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Vokietija negauna
mmisterių

Nebešelpia Ruhr
Eksplozija Illinois kasykloj
Greit atidarys Lietuvos konsu 

latą Chicagoje
Vokietija nesuranda pajie- 
giančiy sudaryti kabinetą

Daugelį kviestą, bet ne vienas 
neįstengė sudalyti kabineto. 
Koalicinė ministerija esanti 
negalima.

re-

paskiau- 
kabinetą 
Ileinrich

BERLINAS, lapkr. 26 
Kancleriui Stressemannui 
zignavus Vokietija atsidūrė ke
blioj padėty — ji negali rasti 
žmogaus, kuris įstengtų suda
ryti naują kabinetą ir tai tokį 
kabinetą, kuris turėtų reichtago 
didžiumos pasitikėjimą.

Jau daugelį žmonių iš visų 
partijų buvo kviesta bandyti 
sudaryti kabinetą, bet nė vie
nam nepavyko, kadangi be so
cialistų negalima gauti didžiu
mos reichstago paramos.

Stresemanno valdžia tarėsi 
su visomis partijomis ir paskui 
pranešė prezidentui Ebertui, 
kad jokio koalicinio kabineto 
sudaryti negalima prie dabarti
nės parlamentarinės padėties.

Albert pakviestas sudaryti 
kabinetą.

Prezidentas Ebertas 
sį pasiūlymą sudaryti 
padavė nacionalistui
F. Albert, buvusiam Cuno kabi
nete finansų ministeriui. Jis 
sutiko bandyti, bet ikišiol jokio 
progreso nepadarė, nes niekas 
nenori užimti ministerių vietos 
jo kabinete. Patys nacionalis
tai yra nepatenkinti tuo, kad 
Ebertas pakvietė Albertą visa’ 
be pasitarimo su nacionalistų 
partija, kuri buvo numačiusi į 
kanclerio vietą visai kitą žmo
gų. Pats Albert yra mažai kam 
žinomas žmogus ir didesniais 
darbais pasigirti negali, o ir jo 
atliktieji darbai didelės garbė? 
jam nedaro. Net ir Jungt\Val- 
stijos į jį labai neprielankia’ 
žiuri, kadangi ir ten jis yra pa
sižymėjęs nekokiais darbais, 
kada jis buvo Vokietijos preky
bos atašė pradžioj pasaulinio 
karo.

Jei Albertui ir pasisektų il
gainiui sudaryti kabinetą, ta’

tas kabinetas vistiek neturės 
parlamento pasitikėjimo. Todėl 
norima sudaryti nepartinį “biz
nio kabinetą”. Tokis kabine
tas tegali būti tik laikinis ir bu
tų žingsnis prie paleidimo reich
stago ir paskelbimo naujų rin
kimų.

Alberto valdžios likimas dau
gely priklausys nuo reichsweh- 
ro komanduotojo gen. Seeckt, 
kuris delei karo stovio turi ne- 
aprybotą galią. Jis savo įsaky
mais gali sunaikinti visus Al
berto darbus. Ka'lbama dagi, 
kad gen. Seeckt turi didelės įta
kos į Ebertą ir labiau negu kas 
kitas prisidėjo prie nuvertimo 
Stresemanno valdžios, pasitikė
damas, kad niekam neįsten
giant sudaryti kabinetą, jis, 
gen. Seeckt, liks Vokietijos dik
tatorium. Sakoma, kad jis el
gėsi sauvaliai ir todėl Strese- 
mannas negalėjo išpildyti socia
listų reikalavimų atšaukei karo 
stovį, paliuosuoti nuo reichs- 
vvehro Saksoniją ir Turingiją ir 
nubausti Bavariją. Streseman- 
nas, tvirtinama, butų taikęsi? 
su socialistais, bet tam kelią 
užkirto gen. Seeckt, o kaip pats 
Stresemannas prisipažino, jis 
prieš reichswehrą nieko negali 
padaryti ir negali jo suvaldyti. 
Prieš pat balsavimą pasitikėji
mo Stresemannui, gen. Seeckt 
išleido įsakymą uždaryti visas 
komunistines ir monarchistines 
organizacijas ir tas galutinai 
nulėmė Stresemanno 'likimą 
Tuo budu gen. Seeckt tik paki
šo koją Stresemannui.

Vokietija sustoja šelpti 
Ruhr bedarbius

Nebesiunčia pašelpos Okupuo
tojo krašto bedarbiams.

Darby Netrūksta

DUSSELDORF, lapkr. 26.- 
Pasak vietos laikraščių, cent- 
ralinė Vokietijos valdžia susto
jo siuntusi pašelpą Ruhr kraš
to bedarbiams.

Paskelbdami tai laikraščiai 
sako, kad okupuotojo krašto 
fabrifantaį buvo' priversti tai
kintis su francuzais ir belgais 
delei augančio pavojaus dide
lių sumišimų iš bedarbių pu
sės.

SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 
sveikai tvirtai moterel 

neatleistina bėdavoti kad darbo 
neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

Naujienų Konteste 
vedėjas

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moteris ant 
lygios su vyrais,

kas- 
taipgi 

seredomis ir

esti Naujienų ofUe 
dien dienomis, o 
vakarais
subatonuis. Nedėliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.
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Didelė eksplozija Illinois 
angliy kasykloje

Žymios permainos Atsto 
vybėje ir Konsulatuose riaušėse

Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

jos vagonus

No. 280

Iš Bolševikijos
Kasykloje buvo arti 1,000 žmo

nių, bet tik du žmonės žuvo, 
kitus pasisekė išgelbėti.

Neužilgo bus atidarytas Lietu
ves konsualtas ir Chicagoje.

CHICAGO. — Vakar Chica
go, Wilmington and Franklin 
kompanijos anglių kasykloje 
prie Benton, Ilk, ištiko smar
ki eksplozija, manoma, m?o 
gaso.

Kasykloje laike eksplozijos 
buvo 922 angliakasiai, bet 
veik visus juos pasisekė išgel
bėti. Tik du angliakasiai žu
vo Ira B. Hamilton ir Har- 
ry Ottle, ir 13 angliakasių li
ko sužeista, jų tarpe šeši gal 
mirtinai.

Tos kompanijos Chicagos 
raštinė sako, kad todėl tiek 
mažai žmonių žuvo kasykloje, 
kad kompanija vartojanti tam 
tikras užtvaras, 
ba galima 
no j kurioj 
leisti jam 
kasyklą.

Ta kasykla esanti didžiausia 
minkštųjų anglių kasykla pa
sauly. Eksplozjia ištiko ryte, 
nesenai pradėtoj dirbti kasyk
los daly, 500 pėdų gilumoje, 
už mylios nuo šaltos. Tuoj aus 
įspėta vaisus laka sitis, ku
rie ir pradėjo skubiai bėgti iš 
kasyklos. Liko sužeisti tik tie 
angliakasiai, kurie 
eksplozijos vietos 
>asiekė ugnis.

Toji kompanija 
^ideflę] eksrflozijją 
Keletą metų atgal
plozija jos kasykloje BlOom- 
ngtonc, kt.T daug žmonių žu

vo. Tada kompanija ir pradė- 
o galvoti apie padarymą už
tvarų gaisro suvaldymui, 
tai labai pagelbėjo, nes šį sy- 
<į apseita be didelių aukų, ka
dangi pasisekė tuojausi užda

ryti gaisrą vienoj kasyklos da-

patarėjo, se-

kurių pagel- 
gaisrą Uždaryti vie
ką syk los daly ir ne

išsiplėtoti po visą

dirbo arti 
ir kuriuos

jau. antrą 
pergyvena.
buvo eks-

Ir

(Pirmesnės iš artimesnių 
nelaimei vietų, West Frank- 
ort ir Herrin, sako, kad ka

sykloje laike [eksplozijos jbur 
vo 1,100 angliakasių, kad du 
žuvę angliakasiai ir keli sužeis- 
ti jau išimti iš kasyklos ir kad 
nors daug angliakasių išsigel
bėjo, visgi manoma, kad ka
sykloje tebėra uždaryti dar 
apie 30 angliakasių. Gelbėto- 
ai jau yra nusileidę kasyklon 

ir įieško žuvusių ar uždarytų, 
tokių yra).jei

Bedarbės Vokietijoje
BERLINAS, lapkr. 26. — 

žiemai besiartinant žmonių 
vargas didėja. Nesenai matyta 
gražiai pasirėdžiusią moterį pa
imant iš srutų griovio žalią bul
vę, gražiai nuošluostant ir įsi
dedant į krepšį. Ta pati mote
ris toliau paėjus prisipilė į savo 
krepšį biskį avižų iš arklio 
maišo.

Harzburge apie 2,000 žmonių 
iš artimos apielinkės susirinko 
prie lauko kur buvo vežami vė
lyvi žirniai. Kada nuvažiavo 
paskutinis vežimas, visi puolė ] 
lauką rinkti dar užsilikusias kui 
žirnių ankštis.

Alaus suvartojimas visoje 
Vokietijoje, vėl pakėlus alaus 
kaĮną, iki tiek sumažėjo, kad 
bravarai nebeišmano kaip išsi
versti, kad nereikėtų visai užsi
daryti.

MILWAUKEE, Wis., 1. 26. — 
Kadangi keturi Antano ir Hele
nos Czepanowskių vaikai atei
davo į mokyklą labai nešvarus, 
tėvai 'liko patraukti į teismą ir 
teismas tėvą išteisino, bet nu- 
baudė motiną $5.

WASHINGTON, D. C. lap
kričio 24 (LIB)..— Gruodžio 
mėn. pradžioje Washingtono 

Atstovybės ir Nevv Yorko Kon
sulato personalai bus žymiai 
sumažinti, o Čikagoje bus ati
darytas naujas konsulatas.

Atstovybės personalas, kuris 
iki šio laiko susidėjo iš devy
nių, atstovo,
kretoriai.S, keturių raštininkų 
ir kurjerio-sargo yra sumažiy 
namas iki keturių asmenų — 
atstovo, sekretoriaus, genera- 

lio konsulato ir vienos rašti
ninkes. Ncvv Yorko Konsulate 
štabas sumažinamas vienu raš
tininku, taip kad dabar konsiA 
lato personalą sudarys konsu
las ir sekretorius. Čikagos kon
sulato štabai taipgi susidėš 
dviejų asmenų — konsulo 
sekretoriaus.

Suėmė Anglijos laivą

iš
ir

Degtinės šmugelninkų laivas 
gynėsi kulkasvaidžiais.

WASHINGTON, lapkr. 26. — 
Jungt. Valstijų muitinės laivai 
suėmė New Jersey pakraščiuose 
Anglijos laivą Tomako, ant ku
rio rasta degtinės šmugelninkų 
“karalių” McCog ir daug pini
gų, taipjau nemažai ir degtinės.

Laivą suimta pirmą kartą už 
6 mylių nuo kranto', bet laivas 
bandė pabėgti ir apsigynimui 
panaudojo kulkasvaidžius, Bet
gi jį pagauta antru kartu už 10 
mylių nuo kranto ir po mūšio 
jo įgula liko nuginkluota, o lai
vas atvežtas New Yorkan.

Laivą tiek to'li juroje gaudy
ta todėl, kad Amerika skaito, 
jog Anglijos priėmimas princi
pe pasiūlymo praplėsti teritori- 
alinę zoną iki 12 mylių tai lei
džia, nors sutarties tuo dalyku 
dar nėra padaryta. Anglijos 
ambasadorius mano priešingai 
ir todėl galima tikėtis Anglijos 
protesto.

Miestai badauja, kuomet pas 
ūkininkus yra pilna maisto. 
•ESSENAŠTTa-Pkr. 26. — 16 

žmonių liko užmušta ir 47 su
žeisti bado riaušėse okupuota
me krašte.

Penki žmonės liko Užmušti 
ir 27 sužeisti susirėmimuose 
tarp policijos ir plepančiųjų 

sankrovas.
Maisto riaušininkai ir poli

cija susirėmė prie Stophen- 
berg kasyklos ir du žmonės 
liko užmušti ir penki sužeisti.

Devyni .žmonės liko Užmušti 
ir 35 sužeisti susirėmime prie 
Rathenau kasyklos.

Maistas pųva, bet žmonės 
badauja.

Okupuotojo krašto, ktaiip ir 
visos Vokietijos miestų gyven- 

badauja delei stokos 
ir Vokietijos valdžia 
Užsienio pagelbos. 
tuo tarpu Vokietijoje 

šiemet buvo geras. 
Ūkininkai turi maisto per pil
nai ir neturi kur jo dėti, taip 
kad' nepardi/otas maistas net 
pūna.

Visas dalykas yra tame, kad 
ūkininkai, didžiumoje dideli 
atgaleiviai, neparduoda mais
to už vokiškas markes, bet rei
kalauja pastovios valiutos — 
Amerikos dolerių, Holandijos 
guldenų ar Anglijos svarų. Net 
nė pųvančio maisto neparduo
da už markes, kad tuo nepa- 
gelbėjus respublikoniškai val
džiai, kuriai jie labai priešina
si.

Del Vokietijos užmušimo Bel
gijos oficieriaus; Belgija at
sisakė tą klausimą pavesti 
internacionaliniam teismui.

Naujas įstatymas vyrų palai
dam gyvenimui suvaldyti.

Hitleris paskelbė bado 
streiką

MIUNCHENAS, lapkr. 26.— 
įBavari j os f aši stų
Adolfas Hitleris, 
nai vadovavo nesėkmingu su
kilimu ir delei to pateko kalė- 

paskelbęs StadeTheim

vadovas 
kuris nese-

jiman, 
kalėjime bado streiką, reika
laudamas jį paliuosuoti.

> Mokytojai reikalauja algų 
pakėlimo.

CHICAGO. — 800 vakarinių 
mokyklų mokytojai ir 200 ext- 
ra mokytojų padavė mokyklų 
.tarybai reikalavimą tuojauS 
pakelti jiems algas. Vakarinių 
mokyklų) mokytojai reikalauja 

/pakelti algą po $2.50 į vakarą, 
o extra mokytojai, kad jų al
ga butų pakelta $350♦ į metus 
ir sulyginta su paprastųjų mo
kytojų alga.

tojai’ 
maisto 
šaukiasi

Betgi 
dergus

7 mirė nuo munsamo
PITTSBURGH, Pa., lapkr. 26. 

;— Per pastarąsias kelias dienas 
nuo munšaino mirė 7 žmonės. 
Jie užsinuodijo munšainu, kuią 
skubiai pagaminta besiartinan
čioms šventėms.

Munšainieriai dirba viršlaikį, 
kad spėjus pagaminti užtekti
nai munšaino šventėms ir ka
dangi nėra laiko gerai munšai- 
ną apdirbti, tai kad jį padarius 
“geresniu” ir stipresniu, deda 
visokių nuodingų priemaišų, 
nuo kurių žmones ir miršta.

5 žuvo nuo munšaino
PHMLADELPHIA, Pa., lapkr. 

26.— Pastaromis dienomis nuo 
munšaino pasimirė penki žmo
nės, o desėtkai munšaino my
lėtojų sunkiai serga ir guli li
goninėse.

Daug žmonių prigėrė
MANILA, lapkričio 26. — 

Daug žmonių prigėrė Cagayan 
klony, ant Filipinų salų, kur 
pereitą savaitę siautė smarki 
vieš iria. Kiek tikrai žmonių žu
vo, dar nežinoma, bet daug 
namų liko nuplauta, taipjau su
naikinta daug javų ir vanduo 
nunešė daugelį gyvulių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar lapkričio 26 d., užsienio 

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ........... $4.78
Danijos 100 markių ........... $17.81
Finu 100 markių ................... $2.70
Italijos 100 lirų ..................... $4.38
Francijos 100 frankų .....    $5-50

0 Lietuvos 100 Litų ................. $10.00
Norvegijos 100 kronų........... $14.80
Olandų 100 kronų ........  $38.38
Švedijos 100 kronų .......   $26.38 t,,..

Šveicarijos 100 frankų ...a... $17.55resPu^^1*ta‘

9 žmonės sudegė
CONHLUENCE, Pa., lapkri

čio 26. — Samuel Roscoe, jo 
pati ir 7 jų vaikai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų namą netoli 
miestelio.

NIGE, Fra n rijoj, lapkr. 25.— 
Rumunijos karalienė Marė te
legrafavo instrukcijas tuojau^ 
prirengti jos Nice dvarą. Spė
jama, kad dvaras yra priren
giamas prigaludimui Graikijos 
karaliaus, jei jis turės bėgti 
kada Graikijoje bus paskelbta

BRIUSELIS, lapkr. 26. — 
Belgijos valdžia užgriebė Vo

kietijos vagonus Duisburge ir 
Hamborne delei Vokietijos ne- 
a įsakymo į Belgijos ultimatu
mą, reikalaujantį 1,250,00 
frankų atlyginimo už užmuši
mą ties Dusseldorfu kovo m., 
belgų Įeit. Graff.

Belgijos ultimatumo nusta
tytas laikas užsibaigė, vakar. 
Belgija pirmiau atmetė Vokie
tijos pasiūlymą, ikad tas klau
simas butų pavestas išspręsti 
Haagos internacionaliniam teis 
mui. Tada Vokietijos valdžiai 
liko pranešta, kad reikalauja
moji atlyginimo suma bus 
konfiskuota okupuotame kraš
te, jei Vokietija reikalaujamos 
sumos neužmokės.

ILieit. Graff liko nušautas 
važiuojant gatvekariu tarp 
Ruhrort ir Walsum. Jį užmu
šė keturi vokiečių policistai, 
kurie manė jį esant tuo belgu, 
kuris kiek pirmiau nušovė vo
kiečių policijos oficierių.

Užgriebtieji vagonaji buvo 
prirengti išsiuntimui Vokieti
jos valdžiai. Jie bus parduoti, 
o gautieji pinigai busią 
duoti .žuvusio oficieriaus 
mynai.

Bolševikų valdžia išleido nau
ją įstatymą apie tėvų prieder
mes link savo legalių ir nelega
lių vaikų.

Einant tuo naujuoju įstaty
mu, kiekvienas vyras bus smar
kiai baudžiamas, kurs apleis 
savo moterį ir vaikus, neapru- 
pinęs jų gyvenimo 
niai. Vyras, kurs 
vaikų su keliomis
turi visus tuos vaikus užlaiky
ti, rūpintis jais tol, kol jie tiek 
užaugs, kad galės patys savo

ekonomi- 
sugyvena 

moterimis,

NUO ŠIAURĖS POLIAUS ATI
DARYS KLIUBĄ CHICAGOJ.

kapitonas 
kuris pa

yra kely

ati- 
šei-

GUB. M0RR0W PASKIRTAS 
GELEŽINKELIŲ DARBO 

TARYBON.

WASHINGTON, lapkr. 26. — 
itentucky gubernatorius Edwir 
Morrow, kuris sekamą mėnesį 
tos vietos netenka, šiandie pri
ėmė prezidento Coolidge paski- 
rimą į geležinkelių darbo tary
bą, vieton R. M. Barton, kuris 
rezignavo.

CHICAGO. — Prieš Padėkos 
dieną, trečiadienio vakare, 
Belmont įlankoje bus atidary
tas naiJjas plaukiojantis Chica- 
go Yacht kliubas.

Kliubą atidarys 
Donald MacMillan, 
sakys prakalbą.

Bet MacMillan
prie šiaurės poliaus. Vėliausio
mis žiniomis, jis yra jau ne- 
taip toli savo tikslo ir todėl, 
suprantama, jis negalės asme
niniai dalyvauti kliubo atida

ryme ir pasakyti prakalbą. Bet
gi jis atidarys kliubą pagelba 
radio ir pagelba to paties radio 
jis pasakys prakalbą, kurios 
galės klausytis visi susirinku
sieji. Kartu MacMillan girdės 
visą atidarymo programą, ku
ris irgi bus perduotas jam pa
gelba radio.

Sakoma, kad tai galbūt bus 
pirmas toks tolimas susižino
jimas radio pagelba. MacMil
lan yra pirmas tolimosios 
šiaurės tyrinėtojas, kuris savo 
laivą aprūpino stipriu radio ir 
galėjo visą laiką susižinoti su 
JUngt. Valstijomis ir Kanada, 
išėmus “amžinos dienos” lai
ką, kada radio negalėjo veikti 
tokioj tolimoj šiaurėj.

TRYS PAREINIO SEPARA
TISTAI UŽMUŠTI

DUSSELDORF, lapkr. 26. — 
Apie 100 anti-separatistų, apsi
ginklavusių revolveriais ir laz
domis, užpuolė būrį separatistų 
ties Dueren ir juos sumušė. 
Trys separastistai liko užmušti 
ir 11 sužeista.

ŠIANDIE— giedra; biskį 
šalčiau.

Saulė teka 6:53 valandą, lei
džiasi 4:22 valandą. Mėnuo te
ka 7:13 valandą vakare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

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

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
ju 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, III,
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Kaip senatvę atitolinti

Baso Dr. A. J. Karalius.

(Tęsinys)

Turime įrody-

metai

per krutinęMieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

jų rolė 
mirties 

Reiškia, 
kitomis

’ NAUJIENOS Patiem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siusti man pavyzdi No............
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

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

ANT NAUDOS.

bu- 
at- 

skelbe, 
pūva

nu- 
ir paskui be

j

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nu®

$5 iki $25
arba overkauto. Mes

Borden’s
“Selected

šiandien

Borden’

I

Kaip Prailginama Žmogaus Amžius 
ir Atjauninama Nnw1

Žmogaus Kunas
arba

meilę svajoti, net mylėtis.
Iš to, kas pasakyta, galime 

padaryti vieną išvadą: lyties 
liaukos lošia svarbią rolę musų 
gyvenime, ypatingai 
svarbi ilgam amžiui, 
atitolinimo procese, 
lyties liaukos sykiu su
liaukomis gali žmogų nusendin- 
ti be laiko, arba prailginti 
gyvenimą.

Šimtas metų atgal Gali įro
dė, kad išpiovus lyties liaukas 
susimažina smagenys. Vėliaus 

ir kiti tyrinėtojai tai patvirti
no. Sulyginus skapus su nor
maliniais vyrais proto skirtu
mas kiekvienam aiškus be jo
kių įrodymų. Moebius nerado 
nė vieno žymaus žmogaus pa
saulio istorijoj, kuriam lyties 
liaukos išpjauta. Didesnė dalis 
genijų buvo lytiškai pažymėti
nai stiprus, turėjo veiklias ly
ties liaukas. Niekas negalėtų | 
įsivaizduoti skapais tokius žmo
nes kaip Napoleonas, Goethe ir 
kt. Galime pasakyti, kad dide
lių žmonių privatinis gyveni
mas nėra labai “doras”.

Endokrinės liaukos tuo budu 
kontroliuoja protą, charakterį 
ir visus musų palinkimus. Pra
dedama sakyti, kad didesnė da
lis kriminalistų turi kokių nors 
liaukų pakrikimus.

Lyties liaukos ir žmogaus 
amžius.

Ilgai gyvenusių žmonių bio
grafijos nusako jų lyties liau
kų veikimą ir stiprumą. Tai ga
lima įrodyti pavyzdžiais. Jau 
esame kalbėję apie tuos asme
nis, kuriems lyties liaukos iš
plautos: jie visuomet neran

gus, tinginiai, be ambicijos, be 
energijos, nenori kiek giliau 
protauti ir greičiau nusensta 
Apart to, tokių asmenų ir kiti 
organai nukenčia. Tyrinėjimai 
įrodė, kad tokių žmonių skran-

1829

dis, jaknos, širdis, žarnos ir kt. 
organai irgi nukenčia; nuken
čia ir kitos liaukos, ir sykiu 
visas kunas. Del to jie greičiau 
nusensta. Ovarų pakrikimas 
krikdo širdį, pagreitina širdies 
plakimą. Ovarų ligos pakrikdo 
virškinimą. Netekę lyties liau
kų asmenys greičiau įvairiom 
ligom pasiduoda. Visos endok
rininės liaukos saugoja kūną 
nuo užpuolikių bakterijų. Dar 
nė vienas asmuo be lyties liau
kų nesulaukė šimto metų.

Tarnas Parr, kuris išgyveno 
153 metus, buvo stipras lytiškai 
veik iki pat mirties. Draken- 
berg gyveno 146 metus, turė
damas 111 metų apsivedė, o su
laukęs 130 metų įsimylėjo į 
jauną kaimo mergaitę. Petras 
Albrecht gyveno 123 metus, 85 
metuose apsivedė ir susilaukė 
septynių vaikų, švedas Deng
ias gyveno 120 metų, 85 metuo
se apsivedė ir susilaukė aštuo 
nių vaikų. Baronas de Capellis 
gyveno 107 metus, keturis kar
tus vedė, susilaukė septynių

:ų. R. Glan gyveno 114 me
tų, vedė 30 metų moterį ir iki 
mirties buvo lytiškai veiklus.

Tyrinėjimai įrodė, kad šitie 
ir kiti ilgai gyvenę žmonės tu
rėjo stiprias lyties liaukas. 
Kraujo cirkuliacijos suradėjas 
Harvey, aprašinėdamas Parro 
kūną, aiškiai pasako, kad “ly
ties liaukos buvo didelės ir svei
kos.” xTą patį patvirtina apie 
kitus ilgaamžius prof. Cunnin- 
;ham, Dr. Keill ir kt. tyrinėto
jai, į kurių darbus čionai nėra 
vietos gilintis.

Moebius štai kokių pastabų 
Goethės biografijoj padaro: 
‘šitas žmogus daugiau padarė 
senu būdamas, negu savo jau
nystėje.” O Mcčnikovas pridu
ria: “Tiktai ačiū meilei Goethe 
galėjo senu būdamas tokius 
didelius darbus nudirbti.” O vi
siems žinoma, kad Goethe labai 
mylėjo moteris ir senu būda
mas. Sulaukęs 74 metų jisai 
Įsimylėjo zį jauną merginą (Ul- 
ricke Lewetzow). Jisai norėjo 
vesti tą mergaitę, bet tėvai ne- 
!eido. Goethe susirūpino ir net 
apsirgo gana pavojingai. Pa
skui jisai vėl turėjo meiliškų 
prietikių su kitom panelėm. 
Net mirdamas Goethe ištaręs: 
‘žiūrėkite, — kokia graži mo- 
teris-juodplaukė....”

Viktoras Hugo iki pat mir
ties neliovė moteris mylėjęs. 
Nusenęs norvegų dramaturgas 
Ibsenas iki pat mirties roman- 
savo su jaunom merginom.

O moterys ?
mų,,kad butą ir esama moterų, 
t. y. ilgai gyvenusių ir begyve
nančių, kurios neliauja apie

Atjauninimo budai.
Butą ir esama ir kitokių 

dų prailginti amžių arba 
jauninti. Mečnikovas 
kad žmogaus žarnose
maistas, apnuodija kūną, 
sendina be laiko 
laiko numarina. Alisai šitoj sri
ty labai daug nuveikė ir surado, 
kad rūgęs pienas naikina puvi
mą, apvalo kūną nuo nuodų ir 
prailgina gyvenimą. Bulgarijoj 
jisai surado daug šimtamečių 
žmonių, kurie valgo ir geria rū
gusį pieną. Tuoj aus pradėta ga
minti rūgusio pieno baciliai, 
bulgariniai baciliai ir siūloma 
kapo vaistas, kuris žmogaus 
amžių prailgina. Nors Mečniko- 
vo tyrinėjimuose yra daug tie
sos, vienok jisai nesurado tik-

rų būdų kaip atjaunėti ir pat
sai mirė šimto metų nesulau* 
kęs.... Labai gaila, • Bet ką tu
padarysi. /

Atsirado, entuziastų, kurie 
skelbė, kad saulės šviesa prail* 
gina žmogaus gyvenimą ir at
jaunina. čia irgi yra tiesos: 
saulės šviesa labai reikalingas 
ir visiems naudingas daiktas, 
ypatingai seniems ir silpnes
niesiems, bet saulės šviesa ne
gali mus atjauninti, negali iš 
senų jaunus padaryti. Ir šita 
teorija, graži ir tarsi moksliš
ka, eina užmirštin.

Vandens šalininkai buvo be
pradedą skelbti, kad vanduo 
yra geriausias vaistas nuo vi
su ligų ir negalių, kad vanduo 
atjaunina žmogų ir senatvę ati
tolina. Tyrinėjimai įrodė, kad 
ir čia yra truputėlis tiesos: 
įvairios maudynės tam tikruose 
atsitikimuose labai naudingos 

gali tūlas ligas išgydyti, be 
tai yra labai netikras būdas at 
sij atminti, Ir šita teorija nu 
keliavo į jai skirtą vietą, į už 
mirštį. Vanduo žmonių at.uu 
nirt’ nepajėgia ir nepajėgs.

(Bus daugaiu)

KUONEI TEIKIATE ŠEIMYNAI

s “Selected” Pieną
jys telkiate genausį pieną

kokį galima gauti.
Jis yra geriausia Bordeno

Užsisakykit

BORDENS
ErmlIoductsCo. oi Illinois 

Frankiin 2110

Perlines Queen Koncer
tinos Yra Geriausios

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

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

3323 So. Halsted St, 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedelioinis nuo 9 iki 12 ryto.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ 
TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 

Rengia

Lapkričio (Nol) 20 d., 1923
■ BAŽNYTINĖJ SVET 

35 ir So. Union Avė.

Malonėkit visi atsilankyti į balių kur bus proga 
pasilinksminti ir pasišokti prie gražios muzikos, kur 
grieš J. Lempko orkestrą. Kviečia Komitetas.

Ispatdavimas Utarninke ir Seredoje 
Dvigubos štampo s arba tikietai visą dieną utarninke 

“Namas geriausios vertes’

No. 1829. Dvidešimts trjs 
atgal moteris ir merginos dėvėdavo 
panašias sukneles. Jos buvo gražios 
dėlto jos ir sugrįžo pas mus.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2 U y ardo ir 2% 
yardo 40 colių skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virį 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pavy z
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ii 
Adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina U 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

Padarytos iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba grožiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.

Katalogas atsiunčiamas 
dykai

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS

Grtnrtast Dop
South Sides didžiausia dgpartamentinė krautuvė 

Nepriimam orderių paštu nei Daug vietos dėl karų
telefonu pastatymo

PADEKAVONES 0BOS SPECIALAI
STALTIESĖS

Mercerized lininės, atsiuvi netos 
•staltieses, mieros 72x72 parinktų 
patternų, $2.29 vertės fi* 4 
kiekviena

NOSINIAI
Mercerized lininio užbaigimo no
siniai, meros 18x18, 25c 4 
vertės kiekvienas I v v

LUNCIUI AUDE
KLAS

Mercerized lininio ' užbaigimo 
scalloped kampais lunčiaus aude
klas, $1.39 vertės, fl* 4 
kiekvienas l«Uv

DAMASK
Mercerized lininio užbaigimo 
stalo damask, 58 colių pločio, pa
rinktų patternų, ver- EQa 
tės 79c. jardui vOU

UNION SIUTAI
Moterų vatiniai union siutai, 
minkštos fleece, lininiai, dutch 
apykaklės, rankovės iki alkūnių 
arba be rankovių, mieros 36 iki
44, vertes $1.50, RQa
specialiai - - Ovw

PANCIAKOS
Vaikų šilkinės ir vilnonės pančia- 
kos, baltos, geriausios i-ųšics, 
mieros 4 iki 6%, 79c„ Kf) A 
specialiai vVlf

FELT SLIPERIAI
Moterų nertiniai Tut styliaus, 
užyarstomi, briedžio skutos pa
dai, spalvuoti, gražus, mieros 4 
iki 8, specialiai $1.19

BROMO QUININE 
30c. baksas Grove’s Bromo Qui- 
nine tabletai A
tiktai fa v v

TERRY CLOTH
Parinkti} artistiškų stylių, viso
kių spalvų, paprastai 98c., spe
cialiai jardui 
tiktai ~ V

TOY VIRTUVĖS

Aluminum virtuvės setas, supa
kuotas gražiame bakse. Yra di
delis keptuvas, duonos keptuvas, 
plate ir puodas, už JLSt A 
sei/H

MALTED PIENAS 
Horlick’s $3.75 mieros, Padčka- 
vonės Dienos E “J 7 R 
specialus *■ mIEb f w 
PUIKUS DRESEKIO 

UŽDENGIMAS 
Baltas ir eeru artistinis audek
las, embroidered ir lace trimin- 
gai, 89c., vertės, ^LQa

‘Kiekvienas "IvV
PUIKIOS STAL

TIESĖS
54 colių eeru, Indiono galva. Ap
valo trimavimo su clung lace,

$1.99

DRUSKINELES IR 
PIPIRNYCIOS

Dutch Sidabras, naujausiu pat
ternų, $1.25 vertės 7^ A
pora 8 wU
MĖSAI KEPTUVAI 
Vollrach’s balto enamel, pailgas, 
dviejų mierų, vertės iki $4.85, 
specialiai ffO
tiktai

NUT PICKS
Vienas baksas, nikeliu apdeng
tas, už baksą 1Qa
tiktai •< - I vV

GRAPE FRUIT 
PEILIAI 

Shure kraštu gero . 
plieno 50c vertės WWw

GROSERIAI 
Saldžios bulvės, gražios JEa 
Jersey 4 svarai už' favv

CRANBERRIES
Eatmor brand, 4
svarui I

GRINDŽIAI
Dideli Floridos, 
tuzinui ‘ OOG

MAIŠYTI RIE-.
ŠUTAI

Gražus naujos rųšies, A 
svarui po favv

KALAKUTAI
iJdre- jgy2C 

ir daugiau

Puikus sausi, 
suoti, Svarui

Kelias į Socializmą 
Parašė Dr, O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Leidinys 

Versta iš vokiečių kalbos T U R I N 
6.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.
1. Politikos ir visuomenės 

revoliucija
2. Stambiosios pramonės so- 

cializacija
3. Pramonės organizacija
4. Darbininkų komitetai
5. Stambiųjų dvarų sociali- 

zacija

Valstiečių ūkio socializa- 
cija
Miestų žemės plotų ir na
mų socializacija

8. Bankų socializacija
9. Ekspropriatorių 

priacija
10. Socializacijos sąlygos

Knygutė 35 puslapių.
Kaina 35 Centai

Verta kiekvienam perskaityti.
“NAUJIENŲ” KNYGYNAS,

1739 So. Halsted St.,

7.

Chicago, III.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. VVaahington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Tik Ką 
Atėjo

JOHN L BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS '

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 S'outh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bidg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telefonas Canal 1667

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phonc Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted £♦.

Yards 1015. Vai.: 6 iii 9 vai.

Didvyrių Paveikslai
Varno Piešti

Vienas iš geriausių 
lininkų Adomas Varnas 
ir išleidęs serijų puikių

Lietuvos dai- 
yra nupiešęs 

_ # w t x c atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

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

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

po 75 centus*
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$8.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advoaataa 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Te!.: Pullman 6377.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

ant jūsų siuto
turime visokio materijoje kokio jyJB 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir ©verkautai fl* 4 Q Efi 
ir augščiau ▼ ■ ”•**’■*

Vaikų siutai ir o verkautai E A
ir augščiau

S. GORDON, X 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į 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.
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į KOBESPONŪENCIJOS

Pittsburgh, Pa PUIKUS DEL

KOKYBE YRA GERIAUSI 
PRIPAZINTIS

RŪKYTOJAI, kurie kartą parū
ko H E L M A R O visuomet 

nori geriau HELMARO kaip pa-
prastųjų Cigaretų. Geri cigaretai 
turi turkišką tabaką, H E L M A R 
turi 100% gryną Turkišką Tabaką.
20 Heliu arų pareina keliais centais 
brangiau negu 20 paprastų Cigare
tų, o HELMARAI yra kelis kartus 
geresni.
HELMARAI yra supakuoti korti
nės popieros dėžutėse apsaugojan- 
čiose juos nuo susilaužymo ir susi- 
trynimo... Paprastieji Cigaretai su
dėti j pundelius.

ATSIMINK DĖŽUTĘ IR VARDĄ

Geriausio pasaulyje rųšies turkiški] ir 
aigiptiškų cigaretų dirbėjai

BOXES 
o/ 
1OOF 
20

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

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

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

Ofiso Telefonas OD II A URA A D Buto Telefonas
Central 4104 *** invvnv Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, k am b. 1202. Kampas State gatvių. 
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

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

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

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ IS LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvim€nesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTŲ ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilis. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą paraši Vaižgantas. 
Kaina $2.00

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

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

“D IR V A”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

............. . i tr

Birutės Choro draugiška 
vakarienė.

Lapkričio 17 d. iL'MD. Name 
Birutės Choras turėjo suren 
gęs draugišką vakarienę save, 
nariams ir artimiems drau
gams. Iš vakaro susirinkę bi- 
rutiečiai linksmai žaidė ir apie 
10 valandą visi buvo pakviesti 
prie vakarienės. Stalai buvo 
gražiai prirengti ir gėlėmis pa
puošti. Po vakarienės choro 
pirmininkas pats taręs keletą 
žodžių kvietė kožną birutietį 
bei birutietę ' iš eilės tarti po 
kelis žodžius. Buvo išreikšta 
visokių minčių apie išaUginimą 
Birutės j didelį chorą ir dau
guma birutiečių išsireiškė, kad 
reikia daugiau pasidarbuoti 
kad sutraukus didesnį būrį jau
nimo. Laimingos kloties.

Naujas lietuvis biznierius.
Jonas Kazlauskas šiomis die

nomis atidarė Beal Estate ofi
są Blackstone Buildinge, room 
616, Fifth avc. Tai pirmas 
Pittsburgho lietuvis einąs pa
našų biznį šioje didžiulėje lie
tuvių kolonijoje. Jonas Kaz
lauskas yra da jaunas žmogus. 
Jis yra baigęs mokslą Pitts- 
burgh’o Universitete. Studijavo 
komerciją. Linkini jaunam 
biznieriui geros kloties.

Scutsaidės biznierių vargai ir 
nesutikimai.

I šiomis dienomis Sautsaidės 
daly lietuviai turi net dvi baž
nyčios — šv. Kazimiero Rymo 
Katalikų ir šv. Jurgio Nepri
klausomą arba, kaip jie patys 
ją vadina, šv. Jurgio Lietuvių 
Tautos Bažnyčia. Tarp tų 
abiejų bažnyčių šalininkų eina 
atkakli kova ir dideles lenkty
nės kolektuojant. Mat abiem 
bažnyčiom reikia pinigų. Šv. 
Kazimiero bažnyčia tuTi daug 
skolų, o šv. Jurgio parapija 
perka naują bažnyčią už 36,- 
000 dolerių; jau rankpinigiai 
duoti. Dėlto vienos ir antros 
bažnyčios kolektoriai eina per 
tuos pačius biznierius, o biz
nieriai nenorėdami nusidėti nū 
vieniems nė kitiems, duoda 
abiem ir skundžiasi, kad per
daug tų kolektorių.

Darbai truputį sulmenkėjo.
Pas mus Pittsburge ir apie- 

linkėse darbai kiek sumažėjo. 
Kai kurios dirbtuves sumažino 
darbininkų skaičių. Apielinkčs 
minkštųjų anglių kasyklose 
darbai irgi sumažėjo, kitos ka
syklos tapo uždarytos, o kitos 
dilba lik keletą dienų savaitėj.

Bedarbių kol kas nesiranda, 
mat didžiuliai “si y Iv orkai” dir
ba pilną laiką, tat kitų dirbtu
vių paleisti darbininkai juosi, 
gai ns darbo
P Grigaitis kalbės Pittsburge.

rItko sužinoii, kad Naujienų 
Redaktorius P. rGigftitis kalbės 
Pittsburghe šio va dienose ir

ves Sūnų svetiinėj, 818 Bel- 
mont St., North Saidoj, o lapkr. 
30 d. L. M.-D. svetainėj, Sohoj.

—•PittsburgiU ts.

NKW YORK, PLTMOUTH 
HAVKE-PARIS

LA SAVOIE ....................... Dec. 1
5UFFERN ......................... Dec. 11
PARIS ................................. Dec. 12

NKW YORK, VIGO (8PAIN). 
BORDEAUZ

Rąžykite dėl ilnveidžioe aprėžomo# 
knyarutėa Juru vietiniui arentu! arba J 
didjjį ofisą 19 Statto Street New York.

PADEKAVONES DIENOS PIETĮ)

Jus galit uždirbt dide- 
liūs pinigus

TAKI GAB BIZNYJE

Su visais extra kepiniais ir. visokiais 
brangiais valgiais kokius turėsite, Padė- 

Dienos Pietai visuomet yra 
Yra visuomet labai smagu tu

rėti vieną valgį kuris yra 
gardus ir pigus — kuris 
turi Padėkavonės Dienos 

7 vertę ir gali numažinti ki
tas išlaidas.
Jelke Good. Luck Marga- 
rinas turi tikrą Padėkayo- 

\\ nes Dienos gardų skonį ir
suteikia kaip tik tokį sko 
n į kaipo aptepimas ant 

Rį duonos šiltas arba šaltas.
ĮĮ1 Kaipo dėl kepimo arba
1(1 abelnam virimui Good

W Luck neturi sau lygaus.
Pataisykit jūsų Padėka
vonės Dienos pietus ir su- 
mažinkit kainas vartojant

ir dabar 
narius, 
įmokėjęs

mes
kurie
$250.

kavonės 
brangus.

UELKE

MARGARINE
Puikiausis 

aptepimas ant 
duonos

Pas jūsų groseminką

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

'Buvusi Vcelik Studio
1147 W. 18th St, kampas May St.

Kalbame lietuviškai

Mes esame sena patsovi Li 
tuvių kompanija 
priimamo naujus 
gali įsigyti taxi
ir likusi:) sumą lengvais išmokė
jimais. Veikite tuojau, nes da
bar yra darbimečio laikas..

HubCab
Victory 7070

2929 So. Halsted St.

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
s tylia u s ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St.,
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

MrsJ MMEVICZ-VIOIKIESi
AZiUšERKA

3101 So. Hahted St., kampas 31 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paine

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir 
gimdymo.

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

Valandos nuo ' 
ryto iki 1 pt> pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Lietuviai Daktarai
Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas < 

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

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

7-8, nedelioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

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

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

nuo 5:80 Dd 7:8i vakare. ;

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Y ardu 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

.............................-....................... I .....................'J
DR. P. G. LUOMONS

Lietuvis Dantų Gydytojas 
X-Spinduliai

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
Tel. Canal 6222. Chicago, III.
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.
\ II „i i. .................. I ■ ...................................... " - — <

ūr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

UR. C. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR, A. MONTVID
Lietuvis Gydytojau ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8060 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedčliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Aknieris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St,
CHICAGO, ILL.

....
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 Iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

DR. A.-t. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

b

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

ŪR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P, ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

j

Tel. Blvd. 3138
M. Wo1tkcwicb 

BANIS 
AKUŠERKA 
riu patyrimą Pasekminga, pU- 

tarnauju motė
ms prie gimdy- 

kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

prižiurė- 
u pa

rimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

jinią. Duod

^•S-DR. NERIMAU iSB

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškai 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 ni«5tų, 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avc.

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

DR. M. J. SHERMAN 
.Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po'pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Tndepp.t;'’*’nce Blvd. Chicagv

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti j|, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

.3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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

Optoinctriet 
TeL Boulevard «487 
4649 8. A.hland Avė 
R&mpaa 47-toe rat 

2-roe lubobe

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nerišlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. F. E. REIGHARDT
Specialistas chroniški] ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.

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

2009 North Avė. .

(Kampas Milwaukce Avė.)



\Lenkai siūlė • > 
taikytis?

A. Smetonos savaitraštis, 
“Vairas”, rašo, kad einųs ši
toks gandas:

“Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas dr. 
Rokas Šliupas, grįžęs iš 
pasitarimo užsienyje pa
sikeisti belaisviais su len
kais, daręs seimininkams 
ir valdžios atstovams pra
nešimų:

“Lenkų atstovas prašęs 
jo pranešti Lietuvos val
džiai pasiūlymų derėtis 
dėl sienų. Dr. šliupas atsi
sakęs pranešti valdžiai to
kį pasiūlymų, kadangi jis 
neturįs tam įgaliojimo. 
Tegalįs tartis tiesioginiu 
reikalu, kuriam esųs siųs
tas. Tada lenkų atstovas 
prašęs bent neoficialiai 
pranešti musų valdžiai, 
kad esu geros progos susi
derėti, nes lenkai sutiktų 
atitaisyti savo valstybės 
sienas.

“Grįžęs Kaunan dr.šliu- 
pas pranešęs Seimui apie 
tokį pasiūlymų, raginda
mas nepraleisti puikios 
progos susiderėti su len
kais. Seimininkai nusiun
tę jį pas ministerį pirmi
ninkų p. Galvanauskį, 
kurs išklausęs šio praneši
mo ir pasakęs, jog tegu dr. 
Šliupas pranešiųs len
kams, kad jie turį išeiti 
pirma iš Vilniaus, jei norį 
derėtis.

“Tuo ir' pasibaigė dr. 
Šliupo tarpininkavimas.” 
Vargiai galima abejoti, 

tad “Vairas” rašo, ne iš pir
što išlaužęs tų istorijų. Pra
simanyt nebūtus daiktus to
kiam svarbiam reikale, kaip 
Lietuvos sienų klausimas, ir 
dagi minėt žmonių pavardes 
sųryšyjė su juo, kažin jisai 
ar drįstų, jeigu ir norėtų 
taip pasielgti.

Tenka manyt, kad lenkai 
ištiesų mėgino užvesti nau
jas derybas su Lietuvos val
džia. Bet jeigu pasiūlymas 
išėjo iš lenkų pusės, tai-ko
dėl Lietuvos valdžia atmetė 
jį?

Lengva pasakyt lenkams: 
“Išeikite iš Vilniaus, tada 
mes su jums derėsimės!” 
Bet ar yra būdas prispirti 
juos išeiti?

Jeigu įsivaizdintume net, 
kad lenkų sentimentas jau 
yra taip atsimainęs, jogei 
jie jie patys nori sugrųžinti 
Vilnių Lietuvai, tai ir tuo
met kažin ar jų valdžia tu
rėtų drųsos imti ir be nie
kur nieko išsikraustyti iš 
jo. Juk tai butų didelis “ne- 
unaras”!

Galvanauskas kitusyk 
stojo net; už Hymanso pro
jektų. Gal bomba, kuri už 
tai buvo mesta į jį, taip jį 
nugųsdino, jogei jisai jau 
bijosi ir galvoti apie dery
bas su lenkais.

3 žmonės užmušti omnibusui 
nusiritus nuo* kalno.
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ITSe UtkBaaUM Daily N«w* 
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TdRor P. Srigaitia

1780 South Halstod Stroot 
Chicago, III.

Tolephona Roomvalt 85M

Subscription Rateai
18.00 per year m Canada.
17.00 per year outride of Chicag*.
$8.0f per year iii Chieagn.

8c per copy.

Entered as Second Ciane Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
trf Chicago, 1)1., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iftakiriaa* 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. HalstediSt., Chicago. 
III. — Telefoną* i Rooseyelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paltui
Metama$8.00 
Pusei metų _ ............................4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam_______—_ 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per nežiotejual
Viena kopija . - ., 8c
Savaitei----- -------------------- 18c
Mėnesiui -.......................... , __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje 
pastai
Metams$7.00 
Pusei motų 8.5D 
Trims mėnesiams _  . . 1.75
Dviem mėnesiam------ ----- 1.25
Vienam mėnesiui ,75 

uietuvon ir kitur ožsieniaoset 
(Atpiginta)

Metams------------------------------- $8.00
Pusei metų....................... - -— - 4.0$
Trims mėnesiams_________ i__2.00

Pinigus reikia siusti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Konservatorių ir 
liberalų koalicija.

Iš Anglijos vis daugiau 
ateina žinių apie konserva
torių ir liberalų susirūpini
mų ateinančiais parlamento 
rinkimais. Jie bijosi, kaa 
nelaimėtų Darbo Partija, 
kuri savo platformoje reika
lauja, kad stambusis kapita
las butų priverstas atsižadėt 
dalies savo turto valstybės 
skolų padengimui.

Vienas Amerikos laikraš
čio korespondentas praneša 
iš Londono, kad yra patvir
tintas tas faktas, jogei kai 
kuriose vietose konservato
riai padarė sutartį su libe- 
ralis nekenkti vieni kitiems, 
idant nedavus progos Darbo 
Partijai pravesti savo kan
didatų.

Tai yra labai įdomus reiš
kinys. Anglijos savininkų 
klasės jungiasi į daiktų, kad 
atsilaikius prieš darbinin
kus.

Anglijos publikai valdžia 
paskelbė, kad ji paleido par
lamentų dėlto, kad ji nori pa
tirti žmonių nuomonę muitų 
klausimu. Muitų gi klausi
mas Anglijoje buvo beveik 
per šimtų metų svarbiausias 
klausimas, kuriuo skyrėsi 
konservatoriai nuo liberalų. 
Ir dabar, paviršium žiūrint, 
išrodė, kad šioje rinkimų 
kampanijoje eina kova ant 
žūt ar būt tarpe protekcioniz 
mo ir “laisvosios prekybos” 
šalininkų.

Tuo gi tarpu pasirodo, 
kad liberalams ir konserva
toriams daugiaus rupi nuga
lėti Darbo Partijų, negu iš
spręsti tų pamatinį dalykų, 
dėl kurio jie taip ilgai kovo
jo tarp savęs. Ir liberalai ir 
konservatoriai pasirodė, 
kaipo Kapitalo partijos.

Tuo lengviaus dabar bus 
Darbo Partijai sumobilizuot 
po savo vėliava darbininkus. 
Neturėdama stiprios spau
dos, ji dar vargiai galės per
galėti abidvi buržuazines 
partijas, bet iš rinkimų ko
vos ji išeis žymiai padidinu
si savo šalininkų eiles.

VERONA, Italijoj, lapkr. 25. 
—Trys žmonės liko užmušti, 
trys gal mirtinai sužeisti ir 7 
sužeisti sunkiai, kada omnibu
sas pašildo užsisukime kalnuo
se ir iiuo kalno nusirito.

EKSKOMUNIKUOTAS.

Juozas Baltrušaitis pirma 
buvo labai gerbiamas žmogus 
tąrpč lieltĮuMp komunjistų. Jie 
vadino jį “nenuilstančiu darbi
ninkų klases veikėju”, “tikru 
rtevoliuA' orvierium”, “ištikimi 
proletariato draugu” ir 1.1.

Bet dabar jau Baltrušaitis 
pavirto jiems — ‘tamsybės 
apaštalu”!

štai kokią “korespondenciją” 
iš Nerw Kensington, Pa., įdėjo 
“Laisvė”: 

/

“Tūlas laikas atgal čia at- 
sibaladojo keletas pabaldų, 
kurie trankos kampas nuo 
kampo ir, vadinadamiesi 
‘kairiaisiais’, pradėjo atgituo- 
ti kai kuriuos žmones tverti 
kokią tai ‘apšvietus’ kuopą. 
Gavo kelis svyruotojus ir 
sutvėrė kuopą. 28 d. spalio 
surengė ir prakalbas. Pasi
kvietė kalbėtu Baltrušaitį. 
Tasai žmogus išgyrė savo 
laikraštį, o pasmerkė darbi
ninkiškų (? “N.” Red.) laik
raščius ‘Laisvę’ ir ‘Vilnį’. Vi
saip tuos laikraščius išnieki
no. .

“Po prakalbų pasipylė 
klausimai. Kalbėtojas pra
dėjo i*aitytis, kip skruzdelių 
užpultas. Nepajėgdamas at
sakyti į klausimus, pradėjo 
koliotis. Su kelionėmis ir 
užbaigė prakalbas.”
Ant tos “korespondencijos” 

uždėta antgalvis: “Tamsybės 
apaštalo prakalbos.”

Kairiųjų komunistų žmonės, 
vadinasi, yrą “pabaldos, kurie 
trankos kampas nito kampo”; o 
vyriausias tų žmonių vadas — 
keikūnas, neišmanėlis ir “tam
sybės apaštalas”.

Kodėl? Todėl, kad jie ėmė 
abejoti apie Maskvos neklai
dingumą ir atskilk) nuo deši
niųjų komunistų. Jie yra at
skirti nuo “tikrosios” komu
nistų bažnyčios, ekskomuni
kuoti.

Kuomet J. Baltrušaitis aną
met prakeikė socialistus ir at
sižadėjo socialisto vardo; kuo
met jisai paskui per keletą me
tų dergė “Naujienas” ir “Nau
jienų” redaktorių, tai jisai bu
vo ant rankų nešiojamas. O da
bar—nėra jam išganymo. Nes 
vienintelė išganymą teikiančio
ji komunistų bažnyčia prakei
kė jį patį.

PRALENKĖ VĖJĄ.

Kitąsyk, sako “Antigo Jour
nal”, buvo manoma, kad “grei
tas, kaip vėjas” reiškia tokį 
greitumą, kurio niekas negali 
pasiekti. Tuo tarpu vėjo grei
tumas retai esti didesnis, ne
gu 100 mylių per valandą. Le- 
kiojančios mašinos gi šiandie 
jau’ padaro dvigubai daugiaus, 
negu tiek. Vienam Amerikos 
aeroplanų konteste nesenai bu
vo pasiekta net 274,2 mylių 
greitumo per valandą.

Technikos progresas pralen
kė vėją.

MAISTO PILNA, BET ŽMONĖS 
BADAUJA.

Vienas Amerikos Uaikraštis 
pakvietė būrį išbadėjusių Vo
kietijos miesto gyventojų ap
lankyti farmas ir pasiteiraut, 
ar galima jose gauti maisto. 
Ta ekspedicija atsilankė 27- 
iuose ūkiuose turtingiausioje 
šiaurės Reino provincijos da
lyje. Ji visur rado pilna viso
kių gerybių, bet gauti negalėjo 
nieko — nei uždyką, nei už pi
nigus.

Pieną ir daržoves turtingie
ji Vokietijos ūkininkai šeria 
gyvuliams, bet neparduoda 
miesto gyventojams, kurie tu
ri tiktai popierines markes. Jie 
reikalauja (Rolanduos guldenų 
arba Amerikos dolerių.

Kai kuriose vietose ūkinin
kai nesutiko nė į trobą įsileisti 
atvykusių pirkti maistą mies-|

NAUJIENOS, CHčlgo, UI
lijonų, su kuria Lenkai turi 
skaityties, nes vaidai ir kovos 
prasidėjo tarp jų ir anų.

Tokiose apystovose ištikro 
verta paklausti, ar lenkai ką 
nors laimėjo savo karingais žy
giais į pietus, rytus ir šiaurę? 
Ar galėjo apsimokėti dėl tų 
gabalėlių svetimos žemės ku
riuos jie pasisavino, suardyti 
taiką, gerą tautų bendradarbia
vimą ir sudrumsti ateitį? Ar 
ištikro apsimokėjo? Jeigu len
kai pripažįsta, kartu su Liud
viku XVI, jog po musų tebū
nie tvanas, tai žinoma, visos 
kalbos baigtos. Tegul istorija 
daro ką ji nori. Bet rimti 
valstybės vyrai taip neprotauja. 
Ir Varšuvai reikėtų turėt dau
giau tokių vyrų, kad žmoniškai

Čionių; grasino net šunimis 
užsiundyti.

šitie faktai padarys gilų į- 
spudį į Amerikos publiką. Ne
senai čia buvo jau prasidėjęs 
judėjimas organizuoti pašalpą 
badaujantiems Vokietijos žmo
nėms. Privačiai asmens ėmė 
rinkti aukas; valdžią rengėsi 
paskirti fondą Vokietijos be

turčių šelpimui. Bet dabar tie 
sumanymai tur-but bus atidėti 
į šalį. Amerika pasakys Vo- 
kiet ij ai: —Žinokitės I >

O vis dėlto Vokietį os betur
čiai neu.žsi'pclno tokio pasmer
kimo. Ką jie kalti,, kad žemės 
savininkai yra taip žiaurus ir 
godus?

Dvarininkus ir ūkininkus tu
rėtų prispirti žmoniškiau elgtis 
Vokietijos valdžia. Bet kad ji 
galėtų tai padaryti, tai ji turi 
tUrėt galios ir pasiryžimo. Ga
lios tečiaus ji turi labai mažai, 
kadangi ją visą laiką niekina 
ir diskredituoja! Francija. Pa
rodyti pasiryžimą kovoje su 
žmonių skurdo išnaudotojais 
Vokietijos valdžia irgi negali* 
tol, kol yra paraližuojamos vi
sos jos pastangos atsteigti nor
malius santykius krašte.

Del keblumų, kuriuos nuola
tos daro Vokietijos respublikai 
Francija\ir Belgija, Vokietijo
je sustiprėjo tie elementai, ku
rie yra priešingi respublikai, o 
liaudis tapo susilpninta.

Vokietijai reikia ne tiek al- 
mužnos, kiek apgynimo mio 
smaugiančio ją išorinio prie
šo. Amerika, kuri padėjo 
Francijai sumušti ją, turi pa
reigą gelbėti ją.

Lenkų politikos nepasi
sekimai

Lenkai apiplėšdami ir šmeiš- 
dami Lietuvą pasiekė visai ki
tokių rezultatų, negu kad lau
kė. Jie buvo. išskaitliavę, kad 
Lietuva turėsianti griūti ir iš
nykti iš žemlapio, jei tik len
kai užimsiu Vilnių ir prapla
tinsią Europoj | smarkią propa
gandą. Šis įsitikinimas buvo 
visuotinai priimtas Varšuvos 
sluoksniuose ir visi tikėjosi 
greit susilaukti vėl Liublino 
laikų.

Bet likimas, matomai, kitaip 
nulėmė. Įžeista Lietuva—ne
miršta. Melai ir skundai ne
nujuodino jos gero vardo. Vie-v 
na, kita valstybė gali nepasi
tenkinti dėl Lietuvos pozicijos, 
užimtos Vilniaus klausime, 
vienok niekas neišdrįs pasaky
ti ką nors prieš jos motyvus. 
Ir dar nuostabesnį dalyką ga
lim pamatyti. Po kelių metų 
nelygios kovos ir ginčo su 
Lenkais, Lietuva išėjo nugalė
toja ne jėgos, bet moraliu 
žvilgsniu. Jos reikšmė žymiai 
padidėjo tarp sau lygių ir tarp 
didesnių. Pabalai joj Lietuva 
yra žymus faktorius ir netoli
moj ateity galės sulošti svar
bią rolę. Bet tai dar ne vis
kas. Lietuvai savaimii tenka 
platesni uždaviniai. Ji vienin
telė pripažinta valstybė viešai 
atmeta nutarimus, pagamintus 
nešvarios ir intrigų politikos, 
kuiia pasaulis kasdien vis la
biau piktinasi. Niekam nėra 
paslaptis kokiais keliais Len
kija pasiekė dabartinių savo 
sienų. Ir Lietuvos protestas 
dvi Vilniaus yra protestas tei
sės prieš pajėgą; doros ir sąži
ningumo prieš intrigas; garbės 
žodžio prieš veidmainiavimą.

Kitos tautos: ukrainiečiai, 
baltgudžiai, žydai, — nukentė
jusieji nuo lenkų — šiam Lie
tuvos žingsniui netiktai praa
ria, bet visa .širdžia jį remia. 
Ir tokjiu budU maža Lietuva 
atsiduria priešaky kelių tautų, 
kovojančių bendrai už teisim 
gurno principus. Toji kova 
platinasi. Ukrainiečiai, boltgu- 
džiai ir lietuviai jau tampa bro
liais, kurioj tik pasaulio daly 
jie gyventų. Kas juos suarti
no? Suartino bendras li
kimas, bendros skriaudos 
ir ateities uždaviniai. Ir taip 
susidaro mažų tautų koalicija, 
skaičiuje siekianti arti 50 mi

nuomonės, kad kaip su viena, 
taip ir kita šalimi — Bavari
ja ir Saksonija — reikia veng
ti gilesnio susirėmimo ir kaip 
nors taikos budu konfliktą 
likvtiduoti, ir tiktai susitarimo 
kdliu nepasiekus jokių rezul
tatų, griebtis aštresnių prie
monių, lygiai taikant kaip 
Saksonijai,, taip ir Bavarijai. 
Socaldemokratų prtijos nariai 
Socialdemokratų partijos nariai 
socialdemokratai važinėjo į 
Saksoniją, kad sutaikinti Sak
sonijos socialistus su centro 
partijohi-His ir sudaryti 'parla
mentariniu keliu koalicinį ka
binetą be komunistų. Tuo ke
liu konfliktas butų visai tai
kingai ir lengvai likviduotas. 
Kafp socialdemokratų Organas 
“Vorwaerts” praneša, štreze- 
manas buvo prižadėjęs nepa
kilti ginklo prieš Saksus dar 
vieną dieną, kada turėjo susi
rinkti Saksų parlamentas ir 
konstitucijos keliu konflikto 
priežastį (komunistų mielą pa
tarnavimą!) likviduoti. Taip 
pat tas laikraštis skelbia, kad 
Berlyno kabinetas buvo nuta
ręs pasiųsti Saksams ne ultima
tumą, o laišką su pasiulymu 
atsistatydinti. Bet štrezemanas 
ir Saksų parlamento nelaukė, 
ir vietoj laiško pasiuntė ulti
matumą. Visa tai padaręs 
Štrezemanas savo kumščiu va- 
duodamos. Vadinas savo kole
gas iš ministerių kabineto vi
sai biznieriškai “apmovė.” Rei
kia atsiminti, kad kai nesenai 
buvo įvykęs koalicinio kabine
to krizis, socialdemokratų par
tijoj įvyko didelė tarpusavė 
kova dėl socialdemokratų to
limesnio dalyvavimo koalici
niame kabinete. Tuomet dar 
laimėjo dalyvavimo šalininkai. 
Bet toliau besivystant gyveni
mui dalyvavimo šalininką 
skaičius kasdien mažėjo. Laik
raštis “Vonvvaets” kol1 kas dar 
randas dalyvavimo šalininkų 
rankose. Bet ir jis jau skelbia, 
kad koalicijos pagrindai bįra. 
Po tokio centralinės valdžios 
žygio Bavarijoj ir Saksonijoj 
koalicijos priešininkų skaičius 
dar labiau sumažėjo. Buvo 
gandų apie naują neišvengia
mą socialdemokratų partijos 
skilimą. JJešinieji, su dabarti 
niais ministeriais pryšaky, ei
nant tais gandais, turėjo pasi
likti ir toliau vyriausieji, o 
dalyvavimo priešininkai turėjo 
atgaivinti nepriklausomųjų so
cialdemokratų partiją. Iš ki

tos pusės turėjo skilti ir Štre- 
zemano partija. Jo partijos 
grupė su Hugo Stines pryša
ky yra priešininkė koalicijos 
su socialdemokratais. Bet pa- 
>sku.t£njis štrezemano, žygis be
ne išgelbės ir vieną ir kitą par
tiją nuo skilimo. Vis daugiau 
ir daugiau ateina žinių, kad 
socialdemokratai) bus priversti, 
jei ne šiandie, tai rytoj iš ko- 
a^ipjijos pasitraukti. Griuvus 
koalicijai, automatiškai bai
gia savo dienas ir ypatingų

Tvarkyti vidaus ir užsieni poli
tiką. Neužilgo pergyvensim ir 
busim liudininkais svarbių į- 
vykių. Pilsudskis užpuldamas 
Vilnių su Lvovu peržengė Ru
bikoną ir pastūmė Lenkiją į 
evantiuros-užgrobimo žygius ir 
sukėlė prieš save išsykio kelias 
tautas. Kova, kokioj formoj ji 
neapsireikštų, yra neišvengia
ma. Lietuva elgiasi taip kaip 
diktuoja teisingumas ir garbe. 
Prie jos šliejasi milijonai kitų 
nuskriaustųjų tautų ir ji jau 
nebe viena. Tolimesnė Britų 
sala vis garsiau pradeda kalbė
ti apie netikslų Vilniaus klausi
mo išrišimą, o jos naisas daili’ 
reiškia pasauly. Lenkija mažai 
laimėjo, bet pralaimėti gali 
iL.ig.-~M. V. • 
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Vokietijos Galas.
• , ---------n , ----------------- - . ' I

(Laiškas musų speciailnio korespondento)

(Pabaiga)

Berlyno! kabineto nariai so
cialistai buvo ir pasiliko tos

įgaliavimų įstatymas, kuris 
dar taip nesenai su tokiuo 
triukšmu buvo priimtas. Tuo
met vėlei susidaro padėtis be 
išeities. Ir jau dabar vokiečių 
tautininkų partija nešiojasi su 
projektu trijų galvų diktatū
ros. Tokiais diktatoriais numa
toma jau generolas Gayl, pra- 
miįpininkas-biznieris, prieš dvi 
savaiti pasitraukęs iš Stines 
biznio, kad pasišvęsti politikai, 
Minoux ir ka.ž-koks von Op- 
pen. Kiek tie gandai ir kandi
datų vardai atitinka tikreny
bei, šiandie dar nėra galimy
bės patikrinti, bet jie nėra ne
galimi. šiaip ar taip, koalici
jos dienos jau suskaitytos.

III. PERSPEKTYVOS.

Straipsnį pavadinau “Vokie
tijos pabaiga” ne tam, kad 
gąsdinti. Tai yra šios dienos 
liūdna tikrenybė: Vokietija su
skilo. Jeigu dabartiniai nera
mumai ir pavoktų karo iega 
nuraminti, visviena neramu
mų priežastis dar toli nebūtų 
pašalinta. Vargas ir alkis kas
dien didėja, partinės rietenos 
kasdien labiau siaučia. Jei pa
siliktų koalicijos kabinetas, - 
ginčas su Bavarija nepabaigia
mas. Jei vietoj koalicijos sto
tų kairiųjų diktatūra — karas 
su Bavarija neišvengiamas. Jei 
stos dešiniųjų diktatūra — 
Saksonija, Tiuringija dar kai 
kurios šiaurės Vokietijos pro
vincijos — parako sandėlis. 
Nuo mažiausios kibirkštėlės 
sprogimas gali kilti. Jei bus 
dešiniųjų diktatūra, tai neiš
vengiamai turės sekti Weis- 
maro konstitucijos arba revi
zija, arba anuliavimas, monar- 
kijos ręsta u ra cii j a vYiso/je Vo
kietijoje ar bent kaikuriose jos 
dalyse. Iš čia piliečių karas. 
Dar nežinia ką pasakys didžio
ji ir mažoji Santarvė dėl vokie- 
čiųx konstitucijos permainų. 
Reikia atsiminti, kad dabarti
nė Čekų-SIlovakų prezidento 
kelionė j Paryžių, Londoną ir 
Briuselį yra labai ankštai su
rišta su Vokietijos įvykiais. 
Grįžimas Wilhelmo į sostą ne
išvengiamai sukeltų šiokį ar 
tokį didžiosios ir mažosios 
Santarvės įsikišimą j vokiečių 
vidaus reikalą.

Kas svarbiausia, Vokietijoj 
nebėra vienos bendros valsty
binės minties, įsigyveno jojė 
gryno kraujo siaurai parapiji
nė politika. Kiekvienas trau
kia į save, kiekvieną nori val
dyti, bet niekas klausyti ir pa
siaukoti. Vokietija dabar Ei- 

ropoj, kaipo ekonominis fak- 
toris užima vieną paskutinių 

menkiausių vietų. Bet ir kaipo 
politinis faktoris ne labai ką 
daugiau sveria. Kasdien grei

tesniu tempu grįžta į vidur- 
arrižį.

Gal ateis metas, kada atsiras 
vyrai ir vadovai, kurie suge
bės pakrikusias dalis sujung
ti vėlei į vieną organizmą, pa
daryti vėlei stiprų, sveiką kū
ną. Bet, tam reikalingi metai 
ir metai, šiuo gi tarpu ji tei

Antradienis, Lankr. 27; 1923

na viena kryptimi — galutino 
pakrikimo ir subyrėjimo kryp
timi. šiaip ar taip, senoji Vo
kietija jau nebegzistuoja, mes 
esame naujos jos gyvenimo 
epochos angoj.

NUernberg,
1923, spalio 29 d.

Kalvarijos atstatymas.
Kalvarija (Mariampolės ap.) 

(L-va). — Karo metu Kalvari
jos miestas daug nukentėjo. Iš 
savo skurdo, kaip matyti, pa
mažu pradeda išbusti. Karo 
metu sugriautoji miesto dalis 
baigiama atstatyt. Ateity mies
tas įgys daug gražesnio vaizdo, 
nes vietoj prieškarinio medinio 
namelio dabar pastatytas arba 
statomas gražus mūrinis vieno, 
o kartais net ir dviejų aukštų.

Ligi šiol buvo jaučiama butų 
stoka. Bet ilgainiui ji bus likvi
duota.

Kalvarijoje yra 4 klasių lie
tuvių progimnazija, lietuvių 5 
komplektų pradedamoji mo
kykla, vokiečių 1 kompl. ir žy
dų 2 kopi. Visos mokslo įstai
gos, išskyrus progimnaziją, 
tilpsta nors ir apšipusiuose, bet 
vis dėlto pedagogijos pakenčia
muose butuose. Progimnazija 
tuo tarpu nuosavo buto neturi. 
Laikosi samdytame name drau
ge su traktierium.

Tos dvi įstaigos drauge gy
vena nuo 1919 m.

Įvairenybės
GYVULIŲ AMžIO ILGUMAS.

Gulbbės gyvena 80 iki 100 
metų, taipjau žąsys ir kažku
rios rūšys ančių. Dažnai gul
bes išpiana šunes; žiemą, už
šalus vandenims, kada gulbės 
neturi kur pasigauti maisto, 
daug jų miršta badu. Bėdoje 
gulbės rėkia; senieji graikai, 
kurie gulbes pašvęsdavo die
vaičiui Apolhii, tikėjo, kad gul
bes šaukdamos pareiškia įnir
siančios. Iš čia yra kilusi ir 
patarlė “gulbės giesmė” — taip 
vadina paskutines dainiaus ei
les. Vargu bau daug yra žmo
nių, kurie žino, kad žUvių yra 
ilgas amžius. Karpiai ir lyde
kos išgyvena per 150 metų, la- 
šaiša tegyvena 6 metus. Pažy
mėtinas gyvybės ilgumas gele
žinės varlės, (vėžio, želvės), 
kuri išgyvena 300 metų. Ge
riausiai susektas yra paukščių 
amžius. Gandras sulaukia 70 
metų amžiaus, erelis — per 100 
metų apuokas — apie 70 metų, 
avėda — 150 iki 170 metų, šar
ka—25 metus? žuvėdra — 60 
metų, žvirblis — 25 me
tus, varnėnas — 18 metų ir ka- 
narė—25 metus. Gpvuliai: gal
vijai -80 iki 40 metų, arkliai 
tarp 40 ir 60 metų, avis —iki 
20 metų, šunes —iki 30 metų, 
katės—iki 20 metų, rudasis lo
kys—40 iki 50 metų. Tarp žvė
rių liūtas pasiekia ilgiausią 
amžių.

KAIP GALIMA GREITAI PA
STORINTI MEDUKUS.

Medukai bent colio storumo 
reikia palengva aštriu peiliu 
nuo šakų iki žemės perpjauti 
žievę dviejose ar trijose vieto
se, tik nepiauti iš pietų pusės. 
Slyvos, vyšnios ir kiti medukai, 
kurių žievė labai kieta ir tamp
ri, labai palengva auga ir sto
rėju, o perpjovus per dvejus 
metus įstorėja tiek kiek nepjo
vus per šešerius metus. Kitais 
metais galima piauti kitose 
vietose tik ne iš pietų pusės.

GCrSldsPaln-EspeilcdoTrynbnu
Nelauk ligi to, kuomet jau bu i pri

verstas Atsigulti. Po alinki .-.n 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
P*ia-Expell<riii išsitrinti ska. 'iainn • virti s.

Ifcvcngkite skaudumų Į<čių ir diegian
čiu sąnarių. Pain •Expo!leris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyj-!

35c. ir 70c, už bonka aptiekus.’.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th Si., Brooklyn, N. Y.
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PADEKAVONES DIENOS BESKE
1 
1
3
1 
i

Pinigų okeane
Maskvos bolševikas bolševi

ką bara: v •
—Tavorščiau, ar pabludai!

Jei tu4 toliau tokią netvarką 
musų finansuose darysi, tai 
mes galime greit sulaukti to 
kios padėties, kaip kad bu r žirą 
zinėj Vokietijoj yra!..

Vokietija piniguos paskendo. 
M’Ii jonai, milijardai, trilijonai 
ir Dievas tėvas šventas žino, 
kaip jie ten toliau vadinas’ Nu
lių nuliai nuliuose plaukia ir 
ant tų nulių dar nuliai nuliuo
se skęsta! Nėra tokio žmogaus 
pasauly, kuris įstengtų suskai
tyti kiek ir kokių pinigų mes 
turime. Daugiausia kas gali
ma padaryti, tai nustatyti siste
ma, kuria butų galima pinigų 
skaitymo darbas pradėti - 
vilties pabaigti.

Vokiečių valstybės pinigai: 
aukso markė (kuri yra tiktai 
l>operiuose, bet kurios nei ant 
poperio, nei be 
nėra), poperio 
yra be skaičiaus 
lijoninius bonus
sus vynioja ir kurios penkiami- 

’iijoninius bonus kitiems nela
bai padoriems tikslams elgetos 
vartoja... Šie pinigai kasdiena 
savo vertybę keičia - 
jie laikomi visai be

Vokiečių provincijų pinigu: 
Bavarijos pinigai, Saksonijos' 
pinigai, Prūsų pinigai, Badeno

damas pastebėdavai, kai jose 
liminadą pardalioja. Dabar iš 
tokių budelių, padaryta bankų 
i-g n toros, kitoios ir gi savo če
kiais moka — čekiai lygus vals
tybės pinigams!

Bet einam šitokia pinigų 
skaitymo sistema ir ui nėra 
galimybės nors apytikriai su
skaityti. Jabar įsitaisė visoks 
Laidas šitaip daryti: paima 
pavyzdžiui, banknotą, kuriame 
parašyta šimtas milijor.s?, ne
deda skersai antspaudą, i.uido- 
iu rašalu pateptą: penki šimtai 
nriiljardų — ir naujas pinigas 
gp^avas. Taip daro ir valsty
bes bankas ir provinei|.*s. ir 
valsčiai. Bet, berods, šituo 
amatu daugiausia užsiima pa
vieni pramoninkai: sako tai 
lengviausias uždarbis esąs, tuo- 
labiau, kad ir atspaudą gali 
kjekvieras namie iš gumos ir 
»š automobilio šiuos galo pa
sidaryti visai lengvai...

Bei ir tai dar ne galas. Šie 
pinigai laikomi be vertės pini
gais. Suko yra dar šitokie, 
lniric teoretiškai vertės turi: 
Roggenmark (rugių markė), 
Bodenmark (žemės markė), 
Dollarscbatzanweisingu, 
danleihe, Rentenmark — 

;sas juos žino, kaip čia 
’a

dės “pastovius” pinigus spaus 
dinti ir valkčiai, ir Bėry Ino 
nies būdų bankai...

Aukso praktikos 
pavyzdžiai

Kaip matytu ' vokiečių 
džia pinigų dirbti netingi: 
rojasi kiek įmanydama,
bene bus vienintelis aiškiai žy
mus jos valdymo rezultatas. 
Na, pinigus ji gali spauzdinti, 
kiek tik ji nori, bet ji tuo ne
sitenkina: už savo pamulevotus 
popergaliu's (ir tai tik vienoj 
pusėj m u levo tu s — kita visai 
tuščia) ji nori aukso gauti ai’ 
bent, mažiausia, svetimos tvir
tos valiutos, ypač Amerikos do- 
leridkų. Pavyzdžiu4!, ne taip 
senai Vokiečių valdžia išmisli- 
jo taip vadinamą devizų dikta
torių, kurio vienintelė pareiga 
—lupti iš gyventojų auksą ir 
svetimos valiutos bonus. Jis, 
pavyzdžiui, išleidžia įstatymą, 
kuriuo kiekvienas pilietis tt/ri 
tam tikrą dalį pas jį esamų 
svetimų valiutų atiduoti valsty
bės bankui — po priesaika. 
Jei pasitaikytų, kad pilietis pe- 
teisingai prisiekia, ir svetimos 
valiutos turi daugiau, negu “sa
ko, tai gresia didžiaitfsios pa
baudos. Už tą malonę jis gau
na iš valstybės iždo poperga- 
lių krūvą. Jei kas neturi jo
ties svetimos valiutos, tai ir 
;as turi sumokėti valstybės iž
dui tam tikrą pinigų kiekį, 
kad jis galėtų biržoj svetimos 
valiutos nusipirkti. Tito rei
kalu dabar daroma taip vadi
namos oblavos: poliemonai ap
supa tam tikrą kavinę ar mies
to kvartalą ir randamus pas pi
liečius svetimos valstybes pini
gus konfiskuoja valstybės la
jui.

Taip vokiečių valdžia savo

Na, tam ji ir valdžia, kad pi
liečius smaugtų. Bet ji tuo 
nesitenkina; ji užgulė ir aus- 
laenderius, kitaip sakant sve
timtaučius šiokiais ar tokiais 
reikalais Vokietijoj įgyvenan
čius. Ir aš turėjau bėdą. Vie
ną gražią dieną gaunu 
j ienų” čekį, kutriame 
keliolika“ doleriukjų. 
čekį į vokiečių banką,
man sako: čekis teks pasiųsti 
atgal į Ameriką, bus atskaity
ta tiek ir tiek procentų, ir galų 
gale už šešių savaičių bus iš
mokėta ne doleriai, o vokiečių 
poperinės markutės. Aš ban
kui labai žemai padekavojęs, 
čekį įdedu į konvertą, laišką 
apdraudžia, ir siunčiu į (Lietu
vą—(Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankui. Kelioms die-

noms praslinkus , gaunu mano 
laišką atgal: Berlyne pašto 
kontrolė, praplėšusi mano laiš
ką prideda tokią pastabą: va
duojantis tokiuo ir tokiuo įsta
tymu, kapitalai iš Vokietijos 
išvežti uždrausta. Padūko, ma
nau, ar ką! Gerai pasitaikė 
prietelis, kuris važiavo Į Lietu
vą, parvežė čekį, ir iš Lietuvos 
bankas man tokiuo pat keliu 
pinigus atsiuntė.

(Bus daugiau)

Ar jus žinote, kad
Lietuvos exportas siekė 1'923 m. 

iki 12,371,648 litų ir jos importas 
visokios žalios medžiagos tuo pa
čiu laiku siekė iki 12,875,107 litų. 
Ar jus žinote, kuomet jus perkate 
Helmar Cigaretus jus gaunate gry
nų Turkiškų tabakų ir pilną vertę 
jūsų pinigų?

NORTH 
GERMAN

LLOYD
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 Salio Stn 

Chicago, III.

Linksmybė dėl sveikatos 
motery tiesa

Mrs. Evans paliuosuota 
nuo moteriško silpnumo su 
pagelba Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

pinigai, švarcvaldo 
Viurtembergo pinigai, 
gijos pinigai ir 1.1. — 
kiečių provincijų yra.
nigai turi tiek pat vertės, 
ir visos Vokietijos pinigai 
juos ima (ima dažnai 
šucmano pagalbos) tiktai 
provincijose, kito jie padirbi

Miestų pinigai: 
Miuncheno, Dresdeno, 
I lamburgo. Bremeno, 
dorfo, Halks — kur 
vok iečių

■ Charge pirkiniai už paskutinias dienas lap-
■ kričio mėnesį įtrauktos į knygas už gruodį, 

bilos užmokamos sausio mėnesyj.Berlyno, į 
Leipcigo, į 

Obvrs- j 
čia visus I 

miestus besuska!tyc-i '•;
itų dar savo pinigus 

turi ir kiekvienas valsč:u> Šie 
pinigai yra privalomi tik’.ai ta
me daikte, kur jie spairsdinli. 
Ir jie visi gali būti pakeisti 
^Istybės banknotus!

Įstaigų pinigai: gelžkelių, 
tramvajų, piytninkų, odų fab
rikantų, kalvių,, šiaučių, Ižvoš- 
čikų... Šiuos pinigus kartais ir 
profesiniais vadina. Ir jie ka
da nors gali 'būti keičiami į 
valstybės banknotus!

Šmugel.’niai pinigai: kiekvie
nas bankas, bankinis kromelis 
ir šiaip gatvės šmugelninkas 
moka savo čekiais, kuTic vaikš
to lygiai su valstybės ba:4 
tais. Sen.au, pavyzdžiui, i 
lyno gatvėse būdavo te. 
budelės, ištolo nebuvo galima 
suprasti ar jos skiriamos šu
nims ar š:aip kuriems dvikojų 
reikalams, ūktai pro šalį praci-

IŠPARDAVIMAS SEREDOJE

KORNAIS PENETI KALAKUTAI
Pirmos rūšies, sausai pripakuo- 
ti, komais penėti, labai geri Pa- 
dėkavonės Dienai, svarui

KALAKUTAI
2 gerumo, tos pačios rų- 
daug krautuvių pardavįne-

No. 
sies 
ja svarui 
po

Dastatymas kasdien

ŽĄSYS
Puikios jaunais kor- 
nais penėtos, OCf* 
svarai fcivv

VIŠTOS
Šviežiai piautosjiaya- 
sario viščiu
kai svarui ‘

ANTYS
Gražios jauno Long

; 25c XIantys’ 29c

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes ju 
sų giminėms Lietuvoje. Kompani 
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa 
tarnauji visiems lietuviams paša 
žieriams.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton j 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai- g 
vai Majestic, Olympic. Greitas su- gvai Majestic, Olympic. Greitas 
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton 
Cherbourg — Hamburg j — 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, i "j 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su! E 
baltijos portais. —

Red Star Line a
N. Y. Plymouth — Cherbourg — j ■ 

Antwerp į ■
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė, j ■ 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir i ■ 
Cothland (3 klesa). j M

Viskas užrakinama, privatiški pasi-1 H 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato-į SI 
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen- ;lį 
tu arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St.. Chicago, 111.

1 6
1

: 6
1
1

svaras naujų maišytų riešutų 
svaras cranberries ... 
svarai Jersey saldžių bulvių 
bunčius salerųpakelis New England Mince 

mėsos
Floridos orindžiai
svaras Esko kavos „ .
Jonathan valgymui obuoliai 
butelis Lilly alyvo 
rankinė beskė

Viskas už 1.49
Saldžios Bulvės Jersey saldžios bulvės svarui 6c

OBUOLINĖ CIDERPAJAI
šviežiai kepti Mince arba Pump- 
kin pajai, kiekvie- 
na^" *---- —

Pump- Richelieu, galioniniamo 29c stikle džiugas ■ v V
RIEŠUTAI 

švieži maišyti rie
šutai, svarui

GRINDŽIAI
OE* Plonos skuros, Floridos, 
C O C tuzinas

Cranberries Eatmor brand labai gražios sv. 10 2c
RIEŠUTAI

Importuoti, O A f*
svarui

VAISIŲ KĖKSAS
Šviežiai padarytas, Afic 
svaras po ' “ ' vVv

PRIRENGTA MINCE MĖSA
3 Naujos Anglijos, 2 sva- 
rų stiklinis jar

ALYVOS
Libbys Queen, 
jarui

ČEKOLADU
Apteptos vyšnios, puikus
1 svaro bakselis

OBUOLIAI
Jonathan valgymui obuo- 
liai, specialiai 4 svarai V

29c
59c

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

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

Kiekvienas teisingas ir lietuviams tinkama^ ar prieina
mas biznis pasiskelbęs Naujienose gauna pageidaujamų pa
sekmių, ir kas gauna ko nori, tas kartais iš džiaugsmo nepa
tingi ir pačioms Naujienoms pranešti, kad viskas gerai pa-

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

“Naujienos”
“Garbingi Ponai

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

Su pagarba,
M. Drignat,

6200 University Avįs.

The Lithuanian Daily News.
Gentlemen.

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

Yours very truly 
K. Ryan,

2455 W. Pershing Rd.

Godotinos Naujienos.
Mano paskelbimas jūsų dienraštyj buvo man labai naudin

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

Su pagarba
Stanley Grikštas,

3446 So. Emerald Avė.

The Lithuanian News Pub. Co.
Diear Sir: i

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

I thank you very much for the advertisement.
Yours truly

A. Salela,
5710 W. 65th St. ’ '

“Naujienos”.
“Gerbiamoji:

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

Su pagarba
Vlad. Jurkeviče,

3237 S. Auburn Avė., 
Chicago, Illinois.

Detrojt, Michigan. — “Aš turėjau 
moteriškos ligos silpnumą su skaus

mais nugaroje ir 
aš negalėjau pasto
vėti ant savo kojų 
per tūlą laiką. Aš 
dirbau dirbtuvėje, 
bet turėjau apleisti 
darbą, todėl, kad 
reikėjo daug stovė
ti. Vienas drau
gas rekomendavo 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir aš 

negaliu nei pati sau tikėti, kad aš da
bar esu sveika. O, kaip tai puikus 
dalykas būti sveikai! Aš dabar jau
čiuosi sveika visą laiką ir galiu visur 
išeiti, kaip ir kitos moteris ir nejau
čiu tų baisių skausmų. Kuomet pra
dėjau vartoti juaų gyduoles, maniau, 
kad pasveiksiu nuo pirmo butelio, bet 
esu užganėdinta, kad mano vyras pri
vertė mane daugiau jų vartoti. Aš 
suvartojau devynis butelius ir dabar 
esu sveika.” — Mrs. Jenny Evans, 
1604 Lafayette Blvd., Detroit, Mich.

Jeigu jus kenčiate nuo nevietoje 
esamų organų, nereguliariškumų, nu
garos skaudėjimo, arba kitokių formų 
moterų silpnumų, jus privalote varto
ti Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

Priežastis yra suteikiamos laiškuo
se kaip tas ir mes jų atspaudiname 
tūkstančiais. Jus galite tikėtis, kad 
gyduolės kurios pagelbėjo kitoms mo
terims, pagelbės ir jums. Pabandy
kite jas.

Patyrinu: daug metų
Pritaikau a1 • ui’.s dcl jaunų ir se
nų. Jeigu ak' ūai neva 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.

BULGARIŠKA ŽIEDŲ ARBATA
Milijonai vartoja tų arbatą, kad 

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovanų

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, UI.

;SELFREDUCING ;

Nemo Liesinimos num.888, tik
rai pigus. Turi temą viršų ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos matetijoH ; dy 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik 83.

Jei krautuvėj nėra priciųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
83. Mes pasiųsirae.

Netno Hygienic.Fathion Institute 
120 E. 16th St., Ncw York (Dcpt. S.)
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Laimekit šitas Milžiniškas Naujienų Kontesto Dovanas!
GRAND CAPITAL DOVANA

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių 
COLUMBIA SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas $1.700 
Pirktas ir parodomas pas 

WM. LANDSHAFT & BROS.
23< 16-38 Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois.

TRECIA DOVANA

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois.

Seš ta Dovana
Genuine Victrola, Sty- 

liaus XI, verta
$150

Pirkta ir parodama pas

GEORGI & VITAK
MUSIC CO.,

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

ANTRA DOVANA
Eąuipped with Extn< Tire and Tube. Front Bumper and Wheel Lock. EfnomicalTrt

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir

- užrakinamas, vertas $920
' Pirktas ir parodomas pas .J

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES 
2504-06 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

PENKTA
DOVANA

Thor Electric Skalbia
moji Mašina verta

$183.75
Pirkta ir padaroma 

pas

KALUZNY & CO., 
5039 S. Ashland Avė 

Chicago, III.

SEPTINTA DOVANA I AŠTUNTA DOVANA
$100 vertės tavory 

orderis
$75 vertės tavory 

orderis

Bile tavorų augščiau minėtos vertes, tik 
groseris nėra i tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Iškirpkit Žemiau Talpinamus Kuponus
ir atsiųskite juos dėl savęs ar savo draugo

NAUJIENOS”, KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Tas Prenumeratos Kuponas
Tiktai vienas toks kuponas bus pripažintas kiek
vienam kontestantui, kuomet bus prisiųstas 'su ap
mokėta prenumerata vieniems metams, Chieagoje 
paštu $8, j kitus miestus paštu $7.

TAS KUPONAS YRA GERAS

30,000 extra balsu
Prenumeratorius .................................................................

Adresas ....................................................................................
Suma pinigų jmokėta ................... Kreditas duodamas
paprastų ir extra balsų šiam prenumeratoriui:

Kandidatas ..............................................................................

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

Nominacijos Blanda 
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimės, 

geradel 5000 balsu 
Aš ĮSTOJU IR BALSUOJU 5000 BALS*Ų UŽ

Miss, Mr. arba Mrs.

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

Kaipo kandidafas “Naujienų” kontesto “Kiekvienas 
Laimės”. '
PASTABA: — Tiktai viena nominacijos blanka pri
imama dėl kiekvieno nominoto kandidato.

PASTABA: Tiktai vienas Nominacijos kuponas priimamas dėl kiekvieno no
minuoto kandidato.

Puikus Solitaire 
Deimantinis Žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterims vertas

$150
Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, III.
.................. - .......................................................

$15 Auksu 
$5.00

Ir dar 50,000 extra balsų gausite!
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

$25 Auksu
Devinta Dovana (Dešimta Dovanai 11-ta Dovana

$50 Auksu
$5.00

Ir dar 50,000 extra balsų jums. — 
Kaip? Prisiųskite $24 vertes 
prenumeratų pirm 8 valandos, gu

botoje, gruodžio 22, 1923.

$2,000 Auksu
SPECIALIS FONDAS Iš $2,000 AUKSU bus padėtas j salį, kad pas
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyvintų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visą 
kampanijos laiką, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimės didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamų 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus sukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekviena kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ 
Prenumeratos Kaina

PIRMAS PERIODAS 
įskaitant - pirmutines šešias savaites 
(užbaigiant gruodžio 22), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

ANTRAS' PERIODAS.
Įskaitant septintą ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 
skaitlius balsų bus 
prenumeratas:

1924), sekamas 
išduodamas už

TREČIAS PERIODAS.
įskaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas i. 
prenumeratas:

%
1
2
3
5

1
2
3
5

Balsų 
5,000 

12,000 
26,000 
54,000 
90,000

Iš kitų miestų paštu 
i metų « 

« 
« 
«

metų «
«

$4.00 
8.00 

16.00 
24.00
40.00

$3.50 
7.00 

14.00 
21.00 
35.00

5,000 
12,000 
26,000 
54,000 
90,000

%
1
2
3
5

Iš

1
2
3
5

metų $4.00
8.00

16.00 
24.00 
40.00
miestų
$3.50
7.00

14.00
21.00
35.00

kitų 
metų

Balsų
3,333 
8,000 

17,333 
86,000 
60,000

paštu
3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

1 
2 
3 
5

Iš 
% 

1 
2 
3 
5

metų $4.00 << -8.00 
16.00 
24.00 
40.00
miestųkitų 

metų $3.50
7.00 

14.00 
21.00 
35.00

Balsų 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

paštu
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Del Informacijų Atsišaukit,

1739 South Halsted Street, Chicago, Ulino’s, Telephone Roosevelt 8500
Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept
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Lietuvių Rateliuose
Devinta Mokslo Oraugy 

paskaita

taip, kad galėtute vakare nuvy
kite į North Turner Hali (820 
N. Clark St.), kiri “Birutė” sta
tys operetę “Sylvia”.

Aida.

Kas kart daugiau stoja į 
didelį kontestą “Kiekvie
nas Laimės”, kad laimėjus 

dovaną
Raštai tilpstantis Naujienose, 

apie didelį vajų padidinti cir
kuliaciją, patraukia visus.

gerą pradžią 
automobilio 
dovanos.
veikia labai 

kaip buvo 
kurie

t

Dar vis daugiau ir daugiau 
asmenų prisiunčia) savo nomi
nacijas kasdien, kaipo nariai 
didelio vajaus “kiekvienas lai
mės”, dovanų kontesto. Dauk 
jų skubiai prisiunčia prenume
ratas su 5000 balsų, kurie jiems 
užtai priklauso ir taipgi 30,- 
000 už pirmąsias prinumeratas; 
tas du’oda jiems 
prie išlaimėjimo 
ar kitokios didelės

Kontesto nariai 
sparčiai, kadangi,
skelbiama, visi nariai, 
prisius $24.00 verčios prinume- 
ratų gaus 50000 pridedamųjų 
balsų per visą.kontestą. Už pir
muosius $24.0D prisiųstas už 
prinumeratą ar apskelbimus 
prieš gruodžio 22, vajaus mene
džerius suteiks jiems 50,000 ex- 
tra balsų ir dar pridės $5.00 
auksu. Tai reiškia, kad narys 
gauna netik balsus, bet ir kito
kią naudą. Tai yra naudinga 
kožnam lietuviui, vaikinui, mer 
ginai, vyrui ar vaikui, stot j 
kontestą ir tuojaus veikti.

Smagu ir linksma darosi, ka
da pats savo akimis matai, sa
vo ausimis girdi kai kurios dar
bininkų vadus atsidavusiai pa
sišventusiai darant pastangas iš
judinti minias prie susidomė
jimo savais reikalais, — prie 
tikro kelio, — prie tikros de
mokratijos.

Judina minias ne prie kerš
to, o prie j ieškojimo teisybės; 
ne prie izmo, o prie tyro mo
kslo.

{siundytas minias per pseu- 
do-vadus, per tamsių j į gaivalą, 
kad darbininkas darytųsi sau 
daugiau nelaimių, o valstybei 
netvarkos — ir tokį gaivalą 
stabdyti-šaUdinti įjos įsibujoju- 
sį palaidą jausmą, nėra taip 
jau lengvas darbas; dargi iš 
dalies net ir pavojingas.

Vienok Mokslo Draugai š 
darbą, šią prakilnią misiją už
sidėjo ant savo pečių ir neša.

Štai iš eilės jau devinta pa
moka atsibuna. Šį sykį teikė 

I pamoka p. P, Grigaitis temo- 
| j e “Demokratija istorijoj”.

Per 2% valandos klausytojai 
pamokos it prilipdyti prikalti 
prie kėdžių klausėsi. Ir daug 
ko, nauja užgirdo — ir daug 
pasimokino, ir be abejonės, pa
matė kur išganymas darbinin
ko žmogaus randasi, ir kaip 
prie tos laimes prieiti.

Apie turinį pamokos nera
šysiu, nes tai
užimtų laikraštyje, 
noi^ečaiu pastebėti, kad šią pa
moką gerb. Grigaitis dar sykį 
pakartotų, nes tai ta tema ypa
tingai yra mums dabar svarbi, 
kai Lietuva yra atgimus ir 
pradėjo savistovu gyveniniu 
gyventi.—Dr. A. L. Graičunas.

“Draugo” savotiška teisybė.

“Dlradgie” iš č|ios kolonijos 
tilpo korespondencija, kur, 
kaip ir paprastai, pasakyta daug 
neteisybes. Ten sakoma, kad 
Pilkio restorane įvykę, ginčai 
tarp socialisto ir bolševiko dd 
Maskvos. Ginčai pasibaigę

atgimimo. Tų visų lietuvių 
tautos atgimimo dalykų išaiš
kinimui buvo pakviesti du 
kalbėtojai. Ir jau po aštuonių 
prasidėjo vakaro programas. 
Pirmiausiai “Jau'nuolių Orkes
tras” J. G|rušo vadovaujamas 
sugriežė lietuvių himną 'iLietu- 
va tėvynė musų” ir dar kelis 
gabalus. Sustojus muįzikai 
griežti buvo pristatytas kal
bėti Dr. V. Kudirkos moksla
draugis (kaip jį garsino), V. 
Datkevičia. Bet jis nekalbėjo 
kaip kalbėtojas kad kalba, o 
tik perskaitė ištraukas iš se
iliaus ir dabar buvusių aprašy
mų apie lietuvių atgimimą ir

muštynėmis, kurių) sustabdy- kad pirmas laikraštis “Aušra” 
mui prisiėję policiją šaukti. I turėjo tiktai septyniasdešimtis 

Gi pats p. Pilkis sako, kad skaitytojų. Todėl neilgai gy- 
tokių ginčų niekuomet nebu-,vavus “Aušra” ir mirė. Pas- 
vę. Įėjęs tik gerokai įsikaPšęs kiaute gimė nauji — “Ukinin- 
airis ar vokietis ir .ėmęs* “su- kas” ir “Varpas”.
myti”. Jis sudaužęs baro stik
lą, kuris kaštuoja kelis dolerius. ’ pirmutinio lietuvių laikraščio 
Nepasitenkinęs tuo, jis jau bu- į “Aušra” Jankų, Kudirką, Šliuf- 
vo bepradedąs rakandute daų-' pą, šerną ir kitus lietuvių at- 
žyti. Teko policiją šauktai, j gimdytojus ir švietėjus. Jis 
kad numalšinus tą smarkuolį.' kad' lietuviai nuo įsistei- 

'•I-’..-..:___..X . • • 1- . 1 -i__v

iu “Varpas”.
(Suminėjiė pirmus steigėjus

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Perlaidos: 19092
J/Tel. iš 10/X — T. Balčiunasl9093 
Tek iš 10/X — D. Suveizdienėl9117
Doleriais:
485 — S. Mikalajūnas
487 — P. Bandžius
508 — J. Gineitas
513 — F. Jurkšienė
527 — V. Mukas
529 — P. Pridsenuk
533 — P. Vazgauskas ■
537 — N. Didžgalvytė
539 — K. Pabedinskienė
542 —r J. Gutauskas 
Litais:
19124 — U. Čijunskienei 
19140
19156 — M. Kliučinskienei
19158 — J. Rutkauskienei
19173 — K. Grimaliutė
19175 — J. Bielskiui
19184 — A. Pusinskienei
19192 — S. Vaicekunaitei
19194 — A. Večerskienė
19201 — M. Ražukienė
19205 — B. Malkauskienė
19207 — A. Markauskui
19216 — J. Kiškoniui
19218 — T. Drevinskienei
19221 — J. Kalvis
19245 — O. Sakalauskienei
19268 — P. Slavinskas
19270 — B. Sadauskui
85387 — A. Gapsevičiutei
18690 — S. Macijauskas
19048 — M. Lingienė
19069 — L. Petrauskienė 
19071 — O. Grabalauskienė

- P. Kuneikai

K. Požėla įveikė savo priešą.

tadienį ritosi Ashland Blvd. 
Auditoriume. Priešu jam buvo 
parinfletas ukrainietis Bihun, 
kuris, kaip sakoma, 
Meycro mokinys. v v

Bihu*n užėjo ant 
kaip aras — toks

ėst rados, 
išdidus ir 

daug manantis apie save. Visa 
jo išvaizda tarytum salkyte sa
kė:- “Požėlą aš sumalsiu į ta
baką.”

Ir atrodė jis neblogai: rankos 
nepaprastai muskulingos, o pe
čių platumas—visas sieksnis.

Susikibo. BihiVn labai smar
kiai šoko, bet sutikęs nelauktą 
pasipriešinimą, taip sakant, at
kando dantis. Po to buvo jau 
juokinga žiūrėti, kaip išdidusis 
Bihun pasidarė tokia mažiukas, 
mažiukas... Jis tik bėginėjo po 
matrasą bijodamas “įkliūti.” O 
kai susikibdavo, aiškiai matėsi, 
kad Požėla nepalyginamai yra 
tvirtesnis.

po- 
su- 
su 

yra 
pa

Kadangi ištisą pusvalandį 
Bihun nieko kito nedarė, o tik 
gynėsi, tai ristynių sprendėjas 
paskelbė p. Požėla ristynių iš- 
laimetoju.

Be to, ritosi dar keturios 
ros. Daugiausia žingeidumo 
kėlė Meyero susikibimas 
Parelli. Meyeris (lietuvis) 
skaitomas vidutinio svorio
sauliniu čempionu. Bet šį kartą 
jis visai arti buvo prie savo 
karūnos praradimo. Parelli ge
rokai įkankino čempioną. Tre
čiame ir sprendžiamajame su
sirėmime (kiekvienas ristikų 
buvo laimėjęs po vieną susirė
mimą) Meyeris ėmė lyg ir pail
sti. Jis tankiai papuldavo į pa
vojingą poziciją ir tik dideliu 
sunkumu bcpasiliuositodavo. 
Bet atsitiko visai netikėtinas 
dalykas. Parelli stačia galva nu
sirito nuo estrados žemyn ir 
gerokai prisitrenkė. Po to, ži
noma, jis nebegalėjo daugiau 
ristis. Tuo bildu Meyeris išgel
bėjo savo “činą”, nes buvo gali
ma abejoti, ar jis bebūtų atsi
laikęs prieš vikraus italo puoli
mus. —Rep.

perdaug /vietos 
Vienok

Taigi ne už ginei 
smarkavimą tapo tas 
no” vyno įsisiurbęs 
areštuotas. Bet 
nebūtų “Draugas”, 
nors neprasimanytų 
meluotų. 

* ♦ *
Aš manau*, kad 

sėlių ganytojas yra 
tęs ant pažangiosios visuome
nės už tai, kad pastarosios pa
laikomai 
svetainei 
čio 18 d. 
Publikos 
net svetainė pasidarė permaža. 
Lapkričio 25 d. parengimas ir
gi buvo labai sėkmingas. .

Tai kur jau dvasiški tėveliai 
“nesikrims”: Liuosybės syetai- 

jieins kaulas gerklėje.
—Cicero ^korespondentas.

misau- 
žinogus 

Draugas” 
jeigu ką 
ir nepa-

Cicero du- 
labai įn ir

Lietuvių Liuosybės 
labai sekasi. Lapkri
čiu buvo parengimas, 
prisirinko tiek, kad

nė

40 mėty jubilėjus
Iš “Birutės”

Ketvirtadienio belaukiant.

Tiek laiko praėjo nuo pasiro
dymo pirmutinio lietuvių 
laikraščio “Aušra”.

— O. Kamenskaitė
— U. Rukštelaitė
— J. Bladaitis
— M. Vailonaitienė
— M. Vencienė
— M. Bridževičius
— J. šupinienė
— K. Buzevičiutė
— O. žiškitė
— J. Karoliukas
— J. Petraitienė
— P. Kasparas
— M, Jamontienė
— K. Levickienė
— S. Čeponis
— A. Dirda

Tarpetinas
Išvaro

; Rumatizmą
Terpetinas No 4 Išvaro Rumatizmą

Sustabdyk tą rumatišką skaudėji
mą tuojaus! Lai Turpo — Tųrpen- 
įtine Ointment įsisčda ir išvaro tą 
skausmą! Turpo ir rumatizinas ne
nutinka — kuomet Turpo ateina 
skausmas išeina.

Mokslas sako, kad niekas taip 
greitai neprašalina rumatizmo kaip 
terpentinas. Naujas išradimas 
Turpo yra sutaisytas su visais Tur- 
pentine gydančiais vaistais, kurie 
tuojaus palengvins pasitrynus skau
damą vietą. Turpo labai greitai įsi- 
sčda į kūną kad nei kvapo nepajusi

Turpo išvaro rumatizmą iš sys- 
temos tuojaus! Taippat greitai pra
šalina šaltį, skaudėjimą gerklėje ir 
krupą. Sustabdo bronenitis, lum
bago, neuralgiją ir katarą. Neuž- 
trina pusneuralgtją ir nepalieka 
plėtiny.

Kam kentėti? Lai Turpo praša
lina tą skausmą tuojaus. Nusipirk 
Turpo šiandien nuo savo vaistinin
ko. Nebūk be Turpentine Ointment 
namuose. Turpo turi savyje Men- 
thol ir Cainphor. Turpo — 35c. 
ir 70c. už dėžutę.

gimo pirmojo lietuvių laikraš
čio “Aušra” per tuos keturis de- 
sėtkus metų labai toli nužengė. 
Šiandien lietuviai jau turi ne- 
prikalusomą Lietuvą, savo ša
lį, savo laikraštiją ir mokslo į- 
staigas, kaip tai: pradines mo
kyklas, gimnazijas ir universi
tetą, kur visikas aiškinama lie
tuvių kalba. V. Datkevičius lie
pė imti pavyzdį iš žydų. Žydus 
visose šalyse persekioja, bet jų 
didėlis taukinis jmjsiilrišiiinas ir 
sugyvenimas vienybėje viską 
nugali, štai kodėl niekas pa
saulyj juos negali išnaikinti. 
Tai ir mes lietuviai savo tautiš
kume turime imti pavyzdį iš 
žydų tautos.

Jam pabaigtus kalbėti, buvo 
pristatytas kalbėti Valparaiso

19118
19139
19151
19153
19163

' 19164
19167
19170
19177
19180
19181
19182
19189
19195 — J. Statkus
19196 — J. čiasas
19203 — A. Mitka
19214 — A. Malinauskienė
19222 — M. Špokienė
19223 — S.
19225 — B.
19226 — P,
19231 — T.
19237 — Z.
19239 — J.
19277 — P. Mažiunaitis
51925 — P. Bendžius
51965
51975 — I. Lukošaitis
51996 — M. Rimkus
52001 — A. Brazulis
52003 — J. Janužis
52007 — E. Juškienė
52009 — D. Rupšis
52012 — M, Jankauskas
52018 — O. Briedienė

Šeštokienė 
Kavarskas 
Kavarskienė 
Krivickienė 
Radziuniukė 
Sakalauskienė ;

U. Ramanauskienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdiėn, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

ištesėti 
nereiks •

Vos kelios dienos lieliko iki 
lapkričio 29-tos. O ta diena lie
tuviams bus svarbi ne tik tuo, 
kad išpuoliu Padekavones šven- 

| te, o ir tuo, kad “Birutė“ stato 
operetę “Sylvia”.

Gi Birutt'js” parengimai, —- 
tai tikra pitota chicagiečiams. Į 
juos atsilanko visi tie, kurie 
mėgsta dailę, kurie nori matyti 
lietuvius muzikoje progresuo
jant. O kad “Birutė” tikrai rim 
tai į dailę žiuri, to jau! tikrai 
nereikia įrodinėti. Jos darbai 
kalba patys už save.

šį sezoną “Birutė” atidarė 
koncertu. Ir tai tokiu koncertu, 
apie kurį per ilgą laiką chica- 
giečiai kalbėjo. Ir visų nuomo
nės susivedė prie to, jog tai buf- 
vo vienas šauniausių koncertų 
kokį lietuviai kada nors yra 
turėję.

Ketvirtadienį “Birutė” pasi
rodys kitoje srityje, butent, 
operetėje. Ir tas pasirodymas 
tikrai suteiks daug smagutmo 
Žmonėms. Reikia žinoti, jog 
operetėje labai stambų vaidme
nį vaidina choras. O kas gi ne
mėgsta girdėti “Birutes” chorą 
iaiinuojant?

Užtat visi bandykite Kalaku
tų dienos programą sutvarkyti _ )

šeštadienį laipkričio 17 d., 
Mildos sverta i n e j Cli)ica.į§os Lie- 

tuvill Taryba surengė 40 metų 
sulkaktuvių jubilėjų nito įsi- 
Steigimo pirmojo lietuvių laik
raščio “Aušra”. Tas vakaras 
ouvo rengtas lyg ir parodymui 
plačiajai lietuvių visuomenei 
prasidėjimą lietuvių tautinio

| ' S e ve ros Gyduoles -užlaiko 
seilnynos sveikata.

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.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo Šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaine. 30c.

(Tąsa ant 8-to pusi.)
-

Grojikus Piano
Suteiks palinksminimą visai šeimynai per visą žiemą

COME PUT QF THE BEATEN FMVTH

ĮPMMią Į SAVAITĘ
■N Be■B j Be ekstra
H! Pastatysime į jūsų
■M namą garantuotą

h" .... . * grojiklį pianą. Ži-
nomą

Middleton & Sons
Galite nupirkti už $3 į savaitę. Dešimčiai metų 
garantuoti. Gražus mahogany užbaigimo keisai, vė
liausios pagerintos grojimo 
akcijos tikru copper dratu Ui 
basines strunos. Darbas ir 
materijolas pilnai garąn- 
tuotas

DYKAI
MAhogany benčius, velour skara ir 20 geni su 
vardais rolių. Lengvais išmokėjimais. Nėra 
nuošimčių.

L. Klein, trečia^ augšta's

VICTROLU 
DIENOS

JAU ČIA PAT 
t .

Mes dabar turime parodymui 
visus naujus modelius Victor 
Victrolas ir Brunswick fonogra- 
fus — visokių užbaigimų. Nau- 
ji console modeliai yra labai 
gražus į parlorą pastatyti, su- £] LB™” 
teikia labai puikų toną tos ma- 1 jnj 
šinos yra žinomos. Ateikite ir jį t“1™1“
išgirskite naujų dainų ir šokių V W 
rekordus taipgi ir operetiškas |\ IBĮ 
dainas. Pasirinkite jums pa- |į |į 
tinkamą mašiną dabar. | |Uh

Mokėkite 
kiek jus 
galite

No. 80 Vietrola ... 
No. 100 Vietrola .. 
No. 210 Vietrola .. 
No. 215 Vietrola ..

220 Vietrola ..
400 Vietrola .. 
200 Brunsvvick 
210 Brunswick 
212 Bfunsvvick

No.
No.
No.

. 'No.
r-41 No.

I A’ Royal Console “ .L * York Console “
jįf Releigh Sonsole “ .

Tudor Console “ .
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

L. Klein, trečias augštas

$100 
$150 
$100 
$150 
$200 
$250 
$100 
$150 
$200 
$115 
$150 
$200 
$250

SQUIRE EDGEGATE_ .-He Can Induke in Ssrcasm Whcn thc Case Warrants

t.f/ w. f. seVęra co.
cfdar rapios, iowa

BY LOBIS RICHARD
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priratiškų gydymui kambarių

Čia atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką i* TJV2cpe- 
jišką Sūdy
mo. Dicktll skai
čius žmotfV U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą , že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross, ' 1
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearborn ir Monrne St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sere*,: į1? ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$10 X-RAY SI
EGZAMINACIJA

•

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

Pasižiūrėkime į vidų savo orgt. 'jroo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tų puikų pasiūlymų, pagamintų per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South VVabaah 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus*, antitoxinus faktorius, o 
taipgi Europižkus intrevennus speciiiškų 
vaisių.

Kraujo bandymas VVassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimų, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite reuma- 
tiskus skausmus kaulose? šašus, rudas plėt- 
rhas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant Ibpų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatlet 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi ? Ateikite ir sužinokite apie tikrų 
stovj Jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yr* 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbių suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimų, ar pametėte energijų r- 
ambicijų? Ar turite kokių netvarkų šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankia*, 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor
maliu laipsnio, Jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrų ištyrimų^ 
egzaminų dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Eleetro-Medical Doctars
Po vadovyste Dr. R. G McCarthy

136 Wabash Avė,... Chicaęo
Valandos nuc 9 ryto iki 6 vakare. S«re- 

doj ir sukatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vaL ryto iki 1 Vai. po ’' *%



NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradieniu Lapkr. 27, 192

Li&itiviu Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

ADELIUKĖ GRIGAITYTĖ
persiskyrė su šiuomi pasauliu 
lapkričio 25 d., 2 v. ryto, 1923 
m., automobiliu sužeidus nuvel
ta ligoninėn vos išgyveno 16 va
landų palikdama tėvelius Joną 
ir Agotą Grigaičius ir sesutę 
Aldonutę didžiausiame nuliūdi
me. laidotuvės atsibus seredoj, 
lapkričio 28 d., 12:30 vai. dieną 
iš namų 3125 N. Halsted St. į 
Tautiškas kapines. Giminės, 
draugai ir pažįstami labai kvie
čiami atsilaiYkyti į šermenis ir 
laidotuves.

Pasilieka nuliūdę tėveliai 
Jonas, Agota, sesutė 
Aldona Grigaičiai.

Graborius S. D. Lachawich 
vadovauja laidotuvėmis.

Physical Culture Institute]
DR. J. A. VELONIS I 

(hiteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
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 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. JAKUBAUSKAS

I
 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 Roselana, III. 
J Nedėliomis 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės
y

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

I moksleivis A Tulys. Pastara- 
| sis pakartojo dalinai pirmojo 
I kalbėtojo pasakytus dalykus 
Į apie lietuvių tautos didvyrius,
■ jų nuopelnus ir smerkė Lietu- 
I vos klerikalufc, kad jie neduoda
■ vietos laidojimui įnirusiems 
Į laisviems tautiečiams. Jis agi- 
I tavo Lietuvoje įsteigti laisvas 
I tautnes kapines kaip čia Ame- 
I ri.koj kad lietuviai
I tautiškas
II tęsdamas
I kvietė visus lietuvius būti ge- 
| rais tautiečiais ir prisidėti prie 

tautininkų partijos. Ypač ra
gino jaunuomenę. Pagalios 

|3mė niekinti ne taultinankų led- 
Į džiamus laikraščius. Daugiau- 
| šiai kliuvo šmeižtų “Naujie- 
I noms”. Girdi, tas socialistų 
laikraštis naikina lietuvių kor
poracijas ir jNigelbsti žydams...

Į eina prieš Lietuvos nepriklau- 
I įomybę... Po šitų visų prieš 
I ‘N.” leidėjui pasakytus žod-| 
| žius ėmė piršti, kad visi skai- 
[ tytų remtų “Telegramą“.

Mat, Tulys, kaipo mokslą 
Įeinąs vyras pavyzdį pasiėmė iš 
komunistų. Kuomet lietuviški 
komunistai negali kitaip savo| 
leidžiamų laikraščių išplatinti! 
tarpe lietuvių, tai tuojaus ima| 
pdafsti “Naujienas”,' kad jos iš-1 
luodą darbininkų reikalus ko-1 
voje prieš lietuviškų bolševikui 
tėvynę Maskvą. Bet visi žino, I 
kad “Naujienos” smerkia tiktai! 
blogus bolševikų darbus. Tu- Į 
lys irgi prasimanė, kad buk| 
“Naujienos” priešinasi Lietui-Į 
vos nepriklausomybei, o juk vi-1 
ji žino, kad “Naujienos” visuo-Į 
•net geriausiai žinias paduoda | 
apie visus Lietuvos ir lietuvių 
reikalus kaip Lietuvoj, taip ir 
čia.

turi savo 
kapines. Toliaus 
savo kalbą Tulys

PINIGAI$

• v
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ROCKFORDO

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Paskui kalbėjo Dr. Graiču- 
nas. Jis aiškino, kaip jis ki
tąsyk būdamas dar jaunu Lie
tuvoj, nešė per rubežių iš Vo
kietijos kontrabandos keliais 
lietuviškas knygas, ir kad vieną 
syk su paku knygų norėjęs gau
ti pasilsio vietą vienoj kleboni
joj. Bet kunigas išvaręs, tuomet 
jis nuėjęs su tomis knygomis 
pas skurdžių grintelninką ir tas 
jį maloniai priėmęs ir davęs dar 
pavalgyti. Todėl pagerbiant 
musų tautos atgimime apšvie- 
tai dirbusią inteligentiją, reikia 
neužmiršti atiduoti didesnę pa- 
garibų, Lietuvos prasčiokams, 
kurie kiek vėliaus labai daugi 
gelbėjo platinime lietuviškų 
raštų ir ne vienas tų prasčiokų, 
už platinimą lietuviškų knygų 
caro valdžios žandarų raudon
iu lių buvo areštuotas, paso
dintas į kalėjimą ir ištremtas į 
tolimus kraštus, Sibirą, ir į ki
tas vietas. Taipgi liepė “nezgar- 
dinti” Amerikos senuosius dak
tarui. šliupą ir kitus, nes jie 
prisidėjo prie lietuvių švietimo 
čia Amerikoj leisdami raštus.

Daktaras Graičunas baigda
mas savo kalbą kvietė visus 
būti lietuviais ir veikti vieny
bėje.

Rodos, to apaikščiojimo tik
slas buvo geras ir vakaro pel
nas buvo iškalno paskirtas Lie
tuvos Universitetui, bet publi
kos atsilankė vos apie penkias
dešimts ypatų. Po programui 
buvo šokiai, bet ir šokikų buvo 
mažai. — A. Kabardinas.

809 So. Main St

Rockford. III
Vakarai

Illlll!llllllllllllll!lllllllllffl

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

Lietuviškos Teatrališkos 
gystes Rūta No. 1 vaidinimas 
ir kodėl publika nebenori 
lankyti lietuviškų vakarų.

Drau-

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Dabartiniu laikot vyrauja dvi 
mados: išsiskyrimas amžinais 
ryšiais surištųjų ir veikalų vai
dinimas. Eina vienu šaligat
viu vyras, o kitu moteris. Pa
merkia jiedu vienas kitam 
akia—ir “deitas” jau padarytas. 
Arba bešokdami kiek arčiau 
susiglaudžia, ir žiūrėk jau 
skandalas, jau bėga moteris 
arba vyras pas advokatą, kad 
gavus išsiskyrimą. J

Kita mada,

PRANEŠIMAIBeveik kiekvienas mano galįs 
lošti “teatrą”. Užsimoki žmo
gus 75c arba dolerį ir žiūrėk 
kaip tariamas artistas gaudo 
suflerio žodžiu^. Tankiai toks 
“artistas” ir pats nežino, ku
riems paibeliams jis scenon 
u’žsiroglino. Pas jį jokių ga
bumų nėra; jis tik rolę darko. 
O tai, 1 žinoma, tik atbaido 
žmones nuo vakarų lankymo.

Tos mintys atėjo man į gal- Į Moterų 

 

H bežiūrint į vaidinimą “(ira-ltt SJTr&o: 
| fas kaimiečio bernas”. Vai-P142 So- Halsted St. r___  _

Idinimne Ivvlrr». zi 7ak- Kviečia visuomenę, atsilankytilaiminąs jvyko lapkričio 17 d. |r paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
|M. Meldažio svetainėj. Vaidino --------" 1
IILlietuviška Teatrališka Drau- 
Igyste Rūta No 1.
I Vaidinamas 
I yisai neblogas. 
I mas tai jau visai 
I Išskyrus Juozų 
I JuAkėnas), visi 
I gan blogai. Jie 
I Įsigilinę į roles, užtai negalėjo 
Ine susigraibyti, kas reikia sce- 
Į noje veikti. Priegtam jie ir 
pasirėdę buvo keistai — visai 
poniškai. Ir žinrėtojui reikėjo 
suprasti, kad tai kaimiečiai, 
Eina, sakysime, mergina malkų 
atsinešti su amerikoniškais če- 

Į verykėliais, kurių kurkos, ma
žiausia, trijų colių aukštumo. 
O ūkininko dukrele švaistos’ 
sau su tokiu trumpi? sijonėliu, 
kokio ir Chicagoje nematysi.

Po to ir aiškinti nebereikia, 
kiek publika galėjo būti paten
kinta tokiu vaidinimu.

—Laisves Varpas.

Englewood, III. — Pirmas milžiniš
kas balius rengiamas S. L. A. 251 kp. 
Seredoje, LapkriČio-Nov. 28 d., 1923 
m. V. Leito svet., 6103 So. State St., 
Englewood, III. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Jžanga 35c. ypatai. Visus 
kviečiame į balių, kad smagiai pra
leidus vakarą.

Kviečia visus Komitetas.

Ar jus žinote, kad
Iki 1924 metų tik 600 lietuvių bus 

įleidžiama į šią šalį? Ar jus žino
te, kad Helmar Turkiški cigaretai 
turi savyje‘perinusį tabaką su ge
riausiu skoniu iš 100 nuoš. gryno 
Turkiško tabako?

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Dominiko 

Ligeikio. Pirmiau gyveno ant 18 
gatvės, o dabar išsikraustė ant 
Bridgeporto. Meldžiu atsilaukti, 
arba kas žinote pranešti, nes aš 
išvažiuoju į kitą miestą.

Antanas Ligeikis,

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš-
| laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 

j Globos Komiteto didelių
skrynią gražių^ rankdarbių ir rengia

■ r.* v. ......../j svet.,
Vai-1^42 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. j ztmuiiuo

Kviečia visuomenę, atsilankyti 4742 So. Elizabeth St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI
VYRŲ

REIKIA tuoj aus patyrusio 
bučerio.

JONAS BALKUS
5617 W. 63 Place

Phone Prospect 0567

PARDAVIMUI grosernė ir Deli
katesen. Visokių tautų apgyventa 
vieta. Biznis geras patyrusiam 
žmogui gera vieta uždėti bučernė. 
Renda pigi. Nupirksite už pirmą 
teisingą pasiūlymą.

Atsišaukite
5744 So. Union Avė.

VYRAS SU KARU. NAMAI-ŽEME
Gali uždirbti $50 ir daugiau 

kiekvieną nedėldienį nuvežant 
žmones į Calumet City ir Fordo 
naują dirbtuvęs, kur 16,000 
darbininkų dirbs. Pasimatykit 
su

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

Lietuvos našaličius. — Komisija.
Detroit, Mich. — Detroito Lietu

vių Draugijų Sąryšio konferenciia 
ivyks gruodžio 2 d.. 2:30 valandą 
oo pietų, Ilouse of thc Masscs sve
tainėje.

Visos kuopos ir draugijos reng
ti lės prie konferencijos, nes yra 
’abai svarbių reikalų. Taipgi yra 
kviečiamos naujos draugijos, kurios 
lar sąryšiui nepriklauso. Jos gali 
irisiųstį savo delegatus į konferen 
dją. —DLD. Sąryšio sekretorius

APSIVEDIMAI.
veikalas butų 

Bet vaidini- 
nekoks buvo, 
ūkininkų (J. 
•kiti vaidine 

visai nebuvo
—DLD. Sąryšio sekretorius 

J. Raila.

4-tos kuopos susirinkimasISS 
bus laikomas ateinanti antradieni, 
,'apkr. 27, Raymond Chanel salėj, 
316 W. 31 g-vė. Mitingas bus atida- 
•y*'<s lygiai 8 vai. vakare, nariai 
kviečiami visi dalyvauti ir būti 
<r'ėje punktualiai. —Sekretorius.

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

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Motery rengia lap
kričio, No v. 28, 1923 balių, bažny- 
inej salėj, 35-th ir Union Avė. Kvie 

čia visus atsilankyti į balių, kur 
bus progos pasilinksmint ir pasi
šokt prie gražios muzikos, kur grieš 
I. Lempkio orkestras.

—< Komitetas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikią 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyt 
.rie Naujienų. Spulkos, ir prisirašyl 
uojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda 
nas kas savaitė po dolerį-kitą, ne 
'lepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Hąlsted St.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Meldą- 
žio svetainėje, 2344 W. 23 Pi. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir da) 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms 
Publika kviečiame išanksto rengtief 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

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

— Komitetas.

Cicero Lietuvių Draugijų Sąjun
gos vakarinė mokykla bus laikoma 
utarninkais ir ketvergais 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
14 St. ir 49 Ct.

Mokykla atsidarys- lapkričio 27 
d. Mokytojaus K. Augustinavičius. 
Norintieji mokyklą lankyti yra 
kviečiami ateiti. —Komitetas.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija rengia gražų maskaradinį 

balių, kuris įvyks gruodžio 9 d., 7 
vai. vak., Mildos svetainėje, 8142 
So. Halsted St.

Pirmai dovanai skiriama $25. Be 
to, bus ir daugiau dovanų.

— Apšvietos Komitetas..

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti rengia Lietuvos Naš
laičių rankdarbių bazarą, Nedėlioj, 
Gruodis 2 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Pradžia 3 vai. po pie- 
tu-Kviečiame visuomenę prisidėti, su 
rankdarbiais, namie gamintais val
giais, arba aukomis, prie šio baza- 
ro. Aukas siųskite P. Balickienės var
du, 1 sekr. M. Zolpienė, 927 W. 34th 
PI. Rankdarbius siųskite N. Valan- 
čauskienė, 3246 So. Halsted St., 3 
lubos.

— Bazaro Komisija.

North Side. — Vaikų dr-ja “Bijū
nėlio” pamokos atsibuna: lietuvių 
kai. kas šeštadienis nuo 2 vai. po 
piet. šokių bei žaismių: kas sekma
dienis nuo 9:45 vai. ryto. Dainos kas 
sekmadienis nuo 10:30 vai. ryto.

— Komitetas.

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

Iš “Birutes”.
Kaip žinoma, Padėkavonės dienoje, 

apkričio 29 d., “Birutė” stato opere- 
ę “Sylvia“ North Side Turner Hali 

salėj, *820 N. Clark. Bilietai jau par
davinėjama. Jie galima gauti šiose 
vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuj, 3^10 

So. Halsted St.
“Birutės” konservatorijoj, 3252 So. 

Halsted St.
Kulio aptiekoj.
Universal State Banke.

tai vaidinimas. Priskubinkite bilietus jsigyti iš- ■■SiUSi n

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos nuo 18 iki 25 metų. Aš esu 
27 metų vaikinas, gero pasivedi
mo, tad noriu linksmaus budo mer
ginos. Norinčios susipažinti rašy
kite:

W. Smith 
sted St. Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTft

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiš
ko Kliubo komitetu, kas link kliu
do vakarienės, kurie esant išrinkti į 
komitetus, privalo susirinkti šį va
kari), 27 lapkričio, 7:30 valanda va
karo pas Draug. Bluna 2333 Lime
St. — Komitetas.

Bridpceportas. -r— 
Lietuviškų Draugijų 
jorto mėnesinis susirinkimas įvyks 
mtradienį, lapkričio. 27 d., 8 valan- 
lą vakare, Mildos svetainėje, 3140 

So. Halsted St.
Visi delegatai susirinkite laiku, 

les randasi daug'Svarbiu dalykų ap 
tarti. —A. J. Lazauskas^ rašt

---
J. S. Lygos vakarėlis įvyks gruod

žio 1 d., <8 vai. vakare, Mildos sve- 
ainėje (3142 So. Halsted St).

Bus trumpas programėlis, šokiai 
r užkandžiai. Bilietai galima gauti 
)as lygiečius ir Naujienose.

-J- Komitetas.

Susivienijimo 
ant Bridge-

BRIGHTON Pari — Ateities Sie
jo V. Draugijėlės tėvų susirinki
mas įvyks lapkričio 28 d.. 8 valan- 
ią vakare, McKinloy Park svetai- 
lėje. Visi atsilankykite. Daug yra 
ivarbių reikalų. •" —Valdyba.

Bridgeport. — Valdybos tų drau- 
Iraugijų, kurios laiko susirinkimus 
§v. Jurgio par. svetainėje, malonė- 
tite atsilankyti trečiadienį, lapkri- 
'io 28 d., 7:30 valandą vakare, ' į 
šv. Jurgio par. svetainę.

— Komitetas

“Pirmyn” mišraus choro repeti
cijos šiandie neįvyks, kadangi ne
gali atsilankyti chorvedis Sarpa- 
dus. — Valdyba

MOTERIMS
Tarpe daugelio gerų valgių kurie 

/ra lengvai prirengiami su Jelke’s 
Good Luck Butterine ir kuris bus 
žingeidus kiekvienai šeimininkei 
yra sekami:

CINNAMON ROLLS.
1 puodukas pieno, 6 šaukštukai 

cukraus, Ij kiaušinis, 3/į arbatiniai 
šaukštukai druskos, 1 šmotukas 
mielių. % puodukai vandenio, 2 
puodukai miltų, 2 šaukštai Jelko 
Good Luck Margarine.

Supilkit cukrų ir druską į šiltą 
pieną ir maišykite kol ištirps, da
lykite mieles, dadėkite kiaušinius 
t miltus. Plakite kol pasidarys 
baltas, paskiau dadėkite ištirpytą 
lelke Good Luck Margarine ir už
tektinai miltų kol pasidarys kieta 
Įešla Padėkite kol iškils, padarykit 
'cšlą U dalį colio storumo ir užtep
kite su puse puoduko Jelke Good 
Luck Margarine, suminkštinkit. 1 
puodukas eurrans. 2 šaukštai cin- 
namono, 1 puoduką rudo cukraus. 
Padarykite role apie 1 colio storu
mo. Sudėkite į alyvų išteptą keptu
vą. Kepkite 25 arba 35 minutes.

PASARGA
BESIGARSINANTIEMS

' ■ /

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
Tat atitaisytos i 24 vai.

Jokia apskelbimai iš streiko apim
li vietų nėra priimami. Visi Naujie

nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
iant Naujienų darbininkai geriaus 
•litų žinoti, kaip elgtis su priduoda* 

aais apskelbimais.

iriaus

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandu, kambarių įieškoji- 
mai, apsivedimaJ, asmenų jiešlroji- 
nai ir tt. turi būt ii kalno apmoka
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
nieka tpinę jų netalpinti, kol neii- 

tirs ju teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarslnt 1 sekamos dia 
nos Naujienas, tūri priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va-

MANAGER 
LITHIUANIAN DEPARTMENT, 

116 So. Michigan Avė., 
Room 1408

Bile dieną 11 valandą ryto 
arba nuo 6 iki 8 vai. vakare 
arba subatoje nuo 3 iki 8 va
kare.

PARDAVIMUI ar rendai 3 akrai 
žemės 4 ruimų Cottage ant statė ke
lio Ogden Avė. Nauja bamė, elektri
ką, vanduo, dratinė tvora aptverta, 
kaina $6500. Rendos $43.00 j n?ėne- 

Cach $2,500, likusius kaip ren- 
Klauskit savininko.

Tel. Prospect 5277

sj.
da.

REIKIA janitoriaus, vedusio 
žmogaus su šeimyna. Alga 
gy venini iri kambariai.

W. Fiinkelstiein 
3146 W. 13 Str.

ir

2 kampiniai lotai parsiduoda 
labai pigiai už $1.400 nereikia 
visus cash. Ant 70 ir Maple- 
\vood gatves.

2502 W. 69-th Str.

| PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na- 

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

BRIDGEPORT PAINTING 
HARDWARE CO., 

3149 So. Halsted St., 
______ Tel. Yards 7282.

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karo! and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

IŠRENDAVOJIMUI
SURFACE LINE KRAUTUVĖ 

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

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

RENiDAI gerai įtaisytas kam
pinis ofisas Halsted ir 31 St. 
Geras deil daktaro, advokato ir 
kitokio biznio. Kreipkitės, 

751 W. 31-st St.

PARENDAVOJIMUI 4 ruimų 
namas, (cottage). Be vaikų.
4826 'S. Laiwndalle arti Archer 

Avė. Renda $23.00.
Atsišaukite.

JIEŠKO DARBO
NAUJAS Lietuvos meisteris par

važiavo iš Lietuvos
Jieško darbo. Aš esu patyręs bu- 

davojime namų ir taisyme seni, 
Malevoju ir popieruoju; muravoju 
kaminus.

Pašaukite John Miške
4145 So. Maplewood Avė. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA motery sortavimui 
popierų, gera alga.

AtsišaukiteFRANCIS HUGHES & CO.
• 1405 W. 21st St.,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PATYRUSIŲ SALE- 
ŠMANŲ Į DEPARTAMENTI- 
NĘ KRAUTUVĘ. TURI MOKĖ
TI PARDAVINĖTI VISUOSE 
DEPARTAMENTUOSE IR TU
RI MOKĖTI GERAI LIETU
VIŠKAI.
J. OPPENHEIMER & CO. 
Ashland Avė., Corner 47 St.

REIKALINGAS bučeris, daug 
patyrimo nereikia.

Atsišaukit
10839 Michigan Avė 

Roseland, 1'11.

REIKIA patyrusio vyro prie 
barnės, kuris turi kiek patyri
mo prižiūrėti boilerį. Nuolat 
darbas, gera mokestis.

VICTORY LAUNDRY 
3105 W. Harrison St.

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI.
. Turiu parduoti tuojau savo vėliau

sio styliaus Velour Parloro setą, vėl- 
vet karpetą, pastatomą lianvpą, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus. Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografa rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauJa- v , Parduosiu sykiu ar dalimis uz trečdalį. «

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDAVIMUI rakandai dėl f 
kambarių, beveik kaip nauji. Vėlom 
setas, console fonografas, riešute 
valgomo kambario setas, miegame 
kambario setas, 9x12 karpetas, Jiam 
pa, parduosiu dalimis.

5127 So. Prairic Avė.

PARDAVIMUI
BARGENAJS pardavimui bu

černė ir grosernė. Parduosiu 
pigiai, nes yra reikalingi pini
gai. Jei bus reikalas, savinin
kas duos morgičiu.

939 W. 33-rd St.
Phone Boulevard 1749

PARDAVIMUI puikus pia
nas. Labai gerame padėjime. 
Kaina $140 .

B. LANN
5938 So. Rockwell St.

DIDELIS bargenas, moterų 
kriaučių šapa. Stalai, krėslai ir 
siuvama mašina, greitam 
davimiri.
2 dienas. 1256 W. Harrison St.

Monroe 4587

par-
Turi būt parduota j

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė.

Geras listas
Pigiai.

4104 S. Campbell Avė.

ir

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui. Daromas geras biznis, 
lysas, 140 į mėnesį, su gyvenimui 
kambariais. įsteigta per 22 metus. 
Važiuoju į Californiją. Del susitari
mo šaukite:

Lafayette 6272

ilgas 
su gyvenimui

PARDAVIMUI pirmos klesos gro 
-ernės ir visokių smulkmenų krau- 
uvč. Puikus fixtures ir daug sta- 
<o, parduosiu pigiai, nes tunu du 
bizniu. Turi būt parduota lygi ne
dalios.

Atsišaukite
928 W. 33-rd Str.

GROSERNĖ ir bučernė. Retai pa
sitaikanti tokia proga. Parduodu, 
les turiu kitą biznį. Parduosiu vis
ką greitam pirkėjui Viena geriau- 
;ių krautuvių North Sidėje. Lengvai 
salima padaryti visą cash biznį 
Jaugiau kaip $1,200 i savaitę. Nau
jos mados įrengimas ir naujas sta
kas. Nėra konkurencijos. Labai 
pigiai. Taipgi išmokėjimais, jei rei
kia. Taipgi parduosiu staką ir Įren
gimus.

2918 No, Halsted St, netoli 
Oakdale Avė.

Delikatesen, grosernė, cigarų ir 
;aldainių krautuvė. Vidurinės kla- 
ės distrikte, North Side, prieš mo

kyklą. Nėra konkurencijos. Senai 
steigta, renda $50 su 4 kambariais 
r vana dėl mažos šeimynos, išmo- 
cėjimais.

1014 George St., netoli Shefield 
Vve, 2 blokai į vak. nuo Divcrsey.

Delikatesen krautuvė, gerai apsi
mokantis biznis, didelės vertės įren 
girnai ir stakas, pigi renda, garu 
šildoma, su gyvenimo kambariais 
dėl mažos šeimynos, parduosiu la
jai pigiai. Taipgi išmokėjjimais. 
hriezastis —< apleidžiu miestą.

445 61 St., netoli Vernon Avė.

PARDAVIMUI du namai po vie
ną. arba abu kartu. Geroj vietoj. bi
znis. Rendos neša 3700 į metus. 
Kaina $45000 tai tikras bargenas. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą laišku 

Box No. 382

BARGENAS
Brighton Parke, mūrinis namas 3 

flatų 2 po 5, 1-G kambarių. Maudy
nės, elekrika ir visas įtaisymas. Kai 
na $6,800. $2,500 įmokėti, likusius
ant lengvų išmokėjimų.

Telefonuokite Lafayette 1970

SAVININKAS parduoda murini 
namą 2 flatų, su mediniu namu 2 
flatų iš užpakalio. Karštu vandeniu 
šildomas 1 flatas. Namas 8 metų 
senumo, 51 PI. ir Peoria St. Pasi- 
matykite su 

JOHN FUNK 
1022 Wost 51 Str.. 
Phone Yards 0134

GAUKIT pigiau, jei galit. Kai
na $11,500 5317 So. Ashland 
Avė., 2 augštų presuotų plytų 
šapa ir 6 kambarių flatai, mo
derniški, taipgi 2 karų mūrinis 
garadžius. Matyk Whitsell, 

SchiA>erth and Sheridan 
7907 So. Halsted St.

Stewart 0097

JEI nori linksmaus sveiko ir 
pelningo gyveninio nusipirk: 

FLORIDOS FARMA
52% akrai puikioje vietoje, tarp 

1-ju Ežerų, netoli miesto, lietuviai 
kaimynai. Gražus 14 kambarių na
ras. Rakandai, Fordas, Gyvuliai, 
ikio padargai, vištinyčios. 12 akrų 
Apelsinų ir riešutų sodas. Reikalau- 
a mažai atydos, neša $3,000 pelno į 
netus.. 
iek.

Kaina $15,000 verta 2 
Rašvk pas savininką.

WALTER GODLEFF 
Pittman, Florida, 

irba ypatiškai klausk Puidoko 
karais,
3214 S. Rockwell St., ‘Chicago,

syk

va-
III.

2PARDUOSIU murini namą 
’latų 5 ir 6 kambarių, elektros švie 
a graži vieta Justin. St. ir 63 St. 
’arduosiu pigiai arba mainysiu ant 
jizniavo bučernės grosernės ar ki
ekio biznio; kreipkitės pas 

G. ŽAKAS 
3339 So. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 9265

MORTGEGIAI -PASKOLOS
Antrų morgičiu paskola — $509 

ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
.ino 1 metams už paskolą $1,000, 
nėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
ičra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue štam
as, ir rekordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
'27 N. Dearbom St.

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

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly nvalt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais


