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Vokietija nemokės 
kontribuci j os

laiko prisirengti, bet galų gale j oi ja yra stipresnė, bet jeigu’ li
tas žygis atneštų daugiau blo
go pačiai Vokietijai, negu kad 
talkininkams.

Nebešelps Ruhr d.
Bavarija geriau apgink 

luotą negu Vokietija
Diktatorius von Kahr jau su- 

gryžo į valdžios triobėsį, bet 
tebėra po didele sargyba.

Bavarija apsiginklavusi
Anglijos parlamentas paleistas

Vokietija neatmesianti 
Versales sutarties

Bet vistiek kontribucijos ne
mokėsianti iki nebus panai
kinta Ruhr okupacija.

BERLINAS, lapkričio 15. — 
Valdžios rateliai atmetė kaipo 
nepamatuotus, gandus paskleis- 
tičs užsieny, kad Vokietijos vai 
džia nutarė atmesti visą Ver- 
salės sutartį.

Tečiaus tuose 
liuose pasakyta, 
ei jos mokėjimas 
naujins, kada 
tas stovis, kokis
sausio 11 d., tai yra prieš fran- 
euzams įeisiant 
ta. *

Tvirtinama, 
kontribucijos
dabartinių aplinkybių visai ne
reiškia oficialinį “pasmerkimą 
sutarties, bet tik yra pasekmė 
pačios Francijos laužymo tos 
sutarties.

pačiuose rate- 
kad kontribu- 
tik tada atsi
bus atsteigtas 

buvo prieš

turi spausdinti savus 
be jokio skaičiaus, tuo 
nupuldant Vokietijos 
ir paverčiant į juoką

į Ruhr distrik-

kad atmetimas 
obligacij ų prie

Vokietija nebešelps Ruhr 
ir Pareinio bedarbią

Išmokėjimas pašelpos apsistos 
lapkričio 25 d. Paliks patiems 
gyventojams manytis, ar tai
kintis su francuzais.

BERLINAS, lapkr. 15,— Vo
kietijos valdžia vis dar tebemo
ka pašelpa Ruhr bedarbiams, 
nors ji neturi jokios kontrolės 
ant jų likimo. Ji tečiaus grei
tai sustabdys tos pašelpos mo
kėjimą, kad palaikius naujųjų 
pinigų vertę ir kad išgelbėjus 
20,000,000 gyventojų neoku
puotose Vokietijos miestų nuo 
bado ateinančią žiemą.

Vokietija neturi tikrų žinių 
apie padėtį Ruhr distrikte, bet 
manoma, kad 50 nuošimčių 
Ruhr darbininkų be darbo ir 
kad padėtis yra daug blogesnė, 
negu kad buvo prieš sustabdy
mą pasyvio priešinimos.

Produkcija Ruhr distrikte vi
sai apsistojo. Kasyklos užsida
rė ir jeigu kas dirbama, tai tik 
būtinam reikalui.

Vokietija išleidžia Ruhr šel
pimui po $25,000,000 į mėnesį, 
o kadangi ten kainos yra du ar 
tris kartus augštesnės, tai ta 
pašelpa yra labai menka, paly
ginus su didumu reikalo. Pran
cūzai reikalauja pašelpą padi
dinti du ar tris sykius, grūmo
dami pulti bankus. Tai sunai
kintų ir dar pasilikusį biznį.

Francuzai bando padidinimu 
pašelpų išvengti bedarbių riau
šių. Bet pašelpos padidinimui 
miestai 
pinigus 
labiau 
markes
miestų kreditą.

Tuo pačiu laiku francuzai 
neleidžia įgabenti .į Ruhr dist
riktą tikresnius Vokietijos pi
nigus, kaip dolerinės paskolos 
bonus ai’ naujuosius renten- 
mark pinigus. Išrodo, kad tuo 
francuzai verčia Pareinį nau
doti arba Francijos pinigus, ar 
nuosavius, kurie visai atskirtų 
Pareinį nuo Vokietijos.

Jau aštuonibs savaitės, kaip 
vokiečiai sustabdė pasyvį prie
šinimąsi, bet francuzai nėkiek 
neįstengė pagerinti Ruhr in
dustrinę padėtį, atpenČ jį žy
miai pablogino. Buvo bandyta 
tartis su fabrikantais, bet ir iš 
to nieko neišėjo.

Reichstagas svarstys.
Stresemanno valdžios prieši

ninkai akylai seka mainymą 
valdžios nusistatymo linkui 
Ruhr ir Pareinio ir išrodo, kad 
tas klausimas bus pakeltas 
reichstage, kada tasis susirinks 
sekamą antradienį.

Valdžios nuosprendis
okupuotąjam kraštui manytis 
taip kaip išmano, bent laike 
okupacijos, ir apsieiti be Vo
kietijos pagelbos, tapo paskelb 
tas oficialiniuose rateliuose va
kar. Valdžia sakosi negalėsian
ti mokėti pašelpų Ruhr ir Pa
reinio bedarbiams po lapkričio 
25 d. Jei politinis spaudimas 
neprivers valdžią permainyti 
savo politiką, tai okupuotie
siems miestams bus leista tar
tis su francuzais ir belgais ir 
jie priklausys nuo tų sutarčių 
Tuo belgai su francuzais turės 
priimti ant

Bedarbės 
me krašte į 
nų pasieks 
nių markių

Francuzai tam netiki.
PARYŽIUS, lapkr. 15. — 

Francuzai skeptiškai žiuri į 
Berlino žinias, kad Vokietija 
buk nutarusi palikti okupuotąjį 
kraštą pačiam manytis.

Nurodoma, kad nors Berli- 
nas ir džiaugtųsi, ' jei galėtų 
užkrauti finansavimą ir maiti
nimą to krašto ant talkininkų 
pečių, negali nepagalvoti kaip 
blogą įspūdį tas apleidimas pa
darytų į gyventojus.

Francuzai mano, kad tai pa
darytų Pareinio atskirimą nuo 
Vokietijos tikru ir amžinu. Jau 
ir dabar tos žinios padarė labai 
blogą įspūdį į gyventojus.

Pripažįstama, kad tokis Bėr
imo žygis pagimdytų didelį kri- 
zj, kadangi talkininkams imtų

leisti

savęs didelę naštą, 
pašelpa okupuota- 
ateinančias 10 die- 
20b,000,000 auksi- 

($47,600,000).

Išmainyk

ant loto ar namo.
Vašara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą- Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalovr. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, Ir 
jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

MIUNCHENAS, lapkričio 15. 
—Bavarijos diktatorius von 
Kahr jau atsigavo nuo baimes, 
kad jis biH nužudytas ir sugrį
žo į valdžios triobėsį, kur jis 
vistiek tebėra po didele sargy
ba. Korespondentai, kurie pa
siekti jo sekretorių, turėjo pe
reiti per keturias užtvaras, su
sidedančias iš dygių vielų ar 
durtuvų.

Oficialinį Miuncheno nusista
tymą parodo tas faktas, kad 
virš valdžios triobėsių yra iš
keltos juodos, baltos ir raudo
nos vėliavos. Tai yra Vokietijos 
monarchijos vėliava, ir tai 
ypač reikšmingd dėl to, kad 
von Kahr pirmiau buvo karštas 
gynėjas Bavarijos separatistų 
ir Rupprechto dinastijos. Išro
do, kad von Kahr dabar bando 
patapti vadovu1 viso Vokietijos 
monarchistinio judėjimo.

Kapt. Ehrhardt laikosi nuo
šaliai, visai neprikalusomai. 
Jis neprisiima atsakomybės už 
Hitlerio nepasisekimą, negi pil
nai nepasiduodamas von Kali
fui. Jis lt t»> komanduoja ge
riausią slaptą militarmę orga-| 
nizaciją Vokietijoje.

Iš ištikimų ne vokiečių šalti
nių sužinota, kad Bavarija su 
7,(XX),000 gyventojų turi dau
giau’ ginkluotų kareivių, negu 
visa Vokietija su 50,000,000 
gyventojų. Bavarijoj yra nuo 
20,000 iki 30,000 reichswehro 
kareivių ir tiek pat valstijos 
policijos. Daugelis jų yra il
gus metus tarnavę, kariuomenėj 
pirmiau, o ir dabar tarnauja 
jau kelis metus. įskaitant ne

ma greitai sumobilizuoti, Bava
rija turi apie 250,000 ginkluo-

Anglijos parlamentas gal 
jau paleistas
parlamento rinkimai 

įvyks po gruodžio 10
Naujo

d.

LONDONAS, lapkričio 15. — 
.Šiandie yra paskutinė 
dabartinio Anglijos parlamen
to.

Tankiai Anglijos parlamen
tai utžsibaigia be svarbesnių 
įvykių, šis gi tutrės užsidaryti 
mažiausia dviem svarbiom pra
kalbom. Viena yra Darbo 
partijos įneštas pabarimas val
džiai. šį pabarimą išreikš dar- 
biečių vadovas Ramsay McDo
nald ir į jį turės atsakyti pre
mjeras Bakhvin; antra gi kalba 
bus premiero Baldiwin apie nau 
ją valdžios muitų politiką ap
saugojimui Anglijos fabrikantų 
prieš kitų šalių fabrikantų 
kompeticiją.

Naujieji rinkimai konserva- 
tyvams nebus labai smagus. 
Konservatyvai yra suskilę ir 
nors jie bando susitaikinti, bet 
neįstengia. Kitomis dviejomis 
konservatyvų frakcijomis var 
dovauja lordas Birkenhead ir 
Chamberlain. Su? pirmuoju ne
įstengta susitaikinti, o ir su 
antruoju susitaikinimas vargiai 
yra galimas.

Asąuitho ir Lloyd George li
beralai susivienijo ir jie tikisi 
aplaikyti svarbių laimėjimų 
rinkimuose. Suvienytai partijai 
vadovaus Asųuith, kurio f rak-

diena

beralai laimėtų, tai vėliau jis 
paves vadovystę Lloyd Geor- 
ge’ui.

Tik viena Darbo partija ne
turi jokių kivirčių ir eina į 
rinkimus su pilnu pasiteikėjimu 
aplaikyti dar daugiau laimėji
mų, o gal paimli ir valdžią į 
savo rankas. Ji ir dabar yra 
antra didžiausia patrija parla
mente.

Diena naujų rinkimų dar nė
ra paskelbta. Veikiausia jie 
įvyks po gruodžio 10 d. Bet 
naujasis atstovų butas nesusi
rinks iki sausio mėnesio.

Lenkija įspėja Bavariją
Išvarys du bavarus už Bavari

jos išvarytą vieną Lenkijos 
žydą.

MIUNCHENAS, lapkričio 15. 
—Miuncheno laikraščiai paskel
bė tekstą Lenkijos valdžios pro
testo prieš išvarymą* iš Bavari
jos tų žydų, kurie yra Lenki
jos piliečiais. 'Lenkijos valdžia 
pareiškia, kad ' už kiekvieną 
taip išvarytą žydą iš Lenkijos 
bus išvaryti du bavarai krikš
čionys.

Bavarai yra labai pasipiktinę 
tuo grūmojimu, ypač tokios 
šalies, kuri yra pasižymėjusi 
pogromais.

Goveda nuplakė daktarą.

HAiRRISBURG, III., lapkričio 
15. — Goveda iš 8 maskuotų 
žmonių pastvėrė Dr. S. S. 
Smith iš RaJeigh, kada tasis e- 
jo iš barzdasku tykios, pasisodi
no į jo paties automobilių ir 
nuvežtai jį į laukus, skaudžiai 
nuplakė. Vienas pasakęs, 

[daktarą plakama.už netinkamą 
Į jo šeimynos gydymą. Bet dak
taras sako, kad jis nežinąs to
kios šeimynos ir nė vieno daly
vavusių plakime jis nepažinęs.

kad

Senatorius Kiram Johnson nori 
likti prezidentu.

CHICAGO. — Senatorius 
Kiram Johnson iš Californijos, 
paskelbė savo kandidatūrą j 
Jungt. Valstijų prezidentus se
kamiems prezidento rinki
mams. Tai paskelbta po 4 die
ną konferencijos su politikie
riais Chicagoje.

Jo vardais bus įtrauktas į 
kandidatų sąrašą nominacijose 
devyniolikoj valstijų. Jis 
republikonas.

Keturi Graikijos generolai 
teisti sušaudymui.

yra

nū

ATHENAI, lapkričio 15. — 
Karo, teismas nuteisė keturius 
generolus, kurie vadovavo mo- 
narebistų sukilimui, sušaudy
mui.

Daugelis kitų augštų oficie- 
rių, kurie dalyvavo tame nese
nai įvykusiame sukrMme, liko 
nuteisti iki gyvos galvos ar 
šiaip ilgiems metams kalėjimo.

Apiplėšė banką.

KANSAS CITY, Kas., lapkri
čio 15. — Du maskuoti plėši
kai užpuolė du Argentine State 
Bank pasiuntinius ir atėmė iš 
jų $20,000 pinigais.

PINIGŲ KURSAS
Vakar lapkričio 15 d., užsienio 

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų ... 
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
"Italijos 100 lirų ..........
Francijos 100 frankų ... 
Lietuvos 100 Litų .......
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 kronų .......
Švedijos 100 kronų 
Šveicarijos 100,frankų .

.....  $4.36
..... $1.41
..... $4.62
.... $16.97
..... $2.76
..... $4.28
..... $5.41 
...  $10.0f 
.... $14.40 
.... $37.37
.... $26.30 
•a.. $17.49

Anglija paskelbė savo 
nusistatymą

Vokietija almėsianti Ver 
salės sutartį

Mirė seniausias Vokieti 
jos ^socialistas

Baldwin sako, kad kontribuci
jos klausimo išrišimui ken
kia Francija. Anglija sutin
ka tik pabarti Vokietiją.

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Premjeras Baldwin atsakyda
mas į Darbo partijos įneštą at
stovų bute pabarimą valdžiai, 
pareiškė, kalbėdamas apie Ruhr 
ir kontribucijos klausimus, kad 
jis dėjo didelių pastangų įtikin
ti Anglijos talkininkus, jog 
Anglija negalės amžinai laiky
tis valstybių kooperavimo dva
sios, jei dabartinė padėtis tę
sis ir toliau. Esą labai sunku 
nuolatos dėti pastangas dirbti 
išvien su talkininkais, kurie to
kį bendrą darbą labai apsunki
na. Jis tikėjosi, kad pasitarimai 
su Amerika duos tikrai pagei
daujamų pasekmių, bet ir čia 
viskas nuėjo niekais, ir tai ne 
dėl Anglijos ar Amerikos kal
tės, bet dėl kaltės dviejų Ang
lijos talkininkų.
Anglija prisidės prie protesto.

Anglijos ambasadorius Pary
žiuje Crewe praneš ambasado
rių tarybai, kad Anglija yra 
prisirengusi prisidėti prie ben
dros notos Vokietijai, pasmer
kiančios kronprinčo sugrįžimą, 
kaipo kenksmingą Vokietijos 
taikai ir tvarkai, ir kaipo lau
žymą Versales sutarties.

Bet Anglija neis taip toli, 
kad kartu su kitais talkininkais 
reikalavus kronprinčo išvary
mo, kąęlangi valdžia mano, kad 
šiuo laiku tekis reikalavimas 
butų Velt’ds,

Lordas Crewe taipjau prane
ša ambasadoriams, kad Anglija 
yra prisirengusi panaujinti, 
bendrai su kitais talkininkais 
reikalavimą iš Vokietijos dides
nio saugumo talkininkų kontro
lės komisijai ir kad butų labiau 
pildoma taikos sutarties skirs
niai apie nusiginklavimą, bet 
kartu nurodys tuos keblumus, 
kokių Vokietijos valdžia gali 
susitikti pildant tą reikalavi- 
r.a.

Jau pirmiau Anglijos valdžia 
yra pareiškusi, kad nė Strese- 
manno, nė kuri kita Vokietijos 
valdžia negali suteikti reikalau
jamo saugumo Francijos karei
viams ir oficieriams, ' kadangi 
didelė Vokietijos dalis nėra po 
kontrole Berlino valdžios.

Belgija reikalaus kon
tribucijos

BRIUSELIS, lapkričio 15. — 
Belgijos užsienio reikalų mini- 
steris Jaspar atstovų buto už
sienio reikalų komitetui parei
škė, kad valdžia mano išgauti 
liš VoĮkiestijoS kontribucijos 
mokėjimo atnaujinimą kaip 
galima greičiausia, kad tuo 
kiek nors pagerinus Belgijos 
finansinę padėtį.

4 žmonės užmušti
NEWARK, Ohio, 1. 15. — Ke. 

turi jauni žmonės iš Columbia, 
kurie važiavo medžioti, liko už
mušti, traukiniui užgavus jų 
automobilių.

Išsmalavo kunigą
MONTREAL, Que., 1. 15. — 

Piliečių būrys pastvėrė kunigą 
John Burdock iš Sterling, Ont., 
jį išsmalavo ir apibėrė plunks
nomis, ir įsakė tuoj aus apleisti 
miestelį. Tokias vaišes kunigas 
užsipelnė savo nepadoriu gyve
nimu*

Nemokėsianti iki neužsibaigs 
Ruhr okupacija.

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Daily Mail gavo žinią iš Ber
lino, kad Vokietija nutarė at
mesti Versales sutartį ir nepil
dyti jokių tos sutarties sąlygų, 
taipjau nemokėti ir kontribuci
jos iki francuzai su belgais lai
kys okupavę Ruhr distriktą.

Pasak tos žinios, vokiečiai 
laikosi to nusistatymo, kad ka
dangi Ruhr okupacija yra lau* 
žymas sutarties ir jei sutartį 
laužo belgai su francuzais, tai 
nėra reikalo ir vokiečiams tą su
tartį pildyti.

Francuzy derybos su vo
kiečio fabrikantais pairo

Fabrikantai atsisakė priimti 
tris franeuzų sąlygas.
DUSSELDORF, lapkr. 15. — 

Derybos tarp Ruhr fabrikantų 
ir talkininkų kasyklų ir dirbtu
vių kontrolės komisijos pairo. 
Vokiečiai atsisakė priimti tris 
iš 21 pastatytų sąlygų.

Pranešimas paskelbiantis de
rybų pairimą sako, kad dery
bos tęsėsi keturias savaites ir 
kad vokiečių delegatai apie tas 
sąlygas! žinojo nuo lapkr. 5 d., 
todėl talkininkai skaito tolimes
nes derybas bergždžiomis, ka
dangi jų sąlygos yra galutinos.

Nauji Rusijos vėliava.
MASKVĄ, lapkr. 14. — 

pijos “federacijos’ 
tas pirČmė naują Rusijos vė
liavą. Vėliava bus (raudono 
drabužio su auksiniu ^autu
vu, kuju ir penkiakampe žvaig
žde kampe.

Ru- 
parlamen-

GOIjUINSVJLLE, Ilk, lapkri
čio 15. — Trys plėšikai užpuo
lė du Consolidated Coal Co. 
klerkus ir atėmė iŠ jų $14,000, 
kurie buvo paskirti algų išmo
kėjimui darbininkams. Plėšikai 
pabėgo automobiliu linkui East 
Si. Lotfis. • ■?

TERRE RAUTE, Ind., 1. 15. 
— Senelis socialistas Eugene 
V. Debs, ’ kuris pereitą penkta
dienį susirgo širdies liga, šian
die jautėsi geriau ir pirmą kar
tą atsikėlė iŠ lovos.

BERLINAS, ’lapkr. 15. — 
Šiomis dienomis Berline pasi
mirė Wilhelm Pfannkuch, se
niausias narys Vokietijos Soci
aldemokratų partijoj. Jis bu
vo 82 m. amžiaus ir asmeniniai 
pažino Karolį Marksų, LaSalle 
ir Engelsą.

1919 m. jis buvo garbės pre
zidentas Vokietijos steigiamojo 
seimo Weimare, kuris davė Vo
kietijai dabartinę konstituciją. 
Pirmą kartą jį išrinkta Vokieti
jos reichstagai! 1884 m. ir nuo 
to laiko jis buvo išrenkamas 
kiekvienais rinkimais.

Prisiųsta bomba užmušė du 
žmones.

CORiPUS CHRISTI, Tex., lap
kričio 15. — Nuosavybių par- 
davėjas J. Barnes gavo siuntinį 
su užrašu “žurnalai”. Jį atri- 
šant pakinkąs urnai sprogo už
mušdamas ant vietos patį Bar
nes ir jo 12 metų sūnų Jesse ir 
spardydamas jų namus. Bom
bos siuntėjo policija dar neįs
tengė suarsii.

Ir McAdoo kandidatuos į pre
zidentus.

CHICAGO. — Iš visų politi
kierių kalbų aišku, kad neužil
go paskelbs savo kandidatūrą į 
prezidentui buvusio prezidento 
Woodro.w Wilson žentas W. G. 
McAdoo, buvęs iždo sekreto
rius prie prez. Wilson. Jis yra 
demokratas ir taikosi laimėti 
demokratų nominaciją.

90 dienu kalėjimo už pavogimą 
, $1.75.

CHICAGO. — Negras pašto 
darbininkas Harry Perkins va
kar teisėjo Lindley už pavogi
mą iš laiško $1.75 liko nuteistas 
90 dienų kalėj iman ir užsimo
kėti $100 pabaudos.

ŠIANDIE — giedra; biskį šal
čiau.

Saulė teka 6:40 valandą, leid
žiasi 4:29 v. Mėnuo leidžiasi 
11:54 valandą vakare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti.pne 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, į 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, D1
1......
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

DARBININKŲ GYVENIMAS.

Sujatai (Smilgių valsč., Pa
nevėžio apskr.) — čia darbi
ninkai gyvena didžiausiame 
varge — ordinarija maža, bu
tai neremontuojami. Be to ke
turių gyventojų gyvulių tvar
tai jau dveji metai kaip ne
griuvo ir tuose griuvėsiuose 
laikomi darbininkų gyvuliai. 
Nors jau daug sykių buvo 
kreiptasi į darbo inspektorių, 
bet jis visuomet atsako, kad 
dvarininkas privalo tvartus tai
syti, bet tuo viskas ir pasibai
gia. Svarininkams irgi be galo 
simkus gyvenimas. Daržovių 
žemė atimta; vien tik už butą 
ir už ganiavą svarininkas va
saros darbymečiu' atidirbo 36 
dienas, o davinio jokio , negau
na. Darbdavio noras — tai 
yra jam įstatymas. Ar berei
kia skaudesnės darbininkams 
ironijos. (S-d.)

Chicagos Didžiausi už Vidurmiesčio Rūbų ir Čeverykų Krautuvė
A . ..... . ■ . 4. — -.............— ■ ... . ____ >

PAUKŠČIŲ ISLAIMEJIMAS
Wi!low Springs Hotelyj

P. Krasauskas ir M. Orbakas, Savininkai 
Subatoj ir Nedėlioj, Lapkričio 17 ir 18,1923 

Ant Archer kelio j Willow Springs

LIETUVOS VALSTYBĖS IŽ
DAS RUGSĖJO MĖNESY.

PASTABA. — Išlaimėjimui bus: kalakutų, žą
sų, ančių, vištų, kiaulių ir tt. Kas turi giliukį, pra
šome atvažiuoti i Willow Springs ir išlaimėti kala
kutų dėl švenčių.

Krasauskas ir Orbaka^

Kaunas.— Bendra Valstybės 
Iždo apyarta rugsėjo mėnesy 
paniekė 25,235,307.30 litų. Gry
nų tą mėnesį pajamų Valsty
bės Iždas turėjo litų 14,214- 
481.65. Atskaičius tą mėnesį 
padarytas išlaidas spalių 
1 dienai buvo likę litų 
524.24.

Daugiausia tą mėnesį 
išmokėta Susisiekimo 
lams, būtent,
Po to Krašto Apsaugos reika
lams ir kitiems.

mėn. 
527,-

yra 
reika- 

5,197,932.47 lt.
T

TEATRAS IR RALIUS!
GYVI NABASNINKAI

Komedija dviejų aktų.
Rengia Liet. Mot. Apšvietus Draugija

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 18 d., 1923
M. Meldažio Sve.,

2242 W.28rd PI. v
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c, 75c ypatai.

Nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti šiame vakare, 
kur galėsite smagiai laiką praleisti.

Kviečia Rengėjos.

VALSTYBINĖ DEGTINĖ 
LIETUVOJ.

Specialiai Kalėdoms
Rankomis išmarginti laikrodžiai ir brangus laikrodėliai. Su visais šitais 

26 brangiais dalykais (tikra vertė $35.00) Tik $9.95

Kaunas. (L-va)—Degtinės ir 
spirito Valstybinio monopolio 
organizavimas jau yra tokioje 
padėtyje, kad Kaline jau’ antra 
savaitė gaminama yra Valsty
binė degtinė. Prieš keletą die
nų valstybinė degtinė pasirodė 
prekyboje atskirose krautuvė
se. Be to yra, pardavinėjama 
jau Kailine iš valstybinės krau
tuvės Bažnyčios g-vėj Degti
nės Monopolio rūmuose. Jau 
yra išdirbtos taisyklės apie bū
dą ir tvarką privačių degtinės 
fabrikų likvidavimą, kurios pa
sirodys spaudoje šiomis dieno
mis. Po poros savaičių turbut 
galima tikėtis, bus paskelbta j 
spirito ir degtinės ’ monopolio 
įvedimo diena (Lietuvoje.

Dvarininko išsisuki 
nėjimai

Pasižiūrėkite į šitą iliustraciją ir jus patįs galite apkainuoti vertę VISŲ 
ŠIŲ 26 BRANGIŲ DAIKTŲ kuriuos mes atiduodame jums beveik dykai. 
Jokia kita firma negali duoti to. Mes gauname savo tavorus tiesiai iš 
dirbtuvės ir tiesiai parduodame pirkėjams. Jei jus pirksite visus tuos 26 
dalykus skyrium, jus turėsite mokėti $35.00, bet pirkdami nuo musų sykiu 
JUS MOKATE TIK $9.95. Daug praktiškų dalykų kurie čia yra, jus ne
matėt pirmiau ir jus negalit jų kitur gauti. Visi tie dalykai yra geros 
rųšies, praktiški ir užganėdinanti. Jei jums ir nereikia tų visų} dalykų, 
bet apsimoka nusipirkti ir'paskiau parduoti savo draugams, lengvai galite 
uždirbti pinigų. Kalėdos arti, jums reikės tų dalykų jūsų šeimynoj ir su
taupysite daug laiko ir pinigų. Jus dabar turite pro^rą kurios pirmiau ne
turėjote, pasinaudokit laiku. Jei jus nebūsit užganėdintas ir tuojau su- 
grąžinsit apdraustu parcel post sugrąžinsim pinigus. Dalykai yra sekami:

1 GRAŽUS LAIKRODIS, rankomis margintas, ęerai rodo laiką. 2 
GRAŽUS LAIKRODĖLIS, sidabro viršeliais, išmargintas, stiprus, paran
kus, gerai rodo laiką. 3 SKUTIMOS BRUŠIUS, 4 KIŠENINIS SAFETY 
RAZOR. 5 SECRET LOCK, su sekretna, kombinacija, tik gali atidaryti tie 
kurie moka. 6 CIGARNYČIA. 7 PAAUKSTUOTA LAIKRODŽIUI LEN
CIŪGĖLĮ. 8 Į RANKOVES GUZIKUS. 9 RAŠOMA plunksna, vertės $3.00. 
10 TIE CLASP. 11 UŽLĖNKAMAS PEILIUKAS. 12 POCKET OUTFIT, 
peilis, šaukštas ir šakutė, viskas i daiktą, praktiškas kelionėj. 13 GERA 
PYPKĖ. 14 PAAUKSUOTAS KIŠENINIS PEILUKAS SU PAVEIKSLU. 
15 PLAUKŲ KIRPIKAS, vertas $3.50. 16 LETTER STROPER. 17 NAMŲ 
PANORAMA, gražus narni! paveikslai, tokių paveikslų duodama 30. 18 
IILOMS KNYGUTE. 19 ŠPILKA Į KALNIERIŲ. 20 PAAUKSUOTAS 

VARDINIS ŽIEDAS. 21 ŠUKOS. 22 PAAUKSUOTA SKARELEI ŠPILKA. 
23 PURSE.,24 MOTERŲ LAVALIĖR. 25 OPEROS STIKLAI, verti $3.00. 
26 KIŠENINIS 5 ŠMOTŲ KIT, kur susideda iš screw driver, reamer, borer, 
awl ir korkų atkimšimui.

NESIŲSKITE PINIGŲ tik iškirpkite šį apskelbimą, įdėkit 50c per
siuntimui ir už daiktus $9.95 užmokėsite namie. Rašykite tuojau kol kai
nos nepakilo ir siųskite jūsų orderį šiandien. i
GRAND NOVELTY COMPANY, 1723 N. Kedzie Avė., Dept. 5138, Chicago, 

UI. Už 25c. pašto ženkleliais mes atsiųsime jums iliustruotą 
katalogą ir gražų laikrodėliui lenciūgėlį v
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neprisilaiko: 
darbininkų 

ir visus dar- 
keliems dar- 

sulig
neduoda, gyvuliams 

norma sumažinta iki 
t

antra karvė lai-

Ofiso Telefonai T) F? TT A RROAD Buto TelefonasCentral 4104 u Armitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) Ir Moterų Ligos.
7 Weat Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Į Ringių dvaras (Tauragės ap- 
skr.) —, Turbūt niekur nėra 
taip bloga darbininkams gy
venti, kaip šiame dvare. Dva
rininkas įstatymų 
sutarčių nedaro, 
normos nesamdo 
buu verčia atlikti
bininkams, ordinaruos 
įstatymo 
pašaro 
minimumui, 
kyti uždrausta be ekvivalento
atfiyginidiio. Tiesa, darbo lin- 
spektorius patraukė jį už tai 
teisman, o darbininkai pata
riami padavė civilį ieškinį. Bet 
pasirodo, kad dvarininkas, pri- 

I ėmęs šaukimus stoti teisman, 
darbininkams nepadavė, o pats 
nuvykęs vylingai pareiškė su 
darbininkais susitaikęs ir byla 
tapo panaikinta. Reikia pripa
žinti, kad Darbo Inspektorius 
Grabauskas įstatymų vykdy
mų seka akyliai ir laikosi be
šaliai: užvestą baudžiamąją 
bylą gynė tinkamai ir dvari
ninkas tapo nubaustas 400 li
tų. čia taip pat tapo iškeltas 
aikštėn visos dvarininko suk- 
tjtes dr darbininkams atida
rė kelias atnaujinti numarin-

mat kokie dvarininkai — dėl 
gobšumo sąžine ir garbe spe
kuliuoja. (S-d.)

S. L. FABimS 00.

OVERKAUTA
GERIAUSI CHICAGOJE UŽ

Kiti overkautąi

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

ANT NAUDOS.

*

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom S'L, 

Telephona Randolph 5584 
Vakaraist 10736 So. Wabash Avė.
» Tel.: Pullman 6377.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3823 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. %

Tel. Dearbom 9057 >

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Wa*hiugton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

1811 Recter Bujlding
79 Weet Monroe Stręei, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. ' Vai.: 6 iki 9 vai.
— T- fr

JOHN KUCHENSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj ntio 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli^ 
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. ,

Mihvaiikee & Ashland Avė

Čia yra tikriausia vieta pirkimui naują

ČIA jus rasite dideliame pasirinkime vien tik ©verkau
tų augštą — didžiausj Chicagoje — pripildytą tūkstan
čiais overkautų — visi nauji modeliai — visos spalvos 
— visos mieros — KIEKVIENAS OVERKAUTAS 
GARANTUOTAS, VISI VILNONIAI IR EKSPER
TŲ PADARYTI — nauji Londono Box kautai — di
deli “Burly” ©verkautai — Ulsteriai dėl važinėjimo ir 
kelionių — dress ©verkautai su velvet kalnieriais — 
Fashionable JPlaid Overkautai — nauji mėlyni ©ver
kautai: rudi, mustard, beige, tans, ir tt. — turtingi, 
gražiais užpakaliais iš geriausių išdirbisčių 
MIEROS DEL JAUNŲ IR SUAUGUSIŲ 
IKI 50 STORUMO. Ateikit į Continental pėtnyčioj ar 
subatoj dėl jilfeų naujo over 
vertės po ....................... .....

r*- VISOS 
VYRŲ 32

čia. yra puikios
...........$35

suaugusių ir jaunų vyrų, $25 iki $85

SPECIALIAI! TIKRI W0- 
RUMBO OVERKAUTA!

Custom užbaigimo ©verkau
tai — Skinner satino pamu
šalu — nauji modeliai — tai 
produktas Chicagos geriau
sių overkautų išdirbėjų — 
Ėkstraordinarė vertė už

DidžiausisJuokųBalius
Rengia

I »r ■ i . • . '7 •• * . ■ ■ ‘

Bridgreporto Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

NEDELIOJ, LAPKRIČIO 18, 1923 
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 6:30 vai, vakare. Įžanga 35c ypatai.

Ant viršmdnėto baliaus privalo visi būtinai atsilankyti, nes pusė pelno yra skiriama Lietuvių Auditorium.
Prie to rengėjai deda visas galimas pastangas idant atsilankiusią publiką užganėdinti. Yra pakviesti 

įžymus juokdariai, kurie prijuokins publiką iki soties, o benas muzikantų net iš Paryžiaus pargabentas. 
Todėl dideli, maži, seni, jauni, be skirtumo — ura, visi ant viršminėto baliaus.

Kviečia KOMITETAS.

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIŪIKiENi
AKUŠEKKA

3101 So. Halsted Si., kampas 81 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palą<

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
Jos kolegiją; ii 
gal praktakavu 
si Pemisylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pą
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laik 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose reili
se moterims ir 
merginoms; kreir 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

Adresas

Ar jus žinote, kad
Lietuvos sostinė, Kaunas,1 turi 

daugiau kaip 90>000 gyventojų ir iš 
ų yra 62 nuoš. tikrų ten ąimusių 
ietuvių? Ar jus žinote, jei jus rei- 
Hilaujate tikros vertės uz jūsų pi
nigus kuomet jus perkate cigare- 
us, jis turi būti Helinar Turkiški 

ėigaretai, todėl, kad jie turi saVy- 
ė 160 nuoš. fryno Turkiško taba
ko?

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3823 S. Halsted St., Ckicaro.
Tel. Ysrds 4681

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams v&srios 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
8223 W. 38th St., Chicaio, 31.

Dykai Balsavimo Kuponas
DEL

Naujienų’ Automobilių Mesto
Geras dėl 100 balsų

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

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

Šis kuponas, gražiai iškirptas, užrašytas vardas 
ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstąjį 
“Naujienų”. Kontesto Departamentą, 1739 So. Hal
sted St., Chicago, III., bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.

. , ■ i ?
Jums nieko iiėkainuoja, 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.
- jie visi bus rokuojami.

Overkautai
2 kelnių siutai

| Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 iki $25
ant jūsų siūto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai fi Cft 
ir augščiau ▼ ■
Vaikų siutai ir overkautai
ir augščiau

S. GORDON,
739 W. 14th St.

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

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Garsinkitės Naujienose
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KORESPONDENCIJOS
aaKBGKEnnr

2jų Keiniu Siutai

avimui Telefonaii

Telerhone Yarda 0994

mm

DOS:

DR. F. E. REICHABŪT

(Kampas Milwaukee Avė.)

3113 South 
Halsted St.

Pittsbur- 
redakto- 

prakalbo-

THE HOŪSE o/ 
.GREATER VALUES

8514-16 Rooserelt Rd 
Arti St. Ix)uis Ava.

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

FComenA 
AriilandAv

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

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

100% tyras Turkiškas tabakas 
suteikia Helmarams skonį, kva
pą ir užganėdininią, kurie nega
li rasti lygaus. Rūkyk Helmarus 
ir buk tarp tą, kurie žino ir ap- 
vertina geriausius.

Telefonas Bouleyąrd 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6;30 iki 9:80 vakare

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

Išdirbėjai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir 
Egyptiškų Ciga- 
retų pasaulyje

A. L DHIDOfflS, d. D.
4348 S». Mtehfrim Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakar*.

*Jhe South Side's ’ 
Gredtest Department Store

Gydytojas. Chirurgas ir Akalerls

381S South Halsted Si.
Tai Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 PJL 
> Ked. 9—12 A. M.

. D. Buvusiam 
sekretoriui J. 

nusekretoriavus dide- 
organizacijos pin/igų 

kilęs dėl to skandalas ir 
A. pakenkė ir

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofliaa yra 

uždaryta*

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti ji, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrht, 

8689 W. Rooserelt RiL, 
Phone Cravrford 8141

bazarą gruo- 
7 ir 8 dienomis. Bazaras 
didžiausiame Syria Mos- 
Lietuvių moterys turės 
skyrių ir ką uždirbs, pel-

Rukytojai Suvienytose Valstijo 
se reikalauja geriausių cigaretų 
kokius tik galima pirkti už pini
gus. Tai ve kodėl milionai Kei
mary yra surūkoma kasdien.

Pittsburgo lietuviai be abe
jo atsilankys skaitlingai j šį 
bazarą ir pasirodys prieš kitas 
tautas, kad ir lietuviai kai ką

SIUTAI yra maišyto šilkinio worsteds ir geros 
rūšies cassimeres. Modeliai kurie tinka jau
niems vyrams, vieneiliai ir dvieiliai, rankomis 
pasiūti, mieros iki 46, po...................    $39.50

Rezidencijos tel. Van Bureo 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9698

8464 So. Halsted St.
Ofiso valu Ifld8ir6iki8v. v. 

Tel. Boulevard 5918
Rezidencija, 3159 Se. Union Avė.

Tel. Y arda 1699

Telephone Verda 5884

Ml. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandoj nuo 8 Od 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St, 
CHICAGO, ILL.

Specialistas chroniškų ligų. Buvęe 
pirmiau Irving Park SenatorijoJ 

vyriausiu gydytoju.

Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki
tomis dienomis pagal sutartį.

2009 North Avė.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 Dd 4 po piet, 
6 iki 9 vakaro

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
1811 So. Halsted 

Kampas 18 ir Halsted St

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4789 So. Ashland Avė., 2 lubos

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS 

4454 S. Westem Av.(kamp. 45 st.) 
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

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

Tel. Lafayette 3415

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

Iš N. S. Pittsburgo.
AfLTS. 43 kp. lapkr. 11 d. tu

rėjo savo vakarinės mokyk
los atidarymą J. A. Katkaifs 
namuose. Buvo rodomi istori 
jos paveikslai. Juos aiškino M. 
Vąidyla. Žmonių buvo susirin
kę geras bariukas. Po paveiks
lų rėdymo p. J. A. Katkus pra
nešė,- kad busią mokoma lie
tuvių kalbės ir kad mokytoju 
tur būt busiąs M. Vaidyla. Mo
kyklai manoma gauti Lietuvos 
Sūnų svetainę. —Reporteris.

NIEKAS TIKRAI 
GERIAUSI

OVERKAUTAI geriausios rūšies, su plaids už
pakaliais. Stori, visi vilnoniai, visokiu ir švie
siu spalvų. ' Ulsterettes ir dvieiliu styliu, taipgi 
burly Ulsters, nauju plaids ir gražiais užpaka
liais, su pusė ir aplink diržais............ $39.50

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampa* Leavitt St.
Piene Casal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas it Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytejae ir Chirurgas 

25 D, vMrhigttm St.
Valandos: nuo 10 flrf 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 VVabansla Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8187 So. Morgan SU 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 5587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė, 
arti. 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfai 5574 
CHICAGO, ILL.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicb 

BANIS 
AKUfiERKA 

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

Helmar yra supakuoti kietose 
skrynutėse, kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susimąnky- 
mo, taip jog kiekvieną Helmarą 
Jus gaunat šviežių ir geriausiam 
stovyje. Paskutinis yra taip jau 
geras kaip ir pirmutinis.

$15 _Kryptok_Akiniai, $8
. Išpardavi-

man 
savaitę

Tie Binomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kairta tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusias akis, ateikite i sena 
pasitikėtln* firmą, kuri tarnauja publikai 
Jau 60 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kuria galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotai Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO. 
Optikai ir akinių specialistai. 
AefttAs augitnn Reliance Building 

82 N. State St. kampas Washington St. 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

iškaitant subatas.

Rengiama^ bazaras Lietuvos 
našlaičių naudai.

Internationa1! hi&tttutas ren 
gia tarptautinį 
džio 
bus 
que. 
savo 
flą skiria Lietuvos našlaičiams 
šelpti. Be to lietuvių moterys 
mano turėti gražų programą 
— tautinius šokius, muziką, 
o k tęsinius šokius šoks dvi jaus
lios mergaitės — Viktorija Va- 
rašiutė ir Ona Lukošiimaite. 
Manoma gauti ir keletą solis-

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

ild 2 vai. po x>ietx4-

OFISO V.
Nuo 10 iki 12 t«u. M U V Ad JUkA

5 vai. po piet ir nuo 7 ild 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryta Ud 1 vai. po plot 
Telefonai Drezel 2885

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 j ' 
3259 So. Halsted St

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHY8ICIAN AND 8URGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tol. Lafayette 0098

Geriausi Pianai ir Phonografai. Parsiduoda už cąsh ir dalinių 
išmokėjimu.

Vėliausi rekordai, roles, gaidos.
JUOZAS F. BUDRIK

Chicago.

Laukiamos d. P. Grigaičio 
prakalbos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1621 So. Halsted SS., Chicago, HL 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 02fe7

Teko sužinoti, kad 
gan atvyks Naujienų 
irus P. Grigaitis su 
mis. Pirmos jo prakalbos bus 
North Sidėj, rodos Lietuvos 
Su4nų svetainėje, 29 »d. lapkri
čio, o antros — Solio dalyje, 
Lietuvių 'Mokslo (I)lraugystcs 
svetainėje, 30 d. lapkričio.

PittsbiiTgiečiąi išgirdę apfie 
busimas Grigaičio prakalbas 
labai įdomaują, dėlto be abejo 
skaitlingai susirinks pasiklau
syti, tuo labiau, kad jau senas 
laikas kaip Griagitis yra čia 
kalbėjęs, o jis yra žinomas 
kaipo geriausias ilctuvių kal
bėtojas.

Dėdė Varašius serga.
žinomas Pittsburgo lietuvių 

draugijų darbuotojas ir dabar
tinis SLA. kasos globėjas Ka
rolis Varašius serga. Jau virš 
mėnesis laiko kaip nieko nega
li dirbti. Kol sveikas buvo jis 
dirbo Ali Nations Deposit Ban
ke, buvo užsienio reikalų sky
riaus vedėjas. Atsekamą nuo 

darbo laiką pašvęsdavo lietu
vių organizacijoms. Daigiau
siai jis darbavosi A. P. |L>. A., 
SLA. ir I 
A. P. L. A 
Aleksiui 
Bes tos 
sumas, 
suirutė A. P. I 
dėdes Varašiaus sveikatai. Mat 
nežiūrint visierofs žinomo Va
iniaus teisingimo l:r sąžinin
gumo, blogos valios žmolnėš 
bandė ir jį įmaišyti į Alek
siaus skandalą.
Lietuvės moterys Y. W. C. A.

Lapkričio 11 d. YWCA. Au
ditorių inc surengta pramogos. 
Jose buvo atstovaujiupos ke
lios tautos ir kiekvienos tau
tos moterys Buvo pasirėdžiu
sios savo tautiniais rūbais. 
Nuo lietuvių dalyvavo Marce
le (iviiijoiie, Mirrijona Griirevi- 
čiute ir Rože Jasevičinte. Vy 

riausia kalbėtoja buvo Misb 
Tylor, YWCA. darbuotoja, ką 
tik grįžusi iš Europos ir Japo
nijos. Ji pasakojo savo įspū
džius.

DR. H. T. STRIKOL’S
v Lietzri* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Ava.
Tel. Boulevard 78N

Vai. 2 Ud 4 it 6 Ud 8. Ned. 10 Ud 12
Namai 6641 S. Albany Aro.

Tai. Prospact 1986
Talandoa pagal zutarti

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•H
■ IŠPARDAVIMAS PĖTNYCIOJ IR SUBATOJ "

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

Pranešimas Gerbiamai 
Visuomenei

Kad aš užlaikau didelį pasirinkimą geriausių Gulbransen 
Regi.strorų (Player) pianų.

Pirkdamas Gulhransen, kožnas gali būti užtikrintas, netaps 
apgautas. Gulbransen pianai parsiduoda visoje Amerikoje vienoda 
kaina. Kiekviena piana yra kaina jspausta ant užpakalio, tas tai 
yra teisingas publikos apsaugojimas, užtikrinimas teisingo patar
navimo perkant tokį dalyką kur paprastas žmogus mažai apie 
jį nusimano arba negali gerai nuspręsti. Jo vertė: $420, $495; $600.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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
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NAUJIENOS
h® Uthjnlu Dtlly Nova 

Fub!iah«d Daily, axe«pt Sandai 
The JJJthaaulan Phh. O., Ina

Editor P. fo-igaitU________
1789 South Halstad Straat 

Chicago, ūl.
Talephona UooMvalt 86M

Subscriptlon Kates i
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.04 per year in Chicago*

8c per oopy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
«rf Chicago, III., undar the act of 
Mareh 2nd, 1879. ____________

Naujienos eina kasdien, Įtikinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.

Uisimokijimo kainai
Chicagoja — paltai

Metama__________________
Puiei metą ......... ......
Trinai mineaiama ...............

18.00
.4.00
. 2.00

. .n
Chicagoje per neiiatajuii

Viena kopija . ... .......i 8c
Savaitei ... — 18c
Mineslul ........... -..............  75c

Suvienytose Valstijom, na Chlcagoje, 
paltui

Metams$7.00
Pusei metų 8.50

1 Trims minėsianti................   1.76
Dviem mineeiam . .......... ............  1.25
Vienam mėnesiui —- - - .75

Lietuvon ir kitur aisieniaosei
(Atpiginta) a

Metams---------------------------------$8.00
Pusei metų___v........................  4.0d
Trims mėnesiams —---------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga

Papa 
džiaugiasi.

atsteigimo

Chicagos laikraštis “Tri
būne” rašo:

“ ‘Tribūne’ gavo konfi
dencialių pranešimų iš 
Rymo, kad Vatikanas ne
slepia savo džiaugsmo/ 
laukdamas
monarchijos Vokietijoje, 
nes jisai mano, kad kitaip 
Rymo-Katalikų įtaka Vo
kietijoje eis vis silpnyn.”
Papa, vadinasi, jau džiau

giasi, kad Vokietijoje gali 
sugrįžti monarchija. Jisai 
stoja už kaizerio valdžią, o 
ne už demokratiją.

Bet tame nėra nieko nuo
stabaus. Rymo katalikų 
bažnyčios vyriausybė visuo
met ėjo išvien su karaliais, 
o ne su baudžia. Ir jeigu 
kunigai kada apsimeta “de
mokratais” arba net ima or
ganizuot darbininkus, tai 
tiktai tam, kad apdumti 
žmonėms akis.

Kelio 
ieškantys

Lietuvoje pasirodė nauja 
socialistinė grupė, kuri iš
leido vienkartinį leidinį 
“Kovotoją”. Ji sakosi susi
dedanti iš “socialistų, ne
priklausančių nei prie soci- 
al-demokratų, nei prie val- 
stiečių-liaudininkų parti- 
jy”

Paminėtame leidinyje yra 
išdėstyta priežastys, dėl ku
rių tie socialistai jaučia rei
kalą eiti skyrium nuo kitų 
grupių, veikiančių Lietuvos 
darbininkų judėjime. Štai 
jos:, liaudininkai negeri, 
sočiai - demokratai negeri, 
kuopininkai (t. y. komunis
tai) negeri, darbo federaci
ja taip pat negera — taigi 
visi darbininkai ir mažaže
miai, kurie yra nepatenkin
ti tomis partijomis, turi su
daryti naują, Socialistų 
Partiją.

Musų nuomone, šita ne
patenkintų žmonių grupė 
pati savaime neturi ir netu
rės jokios reikšmės. Jeigu 
tie žmonės nesugeba rasti 
sau vietos nei pas social
demokratus, nei pas liaudi-

ninkus, nei pas klerikalus, 
nei pas komunistus, tai vei
kiausia jie patys nežino, ko 
jie nori.

Išrodo, kad tai yra ele
mentai, kurie pirma veikė 
'pačiam “kairiausiam” Lietu 
vos darbininkų judėjimo 
sparne — su komunistais ir 
su revoliuciniais liaudinin
kais, — o dabar jau yra nu
sivylę tomis partijomis ir 
ieško naujo kelio. Visi žino, 
kad komunistinis judėjimas 
Lietuvoje yra visai pakri
kęs, o kairiųjų liaudininkų 
partija senai neberado jo
kių gyvybės ženklų.

Niekam, žinoma, nebus 
skriaudos, kad tos įvairių 
partijų nuotrupos pamėgins 
susilieti į daiktą ir sutverti 
naują partiją; tiktai galima 
paabejoti, ar iš to bus kokių 
vaisių. Nenoras eiti su ki
tais dar nereiškia sugebėji
mo eiti savarankiai. .

POLITINIS PRIEŠAS— 
REIŠKIA ŠMEIŠK!

Kuomet dalis (Lietuvos komu
nistų, pakliuvusių kalęjiman,

I dėl tolcių ar• kitokių priežas
čių atsimetė nuo savo partijos, 
tai komunistai jhos ■ tuojąus 
ėmė skelbti provokatoriais ir 
šnipais. Užsisėdę ant šito ar
kliuko, jie ir dabar daro a ta-,

I kas ant savo buvusiųjų drau
gų, stengdamiesi, viena, atker
šyti jiems už “išdavystę”, ant
ra, diskredituoti buvusiųjų ko
munistų pranešimus apie slap
tybes komunistų partijoje.

Brooklyno “Laisvėje” vienas 
R. Mizara parašė net keletą 
špaltų apie A. Bernotą, kurio

| įdolmus straipsnis “Naujieno
se” iškėlė aikštėn Lietuvos ko
munistų tamsius darbus. Miza- 
ra mėgina įtikinti “susipratu
sius draugus”, kad A. Bernotas 
esąs “šnipų departamento agen
tas” ir kad todėl tikėti juo esą 
negalima.

Mums mažiausia rupi ginti 
Bernoto asmenį, vienok mes 
turime pastebėti, kad tas komu
nistų rėksniukas, kuris šitaip jį 
kaltina, visai nenusimano, jo- 
gei tokiais savo priekaištais 
jisai šauja pro tikslą. Nes jisai 
juk nori įrodyt, kad Bernoto 
pasakojimas apie purvinus Lie- 

| tu4vos komunistų darbus esąs 
neteisingas: — ar šnipas negali 
pasakyti tiesą apie tokius da
lykus? Žinoma, kad gali. Kitą
syk garsusis provokatorių me
džiotojas Burcevas numaskavo 
Azefą ir šimtus kitų panašių 
gaivalų, slaptai tarnavusių val
džiai, tiktai su pagelba val
džios šnipų, kurie dėl tos ar ki
tos priežasties jautė norą “išsi- 
spaviedoti” Bufccevui. Apie ži
notinąjį Ameirkos komunistų 
tėvą, provokatorių Frainą, ta
po gautos teisingos informaci
jos pirmiausia ir gi iš šnipų 
(jie davė jas buv. sovietų am
basadoriui Nuorteyai).

Todėl, jeigu Bernotas ir bu
tų “šnipų departamento agen
tas”, kaip tvirtina Mizara, tai 
dar visai nereikštų, kad jo liu- 
dymai yra nieko neverti.

Antra vertus, kiekvienam be
šališkam žmogui turi išrodyti 
labai keista, kad komirtiistai su 
tokiu įnirtimu ėmė atakuoti 
Bernotą tiktai nuo to laiko, kai 
jisai nutraukė su jais ryšius. 
Pirma jisai buvo jiems labai 
geras draugas, ir net Amerikos 
komunistų spaudoje ne kartą 
bu‘vo minėta apie jį, kaipo apie 
“susipratusį” ir pavyzdingą 
“revoliucionierių”. !■. liet ; kaip 
tik jis ėmė juos kritikuot,’ tai 
staiga jisai patapo—šnipu! Pa
prastas sveikas protas padarys 
iš tokio komunistų elgimosi 
išvadą, jogei jie prikaišioja jam 
“šnipąvimą” tiktai dėlto, kad mokykla musų kuniginiams po1-

nesugeba atsikirsti prieš jo kri
tiką.

Vadinasi, Bernotas apkaltino 
Lietuvos komunistus visoje ei
lėje žulikiškų ir chuliganiškų 
darbų—o jie neturi ką prieš tai 
atsakyt, tiktai plūstasi.

Jeigu Mizara turėtų bent da
lį tiek išmanymo, kiek jisai 
turi nachališkumo, tai jisai to
kiais metodais ir nebūtų mė
ginęs ginti savo vienminčius 
Lietuvoje nuo Bernoto kaltini
mų. Bet jisąi padarė dar kvai
lesnį dalyką, negu tą. Jisai 
rankiojo ir sudėjo į daiktą 
visa, ką tik galėjo surasti blo
go apie Bernotą, įdant įrodžius 
jį esant šnipu, — ir neįrodė. 
Peržiurėjus visas tris špaltas 
Mizaros “kaltinamojo akto”, 
pasirodo, kad sunkiausias nu
sidėjimas, kokį komunistų aky 
se papilde Bernotas, buvo tas, 
kad jisai atsisakė pranešti 
LSDP. centrui apie vieną Min- 
giną, kurį komimistai įtarė, 
kaipo šnipą:

‘"‘Bernotas, vietoj pranešti 
apie jo juodus išdavikiškus 
darbus parašė ‘E.-D.’ No. 31 
ilgoką aprašymą, kur nuro
do, kad Minginas yra darbi
ninkų kankinys.” *
Už tą atsisakymą pranešti 

Bernotas yra apšaukiamas 
“šnipų departamento agentu!”

Mes stebimės: nejaugi jau 
yra galutinai išsikraustę iš pro
to musų Mizaros, kad jie nesi
drovi šitokiais “argumentąis” 
remti savo prasimanymus? Juk 
tas faktas, kad patys komunis
tai ( kurie sėdi kalėjime kartu 
su Bernotu) kreipėsi prie Ber
noto, ragindami jį perspėti so- 
cialdenicįkratus nuo kokio tai 
asmens,, kurį jie palaikė šnipu4, 
—liudija, kad jų (įsitikinimu 
Bernotas NĖRA ŠNIPAS. Jei
gu komunistai butų patį Ber
notą laikę šnipu, tai juk jie 
nebūtų jam siūlę pranešti s.- 
d. partijai apie kitą šnipą! Tą 
gali suprasti ir mažas vaikas.

Mizara ir “Laisvės” redakto
riai, kurie išspausdino jo raši
nį, butų taip pat galėję supras
ti tokį paprastą dalyką — jei
gu jie butų bent truputį pakli
binę savo smegenis. Bet bėda 
su4 jais tame, kad nors iškone
veikti savo priešą pas juos nu
stelbia visas mintis. Bernotas 
musų priešas— na, tai duoki
me jam, bjaurybei, kad nė 
akių jo nebūtų matyti per pur
vus! Koman, draugai Miza
ros, Dėdelės ir kiti drabstymo 
čempionai su savo amunicija!..

Desperatiška komunistų ata
ka ant buvusiojo jų draugo ro: 
do, koks skaudus jiems smu4gis 
yra jo straipsnis, iškęlęs aikš
tėn jų vienminčių šunybes Lie
tuvoje.

Lietuvos kleri 
kalų politika.
Kauno “Socialdemokratas” 

rašo:
Kaip išanksto jau buvo gali

ma spėti, policinio ir bažnyti
nio smurto dėka sudarę Sei
me daugumą krikščionys de
mokratai su kompanija pasi
stengs išnaudoti savo “perga
lės” vaisius. .

Ilgai laukti neteko. Sudary
toji vykdomoji valdžia, kurioj 
vyrauja krikščionių demokratų 
įtaka, ėmėsi vesti savo politikos 
liniją. Jeigu pirma musų kle
rikalai rasdavo reikalo šiek 
tiek pridengti savo tikslus, tai 
dabar jie lošia atviromis korto
mis.

švietimo reikalai, savaip su
prasti, senai rūpėjo krikščioniš
kosioms galvoms. Dabar mes 
turime padėti, kuomet visa ei
lė vidurinių ir net aukštesniųjų 
mokyklų pavesta kunigų vado
vybei ir ten fabrikuojami 
'“krikščioniškosios kujlturoš” 
kovotojai. . Apie tokios kultū
ros vertę liudija skandalai mi
tinguose, išmurzintos iškabos ir 
nuplėšyti plakatai. Tp*ose “žy
giuose” naujos formac|ijos 
mokiniai pasireiškia kaipo ak
tingas elementas. Pradedanlo j i
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litikaTns buvo sunkiau prieina
ma, bet p. Bistras daro visų pa
stangų, kad ir šitoji sritis lik
tų tinkamai “aprūpinta”. Iš 
Ukmergės ir kitų apskričių atei
na žinių, kad pradžios mokyk
los mokytojai krikščioniškojo 
“valymo” darbą jaučia gana 
aiškiai.

Bet ka gi kalbėti apie švie
timo reikalą, kubmet pasirodo, 
kad savo pasaulėžiūros mastą 
musų krikščionys demokratai 
sugeba pritaikinti ir grynai 
ekonominėje srity? Tatai ne
abejotinai parodė savo žodžiais 
ir darbais kitas k. d. ministeris 
p. Krupavičius. “Socialdemo
krato” skiltyse buvo atspauz- 
dintas Lietuvos agronomų su
važiavimo protestas pęieš kun. 
Krupavičiaus nusistatymą šelp
ti valstybės lėšomis krikščio
nių demikratų politines organi
nių demokratų politines organi- 
gą, Katalikų Moterų Dr-ją ir 
panašias. .Tas klausimas buvo 
iškilęs ir Seime* Savo atsaky
me Krupavičius pripažino, kad 
ištikrųjų tos organizacijos bu
vo šelpiamos, kad jos bus šel
piamos ir ateįty, nes čia, girdi 
pasaulėžiūros dalykas. Atrody
tų, kad tarp veislinių gyvulių 
ir krikščionių demokratų pa
saulėžiūros nėra nieko bendro. 
Bet naujas Ž. U. ir V. T. mi- 
nisteris čia surado gilų ryšį.

Dabar patiriame kitą cha
rakteringą dalyką. Valdinin
kams buvo sustabdytas išdavi
mas malkų taksos kaina. Gal, 
sakysite, valstybė iš to turėjo 
nuostolių? Bet pasirodo, kad 
Ž. U. ir V. T. ministerio kun. 
Krupavičiaus nusistatymu mal
kos bus išduodamos klebo
nams, vargonininkams ir za- 
kristionams. (Žiur. žemiau — 
“Šių dienų dokumentai”). Čia 
jau ne valstybės ir net ne pa
rapijos politika, bet politika 
klebonijos ir špitolės.

Tačiau musų įsidrąsinuh 
siems krikščionims ir to per- 
maža. Jie norėtų, kad jų auk
lėtinių mokolas nekliudomai 
švaistytus po 1 visą Lietuvą. 
Toks noras kyšo iš krikščionių 
demokratų įteiktos Vidaus Rei
kalų ministerių interpeliacijos.

Lietuvos klerikalai bando su
stiprinti savo pozicijas. Socia
listinė demokratija privalo 
budriai budėti savo reikalų 
sargyboj!

Šių dienų dokumentai.
i.

Aplinkraštis
Miškų Inspektoriams ir 

Urėdams.
Ž. U. ir T. M-ja
Miškų Departamentas 
1923 m. rugsėjo mėn. 21 d.

Nr. 18525.
Miškų Dep-tas praneša, kad

1922 met. rugpiučio mėn. 1 d. 
aplinkraštis 11217 Nr. apie at- 
leidimąi valdiškų įstaigų tar
nautojams po 12 erdm. malkų 
kurui taksos kaina aniuliuotas.

(Seka atatinkami parašai)
ii.

Miškų Inspektoriams ir 
Urėdams.

Ž. U. ir V. T. M-ja _ 
Miškų Departamentas
1923 m. spalio mėn. 9 d.

Nr. 20015.
Einant protokolu š. m. spa

lio mėn. 3 d. Miškų Dep-to, pa
tvirtintu p. Ž. U. V. T. Ministe
rio, Miškų Departamentas pra
neša, kad išdavimui malkų 
bažnyčioms ir klebonijoms nu
statoma sekanti norma:
1. Klebonams 1 kl.—40 erdm:
2. ” II ” —40 ”
3. ” III” —30 ”
4. ” IV” —30 ”
5. ” V ” —25 ”
6. Filialistams —25 ”
7. . Vargonininkams—12 ”
8. Zakristijonams— 12 ”

Malkos turi būti atleidžia
mos taksos kaina už grynus 
pinigus.

, į (Seka .parašai) . ' •
Tai reiškia, kad dabar vals

tybės tarnautojai, norėdami 
gauti malkų,' turės jų pirktis 
iš varžytinių arba Kuosa rin
kos kaina. Taksos kaina 
jiems malkų nebėra. Bet užtai 
jų gaus klebonai (ne 12, kaip

tarnautojai gaudavo, bet iki 40 
erdm. metams), vargonininkai 
ir zakristijonai. Tok|ia kunigo 
Krupavičiaus politika!

, - . - --- —--

Kaip kaimiečiai stengiasi 
pasivyti Europy
[Laiškas iš Kauno]

Pastaruoju laiku daug ko 
laikinajai Lietuvos sostinei te- 
Įco pergyventi. Apsistojimas 
Kaune vyriausios krašto vald
žios kartu su? Seimu; susigru- 
pavimas vyriausios kariuome
nės vadovybės bei atskirų kari
nių grupių; susispietimas Kau
ne, kaipo prekybos centre, įvai
rių kontorų, bankų, sandėlių ir 
tam panašių visiškai pakeitė 
pirmykščių šio miesto išveizdą.

Atsimainius viršujai Kauno 
pusei nepasiliko ir vidurinė jo 
dalis — patsai gyvenimas. Kau
nas — sostinė — ypatingai 
smarkiai paveikė į jos gyvento
jui, valdininkus ir šiaip pilie
čius. Kiekvienas jaučiasi ne
prastu miestelėnu, bet Lietuvos 
sostinės gyventoju. Na ir elgia
si sulig tokio samprotavimo. 
Ryškiausiai sostinės gyventojai 
sąve parodo rūbais bei madų 
vaikymu. Nors didelė stoka li
tų, bet stengiamasi kiek tik ga
lint mėgdžioti Vakarų Europą, 
•jos madas, papročius, maneras 
ir tt. Tik nelaimė, labai dažnai 
bemėgdžiojant persudoma ir iš
eina nei šis nei tas, kaž-kokia 
karikatūra, kuri lietuviškam pi
liečiui labai ir labai nepritin
ka. Trūksta inteligentijos, 
džentelmeniškumo, o čia nori
ma parėdais visa kas užkariau
ti, visa kas laimėti.
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Vyrai dar dovanotinai rėdo
si, bet jau panaitės bei ponios 
—• neduok Dieve! Pamėgdžio
jimas europietėm dažnokai ligi 
kurjozų daeina. Pavyzdžiui, 
jeigu Vokietijoj — Berlyne, ar 
Leipcige trumpokas rankoves 
panelės nešioja, tai Kaune nuo
gom rankom1 vaikščioja; jeigu- 
sijonai trumpi, tai Kaune ligi 
kelių; jeigu sijonai ilgi, Kaune 
ligi kaulelių; Vokietijoj sijonai 
siauri, Kaune — panelės visiš
kai nepaeina, lyg supančiotos ir 
dažnokai matyti garsioje Lais
vės Alėjoje vietoję strapalio- 
jant, kartais ir pargriūvant. Gi 
artinantiea žiemos sezonui nie
kas moteriškos lyties nesuma
no apsieiti be kailių. Kailiai 
šaltyje — geras dalykas, bet 
tai vidutiniams-Lietuvos pilie
čiams prabangos, luksuso daly
kas, kurį įsigyti reikalinga ne
mažos sumos.

Bet nieko nebojama. Dažnai 
apleidžiama svarbus, rimti gy
venime reikalai, kad tik madas 
pavyti, nors kartais ir nelai
mės prieinama. Pavyzdžiui, vi
dutinis valdininkas rėdąs sulyg 
madų savo šeimos moteris jokiu 
budu negali savo “mizernos” 
algelės ištekti. Reikia ieškoti 
“pajamų” šaltinių. Daugelis 
imasi keleto tarnybų, žinoma, 
nė vienos gerai neatlikdamas, 
o blogesniame atvėjuje pradedą 
“lengvesnio” uždarbio ieškoti, 
aiškiaus —• šmugeliauti kuo tik 
pakliūva, arba kyšius imti... 
PapUolus tokiam kyšininkui į 
teismo rankas gero neišeina, 
šeimoje didelė nelaimė, susi
graužimas ir daugelis kitų 
blogų pasekmių. Tai, prie ko 
veda tuščias madų vaikymas, 
norėjimas aukščiau savo kultū
rinės, visuomenės padėties iš
šokti !

Netenka nė vyrų dėl iperdaug 
madų varinėjimo teisinti. Juk 
uoliai’ KaUno vyriškiai savo 
“paviršiaus” žiuri, visai maža 
savęs, kaipo žmogaus, bodami. 
Įvairus “džimi”, ar kitokį ga
lai ir vyriškių “persekiojami”, 
reikia priduoti, . kad dėka lie
tuviškam vėlinimuisi mada nu- 

;griebiama, tuomet, kai kitose 
^šalyse visai ta “naujovė” už
miršta. Vyrų rėdymasis ne 
tiek kišeniUi kenkia, kiek šiaip 
išvaizdai, inteligencijai... Pavy
zdžiui; dažnaį Kaune sutiksi 
“kavalierį” su rusiškais čeba- 
tais ir su “džimi” švarku, arba

su4 čebatais ir su vizitke ar net, 
horribilis dietų, su fraku!*

Daug panašių kurjozų butų 
galima pripasakoti, bet jau už
tenka, kad supratus, kiek Kau
no inteligentai pajėgia madas 
vaikyti ir europiečiams mėg
džioti. Žinoma, ne visi kau
niečiai taip rėdosi, yra ir tik
rai su deganti j a vyrukų.

Dažnokai moteriškė ar vyriš
kis įlindę į kokią nors “busian
čių metų Paryžiaus madą“ la
bai nejaukiai jaučiasi ir labai 
komiškai elgiasi. Europiškai 
auklėtas pilietis, matydamas 
panašius subjektus, labai blo
gos nuomonės įsigija.

Kauniečiai ne tik madas lais
vu noru vaiko, be nori kartais 
ir griežtais reikalavimais gyve- 
niman įvesti. Pavyzdžiui, viena
me Kauno Karių Klube išleistu
vių vakarėlyj r- baliuje, buvo 
pakvietimas ant balto' juodu 
parašyta, kad ponai be smokin
gų ar frakų, ponios panelės be 
baliaus kostiumų nedrįstų atsi
lankyti. Tai yra menkniekis, 
bet jis aiškiai charakterizuoja 
Kauno publikos staigų “suąris- 
tokratėjimą”, tuštumą. ( J"

Labai dainai musų krašte 
valdytojai tuos netikusiu^ pa
pročius proteguoja. Įvedimas 
kiekvienai ministerijai po kele
tą automobilių dabartinėse Lie
tuvos sąlygose yra daugiau kai 
“išdykumas”.’ Amerikiečiui, 
pratusiam kiekvienam žings
nyj automobiliu! naudotis, gal 
toks sprendimas juokingas at
rodyti. Bet žiūrėkime Lietuvos 
gyvenimą, ar gali vįeni valdi
ninkai automobiliais naudotis, 
vistiek ar tarnybos, ar netarny- 
bos reikalais,' o kiti vien silkių 
uodegomis maitintis,. ir tai ne- 
visuomet to skanėsio turint; 
vieni uliavoti, kiti didį skurdą 
bei badą kęsti? —L. Šeimenis.

Liet. Universiteto studen- 
ty socialisty susi-

> rinkimas
Kaunas (S-d.). — Rugsėjo 

30 d. universiteto rūmuose 
įvyko Liet. Univ. Studentų 
D-jos pirmas rudens semestro 
visuotinas sut^irinskimats. Buvo 
svarstoma eilė svarbių klausi
mų Valdyba darė pranešimą 
apie savo darbuotę žiemos- 
pavasario semestro metu. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad Liet. 
Univ. Stud. Soc. D-jos Valdy
ba prieš pradedant savo darbą 
1923 m. pradžioje turėjo sau 
nusistačiusi didelį kaip visuo
meniniai valstybiniame, taip ir 
pačios studentijos (gyvenime 
reikšmingą darbuotės planą... 
.Bet, deja, iki šiol jis negalėjo 
būti įvykdytas. Kaipo viięna iš 
svarbiausių darbuotės pttano 
nerealizavimo pričžasčių buvo 
klerikalizmo teroras prieš so
cialistinę studentiją. Teroras 
buvo dažnai vartojamas kaip 
iš klerikalinės studentijos, taip 
ir iš įtakingesnių klerikalinių 
sferų valstybės asmenų puses 
tikslu kliudyti Studentų So
cialistų D-jos organizacijai ir 
jos plėtotei.

Po Valdybos pranešimų bu
vo tarta keletą karštų kalbų 
apie griežtą kovą su klerika
lizmu, tos kovos budus bei me
todus.

Neatidėliojant buvo tuojaus 
išrinkta nauja valdyba iš se
kančių asmenų: S. Kuzminskas
— pirmininkas, iP. Janeliunas
— vice pirmininkas, Baltrušai
tis —■ sekretorius, A. Marzai- 
tė —• iždininkė, P. Skardžius— 
knygyninkas.

Naujoji Valdyba perėmė vi
sus darbus iš senosios Valdy
bos ir jau pradėjo veikti. S. K.

LIETUVOS /KONSULATAS

Tilžę. (Ek.) — Spalių mėn. 
15 d. čia pradėjo veikti Lietu
vos Konsulatas. Išrašoma vizos 
vizos beit faktūros patvirtini
mai. Sienos perėjimo ženklai 
ir dabar išrašoma Pagėgiuose.
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SLA. nariy kvotimai _ r
“Tėvynės” 43 numeryje S. 

L. A. sekretorė p-lė Jurgeliutū 
paskelbė, kad su pirma diena 
lapkričio 1923 m. prasideda S. 
L. A. viršininkų (Pildomosios 
Tarybos) nominacijos. No
minacijos laikas gi baigiasi 
su 31 d. gruodžio. Taigi per 
tuos du mėnesiu SLA. nariai 
turi progos du’oti savo balsą už 
tiinkamiaus’ius kandidatus lį 
SLA. viršininkus.

Be to, netoli pabaiga metų, 
t. y. gruodžio mėnuo, kur visų 
SLA. kuopos renka savo val
dybas. Tat -per tuos du mėne
siu dau4g kas turės įvykti ir 
daug reikš musų didžiulei 
Amerikos lietuvių organizaci 
jai. Tie du mėnesiai tai bus 
kvotimų mėnesiai, kur mes tu
rėsime progos pamatyt kurlink 
S|LA. nariai yra pakrypę.

Visų SLA. narių priedermė 
yra lankyt šių dviejų mėnesių 
kuopų suąirĮnkimus ir tart sa
vo žodį. Susivienijimo gerovei 
Visai neabejoju, kad kiekvie 
nas narys nori turėt stiprų r 
galingą Susivienijimą, dėl t) 

jie atliks savo priedermę ir 
suteiks gerų kandidatų į SLK. 
viršininkus.

Prie progos reikia primiiti, 
kad SLA. nariai neužmirštų, 
kad musų organizacijoje Ran
dasi ir bimbinis gaivalas, kif- 
riam.jo paties ambicijos stovi 
viršum visko. Iš to gaivalo 
musų organizacija negal tikė
tis ko nors gero, nes bimbiniai 
nebodami SLA. gerovės sten
giasi įbruk t kokį nors saviškį 
į kandidatų sąrašą, o kad tas 
gaivalas ant to varysis, tai jau 
galima žinot iš pareito inci
dento su p. Bimba. Jie nepai
sydami nei konstitucijos, nei 
tam tikrų taisyklių kėlė triukš
mus kuopose, rašinėjo rezo
liucijas, gynė prasikaltėlius 
prieš SLA. įstatymas ir visa 
darė, kad kirodąugiau sukėlus 
triukšpio ir tuo pasinaudojus. 
Birftbinių anfbi($ja yra įsisk
verbti į SLA. viršūnę ir progai 
pasitaikius pasinaudot organi
zacijos turtu, taip kaip jie yra 
padarę su kitomis organizaci
jomis. ,

Tat ir dabar kiekvienas Su
sivienijimo narys turi neuž
miršti, ' kad bimbinis gaivalas 
organizuojasi slaptai ir iš pa- 
tyko puls SLA. kuopų susirin
kimus. Nariai, geidžiantys susi
vienijimui gerovės, turi būt 
prisirengę atremti kiekvieną 
ataką ant musų organizacijos, 
ir ne tik atremti, bet mes tu
rime tart savo stiprų žodį kas 
turės vadovai^ Susivienijimui. 
Tat visi nariai stengkimės kvo
timus išlaikyti su 100%. O S. 
L. A. bus nepajudinamoji uo
la. Nariai, išpildykim savo už
duotis. —P. B. Balčikonis.

Gausa gary ir dumy
Arba kaip Lietuvos ministe

rija baliavoja.

* Kauniškė “Sargyba” suskai
te, kiek viena Lietuvos minis
terija viename savo pokilių 
pragėrė ir prarūkė. Apyskaita 
tokia:

8 karafos 3 lit. —L24.— 
Konjako už —127.—
18 bankų vyno po 15 lit

—570.—
18%'U '(‘Benediktyno” (po

18 ) . —324.^-
82 stiklai alaus po 0.40

—32.80
Reiškia alkoholio viso

labo už —L1077.80
o selterio viso labo tik už—L18

Laike tos pačios vakarienės 
prarūkyta tų pačių ponų (jų 
buvo 35) 87 štukos cigarų po 
2 lit. —L174.—

14 pakelių popirosų po
1,30c.—L18.20

192,20
Sumina summarum:
1) ugnimi ir gerkle L1077.80
2) durnais į orą L192.20 
Nieko' sau!
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Atšaukimas rezoliucijos 
prieš SLA. Pild. Tarybą

NAUJIENOS, Chicago, m. 1 i -------------------- ----- ----- ------ —

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

ATDARAS VISĄ DIE
NĄ LIG 8 VALANDOS

Tas yra paranku netik musų 
150,000 taupymo depozitorių, 
bet taipgi dėl tų, kurie norėtų 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

šio banko stakas yra valdomas per stakholderius iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Detroito SLA. 21 kuopa 
laikytame mėnesiniame susirin
kime š. m. ’apkričio 4 dieni 
didžiuma balsų nutarė atšaukti 
rezoliuciją [prieš SLA. Pildo
mąją Tarybą dėl išmetimo A. 
Bimbos iš organizacijos], til
pusią '‘Naujienose” spalių 6 
diena 1923 m.

Komisijja: (pasirašo:)
Ed. Šeputis. 
P. SmUlskis. 
A. Miliauskas.

[Detroitiškės SLA 21-os kum
pos protesto rezoliucija prieš 

I SI .A Pildomąją Tarybą, išspau
sdinta Naujienų leidiny spalių 
6 d., su tos pačios komisijos 
asmenų parašais, kurie dabar 
pasirašę po “atšaukimu!” 
skambėjo šitaip:

“Mes, SLA 21 kp. nariai, lai
kytame savo mėnesiniame su
sirinkime 2 d. rugsėjo, 1923 m. 
paėmėm apsvarstymui Pild. Ta
rybos t ar ymą, kuris įvyko 17- 
18 dd. Liepos, kuriame atrado
me, kad Pild. Taryba neteisin
gai išmetė A. Bimbą 83 kp. narį 
iš SLA neva u«ž “šmeižimą” 
Pild. Tarybos, teisingiau sa
kant, už kritikavimą Pild. Tary
bos praeities darbų. Išnešėme 
Protesto Rezoliuciją 37 balsais 
prieš 10.”]

DIDELIS VIENOS DIENOS

IŠPARDAVIMAS!
Nedėlioj, Lapkr. 18

Likučiai Praperčių iš šimto akerių, 
kurių didžiuma yra jau apstatyta.

Pribukite Nedėlioj
Mes turime keletą atlikusių parinktų šmotų už genasi kainas ir daug že
mesnes, negu kiti reikalauja už tokias prapertes, aštuonios ar dešimtį my
lių toliau į vakarus. Pasinaudokit musų žemomis kainomis pirm, negu 
prasidės Pavasario statyba ir kainos pasidvigubins ar pasitrigubins kaino
se. čia yra gera mokykla, arti prie čia krautuvės ir bažnyčios ir neperto- 
li C. B. & Q. gelžkelio stotis. .
šešios dešiintįs treinų į dieną. Fėras mažiau, kaip 10c ir tik 35 minutės 
nuo didmiesčio.

Moterjs nuo keturiasde
šimts iki penkiasdešimts
Jos buvo užinteresuotos 

Mrs. Hooker’s pasveikimu 
vartojant Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Cornpound.

St. Paul, Minn. — “Aš savo gyve- 
nre turėjau daug permainų ir 

kentėjau nuo dide
lio nusilpnėjimo ir 
kitų visokių ne
smagumų kur mo
teris turi iškęsti 
per tą laikotarpį, 
karštį, nervingu
mą ir galvos skau
dėjimą. Tuo lai
ku aš negalėjau 
dirbti savo darbo, 
bet kuomet pradė
jau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Ve-

Daerborn, Monroe

ŠIANDIEN IR SUBATOJE

Einame Lauk
Iš Biznio

Tik keletas dienŲ liko

Siutai ir overkautai žemiau 
kainų. Jums reikia over- 
kauto dabar ir jus galite 
gauti jį jūsų pačių kaina. 
4000 siutų ir overkautų jau 
yra parduota, 5000 siutų ir 
overkautų dar yra likę. At
eikite ir persitikrinkite pa
tys. Pirkite savo rubus tie
siai nuo išdirbėjų bet ne nuo 
agentų, kurie rokuoja jums 
$20, $25 už kiekvieną rūbą 
daugiau. Nelaukite kol bus 
didelis prisigrudimas. Atei
kite utarninkais iki 9:30 v. 
vakare, ketvergais — 9:30 
vai. vakare, subatoje iki 10 

valandos vakare, nedėlioj iki 2 vai. po pietų.

Siutai ir ©verkautai nuo $20 ir augščiau

Visiems vienoda kaina

UNIVERSA
CLOTHING CO

1228 So. Halsted St

Lietuvos Žyduose
Rinkimai į žydų Tautos Susi

rinkimų.

Kaunas. (L-va). —* Šių metų 
rugsėjo 27 ir 28 d. įvyko rin
kimai į žydų bendruomenės Ta
rybas ir į žydų “Tausto Susi
rinkimų”.

Rinkimai padaryti pagal 5 
ypatumų sistemos ir visa Lie
tuva padaryta viena rinkimų 
apygarda.

Žydų Tautos Susirinkiman 
išrinkta iš viso 80 žmonių, pa
gal sekančių sąrašų: sioninkų 
(19 žm.), ortodoksų (18 žm.), 
liaudininkų su amatninkų (11 
žm.), jaunųjų sionlinkų (19 
žm.) ir darbininkų (13 žm.)

Rinkimuose dalyvavo virš 50 
tūkstančių rinkėjų. Viena kraš
tutinių ortodoksų grupė mėgi
no boikotuoti rinkimus, agituo
dami, kad įmestų į urnus tuš
čius vokus. Tokių vokų po 
balsavimo atsirado iš viso apie 
vienas tūkstantis.

Žydų Taultos ^Susirinkimas 
susirinks Kaune š. m. lapkri
čio 20 d. Jis svarstys kultūri
nius bei ekonominius Lietuvos 
žydų klauismus. Jis taip pat 
išrinks iš savo tarpo Žydų Tau
tos Tarybų.

Žmonių kiršinimas per 
pamokslą.

Kražiai (S-d.)- — Rugsėjo 
14 d. čia buvo atvykęs su mi
sija koks tai barzdotas vienuo
lis, matyt, tam tyčia buvo už
trauktas ant “bedievių cicili- 
kų” galvos. Sakėsi, kad jį Die
vas atsiuntęs. Sakė net 9 pa
mokslus. 'Per visus pamokslus 
vienus kėlė j dangų, kitus kim
šo į peklą. Bet visą savo kar- 
žygingumą nukreipė daugiau
sia prieš socialistus — kad ne
skaitytų socialistų laikraščių, 
nepriimti jų po savo pastogės, 
nepaduoti jiems rankos, kad 
spiauti jiems į veidą ir t. t. Ką 
gi sakyti apie tokį pogrominį 
pamokslą ? Pasekmės pasiro
dė. Ten pat ant šventoriaus 
buvo pastebėta, kaip viena da
vatka spiovė žmogui į akis. 
Sako, tu “cicilikas”, tu nelei
dai manęs uogauti; vieni ki
tus pradėjo koliot|i, keltino iš
mėtyti iš butų. Taigi tas barz
dyla ne artimo meilės moki- 
fio, bet kurstė vieną visuome
nės dalį prieš kitą. Dar sakė, 
kad darbininkas nebusiąs išga
nytas imdamas brangiai nuo 
darbdavio už savo darbą. Bet ar 
bus išganytas darbdavis, neda- 
mokantis darbininkui už jo dar

bą, nepasakė nieko...

z/4 Akerio Taip Pigiai, Kaip $179 
z/2 Akerio Taip Pigiai, Kaip $395 

$50 iki $100 Cash, Balansą 
$5 iki $10 per Menesį

' '< >■ U.! i

Pribukit Nedėlioj J
Statykis namus, kaip tik nori ir dar turėsi pakankamai vietos dėl mažo 
vištų ūkio ir trokui daržo. Laike šio pardavimo lotai be depozito nebus pa
laikomi. Jei jus negalit pribut Nedėlioj’,' prisiųsk kuponą, kolei dar nė
ra vėlu. 1

t 
j (> 

Atminkit Nedėlioję, Lapkričio 18tą 
Pribukit anksti! »

Musų vyrai dėvinti raudonus ženklus pasitiks jus prie VVESTERN AVĖ. 
ir 18 Str. Stoties C. B. & Q. Gelžkelio.

OLIVER SALINGER & COMPANY, 
629 First National Bank Bldg.
Praneškit man apie jūsų didelius lotus Brookfielde, kur jie ran
dasi ir jų prekes, kaip arti transportacijos. Aš tuomi įdomauju.

Vardas ......... .......................... ...... :..... ?........... ..... L.................................
Adresas.................................................................................... .....................

TREINŲ LAIKAS
C. B. & Q. Stotis prie 18 

ir Westem Avė.

9:45 iš
10:47 iš
11:40 iš
1:45 po
2.30 po
4:12 po

ryto 
ryto 
ryto 
piet 
piet 
piet

Oliver Salinger Co
629 First National Bank Bldg.

Randolph 5333

s

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOVANOS
1. JįJO vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

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

Garsinkities

1 —"r    ■ ■ .....  —-......

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be ęperacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.-

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

KOJ|Į TROBHIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos,. skaudami keliai ii 
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, tąi 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.

gėtable Cornpound aš einu geryn 
kiekvieną dieną ir galiu dirbti savo 
darbą daug lengviau negu pirma 
kokie penki, šeši metai atgal. Vis
kas tas priklauso nuo jūsų puikių gy
duolių”. — Martha Hooker, 114 Col- 
lefge Avė., St. Paul, Minn.

Kuomet moterįs kurios yra tarpe 
keturiasdešimts penkių ir penkiasde
šimts penkių metų amžiaus, jos tuo
met turi panašius nemalonius simpto
mus, yra nerviškos, greitai supyksta, 
melankoliškos ir dega karščiu, iš ko 
atsiranda galvos skaudėjimas, galvo
sūkis, los tuomet turi vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Cornpound. 
Jos yra specialiai prirengtos moterims 
ntio šitų nesmagumų.' Jos yra pri
rengtos iš šaknų « ir žievių ir neturi 
kenkiančių narkotikų.

Rašykite prie Lydia E. Pinkham 
Medicinos Co., Lynn, Massachussetts 
ir gausite dykai vieną egz. Lydia E- 
Pinkham’s Privatišką Text-Knygą 
ąpie “Ailments Peculiar to Women”.

RUJPTURA
IŠGYDOMA

Be ęon Be
Peilio V d U Skausmo

Liuosnoris paliudijimas šimtų už
ganėdintų ir išgydytų pacientų, pa
sako kur jie išsigydė. Jei jus turite 
rtipturą, perskaitykite ką jie rašo. 
Jie nurodo, kur išsigydyti. Šią sa
vaitę mes turime žodį nuo Mr. 
Reidi, kurį aš .gydžiau du metai 
atgal.

Skaitykit ką M r. Reidi sako:
“Aš neimčiau nei tūkstantį dole

rių jei bučiau toks koks buvau pir
miau, kol Dr. Flint neišgydė mano 
rupturą. Jei aš bučiau žinojęs Dr. 
Flint pirmiau, bučiau išgelbėjęs 
dviejų metų kentėjimą. Aš suradau, 
kad Dr. Flint metodas yra labai ge
ras ir paprastas. Aš nekentėjau nei 
biskia ir laiko nesugaičau nito dar
bo. Tai geras gydymas be peilio”.

Martin Reidi, 450 Root’St.

VERICOSE GYSLOS ?25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojų mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo
voje. Ir kojos palieka taip dailios 
kaip mažo vaiko.

Patarimai dykai.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketvergab iki 
•1:30 p. p., nedėilomis, uždaryta.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING
SPECIALISTAS

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.
Ofisas ir Labaratorij’a

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.
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“Naujienose” Garsinkitės Naujienose

.............. "■■■■

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
j ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street
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"Kresy” lenkinimas
Vilniaus “Lietuvos Rytai 

rašo:

Iš Lenku okupuotos 
Lietuvos

Vilniaus lenkų llaikraščiai, 
ypač “Sloiwo” dideliu pasi
šventimu išdirbinėja planus to
bulai ve 
“Krosus”, 
iškeliama 
jog jeigu 
nia butų 
tuos

bet ir visą Europą, 
pilnai priklausytų

Syti ir polonizuoti 
Vienam straipsny 
tiek daug teorijų, 

jų prisilaikyti, gali- 
suvaldyti

rvelaiininguls

padėtis 
medalio

ir laik-
save

bus 1(M)% laimingųjų

Taip

ne tiktai 
“Kresus”, 

jeigu ji 
Varšuvai.

Mes žinom, kad lenkų publicis
tai mėgsta ir gali kalbėti be 
galo be krašto apie vieną ir tą 
patį dalyką. Jie mato milžiniš
ką tikslą prieš save; mato kal
into, stovinčius ant Lenkijos 
kelio į ateitį, kurie, jų nuo
mone, būtinai reikailnga nu
versti. Bet kaip tai padaryti? 
Vienų teorijų, pagamintų Vil
niuje arba Vislos pakrantėse, 
neužtenka valdyti dvasiniam 
gyvenimui tautų, griežtai prie
šingų lenkams (savo kultūra, 
papročiais ir kalba. Tani reika
linga daug takto, atsargumo 
ir draugiškumo jausmo. Jeigu 
lenkai tai žinotų, jiems nerei
kėtų tiek daug kalbėti, bet sto
tų ir dirbtų pasekmingai. Tik
tai bailiam medžiotojui sap
nuojasi miško baisenybės.

Bet jeigu lenkai ir nebūtų 
bailus ir žinotų savo darbo 
metodes kaip reikiant, tai vis- 
vien jie nepajėgtų nuversti 
tuos kalnus, kurie kliudo polo- 
nizavimui. Triumfinė lenkini
mo kelionė į “Krestis” per is
torijos pastatytas arkas, nebe
įmanoma. Ji gali gyvuoti tik
tai vaidentuvėj svajotojų ir at
gabenusių romantikų, bet šių | 
dienų faktai ir krašto 
parodo mums tikrąją 
pusę.

Žinoma, malonu yra
raščių leidėjams žavėti 
iliuzijomis ir didinti 
tuštumą, vietoj pasiži tirėti j 
gyvenimo tikrenybei ir pasi
ieškoti tiesos. Kai žmonės, ačiū 
avantiūristų politikai, yra pri
vesti prie skurdo ir bėdos; kai 
pats gyvenimas virsta aukštyn 
kojom, juokingai atrodo len
kų publicistų mitai apie nusi
leidžiantį Vilniaus krašte rojų 
kuriam
lenkų. Ir ktidikis suprastų, kad 
(Lenkija, besivaidydama pas

kui istorijos šešėlius, pateko
• ne į dangų, bet gilią duobę

kartu su musų kraštu, 
atrodo vidaus padėtis.

Bet ir užsieniuose vargiai ar 
geriau. Iš visų pusių ją apsu
po tautos, kurioms Lenkija 
daugeliu atžvilgių padarė nuo
skaudas. Ar nelaukia jos pato
gaus momento suvesti senoms 

neužmirštoms sąskaitoms? O 
prie to dar prisideda nuolati
niai spaudiniai lietuvių, rusų, 
baltgudžių, ukrainų ir kitų. 
Patys lenkai ištautinimo poli
tika mėto kibirkštis.

O vienok lenkiškumas “Kre- j 
suose” yra taip “išsiplėtęs,” 
kaip gyventojų sodybos Belo
vežo girioje. Vos šen ten tesi
mato grupės žmonių pasivadi
nusių lenkais, o aplink ištisa 
jura svetimų gaivalų. Ir pa
čiam Bismarkui Jbtitų persun- 
ku išrišti visas šias problemas. 
Jeigu lenkai bandys varyti to- Į 
liau ištautinimo darbą, naujos 
liepsnos neapykantos ir su iru-1 
čių gali iškilti visai nelauktai.! 
Polonizuokite ‘Ikresus” ir ja
me gyvenančius lietuvius kiek 
tiktai galėdami, mes neišsigą- 
sim. Jums sekėsi šį-tą paimti | 
iš savo buvusių draugų, kai 
tieji buvo tautiniai nesąmo

ningi. O dabar kiekvienas sto
vi savo sargyboj ir gina kas 
jam priguli. Susitikdami ant 
kultūrinės kovos lauko, mes 
tiktai vieno laukiame iš prie
šingos mums pusės — tai gar
bės nujautimo ir prisilaikymo 
tiesos.

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje moterys gauna 10c už 

pamilžimo karvės ir ji turi eiti 3 
mylias, kad gavus darbą? Ar jus 
žinote, kad tabakas vartojamas 
Helmar Turkiškose cigaretuose yra 
geresnis negu vartojamas kitose 
cigaretose?

VILNIUS.

cŪDIKlu S. 
/GEROVĖS skVRIUo 

V/f.■. u?: ■ TiA-, 1...111...1. 117.
DEL APRŪPINIMO 

l MOTINŲ IR JŲ 
JjįKŪDIKIŲ SVEIKATOS.

l

ATDARA SUBATOJE IKI 6 VAL. VAKARE
t,-."' ,7T

Suėmimai Vilniuje. — Nak
tį iš spalių 20 į 21 dieną Vil
niaus policija suėmė 10 žmo
nių ir padarė ištisą eilę kratų. 
Suimta daugiausia žydai, įta
riami komunistai. Sudurtųjų 
skaičiuje randasi ir Vilniaus 

tautinio' 
įčius.

— Šiomis 
aliejaus 
streikas.

narys Turkeviči
Streikas.

prasidėjęs

ja taip pat 
kai.

komiteto

dienomis 
dirbtuvių 
Streikuo- 
darbinin-

Šiame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus įdomius bfUlanUoms 
I i
motinom* ir motinoms jau
ny kddiklų/

Kūdikių aprOpinlmaš ir pe

ni J imas yra. dalykas gyvo* 
•rarboa šeimynai ir tautai 
ir Biefi jaučiame, kad tai 
yra dalykas* kur| mes tu* 

rimt reguliariškafs laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvUdentL!

STRAIPSNIS 46

MOTINOS MAISTAS

K LE1N BROS
ZUaiid ikustea Street J

Dirbtinės kvietkos gra
žiame pintiniame krep- 

šelyj, 25c.

NAUJAUSIO IŠDIRBINIO 
VYRU DIRŽAI

RŪBŲ SENSACIJA! KLEIN BROS. DIDELIS (

“ZfoiT’Rubų Išpardavimas
Skubėkit vyrai j šį išpardavimą! Pirkite 2 kelnių siutus ir 
overkautą arba du overkautus arba 2 kelnių siutus . už 
kainą vieno!

“2 for 1” už $33 I

b

Miestelis 
elnskoje Utro 
tę: Į rabiną Bubinšteiną atvy
kę Dūkšto bendruomenės a t-1 iširtų, 
stovai, kurie jį prašę kreiptis’ 
i vyriausybę dėl Dūkšto mies
telio gyventojų pilietybes. Mat, 
Dūkšto miestelio gyventojai 
iki didžiojo khro buvę visi pri
rašyti prie kito artimo mies
telio, kuris dabar yra atatekęs 
Lietuvai. Delei tos priežasties 
Dūkšto miestelio gyventojams 
dabar nedtiodama Lenkijos pi
lietybės. Rubinšteinas kreipėsi 
i valdžios delegatą, kuris žadė
jęs tuo reikalu pasirūpinti..

(L. R.)

be pilietybes. “Vi-
paduoda žinti-

GAISRAS IR BAISI MERGY
TĖS MIRTIS.

metų, drauge su 
Adomo Raudoni* 
Vladu, 3 metų, 
30 dienų, 13 va-

H’ržai (B. Ž.) — Povilui 
Raudonįikiitii, Daudž^rijų kai
mo, Pabiržės valse., nesant na
mie, jo mažamečiai valkai, 
sūnūs Jonas, 6 metų, ir duktė 
Pranutė, 21/2 
to pat kaimo 
kio sūnumi 
rugsėjo mėli,
landą, sukūrė daržinėlėje ug
nį, nuo kurios užsidegė darži
nėlė. Iš daržinėlės vaikas Jo
nas ir Vladas išbėgo. Pranutė 
nespėjo išbėgti ir žuvo ugnyje. 
(Kaimynas Alfonsas Ranonis, 

pastebėjęs durnus D savo kam
bario, bėgo žiūrėt* ir rado 
daržinėlę jau liepsimo j ančių. Iš 
degančios daržinėlės gĮirdlėjosi 
dar klyksmas žuvančios Pra
imtus, bet is ;elbeti nebebuvo 
galima.

Povilo Raudonikio trobesiai 
Su visu buvusiu juose turtu 
sudegė. Žuvusio turto ugnyje 
vertė siekia 2530 litų.

Severas Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM

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

Kaina 25c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERAIS
COLD AND GRIP TABLETS 
nuo Šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 30c.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

a j

Nėščia motina reikalauja, daug so
taus ir sveiko maisto, nes ji netik sa
ve peni, bet ir mažutytę gyvybę, ku
rią tikisi paleisti. Dailus kęsai ir 
košelės niekad nepadaro pieno ar sti- 

Reikia paprstų vlgių, gerai 
Perdaug apdirbtų arba labai 

riebių valgių reikia vengti. Taipogi 
nereikia valgyti keptų valgių. Nors 
savrbu nėščiai motinai gauti užtek
tinai maisto, bet reikia atminti, kad 
persivalgymas pasunkina organams 
darbą, ir gali atnešti rimtą ligą.

Nėštumo laike ir per visą žindymo 
laikotarpį rekomenduojame sekamus 
valgius? r i. I iAlUlItU®

Visokiu rūšių sriubos — bet neper- 
daug sūrios, rūgščios, ar kitokios.

Šviežia žuvis — šmožinta arba 
virta.

Kiaušiniai — vienas, du kasdien.
Virtų javinių košelių su pienu ar 

■Smetona.
Mėsos sykį į dieną — avieną, ver

šieną, jautiena, kumpis, lašiniai ir 
vištiena.

Duona turi būti valgoma bent dive- 
jų dienų senumo.

Paprasti skanskoniai — šaltakošė 
arba kiaušinienė.

Vaisių reikia valgyti daug, ir ža
lių ir virtų.

Gėrimai — pienas, koko ar pasu
kos. arbatos ar kavos mažai vartoti. 
Gerk užtektinai vandenio, jei galima 
dvi kvorti į dieną.

Štai trys puikus receptai, kurie pa
įvairins 
suteiks 
maisto.

valgius ir tuom patim laiku 
motinai ypatingai sotaus

Graham Deimantai
1 puodelis Borden’s Evaporated 

pieno.
1
3
1
3
4
1
2

puodelis vandens. e 
puodeliai graham miltų, 
šaukštas cukraus.
šaukštai sviesto.
šaukštelio baking pauderio. 
šaukštelis druskos.
kiaušiniai.

Suplak lengvai kiaušinius, pridėk 
piemt ir vandenį, o paskui persijotus 
kitus dalykus. Įmaišyk ištirpintą svie
stą ir gerai suplak. Pilk į pasviestuo- 
tus bandelių kepimo indus ir kepk 
karštame pečiuje 20 minutų.

Kepta kiaušinienė.
2 šaukštai Borden’s Eagle Brand 

Kondensuoto Pieno.
1 kiaušinis.
Septyni aštuntadaliai puodelio van*- 

dens.
čvertis šaukštelio vanilos.
Viena šešiolikta dalis šaukšto nut- 

mego.

Sumaišyk Eagle Brand ir vandenį 
gerai. Suplak kiaušinį ir pridėk prie 
pieno maišant gerai. Pridėk vanilą 
ir nutmegą. Kepk ant vandenio vi
dutiniam pečiuj. Kada peilio ašmenys 
įdėtos kiaušinienėn išeina švarios, tai 
kepimas baigtas.

Ar gali motina sau dovanot?
Nesuprasta, apleista mergaitė nėra 

iš knygų paimta. Laike brendimo dau 
gelis jaunų mergaičių pereina per 
tokį laikotarpį mizerijos ir rūpesčio 
— motinos jums nepatiks šitas — 
dėlto, kad jos netenka pasitikėjimo 
motinoms. Daugelis motinų atsisako 
pripažinti kad šitas laikas yra vienas 
iš kritingiausių mergaitės gyvenime.

Garsus anglų kirurgas sako, kad 
minios jų yra nedapenėtos. Trečdalis 
musų mokyklų vaikų kenčia nuo ši- 
;os nelaimingos padėties. Džiova, ku
ri paima daugelį jaunų mergaičių, 
tarpsta nedapenėtų tarpe.

Saugumas guli teisingame maitini
me. Pridėliojimas Borden’s Eagle Pie
no prie jūsų vaiko valgių suteiks 
•įam kiekvieną veikėją reikalingą vi
niai sveikatai. Suprantama, šviežias 
oras, mankštymas^ užtektinai miego 
ir sveiki pasilinksminimai taipgi gel
bsti. Bet jei maistas netinka, niekas 
netinka.

Skaityk situs straipsnius kas sa
vaitę atydžiai ir pasidėk ateičiai.

$195
Už tą kainą nupirksite 88 
tonų grojiklę pianino, 
120 muzikalių rolių ir 
suoliukas. Priimsiu po 
$15 mėnesi nuo atsako- 
mingų žmonių. Atsišau
kite.
338 S. ASHLAND BLVD. 
ant kampo Van Buren St. 
klauskite Mrs. Walker’s. 
Grojikliai pianai.
Atsišaukite šiandien ir 
rytoj iki 10 vai. vakare.

Į

2 kelnių siutai yra vieneiliai ir dvieiliai, sportiškų modelių, 
visi vilnoniai, extra stori, naujausių modelių.

“2 for 1” už $48

2 kelnių siutai, augštos klesos modeliai, visi vilnoniai worst- 
eds, cassimeres ir seržai, naujų stylių ir patternų.
Overkautai yra plaid back ir sutraukiami užpakaliai, visi vil
noniai, puikiai pasiūti.
JAUNOS VIŠTOS, gražiai išdresiotos 
svarui 
Graži balta veršiena, kulšis ar 
inkstai •
POT ROAST, atkirsta nuo chucks, 
svarui 
Graži balta veršiena, šolderis 
kepirvai, svarui 
NATIVE SIRLOIN STEAK, pasirinki
mui, svarui 
PAVASARINIAI VIŠČIUKAI, gerai nu- 
penėti, svarui _____

“NEW” SKRYBĖLES

Gražus nauji modeliai dėl 
merginų ir moterų, čia 
skrybėlės iš velvet, panne, 
metalinio efekto, satin ir 
kitų naujų styliu, po

$4.95
Vaikams Skrybėlės

Ir velvet, naujų stylių,

p°............... $1.49

11

Su dviem vardinėmis raidė
mis, rankomis išmargintos., 
kraštai apsodinti su Sap- 
phire, Emeraldais ir Rubies, 
vardai balti, labai kieto ena- 
mel. Kas norite informaci
jų, rašykite mums, o mes 
prisiusime pasirinkimui ka
talogą.

J. Sandarias & Co.
3159 So. Halsted St., 

Chicago, III.

23c 
19 c

22c 
25c

I __

Gražus Idaho Obuoliai

Bušeliui $1.49

NEW YORKO PIRKINYS VĖLIAUSIU 
DRESIĮĮ

Štai kur jos yra! Tik gavome! Dar 
neiškrautos, bet ja ugatavos subatos 
pardavimui.

975 Moterų augštos rųšies dresių iš 
velvet, šilkiniais leisais, satino, can- 
tan, poiret twill, jacųuard, crepe ir 
twill cord.

Gražiai pasiūtos, su embroideriais.
Visų mierŲ, Visų spalvų, Visų styliu

Vertos iki $15,

$9.88 I
MANO PERSERGĖJIMAS

Žinodamas kad mano Bulgariška Žiedų Arbata (pir- 
miau vadindavosi kraujo arbata) daro gero tiems kurie 

\ < kenčia nuo reumatizmo, užkietėjimo, nevirškinimo, rugš-
tumų, gazų viduriuose, galvos skaudėjimo, kepenų, inkstų 

prasto kraujo. Aš noriu persergėti mano draugus ir 
visus sergančius žmonės kad apsisaugotų imitacijų. Yra 
tiktai viena tikra Bulgariška Žiedų Arbata ir ją padarau. 
Neapsigaukit su imitacijomis. • Kuomet žmonės serga jie 
^ur- gauįį geriausias gyduoles.

Bulgarišką arbatą vartojant einant gulti karštą, prašalina peršalimą 
greit. Turite apsisaugoti nuo influenzos ir pneumonijos. Žiūrėkite mano 
vardo ir žymės ant kiekvieno pakelio, žinosite, kad jus gaunate tikrą Bul
garišką Žiedų Arbatą.

Bulgariška Žiedų Arbata yra pardavinėjama geru aptiekorių, ir kiek
vienas aptiekorius suteiks kiek norite. Jei jūsų aptiekorius neturi, prisių
siu jums paštu, apdraustą, didelis šeimynos pakelis $1.25, arba 3 pakeliai 
už $3.15, arba 6 pakeliai už $5.25. Rašykite man

H. H. VON SCHLICK, Prezidentas MarveI Products, Ine. 25, Marvel 
Buki g., Pittsburgh, Pa.
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PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon

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 bu 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų, bu nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, lakai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime j vidų savo orgazmo

A.*
TEISINGAS GYDYMAS.

Jeigu mėnesine ir savaites gydėtiea be Jo
kių pasekmių, Šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydymo mes vartojame naujausiai 

serumus, člepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifi&kų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu 
Nurodome 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrėdyti 
tiškus skausmus kaulose? Šašus, rudas plot
inas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi?
stovi jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizma. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametate energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirute organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energiją yrą žemiau nor
maliu laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Ėlectro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R, G, 

136 Wabash Ave^.^
Valandos nuo 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare

abejotinose atsitikimose užsi-

Ar turite reurna-

išbėrimus ? Ar slenka jūsų plau- 
turite šašus ant Lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiaties 
Buncrvuotaa ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrą

McCarthy
Chicago

vakare. Sere- 
Nedėlioje nuo

5T1 SERGANTI ŽMONĖS
Gali gauti patarimą nuo

W DR. VAN PAING
K > Ir surasti priežastį savo ligosh v GAUKITE PILNĄ EGZAMINAVIMĄ PER SPE-IX CIALISTĄ SU MIKROSKOPU IRAk KRAUJO IŠBANDYMU.

Jei jus turite chronišką vidurinę ligą, lytišką 
ligą ar kraujo užnuodijamą, tuomet jus

HV—1 reikaalujate specialio gydymo.
ESHI Serumas dėl privačių ligų.
DR. JOHN F. VAN PAING

3101 So. Halsted St.
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARĄNTUOTĄS

Buvusi Vcelik Studio

1147 W. 18th St, kampas May St.
• Kalbame lietuviškai

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Pilnas žmonių Dr. Ross* ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li- 
PJ- I

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co,

privatiškų gydymui kambarių
čia at€ję gauna

geriausj Ameriko- 
niiką i” 1c^ope- k&A
jišką bužą gydy-
nw. DiMlf akai- gj| ĮįjS M
čius žmoBft# jfV
domų kasdien per -y
Dr. Ross, rutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že- 
miausia kaina. To • 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika1

809 So. Main St

Rockford, III
iiiiiiuiiiiniffliiiiiiiiwiiiyiimiiiiiiiiiiiiiiyiiiuiiuiijiiiiiii

T

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

lauja užmesti savo ligą.
Patarimas dykai.

Žinokite apie save tiesą. Visiška pa
slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross, 1 
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų.
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 'u*- 
ną. Panedėlyj, seredeĄt ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

n

I
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Lietuvių Rateliuose
AmalgameitŲ Unijos 269 

Lietuviy Skyriaus su
sirinkimas

■■ , I... y-I—

Penktadienį, lapkričio 9 d., 
Rubsiu’vių Unijos svetainėje, 
15(>l N. Robey St., įvyko Bub
si u v ių Unijos 269 Lietuvių Sky
riaus susirinkimas. Susirinki
mų atidarė pirmininkas V. Pru- 
sis. Buvo skaityti ir priimti 
lokalo ir Pild. Tarybos laikytų 
susirinkimų tarimai. Tolinus 
sekė skaitymas laiškų, geriaus 
pasakius, suminėj imas laiškų, 
nes raštininkas dažnai neskai
to, o tik praneša nuo ko laiš
kas—ir viskas. Vakaro ko
misija vėliaus pranešė, kad nuo 
rengto vakaro liko 60 dolerių 
pelno skyriui. Knygų peržiū
rėjimo komisija pranešė, kad 
viso skyrius turi apie 500 dole
rių ižde pinigų.

Delegatas A. Čepaitis iš 
Jungtinės Tarybos posėdžių 
pranešė, kad 269 skyriaus duo
tas įnešimas, sudarymui nito 
visų lokalų delegatų finansų 
patikrinimo ir kontrolės, sukė
lė delegatų susirinkime disku
sijų, o taipgi narių kilnojimosi 
iš vieno lokalo į kitą. Buvę 
labai daug diskusuota, bet vis- 
tik liko nutarta, kad dabar 
Unijos nariams, keliantis »iš 
vieno lokalo į kitą, reikės turė
ti paliudijimų nito savo loka
lo. To pirmiaus nebuvo. Pir- 
miaus užteko tik šapos čarma- 
no, kad narys galėtų persikelti 
iš vieno skyriaus į kitų.

Tolinus sekė biznio agento 
K. Kairio raportas. Jis prane
šė, kad rūbų išdirbystėj darbai 
šiuo laiku eina blogai. Daug 
kriaučių be darbo. Tarp Unijos 
viršininkų, biftent, tarp organi
zatoriaus unijinių šapų Rosen- 
bliumo ir Unijos manadžeriaus 
Levino eina nesutikimai ir tas 
jųi nesutikima# atsiliepia dr į 
Unijos eilinius narius. Po biz
nio agento Kairio pranešimo 
kilo nariuose didelės diskusijos 
r—smerkimas vadų, Bolšev’i- 
kiškai griausmingų spyčių davė 
Mason. Girdi, iki šiol visi ko
munistų priešai sakė, kad ko- 
nutoistai griauna unijas, o da
bar, žiūrėkit, socialistiško nusi
statymo vadovai griauna unijų. 
O tai vis todėl, kad mes jiems 
perdidėles algas mokam, ir t.t.

Jakštas, Brazys ir kiti agita
vo, kad reikia iš Unijos tų 
viršininkų mašinų prašalint. 
Bet gavęs balsų Vikšris sako: 
Jus esą norite iš Unijos Centro 
pašalint mašinų, o savo lokale 
patys tveriate mašinų... Ar jus 
įleidžiate savo lokale naujus 
narius į valdybų? Ne. Tai pir
ma panaikinkite savo lokale 
mašinų, o paskui galėsit ir iš 
Centro vyti laukan Unijos va
dovų mašinų. O kadangi loka-l 
le jus palaikot savo mašinų — 
neduodate laisvės, tai kam gi 
jus smerkiate Unijos viršinin
kus.

Dar buvo įrodyta, kad bu’tų 
Unijos Konstitucijoj skyrius 
įdėtas, pažymint Unijos tarny
boj, viršininkų buvimo termi
nų. Tuosyk nesusidarytų taip 
vadinama unijinė, biurokratija. 
Bet komunistams tie visi įro
dymai apie jų mašinų — nepa
tiko. Jie nori visose darbinin
kiškose organizacijose turėt 

vien tik komunistiškų mašinų. 
Bet mano supratimu, visokios 
Unijoj daromos, taip vadina
mos mašinos, — ar jos butų 
komunistų, ar kitų — visviena 
negeras apsireiškimas organi
zacijoj. Visi unijos viršinin
kai turi dirbt dėl labo organi
zacijos, o ne kokioms ten maši
noms.

Buvo nominuota lokalo vir
šininkai kitiems 1924-tiems me
tams. Kitame susirinkime bus 
renkami.

Fosterio bylos vedimui nu
pirkta prahiogų vakaro tikietų 
už $5.00 Sergančiam nariu1! Go
meliui nutarta nupirkt šilti bal
tiniai. f

Šiame susirinkime iš ketu
riolikos šimtų narių dalyvavo 
koks šimtas ir tai specialiai ūž
iu teresuotž viršininkų nomina
cijomis? —Siuvėjas.

Iš “Birutes”
“Sylvia”.

“Birutė” oficialiai paskelbė, 
kad ji stato “Sylvia” Kalakutų 
dienoje, ketvirtadienį, lapkr. 
29 d., North Side Ttfrner svet. 
(812 N. Clark svet).
. Daug debiutantų randasi ar
tistų tarpe. Šekit “Naujie
nas”. Apie jų dalyvavimų pra
nešiu vėliaus.

“Birutės” Konservatorija po- 
puliarizuojasi labai sparčiai. 
Mokinių skaičius didėja visuo
se skyriuose. “Birutės” šioji 
Įstaiga ateityje bite visų lietu
vių muzikų centras.

P-as S. Kudirka, buvęs chi- 
cagietis, atvyko iš Lietuvos 
Valstybinės Operos, kurios jis 
yra nariu ir atlankė “'Birutę”. 
Jisai labai skiriasi nuo visų lan
kiusių Chicagų artistų iš Lie
tuvos.- Pavyzdžiui, jis nesako, 
kad duosiąs “čirvų” Šaliapinu’i 
arba kitiems pasauliniems ar
tistams. Jis sako: po dviejų 
metų sunkaus darbo ir vargo, 
kuris teko pakelti besimokinant 
muzikos, atvykau pas jus, mie
li dailininkai, idant su jumis 
pasidalinti tuo, kų aš išmokau 
per tų laikų. Jiteų, gerbiamie
ji, meldžiu man pagelbėti ar
ba nors paremti mano rengia
mų koncertų, kad turėčiau už 
kų da pasilavinti ir vėl grįžti 
Operon.

Nėr nei kalbos, kad chicagie- 
čiai neparemtų šį malonų vyrų. 
Jo koncertas įvyks gruodžio 23 
d., Studbaker teatre.

Štai kas chicagiečiams bite 
labai įdomu išgirsti:

Chicagos davatkų. “Drau
gas”, arba “Tavorščfius”, kaip 
jis dabar yra vadinamas, vis 
nepamiršta karts nuo karto 
drėbti pitovo ant p-lės M. Ra
kauskaitės, kuri ramiai dar- 
buojąsi Kauno Operoje. Perei
tų savaitę “Tavorščius” džiau
gėsi, kad “(Mariutė” Kaune ba
dauja. • ,

Tečiaus, žiūrėkit, kų rašo 
“Mariu’tė” birutietei p-lei Van
dai Svetlauskaitei. Laiškas ra
šytas spalių 29 d. Tarp kit-ko 
ji sako;

“Greitu laiku gausit mano 
paveikslus. Tik, aš bijau, kad 
jus mane kartais nepažintai. 
Aš taip * sudrutėjau, kad visi 
drabužiai pesidarė per ankšti.

“Operon tapau priimta po sa
vo koncertui be jokio sunku

mo. Ir nuo spalių 1 d. jau esu 
Lietuvos Operos artiste.

‘'Karinėn’ jau baigiu ir 
mokinuosi ‘Nedoos rolę ‘Paja
cuose’. Aš noriu? labai debiu
tuoti ‘Karmen’ rolėje, betx nei 
scenerijų nei kostiumų neturi
me.

“Pereitų sekmadienį atvažiavo 
čionai p-nia Pocienė, kas man 
pridavė daug džiaugsmo. 

Už keletos dienų bus jos kon
certas ir lapkr. 5 d. bus tardy
mas, kas nuspręs jos ateitį kas- 
link priėmimo į operų.”

Veltui “Tavorščius” džiaiVgia- 
si, kad “Mariutė” badauja. O 
tuos visus purvus, kų “Ta- 
vorščiaus” redaktoriai drabsto 
ant artistų, patarčiau^ pasilai
kyti sau.

—Ten buvęs.

North Side
Kaip vienas komunistas savo 

kolionėmis meškiškai pasi
tarnavo “tavorščiams” Toste
riui ir Ruthenbergeriui.

Sekmadienį, lapkričio 11 d. 
įvyko Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašelpos mė
nesinis susirinkimas. Ta drau
gija North sidej yra viena stip
riausių įr progresyvfškiausių. 
Susirinkime buvo nominuota 
valdyba ateinantiems metams. 
Komisijų ir valdybos raportai 
rodo, kad ši draugija visais 
žvilgsniais gerai stovi.

Besvarstant draugijos reika
lus, atsialnkė koki tai moterė
lė ir pasiprašė, kad butų jai 
leista sakyt spyčių. Kadangi 
draugijos nariai daugiausia 
rimti, tad ir pavelyta kalbėt 
nedaugiau kaip 10 minutų. Ga
vusi balsą ji pradėjo rėžti spy
čių apie bendrą frontų, strei
kus ir politiškus kalinius. Pas
kui pradėjo prašyt aukų Foste
rio ir Ruthcnbergo bylų vedi
mui. Užbaigus spyčių viešnia 
buvo paprašyta apleist svetai
nę, nes tokie yra draugijos pa
tvarkymai, kad susirinkimo 
laiku pašaliniai žmones negali 
dalyvaut. Apkalbėjimas vieš
nios prašymo palikta prie ne
užbaigtų reikalų.

Priėjus prie neužbaigtų rei
kalų ir buvo pakeltas klausi
mas, ar verta aukaut politiš
kiems arba, geriau sakant, 
Foster’iui ir Ruthenberg’ui. 
Čia pasigirdo įvairių nuomo
nių. Vieni sakė, kad reikia au
kai^, nes Fosteris ir Ruthen- 
berg’as yra politiški kaliniai ir 
kovoja už darbininkų teises. 
Kiti gi nurodinėjo, kad jie nė
ra joki darbininkai ir darbinin
kiški kovotojai, bet darbininkų 
spėkų skaldytojai. Darbininkų 
vardu prisidengiant jie nori 
sau šiltų vietų sukurti, kad pas
kui galėjus jot ant pačių dar
bininkų sprandų. Pažvelgus į 
kalinių fondo atskaitas pasiro
do, kad kalinių fondo pinigai 
daugiausia vartojami privatiš- 
kiems reikalams. Tad gi nepa
tartina aukaut iš pašalpinės 
dr ugi jos iždo, bet kas nori iš 
narių gali aukaut iš savo kiše
nės.

Dar vienas vyrukas atsisto
jęs kalba: politiškiems kali
niams, girdi, reikia aukaut, jei- 
gi tik tos aukos pasiektų kali
nius ir butų teisingai sunaudo
tos tam tikslui. Bet dabar pri
viso vnsokių meklgonių, kurie 
visokiomis gražiomis frazėmis 
ir visokiais darbininkiškais 

vardais bei bendrais frontais 
vilioja iš darbininkų sunkiai 
uždirbtus centus asineniSkierns 
Prikalama. Pavyzdžiui, Jeffer- 
son giriose prisivalgę komu
nistiškų sendvičių ir agurkų 
šaukė? kad reikia bendras fron- 
t-ųs sudaryti, bet tuo pačiu sy
kiu kolioja tuos darbininkus ir 
politiškus kalinius, kurie ne jų 
plauko. Tat kaip galima tikė
tis, kokio nors bendro fronto.

Publika pradėjo juoktis, kai 
tasai narys suminėjo Jetfferso- 
nc\ komunistiškus sandvičius ir 
agurkus.

Paskui atsistojo vienas dide
lis komunistas arba, teisingiau, 
komunistiškas buržujus. Susi
nervinęs, supykęs jis kerta, 
kaip kirviu. Girdi, minėta 
draugija yra gana turtinga ir 
būtinai turi aukaut tam reika
lui. Vėliau ypatiškai pradėjo 
koliot tuos, kurie priešais kal
bėjo, vadindamas juos juoda
šimčiais ir kitokiais. Žinoma, 
tos kelionės didžiumai nepati
ko ir priėjus prie balsavimo 
nutarta, kad iš draugijos iždo 
neaukaut, bet padaryti kolektą 
tarp narių. Sumesta $13.70 
Renkant kolektą pasirodė, kad 
komunistiškas buržujus beveik 
nieko neaukavo. Taipjau pa
darė ir kiti komunistai. Taigi 
pasirodė, ka ip j tems rupi tie ka
liniai. Jie tik stengiasi išvilio
ti iš kitų.

Girdėjau narius šnekant, kad 
jeigu tas komunistas butų nesi- 
koliojęs, tai butų daugiau na
riai aukavę, o gal ir draugija 
butų prisidėjus. Taigi ir pasi
rodo, kad komunisto kolionė 
pakenkė Tosteriui ir Ruthen
berg’ui. •—Narys.

. |

Žmogaus pajauoinimas

Agota Brangaltienė-Jofautikė
Mirė lapkričio 1, 1923 po 

trumpai ligai. Paėjo Suvalkų 
f gubernijos, Silanoto parapi- 
os, Degimų kaimo. Amerikoj 

išgyveno 16 metų, 10 metų 
buvo vedusi. Mylėjo alikraš- 
čius skaityti ir dar kitus 
ragino. Paliko vyrų ir 2 duk
reles, 2 brolius Amerikoje, 
seserį ir sūnų Lietuvoje. Lai 
jai būna lengva šios šalies 
žemelė.

J. Brangaitis, 
Box 206, Cairnbrook, Pa.

Dr. A. Karalius kalbės apie tai, 
kaip prailgint gyvybę ir pa
jauninti organizmą.

Nuo senų senovės žmonės 
ieškojo būdų, j kaip prailginti 
savo gyvenimą.-: Jiems taipgi 
rifpėjo surasti būdų, kaip išsi
sukti nuo senatvės, pajaunėti. 
Tūkstančiai įmonių laužė sau 
galvas bebandydiami išrasti 
“jaunystės eleksirą”, t. y. tokį 
vaistą, kurio pagelba butų ga
lima grąžinti jaunystę.

Ir visi tie bandymai nuėjo 
niekais. Žmonės jau bitfvo be
pradedą sugyventi su tąja min
timi, jog prailginimas gyvy
bės. ir pajauninimas organiz
mo yra niekas daugiau, kaip 
tik chimera1, neįvykdoma sva
jonė.

Bet štai pabaigoje pereito 
šimtmečio paskilbęs rusų mo
kslininkas, Mečnikovas, pareiš
kė, jog dauguma žlmonių pa
sensta ne laiku, miršta ne na- 
turale mirtimi. Esą Vidutiniš
kas žmogaite gyvenimas turė
tų siekti 150 metų. O jeigu jie 
miršta nesulaukę to amžiaus, 
tai' tik todėl, kad jie užnuodija 
organizmą, nes maistas esąs 
tuo pačiu laiku ir nuodas.

Delei tos Mečnikovo nuo
monės mokslininkų tarpe kilo 
daug ginčų. Ir nors šiandie tos 
nuomonės nebeatatmka vė
liausiems mokslo faktams, vie
nok jos paskatino kitus moks
lininkus ‘tyrinėti žmogaus pa- 
jauninimo klausimą.

Prieš kelis metus ypač įgijo 
didelio populiarumo Dr. Stei- 
nach, Viennos (Austrija) uni
versiteto profesorius. Dr. Stei-

nach’o reputacija mokslihinkų 
tarpe buvo kuopuikiausia. Jis 
buvo ijusIc illięs. kaipo vienas 
rimčiausių ir gabiausių tyrinė
tojų. Ir tasai atsargus tyrinė
tojas ima ir paskelbia pasau
liui, kad žmogų galima pajau
ninti ir tai labai lengvos ope
racijos pagelba— įskiepijant į 
jo kūną sveikas jauno žmo
gaus lyties liaukas.

Tai vėl kitas mokslininkas, 
Dr. S. Voronovas, paskelbė, 
kad žmogų galima pajauninti į- 
skiepijant beždžionės liaukas.

Žodžiu, moksĮlininkų
(Tąsa ant 8-|o ,pusl.)

NBW YORK, PLYMOUTI 
HAVRK-PARI8

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

NEW YORK, VIGO (BPAIN). 
BORDEAUX

Rašykite ' dėl ilngeldiloe apralomoe 
knygutia juią vietiniai arentai arba | 
didį!} ofi«a lt State Street New York.

NORTH a 
“Tt&O

Savaitiniai išplaukimai į 
LIETUVĄ 

New York-Bremen 
Su nauju gražiu laivu 

“COLUMBUS” 
Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
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.

KALeDŲ plaukimai
Į LIETUVĄ

Bus speciališki plau 
kimai Kalėdų laike. 
LEVIATHAN . iš
plauks Gruodžio 1 
diena. PRESIDENT 
ARTHUR Gruodžio 
5 dieną. GEORGE 
WASHINGTON gr. 
13 dieną, iš New 
York’o. Taipgi ir 

kiti išplaukimai. Geras sujungi
mas su Lietuva per Angliją arba 
Bremen’ą. Naudokis smagumais 
keliavimo ant S. V. Valdžios laivų; 
Dideli kambariai. Poroms ir fami- 
lijoms kambariai yra vien tik 
jiems. Ruimingas pasivaikščiojimo 
dėnys. Patarnavimas mandagių 
tarnų. Puikus ir įvairus valgiai.

UNITED STATES LINES 
110 S. Dearbom St., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States, Shipping Board 

..................... i t

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

v i .... . /

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tel. iš 15/IX — U. Vizbaraitė

Doleriais:
481 — E. Mikalajūnienė
492 — P. Ųrbutis
493 — T. Buvidas
494 — F. Gelumbickaitė
503 J. Vizgirdas
507 P. Bankauskienė 
509 — J. Mankevičienė 
515 — V. Norvaišas

Litais:
18077 — J. Butkauskienė 
18883 ’— V. Jasiunas 
18893 — M. Kiršaitė 
18935 — A. Gavinavičia 
18945 — U. Saplienė 
18959 — A. Žilius 
18988 — B. Gedminaitė 
19015 — O. Juržiumienė 
19045 — A. Macziulienei 
19050 — K. Mikuckienė
19063 — M. Kisi'lienė
19064 — M. Kisilienė 
19073 — J. Matusevičius 
19079 A. Bliucikas
19087 — A. Adomaitienė 
19096 — A. Voselienė 
19099 — M. Jvanaičaitė 
19101 — M. Juškevičienė 
19115 — I. Stulginskis

19116 — J. Vaitkus
19126 — E. Grigaliunaičia
19129 — J. Kavaliauskas
19143 — J. Sinkevičienė
19149 — K. Mižinskas
19154 — J. Eermolavičienč
19185 — M. Jasevičienė
51831 — K. Vaišvilas
51907 — L. Janauskas
51978 — A. Belskienė
51984 — J. Povilaitykė
51985 — P. Kamarauskaitė
51989 — O. čiuraitė
85397 — A. Zivatkauskas
85402 — P. Aižinienė
85404 — U. Vizbaraičia
90168 — N. Koncevičius

,95439 — A. Baranauskaitė
95452 — A. Regelskis
95457 — F. Barkauskis
95465 — L. Viešniauskas

Doleriais:
341 — A. Draugelis
484-— S. Petrikui
497 — K. Gebraitei
499 — O. Rimkienė
500 — M. Judeikaitė
505 — A. Kriaupui

Litais:
18974 — A. Rimšienė

Kvitai su paėmėjų parašais randas!
\ “Naujienų” ofise.

Tegul Vaikučiai 
Bėgioja Lauke.

Gydyk jų šalčio ligjas pier- ga-
ruodinimo metodus.

Mankštymasi ‘lauke kas die
na visokiame ore išvysto vai
kus sveikais ir stipriais vėles
niame amžiuj.

Vienok žaidimas lauke tan
kiai atneša šalčio bėdas. Kaip 
išgydyti šaltį nesugadinus jų 

silpnų, vidurių, buvo didelis 
klausimas.

Vicks VapoRub tatai atsako. 
Jums reikia tik trinti jį aplink 
gerklę ir krutinę tuojaus, kaip 
šaltį pastebėsite. Jis persisun
kia kiaurai ir paskatina odą, 
ir tuo pačiu laiku garuojan
čiosios dalys, įkaitintos per 
kūno šilumą su kiekvienu kvė
pavimu yra įkvepiamas tie
siog į užkrėstus oro kanalė
lius.

Šis tiesioginis gydymas, pra
džioj šalčio sulaužo jį per vie
ną naktį ir nieko nekenkia pa
čiai sveikatai.

Gaunamas visuose aptiekuo- 
se.

VICKS v VapoRub

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 
esmi tikras lietuvis.

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

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL,

............. . ,, -------
» • f

Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLOMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozes $1
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

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

antakius.
{dedam Artificialiskaš 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 Famous 

krautuvės.

Physical Gulture Institute 
DR. L A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprąta*, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatinga! 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 
L— ------------------------------------------ /

SOU1RE EDGEGATE—This Witness’ Lips Movė Būt He Imparts No Information of Value!
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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 Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedčliomįs 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

Garsinkitės Naujienose- ŠeritO. Ne'- Yo»k- <



NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, Lapkr. 16, ’23

ličiuviii Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)

PRANEŠIMAI

A.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI i REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME

žinoma, 
etc. 
no

tarpo kilo didelis susidomėji
mas kai dėl organizmo pajau- 
ninimo klausinio. Pradėta ty
rinėti lytinės ir kitų liakų har- 
nionų veikimas į žmogaus kū
ną. Ir štai šiandie mokslas tu
ri daug davinių, kurie aiškiai 
rodo, jog proto atbukimas ir 
išviso fizinis ištižimas tankiai 
pareina nuo to, kad su kuria 
nors liauka kas nors yra nege
rai. Pavyzdžiui, yra
jog goiteris, kretinizmas, 
paeina nito to, kad liaukos 
veikia normaliai.

Apie visa tai kalbės Dr.
J. Karalius sekmadienį, lapkri
čio 18 d., 10:30 vai. išryto, 
Raymond Institute (816 W. 31 
St.). Jis bus Mokslo Draugų 
prelegentu.

Užtat visi, kurie norite suži
noti paskutinį mokslo žodį 
apie gyvybės prailginimą ir 
žmogaus pajauninimą, ateiki
te Dr. A. Karaliaus paskaitos 
pasiklausyti. Jums jaU nerei
kia priminti, kad Dr. Karalius 
ne tik žino, ką sako, bet ir 
moka gyvai perduoti klausyto
jams savo žinojimą.—žinąs.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Mokslo Draugų paskaita.
.Sekamą sekmadienį, lapkričio 18 

d., Mokslo Draugi) paskaitų lankyto
jai turės progos sužinoti apie tokį 
dalyką, kuris labiausia kiekvienam 
žmogui rupi, būtent: ąr yra galima 
prailginti žmogaus gyvybė, ar yra 
būdų organizmo pajauninimui ?

Į tuos klausimus, paskutiniosiomis 
mokslo žiniomis apsišarvojęs, atsa
kymą duos Dr. A. J. Karalius. Savo 
paskaitai jis pasirinko tema žmogaus 
gyvybės prailginimas ir orgapizmo 
pajauninimas.

Tat sekmadienį 10:30 vai. iš ryto 
visi bukite Raymond Institute (816 
W. 31 St.).

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienj, lapkričio 16 
d., 7:45 vai. vak., Raymond Institute 
(816 W. 31 St.).

Kaip ir paprastai, bus lietuvių kal
bos pamoka ir šiaip trumpas pro- 
gramėlis, kurj išidys Lygos nariai.

— Komitetas.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia balių, kuris įvyks sekmadienį, 
lapkričio 17 d., 7 vai. vak., V. Pie- 
karskio svetainėje 15709 S. Halsted 
Street- . , . • J

Visi vietos lietuviai yra kvieciatm 
į balių, kad smagiai praleidus vaka
rą. — Komitetas.

Bridgeporto Lietuvių Draugijų Su
sivienijimas rengia vakarienę su pro
gramų. Vakarienė įvyks lapkričio 21 
d. švento Jurgio parapijos svetainė
je. Vakarienė prasidės 7 vai. vak.

Visi yra kviečiami atsilankyti, nes 
vakarienė rengiama Lietuvių Audito
rium- naudai. — Komitetas.

Roseland. — Draugijų delegatai 
palaikymui “Aušros” knygyno rengia 
vakarėlį, kuris įvyks lapkričio 17 d., 
7:30 vai. vak., Chas. Strumilo svet., 
158 E. 107 St.

Vakarėly bus tikrai lietuviški šo
kiai. Kviečiami visi atvykti.

— Komitetas.

Teatras ir Balius — rengia Liet. 
Teatr. Draugija Rūta No. 1 šeštadie
nį lapkr. 17, Meldažio salėj, 2224 W. 
23rd PI. Pradžia 7 v. v. — Scenoj 
bus statoma 6 aktų komedija “Grafas 
kaimiečio bernu”. Kviečiame publiką 
gausiai atvykti. — Komitetas.

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

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelią 
skrynią gražių rankdarbiu ir rengia 

gruodžio 2 d. Mildos svet., 
8142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
Ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

Liet. M. Ansv. Draugija rengia Ba
lių ir teatrą “Gvvi Nabašninkai” dvie
jų aktų komedija. Meldažio svet. 2242 
W. 23rd PI., nedėlioj lapkričio 18, 
1923 m. Pradžia 7:30 vai. vak.

— Komitetas.

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 skilimas 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., loš Dra
matiškas Ratelis kuris ketina suvai
dinti gerai, po perstatymui šokis. 
Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira- 
5yti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra- 
iienj, 7:80 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi- 
'ankyt. — Organizatorius.

Susivienijimo Bridgeporto Draugi
jų Auditorium Statymui, 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.

A. L. T. Sandaros 23 kp. rengia va
karą nedėlioj, lapkr. 18 d., 7:30 v. v., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Kalbės S. Kodis ir kun. P. P., Zalen
ka. dainuos Sarpalius ir Čepaitis, 
taipjau dalyvaus Bijūnėlio mokytojas 
Sarpalius, o A. Rugiutei vadovaujant 
bus klasiniai - šokiai. Kviečia visus 
atsilankyti. — Komitetas.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirin
kimas įvyks sekmadienį, lapkričio 18 
d., Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
PI. 1 vai. po pietų.

Kviečiami atsilanyti visi nariai ir 
narės, taipgi norintieji prisirašyti.

— Valdyba.

Garfield Park Lietuvių vyrų ir mo
terų Pašelpinis Kliubas rengia muku 
Salių, subatoj, Lapkričio (Nov.) 17 d. 
'923 m*. John Engel’s svetainėje, 3720 
W. Harrison. Ęviečiam visus atsilan
kyti. nes dalyvaus Garfield Park vai
kų draugijėlė ir manom visi busit už
ganėdinti. Kviečia Komitetas.

L. S. S'. VIII Rajono Centro Komi
teto posėdis įvyks nedėlioj. Lapkričio 
18 d., 10 vai. iš ryto M. Kasparavi- 
čio name 3827 Archer Avė. pirmas 
augštas iš užpakalio. Visi VIII Ra
jono Centro Komiteto nariai nvalonė- 
ste dalyvauti posėdyje, nes turime 
svarbių reikalu aptarimui.

Rašt. M. Kasparaitis.

Bndgeoorto L. P. ir P. Kliubas 
-'engia dideli Juoku Balių, nedėlioj, 
’ankričio 18 d.. Mildos svetainėje, 
3138 So. Halsted St. Pusė pelno vra 
duriama Liet. Auditorium. Pradžia 
>:30 vai. vak Inžanga 35c ypatai.

Cicero. — Lapkričio 18 d.. 1 vai. 
no pietų, Cicero Lietuvių Liuosybės 
svetainėje (14 st. ir 49 et.) įvyks 
susirinkimas reikalu sukūrimo mo
kyklos suaugusiems.

Visi lietuviai ir lietuvaitės esate 
kviečiami susirinkiman, kad išsprę
sti klausimą, ar mes mokysimės 
vien tik gramatikos, ar ir artime- 
tikos. — K. Yurijonas

D. L. K. Vytauto 1-ina Div. Raite- 
Hų ant Bridgeporto laikys mėnesi
nį mitingą lapkr. 18 d.. 1 vai. po 
nietų. šv. Jurgio parapijos 
(32 PI. ir Auburn Avė.)

Visi nariai ateikite laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Rašt. S. Kunevičia.

svet.

Liet. Teatrališka Dr-ja šv. Marti
no laikys mėnesinį susirinkimą šeš
tadienį, lapkričio 1,7 d., 7:30 vai. 
vak., šv. Jurgio parapijos svetainė
je, (32 nl. ir Auburn Avė.)

Visi nariai pribukite laiku. Turi 
me svarbių reikalu.

—‘P Kilevičia, rašt.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienį, lapkričio 
18 d., 7:30 valandą vakare, Ray
mond Institute (816 W. 31 St.) •

Prakalbos bus labai įdomios, tat 
visi yra kviečiami atsilankyti.

— Komitetas

Roseland. — šokius rengia Auk
sinės Žvaigždės LP ir P Kliubas 
nedėlioj, lapkričio 18 d., 7:30 valan
dą vakare C. Strumilo svet., 158 E. 
107 St. —Komitetas

A. L. T. Sandaros 23 kp. rengia 
vakarą nedėlioj, lapkričio 18 d. 7:30 
valandą, Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Avė. Kalbės S. Kodis ir kun. 
P. P. Zalenka, dainuos Sarpalius ir 
Čepaitis, taipjau dalyvaus Bijūnė
lio mokytojas Sarpalius, o A. Rū
gint ei vadovaujant bus klasiniai šo
kiai. Po prograino bus šokiai. Kvie
čia atsilankyti —Komitetas

Lietuviu Moksleivių Susiv. Ameri
koje Centro valdybos ir 2 kuopos 
susirinkimas, kuris pripuolė laiky
ti šią subatą, tapo perkeltas iki 
ateinančios subatos, lapkričio 24.

Tatai Centro valdyba prašo vi
sas komisijas prirengti susirinki
mui raportus ir pagamintus agi
tacijos laiškus sykiu priduoti.

•—C ir kuopos valdyba.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
SLA. 174 kuopa rengia Fuller

Park svetainėje (46 ir Princeton
Avė.) prakalbas, kurios įvyks pir- __ , __ _ - r__
madienį, lapkričio 1>8 d., 3 vai po; Park, Chicagoj.
P^U- ! atsiliepti ar kitų jo pažįstamų p

Dr. S. Biežis kalbės apie sveika- nešti man turiu svarbų reikalą. Ji_
tos reikalus ir kaip nuo ligų apsi- zas Povilaitis, Naujienos, 1739 South 
»«ugoti. —Komitetą*. Halsted St., Chicago III,

PAJIEŠKAU savo dėdės Modesto 
Povilaičio kuris pirmiau gyveno Ci
cero, Ill2 o paskiau rodos Brighton 

Meldžiu jo paties 
ira- 
uo-

PAJIEŠKAU V. Remos ir kartu MOTERŲ
pranešu iam, jeigu bėgiu 5 dienų ne|»-— 
ateisi užbaigti savo pradėto darbo. REIKIA -— 
aš busiu priverstas atiduoti kitam Ir,. . . ,
ir užmokėti likusius pinigus. Patyrusių moterų sortavimui

ppaa tF- Tverbonas skudurų.6000 Lowe Avenue, Į

Tel. Canai 1890 ■■■■■' ■ .............. . .. .Aš JONAS BBAZAS pajieškau 
pusbrolių Adomo ir Tadeušo Brazų 
ir puseseries Elenos Bružaitės, Švė
kšnos valsčiaus, Meiželių sodos. Tu
riu labai svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti ar-kas žino pranešti už 
ką busiu dėkingas.

Jonas Brazas,
324 N. State St., Westville, 111. i

PARDAVIMUI (Delicates- 
sen), ir visokių kitokių mažmo
žių krautuvė. Gera vieta, ruimai 
gyvenimui. Parduosiu pigiai tai 
yra gera vieta Lietuviui.

8308 So. Halsted St.

NAUJOS SODYBOS 
1-2-5 akry traktai

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

REIKIA OARBININKĮI
VYRŲ

REIKALINGAS pirmarankis 
arba antrarahkis ditonos keitė
jas. Atsišaukite:

Naujienų ofisan
REIKALINGAS partneris sul 1739 So, Halsted St, Box 374

$10,000 į garage 
ma pirkti netik 
namą.

Tel. Roosevelt
Charly

JIESKO PARTNERIU
biznį. Gali- 

biznį bet ir

2148

SIŪLYMAI KAMBARIO

REIKALINGAS —
BUČERIS, kuris moka ir 

knygvedystę.
Atsišaukite:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 375

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, dailioj vietoj ir ant 
biznio gatvės, kampiniame nau 
jam name ir nauji fikčeriai, 
viskas verta apie trys tūkstan
čiai. Del greito pardavimo ati
duosiu už $1,500. Vieni fikče
riai verti daugiau negu, tiek, 
nes aržuoliniai, mašina ihėsai 
ir kavai malti, 2 krėslai, registe 
ris ir daug kitų dalykų. Arba 
mainysiu ant Fordo Touring 
Karo. Priežastį patirsite ant vie i 
tos, 1901 W. 22 Str.

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pada
linti į mažesnius 'lotus. Geras 
pirkinys ateities investmenutui. 
Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 minutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus 
$10 į mėnesį,

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 pašildymą. Atsišaukite: 

2441 W. 45th PI.

po

REIKALINGAS ANTRARAN-
RENiDAI šildomas kambarys,! jflĮg BEKERIS PATYRĘS 

gerai įrengtas. Turi būt švarus! SAVO DARBE, 
vaikinas. Atsišaukite, NaUjie- Į Atsišaukite: 
nos, 1739 So. Halsted St., I 3300 Emerald Avenue.

Box 373 __________________________

ĮVAIRUS SKELBIMAI Reikta -
——-—-—I Selesmano. Mes turime vietą mu- 

STOGDENGTYSTE | sų pardavinėjimo departamente
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas I vikriam, energiniam ir ambitingain 
ir garantuojamas už $4. Automobilių Į vyr«t butų gerai kuris turi parda- 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- Į vinėjimo patyrimą, bet nebūtinai 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di-1 reikalinga. Gera progą geram vy- 
džiausia ir geriausia stogų dengimo | rui. Turi kalbėti angliškai. Pasi- 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos | matykit su Mr. D. H. Bailey, New- 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne York Life Insurance Company 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Ave.,|Wcst Si.de Skyrius, 2 augštas, West 
Phone Lawndale 0114. | Side Trust and Savings Bank Bldg.,

| Roosevelt Road and Halsted Str.

ŠTAI kur pro&a tau. Parsi
duoda grosernė ir delikatesen 
krautuvė, gera vieta, geras biz
nis ir išdirbta per daugel metų, 
čia tai yra tikra proga tau Pa
daryt gerą pelną. Atsišauk grei
tai ir pirk tą biznį. Viskas tik 
už $1,200.

iWailter Yurkeviče
2423 W. 63 Str.

Louie Lahon,
156 W. Washington St 

Room 40, Main 2043

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

PARSIDUODA ice cream 
parlor Delicatessen cigarų ir 
cigaretų štoras. Senas biznis. 
Turiu parduoti greit ir todėl 
parduosiu pigiai. Frank Rad- 
zius, 1734 S. Union Avė. .

NATJKĖTAS BARGENAS 2 
flatų mūrinis namas po 6 kam
barius, su visais įtaisymais, 
augštas cementinis beismentas. 
Vertas $11,000 parduosim už 
$9,000. Namas randasi ant
Emerald Avė., netoli 31 St.

C. P. Suromskis,
3346 So. Halsted Str.

NORIU PIRKTI 
PRAPERČIŲ 
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room

J*

510

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mų — 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.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

MOTERIMS’ PRANEŠIMAS!
Parsiduoda vilnos visokios rųšies, 

nėriniams, sveteriams ir pančiakoms, 
užjnatką: 25c., 35c. ir 44c. Visokios 
rųšies marškoniai siuląj 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 
gera tavora, negu kur kitur.

Kreipkitės po antrašu:
FRANK SELEMONAVIČIA, 

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

ISRENDAVORMUI
SURFACE LINE KRAUTUVE 

25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Sido, 4 gyvenimui kambariai ir va- 
na* Vėliausi elektros ■ įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

RENDAI storas su 4 ruimais 
gena vieta dėl barberio ir viso
kiam kitam bizniui, lysta galės 
gauti ant ilgo laiko. 8808 So. 
Wallace St. Kreipkitės prie sa
vininko, 5603 So. Morgan St.

RENDAI štoras su gyvenimo 
ruimais. Geras ane kokiam biz 
niui. Ant bizniavęs gatvės. 3552 
So. Halsted St. Kreipkitės 

748 W. 35-th St. 2 lubos

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginų į hotelį prie lo
vų parėdymo ruimas, valgis, gera 
mokestis, 707 N. Clark St., nuo 5 iki 
10 vakare. Arba prašau atsišaukti 
puiki mergina apsivedimui. Aš esu 
puikus vaikinas.

M. RUTKAUSKAS, 
Tel. Dearbom 9574

REIKIA —
moterų sortavimui popierų 

atkarpų. Gera alga.* Atsišaukite.
Frances Hughes Co.

1405 W. 21 Str.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo. Gera 
mokestis, kambarys ir valgis..

3125 N. Halsted Str.
Lakeviehv 9507

REIKIA— 
penkių patyrusių moterų 

tavimui skiMurųų.
P. GOLDMAN 

101 So. Fairfield Avė.

sor*

REIKALINGAS patyręs bučeris 
gera vieta ir mokestis ir užlaiky
mas atsakančiam žmogui. Ateikite 
prisirengęs dirbti.

4828 W. 15-th St. Cicero, III.

PARSIDUODA grosernė, pi
giai. Biznis eina gerai, pigi ren
da, $16 į mėnesi, lysas ant 3 
metų. Parduosiu? už pirmą ge
rą pasiūlymą. Atsišaukite.

4508 So. Wood St.

REIKALINGAS darbininkas 
dirbti ant ūkės kas nori plates
nių žinių kreipkitės laišku ar 
ypatiškai vakarais.

Mr. Juška 830 18-th St

PARDAVIMUI kriaučių, var
tymo ir prosinimo šapa, geroje 
Vietoje, lysas 2 metams, garu 
šildoma. Turiu parduoti tuojau. 
Atsišaukite vakarais.

753 West 35-th Str.

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS, 
su 5 kambarių cottage, netoli 
Ogden Parko, 5 ir 6 kamb., 
karštu vandeniu šildoma pir
mas augštas, aržuolo trimin- 
gai ir grindys, plieno konstruk
cijos, 5 kambarių cottage iš 
užpakalio. Tas yra bargenas, 
$15,000, pinigais reikalaujama 
$5,000 ’ v

Sheehan Witous and Co. 
1654 W. 63 Str.
Prospect 1910

BARGENAS. Pardavimui 2 
ąugštų namas. Yra bučernė ir 7 
kambarių flatas užpakaly, 2 fla- 
tai viršui, attic ir skiepas. Ce
mentinė ėla. Kaina $5,500. 3215 
Parnell Avė. Tel. Republic 2880

PARDAVIMUI biznis ir 2 au
gštų mūrinis namas, su 2 fla- 
tais viršui. Gasas, eelktra, vana, 
krautuvės su 6 kamb., karštu 
vandeniu šildoma, 2 garų ga
radžius, geras biznis, grosernė 
ir delikatesen. Viskas cash, gera 
vieta geram žmogui, gera apie- 
linkė, 3700 So. Honore Str.

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI,
Turiu parduoti tuųrieii savo vėliau

sio styliaus Velour BĮįrloro setą, vel- 
vet karpetą, pastdtomį Kampą, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir deimantinę adatų? Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

ARBATOS ir Kavos krautuve par
davimui. Geri visi rakandai 4 ruiy 
mai gyvenimui. Rendos į menesį 
$80.00, elektra, maiHtynės, už cash 
pigiai nupirks, arba mainysiu Cattege 
ar bungalow.

623 W. 47th St.
Tel. Boulevard 6323

PARDAVIMUI 
biznis išdirbtas, 
Priežastį patirsit

Atsišaukite:
10236 S. Michigan Avė.

gera bučernė; 
pigi renda. 
ant vietos.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų in Mar- 

quette Manor, 5 ir 6 kambarių, 
garu šildomas, lotas 40x125. 
Tokie pat lotai iš abiejų pusių 
šio namo. Užpakaly su sieteliais 
miegamieji porčiai, lędo bak- 
sas, gazinis pečiui ir tt Kaina 
$16,000, pinigų reikia $8,000. 
Ateikite pasirengę Įiirkti šį 
namą, nes jis bus parduotas 
greit.
M. Wiley, 6650 S. Kedzie Av.

PARDAVIMUI nauja 6 kam
barių murinę bungalaw, 2 karų 
garadžius ant kampinio loto. 
Labai gražus namas, išmokėji
mais, 64 Place ir Hamlin Avė. 
Phone Republic 8373 ir 6551

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 
liampos ir t. t. Visus sykiu arba da
limis. 1630 No. Humbold Blvd., 1 
flatas. , 

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI bekernė lietu
vių ir 'lenkų apgyventoj vietoj, 
biznis gerai išdirbtas, kas pir
mutinis laimės; turi būt parduo
ta į trumpą laiką: 4550 South 
Wood Si

PARDAVIMUI visokių rūšių 
vartotų karų, lengvais išmo

kėjimais.
2800 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI prie Ashland 
Avė., netoli 63 St, mūriais na
mas su krautuve ir flatu, gera
me padėjime. Gera vieta dėl 
bekemės. Kaina $15,000. Vei
kite greitai, nes tas bargenas 
nelauks ilgai.

BERNARDY & O’BRIEN 
1954 W. 69th St.

Phone Republic 0174

PARpĄVĮMUI. štai kur bargenas, 
norintiems didelę vietą įsigyti, su 
nažu kapitalu, kur gyvulių gali lai
kyti. Tik pagalvok drauge, kiek 
gali uždirbti sd Kiaušiniais ir su 
Pienu? Savininkas, parduodu na
mas naujas 3 ruimų, beismentas, 
Barni-garadžius muro 8 lotai 30X- 
133 kožnas, daug stako, paaukauju 
už $2200 cash, arba lotą priimsiu 
kaipo dalį, ši vieta prie Kazimieri- 
iių kapinių, veikite greitai, Agen
tų nereikia

J. G. 10330 South Turner Avė.
Mt. Greenwood, III.

! ! ! IŠSIMAINO! ! t f • •

ant far- 
ant kito

4 flatų namas, mainysiu 
nos, loto, bučernės, arba 
/e r o biznio. Namo Kaina $6,750.

Pašaukite Lafayette 5107

PARDAVIMUI Case touring ka
ras, 5 pasažierių, 1*924 modelio. Tu
riu parduoti iš priežasties biznio 
padėjimo. Važinėtas tik 2,500 mylių. 
Kainavo $2,025. Atiduosiu už $1,300

PARDAVIMUI grosernė ir labai 
gera vieta dėl bučernės. Priežastis 
pardavimo ,aš vieną moteris negaliu 
ant toliau biznio užlaikyti.

Kreipkitės j
Naujienų Skyrių 

3210 So. Halsted St. 
No. 49.

PARDAVIMUI prapertė, ge
ros įplaukos, randasi 4435 So. 
Marshfield Avė. Kaina $10,000. 
Įplaukų $120 į mėnesį. Pinigų 
nedaug tereikia. Atsišaukite 
ant 2 augšto, iš fronto.

2-4, KAMBARIŲ mūrinis moderni- 
ikas namas, skiepas ir attic, Brigh- 
on Parke. Parduosiu arba mainy

siu į 2 flatų medinį namą, šio namo 
kaina $10,000.

A. J. Kodykowski,
1265 Archer Avė. atdara nedėiloj

MORTGECIM -PASKOLOS
Mr. Manning 

7054 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI TEATRAS 
KRUTAMU PAVEIKSLU

700 sėdynių 1 pianas ir 1 var
gonai “Orchestrai’ 

Moving-Pictures jmašinu*—pil
nas įtaisymas, pigus ir ilgas 
kontraktas rendavimo. Biznis 

senas ir gerai išdirbtas, 
būt

2 Power

Turi
parduotas greitai, šaukite:

M. J. KIRAS
3385 So. Halsted Str., 

Tel. Yards 6894

EXTRA DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda bučernė ir grosernė viso
kių tautų apgyventa. Daugiausiai 
lietuvių. Randa pigi. Penki kamba
riai dėl pragyvenimo užpakalyje Sto
ro. Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos. 1505 So. 49th Court, Cice-

PARDAVIMUI grosernė ir vi 
šokių smulkmenų krautuvė vie 
na ant viso bloko. Randa pigi 
3 kamb. gyvenimui. Kreipkis.

717 W. 21-str Place

PARSIDUODA grosernė ge
roj apielinkėji visokių tautų ap
gyventa. 'Priežastis pardavimo 
—noriii išvažiuoti kitur.

3122 S. Halsted St.
Klauskit Juozas Bružas

PARDAVIMUI medinis namas 2 
augštų 4 ir 5 ruimai, vienam auto
mobiliui garadžius. Viskas geroj 
tvarkoj. Elektra, maudynė ir 2 rui
mai ant viršaus. Kaina $5,000 tik 
$2000 cash, kiti lengvais išmokėji
mais.

F. GEDUTIS, 
5315 So. Emerald Avė.

Antrų morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
ino 1 metams už paskolą $1,000, 
nėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
Tėra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue stam- 
ias, ir Aakordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
'27 N. Dearbom St.

TURIU jjarduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kaina 
$70.00. Tel. Arniitage 1981 
2502 W. Division St. 2 flatas. I

PARDAVIMUI arba mainymui bu 
černė ir grosernė. Biznis gerai iš
dirbtas. Mainysiu ant geros groser- 
nės arba delikatesen krautuvės su 
namu arba be namo. Kreipkitės j 
Naujienas laišku,

1739 So. Halsted St. Box 371

PAGALVOKITE
$500 TIKTAI $500 

ĮMOKĖTI
5 kambarių nauji cimentinhj blok- 

sų bungalow‘. Pastatyti ant 50x125 
pėdų loto. Randasi 8 mylios t 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 vistų ir tuomi da
ryt gerą pelną.

Matykite
J. PAKALNĮ 

PEOPLES REAL ESTATE CO. 
4888 Archer Avė.

MOKYKLOS
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

BARGENASII! Pardavimui grose- 
rnė ir bučernė, naujas ice box, le
dų mašina, 2 Toledo vogos, 1 flat 
form* vogos, 1 bulvių vogos, mėsai 
peilis, kavos ir mėsos malikas, viso
kie įrankiai, cash ir McCasky re- 
gisteriai, vieno tono Fordas trokas. 
Kaina 83,500. Krautuvė 28x60, kar
stu vandeniu šildoma, 6 ir 4 kam
barių flatai, 2 karų garadžius. 3 
metų lysas. Savininkas, 2400 St. 
Charles Rd., Bel|wood, III.

Phone Belhyood ĮW0

PARDAVIMUI 3 augštų mU- 
rinis namas, 2-6 kamb. flatas, 
1-5 kamb. flatas, Kaina $9,000 
greitam pardavimui. Randasi 
2412 So. Irving Avė. Tarpe Le- 
avitt ir Oakley Avė. Atsišaukit 

2415 So. 60 Court

DIDELIS bargenas parsiduoda 
1 metų senumo mūrinis bungalow 

pu visais įtaisymais: vana elektra, 
beizmentas ir atikas. Tiktai už $5,- 
700 lotas 40 pėdų platumo ir 138 
ilgio. Savininko antrašas:

’ 6444 Archer. Avė-
Teli Prospeet 1070 Ai Gintaras,

Tau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die j

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Styro. 
Petras Gustaitis instruktorius 

> Valandos ryte arba vakarais 
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