRDĖTAS BARGENAS

1 Ant South Sides 2 augštų, namas, 4 
pagyvenimai, 2 po 4 ir 2 po 5 kam
barius, šilto vandenio apšildoma, ren- 
da $82,00 pei1 mėnesį kaina tiktai 
$6000 turi būti trumpam laike par
duotas.

Kampas 4 lotai ant South Sides ant 
pardavimo arba mainui ant biznio ar
ba automobilio.

Klauskite Ben. D. Dirmeikis
CHAS. J. BAGDŽIUNAS & CO. 

736 West 35th Street.

2 FLATŲ frame, 6-6 kam
barių, elektra, gasas, vana, 4 
kamb. cottage užpakaly, ren
dos į mėn. $80. Gera vieta, 
gatvė cementuota. Kaina
$7,000. Ben F. Bohac

2643 West 51 Str.

8 KAMBARIU frame cottage 
gerame stovyje. Turi būt par
duota šią savaitę. Kaina $3,900 
Pasimatykite su Ben F. Bohac 

2643 W. 51 Str.

MAINYSIU $2,000 vertės 6 
kambarių frame namą į 
farmą. Tas namas yra naujas, 
pločio 22x42, lotas 30x125. At
rašykite apie savo farmą ir 
atsiųskite man,

Kngenle Westerberg 
155 N. iGLark Str. Chicago, III

BARGENAS pardavimui 2 
augštų po 6 kamb. su skiepu,* 
muro namas, akmenų frontas, 
12 metų senas, gražioj apie- 
linkęj, 6621 Rhodes Avė. Kai
na $9,(X)0, įmokėti $4,000.

1443 No. Paulina St.
Phone Armitage 6411

EXTRA bargenas. Pardavi
mui stuba 5 flatų po 4 kamba
rius ir storas, elektra, gasas. 
Pirmas ūugštas mūro, o 2 fra
me. Kaina $5,500, Rendos į 
mėnesį $90. Savininkas 3245 
S. Parnell Avė. ant 1 lubų iš 
fronto.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS

Norėdami pirkti prapertę, su dviem 
bizniais, tai atęikite ir pamatykite sa
vininką. Galima pirkti už cash arba 
mainysiu ant mažesnio ' namo arba 
bungalow, nes turiu parduoti į trum
pą laiką. Tame name randasi gro- 
sernė, Ice Cream parlor ir delikate- 
sen, taipgi ir pekarnė. Atsišaukite 
kaip greit galite, nesigailėsite ir pa
tirsite labai didelį bargeną. Arba 
parduosiu vieną krautuvę atskirai.

J. D. DOVEIKA, 
3000 Pershing Rd. Tėl. Lafayette 1271

’ NORIU PIRKTI
Keletą lotų arba keletą alęhj prastos 
žemės, tik turi būt prie plataus van
dens, kur tinkama vieta dėl vasarna
mio, geistiha Peacak, Mich. Kreipki
tės! laišku.

MAR. JUŠKA.
830 W. 18 St., Chicago, III.

Parsiduoda bizniavęs muro namas, 
su 2 Storais ir extrai lotas ant Archer 
Avė. 75 pėdos pločio ir 125 pėdos il
gio. Parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant mažesnio namo, nepaisant apie- 
linkės. Arba kas turite išmokėtą 
farmą ir apie $3000 pinigais, priimsiu 
mainais. Iš priežasties ligos turiu iš
važiuoti ant farmos.

Atsišaukite tuoj pas

PARDUODU, namą, baimę, gara- 
džių, muro namas; 5 ruimai tik da ne
pabaigtas, lot^į 8, 30x133, kožnas. 
Yra daug stalo, plytų kitam namui 
būdavote Verta pamatyti, graži apie- 
linke su medžiais, prie Kazimierinių 
kapiniųj nėra juodukų. Parduosiu 
cash už $4.000. Priežastis svarbi, 
važiuoju į Lietuvą. Matykit mane 
vakarais 6tą,v. v. arba nedėlioj visą 
dieną.

J. G., 10330 So. Tumer Avė. 
Mt. Greenwood, III.

4116 Archer Avė.
Phone Ijafayette 5107

NAMAI — ŽEMĖ
2 lubų naujas mūrinis namas, 6 ir 

6 kambariai, elektra, vanos, 29 pėdų 
lotas, netoli nuo vienuolyno ir Mar- 
quette Parko. Kaina $12,500.

Brighton Parke 2 lubų naujas mū
rinis namas, elektra, vanos pirmas fla 
tas vandeniu šildomas garadžius dide
lis lotas ir tt. “ Kaina $14,500.

Cicero naujos mados 2*lubu mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambariai, elektra, va
nos ir tt. Kaina $12,000.

Yra verta jums pažiūrėti musų už
tikrintus bargenus, namus ir biznia
vus vietas, didelius ir mažus, sulig 
jūsų kišeniaus, nes miesto Chicagos 
milžiniškas augimas tvirtina jums už 
darbio žemės ir namų investmentuose.

DARGIS & DARGIS,
726 W. 18th St. Canal 1603

NAŠLEI REIKIA PINIGŲ 
Atiduosiu kampinę krautuvę, prie ka 
rų linijos, su 6 kambariais flatą, ce 
merktinis skiepas ir 2 augštų murini 
namą, po 4 ir 4 kambarius, ant užpa 
kalinio loto, su 4 karų garadžiumi h 
extra lotu. Rendos $105 į mėnesį. 
Kaina $7,750, įmokėti $2,500, kitus 
pagal sutartį.

Atsišaukite
J. N. ZEWERT & CO., 

4377 Archer Avė.

NAUDOKITĖS ŠIAIS BARGENAIS
Parsiduoda 2 flatų, 5 ir 6 kambarių 

muro namas; Elektra, maudynės, aug- 
štas beismentas, už $6500,

2 flatų naujas muro namas, su vi
sais vėliausios mados įtaisymais. Kai
na $12,000, ant išmokėjimo.

4 flatų kertinis muro namas, vertas 
$22,000, parsiduoda už $18,000, ant 
išmokėjimo.

Su reikalais kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 lotai Brigh
ton Parke, netoli 2 karų linijų. 
Kaina $750. Yra visi įrengimai 
ir apmokėti. Išmokėjimais.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 'Archer Avė.

i
MAINYMUI du nauji bunga- 

low. Noriu gauti įrengtą farmę 
su padargais ir gyvuliais.

JOHN H. CURTIS, 
4966 Irving Pk. Blvd.

SPEKULIATORIŲ atydon 
7234-38 So. Halsted St., 12 fla
tų, 2 krautuvės ir 4 ’garadžiai. 
garu šildoma, rendos į metus 
$9.096. Kaina $55,000, pinigai* 
$15,000. PatzJlaff, seles-mamasl 

AHERN and mAniGAN 
1202 W. 79-th St. Stew. 0367.

SPECIALIAI. Turi būt par
duota 2 augštų, 5 ir 6 kamb. 
namas, cemfentiniu pamatu ii 
axtra lotas. Visi įtaisymai ap- 
apmokėti. Savininkas apleid
žia miestą. Parduosime grei
tai. Kaina $5,750, įmokėti 
$1,250, kitus kaip vendą.

J. N. ZEWERT and CO. 
4377 Archer Avenue

■ ii ■ m ii i» i io**^.*^ ■■ ■ ■■ i«*i
KAM nors gera proga. Leng

vais išmokėjimais 2 augštų 
frame namas, 18 kambarių 2 
vanos, Telektra, 3 karų garad
žius. Rendoę į mėnesi $105 
Kaina tik $5,000. Pasimatykit 
su Mr. Feeney, 559 W. 31 Str.

BARGENAS PARDAVIMUI 
namas su keturiais lotais. Prie 
žastis pardavimo labai svarbi 
nes išvažiuoju į kitą mtestą 
Atiduodu visai pigiai.

3945 W. Str.
*_ I BAĖGENAS ant Bridgeporto. Par- 

irftnrr’ I įduoda medinis namas, apačioj 7 
įrengi- Į kambariai ant viršaus 3—4 kamb. 
prekių.

I rviiuus nesą | menesj
"o8, Į Klauskite savininko 1 lubos, 8604 S.

namas' gerame stovyj, kas pirmas tas 
laimės, rendos neša $61 į mėnesį.

Lowe Avė. Savininką galima matyti 
po 5 vai. vak. sųbatoj po 12, nedėlioj 
per visą dieną.

PABDAVIMUI 2 augštų mu 
rinis namas ir barnė dėl 3 ar
klių. Kaina $2,000. ,

.1454 So. Peoria St. Phone 
Canal 5356

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

BARGENAS. Parlavimui kampi
nis namas labai pigiai, 7 flatų, 3-5-4-4 
kambariai. Vanos, elektra, augštas 
skiepas, turi būt parduotas į 20 die
nų, kaina $15,500. Atsišaukite prie 
savininko,

2158 Hasting St., 
Tel. Roosevelt 2689

DIDELIS BARGENAS
Medinis namas ant pardavimo, 2-4 

1-3 kambarių, arba mainysiu į didėsnį 
namą, į bučemę, grosemę, saliuną, lo
tą automobilių arba į farmą. Geras 
namas, yra visi parankamai? Namas 
randasi ant 46 ir Union Avė. K. ,C. 
Valaitis, 943 W. 33rd PI. Yards 1571. 
^BARGENAS North Side prie 

Humboldt parko 8 flatų, 4 po 5, 
4 po 4 kambarius, muro namas, 
Šviesus; lotas 50x130; gasas, 
elektra, vanos. Rendos į mėnesį 
$225 kaina tik $20,000 arba mai
nysiu ant bile kokio biznio ar ant 
nedidelės farmos, kur netoli Chi
cagos, cash $6,000. Jos. Augaitis 
808 W. 33 Place.

PARDAVIMUI 8 kamb. na
mas, 4 lotai su dideliais med
žiais fronte ir ant yardo. Elek
tra, vanduo, kiaulės, vištos ir 
karveliai. Kaina $5700.00

P. Martin,
3945 W. 66-th Place

DIDELIS bargenas. Dtf nevo 
dę žmones apleidžia miestą, tu
ri parduoti 4 kamb.. cottage 
pinigais ar lengvais išmokėji
mais. Kaina $1.500 3 blokai į 
vakarus nuo Archer Avė., 5127 
So. Oak Park Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas cimentuotas skiepas ketu
rių gyvenimų po 4 kambarius, 
maudynės elektrikos 
ir visas įtaisymas, 
randasi 5323 Emerald
Atsišaukite pas savininką. C. 
B. 5013 So. Wells St. 2-os lu
bos.i

šviesa, 
Namas 

Avenue.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimos, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų tie
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefdnuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

1 . McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė.

Dearborn 3173
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jimo. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla 

įsteigta Rugpiučio mėn., 1910 
Mes išmokinsime jus kaip skai

tyti, rašyti ir kalbėti angliškai į 
labai trumpą laiką. Taipgi arit
metikos, gramatikos, geografijos, 
istorijos. Musų augštesnėj moky
kloje m®s prirengsime jus į kole
giją ir universitetą į dvyliką mė
nesių.

Jus galite rasti pas mus užbai
gusius kiekvienoje Chicagos kole
gijoje ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka
tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbėjome šimtams jąunų 
žmonių kad dasiekus mokslo. Mes 
pagelljčsime ir jums.

Klesos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St.,

netoli Milwaukee Avė.


