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Vokietija atsisako išvaryti kronprincą
Hitleris suimtas

300 žm. žuvo Persijoj 
Karalius apleis Graikiją

Uždarė socialistų laikraščius
Vokietija atsisako išvaryti 

kronprincą
Esą kronprincas turįs tiek pat 

teisės gyventi Vokietijoje, 
kaip ir kiekvienas kitas pilie
tis. Talkininkai veikiausia 
palaidos tą klausimą.

PARYŽIUS, lapkričio 12. — 
šiandie čia gauta Vokietijos 
notą, atsakančią į talkininkų 
ambasadorių tarybos protestą 
protestą prieš ex-kronprinco 
Frendrich Wilhelm sugrįžimą 
į Vokietiją.

Sprendžiama, kad nota yra 
nepatenkinanti talkininkams ir 
šiandie po piet liko sušauktas 
ambasadorių susirinkimas, ap
svarstyti tą Vokietijos atsaky
mą.

Sprendžiama, jog Vokietija 
laikosi to nusistatymo, kad 
kronprincas Fredrich Wilhelm 
turi tas pačias teises ką ir visi 
kiti Vokietijos piliečiai ir kad 
Vokietijos valdžia neturi ko 
skųstis ant jo.

Ambasadoriai nieko neveiks.
Ambasadorių taryba po vi

sos valandos svarstymo Vokie
tijos atsakymo dėl kronprinco 
sugrįžimo, nutarė pavesti tą 
tą klausimą jų valdžioms. Jei 
jų valdžių atsakymai bus gau
ti laiku, tai ambasadoriai vėl 
susirinks trečiadieny.

Diplomatiniuose rateliuose 
viešpatauja nuomonė, kad tal
kininkų entuziazmas vytis 
kronprincą pradeda atšalti ir 
kad jie pienuoja tartis prie ma
žesnio viešumo ir laipsniškai 
visą dalyką numarinti.

Anglija nepaiso.
LONDONAS, lapkričio 12. — 

Nemanoma, kad Anglija veiktų 
savystoviai ir bandytų išvaryti 
kronprincą iš Vokietijos. Vei
kiausia, kad ji neprisidės ii 
prie kolektyvio veikimo, kokį 
padarytų ambasadorių taryba.

Bet jeigu talkininkai dar sy
kį pareikalautų iš Vokietijos 
pašalinti kronprincą, tai Angli
ja galbūt prie to prisidėtų, bet 
ir tai tik parodymui, kad tarp
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Darbų Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad dUrbo 
neturi.
Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant 
lygios su vyrais.

talkininkų yra šiokia tokia vie
nybė.
Belgija už baudimą Vokietijos.

BRIUSELIS, lapkričio 12. — 
Belgijos valdžia rems visas 
priemones ir pabaudas, kokias 
sutars ambasadorių taryba de- 
b i kronprinco sugrįžimo į Vo
kietiją. Viskas bUi’ remiama 
Versalės sutartam, kuri reika
lauja, kad Vokietija išduotų 
karo kriminalistus. Apie tai 
pranešta Belgijos ambasado
riui Paryžiuje.
“Ne blogiausias iš vokiečių”.
BERLINA, lapkričio 12. — 

Kalbėdamas Hallej kancleris 
Stresemannas pareiškė, kad 
kronprincas “nėra blogiausias 
iš vokiečių” ir jam negalima 
buvo uždrausti sugrįžti j Vokie
tiją. Nuosprendis įsileisti jį 
Vokietijon esąs grynai viduri
nis Vokietijos reikalas, kurio 
vokiečiai negali pavesti kam 
kitam spręsti.

Bavarijos sukilėlių vadas 
Hitleris areštuotas

Gen. Ludendorff tebėra gyvas. 
Komunistų partija Bavarijoj 
panaikinta.

BERLINAS, lapkričio 12. — 
Adolfas Hitleris, Bavarijos fa
šistų vadovas, kuris vadovavo 
nesėkmingam Bavarijos nacio
nalistų sukilimui, liko areštuo
tas pietinėj Bavarijoj, arti Sta- 
ffel ežero. Jis nepadarė jo
kio pasipriešinimo.

Miuncheno žinios sako, kad 
gen. Ludendorff vis dar tebėra 
ant laisvės — paliuosuotas ant 
garbės žodžio, — bet yra akylai 
dabojamas. Jam leista pasirin
kti gyvenimo vietą.

(ši žinia sunaikina visus 
gandus, kad gen. Ludendorff 
nusižudė).

Uždraudė socialistų laik
raščius.

Kita Miuncheno žinia sako, 
kad Bavarijos diktatorius von 
Kahn išleido dekretą panai
kinantį. Komunistų partiją 
Bavarijoj ir uždraudžiantį lei
sti socialistinius laikraščius.

Reichswehras taipjau naiki
na ir monarchistų sukilime da 
lyvavusias organizacijas.

Moterys kovos už suvaržy
mą vaiky darbo.

WASHINGTON, lapkričio 
12. — Penkiolika nacionalinių 
moterų organizacijų, susivieni
jusių į vaikų darbo priedo ko
mitetą, atnaujina kampaniją 
už pravedimą priedo prie kons
titucijos, apsaugančio ir suvar
žančio vaikų darbą. Projektuo
jamasis priedas prie konstitu
cijos įvestų minjtmum darbo 
amžių vaikams ir taipjau mi- 

I nimum darbo sąlygas.

300 žmonių žuvo žemės 
drebėjime Persijoj

Tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės.

TEHERANAS, lapkr. 12. — 
Kerniau provincijos guberna
torius praneša, kad dau’giau 
kaip 300 žmonių žuvo ir dau
giau kaip 2,000 šeimynų liko 
be pastoges iš priežasties že
mes drebėjimo ir ugniakalnio 
išsiveržimo kalnuose arti Ker
niau. ILikę be pastoges žmones 
klaidžioja tyruose be maisto ir 
žieminių drabužių. Sugriautie
ji kaimai daugiausia yra artį 
kalnų. Ccntralinė valdžia yra 
prašoma tuojaus prisiųsti pa- 
gelbą.

Žemės drebėjimai rytinėj 
Persijoj būna gana tankiai.

Sudrebėsimas jautėsi ir ties 
Dcniavend.

Karalius apleis Graikiją
Lauks pasekmių plebiscito apie 

įsteigimą respublikos.

ATHENAI, lapk. 12.— Kara
lius Jurgis vakar sutiko priim
ti revoliucionierių nuosprendį 
ir apleisti Graikiją iki plebis
cito apie įsteigimą respublikos. 
Plebiscitas įvyks po rinkimų. 
Įvykite plebiscitui jis pamatys 
ar žmonės nori, kad jis pasilik
tų ant sosto, ar kad pasišalin
tų visai ir kad šalis pataptų 
respublika. Iki tam laikui ša
lis bus be karaliaus.

Buvęs Graikijos ambasado
rius Wasliingtone irgi ragino 
karalių laikinai apleisti šalį, 
nes kitaip gali ištikti sukili
mas.

New York Gali sustojo 
ėjęs

Betgi bus bandoma leisti nauja 
darbininkų laikraštį.

NEW YORK, lapkr. 12. — 
Ne|w York Leader, New Yorko 
darbininkų dienraštis, kuris 
pradėjo eiti apie mėnuo atgal 
darbininkų unijoms atpirkus 
socialistų dienraštį New York 
Call, šiandie sustojo ėjęs, ka
dangi pritruko pinigų tolimes
niam dienraščio leidimui. Tie 
$75,000, kuriuos buvo sudėję 
New Yorko darbininkų unijos 
to dienraščio leidimui, jau iš
sibaigė.

Laikraštis liko sustabdytas 
po pasitarimo tarp Laibor Press 
Association, N. Y. Leader lei
dėjų, prezidento S. John Block, 
socialistų vadovo Morris Hill- 
quit ir Ossip Wolinsky iš rub- 
siuvių unijos, kurie paskelbė, 
kad nebėra galimybės toliau 
leisti laikraštį.

Dabar daroma žingsnių iš
leisti naują darbininkų dien
raštį, kurį galima butų leisti 
su mažesnėmis išlaidomis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkričio 12 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 s v. sterlingų ....... $4.36
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $4.77
Danijos 100 markių ........... $17.05
Finų 100 markių ................... $2.79
Italijos 100 lirų, ................... $4.35
Franci jos 100 frankų ........... $5.54
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Norvegijos 100 kronų...........$14.56
Olandų 100 kronų ............... $37.74
Švedijos 100 kronų ............... $26.30
Šveicarijos 100 frankų ......  $17.54

Stresemannas tarsis su 
bavarais

Kaltina Franoiją už Vokietijos 
ekonominį ir politinį susmu
kimą. Laužo spaustuvių dar
bininkų streiką.

iBEPJLINAS, lapkr. 11*. — 
Pasakęs šiandie prakalbą Hal- 
’r3j, kancleris Stresemannas, 
manoma, nuvyko prie Bavari
jos sienos. Spėjama, kad slap
toj konferencijoj Cobu’rge ar 
Bamberge jis pasimatys su Ba 
varijos premjeru Knilling ir 
sugrįš į Berliną antradienio ry
te.

Savo prakalboj fabrikantų 
partijai Hallej (Stresemannas 
sake, kad Vokietija yra arti 
visiško ekonominio ir politi
nio susmukimo ir kad už tą 
yra kalta Francija. Jis tvirti
no, kad bolševikų pavojus esąs 
didelis ir piešė baisius vaizdus 
Europai, jei Vokietija pakliūtų 
į bolševikų nagus.

Vyriausias Vokietijos ko
manduoto jas gen. von Seeckt 
šiandie įsakė streikuojantiems 
pinigų spausdintojams sugrįs

ti ryto ryte į darbą, kad nau
jieji pinigai renteninark gale- 
tų pasirodyti ketvirtadieny. 
Už nesugrįžimą į darbą grū
moja ma d’ideilėniis bausmėmis 
sutig karo stovio įstatymais.

Del spaustuvių darbininkų 
streiko Berline išeina tik du 
laikraščiu — socialistų Vor- 
waerts ir nedidelis pangerma- 
nų laikraštėlis.

Naujas Švedijos užsienio reika
lų ministeris.

STOCKHOLM, lapkr. 12. — 
Sugrįžęs iš Londono Švedijos 
karalius pirmiausia priėmė už
sienio reikalų ministerio Hc- 
derstierna rezignaciją ir jo 
vieton paskyrė baroną Mark 
von Wuertennberg, prezidentą 
vyriausiojo teismo. Naujasis 
ministeris buvo liberalų kabi
nete 1905-06 m. ir esąs inter
nacionalinių įstatymų eksper
tas.

Pastebėtina 
Naujienų 
Galybė

—Antrame puslapyj 
nepraleiskite neper
skaitę paskelbimo 
“Naujienų Gale”.
—Tai žinotina mums 
visiems.
Mes visi sudarome 
Naujienų Galę ir per 
Naujienas esame Chi
cagoje galingi kaipo 
Lietuviai.
Lietuviai Chicagoje 
nieko kito taip svar
baus sau, taip gaivi
nančio, taip vienijan
čio, taip palaikančio 
lietuvystę negalėjo 
sutverti, kaip savo 
dienraštį Naujienas. 
Tuo budu Naujienos 
yra visų lietuvių laik
raštis be partijų, pa
žiūrų ar tikėjimų 
skirtumo.

Riušės mušiy paliaubos 
dienoje Paryžiuje

Policija puolė taikos šalininkus

PARYŽIUS, lapkr. 12.
Vakar, apvaikščiojant mūšių 
paliaubos dieną, įvyko daug 
susirėmimų tarp policijos ir 
taikos šalininkų. Keli žmones 
liko sužeisti, jų tarpe ir atsto
vas Vaillant.

Darbininkai susirinko Res
publikos aikštėje ir šaukdami 
“Šalin karas!” pradėjo eiti lin
kui bulvaro, bet jiems kelią 
pastojo prilicija, kuri uždare 
tą gatvę.

Ties Gare de l’Est policija 
užpuolė ant minios, kUri dai
navo Internacionalą. Keli žmo
nės liko sužeisti. Pagalios mi
nią puolė raitoji policija ir iš
vaikė.

Mellon pritaria sumažini
mui taksy

Siūlo sumažinti taksus $323,- 
000,000, jei kongresas nepra
veš kareivių bonusų biliaus.

WASHINGTON, lapkr. 12.— 
Iždo sekretorius Mellon reko
menduos kongresui, kada ta- 
sis susirinks sekamą mėnesį 
sumažinti šalies taksus $323,- 
000,000. /Labiausia butų su
mažinti taksai mažiau1 uždir
bančių žmonių, taipjau turin
čių mažesnį pelną kompanijų. 
Jis tikisi, kad sumažinus tak
sus padidėtų biznis, nes butų 
daugiau dedama pinigų į biznį, 
o mažiau į liuosus nito taksų 
bonus.

Betgi, sako Mellon, šitokis 
taksų sumažinimas galėtų tik 
tada įvykti, jei kongresas ne
suteiktų ex-kareiviams bonu
sų. Tie gi bonusai suėstų visą 
valdžios pajamų perviršį ir 
reikalautų aukštesnių taksų 
dar per kelis metuos.

Kronpsincas dar neatvykęs
Neatvykęs į Oels, bet apsisto

jęs savo medžioklių vietoj.

OELS, Silezijoj, lapkričio 
12. — šis miestelis nekantriai 
laukia sugrįžimo kronprinco 
Friedrich Wilhelm, bet vis dar 
nėra žinių kada jis sugrįš į sa
vo dvarą prie savo šeimynos.

(Tai užginčija pirmesnėms 
žinioms, kad kronprincas sugrį
žęs į savo dvarą. Kitos žinios 
sako, kad jis apsistojo savo 
medžioklių dvare Kleinell- 
guth).

Oels nėra entuziastingas apie 
kronprinco sugrįžimą, bet vien 
nori pažiopsoti. Miestelis yra 
netoli Lenkijos sienos ir yra 
yra apgyventas darbininkų.

Nauja valdžia Palatinate
Ten esanti paskelbta “res

publika.”

MAYENCE, Vokietijoj, lap
kričio 12. — Gautomis čia ži
niomis, paskelbus Palatinato 
respubliką, sostinėj Speyer ta
po pastatyta nauja valdžia, ku
rios prieky yra Heintz Bley ir 
Otto Meyer. 

f

CHARLESTON, W. Va., liep. 
11. — Apie 25'žmonės liko su
žeisti sugriuvus pastovai, ant 
kurios apie 200 žmonių sėdėjo 
žiūrėdami base-ball žaidimo.

Patvirtino Įstatymus prieš 
svetimšalius

Augščiausias teismas pripaži
no (Kalifornijos įstatymus, 
draudžiančius svetimšaliams 

turėti nuosavybę.
WAlSHINGTON, lapkr. 12.— 

šalies augščiausias teismas 
šiandie pripažino konstituci
niais Californijos ir Washing- 
tono įstatymus, kurie uždrau
džia svetimšaliams, kurie ne
gali patapti piliečiais, ‘pirktis 
ar nuomoti žemę. Prieš šiltos 
įstatymus išsireiškė tik teisė
jai McReynolds ir Brandies.

Teismais pareiškė, kad Vals
tija pilnai gali užginti valdyti 
žemę tokiems žmonėms, kurie 
nepareiškė noro likti piliečiais, 
arba jais likti negali. Teismas 
taipjau nusprendė, kad tie įsta
tymai visai neprieštarauja su
tarčiai su Japonija.

Tie įstatymai daugiausia 
yra atkreipti prieš japomte, 
kad neleidus jiems įsigyti ✓ že
mės Californijos ir Washing- 
tono valstijose.

Francija siūlysianti eks
pertę konferenciją

PARYŽIUS, lapkričio 12. — 
Eina gandų, kad pats premie- 
ras Poincare sąyo atsakomybe 
pasiūlys sudaryti kontribucijos 
ekspertų komisiją.

Kovos su Ku Klux Klanu.

WASHINGTON, lapkr. 12.— 
Čia inkorporuota National Vi- 
gi'lartfa! AssociatliUn, kurios 
tikslas bus kovoti su Ku Klux 
Klanu ir kitomis panašiomis 
organizacijomis. Draugijon 
priklauso daug žymių žmonių.

Draugija stengsis pravesti 
visose legislaturose įstatymus, 
draudžiančius dėvėti kaukes, 
taipjau kad visos salptosio* 
draugijos paskelbtų savo na
rių sąrašus, taipjau bus veda
ma plati agitacija tarp žmonių 
prieš kluxUs.

Draugija j ieškos pagelbės ir 
kitose draugijose. Ji nesanti 
nė religinė, nė politinė.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, j laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.
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|K. Požėla parito
J. Bancevičių

Tai bu‘vo vienos iš gražiau
sių ristynių, kokias lietuviai 
kada turėjo Chicagoje. J. Ban- 
cevičius “drapiežnas dzūkas” 
buvo geriausiame pasijautime, 
tečiaus negalėjo dalaikyti jau
nam tvirtam ir mikliam Euro
pos čam.pionui K. Požėlai.

K. Požėla pirmą syk pagul
dė J. Bancevičių į 52 minutes, 
o antrą syk į keletą minučių.

Apart to -Dudinskas paguldė 
Glazauską į 13 minučių, o Otto 
Propotnick paguldė P. Zbysz- 
ką į 23 minutes.

Publikos buvo pilnutėlė Šv. 
Jdrgio svetainę.

Daugiau rvtoj.

Prašo paskirti pinigų Vokieti
jos šelpimui

WASHINGTON, lapkr. 12. 
—Kongresmanas Funk iš Illi
nois šiandie paragino preziden
tą Coolidge savo kalboj kong
rese rekomenduoti paskirti pi
nigų Vokietijos šelpimui.

Jis pritaria paskiri mu i tam 
tikslui $25,000,000, kurie birtų 
pavesti American Society of 
Friends (kvekerjių), kuri rū
pinasi šelpimu Vokietijos gy
ventojų. Taipjau jis pritaria 
tam, kad karo finansų korpo
racija ar kitos panašios įstai
gos priiminėtų Vokietijos 

miestų bonus apmokėjimui už 
maistą.

Nužudė savo seserį.

Tishoningo, Okla, lapkričio 
12. — Sam Seay, 31 m., nušovė 
savo seserį Bernice, 24 m., tada 
ir pats nusižudė.

ŠIANDIE — veikiausia lie
tus į vakarą; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:37 vai., leidžia
si 4:33 vai. Mėnuo leidžiasi 
8:48 vai. vakare.



MĖ
NAUJIENOS, Chicago, III.

Kas Dedas Lietuvoj
Lietuvos finansai

Lietuvos Bankas rugsėjo 
mėnesio 30 dienai turėjo auk
so ir sidabro Lt. 16,636,226.41, 
dolerių svarų ir kitos tvirtos 
svetimos valiutos Lt. 37,202,- 
253.32, banknotų apyvartoj 
Lt. 53,564,180.86.

Valstybės Iždas rugpiučio 
mėnesį turėjo pajamų Lt. 12,- 
441,854.34,, išlaidų Lt. 12,137,- 
120.51; rugsėjo 1 dienai liko 
Lt. 304.733.83.

Importuota prekių iš užrube- 
žio liei>os mėneį už Lt. 12,875,- 
107. Eksportuota per tų laikų 
užrutbežin už 
Taigi balanse 
503.459.

Kai dėl tramvajaus, tai ir 
Kaune atsirastų koncesionie- 
Ju. kurie tramvajų galėtų 
pešti gana rrcitu laiku, tičiau 
valdyba neskelbia koncesijos, 
nes atliekant drauge kanaliza
cijos, vandentraukio ir tram
vajaus įvedimo darbuos, daug 
mažiau reikėtų lėšų. Vis tik, 
manoma, tramvajus turėsiąs 
būti įvestas greičiau, o van
dentraukio ir kanalizacijos 
įrengimas užsitęsiąs gal ir ke
lis metus. (L-va)

Karbunkulu 
metais buvo susirgę 16 

Be to yra sergančių 
pažandėmis ir susna

Lt. 12,371.648. 
yra minus Lt.

Kaunas
Kanalizacija, vandentraukis, 

tramvajus.

Gyvulių ligos Lietuvoje
Vetenarijos departamento 

daviniais, šių metų vasarų bu
vo smarkiai- išsiiplėtifei Lietu
voje užkrečiamoji kiaulių liga 
— raudonligė. Per pirmuosius 
aštuonis 
įregistruota 
minėta liga

saii izoliuojami, nes nuo jų 
gali ne tik arkliai, bet ir žmo
nos ulžsikijesti.
šiais 
arklių, 
arklių
(niežais), tačiau šios ligos ne- 
pavoj i ngos. Kova i
Kauno karo veterinarijos ligo
ninėj ir Panemunėj yra įsteig
ta tam tikros kameros, kurio
se gydoma šia liga apsirgusieji 
arkliai duljomis. Palyginti su 
Vokiečifų o|kupa«ijos taikais 
susirgimai susna žymiai su
mažėjo.

Iš kitų ligų šiemet palyginus 
su pereitais metais nežymiai 
išsiplėtusi galvijų ir kiaulių 
snukio liga. Be to įregistruota 
193 susirgimai pasiusimu.

(Elta).

su susna

KALĖDOS LIETUVOJE
Lietuviai kurie yra nusprendę pra

leisti Kalėdų šventes su savo giminė
mis ir draugais Lietuvoje, bus labai 
užganėdinti jei jie žinos, kad Baltic 
American Linija turi tris kalėdinius 
išplaukimus j Lietuvą. Laivas Polo- 
nia lapkričio 21, Estonia gruedžio 5 
ir Lituahia gruodžio 19.

Pasažieriai plaukanti ant tų laivų., 
turi užtektinai laiko pasiekti savo 
gimines tais laivais ant Kalėdų ir 
naujų metų švenčių. Tie laivai iš
plaukia iš New Yorko tiesiai į Dan- 
zigą ir Liepojų. Todėl pasieks savo 
namus be vargo. Trečios klesos yra 
labai gori kambariai. Visiems pasa- 
žieriams yra teikiama užtektnai mai
sto. Patartina eiti pas vietinius 
agentus dėl laivakorčių.

Ar jus žinote, kad
Lapkričio 1 išviso buvo cirkuliuo

jama šaly $4,777,906,811, kur buvo 
suteikta per capita cirkuliacijos 
$24.85, kaip palyginama iš viso 
$4,695,769,124, su per capita iš $24.16 
spalio 1 dienos. Ir išviso suma iš 
$4,393,569,727, iš viso per capita iš 
$39.93 spalio 1, 1922/ Ar jus žinote, 
kad paprasti cigaretai suteikia jums 
daugumą, kur Helmar Turkiški ciga
retai suteikia jums gerumą?

KOSULYS

Severus Gyduolę^. pzlaibn 
šeimynos syę'ikata.

Antradienis, Lapkr. 13,1923

yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERAS 
COUGH BALSAM.

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SFVFRA’9
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 80c.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Į Lietuvą
NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

S. L. FABIONAS 00.

šių metų mėnesius 
1411 susirgusių 

kiaulių. Kovai su 
buvo vartojama 

priemonė, būtent, 
tiek jau apsirgu-

Naujienų Gale

White Star Line
N. Y. Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestie, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hainburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelione. 
Nauji laivai Belgenland, Zecland ir 
Gothland (3 klesa).

užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St., Chicago, III.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. *

>■ . . JN

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-1) 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietas 

3823 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

N įžiūrint mietso valdybos 
pastangų, koncesionierių van
dentraukiui kanalizacijai įves
ti nesurasta. Valdyba Miesto 
Tarybai buvo pasiutusi pradė
ti minimus darbus nors dali
nai. Lėšų, sulig Miesto valdy
bos projektu galima butų su
rinkti išleistomis Kaune obli
gacijomis, o taip pat prašyti 
valdžios paskolos. Tuo atveju 
jei nebūtų obligacijos perka
ma, tai namų Savininkai galė
tų būti verčiami jas pirkti, o 
paskui kalbamomis obligaci
jomis galėtų už naudojimąsi 
įrengtais patogumais su mies
to valdyba atsiskaitinėti. Ta
čiau kai kurie tarybos nariai, 

namų sa\ininl:ų atstovai, 
projektu’: įasipricsino jr

atatinkama 
skiepijimas 
šių, tiek ir sveikų kiaulių: pir
mųjų gydymo, antrųjų gi ap
sisaugojimo tikslu. iSlkicpiji- 
mai buvo daroma apskričių ve
terinarijos gydytojų, ir rudie- 
niop raudonligės epidemija su
mažėjo.

Iš kitų užkrečiamųjų ligų 
išsiplėtusi arklių liga — įno- 
$ės, arba: įpOautimajs. Įtaria
muose atsitikimuose diagnozių 
pastatyti daroma bakteriolo
giniai tyrinėjimai. Susirgusieji 
arkliai sušaudomi ir savinin-

Tik didelis Naujienų prasi
platinimas ir jų artimas 
ryšis su žmonėmis gali už
tikrinti skelbėjams tokias 
pasekmes

i 'in

tęs. Šia liga susirgusių arklių 
buvo įregistruota Ukmergės, 
Vilkaviškio, Kauno, Mariam- 
polės apskrityse ir per pirmuo
sius šių metų 8 mėnesius ten 
sušaudyta 40 arklių. Įtarimų 
vra ir dabar. Tokio arkliai vi-

Tikras Prižiūrėjimas

Ofiso Telefonas UI? H A RROAD Buto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po piebų ir pagal sutarimą.

Uzsisakykit
Bordens

“Selected
šiandien

Selected” Pieno. Tai yra
augščiausias pasiekimas

sveikatos užtikrinimo.

Jūsų sveikatos turi reika
lauti, kad jus gertumėt kas

dien vieną kvortą Borden s

F-9

BORDENS
RnnUoductsCo. oF Illinois 

Franklin 3U0

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IŠ LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:

KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
GAIRĖS, Dvirrcėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00

KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00. 
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
KELIONE APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal-

2)

3)
4)
5) ________
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 83 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų, knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

t o Ar a

Cleveland, Ohio.7907 Superior Avenue

Chicagos ir apielinkių lietuviai didelę daugybę savo biznio 
reikalų atlieka per Naujienas kaipo vienutinį lietuvių susiži
nojimo įrankį. Ar tai kas nori pirkti, ar parduoti, ar mainyti, 
ar rasti, ar atsišaukti, ar darbininkų gauti, ar darbo susirasti, 
ar biznio naujienų pranešti, ar sušaukti žmones į licitaciją, ar 
kitų kokį biznį atlikti su lietuviais, — kožnas — be partijų, ti
kėjimų ir ličių skirtumo — tai viską atlieka ir gali atlikti vien 
per Naujienas.

Kiekvienas teisingas ir lietuviams tinkamas ar prieina
mas biznis pasiskelbęs Naujienose gauna pageidaujapių pa
sekmių, ir kas gauna ko nori, tas kartais iš džiaugsmo nepa
tingi ir pačioms Naujienoms pranešti, kad viskas gerai pa
vyko.

Štai keletas laiškučių Naujienoms nuo žmonių, kurie skel
bė šiokį ar tokį savo reikalų Naujienų skiltyse:

“Naujienos”
“Garbingi Ponai

Duodu žinot, kad viskas labai gerai nusidavė. Gavau žmo
nių kiek tik man reikėjo. Išviso ant to darbo šešiolika personų 
atėjo. Viskas ką turiu sakyti, tai labai ačiū!

Su pagarba,
M. Drignat,

6200 University Avės.

The Dithuanihn Daily News.
Gentlemen.

I had six responses to the advertisement I ran in your paper 
August 23, 24, 25.

Yours very truly 
K. Ryan,

2455 W. Pershing Rd.

Godotinos Naujienos.
Mano paskelbimas jūsų dienraštyj buvo man labai naudin- 

gas, ir likos parduota į tris dienas po apgarsinimo. Atsišaukė 
kupčiai iš visų dalių Amerikos ir žmonės nupirko iš kito stato, iš 
Troy, N. Y. Tai patarčia, kad su visokiais reikalais garsintus 
žmonės Naujenos, o kožnam eis ant naudos.

Su pagarba
Stanley Grikštas,

3446 So. Emerald Avė.

The Lithuanian News Pub. Co.
Diear Sir:

The results that I have obtained from the advertisement in 
the Naujienos were very satisfactory. I have had several 
inųuiries about the farm, būt one is special. I am sure I will sėli 
my farm.

I thank you very much for the advertisement.
Yours truly

A. Salela,
5710 W. 65th St.

“Naujienos”.
“Gerbiameji:

“Šitame laiške rasite čekį už apgarsinimą Simano Daukanto 
Draugijos, kurs tilpo Spalio 27 d., 1923. Taipgi pranešam, kad 
mes turėjom puikias pasekmes iš šito apgarsinimo nes gavom 
apie šimtą_ narių ir buvo pilnutėlė svetainė žmonių, neątsižiurint, 
kad Birutės koncertas buvo tą patį vakarą. Taigi ačiū!

Su pagarba
Vlad. Jurkeviče,

3237 S. Auburn Avė., 
Chicago, Illinois.

NORTHGERMAN
LLOYD

Savaitiniai išplaukimai į 
LIETUVĄ 

New York-Bremen 
Su nauju gražiu laivu 

“COLUMBUS” 
Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klcsos cabin lai- 
vai. Latyai daug pagerinti 
trečios klesos parankumai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del. laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Nori pagelbėti
kitoms moterims

Džiaugiasi atgavusi svei
kata su pagelba Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound, y - , ,, *

Chicago, III. “Aš esu pasirengusi 
rašyti kiekvienai moteriai ir merginai 

kurios kenčia nuo 
tokių nesmagumų 
kokius aš turėjau 
pirmiau. Aš var
tojau Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound. 
Mano nugara vi
suomet skaudėda
vo, taip kad aš ne
galėjau dirbti savo 
namų darbo ir aš 
dar turėjau kitus 
nesmagumus nuo 

silpnumo. Aš buvau tokiame stovy
je per metų eiles. Mano švogerka 
pradėjo vartoti Vetetable Compound 
ir rekomendavo man pabandymui. 
Nuo to laiko aš pradėjau vartoti ir 
man pagelbėjo labai puikiai. Aš už
laikau savo namą ir šalę to dar galiu 
dirbti daug darbų”. — Mrs. Helen 
Sevcik, 2711 Thomas St., Chicago, III.

Moterjs kurios kenčia nuo moteriš
kių nesmagumų, nugaros skaudėjimų, 
nereguliariškumų, šiaip skaudėjimų, 
nusilpnėjimų, turi vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. Ne
tik kad ji yrd puiki gyduolė, kaip pa
rodo šiame atsitikime, bet daugiau 
kaip penkiasdešimts motų tokie pat 
atsitikimai buvo reportuojaini per 
tūkstančius moterų.

Mrs. Sevcik yra pasirengusi para
šyti kiekvienai moteriai ir merginai 
kurios kenčia nuo tokių nesmagumų 
ir atsakys visus klausimus kokius tik 
jos paklaus.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo 
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėle su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

P

% • *

K

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

1811 Rėcter Building
79 Weat Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Va!.: 6 iki 9 vai.
--------------- ■ ■ ------------- -

....................... . 1

J. P. WA1TCHES
LAWYER Liętuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel: Pullman 6377.

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams virjidoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, UI. |

Overkautat
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jųa 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.

Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C1 Q
ir augščiau ■ ©■vV
Vaikų siutai ir overkautai C O Eft 
ir augščiau mIOiUV

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakįire.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
U — ■ ■ '.i. į'.'aiĄĮĮ Į'Ą '* ..J J ‘

Garsinkitės Naujienose
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RŪKYTI REIŠKIA 
GĖRĖTIS

Rūkyk Helmarus ir gė lėkis sma
gumu iš 100% tyro, šviežaus 
Turkiško tabako. Helmaruose 
randasi lengvumas, kvapas, ma
lonus skonis, dėlei ko jus džiau
gsitės rūkydamas, kad ir per vi
są dieną.
Paprasti eiga retai duoda Jums 
kiekybę, o ne kokybę. Helmarai 
duoda Jums kokybę ir pakakti
nai ją už kelis centus, daugiau 
negu paprasti cigaretai kieky
bės. Helmars yra supakuoti kie
tose skrynutėse, taip, kad Jus 
pirkdami Helmarus esat užtik- 
rintas gauti Jūsų cigaretus ge
riausiame stovyje, nesusilaužiu
sius, taip, kaip Jus gaunat ko
kybes cigaretus.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

Išdirbėjai Aug f * 
ščiausios rų- 
Sies Tu rki 
ir Egyptiškų

gjBgĮ Cigaretų pasaulyje.

iH BOXES d5
!*W IO oria

y- ..........Tr--.......... . ....... ......... - —

[«w»lios|
Chicago Heights, III.

iMufsų miestelis lietuvių pa- 
žangensiam judėjimui apmirę.

I Nliekoi
taip jau maža kas teskaito. Bet 
už tat karčiamų tai netrūksta 
—kiekvienam bloke po keletą 
saliunų. Tai žmogus ir neno
rėdamas pataiko į sprūsti kad 
ne į tą, tai į kitą. Ir ūžia ten 
smarves prisilakę, ir pešasi, o 
kai subatvakariais ar nedėldie- 
niais tai patrolkos turi darbo 
vežioti kruvinomis nosimis ir 
pakaušiais į šaltąją nakvoti.

Vietoj kitai, pati sau varantą 
išpirko.

[ Dvi panelės lietuvaitės susi
pyko — dėl kavalierių, ar dėl 
ko ten kita. Panelė BB ką ten 
blogo pasakius apie panelę CC. 
Panelės CC motina patarė duk- 

į relei areštuoti panelę BjB. Duk
relė eina pas teilsėją išpirkti 
panelei BB varentą. Tik 
panelė CC nesenai iš Lietuvos, 
angliškai menkai tegali sutsi- 
kalbėti. Pasakojo, kaip mokė
dama, teisėjui, kad norinti 
gaut varentą, ir teisėjas galt, 
gale išdavė jai varentą. Su tuo 
dokumentu panelė CC eina da
bar policijom skersai gatvę, 
kad įteikti jai teisėjo įsakymą. 
Padeda raštą ant stalo ir nieko 
nesakiusi eina sau. Policijos 
kapitonas betgi sulaiko ją, pa
sišaukia ir klausia kaip jos 
vardas.

—Mano vardas CC.
Policistas pažiūrėjęs į varen

tą ir akis išvertė:
—Tamsta pati, vadinas, atė

jai pasiduoti areštui.
bai gerai. Prašom eiti 
tų...

Nenusimanydama kas
sitiko, ir negalėdama dorai su
sikalbėti, išaiškinti, panelė CC 
turėjo eiti į šaltąją, kur išbuvo 
apie penketą valandų. Motina, 
nesulaukdama duikters grįžtant, 
susi rupi nūs telefonu kreipėsi 
policijon teirautis ir sužinojo, 
kad duktė sėdi už grotų., 
greitai nubėgo policijon ir 
dalykas paaiškėjo: teisėjas, 
votiškai sulpratęs panelės 
aiškinimus), Vietoj išduoti
rentą areštuoti panelę BB, iš
davė dokumentą areštavimui 
jos pačios, taigi panelės CC...

Gaila, kad mergaitės tokiais 
dalykais užsiima. Vjieto|j bė
giojimų policijon ir tąsymosi 
geriau nusipirktų gerų knygų, 
uiž’sisajkytų laikraščių, pasimo
kintų nors truputį anglų kal
bos, tai 
»—toikių 
tiktų.

Laikraščių

Tai la- 
už gro-

čia at-

GOOD LUCK

Sutaupykite 
Ant Jūsų 
V algio 
Išlaidų

sutaupyti pinigų ant jūsų valgioJUS gali
išlaidų vartojant Jelke GOOD LUCK 

Margariną ir pasinaudojant jo pigiomis kai
nomis. Tuo pačiu laiku GOOD LUCK sutei
kia jums visą gerumą kuris yra galimas gau
ti aptepimui ant duonos. Jis turi skonį labai 
gerą, nes jame yra smetoninis pienas, kas
dien šviežias iš faunų. Maisto vėrtė yra! di
delė todėl, kad GOOD LUCK yra padarytas 
iš maistingo beef oleo. Del grynumo iš švie
žumo niekas negali perviršyti Jelke GOOD 
LUCK. Ant duonos yra labai geras aptepi
mas, dėl kepimo atstovi visus reikalingus ge
rumus. Modernišku metodu išdirbdami mes 
galime pardavinėti pigiai. Bandykit šį gar
dų, virškinantį, ekonomišką aptepimą ant 
duonos — pirkite šviežų —

JELKE

Puikiausis aptepimas ant duonos
PAS JŪSŲ PARDAVINĖTOJUS

Ji 
čia 
sa-

va-

Šviesą ir pajlegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. •

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

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

Mrs. A MIGHNIEVIGZ-ViDIKIENt
AKUŠERKA

810T So. Halsted St., kampan 31 gal 
Ofisau su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose priei- 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pt 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims i) 
merginoms; krei 
kitės, o 
pageltą.

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

$15 _Kryptok Akiniai, $8
"y Išpardavi-

mas 
savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite j senų 
pasitikėtinų firmų, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurių galite užmokėti.
Patarimas dykai C. E. MOWER, 
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
šeštas augštas Reliance Building

32 N. State St. kampas Washington St.
Valandos nuo 0 ryto iki 6 vai. vakare, 

iškaitant subatas.

Regiet-

BULGARIŠKA ŽIEDŲ ARBATA
Milijonai vartoja tą arbatą, kad 

prašalinus, šalti; vartoja karštą ei
nant gulti. Prašalina užkietėjimą, 
silpnus vidurius, inkstus ir pataiso 
kraują. Klauskit jūsų aptiekoriavs, 
arba galit gauti paštu, 1 didelis šei
mynos baksas $1.25, arba 3 už $3.15, 
arba 6, $5.25. Marvel Products Com- 
pany, 25 Marvel Building, Pittsburgh, 
Pa.

r niežiančiy de- 1
f gančiy kojų? 1

MENTHOLATGM
Greitai praša- i

liną ir at- J
šviežina B

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 putą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 413G
Telefonai i

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

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 ik! 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos! I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare 1

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III. I—. == m

Dykai Balsavimo Kuponas
DEL

‘Naujienų’ Automobilių Kontesto
Geras dėl 100 balsy

Aš čia prisiunčiu 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu 
įskaityti į kreditą:

Miss., Mr. arba Mrs .................................................

Adresas .....................................................................

šis kuponas, gražiai iškirptas, užrašytas vardas 
ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstas į 
“Naujienų” Kontesto Departamentą, 1739 So. Hal- 
sted St., Chicago, Ilk, bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.

Jums nieko nekainuoja, kad balsavus už jūsų 
draugą tais kuponais ir jus nesate verčiami būtinai 
balsuoti, jūsų liuosa valia. Surinkite kiek tik galite 
ir atsiųskite — jie visi bus rokuojami.

Tas kuponas nebus geras po lapkričio 19,1923.

tirtrėtų pačios naudos 
t ragikomiecįlj ų • neatsii-

Staigi mirtis.

[ (Lapkričio 4 dieną staiigiai pa'- 
simirė Stepanija Gedgaudaitė, 
8 metų mergaitė. Ji vakare 

[parėjusi iš teatro su savo 7 
metų sesute, nieko namie ne
radus, pavalgė vakarienės ir 
urnai ėmė silpnėti, merdėti. 
Mažoji sesutė tatai pamačius 
išbėgo gatvėn šaukdama. Tuo- 
tarpu buVo pašauktas daktaras, 
(bet ligi tas atvyko, mergaite 

buvo jau! negyva. Galima su
prast motinos skausmą, kada 
ji po kiek laiko sugrįžus namo 
rado savo mylimą dukrelę mi
rusią.

Stepanija Gedgaudite buvo 
labai graži ir meili mergytė, 
visi, kas tik pažinojo, labai ją 
mylėjo. Dėlto į jos šermenis 
bnlvO sunešta dvylika didelių 
puikių gėlių vainikų. Ji palai
dota Šv. Kazimeiro kapinėse.

—.Pilietis.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir G 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
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagg

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
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. 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 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St,,
CHICAGO, ILL.

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

Ui i ihii« ■ ■ ■■ ■ <

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

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

nuo 6:80 iki 7:81 vakare.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava.
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 sutartj

Office Houra: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YDSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

19«0 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

30 mėty patyrimo o
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt RdM 
Phone Crawford 3140

ANGLŲ KAL
BOS GALI IŠ
MOKTI SAVO 

NAMUOSE
Trumpam laike be pagelbos mo
kytojo. Nereikalauji eiti j moks- 
lainę. Rašyti ir kalbėti išmokin
sime j keletą mėnesių.

Kreipkitės per laišką į
LIETUVIŲ MOKSLO 

DRAUGIJA 
5556 Windsor Avė., 

CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIADGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 1 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 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.

III.

dr. v. a. simkus
Telephone Yards 1582

DR. J. KDLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

3315 Soath Halsted St 
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.

G E R B. Naujienų skai
tytoj oa ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
j eiti j tas sankrovas, kurios 

i <sk<JbinsI Naujienose.
V
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PahUahsd Daily, uorpt Sūdai #y 
The Blthuanlan M«ws Pib. O*., Ine.

Edltor P. Grigaiti*

1789 South Halsted Straat 
Chicago, UI. 

Talephon* Roosevalt 85M

Subscription Rateli
1.00 per year in Canada.
'.00 per year outside o£ Chicaga.
I.Ot per year in Chicago. 
8c per copy.

Enterad aa Sacoud Class Mattel 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
pf Chicago, III., undar th* act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halated St., Chicago, 
UI. — Telefonas i Roosevelt 8500.

|8.(X)
.4.00
. 2.00

,7S

18c
75c

Uisimokijimo kainai
Chicago je — paltai 

Metams-------------------------
Pusei metų______________ _
Trims mJnesiams 
Dviem minėjam - - T - 
Vienam minesivi 

Ehicagoj* per neilatejual 
Viena kopija ___________

Savaitei ________ r. ,
Mėnesiui - ............. , ,

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

Metama$7.00
Pusei metų .................... .......8.50
Trinas mėnesiams _  — —. 1.75
DviBm  1.2 E
Vienam mCneaiui . - , .76

į Lietuvon ir kitur uiiianinoMi 
(Atpiginta)

Metams----------------------  $8.00
Pusei metą_______ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.
■SB

Bado kilpoje

Vokietijoje badauja, va
dinasi, ne sodžiaus gyvento
jai, o tiktai miestiečiai. Ba
dauja tie žmonės, kurie ver
čiasi ne žemės ukiu — jeigu 
jie neturi dolerių. Tokie yra 
pirmiausia, žinoma, pramo- 

' nės darbininkai; paskui val
stybės tarnautojai, inteli- 
gentinių profesijų atstovai 
ir kitokie elementai, kurie 

» gauna atlyginimą už savo 
; darbą popierinėse markė

se.
Stambieji Vokietijos ka

pitalistai—fabrikantai, ban
kininkai ir didžiųjų preky
bos įmonių savininkai ne 
tiktai nekenčia bado, bet 
yra viso ko pertekę. Kaip tik 
per visus šituos metus, kai 
Vokietijos darbo žmonių 
masės miestuose brido vis į 
didesnį skurdą, kapitalis
tams plaukė pasakiški pel
nai. Jie naudojosi pinigų 
kurso puolimu.

Jie tečiauts — kartu su že- 
mes savininkais — buvo ir 
didžiausi kaltininkai to, kad 
Vokietijos pinigai pasidarė 
beveik be vertės. Fabrikan
tai ir bankininkai vienoje 
pusėje, dvarininkai ir ūki
ninkai antroje atkakliausiai 
priešinosi kiekvienam vald
žios mėginimui pakelti mo
kesnius pasiturintiems žmo
nėms; tuo budu valdžia bu-

Iš Vokietijos tolyn vis 
dažniau ateina žinių apie Į 
bado riaušes. Išalkusiųjų i v. , . .
žmonių minios tenai kelia vo verčiama padengimui sa-
bado riaušes.

demonstracijas 
yėse ir 1

miestų gat- vo išlaidų vis daugiaus ir
yese ir vietomis net puola daugiaus spausdinti popieri- 
maisto krautuves ir plėšia ™al Pasekmė tokia, 
privatinius butus.

Vienok Vokietijoje šian- v. šimtų miliarclų vokišku mar
kių!

Pramonės ir prekybos 
įmonių savininkai miestuo
se tarytum padarė sutartį 
su žemės ūkio savininkais’ 
sodžiuje išnaikinti dirban
čiąsias miestų gyventojų 
mases. Jau keletas metų, 
kaip jie yra užnėrę bado kil
pą ant kaklo toms masėms, 
ir kiek jos iki šiol nedarė 
pastangų pasiliuosuoti iš 
jos, vis buvo be pasisekimo. 
Bado kilpa veržiasi tolyn 
vis labiaus ir labiaus.

Kokia išeitis iš to Vokie
tijos darbininkams? Kai 
kas sako, kad jie turį pada
ryti sąjungą su ūkininkais. 
Bet tai yra tuščia šneka, 
kadangi Vokietijos ūkinin
kai, kaip augščiaus nurodė
me, eina ranka už rankos su 
stambiaisiais žemės savinin
kais. Ką galėtų Vokietijos 
darbininkai pasiūlyti uki-

kad šiandie už amerikoniš
kų dolerį gali gauti keletą

ūkininkai buvo 
labai palankus 
judėjimui, nes

ninkams, kad atitraukus 
juos nuo junkerių ir pada
rius proletariato tikslų rė
mėjais?

Rusijoje 
kurį laiką 
darbininkų
taš judėjimas žadėjo ūkinin
kams dvarų žemes. Bet Vo
kietijoje ūkininkai šiandie 
svajoja ne apie dvarininkų 
nusavinimą, o apie kainų 
kėlimą ūkio produktams. 
Todėl jie jaučiasi esą arti
mesni junkeriams, negu 
miestų proletarams.

Vokietijos darbininkai tu
ri vienytis tarp savęs ir su
tartinai kovoti prieš go- 
džiuosius žemdirbius ir ka
pitalistus. Jų vienybę ikil 
šiol ardė daugiausia komu
nistai. Bet reikia tikėtis, 
<ad tie ardytojai laikui bė
gant neteks įtakos masėse, 
— kai šios supras, jogei nė
ra kitokio budo apsiginti 
nuo bado, kaip tiktai sujun- I 
gus į daiktą savo jėgas.

valdžiai ir savivaldybėms už 
tą sklypelį žemės.

Atvyko matininkas, išmata
vo ir atėjo dalinimo diena. Su
sirinkę pasiginčijom, pasiba- 
rėm, vieni norėjom, kad bur
tai butų traukiami, kiti kitaip, 
bet valdininkai ir ponai nesi
tiko, tai taip ir padalino komi
sija kaip norėjo. Klebonas ir 
jo tarnai gavo, žinoma/ arčiau
siai prie miesto ir gerą žemę. 
Apskrities Valdyba irgi pasis
kyrė savo rūmams ir kitiems 
patogumams arti miesto, val
dininkų taipjau nenulskrĮaudė!, 
o praščiokams paskyrė kur 
kam papuolė. Nabašninko dr. 

IV. Kudirkos, kaip čia gyvenu
sio prie 1899 m., ir gi nepa
miršo — paskyrė ir jam par- 
celį, atminčiai. Girdėjau1, jau 
ir pinigai renkami jo parcelių! 
pagražinti.

Dabar mes liumpen ir ne 
liumpen proletarai tik vaikš
čiojam po savo parcelius ir 
mąstom pakaušius kasydami 
kaip čia bus įsikurta per tuos 
5 metus ir pradėta gyventi vi
dury laukų su tuščiais kiše- 
niais.. .

Oi beda, beda mums, dedelč, 
kad mes neorganizuoti ir ne
susipratę vargome be žemės, 
vargsime ir su žeme iki už-

pils akis tomis pačiomis žemė
mis.

Tuo tarpu sudiev, pasilikite 
sveiki, kitą kartą daugiai* pa
rašysiu. — Kapsas.

Šakiai, 12—X—23 m.

Plėšimai

Bagdonavas. (L. Ž.) — 5 ki
lometrai nuo) Bagdonavo sto
ties, apie 12 vai. nakčia, du 
plėšiku pastojo 'kelią važiuo
jantiems iš Raseinių geležinke
lio stotin. Pirmais vežimas, 
kuriame važiavo teisėjas Ma
čys ir Olkeniškis iš Virbaliaute, 
bei Kopalovas iš Raseinių už
kirtęs arkliams nuvažiavo; tik 
p. Mačys paleido vieną šūvį iš 
šautuvo, bet tur būt plėšikams 
nepataikė. Antrą-gi vežimą 
plėšikai susistabdė, ir peršovė 
tris pirklius, žinoma, juos api- 
plėšdami. Vienas jaunas pirk
lys, sako, esąs sunkiai sužeis
tas.

Kelias iš Raseinių dabar la
bai pabjuręs, vienok kito nėra 
nuvažiuoti į stotį. Bet ir tas 
nėra serffimas. Saiko, tai esąs 
toje apylinkėje jau trečias plė
šikų (ir bene tų pačių) užpuo
limas. Pirkliai įbauginti, o 
reikalai keliauti priverčia.

Dėdei laiškas.
(Iš Žana vyki jos)

die netrūksta maisto. Ame
rikos valdžios atstovai pa
darė tyrinėjimą šių metų 

derliaus Vokietijoje ir atra
do, kad jisai yra labai ge
ras. Vienas laikraščio ko
respondentas, pasiremda
mas surinktomis statistikos 
skaitlinėmis, tvirtina, kad 
šiemet Vokietija pirmą kar
tą po karo turi tiek duonos, 
kad gali apseiti be importo 
iš kitų šalių.

Kodėl tuomet tenai ba
das?

Todėl, kad žemdirbiai ne
nori parduoti savo produk
tus. Jie atsisako imti popie
rinius pinigus, kurių vertė 
diena iš dienos smunka vis 
labiaus žemyn. Jie nenoriai 
ima ir naująją, pastovesnią
ją Vokietijos valiutą. Tik 
už amerikoniškus dolerius 
jie sutinka persiskirti su sa
vo javais, gyvuliu arba pie
nu.

Oi 
tum, 
su žemę, 
kad ilgai nerašiau.

Matai, dėduti, šakių miestui 
praplatinti buvo palikta iš p. 
Komaro dvarų nuo parceliaci- 
jos didelis plotas žemės, tai mu
sų Apskrities Valdyba, norė
dama pasirodyti svietui, kad ir 
jai rupi driskių ankštas gyve
nimas, sumanė pagreitinti L 
matavimą minėtos žemės.

Tam tikslui Apskrities Val
dybos antrasis pirmininkas su
sišaukęs mus miesto ir apylin
kės gyventojus liepos 29 d. š. 
m. padarė pranešimą apie ren
gimąsi išmatuoti žemę, nurodė 
kaip ir kokiomis sąlygomis bus 
duodama ir pareiškė, kad už iš
matavimą kiekvienas gavusis 
sklypą žemės turėsiąs įnešti 
Apskrities Valdybos kason po 
35 litus.

Darbininkai manydami, kad 
gavus pu’sę hektaro žemės jų 
vargai sumažės, it apduoti, sku
binos rašė prašymus, pirko 
lipdė žyminius ženklus, nešė 
galvatrūkčiais Valdybos ka

son savo sunkiai uždirbtus li
tukus, kad tik gavus, kad tik 
nepasilikus be žemės. Aš irgi | 
nenorėdamas 
likti sučiupęs keletą kiaušinių 
ir Antosės šliubinį andaroką 
pardaviau, šiaip taip sudariau 
35 litukute ir nunešiau. Mažai 
iš musų kas bojo, kad gavę 
žemes pasiliksim amžinais nuo- 
niininkais, kad per 99 metus 
reikės kas metai mokėti ir mo
kėti po nemenką sumą pinigų

dėde, dėde, jkad tu žino- 
kokį mes ergelį turėjom 

tai tu nė nepyktum,

nuo kitų atsi-

Mokslas suprantamai išdėstytas
Rašo Dr. A. J. Karalius

Vandens pakilimas ir nuslū
gimas; mėnulio kilmė; žemė 
lėčiau sukasi ir lėčiau lekia.

Jai* žiloj senovėj žmonės ma
tė jūrių ir okeanų vandenį pa- 
kilant ir vėl nuslugstant — 
ritmiškai, taisylkliškai, regule- 

įg Iriai, visuomet tufo pačiu laiku. 
Tai buvo didelė misterija, ku
rią tiktaii pąsikutinjų dienų 
mokslas teišaiškino. Pastebė
ta, kad mėnulis daro įtakos į 
vandens pakilimą ir riutehigimą, 
bet kokiu budu? Sakoma, vie
nas senovės atsronomas visą 
amžį suko galvą, ir, negalėda
mas išaiškinti, patsai nusiskan- 
įdino pakilusiam okeane.

Mėnulis traukia žemę.
Tūkstančių tūkstančiai gal

vočių žiurėjo į vandenų pakili
mą ir nuslu’gimą;
stebėjosi, ir nesuprato; labai 
daug visokių pasakų sugalvota, 
surasta vandenų dievai, kurie 
busią maudosi ir vandenį tai 
pakelių, tai nusluginą.— New- 
tono gravitacijos dėsniai išaiš
kina šitą misteriją. Labai len
gva suprasti, kad čia veikia 
visuotino pritraukimo dėsniai; 
visi daiktai pritraukia vieni ki
tus, didesni mažesnius ypatin
gai. Niewtonas mums sako, 
kad mėnulis pritraukia kiek
vieną medžiagos šapelį musų 
žemėje, o vandenį mėnuliui, ži
noma, lengviau pritraukti. Mė
nulis traukia prie savęs visą

žemę, bet vandenį jam nesuly
ginamai lengviau pritraukti. 
Vienoj žemės pusėj mėnulis 
vandenį pakelia, o kitoj tuo 
pačiu laiku vanduo nuslūgsta. 
Tai, trumpai sakant, visa mis
terija išaiškinta: priežastimi 
vandens pakilimų ir nu’slugi- 
mų yra musų visiems žinomas 
menulis. Tyrinėtojai žino iš 
anksto kada kokioj vietoj van
duo pakils ir kada nuslūgs.

Saulė ir mėnulis.
Kadangi menulio pritrauki

mas pagamina vandeny pakili
mus ir nuslugimus, tai saulė, 
kurios pritraukimas, žinoma, 
daug stipresnis, turėtų paga
minti didesnius vandens paki
limus ir nuslugimus. Nors 
saulė pagamina vandens pakili-

žiurėjo ir 3 milte ir nuslugimus, vienok 
nedidesnius: ištikrųjų saulė 
pagamina daug mažesnius pa
kilimus ir nuslugimus. O tai 
dėl to, kad saulė labai toli nuo 
musų vandenų. Tasai tolis 
toks didelis, kad saulė paga
mina vos pu’sę vandens pakili
mų ir nuslūgimų; gal būt dar 
mažiau, negu pusę; saulės įta
ka čia nedidelė. Kartais mė
nulis ir saulė veikia kartu —♦ 
tada turime didesnių vandens 
pakilimų ir nuslūgimų; kartais 
menulis traukia vienon pusčn; 
o saulė, taip sakant, sulaiko— 
tada vandens pakilimai ir nu
slūgimai nedideli. Dar turi į-

takos kitos aplinkybės. Vieto
mis jūrių vanduo pakyla vos 
tris pėdas, vietomis net pen- 
kiosdešimts pėdų.

Mėnulio kilmė.
Bet čia įeina dar svarbesnių 

dalykų. Dąrvvino sūnūs, Jur
gis Darwinas, pasiremdamas 
vandens pakilimų ir nuslūgi
mų tyrinėjimais, duoda naujų 
išaiškinimų atsiradimui musų 
sdulės ir planetų. Ypatingai 
jisai plačiai kalba apie mėnu
lio kilmę. Labai senai musų 
žemė sukosi aplinkui savo ašį 
ir lėkė aplinkui saulę daug 
greičiau, negu ji dabar gali pa
daryti. Tuose laikuose mėnu
lis buvo visai arti žemės, kar
tais su žeme net susisiekdavo. 
Tada mėnulis tiktaj pradėjo 
atsiskirti nuo žemės. Vienu 
taiki* žemė ir menulis buvo 
vienas kūnas; šitas kūnas su
kosi ir skriejo aplinkui saulę, 
paskui persiskyrė į dvi dali: 
pasidarė žemė ir mėnulis. Prie 
šitokių išvadų prieinama tyri
nėjant pakilimus ir nuslugimus. 
Pirmiausia susidomėkime van
dens pakilimų ir nusiusimų 
energija. O kad toji energija 
didelė, tai matome visuose jū
rių ir okeanų pakraščiuose. 
Vandens pakilimai ir nuslūgi
mai išėda ir sutrupina kiečiau
sias Uolas, judina tūkstančius 
tonų sunkiausia judančios me
džiagos. Iš kur toji energija 
pasidaro?

žemė lėčiau sukasi.
Atsajkymsa paprastas*, (nors 

stebinąs: vandens pakilimų ir 
nuslūgimų energijos šaltinis tai 
žemės sukimosi. Žemė apsi
suka kas dvidešimts keturios 
valandos. Tai yra, galima sa
kyti, milžiniškas ratas. Šito 
•rato besisukamas pagandina 
milžiniškos energijos. Bet ir 
dižiausias, ratas, nežiūrint kaip 
jisai suktųsi ir ką nors suk
tų, negali amžinai energijos 
gaminti. Jisai turi laipsniškai 
vis lėčiau ir lėčiau suktis. Ki
tai būti negali. Žemės suki
mosi pagamina vandens pakili
mų ir nutelugimų energiją, o 
tie pakilimai ir nuslūgimai ir 
yra priežastimi to, kad musų 
žemė sukasi vis lėčiau ir lė
čiau. Vandens pakilimai ir nu
slūgimai stabdo žemės sukimo
si. Tiesa, musų žemė dar 
smarkiai sukasi, dar mi*ms 
sunku išmatuoti to sukimosi 
sulėtėjimas, bet tai yra faktas, 
ir kada nors tai žymiai pasi
reikš; pasidarys didelių ir dra- 
matingų permainų.

Bet dar turime kitą medalio 
pusę. Vandens pakilimai ir 
nuslūgimai daro įtakos ir į mė
nulį. Vandens pakilimai ir ni*- 
slugimai stabdo žemės suki
mosi ir sykiu atitolina mėnulį 
nuo žemės. Reiškia mėnulis 
vis tolyn ir tolyn nuo žemės 
nusitolina. Tai yra aiškus di
namikos dėsnis, kurį plačiau 
nagrinėti čia nėra reikalo.

Jei žeme sukasi lėčiau, tai, 
žinoma, kada nors ji greičiau

sukosi. Tada diena buvo 
trumpesnė: vos dvidešimts va
landų. Paskui, kada žemė dar 
smarkiau sukosi, diena buvo 
dešimties valandų, dar trum
pesnė, o gal 3—4 valandų.

čia galime apsistoti ir pa
kalbėti, kas darėsi su menuliu. 
Mes jau esame sakę, kad dabar 
mėnulis vis tolyn ir tolyn nuo 
žemės atsitolina. Reiškia, ka
da musų dienos buvo trumpes
nės, mėnulis buvo arčiau’ prie 
žemės. Žemė sukosi greičiau 
ir greičiau, o mėnulis buvo vis 
arčiau ir arčiau žemės. Kai 
žemė apsisukdavo per tris— 
keturias valandas, mėnulis bu
vo visai arti žemės, veik susi
siekdavo su žeme. Tai yra 
svarbus faktas. Kickivenas ži
no, kad ratas gali suktis tiktai 
iki tam tikro greitimo: jei suk- 
s'i dar greičiau, tai į trumpą 
laiką subiręs. Mes jau sakė
me, kad žemę galima sulyginti 
su’ besisukančiu ratu, kuris 
savo laiku daug greičiau suko
si. Tada mėnulis buvo vos 
atskilęs nuo žemės. Galime pa
daryti išvadą; savo laike, kada 
žeme sukosi perįjreitai, ji pra
dėjo skilti, ir vienas tokių 
skeveldrų yra musų mėnulis.

Dienos eina ilgyn.
Ką-tik niro žemės atskilęs 

mėnulis turėjo suktis kartu su 
žeme; tada mėnuo ir diena 
buvd lygus. Menuliui atsitoli
nant, mėnuo ėjo ilgyn, nes mė
nuliui reikėjo ilgesnis kelias 
aplėkti. Žemė sukosi lėčiau, 
dienos ėjo ji1jgyq, bet mėnuo 
greičiau ėjo ilgyn. Iš pradžių 
mėnuo užėmė dvi dieni, paskui 
tris, keturias ir t.t. iki kol 
mėnuo užėmė dvidešimts de
vynias dienas. Pasku’i mėnuo 
vėl pradėjo eiti trumpyn iki 
musų laikų. Mėnuo dar eina 
trumpyn, diena ilgyn: savo lai
ku vėl diena su mėnesiu susi
lygins. Tada žemė labai lė
tai suksis. Žemė tada apsi
suks tu’o pačių laiku kai mėnu
lis aplinkui žemė apsisuks. Bet 
čia dar palieka saulės įtaka. 
Mėnulis veda prie sulyginimo 
mėnesio su diena, o saule dar 
daugiau žemės sukimosi stab
dydama, stengiasi sulyginti 
dieną su metais. Žinoma, tai 
butų galima padaryti, jei že
mė aplėktų aplinkui saulę ir 
apsiaustų apie savo ašį tuo pa
čiu laiku. Tai padaryti žemei 
nepavyks, ačiū mėnulio įtakai, 
bet diena gali pasidaryti ilges
nė už mėnesį.

Jau šitos galimybės atvaiz
davimą turime Marso mėnu
liuose (satelituose). Marso die
na putevalandžiu ilgesnė už mū
siškę, bet vienas Marso mėnu
lis aplekia aplinkui Marsą per 
septynias valandas ir keturias- 
desimts ininutų. Per vieną 
marsiečių dieną vienas Marš.) 
mėnulių tris kartus aplinkui 
Marsą aplekia; reiškia marsie- 
čiai turi tris mėnesius vienoj 
dienoj — marsiečių diena tris 
kartus ilgesnė už jų menesį.

"Milijardai .
Berlyniokščio nuotikiai.

Ruzams karą pralošus, kai viskas pa
brango, o pinigai atpigo, kad už adatą 100, 
ar 1,000 ar net 1,000,000 rublių mokėdar 
vo, tai visiems būdavo nuostabu. Visi ma
nė, kad ta brangenybė ir pinigų daugybė, 
tai—'bolševikų padaras. Bet dabar vokie
čiai ir bolševikus pralenkė: jų pinigai tai 
ne pinigai, bet kaž koks šlamštas, ir už 
šlamštą pigesnis...

Vienas Berlyno gyventojas, viena akia 
juokdamasis, kita — • verkdamas, kaunie
čiams parašė savo įspūdžius, kuriuos aš ir 
jums, amerikiečiams, nors trumpai papa
sakosiu. Jis rašo:

—■Gyvenu’ Berlyne. Pusė spalių mėne
sio. Mano bute centralinis šildymas, bet 
labai šalta. Teisingiau pasakius, tai ne 
Berlyne, bet už Berlyno gyvenu. Matote, 
esi* vedęs ir turiu mažą vaiką, tai Berlyne 
su vaiku jokiu budu negalėjau gauti buto; 
atvykova su žmona į Berlyną, žmonai žie
mai mantelį nupirkt, ir sustojova viešbu
ty, nes kol mantelį nupirksiu, gal daug lai

ko praeiti. Man kišenėj tiktai valiuta. 
Kas gi benešiosis dabar su markėmis? 
Gal tik koki bepročiai, o aš, ačiū Dievui, 
dar pakol kas sveikas.

10 valanda ryto. Išėjau su žmona 
į miestą. Laukia va 10 minutų ties krau
tuvės durimis. Maniau, kad atidarys 9 vai., 
bet atidarė tik 10 vai. Turbut maino kai
nas. Mudu palaukėva. Turbut kiti pirkė
jai žino ir ateina vėliau, kai bute kainos nu
statytos. Įeinava į krautuvę. Pardavėja 
rodo visokių mantelių. Praeina maždaug va
landa. Krautuvėj tik aš su žmona ir par
davėja, daugiau nieko nėra. Klausiu, ap
sidairęs, pardavėjos:

Panele, kada pas jite eina prekyba? Ji 
stebėdamosi, akimis mirkčiodama atsako:

—Nuo 10 ryto, ligi 7 vai. vakaro.
—Tamsta manęs nesupranti. Aš no

riu paklausti, kada pas jus būva pirkimas 
bei pardavimas?

—Pirkimo nė pardavimo dabar nebū
na; pardavėjos pasipūtusios, blogai, algos 
menkos, o pirkėjai neina, neperka, sako—- 
brangu!..

Stebėtina tvarka krautuvėje: visi da
lykai su’numeruoti, o kainų kas minutą pa
nelę žiuri į kažin kokią lentelę sienoje pa
kabintą. Bežiūrint įeina kažkoks rimtas

ponas, nuima nuo sienos lentelę ir kabina 
kitą. Prieinu ir žiuriu: skaitlines tos pa
čios, tik kainos kitokios. Mantelis, kutrį 
mano žmona buvo* išsirinkus, kainavo, su
lig pirmosios lentelės, 150 milijardų mar
kių, o dabar, lentelę permainius, kainuoja 
275 milijardai markių.

Teiraujuosi, kaip čia dabar bus? Pa
sirodo, kad už mantelį dar mokėsiu senąją 

, kaina, o tie, kulrie dabar ateis, mokės — 
naujaja. Taigi šioje valandoje du vienodi 
manteliai gali būti parduoti vienas už 150 
milijardų, o antras už 275 milijardus...

Originalinga komercija. Bet kai ji 
man kol kas naudinga, tai aš neprotestuoju. 
Nežinau, kas su manim butų buvę, jeigu 
aš bučiau buvęs tuo antruoju*, kurs po ma
nęs ateis,' ^pirkėjui. Žingeidumo paimtas 
klausiu:

—Ar pas tamstas dažnai kainos mai
nosi?

—Kaip pasįtaiko: paprastai rytais, re
miantis vakarykščiu vakaro dolerio kuT- 
su; paskui dieną, remiahtįs oficialiu kursu; 
paskui kaikada pavakariais, jeigu kursas 
laisvoje rinkoje pakįla...

—O jeigu nupuola?
Panelė padraveja nieko neatsako, tik

tai juokiasi; matyt vis tik savo krautuvės

gerą vardą gerbia, nors ir nedaug algos 
gauna.

Pradžioje 12 vai. dieną mantelis išrink
tas; bet kadangi reikia kažkas pertaisyti, 
tai pinigus galima dviem sykiais sumokėti: 
trečią dalį dabar, o likusią sumą — rytoj, 
mantelį atsiimant. Nors trisyk dienoj 
maino kainas, bet visgi išsimokėjimui duo
da. ' T

Palieku savo žmoną krautuvėj užsta
tu’ ir einu išsikeisti valiutos.

Vienoje mainymo krautuvėlėje duoda 
žu dolerį 4 milijardus, o kitoj greta šios, 
41/2 milijardo; trečioj — 5 miljardus, ket
virtoj vėl 4 milijardus. Visos krautuvėlės 
vienoje gatvėje.

Palauk, manau sau, kad neapgautų. 
Bėgu į pažįstamą banką. Skubinuos bė
gu, juk reikia pirmiausiai užstayta žmona 
išpirkti; o antra —gal vėl permainyt len
telę ir vėl gal įvykti dėl to nesusipratimų.

Banke man sako: Dabar ką tik už do
lerį mokėjo 6^2 milijardo r markių, o dabar 
-giries tamstai tik iš pažinties galim dii*ot 
už dolerį, ir tai tik galutinam atsitikime— 
5,100,000,000.

Na, ką darysi: juk su banku nedaug 
pasiderėsi; duokit, sakau greičiau 5,100,- 
000,000.

Mainau 15 dolerių ir bėgu į krautuvę 
išpirkt mantelį ir žmoną. Bėgu, o lietus 
kaip iš kibiro pliaupia. Užbėgau’ nuo lytaus 
pakeliui į vieną mainymo krautuvėlę ir pa
tiriu’, kad už dolerį duoda 4^, 4*4 milijar
dų ir vienoj 3,800,000,000.. Aš džiaugiuo
si išlošęs, kaip dvarą pirkęs.

(Bus daugiau)

Sakyk man, vakaro daina, 
Juk tu tik težinai viena 
Kur šiandie ji? Vienam—kančia 
(Lankoj, tarp gėlių, paslapčia 
Klajoti man su amžina 
Negęstančios vilties liepsna, 
Ir skęsti svajos ilgesy... 
Sakyk, daina, sakyk kur ji?!..

.• - • 1. • > ■■ • > .

O, taip! Vienam baisi kančia! 
Kad butų ji, kad butų čia— 
Dangute liepsnotų šypsena, 

: Ir vietoj ilgesio—daina
Skambėtų tyliai lig aušros: 
Pasauliui, man — iš lupų jos...

[L. žin.]

■'--'-o................... ...:. ...Į,....
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios žinios

Automobiliai užmušė 7 
žmones.

Pereita sekmadienį automo
biliai užmušė Chicagoje 7 
žmones. Tuo bildu visų nuo 
automobilių žuvusių aukų skai 
eitis pasiekė jau 605.

♦ ♦ *

Užsimušė lakūnas.
Pereitu sekmadienį užsimu

šė lakūnas McBride. Jis nu
puolė žemyn, kai jo orlaivis 
sugedo. 

s * * ♦ v
Nusižudė pasaulinio karo vete

ranas.
Sulaukęs paliaubų dienos ap 

vaikščiojimo, Ralph Kelly šū
viu iš revolverio užbaigė savo 
gyvenimą. Priežastis — suny
kusi seikata.

* ♦ *

Studentai nemoka vaikščioti.
Northwestern universiteto 

fizinio! lavinimo profesorius, 
Leon Krauz, pareiškė, kac 
apie pusę studentų nemoka 
tinkamai vaikščioti, o todėl jie 
ir sugadiną savo kojas. Nuo 
dabar bus duodama studen
tams pamokos, kaip vaikščioti.

Victor Berger pametė $480.
Milwau[kee ILeader’io redakto
rius ir leidėjas, Victor Ber
gen pametė .$180 pinigais ir 
čekiais. Apie lai jis pranešė 
policijai.

* # *
Gyvenimo reikmenys pakilo 

84 nuošimčiais.
Roger Babson, statistas, sa

ko, kad šiandie pragyventi at
sieina 81 n uos. daugiau, negu 
1914 m. Vyriausios gyvenimo 
reikmenys pabrango sekamai:

Maistas .................  63 nuoš.
Drabužiai.............. 70 nuoš.
Butas .................. 120 nuoš.

Vidutiniškai 84 nuoš.
* 5j<

Reikia vyti politiką iš 
universitetų.

Chicagoje yra laikoma Uni
versitetų globėjų konferencija. 
Konferencijoje kalbą laikė 
Walter E. Pratt iš Nevados. Jis 
ypač pabrėžė tą faktą, kad įsi
vyravusi mokyklose politika la
bai kenkia švietimo reikalms. 
Esą mokslą busią galima pasta 
tyti ant tinkamos aukštumos 
tik išvijus iš mokyklų politika
vimą.

♦ * ♦
Perdaug dirbo — numirė.
Charles Trakas (128 Kensin- 

gton) dienomis dirbo dirbtuvė
je, o vakarais namie, prižiūrė
damas savo keturis vaikus, šeš
tadienį beplaudamas indus jis 
sugniužo ir numirė.

Jo moteris sėdi kalėjime už 
girtuokliavimą. Kalėjime ji 
jau išbuvo keturis mėnesius; li
ko dar du. Majoras žada ją vi
sai paliuosUoti prižiūrėjimui 
vaikų.

* ♦ ♦
Rado lavoną nežinomo žmogaus

Prie 315 N. Robcy St. rasta 
lavonas nežinomo žmogaus, 
apie 10 metų amžiaus. Iš visko 
matyti, kad tasai žmogus buvo 
nužudytas. 

. * * ♦
Iš Chicagiečio pavogė $35,000 

vertės deimontų.
Kansas City’j iš David Golds- 

tone’o chicagiečio, piktadariai 
pavogė $35,000 vertės deimon- 
tų. Goldstone Chicagoje turi 
graznų krautuvę.

* ♦ *

Pakvaišo nuo munšaino.
Laurence Ilumphrey negras, 

krutamųjų paveikslų teatre iš-- 
traukė britvą ir ėmė švaistytis. 
Jis sužeidė manadžerių ir ėmė 
vaikyti publiką. Policistas Wil- 

liams šoko suvaldyti pakvaišus 
sį negrą.. .Jis tapo sužeistas 
britva. Tąsyk jis revolveriu pa
guldė negrą.

Abu tapo nuvežti į ligoninę. 
Negras vargu bepasveiksiąs. 
Spėjama, kad jis pakvaišęs nuo 
munšaino.

* ♦ ♦
Egzaminuos 23 policistus.
Paliepta išegzaminuoti 23 

policistus. To tikslas yra patirti 
ar jie betinka ėjimui savo pa
reigų. Visi tie policmonai jai 
yra pusėtinai seni ir kaikurie 
fiziniai gan silpni.

P-lė L. Narmontaitė
serga

f
Jau antra savaitė kai sunkiai 

serga Chicagos universiteto 
studentė, p-lė L. Narmontaitė.

Ji susirgo,-matomai, nuo per
sišaldymo. Prižiūrįs ją gydy
tojas sako, kad ji neužilgo pa
sveiksianti. —Rep.

LietuviųRateliuose
Komunistą Draugiją 

konferencija
Pranašai, kurių pranašaujamos 

“proletarinės revoliucijos,” 
niekuomet neišsipildo.

Sekmadienį, lapkričio 4 d., 
M. Meldažio svetainėje įvyko, 
taip vadinamo, “Draugijų Sąry
šio” Chicagoj ir apylinkių, kon
ferencija. Tą Draugijų Sąryšį 
komunistai, kaip žinoma, sutvė
rė tuo tikslu, prisidedant vi
sokiomis komunistų organiza- 
cijėlėmis, kaip tai: ALDLD., 

iLIMPS., ADP ir LDLDS. butų 
galima jiems prieiti prie minių.

Apie antrą valandą Draugijų 
Sąryšio raštininkas Vasys ati
darė konferenciją. Buvo paskir 
ta iš trijų asmenų komisija su
tvarkymui delegątų įgaliojimų. 
Mandatų komisija pranešė, 
kad šioj konferencijoj yra virš 
30 delegatų nuo septyniolikos 
draugijų. Bet iššaukiant pavar
des, buvo ir neatsilankiusių, o 
tik ant mandatų užrašytų dele
gatų. Sutvarkius įgaliojimus 
bUvo renkamas i prezidiumas. 
Tvarkos vedėju išrinktas And
riulis, raštininku į Vasio vietą 
Klastauskas/ spaudos komisi- 
jon spešeldemokratas St. Stra
zdas ir dar du asmens. Po 
išrinkimo prezidiumo pirminin
kas perskaitė tokią dienotvar
kę; 1) kova prieš Lietuvos kle
rikalų valdžią. 2) Lietuvos fi
nansai; 3) Bendras frontas; 4) 
Sąryšio konstitucijos priėmi
mas. Priėmus dienotvarkę, 
pirmininkas pareiškia: kas gir
di, imate balsą vienu svarbiau
sių šio susirinkimo klausimų, 
būtent, kova prieš Lietuvos kle
rikalų valdžią. Kalba Gasiunas. 
Jis drožia diplomatišką spyčių. 
Dabar esą Vokietijoj jau arti
nasi galutinas susmukimas val
stybinio aparato ir tuojaus kil
sianti komunistų proletarų re
voliucija. Rusijos Sovietų rau
donoji armija, kamanduojama 
draugo Trockio, jaU stovi susi
koncentravusi prie Papaltijos 
valstybėlių rubežiaus ir rengia
si traukti Vokietijon gelbėti 
Vokietijos draugams komunis
tams kelti proletarijato revo- 
iUciją, įsteigti sovietinę darbi
ninkų valdžią. Taigi, draugai 
ir draugės, jus įsivaizdinkite 
sau, jog Rusijos raudonoji ar- 
mijja eis į Vokietiją mušt bur
žuaziją ir francuzus tiesiai per 
Lietuvos žemę. Tokiame atvė- 
yje raud. armija nušluotų Lie- 
aivos buožių valdžią, o draugai 
komunistai tuojau įsteigtų So
vietų “darbininkišką” valdžią. 
Taigi ir (Lietuva stovi ant : kraš^į 
to proletariato revoliucijos. Ta- 
;ai pramato ir Lietuvos kleri
kalų valdžia ir žino, kad iš 
Rusijos raudonosios armijos 
gresia pavojus Lietuvos valsty
bei. Klerikalų valdžia ja U ren
giasi Francijai duoti savo pi

nigų, lietuviškų litų, o taip pat 
pasiųsti savo lietuvišką kariuos 
menę francuzams į pagelbą.

Klerikalų valdžia gali susi
vienyti sU Lenkija ir tuomet 
prieš Rusiją susidarytų gana 
didelė ir stipri utilitarinė spė
ka. Todėl esą musų susipratu
sių darbininkų pareiga yra gel
bėti rusų proletarinei armijai, 
kuri nori eiti Vokietijos komu
nistams į pagelbą kelti prole
tarinę revoliuciją.

Po šito diplomatiško spyke- 
rio Žalpys išrėžė dar revoliuci- 
oniškesnį spyčių. Sako*, aš 
skaičiau Lietuvių Susivieniji
mo organe “Tėvynėje” praneši
mus, kad (Lietuvos klerikalų 
valdžia remia Franciją pinigiš- 
kai ir pažada duoti kariuomenę 
mušti rusų raudonąją armiją, 
jeigu tik ji eitų gelbėti Vokieti
jos komunistams daryti prole
tarinę revoliuciją. Todėl, drau
gai ir draugės, aš matau prieš 
savo akis, kad kilus proletaria
to revoliucijai Vokietijoj neiš
liks nė Lietuva nuo revoliuci
jos.

Taip dalykams susidėjus, esą 
reikalinga tuoj kurti pažangių
jų žmonių bendrą frontą. Kas 
nesidės prie musų, tas aiškiai 
parodys, kad jis remia buožių

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

CHICAGO ........................  Nov. 17
ROCHAMBEAU ............. Nov. 24
LA SAVOIE ......................  Dec. 1

NEW YORK, VIGO (BPAIN), 
BORDEAUK

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

PLAČIAI PAGAUSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo ■ skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia į mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo išnarinimu ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmą 

šalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonką aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

i 
i

Naujas Budas Sulai
kyti Paprastą Šaltį.

Gydymas, kuris turi dvi veik
mes — abi tiesioginės — 

persisunkiančią kaip li- 
nimentą — įkvepia

mą, kaip garus.

Persisunkia kiaurai, kaip li- 
nimentas ir tuo pačiu aliku 
įkvepiamas, kaip garai. Vicks 
VapoRub urnai pasiekia už
krėstus sukepusius oro kana- 
ėlius. <

Tas yra moderniškas, tiesio
ginis gydymas nuo visokių šal
čio negalių.

Tas pavaduoja garinamą
sias lempas, žąsų taukus, kam- 
baravą aliejų, linimentą Prie- 
<aitą ir plesterį.

Vicks, išradimas pietų ap- 
tiekoriaus, yra mostis sutaisy
ta iš kamparo, šaltmėčių eka- 
ipto, timelio ir turpetino. Ka

da aptėpiama aplink gerklę ir 
mitinę, dalis pasiliuosuoja per 
tuno šilumą ir su kiekvienu 
atsikvėpimu yra įkvepiamas 
per nosį ar per burną tiesiog 

plaučius. Pagėlba yra stebė- 
inai greita. ’

Gaunamas visuose aptiekuo- 
se.

VICKS

valdžią ir eina prieš darbinin
kų klasę.

Po tos revoliucingos kalbos 
St. Strazdas pastebi, kad esmi
nis klausimas esąs tokiš — ren
gti ar nerengti masinį protesto 
mitingą prieš Lietuvos klerika
lų valdžią. Apie tai esą ir reikia 
kalbėti. Gi pradėjus kalbėti 
apie viską nębebusią galima nė 
•susirinkimo baigti. Duodama 
įnešimas kalbėti tik po 10 mi

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai 
A. V ar n o Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaite
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. Čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori' gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu;

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

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vediniui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams, 

v

• NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

* i

/ 1739 So. Halsted St.
Chicago, Iii

nučių; prikergiama pataisymas 
— tik 5 minutas.

Nutarta protesto mitingai 
prieš Lietuvos valdžią laikyti 
visose Chicagos dalyse. Gi Lie
tuvos finansų klausimas sulie
jama su pirmuoju dienotvarkės 
numeriu.

Toliau svarstyta klausimas 
po kiek draugijos privalo mokė-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Apskriti Torik Lensai

Akiniai kurie 
pritinka

Pritaikai prie jūsų akių, visai 
Užbaigti ‘su shell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių, 
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1
Draugiškas pasikalbejinras ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokiu akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
įdedant Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Fariious 
/ ’ krautuvės. ■

Physical Culiure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chlropratar, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yarcį 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Puilman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 S’outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

<- — - >
Physical Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS’ 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electro—Therapy

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaiku.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951v_______________________ ________ /

KOJŲ TROBEUAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę piištų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

Phone Dearbom 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Pinigai
• V 
18

Bridgeporto ;

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.;
Tel. Boulevard 9663.

•■■■n-i.. , ■■

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmd tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,

Tel. CanaI 5838 
CHICAGO, ILL.

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.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo li
rų.

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* T?L^:cpe- 
jišką bl ią gydy
mo. Didiiii skai
čius žmoįi^ 
domų kasdi&t per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika • 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross, z’|
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterį}. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai di-- 
ną. Panedėlyj, seredtr^ ir 
sukatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

imim iru

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
jų, šlapumų ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybų ir teisingų pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime | vidų savo org&h£*mo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MED1CAL DOCTOliS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wabaab 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausia* 

serumus, šiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimų, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis guli išrodyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? Šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatiea 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organiema. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją h- 
ambiciją? Ar turite kokią /netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų, fjeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti ■« 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminų dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. McCarthy

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

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuą 
9 vai. ryto iki 1 vaL po
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lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Chicagos Lietuvių Mo 
tory Kliubas

ti sąryšiui narinio mokesnio. 
Įnešama: po centą nuo nario. 
Pataisymas — po 50 centų nuo 
draugijos, pataisymas prie pa
taisymo — po $1.00 nuo drau
gijos. Nutarta imti po $1.00.

Paskui sekė konstitucijos 
taisymas, valdybos rinkimas ir 
svarstymas daržo piknikams įsi 
gijimo klausimas. Mat, yra pa
vojaus, kad komunistams Jef- 
ferson miškuose nebebus leid
žiama jomarkai laikyti.

Nutarta remti komunistų 
anglų kalba einantį dienraštį 
“Daily Worker” ir gaminti “re
voliucijas“ prieš Lietuvos vald-

Komunistų sąryšis labai 
“progresuoja“. Pereitos konfe
rencijos protokole užrašyta, 
kad konferencijoje dalyvavo 27 
draugijų atstovai — o gi šioje 
konferencijoje beliko tik 17 
draugijų.

Rimtesnės draugijos jau pa
matė, kad sąryšis tarnauja Mas
kvai, — ir niekam kitam.

— Delegatas.!

No. 1728. Jeigu nori laibai išrody- 
, tai būtinai pasisiūdink šios rųšies 

Gali ją pasiūdinti iš vienos 
materijos ir išsiuvinėti, arba 
margą šilką vietoj išsiuvinė-

ti 
suknią, 
rųšies 
vartok 
jimo.

Sukirptos mieros 36, 38, 40 42, 44, 
46, 48 colių, per krutinę. Mierai' 40 
reikia 3*6 yardo 36 colių materijos ir 
% yardo yardo skirtingos materijos 
apsiuvimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

šiuomi turime gairbės prane
šti visuomenei, kad neseniai įsi
steigė kliubas viršminėtu var
du. Jam priklauso įvairių pa
žiūrų moterys, bet visas riša 
draugiški ryšiai bei lietuvybe. 
Kliubo tikslą galima maž-daug 
apibrėžti šiaip: jisai įsisteigė 
tam, kad a) gaivinus didesnį 
draugiškumą lietuvių moterų 
tarpe; b) stiprinus tautinį susi
pratimą; c) rėmus bendrus 
(ypač labdaringus) išeivijos ir 
tėvynes lietuvių reikalus taip 
medžiaginiai, kaip ir moraliai; 
d) platinus apšvietą rengiant 
prelekcijas ir t. p.

Moterims atgriso partijų bei 
'srovių peštynės, kimios didelės Į 
naudos veik niekam neatneša. I 
Turėdamos Chicagoje nemažą I 
skaitlių kultūrintų moterų, — 
draugijinio bei idėjinio kliubo 
reikalas bus visų matomas. Tad 
pasitarus įvairių pažintų mote-[ 
rims draugiškose sueigose ir ta
po suorganizuotas Gliicągosl 
Lietuvių Moterų Kliubas, ku-| 
rio pirmoji valdyba susideda 
iš šių ponių:

Pirm. Morta Elias, vice- 
pirm. S. Cherry ir M. Micke
vičienėj Irašt. S. Šuolfs, ižd. 
Ona Stankūnas.

Kad įrodžius, 
kliubas ne vien

I pirmuoju 
vorus yra 
našlaičių. 
1923 m. 
Auburn Masonic svet., prie 79 
ir Union gat., rengiama gra- 
žu*s šokis, kurio pelnas bus ly
giai padalintas 
vos našlaičių 

Kliubas reiškia 
tėliams Kalėdų 
nę kliubas gavo veltui.
nares nuoširdžiai dirba parda- 
vinėdamos biletus iškalno, už- 

| tai ir tikimės, kad ši musų 
pramoga pilnai nusiseks. Bet 
prašome taip mttfsų gerb. laik
raščių, kaip ir visuomenes pa
ramos, nes pramogą rengiame 
ne sau, bet tam, kad nušhios- 
čius ašaras nuo našlaitėlių vei
dų nors Kalėdų laike...

Prašome užtai visų nepa
miršti, kad Chicagos Liet. Mo
terų Kliubo pramoga įvyks 
trečiadienio- vakarop Jafpkr. 21 
dieną. Įsigykite biletą iškalno 
ne tik saL\ bet ir savo drau
gui beii draugei. Laukiame 
daug svečių į musų šokius, 
kurie bus pirmutiniai šį sezo
ną ir vieni iš gražiausių ir 
linksmiausių.
Chicagos L. M. Kliubo Koresp.

jogei minėtas 
“sau” gyvuos, 
kliubui susit-darbu

sušedpimas Lietuvos 
Štai lapkričio 21 d. 
trečiadienio vakare,

visoms Lietu- 
prieglaudoms. 

papuoš našlaii- 
Eglaitę. Svetai- 

Visos

Iškilmingas Aušros 40 
met. paminėjimas

• 'NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No..... ......
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieroa per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemoa, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv.
ir Pct* 2—

Subat. 5-^-9, Nedaliomis 9—12 
diena.

Kliniko valandos: Utamnkals 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.----•

Jei mes paduotumčm ranko- 
sna jaunam 5 ar 6 metų vaikė
zui “britvą” — skustuvą, tai il
gai nereiktų laukti, kad vaikas 
ir skustuvą atšipintų ir pats 
su»sipiaustytų ir dar pavojingai.

Tas lygiai atsitiko ir su musų 
atgimusia tėvyne Lietuva.

Mes amerikiečiai atgaivinom- 
prikėlėm iš numirusių, ir ati
davėm graboriams auklėti. Na, 
ir stebimės, kad ligonis nesvei- 
ksta. Kasgi matė, kas girdėjo, 
kad ligonį atiduotų graboriams 
pridaboti-slau'gyti.—

Kam tad reikalingos “nur- 
sės”—slaugės, jei graboriai tin
kamesni?

Kaip) jau pirmesniuose straip
sneliuose įrodžiau, kad pas mus 
amerikiečius ir kultūra kiltes- 
nė, ir apšvieta aukštesnė, ir 
ūkis bei pramonė tvarkiau* ve
dama ir visa kame pralenkiame I 
savuosius brolius Lietuvoje. 
Tad nesuprantama, kodėl pave
dėme jiems visos Lietuvos vai
rą. j

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Ar jus žinote, kad
Tuojau pradės lakioti dulkės nuo 

kalno Olives Jeruzolime? Yra pasi
tikima, kad kasimas to istoriško regi
nio prasidės greitai per Palestine 
Exploration Society. Archeologiška 
ekspedicija yra davovaujama Profe
soriaus Mc Allister. Ar jus žinote, 
kad jus galite būti užganėdintas iš 
100% grynų Turkiškų cigaretų jei

& jus rūkysite Helmarus?

Atidavėm gyvenimo vairą ir 
štai vietoje švietimo liaudies 
statyti seklyčią žinyčių, jie 
stato bažnyčią Rymui, ne sau; 
vietoje gaminti įrankiui ūkini 
jie gamina kryžius; vietoje pra
monės, jie užsiima šmugeliu; 
vietoje atsiiraičius rankoves dir
bti iš ryto iki vakarui valstybi
nėse įstaigose, jie arbatą geria 
ir mes amerikiečiai išsižioję 
žiūrime ir stebimės.

Ko čia stebėtis, nieko tokio 
Į nepaprasto neatsitiko. Jie tik 
tiek teišmano; jie prie tiek tik 
te priaugę. Dar jų be slaugės 
globos vienų negalima palikti. 
() jos mes amerikiečiai paliko
me.

Ir štai Chicagos Lietuvoų Ta
ryba lapkričio 17 d. Mildos 
svetainėje pradės savo svarbiau 
sį darbą. Užklaus amerikiečių- 
slau*gių, delko taip anksti pa
leido iš po globos joms paves
tus Lietuvos vaikus. Delko vai
kai taip išdykauja ir šėlsta ir 
neina į “kindergarten”.

Gal būti kad vietos nėra. Tei
sybė vaikų daug priaugo ir 
švietimo sienose nebesutelpa, 
todėl Chicagos Liet. Taryba pa
siryžo praplėsti sienas Lietuvos 
Universitetui. Ir kviečia visus 
chicagiečiirts ir apielinkės kolo
nijų lietuvius nepamiršti ir at
silankyti. Išgirsti senelių pasa
kojimą, kaip jie gabeno iš Prū
sų lietuviškas knygas ir kavojo 
po šiaudine pastoge nuo žanda
ro uoslės. Išgirsti kokius sun
kius laikus ttfrėjo musų “kara- 
bėlninkai”, kuriems teko slaps
tytis ne tik nuo žandarų, bet ir 
nuo lietuvių kunigų ir davatkų.

Visi be skirtumo įsitikinimų 
ar pažiūrų ateikite į tą iškilmin
gą Aušros 40 metų paminėji
mą.

Chicagos Lietuvių Taryba.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečią.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, šeštadie- 
nyj lapkričio-Nov. 17 d., 1923, Mildos 
svet., 3140-42 S. Halsted St., Chicago, 
III. Pradžia 7 vai. vak. Visas už
darbis skirimas Lietuvos universiteto 
reikalams. Programa išpildys Jau
nuolių Orkestrą vadovaujama Grušo.

S. L. A. 36 kp. rengia perstatymą 
“Užburtus Turtus”, gruodžio 9 d., 
1923 m., M. Meldažio svet., los Dra
matiškas Ratelis kuris ketina suvai
dinti gerai, po perstatymui šokis. 
Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dieni, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Roseland. — D. L. K. Vytauto 
Draugijos No. 2 nutarimų raštinin
kas persikėlė įkitą vietą. Reikalui 
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. 
106 PI. — Rtšt. Pranas Grigula.

Reikalui

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelią 
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
Ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
ris mėnesinis susirinkimas atsibus 
Mildos svet., utarninke, lapkričio 1-3 
d., 7:30 vai. vak. — Prisiartina 40 
m. “Aušros” paminėjimo diena; rei
kalinga papildyti komitetas, todėl bū
tinai visi atstovai be atsikalbėjimo 
ateikite. Lygiai kviečiame ir veikė
jus, kurie papildymui programo gali 
suteikai naudingų patarimų.

— Kviečia Valdyba.

LDLD. Chicagois Rajono Komiteto 
susirinkimas įvyks šiandie, lapkričio 
13 d., Naujienose. Visi k-to nariai 
prašomi atsilankyti — yra svarbių 
reikalų. — Sekretorius.

Teatras ir balius Liet. Teatr. Dr-jos 
Rūta No. 1 ivyks subatoj lapkr. 17 d., 
Meldažio svet., 2224 W. 23 PI. Stato
ma 6 veiksmų komedija “Grafas Kai
miečių Bernas”. Visi kviečiami
atsilankyti, — Komitetas,

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMU! PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Liet. M. Apšv. Draugija rengia Ba

lių ir teatrą “Gyvi Nabašninkai” dvie
jų aktų komedija, Meldažio svet. 2242 
W. 23rd PI., nedėlioj lapkričio 18, 
1923 m. Pradžia 7:30 vai. vak.

— Komitetas.

Susivienijimo Bridgeporto Draugi
jų Auditorium Statym-ui, rengia va
karienę paminėjimui pradėtam sve
tainės pamatui kasti, Atsibus se- 
redos vakare, lapkričio 21 d., Šv. Jur
gio par. svet., 32ras PI. ir Auburn 
Avė. Bus gardžių užkandžių. Tiktai 
įžanga $1.00.

Kviečia visus Komitetas.

SURFACE LINE KRAUTUVĖ 
25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

PARDAVIMUI TEATRAS 
KRUTAMU PAVEIKSLU

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

8114 So. Halsted St.

MOTERIMS.
Tarpe daugelio gerų ir pigių val

gių kurie yra lengvai padaromi su 
Jelke’s Good Luck Butterine, kur pa
tiks geriausiai kiekvienam yra se
kami:

, DROP COOKIES
IV2 puoduko cukraus, V2 puoduko 

Jelke Good Luck, % puoduko taukų, 
1 puoduko rugšto pieno ar Smetonos, 
3 kiaušinius, 1 arbatinį šaukštuko ci
namono, 1 arbatinį šaukštuką eloves, 
1 arbatinį šaukštuką nutmeg, 1 ar
batinį šaukštuką druskos, 1 arbatinį 
šaukštuką sodos ir šmotuką baking 
pawder, maltų riešutų, razinkų, dade- 
kit miltų, išmaišykit gerai kad drip- 
tų nuo šaukštuko.

LIETUVIŠKI WAFFLES
% puoduko miltų, sumaišykit su 

taukais (ir biskį Jelke Good Luck), 1 
kiauišnj ir užtektinai pieno, kad pa
daryti vidutinę tešlą. Ne taip kietą 
tešlą kaip bisketui. Vieną arbatinį 
šaukštuką baking powder.
LIETUVIŠKAS KAVOS KĖKSAS.
6 šaukštai cukraus, 3 šaukštai Jelke 

Good Luck, 2 kiaušiniai. % puoduko 
pieno, 2 arbatiniai šaukštukai baking 
powder, % arbatinio šauštuko drus
kos. Tepalo ant viršaus, 2 šaukštu 
duonos plutų, 2 arbatiniu šaukštuku 
cukraus, 2 arbatiniu šaukštuku svies-1 
to, 1 arbatinį šaukštuką cinamono, ] 
riešutų jei reikia.

ASMENŲ JIESKOIIMAI
Vincas Beržinis malonėkite atsi

šaukti į Naujiemj ofisą, reikale siun
timo pinigų Magdelenai Beržinis.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

JIEŠKAU savo draugų Adomo 
Delnevičiaus, kuris 3 mėnesius atgal 
atvyko iš Grand Rapids, Mich. irgi 
Ąntano Burdulio. Atvykau vakar j 
Chicagą ir būtinai noriu pasimatyti. 
Prašau atsiliepti j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Box 370. Antanas Sajau
skas.

APSIVEOIMAI.
Jieškau apsivedimui draugo 

nuo 28 iki 38 m. Aš esu 28 m. 
Katras myĮėitų gražų pasitu
rintį gyvenimą ' vesti. Su* laiš
ku meldžiu atsiųsti paveikslą, 
kurį grąžinsiu. Naujienos Box 
372

JIESKO PARTNERIU
REIiK|A|LiINGAS partmerys į 

barberių mokyklą arba ant 
barbernės.

Atsišaukite:
216 So. Halsted St.

REIKALINGAS partneris su 
$10,000 į garage 
ma pirkti netik 
namą.

Tel. Roosevelt
Charly

biznį. Gali- 
biznį bet ir

2148

ĮVAIRUS SKELBIMAI
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.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba j naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

TC tai n Vi •
BRIDGĖPORT PAINTING 

HARDWARE CO.,, 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

JIEŠKAU štoro tinkamo gro- 
sernei ir bučernei, ant Rridge- 
porto, Brighton Park ar South 
Sidėje. Atsišaukit telefonu La
fayette 3542, arba asmeniškai.

4069 So. Sacramento Avė.

MOTERIMS’ PRANEŠIMAS!
Parsiduoda vilnos visokios rųšies, 

nėriniams, sveteriams ir pančiakoms, 
už matką: 25c., 35c. ir 44c. Visokios 
rųšies marškoniai siūlai dėl mezginių 
ir siuvinių, kaina už 250 jardų 10c. 
Parduodu moterims ir merginoms šil
kines pančiakas. Meldžiu nepraleisti 
progos, nes pas mane daug pigiau už 
gerą tavprą, negu kur kitur.

Kreipkitės po antrašu:
FRANK SELEMONAVIČIA, 

504 W. 33rd St., tarpe Parnell ir 
Normai Avė., 1 lubos.

1700 sėdynių 1 pianas ir 1 var-
ANT RENDOS šviesus 4 kambarių Į rt • •» n

flatas, nėra eleetrie nei vanos. Kam«-1 & 181 Orchestra , 2 Powcr
bariai randasi ant antrų lubu iš už-1 _ - .
pakalio. Geistina kad butų lietuviai I Moving-1 ictures jmašinu,—pil- 
be vaikų. Savininkas gyvena ant | .
pirmų; lubų iš užpakalio. Savininką I nas įtaisymas, t pigus ir ilgas 
galima matyti visados. Atsišaukite I

3629 So. Wallace st. | kontraktas rendavimo. Biznis 
senas ir gerai išdirbtas. Turi 
būt parduotas greitai, šaukite:JIESKO KAMBARIU

.REIKALINGAS flatas 2 
.žmonėms. Norime, 'kad butų 
galima laikyti vištų; ne aukš
čiau $25. Praneškit laišku.

4823 S. Ridgeway Avė. 
Chicago, III.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Str

Tel. Yards 6894

REIKIA DARBININKP Į priežasties ligos ir norime į trumpą 
€ ■ laiką parduoti, yra gera proga norin

tiems pirkti. Biznis yra išdirbtas 
per aštuonis metus ir yra apgyven
ta visokių tautų. Atsišaukite šituo 
adresu: 10821 Michigan Ave., Rose
land, III.

MOTERŲ

I PARDAVIMUI mažas restau- 
MERGINŲ ir moterų pa- ranas, moderniškai įrengtas, 

kavimui, asemblinimui ir Daromas didelis biznis. Dalį pi- 
punch press. Darbas nuolnigais, kitus išmokėjimais, 
štukų kuomet turės patyri-1
mų. Valandos nuo 7 iki 5 3106 Archer Ave-
po pietų. Iki pietų suba- _______________________
toje. I PARDAVIMUI grosernė ir

THE WASHBURN CO., bučernė su gyvenimo forničiais 
6126 So. La Šalie St. ir dviem registeriais. Savinin- 

_______ __Įkas parduos visą biznį, arba 
_________________ [prisiims pusininką. 821 W. 34 

__________ I St., Phone Yards 3550.

■----------------------------- ------------------- - Į PARSIDUODA bučernė ir groser-
REIKIA merginos abelnam nė geras biznis ir išdirptas per daug 

namų darbui. Maža šeimyna. I giaj? visokių tautų apgyventa, dau- 
Gera mokestis. I Kiaus lietuvių ir lenku.

Tr . , 1 Savininkas nuo 6 r. iki 7 v.
Kreipkitės: | 2349 So. Oakiey Avė.

1032 W. Taylor St.
antros lubos, priekis. SPECIALE PROGA. Pardavimui 

grosernč ir delikatessen, 
siais ir daržovėmis. Puikioje 
toje, r"— ’----
kus aplink. Geras ly’sas, geras biz
nis. Pardavimo 
žiu Chicagą. Atiduosiu už $2,500. 
Savinirikas, 937 W. 55th St. Phone 

REIKIA satesmano mėsos IWcntwolth 7496-______________
pardavinėtojo, su išdirbtais ko-1 
stumeriais arba be. Pardavinė- PARDAVIMUI bekernė lietu- 
jimui visus pakaunių produk- vių ir 'lenkų apgyVentoj vietoj, 
tus. Alga daug didesnė negu biznis gerai išdirbtas, kas pir- 
paprasta, kas daugiau parduos, mutinis laimės; turi butparduo- 
daugiau gaus mokėti. ta j trumpų laikų: 4550 South

NAUJIENOS, Box 367 Wood St.

REIKIA OARBININK
su vai- 
j vie- 

nėra koinpeticijos per 4 blo-

_____ imo priežastis, apleid- 
. Atiduosiu už $2,500.

REIKALINGAS vyras kuris gerai PARDAVIMUI saldainių iŠ- 
Ataukite važinėjimo biznis. Labai geras 

biznis. Priežastis pardavimo — 
apleidžiu miestą. Wm. Ambro- 
zaitis, 4521 Wood St., 2 augštas, 
frontas.

greitu laiku.
STANLEY STEPONAITIS, 

3660 Armitage Avė., 
Antros lubos.

REIKIA patyrusio rakandų 
pardavinėtojo. Gera alga.

Kreipkitės:
4211 Archer Avė.

RAKANDAI

PARDAVIMUI 
biznis išdirbtas, 
Priežastį patirsit

Atsišaukite:
10236 S. Michigan Avė.

gera bučernė; 
pigi renda. 
ant vietos.

$3,100
Nupirksite naują 4 kambarių 

namą ant loto 100 pėdų pločio 
ir 275 ilgumo. Naujoj apielin- 
kėj prie C. B. and Q R. R. 40 
minutų važiavimo nuo Union 
stoties, 30 minutų nuo Hawth- 
orne stoties. Tas yra bargenas, 
tik 15 minutų eiti į stotį. Kam 
mokėti rendą kuomet jus galite 
turėti savo namą ir mokėti už 
jį kaip rendą. Parduosime už 
$500 pinigais ir po $35 į mėne
sį.

R. MUDRA,
1413 S. 57 C!., Cicero, III

BARGENAS
2 flatų mūrinis namas, 5-5 kam

barių, furnace šildomas, apie me
tų senas, randasi prie 4536 South 
Sawyer Avė. Turi būt parduotas i 
savaitę laiko.

SCHETTER & BENLINE, 
6706 So. Ashland Avė.
Phone Prospect 8466

PARDAVIMUI namas 2 gy
venimų po 6-5 kambariai; sa
le lotas. Garadžius 2 mašinom. 
6 metų senumo, viskas naujos 
mados įtaisyta. Parduosiu už 
pirmą pasiullymą. Atsišaukite:

2441 W. 45th PI.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir attic, 7 kambarių rezi
dencija, su vana, 50 pėdų lo
tas, 2 karų garadžius, iš fron
to į važioj amas. Kaina $7,500. 
Savininkas, 2440 So. Millard 
Avenue.

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

ŽIŪRĖK Į ŠITĄ DIDELĮ 
BARGENĄ

Ant South Sidės. Kam mokėti 
$17,000 už 2 flatų, štai gali pirkti 4 
flatų murinj naują namą, vienų me
tų senumo už $17,000. Viskas yra 
padaryta pagal naujos mados. Įmo
kėti $7,000, o kitus lengvais išmokė
jimais. Del platesnių žinių telefo- 
nuokit savininkui, Lafayette 1970.

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDAVIMUI — 
BUČERNĖ. 

Pigiai.
2137 W. 21st St.

PAGALVOKITE
$500 TIKTAI $500 

ĮMOKĖTI
kambarių nauji cimentinių blok- 

sų bungalow. Pastatyti ant 50x125 
pėdų loto. Randasi 3 mylios į Wes- 
tus nuo Kedzie Avė. prie Archer Avė. 
karų. Kaina $5750. $500 įmokėti,
kitus lengvais išmokėjimais. Atsi
minkite ten gyvendami tamstos gali
te laikyt karvių ir vištų ir tuomi da
ryt gerą pelną.

Matykite
J. PAKALNĮ 

PEOPLES REAL ESTATE CO. 
4338 Archer Avė.

5

PARDAVIMUI rakandai dėl 7 kam
barių. Turi būt parduota tuojau. 
Pigiai. Skuriniai ir velour, 3 kar- 
petai, fonografas, valgomo kambario 
setas, miegamo kambario setas, 3 
Kampos ir t. t. Visus sykiu arba da
limis. 1630 No. Humbold Blvd., 1 
flatas.

Pardavimui pekarnė su na
mu. Keptuvė gerai įrengta. Ke
pama visokia duona ir keksai 
ir geroj biznio vietoj. Išvažiuo
ju į Lietuvą. Turiu parduoti 
greitai ir pigiai. Kreipkitės. 
1637 N. 13-th Avė., Gary, Ind.

ŠIS yra tikras bargenas 
Brighton parke. Medinis na
mas ant 2 < pagyvenĮimų 
po 4 kambarius; elektra ir va
nos už $3į,600.00. Įmokėti 
£1,000, o kitus lengvais išmo
kėjimais. Telefonuokite šian- 
lien: Lafayette 1970.

VIŪRTGEC1AI -PASKOLOS

PARDAVIMUI 3 šmotų mie
gamojo kambario setas, 50x40 
dreseris, springsai ir matra
cas, $50, dalimis. Enamel vir
tuves stalas su krėslais. Pi

giai. Telefonas Sheldrake 5945

NAMAI-ZEME

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Dort touring 

karas, 1920 modelio. Gerame 
stovyje. Bargenas, $250.

1612 N. Avers Avė., 
A'lbany 4672

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

akro taip pigiai kaip ......... $179
akro taip pigiai kaip ........... $395
35 minutos iš vidurmiesčio ant

C. B. & Q.
Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien netoli krautuvės, moky

klos ir bažnyčios.
$50 pinigais kitus po $5 į mėnesį. 
Del informacijų atsiųskite kuponą.

%

Antrų morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
ino 1 metams už paskolą $1,000, 
lėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
ėra komplikuota tas taipgi užmoka 
ž title ekzaminaciją, revenue stam- 

>as, ir rekordavimą. Atneškite deed 
rba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
27 N. Dearbom St

MOKYKLOS

PARDAVIMUI visokių rūšių 
vartotų karų, lengvais išmo

kėjimais.
2800 Sot Michigan Aye,

4 OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bldg., 

Chicago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas 
informacijas kas link jūsų % ir 

% akro lotų.
Vardas ............................................
Adresas ......... .......... ......................

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo 
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal


