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Francija ir Rusija eina prie 
■ militarinės sąjungos

Prancūzai siunčia kareivius 
Trakijon

Lietuvos diplomatai Jungi. Valstijose Lietuvos žinios
• 'r f

Francija ir Rusija daro 
militarinę sąjungą

Rusija prisiima atmokėti prieš- 
kavines skolas

PARYŽIUS, sp. 17. — Lyons 
mayoro Edouard Herriot misi
ja Rusijoje buvo taip sėkmin
ga, kad pilnas atsinaujinimas 
prekybos ryšiu tarp Rusijos ir 
Francijos* yra dalykas tik ke
lių savaičių.

Tas tiesa, kad Rusijos rei
kalavimas paleisti didelę pas
kolą Francijoje yra didelė klin
tis prie atnaujinimo artimų 
ryšių, bet Rusija prižada išlei
sti visus paskolintus pinigus 
pačioje Francijoje superkant 
prekes ir užmokant palūkanas 
ant pirmesnių Rusijos skolų 
Francijai ir tas prižadas maži
na klintis susitaikimui.

Iš kitos įusės, Rusija pra
nešė Herriotui, kad ji prisiža
da atmokėti visas Rusijos už
trauktas prieš karą skc'as. 
kurių atsisakymas mokėti iki 
šiol ir buvo vyriausia pr.elas
tini Francijos opozicijos Ru
sijai. Betgi Rusija reikalauja 
moratori ūmo (pa liuosa v i m o
nuo mokėjimo skolų) keliems 
metams.

Francijos oficialiniuose ir 
finansiniuose rateliuose dabar 
pripažįstama, kad Herriot iš
vyko Rusijon su oficialinc mi
sija patirti kokias koncesijas 
Rusija duotų už atnaujinimą 
prekybos, kuri privestų prie 
pilno atnaujinimo ryšių.

Per pastarąsias dešimt die
nų daugelis didžiausių Franci
jos prekybos kamerų priėmė 
rezoliucijas, pritariančias at
naujinimui prekybos su Rusi
ja. Tai reiškia valdžios nusis
tatymo užgyrimą. Tinkamiau
siu delegatu Rusijon tapo pa
rinktas Herriot, kuris būda
mas Franci >os komu n i d” v- 
dovas, lengviau gali prieiti ir 
prie Rusijos valdžios.

Atvirai pripažįstama, kr d 
atnaujinimas ryšiu prives nrk 
militarinės (karinės) sąjun
gos, tuo suvienijant dvi di
džiausias armijas Europoje 
Jų karinė politika Europoj 
eina ranka-rankon, kadangi 
jos vis labiau tolinasi nuo 
Anglijos ir kadangi Rusijos- 
Francijos sąjungai pritaria 
Čecho-Slovakija ir Jugo Sla- 
vija. Francija į tą sąjungą ga
li priimti ir Lenkiją, bet Ru
munija yra nusiminusi ir bijo
si netekti Besarabijos. Kair 
Rusija, taip ir Francija yra 
užinteresuotos Dardančiu per 
takų klausimu ir Francija to
dėl spiriasi, kad pertakų kon-

Valdžios* pranašas vyriau 
<tojo pašto bokšte orą Chica 
gai ir apielinkei pranašauj; 
Šiaio:

Šiandie — giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:05 vai., leidžia

si 5:06 balandą . Mėnuo teka 
3:33 valandą nakties.

ferencijoje dalyvautų ir Rusi
ja-

Tokia militarine sąjunga 
valdytų visą Europą, nors Vo
kietija su laiku ir atsisteigtų. 
Tai butų stipriausia sąjunga, 
su kokia kada-nors Anglijai te
ko susidurti.

Taikos susitarimams žlun
gant vienam po kito, Franci
ja didžiausiu paskubamu eina 
prie susitarimo su Rusija. Ti- 
kimąsi, kad iki prašalėsiant 
Dardanelų konferencijai abi 
šalis atvirai kooperuos viena 
su kita.

’ Siunčia kareivius 
Trakijon

Padėtis Trakijoje esanti rusti.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lio 17. — 1,200 Francijos ka
reivių išvažiavo iš Konstanti
nopolio į Adrianopolį, Trakijo
je, kur pasidarė rusti padėtis, 
Graikijos armijai evakuojant 
‘ą provincijų.

Pasiuntimas tokios didelės 
kariuomenės į Trakijos sosti
nę rodąs, kad talkininkai skai
to, jog padėtis tbn yra tikrai 
pavojinga. Mudanijos sutarties 
sąlygomis, talkininkai galėjo 
dusti daug mažiau kareivių ir 
:eigu jie siunčia daugiau negu 
reikia, tai veikiausia griebiasi 
atsargumo priemonių prieš ga
limą kįlimą pavojaus delei 
esančio Trakijoje sumišimo. 
Mudanijos sutartis parėdo, kad 
graikų evakuotą teritoriją už
imtų talkininkų misijos ir 
galbūt graikai užprotestuos 
orieš siuntimą kareivių.

Anglų oficialinis pranešimas 
•ako, kad padėtis Trakijoje, 
kuria graikai turi evakuoti bė
gyje 15 dienų yra labai rus4 
*yventoiai yra įpykę ir gali 
ilti didelių sumišimų, jei ne

įlįs laiku griebtųsi atsargumo 
piemenių.
Nuo subatos daugiau kaip 

30,000 graikų ir armėnu pere 
o per Adrianopolį, bėgdami į 
Graikiją. Visi keliai i£ Trakijos

Graikiją yra užpildyti pabė- 
ėliais. • Jie yra animti dklžia’ 
ios baimės ir bėga nežiūrint 
įuolatinio lietaus. Bėgimą1 
ra toks didelis, kad turkai 
tė’c į Trakiją ją ras beveik 
uščią.

Kareiviai irgi evakuoja Tra- 
:iją. Jie daugiau jau nebes:- 
engia priešintis turkams ir tik 
alba, kad jie butų atlaikę 
urkus ir jie buk kraustosi tik
Idydami talkininkų įsakymą

Kraustosi iš Vladivostoko
TOKIO, spalio 17. — Gauto

ms iš Vladivostoko žiniomis
niestas yra pavojuje, kad į jį 
uojaus įeis bolševikų karei
vai. Nariai Vladivostoko bal- 
lagvardiečių valdžios jau susė
do į laivą ir rengiasi bėgti.

Bailtgvard iečių komanduo- 
ojas gcn. Dietrichs su savo ar- 
iii.ja pasitraukė prie Rusijos- 
■hinijos rubcžiaUs. Jo armi

ja visur tapo sumušta ir 5.000 
o kareivių su* 150 traukinių 
visitraukė į Manžuriią, kur 

ynos chjniečiai nuginklavo.

- Fotografija “Fotograms”, New Yoik

Stovi iš kairės į dešinę: Lietuvos Legacijos VVashingtone patarėjas (juristkonsultas) B. 
F. Masinusias, buvęs Lietuvos atstovas, o dabar oficialinis Lietuvos Charge d’Affaires Wa- 
shinglcne Valdemaras Čarneckis ir Lietuvos Legacijos sekretorius Matas J. Vinikas. Jie | 
išeina iš Valstybes departamen'o rūmų, kur jie pasistatė Vai tybės Sekretoriui Charles E. 
Hughes, Lietuvai ir Jungt. Valstijoms užmezgus diplomatinius ryšius. (

Už apkaltinimą (Jaugherty
ROCKFORI), Ilk, spalio 17. 

—. Illinois Darbo Federacija, 
kuri čia laiko savo metinę kon
venciją, priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančia apkaltinti gene
ralinį prokurorą Daugherty ir 
taipjau federalinį teisėją Wil- 
kerson, kuris išdavė injunc- 
tioną prieš streikuojančius 
geležinkeliečius.

Konvencija taipjau svarstys 
valstijos konstitucinio susirin
kimo priimtąją Illinois konsti
tuciją ir veikiausia ją pas
merks ir jiatars balsuotojams 
ią atmesti referendumo balsa
vime, kaipo atgaleivišką ir 
niekam netikusią.

Priešinasi respublikai
ATHENAI, spalio 17. — Mo- 

narchistai labai nepatenkinti 
oaskutiniuoju laiku prasidč ju
dai smarkiai agitacijai už js- 
‘eigimą Graikijoje respublikos. 
Ta agitacija ypač padidėjo su
grįžus iš Paryžiaus naują jam 
žsienio reikalų ministeriui 

Yditis, kuris esąs Venizelos 
alininkas. Agitacija taipjau 
ėdama už išrinkimą Venize- 
os Graikijos prezidentu.

Monarclnstų laikraščiai pa- 
• merkia tą agitaciją ir sako, 

ad žmonės respublikos neno- 
i ir pritaria tik konstitucinei 
lonarchijai. Jie todėl reika- 
'uja, kad sukilėliai tuojaus 
ustabdytų respublikonų agi- 
aciją.

— 1 .. . 1 \
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Anketa dėl Lietuvių Registracijos
Jau (langiaus kaip du menesiu laiko Amerikos | 

lietuviai karštai svarsto Lietuvos piliečių registra
cijos ir kitų, surištų su ja dalykų, klausimą. Vieni 
smarkiai protestuoja prieš ją, kiti pritaria jai. Da
bar jau yra laikas, kad amerikiečiai parodytų savo 
nusistatymą skaitlinėmis ir .praneštų apie tai Lietu
vos Seimui, idant jisai galėtų spręsti, ar ta registra
cija turi būt palikta, ar atšaukta..

Šituo tikslu “Naujienos” sumanė padaryti an- : 
ketą tarpe savo skaitytojų. Ji bus paskelbta spalių 
m. 21 d. ir tęsis per keletą dienų. Visų žmonių, ku
rie yra susiinteresavę registracijos klausimu, prašo
me atkreipti į tai savo ir savo draugų domę, kad da
lyvavimas anketoje butų kuoskaitlingiausias.

iv 1 ■ ..................... ■■■ ■ ui^.wwu>. .................z

Vokiečiai - skaitlingiausi
92,000,000 žmonių vaitoja 

vokiečių kalbą.

BERLINAS, sp. 17. — Ap
skaitoma, kad dabar vokiečių 
kalbą vartoja daugiau kaip 
92,000,000 žmonių. Jeigu prie 
jų priskaityti holandus ir Gan
drus, kurie taipjau giminingi 
vokiečiams, tai germanų rase 
sudarys 103,000,000 žmonių, 
arba šeštą dalį viso pasaulio 
gyventojų.

Francuzų yra 45,000,000, ar 
ba 2Vž nuoš. viso pasaulio gy 
ventoj ų.

Nuo 1870 m. pasidaro žy 
mus perversmas rasių skait 
Ijngume. Tais metais skaitlio 
giausi buvo lotinai, po jų seki 
vokiečiai ir paskui slavai. 191 ( 
m. skaičius visai atbulas pasi 
darė: pirmiausia ėjo slavai 
po jų vokiečiai ir paskui loti
nai. 1920 m. vokiečiai paėji 
priekyn ir dabar jie yra pir 
mieji, po jų seka slavai ir ta
da lotinai. Pati Vokietija tur‘ 
61,000,000 gyventojų. Bet vo
kiečių yra Jungt. Valstijose 
9,000,000, Autrijoj 6,400,000 
Cecho Slovakijoj 3,700,000 
Šveicarijoj 2,663,000. Be te 
milionai vokiečių gyvena ir ki 
tose šalyse.

SANTIAGO, spalio 17. — 
Čili ministerija rezignavo sei
mui priėmus Tacna-Arica su
tartį su pataisymu.

Kova teismuose už laivu 
proiiibiciją

J -

NEW YORK, spalio 17. — 
Šiandie prasidėjo smarki kova 
prieš laivų prohibiciją vietos 
fcderaliniame * teisme. Tą kovą 
veda svetimų šalių laivų kom
panijos, kurios sieįiasi panai
kinti patvarkymą, įvedantį 
prohibiciją ant laivų.

Federalinis teisėjas Hand bu- 
”ro išdavęs laikinį injuctioną 
irieš vykinimą prohibicijos. 
labar kova eina už padarymą 
o injunetiono nuolatiniu..

Kompanijų advokatai įrodi
nėja, kad prohibicijos įstaty
mų negalima taikinti prie lai- 
Tų, nes laivai degtinės negabe
na ir nepardavinėja uoste, o 
ik pardavinėja degtinę juro- 
e, kur prohibicijos įstatymai 
'eveikia.

Valdžios advokatai sako, 
>ad kol nebus įvesta prohibi- 

’ija ant laivų, tol negalima 
'us sustabdyti degtinės šmu- 
elio, nes visa degtinė yra at
gabenama laivais ir laivai iš 
legtinės daro gerą biznį.

Argumentavimai tęsis keletą 
lienų ir po to bus išneštas 
įuosprendis. Nežiūrint kokis 
nė butų nuosprendis, viena ar 
kita pusė bylą perkels į augš- 
hausįjį šalies teismą, kurio 
nuosprendis bus galutinas.

L. Krasinas rezignavo
RYGA, spalio 16. — Iš Mas

kvos pranešama, kad Leonidas 
Krasinas, pirmininkas Rusijos 
prekybos komisijos, rezignavo 
š savo vietos, kadangi sovietų 
Dildomoji taryba atmetė Kra- 
sino padarytąją sutartį su An
glijos kompanija (Russo-Asi- 
atic Corp.) ekspluatavimui iRu- 
3ijos kasyklų.

Čita užims Vladivostoku
MASKVA, spalio 16. — To

limųjų Rytų respublikos karei
viai užims Vladivostoką spalio 
25 d., sako Čitos žinia. Apie 
tą laiką japonai jau bus eva
kavę miestą. Baltagvardiečių 
ofensivas prieš Tolimųjų Rytų 
respubliką susmuko ir jie ap* 
leido Nikolską.

Sugavo kunigų šmugelį.

KIBARTAI. — š. m. rugpiu- 
čio m. 29 d. Kybartuose prie 
muitinės susirinkusį į mugė 
žmonių minia, daugiausia mo 
terš, sulaikė 9 vežimus rugių, 
viso 200 centnerių, kurie buvo 
vežami į stotį sukrauti į vago
ną. Kadangi gabenąs rugius 
ekspeditorius Prapuolenis ne- būti atstovaujančiu organu, 
turėjo jokio leidimo rugiams čionykščių lietuvių darbai, 
išvežti, .tai moters nuvarė tas ypač žalingas išsireiškęs po ka- 
padvadas į Kybartų miliciją.1 talikiškosios jaunimo draugi- 
Milicija surašė protokolą ir pa-1 jos “šviesa” įsikūrimo pasida-
ėmė rugius savo globon ligi to
limesnio Valdžios įsakymo. 
Paaiškėjo kad tai Ūkio Ban
ko (brolių Vailokaičių, kurių 
tarpe yra kunigas, St. Seimo 
narys) supirkti rugiai ir pas
kirti į Latviją. Žmonės labai 
pasipiktinę tokiu įvykiu ir rei
kalauja, kad tie rugiai butų 
kohfiškiloti ir atiduoti Kybar
tų miesto savivaldybei, kad ji 
išdalintų miesto beturčiams. 
Girdėti, kad Prapuolenis dabar 
jau rūpinasi gauti leidimą kad 
galėtų atsiimti atimtus rugius.

✓
ŠAUKĖNŲ milicijai pagalinus 

pavyko padaryti galą garsiųjų 
plėšikų veikimui. Tie plėšikai 
buvo pabėgę iš Šiaulių kalėji
mo ir visą vasarą smarkiai 
plėšę Šaukėnų apylinkėje. Šiau
lių ir Šaukėnų milicija ir kri- 
minalio skyriaus valdininkai 
darė pastaugi) juos suimti. Te
kdavo su jais ir susišaudyti, 
bet suimti nepavykdavo. Tik 
i-U'gphičio 7 d. Saukemi mili
cijos viršininkas, jo padėjėjas 
ir trys milicininkai susekė tuos 
plėšikus miške, už 7 kilometrų 
nuo Šaukėnų. Ten abu plėšiku 
ant vietos krito nuo milicijos 
šuvią. Apylinkėje paliko ra
mu. Gyventojai džiaugiasi.

Lietuviai Latvijoj
! —.4, \ ,

E. Ryga. — Rygoje šiomis 
dienomis įvyko vietinės lietu
vių kolionijos darbuotojų pa
sitarimas, kuriame svarstyta 
reikalas įkurti kokią nors or
ganizaciją galinčią kalbėti vi
sų lietuvių vardu. Buvo su
manymų sudaryti tautinę Ta

........ .... ........ ............. ........ ...............

Artinasi Žiema
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 

Neprisirengusius.
Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargą, šal
tį ir badą ateinačią žiemą delei neturto. 
Delei vokiečių markes nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj? Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Doleriais

Siųskit Per

NAUJIENOS 
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

rybą arba tiesioginių rinkimų 
budu, arba iš gyvuojančių jau 
organizacijų atstovų. Tačiau 
išrinktoji tam reikalui komi
sija nusistatė organizuoti ben
drą lietuvių draugiją, kurion 
galėtų įeiti visų luomų ir pa
kraipų lietuviai. Tokia organi
zacija galėtų plačiatu varyti 
kultūriniai tautinį darbą ir 

tinimas į “katalikus” ir “tik
tai lietuvius.” Dėlto tokios

V

bendros draugijos įkūrimas 
lietuvybės labui butų naudin
gas, nes likusioji čia inteligen
tų saujale ir be skirstimosi ne- 
perstipri. (“L.”)

Laukime nauju perse
kiojimu

Vilnius. — Del įteikto Tau
tų Sąjungai Laikinojo Vilniaus 
Lietuvių Komiteto rašto apie 
Vilniaus lietuvių persekioji
mus (žlur. “Lietuves” Nr. 212) 
įvyko pasitaiimas pas Lenkų 
vyriausybes delegatą Romaną, 
kuriame reikalauta, kad pasi- 
rašusieji po raštu Komiteto 
pirmininkas Kast. Stašys ir 
sekretorius kun. čibiraą butų 
iš Vilniaus ištremtu. Tačiau 
Romanas pripažino tai šiuo 
melu, kad Tautų Sąjunga svar
sto Lietuvos protestą dėl pei’- 
sekiojinit^ esant nepatogu ir 
ištrėmimą atidėjo patoges
niam laikui. (“L.”)

PINIGŲ KURSAS
Vakąr, spalio 17 <1., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitdip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.44
Austrijos 100 kronų.... ..... ....
Belgijos 100 frankų ................ $6.99
Danijos 100 frhnkų.............. $19.96
Finų 200 markių ..............   $2.26
Francijos 100 frankų ............ $7.59
Italijos 100 lirų ........................ $4.29
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 m-a’kių ......................  1c

' Norvegijos 100 kronų ....... $18.18
Olandų 100 guldenų ........... $39.00
švedų 100 guldenų ........... $26.7G
Šveicarų 100 markių ........... $18.18
Vokietijos 100 markių ............ 3% c



NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Kvailumo de 
kla racija.

(Feljetonėlis).

nes

Da kartų pakartoju: negali-' 
■ ma tų kavalierių *kaltinti, kad 

jie gimė su tokiomis pagailčti- 
nomis proto aplamomis. Ta- 
čiaus visgi jiems reikėtų susi
laikyti nuo rašymo tokių “de
klaracijų”, kurios — švelniau
siai kalbant — yra kvailos. To
kiomis savo ypatybėmis jiems 
vargu yra bet kokios prasmes f 
girtis prieš visuomenę.

ii- — K. Sėjikas.

Į.I.L.

l el. Lafayette 4223
Phuhbing, Heating

Kaipo liėtuvib, lietuviams »i8ado»» 
patarnauju kuogęriausiai.

M. Yuškn,
1221 W. amh SI, Chle.f., III. PINIGAI

ieškau
S. L. Fabionas Co.,

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Blvd. Oęil or 0774.

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes 

Esam- Registruoti Notarai 
Lietuvos Atstovybėje.

UŽTTKRfNAM ATSAKANTI IR 
TEISINGA PATARNAVIMA

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais. 
X-Ray, tai dabar neturite praleisti 
tos progos .ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jųsų li
gos. Po išegzamunavimo X-Ray 
spinduliais, kiekvienam ligoniui pasa
kysiu, vyt ui arba moterei, ar jie guli 
būti išgydytais. Tikras žinovas ne
klaus jūsų kas jums yra, arba kas 
jums skauda, bet pats jums tai pasa
kys, be spiliojimų. Todėl privalo pa
sinaudoti šia proga, kuri gali jums 
daug gero padaryti. Musų trisdešimts 
metų praktikos, Įtikinom® žmones, 
kad lab ausiai užsisenSjusias ligas 
gydome su didžiausiu pasisekiau, ką 
galime ir jums padalyti, jeigu pasi

naudosite musų patarnavimu. Pasidėkavojant tuo, Šimtai žmonių liko 
išgydyti nvusų gydykloj atsidavus musų gydytojams. Musų specialumu 
yra gydymą vickių užsisenčjušių vidurinių ligų, kaip tai: Chroniškas < 
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėj mas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nubėgimas mėnesinių, privatinės ligos (venerinės), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus ūžia koma gvarantuotoj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos macicos, balti ištekėjimai, gumbo uždegimo, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėj?mas pažasščių, Ir tt.

Jeigu jus kiti neišgydė, ateikite pas mane, kuomet pradėsiu jumis 
gydyti, spėka ir sveikata jums sugrįš.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
729 W. Grand Avė., kampas Milwaukėe Ava, 

Ant itališko banko 
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 1 ir nuo 4 iki’8. Nėdėldieniais ir^ŠVantimfs ntto •—-1

Pinigai 
iš 

Bridgeporto

LIETUVA 
per ' ' 

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

........... i ........ ..................

Roselando
Lietuvon

RoselandieČiams ir ken-
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS (
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Bušai dainuoja:
“ZadumaI ženitsia, 
Zagrizla toska... ”
(Sumaniau apsivesti, 

gesis nukamavo).
Na, o kai musų šauniuosius KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 

. .. . .. - . v dokumentus Padarom dykai.kavalierius ilgesio šmėkla pa- mainydami, pirkdami ar PAR- 
liečia, jie tuoj skubinasi laik- duodami visados kreipkitės pas 
Paščiuose pasigarsinti. Girdi, 
aš jaunikaitis — vyras iš stuo*- 
inens ir iš liemens
sau gyvenimo drauges. Paskui 
paduodama “gyvenimo drau
gės” kvalifikacijos: amžius, 
turtas ir dorumas. Reikalauja
ma paveikslas prisiųsti. Iš pa
veikslo jaunikaitis, žinoma, 
sprendžia apie kandidatės 
gražumą ir kitokius dalykus. 
Kad paveikslas buvo
metų atgal nuimtas, apie 
musų šaunusis kavalierius 
galvoja.

štai vienas tipingiausių 
ieškojimų, tilpęs laikraštyj:

“Merginos apsivedimui, 
19 iki 21 metų, lietuvės, 
kančios angliškai. Vyrus,
toris, poligamiškas merginas ir 
tas, kurios tik nori . paveikslą 
matyti ir pavogti, meldžiu ne- 
rašineti. Rašykit tiktai - tos, 
kurios pasirengę ir protaujan
čios apie šeimynišką gyveni
mą. Iš Brooklyno ir New Yor
ko miestų gal butų nereika
lingas paveikslas, bet aš ne
manau, kad jos turėtų tinka
mą ‘digri’ ir diktaciją tame

iš kitų šalių. Aš šiame mieste 
nesenai gyvenu. Savo ‘metriją’ 
rašant reikia teisingai aprašyti 
apgamą, aukštumą, sunkumą 
ir amžių. O aš, aplaikęs teisin
gai rašytą ypatos originalą, pa
rašysiu insitaciją, tarimą ir 
savo veikmenį. šis apgarsini
mas nerti moniški plepalai bei 
šarlatanų pasaka, bet yra in- 
statymivškai-instinktyviškas, le- 
gališkas ir aktyviškas. Angliš
kai rašydamos laišką parašy
kit bent 5 ar 6 žodžius lietu
viškai.”

Juoktis iš to kvailumo dek
laracijos autoriaus vargu pri
derėtų: ne jo juk kalte, jeigu ’ 
jau jis" gimė su tokia proto 9 
“apgama”. |.|

Kitų kavalierių deklaracijos 
nepasižymi tokiu “aukštu to
nu”, kaip aukščiau tilpusi, bet ; 
ir ten pasitaiko įdomių daly
kų. Privesiu porą pavyzdžių. 
Vienas kavalierius suredagavo 
savo paieškojimą maž-daug 
taip: paieškai! apsivedimui 
patyrusios merginos. Kažin 
kuo turi pasireikšti tas patyri
mas. Iš paduoto posakio gali
ma spręsti, kad anas kavalie
rius ieškojo tokios merginos,1 
kuri jau butų turėjusi patyri
mo apsivedimo srityj...

Kitas vėl ieško merginos ar 
našlės kad ir su dviem vaikais.

Kada skaitai tuos paieškoji
mus, darosi aišku, kodėl tiems 
kavalieriapis tenka po platų 
pasaulį žvejoti sau “gyvenimo 
draugių.” Jie priklauso tai 
žmonių rųšiai, kurią garsusis 
Gogolis maž-daug šiaip cha
rakterizavo: Kada sueini tokį 
vyrą ir pasikalbi su juo apie 
penkiolikę miliutų, — sakai 
pats sau: “Jis, rodos, gan pui
kus žmogus.” Praeina da pen
kios minutės, ir tavo galvon 
lenda mintis: “Jis nė šio nė to 
vyras”. Bet pasikalbėjęs su 
juo pusę valandos, piktai pra
dedi galvoti: “Ir kada jis tik 
baigs niekus pliauškęs! Viešpa-j 
tie, koks jis nuobodus ir kvai- 
laši..”

OR. P. ŽILVITIS
GVPVTOJAS m I HIKI'RC.A- 

3243 South flaNted Si 
Tel.: Boolevant 717M

VALANDOS;
9 iki 12 pietų, 6 iki R vakar*
Rezidencijos Tel Pairta* S57< 

Chicago

Smagi ir Trumpa Kelionė su Naujienų Exkur«ija po 
Asmeniška Vadovyste A. flypkei)ičiaus Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriaus Vedėjo, United States Linijos Laivu

Kaina 3-čia klesa iš 
New Yorko Kaunan

$106.03

Kaina 2-ra klesa iš
New Yorko Kaunan

$137.50
Išplauks iš New 

Yorko 
12 d. Gruodžio

Per f) diehas per
plauki Atlantiko 

vandenyną, 
r '

9V-'v - >•-
L ■ . .• ■: ■

•w*w
Atplauks į Bremeną

22 d. Gruodžio
J ,

Iš Brėmen gelžkeliu
■ i »d ' r ■ •

per 21 valandas s . v i ' r * • ■
Lietuvon.

Ši ekskursija bus labai hmagi ir 
patogi, kadangi ją vadovaus pa
tyręs kelionėse ir visiems labai 
gerai žinomas žmogus A. Ryp- 
kevičius ir, kad keleiviai pa
sieks savo tėvyškės namus prieš 
pat Kalėdas, parveždami džiaug 
smą ir prežėntus savo gimiriėms

.................... ............................ .... .......................... ——

Laivas “America” yra Ameri- 1 
kos valdžios laivas didelis, gra
žus it greitas. Geriausias val
gia, geriausiais 'patarnavimas ir • 
veža tiesiog be persėdimo, o pa
skui gelžkeliu per Vokietiją tie
siai Lietuvon. Tai bus geriau
sia kelionė ir patenkins visds.

imi Ibiu liiiriT li II*

Visi kurie manote važiuoti šia žiemą Lietuvon tuojaus pradekite rengtis
Jati nedaug beliko laiko, kad išsiimti pasportus ir susitvarkyti kitus reiklus.

Kreipkitės prie

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
Chicago, fU.1739 S. Halsted S t

Išpildyit ir prisiŲskit šj kuponą tuoj'aus.

KUPONAS
“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St
Chicago, Ilk

Vardas ir. pavarde
Adresas

1922 m.

12 d. Gruodžio, 1922 m. Malonėsit prisiųsti mah apTkaciją dcl

m0tų):

Gerbiamieji: — Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų eksku*?ija 
Lietuvos paspoito ir kitas reikalingas iriformacjjas. • ,
Aš važiuoju su šeimyną ar vienas (jei su še myna, parašyk ir kiek

singtoniečiams artimiau- 
šia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, ■Y •
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky- 
rių Tupikaičio aptiekoje, i \ .
233 E. 115-th St. Ken- 

- ■ sington.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

•127 N. Dearbom St., Rootu 111143 
Tel, Centrai 4411 Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta; 
3323 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Idekvia 
nų vakarą, išskyrus utarninką i> 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St I 
Telephone Čanal 2652

Valandos; 4 iki 6 po piet. ir nuo 
7 iki 9 vakaro

Veda visokias bylas visuos*
! teismuose. Ekzammavoja Abstrak 

tus ii padirba visokius Dokumep 
tus, perkant a.ba parduodant Lo 
tus, Namus, Karmas ir Biznius 
Skolina Pinigus ant pirmo morge 

im- 4nt lengvų išlygų.
-...........  > ...i i...

oioio. K>IO
Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIAVIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir vlstir pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo,

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. ?
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir graliai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams Mkietus ir tt.

"VIENYBĖ”
ETNA DU-KART 

SAVAITĖJE*
Spausdina ^geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir 'turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.60'

Pirk i te ’ ’ Vieny bče ’ * Ben
drovės šefus. Dividendai 

"mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

Reiktlnukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukdite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės Šiuo adresu:

ra- 
rei-

LITflUflNĮjflN 
VIENYBE PUBL.Go. 

193 Grand St. 
Brooklyn, N. y.

Kur vienybė, 
ten galybė.

Tel Randolph 475«

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS1 

Ofisas vidurmieatyj.
ASSUC1AT1ON BLDG 

1W So. La Salk Si 
Room 1803 

-alandos. 9 ryto iki 5 p<. uiet^

Namų Tek; Įlydė Park 339.)

V. VV. RUTKAUSKAS 
•t Advokatas

29 So. La Šalie St. Rooni 534
Tel.; Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chirat..
Tel. Yards 1681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatas
.Kamharis 306, Home Bank Bldg., 
Kamp Milwaukee ir Ashland A\es 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nu< 7

9 vakare.

S. W. B ANĖS
ADVOKATAS

Vai.: .9 A. M. iki 5 P M 
1311 Recter Building 

7v We«| Monrrte Street, Chicnfo
Phone Central 2560

Kez. 3203 So. Halsted St 
VMrds 1015 Vai.* 6 -ik’ 9 *al

NAPKAPATH1A 
bei visų hgų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
piapathia.' Jei tamsta ir tamstos 
u.augai diskusuoju, ką mėginti — 
upeiatiją ai Napiaputhią — tad tuk
siantį Kartų geriau apsimokės iš- 
uit. abu gydymo budu. Naprapa- 
uiia prašalina ligos priežastį, opera
cijų piasaiina ligos apsiieiskmius, 
uet pai.eh.ti ligos priežastis. Napra- 
pathia, reiškia ant visados pagydo, 
chirurgijos budu ėsti taip; po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kaitų yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
ounKesne n pavojingesne išlaikyt u 
ouom Kart ligonis liepta neisgyuytas.

Du. J. sAvlCnAS, b. iv. 
lOaui S. Michigan Avė.

Va!.; nuo 9 ryto iki 2 po p.etų 
'iei. hullman 33bš 

16UU W. Gaifiel Bldv.
Siaur-vaa. kampas buos ir Ashland av.

Vai., nuo 4 nu 9 v. v.
Lei. Kcpublic 1433

j Bankroto
j: Išpardavimas

1U P. btein, Kulį išleido bu v. Valdi, 
ipbki itieb L eismus n kiirit* susideda 

ib puikiausių parinkimų vienų ii dvie
jų kelinių siutų n overkotų visokių 
italių, patrinų ir dydžio, apie už 
<0% ant dolerio. Įsiteinykit sėta- 
mab kainas, i n 2 kelinių siutai pt 
<>13.50 ir aukščiau. Vyrams ir. vai 
Kinams overkotui po $10 ii aukščiau 
tyiAms darbinės ir pasipuošimui ko 
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 Vai.; riedėb 
mis iki b vai.

S. GOttDbN, 
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. r 

1S UHI ‘M 6U

ji che?
kuomet kenti

gaivus skaudėjimą
sirenų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą
Arba kitokį dkauaai^. 

‘ mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One 0r two and the pain stopa 

Contaln no hablt-fyrminp drugs 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

Vmtr ‘Dtvtįgtit

i i .. ' . > ' • 1r I 1 ; -
/ . -t ’’ ’ ’ f-t ‘MwiiWwiWWį.V»& Jatji *fe.’.u u*
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Palinkimai Apsireiškia Anksti 
ir Stovi Ilgai

Pavizdžiui:
Palinkimas aikvot pinigus.
Palinkimas taupyt pinigus.
Kurį tamstos vaikučiai išmoko?
įžymus žmogus kaita išsireiškė savo sunui seka

mai: “Jei neišmoksi taupyt pirm pasęstant, tad pra
leidi savo progą, kuri niekad negrįžš.”

Šis bankas prigelbės išmokinti vaikus nevien tau
pumo, bet pasididžiavimą taupymu.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Clearing House Bankas

KORESPONDENCIJOS į
•-asar*- ,----- i—rr-gssgguaBa.a>

BINGHAMTON, N. Y.

LIETUVON
(PER ANGLIJĄ)

CANADIAN PACIFIC
Dideliais, smarkiais laivais. Išplaukia kasdieną ar pana-* 

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

Artima sąjunga j Danzigą ir Piliavą.
Be sugaiši mo ar kokio nesmagumo.

L Ttl [ Keleiviai gali apleisti Chicago tik dviem®
ji Į/// \ dienbms pirm laivo išplaukimo. Kuomet

11/ \ laivas išplaukia iš Quebec, keliauninkai
ttp. j\ pribūva išplaukimo rytą, tiesiai prie lai-

vo šono — NEI PAVĖLUOSIT, — NEI
■ VIEŠBUČIO IŠLAIDOS. Visi 3-ios kle-

808 keliauninkai turi lovas uždarytuose
Į Įį yL kambariuose po 2, 4 ir 6 ypatoms.

Platesnių žinių kreipkitės bile prie lai- 
'’nkorčių agento arba prie

Elworthy, G. A.,
’ 10 N. Dearbom St., Chicago, III.

Spalių pirmą dieną Lietuvių 
Svetainėje vietiniai komunis
tai buvo surengę prakalbas L. 
Prūseikai iš Brooklyn, N. Y. 
Pirma dalis jo kalbos buvo 
apie Lietuvos valdžią ir jos 
darbus. Nurodęs jos blogus 
darbus pridūrė, kad dėl viso 
to esą kalti Socialdemokratai... 
Neužmiršo pagarbinti ir Gri
gaičio. Bet vienas dalykas bu
vo man vis gi nuostabu: tasai 
keikūnų profesorius (kad jis 
toks yra, tai visi, kurie skaito 
Brooklyno “Laisvę”, gerai ži
no), savo prakalbose tokių 
biaurių žodžių nevartoja kaip 
kad savo redaguojamam laik
rašty. Mat kaip niekas nemato, 
tai komunistiški revoliucionie
riai daug visokių stiprių žo
džių pripasakoja, o keiksmų, 
tai devynias galybes priteplio- 
ja, bet kaip reikia viešai prieš 
žmones atsistot, tai matyt ir 
toks Pruseika gėdijąs tuos sa
vo perlus varto t. Ir šiose pra
kalbose tų keiksmų išsprūdo 
jam neperdaugiausiai. Be to 
dar turiu pasakyti, kad ką vi
si kiti komunistų “kalbėtojai” 
pasakodavo per pastaruosius 
ketverius metus, o ir pats Pru
seika per savo “Laisvę,” tai 
šiose prakalbose viską sumu
šė į dulkes, nes ką pirma jie 
visi gyrė, šiandien jau peikia. 
Panašiai visi jų Bimbai, Juke
liai (Pruseika tada viešai ne
sirodydavo) ir kiti jų pakali
kai šaukdavo, kad seimai jau 
atgyvenę savo laikus, šiandien 
gi Pruseika
salio, kad seimai yra 
iš geriausių įrankių kovai su 
buržuazija.” Agitavo, kad vi
si aukautų Lietuvos Draugų 
atstovybei, kad jie ten galėtų 
dauginus atstovų pravesti į 
Lietuvos Seimą. Sako: mes 
tveriam savo viešą partiją 
tani, kad į ją pritraukus dau
giausiai darbininkų, / ir . kuo
met jie turėsią didžiumos ša- 
’ies gyventojų pritarimo, tada 
jie nuversiu valdžią, ir t. p. Ir 
šiandien jie jau stoja už re
formas ir darbininkų būvio 
’Ki^erininią esamose sąlygose. 
Klausaisi žmogus ir stebiesi ir 
ant galo klausi pats savęs: ką I 
tie žmones nori atsiekti, nuo
latos* savo kailį mainydami 1r 
vartydami? Juk visi gerai at
simenam tuos laikus, kada vi
si komunistai begb iš Socialis
tų Partijos, o sykiu ir p. Pru
seika, sakydami, kad ta par
tija esanti ne ‘ revoliucine, nes 
;i laukianti kada didžiuma dar- 

ir Sutvėrė 
kuri tokių 
O šiandien 1 

partijos” i 
kad jau: 

didžiumos

Po prakalbų buvo duotas 
vienas klausimas: kode! kal
bėtojas ragini rašytis į unijas, 
o pas save neįsileidi ir nieki
ni tuos laikraščius, kur dirba 
unijistai? Pruseika tuojau pri
pasakojo visokių dalykų ir pa
galios aiškino, kad “Laisvė” 
negalinti mokėti unijos mo- 
kesties savo darbininkams. Jei
gu butų tokia unija, kur dar
bininkai nereikalautų unijinės 
mokesties, tai jis nesipriešintų.

Ant rytojaus vakare tas pats 
Pruseika susikvietę pas vieną 
vietos komunistą “Laisvės” 
įkaity to jus ir dejavo, kad 
“Laisvei” nekaip sekasi ir pra- 
šė, kad kiek galint daugiau 
gautų prenumeratorių ir pirk
tų “Laisvės” Šerų.

Vytautas.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manotte važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” it 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
bais. Piln?‘» informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. VVashngton St., Chicago. 
(25 Second Avė., So. Minneapolis.

r ----------------- '.i _8—. "

i Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179.
3243 So. Halsted St., Chicago. 

Nedėldienias pagal sutarimą

l

savo prakalbose 
vienas

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Halsted St.

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

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

MRS. A. MICHNIEVICZ
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yard* 1119

AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau j 
trumpą laiką-; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki l

Baigusi 
Akute ri- 

»r kolegė 
ilga 

nraktika 
įsi Pen»* 
dlvanijos 
•ospital* 

- Pase* 
ingai pa 
’arnauia 
is gPi 

imu Dut 
. rodą vi 
kiosa Ii 
•se ir ki 
kiuose re 
i uose rat 
nmf D 
■erginoma

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO
VniabaženklK Reg. 8. V. Pat. biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
P. AD. RICHTER & CO. 

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

OETROIT, MIGHIGAN

OlllllllllllllllllllllllllllllllllllilB

West 1894 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO., 

Balchiunas pagelbininkau 
(arba asistentas)

GRABORTUS
(029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 J5h. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

iicrtZMAN
IŠ RUSIJOS |

Gerai lietuviam* tinurum> pe< if ' 
metų kaipo patyręs gydytojas ch» 
rurgas ir akušeris

Gy<jo aštraia ir chrumikaa Ilgai* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiai* metodas X Ray ir kitokiu* i 
“lektros prietaisus

Ofisas ir Labarutorija i02> * 
I8th St., netoli Fisk St

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 Iki « vai. vakarai*

/ Dienomis. Cana
_ , , I 3110 arba 857 Telefoną) J

| Makt Drexel 959
’ Boulevard 413*

3813 8®. Halnted Si.
vai. 9—10 A. M ir 8—9 vai. vafc

S. S. LAVAI MIELAI JUMS 
PATARNAUS

Didelis laivynas, valdomas S, V. Valdž’os ir operuojamas 
United States Linijos, pilnai gali Jums patarnauti. Laivai 
plaukia tarpe New Yorko ir Senos Tėvynės.

Dideli, smagus, vėdinti ir švarus kambariai trečios klesos 
pasažieriards. Kajutės dėl 2 4 ir 6 ypatų su atskira lova 
kiekvienai ypatai.

Maistas yra geriausios rūšies, gerai pagafrvntas. Trečios 
klesos pasažierių reikalvimai greitai ir mandagiai išpildomi.

Dideli kambariai rūkymui, skaityklos ir kitoki parankamai, 
retai tejrengiami trečios klesos pasažieriams.

Šis puikus patarnavimas suteikiamas visiems. Pasiųsk 
mums žemiaus telpančią informacijos blanką ir gausi dykai 
knygutę, spausdintą tavo kalboje; iš jos sužinosi viską apie šiuos 
gražius laivus. Rašykite šiandien.

APMOKĖJIMAI
Jei nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvy

nės. apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATES LINES. Už
tikrink jiems gerą patarnavimą, patogumus — tegul jie keliau
ja po ŽVAIGŽDĖTOSIOS VĖLIAVOS GLOBA.

Reikalauk knygos

Rašyk šiandien dėl pil
nų informacijų. Dasi- 
žinokite apie gražius 
Suvienytų Valst jų lai
vus, plaukiančius j Eu
ropą. Jokių už tai 
pareigų neturėsi. Pa
siųsk blanką šiandien.

INFORMACIJŲ BLANKA 
U. S. Shipp na Board 

Passenger Degt. 683KT 
45 Broadway, New York

n
( 

City

Malonėkite prisiųsti man Jusu kny
gutę veltui dėl autoritetinjrų faktų apie 
kelionę. Taipgi pilnas informacijas apie 
Jungt. Valst. Linijos laivus i Europą ir 
ii anksto apmokamus keleivius.

Vardas ......................  -......
Adresas
Miestas. Valstija

Informacijų apie laivų išplaukimą ir laivakortes 
reikalaukite adresuodami

UNITED STATES LINES
Moore and McCormack, Ine., Roosevelt Steamship Co., Ine.

45 Broadway New York City.
110 S. Dearbom St. Chicago, III.
92 State Street, Boston, Mass.

Managing Operators for

UNITED STATE SHIPPING BOARD
. _ ...................................-..............

'liniukų susipras, 
komunistų partiją, 
dalykų nepripažino, 
’ie po “darbininkų 
skraiste vėl sako, 
mums reikia .laukt
darbininkų susipratimo, daly
vauti seimuose ir t. p. Visa tai i 
imant domėn norisi klaust ko-i 
munistų: kada jus melavot, ar 
pirmiau, ar dabar?

Beje. “Laisve” ir jos sekėjai 
visuomet piestu šokdavo ant 
“Naujienų,” kad šios kartafs 
Pruseikos slapyvardį pasaky
davo. Bet kada čia užsilipo 
pirmininkas ant estrados, tai | 
riešai paskelbė, jog kalbėsiąs 
L. Pruseika. Na, jeigu yra pa- ( 
vojinga, kada “N.” pasako vie-1 
šai, tai kodėl nėra jokio pavo- 
i‘ us kuomet patys komunistai 
>ako viešai?
Kun. Skripka ir komunistai.
Tą patį sekmadienį kun. 

Skripka per pamokslą patarė 
;avo parapijonams nueiti, į 
prakalbas, kurias sakys bolše
vikas. Na, prakalbų laikui atė
jus ir parapijonys, kurie suda
rė pusę publikos. Nors ir kuni
gui paagitavus, publikos į pra
kalbai vis tik atsilankė ne
daug.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

10as Metinis Apvaikš- 
čiojimas Jau Prasidėjęs 

t * ■■ ■ ‘ .

Ir Tęsis Iki Spalio 21os
Naujai pasidedantiems taupymui pinigus, bus duo

damas gražiausis mahogany—tamboor išvaizdos laikro
dis. Ar tamsta nenori gau jų vieną? 

' ' ' ' ■■

Jei jau turi sa-
■ ' ■ tyiy

vo taupymo są- 
skaitą.

Atidaryk kitą 
savo draugui 
arba kitam šei
mynos nariui.

0 gausi vieną šių patraukiančių laikrodį.

DOVANOS VAIKAMS

PI71VTD AI MANUFACTURING LL1M 1K AL district
1112 W. 35Ji Street

Atdara seredų ir subatų 
’ vakarais iki 8 vai.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BANK
Radio koncertai 

kasdieną.

ir Almanakas
1923 METAMS

Jau Spaudoje
20,000 InformacijųŠimtai Puslapių

NAUJIENĄ
Metine Biznio Knyga

DYKAI Užs iprenum eruo s NAUJIENAS

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji pači 
entai ir draugai aplaikys apžiu 
rėjhną ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St„ kertė 32 Si
OFISO VALANDOS

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — ? 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 lubo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovom 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISU VALANDOS.
Nuo 10 iki 12’val. ryte, nu< 2 iki
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaru. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki I vai po piet.
Telefonrts Drexel 2880<_____ >

VIRS M \VMTK1EW1(7 
f Baniene)

Tel. Pullman

t. SHUSHO 
'AKUSERKA

4kašerka
<113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa 
ekmingo prak 

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek 

><ingai patarnau 
>u prie gin dymo 
Kiekvienane at 
įtikime teikii 
liatišką rižiu 
ėjimą: -«o<h

oatarimvv mo 
ietims ir mergi 
>orns veltui

5432

Turiu patyrimą 
notėtų ligose; ru 
pestingai p rižiu' 
••iu ligonę ir kudi 
kj laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

• “--o 
( Telefonas • Boulevard 704?

• OR. C. Z. VEZELIS Į
• Lietu vi r Dentistaa

4712 South Ashland Ava.M
• arti 47 -tos gatv*». . . . . . . . . . . . . . J

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofiaaa 2201 W. 22nd SU fcampaa b 

Leavitt St. Tel. Canal 6M2. 
Reaidenclja 8114 W 42W 84.

Tel. Lafayetta
Vai i 4 ♦» 7 v n» *



» Trečiadieni*, Spalis 18, 1628

matant Dardanelų klausimoj 
Francija jau atvirai eisianti 
išvien su Rusija.

Tai ve kur ėmė krypti Eu
ropos politika. Ta šalis, ku
ri ligi šiol atkakliausiai ko
vojo prieš Rusiją, šiandie 
darosi geriausias . josios bi- 

, čiuolis. Ir istorijos ironija 
norėja padaryti taip, kad 
Francijos susiartinimas su 

. I “komunistine” Rusija įvyktų 
Entered aa second ciaa» Mattar pagal iniciatyvą aršiausio 

ttarch 17th, LS14, ai cha Poat Office 1 y , , /
4 chieago, m., andai th« act oi atžagareivio Poincarė!
Marcb 2nd. 1879. * I

NAUJIENOS
riba LalhaaiHtfa ftawk»

Publlshad Daily ascapt Bunda? by 
Tha Lithuaniap N*w> Pub. O.t Ine.

B«ditor P. GrigaiUa.

17»9 Soatb Halated Straal 
LtoAcago, Illinois.

Taiaphona Kuuaavait 8606

BubacnpUon Ratea: 
&.U0 per year in Canada. 
$7.UU per yaur ouuidv of Chieago, 
$b.UU per year in Chieago, 

8c. per eopy.

I <g Į
PROGRESUOJA.

---- — I Su tikru gudravus reakcio- 
Lrtd*irfNa^jiinTBS- nierio instinktu Francijos 

movė'-------------------------------- premjeras suprato, kad ne
----  tiktai Rusijos sovietų vald- 

I žia, nežiūrint visų josios “re- 
$8.00 voliucinių” deklamacijų, yra 
2’25 pilnai subrendusi susiviniji- 

mui su atžagareiviškiausią- 
I ja Europos valdžia, bet kad 
ir “savieji”, franeuziškieji 
komunistai gali šitame daly
ke sulošti naudingą Franci
jos išnaudotojų reikalams 
rolę. Ir jisai paširinko tar
pininku tarp Maskvos ir Pa- 

. ryžiaus p. E. Hepriot, Fran- 
' cijos komunistų partijos va-

Naujienos eina kasdien, i iškiliau t 
aedėldiemus. I

(J žsuuokėjimo kalnai 
Ciucagoje — paltui 

Metama_______________
Puaet metų __ _ .
Tnma mineeiama . 
Dviem mėneaiam 
Vienam mėtieaiuJ _____

Chlcagoje per neMotoJuet 
Viena kopija , 
Savaitei __________ . 18c.
Mėnesi ui_______ r 75c.

Suvienytose Valstijose oe Chlcagoje 
paltu;

Metams _______ $7.00
Pusei metų _____  4.uu
Trims mėnesiams - _________  2.00
Dviem mėnesiam _ ... , __  1.50
Vienam menesiui_____________ .75
Lietuvon ir kitur trisieniuose:

(Atpigintai

4.50

1.75
L.0«

Metams __________ , . _ _____ $8.00
Pusei metų   — ____ _ . „ 4.50
Trims mėnesiams ,,___ r— 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Urueriu, kartu su uiiakytnu.

Komunistų partija, kaipo 
visų Europos reakcionierių 
lyderio įrankis; ir komunis
tinė valdžia, kaipo kandida
tas į militarinę sąjungą su 
tuo lyderiu — ar tai ne pa
mokinantis reginys!

Rusija jau yra draugiš- 
anądien rašėme šioje vieto- kuose ryšiuose su Turkijos 
je, matyt, atkreipė į save vi- nacionalistais; pastarieji gi

Militaristinės val
stybės vienijasi.

Derybos tarpe Franci jos 
ir Rusijos, apie kurias mes

rodo, kokiomifi “kultūrinėmis išvada dabartinės tvarkos k* 
priemonėmis” krikščionys da- visa niekšybių pradžia nuoša

li* vybėj ir iš jos kilusiame kla
sių pasidalinime. Tos nenor- 
malybės panaikinamos tik so
cializmo tvarką įvedus, užtat 

---- . J savo 
I idealu. Gi atsiekti tą socializ
mą galima tik demokratizmo 
keliu, t. y. žmonių švietimu,
parlamentų kova, nuolatine
propaganda ir tam panašiais 
budais.

Aušrininkai pirpažindami

inąs, kokį dar kuomet nors| Trečia, “Draugas” turbut da 
klerikalai buvo padarę. Ne- atsimena paskubusią “peovia- 
veltui jie taip ilgai ir slėpė kų” bylą. Buvo susekta lenkų 
nuo visuomenės, nepagarsin- sąkalbis Lietuvos valdžią nu- 
dami atskaitų. Buvo rink
ta Vilniaus 
mui, o suvartota virš dvie
jų milionų markių grynai 
klerikalizmo propagandai.”
Visa tai reiškia išgavimą pi

nigų “under falše pretenses”.

versti. Sąryšyj su tuo sąkal-
lietuvių švieti- biu liko Keliolika lenkų arcš-

mokratai Vilnių vaduoja, 
jeigu jie ir toliau tokį “kultū
rinį darbą“ dirbs, tai ištikrų- 
jų rasa akis išės, kol saulė pa
tekus, t. y. kol Vilnius liks at- aušrininkai pasistatė jį 
vaduotas.

Baigdami turime “Draugui” 
štai ką pasakyti:, reikia žiū
rėti, kad darbai neprasilenktų 
su žodžiais. Kol “Draugo” 
vienminčiai kalbės vienaip, o 
darys kitaip, tai mes turėsime 
teisės sakyti, kad “Draugas” laisvą plėtotę’ atskiram asme-
naudoja anų vandens gyvūnų niui nedraudžia to ir pavienėm
taktiką, kurie priešui besiar
tinant drumsčia vandenį, kad peria! izino pražuvimas 
pasilikus 
“Draugo” patriotinės 
cijos ir yra niekas 
kaip tik los rųšies 
drumstimas.

tuota ir nuteista kalėjimam 
Bet laikinai einąs prezidento 
pareigas krikščionių demokra
tų piliorius, Stulginskis, teikė
si peoviakams bausmę dovano
ti. Gi tuo pačiu laiku kiti 
Lietuvos politiniai prasikaltė
liai, kurie jokių sąkalbių prieš 
Lietuvos valdžią nedarė, da ir 
dabar kalėjimuose tebepudo- 
mi. Tai turbut irgi buvo da
roma vardan Lietuvos labo ir 
dėl Vilniaus atvadavimo?

Ketvirta, Hymanso projek
tas, kurį taip karštai rėmė 
kun. Bučys. Penkta, Klaipė
dos krašte klausimas. Bet pa
kaks jau tų faktų. Jie aiškiai

Musų Atstovybė daro nepa
prasto progreso: išpradžių ji 

bandė geruoju įkalbėti, kad re
gistracijos patvarkymas, eąs ge
ras daiktas, o dabar ji jau pra- __ox ____ ___  v______  .
deda “piktą toną” naudoti. Ne-! Bet klerikalai nesiskaito nė su 
taktingą Kemėšį pavadavo da svietiškiais, nė su dieviškais į- 
netaktingesnis Seirijų Juozas, j statymais, kuomet jiems rei- 
Tas» ponas tiesiog vadina išga
momis tuos, kurie priešinasi re
gistracijai. Jis išsiuntinėjo laik
raščiams tokia antrašte straips
nelį — “Ar atsiras tarpe musų 
išgamų ?”

“Vienybė” delei to straipsne
lio deda tokią pastabą:

“Įdomi musų Atstovybės 
taktika — pradėti koliotis su 
savo piliečiais ir vadinti juos 
‘išgamomis’! Pati Atstovybė 
gerai numato, kad ši registra
cija eina prie fiasco ne dėl 10 
dolerių, bet delbi sujungimo 
šios registracijos su didele 
(didžiausia, koki 
bausme —atėmimu lietuviams 
pilietybės. Todėl \ vietoj ko- 
lioti tokią žmonių masę ‘išga
momis’, verčiau Atstovybė dė
tų pastangas, kad L. Seimas 
šitą įstatymą atidėtų, kaipo 
nevykinamą, o paskui ir visai 
atmainytų. Arba reikia imt 
laiko ir žmonėms išaiškinti, 
kad šitas įstatymas nėra iš
leistas prieš amerikiečius, kai
po prieš Lietuvos nevidonus, 
bet kaipo reikalinga piliečiams 
taisyklė.”
Bėda, žinoma, ir yra tame, kad 

Atstovybė negali tokioj prasmėj 
to patvarkomo išaiškinti. Už
tat ji kolioja piliečius. , O ko-

kia savo partijos prestyžas 
palaikyti.

PATRIOTINĖS DEKLAMACI
JOS.

galima!)

sos Europos domę. Telegra- Yra senai susibičiuliavę su iiojimai yra pirmas ženklas to,
fas nuolatos atneša apie jas Francija. Dabar^jeigu dar 

'* * ‘ susijungs ir Rusija su Fran
cija, tai susidarys trijų val
stybių sąjunga, kuri galės 
kontroliuot ne tiktai visą 
Europos kontinentą, bet ir 
žymią dalį Azijos.

Visos šitos trys valstybės, 
nepaisant dideliausių jų skir
tumų tautiniu, ekonominiu 
ir ideologiniu žvilgsniu, yra' 
militaristinės valstybės. Jos 
turi galingiausias pasauly
je kariuomenes.

i Francija, be to, kontro-

naujų žinių.
•

Iš Paryžiaus dabar pra
nešama, kad p. Edouard'o 
Herriot (Francijos komuni
stų vado) misija Rusijoje 
buvusi tiek pasekminga, jo- 
gei tikimasi, kad pilnas pre
kybos santykių atnaujini
mas tarp Francijos ir Rusi
jos įvyksiąs bėgiu keleto sa
vaičių. - ‘ ’ i

Sovietų valdžia reikalau
janti iš Francijos didelės pa
skolos, žadėdama už tai pri
pažinti pirm-karinę Rusijos liuoja ir vadinamąją “maža- 
skolą Francijai ir tuojaus ją antantę”, susidedančią iš 
pradėti mokėti tos skolos Rumanijos, čecho-Slovaki- 
nūošimčius.' Iš to, kad išti-, įr jug0-Slavijds; paga- 
sa eilė stambiausiųjų Fran- liaus> Francijos vasalas yra 
cijos vaizbos butų (cham-| Lenkija kuri taip pat pasi-

kad Atstovybė negali rimtais 
argumentais ’ registracijos pa
tvarkymo pateisinti.

KAIP KLERIKALAI SKIRSTO 
AUKAS.

tautom, bet tautų laisvė ir įm

“Draugas” jau antru, kartu 
rašo, kad “socialistai prakišo 
Vilnių”. Pažiūrėsime, kiek tas 
įtarimas yra teisingas ir ar 
kartais lazda neturi du galu.

“Socialistai,—rašo 1‘‘Drau
gas’ — ' susiprato peranksti 
ta gaida užgiedoję ir čiaup
dami lupas ‘pjrmiausiai ko- 
lioja ‘jėzuitišką’ ‘Draugą”, 
kad jis pastebėjęs jų vylin
gą migdymo politiką”.
Kur “Draugas” surado ko- 

Jiojimų? Ar tik ne šiuose 
žodžiuose:

“Kas tai per jėzuitiškas į- 
sakinio 

jų savo

kolioji-
M

• nepastebiamais.
įlekiama nes tik pastaroji gali užtikrin 
daugiau, ti visų tautybių 
vandens

inąs tiktai socialistinėj tvarkoj,

L. šeimenis.

Lietuvos Socialistinės Mokslei
vijos Aušrininkų Organizacija

(Tęsinys)

bers of commerce) paskuti
nėmis dienomis priėmė rezo
liucijas, karštai pritarian
čias prekybos santykių at
naujinimui su Rusija, spėja
ma, kad Poincarė kabinetas 
patvirtinsiąs tas sąlygas.

Bet to negana.. Telegra
ma iš Paryžiaus sako, kad riasi galinga kombinacija 
Francijos valdžia padrąsin- valstybių, kurios remiasi, 
ta dideliu derybų pasekmin- daugiausia savo kariuome- 
gumu prekybos srityje, da- nįų piega. O kas stovi prieš 
bar jau daranti planus at- ją? Anglija, Vokietija ir 
naujinti su Rusija ir karinę Italija. Aiškus dalykas, kad 
sąjungą. .Caro laikais Fran- valstybių grupe yra daug 
cija buvo susijungusi su Ru- silpnesnė, negu tas valstybių 
sija miliatariniais ryšiais; susivienijimas, kuriam va- 
jiedvi buvo susitarusios lai- dovauja Francija. Todėl 
kyti tam tikrą skaičių karei- galima laukti, kad Europos 
vių ir karinių laivų, kad ga- politiką artimiausioje atei- 
lėjus padėti viena antrai ko- tyje diktuos Paryžius.
voje su Vokietija. Dabar p. 
Poincarė nori vėl užmegsti1 
tokius pat ryšius su Rusija, 
viena, kad apsaugojus Fran
ci ją nuo vokiečių keršto atei
tyje; antra, ] 
didesnę jiegą prieš Angliją.

Manoma, kad pirmutiniai 
žingsniai šitai Rusijos ir; 
Francijos karinei sąjungai

žymi nepaprastu militariz- 
mo išsiplėtojimu.

Taigi Rusija, susijungusi 
su Franci j a, automatiškai 
pataps ir šitų valstybių są
jungininkėj

Tuo budu Europoje tve-

Darbininkų klasei ir ma- 
žomsioms, nesenai įsigiju- 

įsiomš savo nepriklausymę, 
tautoms iš to kįla didelis pa-

kad pastačius VOJUS-
- . . -■*------------------------- ------------------------------------------------- '

KLAIDOS PATAISYMAS.

. ? .. , . . .. Laikotarpiatgaivinti busią padaryti am pa{.a 
dar pirm' artimųjų Rytų 
konferencijai susirenkant.
Toje konferencijoje, svar

Straipsnyje •‘•Pereinamasis 
~ ' is”, 3-je špaltoje, 4- 

paragrafe, išspausdinta: 
“versti kojomis visą dabartinę 
tvarką”, o turėjo būti “versti 
aukštyn kojomis”...'

darbo ma
sėms apsisprendimo teisę. Ši
ta teisė galima pasiekti tiktai 
esant viso pasaulio darbininkų 
solidarumui. Todėl aušrininkai 
siekia laisvos asmenų ir jų ko
lektyvų sąjungos tarptautinėj 
plotmėj ir kovoja už interna
cionalizmą.

Tikybos klausimą spręsdami 
aušrininkai supranta, kad ti
kyba yra tam tikras žmogaus 
dvasios apsisprendimas ir sie
kimas transcendentinių verty-

gų, reikalingų knygoms įsitai
syti, laikraštukams leisti ir tt. 
Neužmiršo aušrininkai ir že- bių. Tikyba remiasi ne priety- 
mesniųjų klasių moksleivių, riu ir proto išvadžiojimais, bet 
kuriuos burė į tam tikras 
“Jaunesniųjų Moksleivių Be
šališko Lavinimosi” kuopas ir 
juos auklėjo 
aukšto nieko
bet viską išaiškindami ir palik
dami patiems jaunuoliams 
šiaip ar kitaip dalyką išspręsti, mingomis visuomenei formo- 
Taip beveikdami aušrininkai 
suliaudininkėjo ir vyresnieji iš

Ypač buvo spiriama ir rodo
ma iš abiejų pusių į tautinę 
idėją ir jos reikšmę (pozityvę 
ir negatyvę) ir šis lyg ir buvo 
vyriausiu skiriančiuoju punk
tu. Visose kuopose buvo daro
mi tais klausimais pasikalbėji
mai, bet didžiuma atsisakyti 
nuo tautinio pamato ir indivi
dualizmo idėjos neatsisakė ir 
rezoliuciją, tokia prasme for
muluotą, atmetė. Gi iškėlęs tai 
draugas nusileisti nenusileido 
ir, radęs da kelioliką šalinin
kų, išsiskyrė į atskirą visuo
menininkų kuopą. Kad ryškiau 
pabrėžti skirtumą tarp jų ir 
aušrininkų buvo iškelta kos
mopolitizmo idėja, tiesa, ne vi
sų vienaip suprantama: vienų, 
kaipo negavimas tautos, ant
rų, kaipo internacionalizmo 
idėja, prieš kurią ir aušrinin
kai nieko neturėjo.
Taigi visuomenininkų atsisky 

rimas, įvykęs pirmą kąrtą Lie
tuvoj 1914 metais, Voroneže 
pasikartojo ir ligi šių dienų jie 
eina savo kryptimi. Atsiskyrę 
visuomenininkai užpuldinėjo 
aušrininkus vadindami juos 
“stambiąja mužikija,” “libera
lų idėjų kromeliu” ir panašiai; 
aušrininkai V. Serbento lupo
mis “Aušrinėje” atsakinėjo, 

girdi: “aušrininkai, kaipo toki, 
nesudaro bent kokios partijos 
Aiškių šalininkų. Pirma, negu 
’apti šalininkei kokios partijos, 
reikia kiek galint giliau pažin
ti ne tik tosios partijos turi
nį ir esmę, bet susipažinti ir 
ai kitomis partijomis, reikia 

•išmokti aiškiai skirti vieną 
nuo kito, kitaip, tariant, reikia 
mokėti orientuotis visuome
nės gyvenimo painiavoje.” Iš 
čia matome, kad aušrininkai 
dar save laike negalinčiais eiti 
dirbti visuomenės darbo, girdi, 
reikia pirma prie to prisireng
ti, teoretiniai visa išgvildenti 
ir tik po to šį bei tą pradėti.

Atsiskyrę su visuomeninin
kais aušrininkai toliau žengė 
sąvu keliu. Kuriam laikui pra
slinkus pastebėjo, kad klerika- 
lai-ateitininkai 
tremtinius,

jausmu ir intuicija. Todėl ji 
yra.giliai subjektinga ir negali 
būti normuojama jokiais dės

niais. Kaipo asmenis tikinčio-savo dvasioje iš 
neužmesdami/ jo reikalas, tikyba jokiu budu 

neturi būti varžoma iš šalies, 
jeigu tik ji nesireiškia kenks-

mis.
Tačiau oficiali nes šių dienų 

bažnyčios, kaipo tam tikros 
partijoj. Šiokiai padėčiai esant organizacijos, stengiasi mono- 
prisiartino 1917 metai, kuo- polizuoti tikinčiųjų jausmą ir 
met voroniežiečiams paėmus prievarta įterpti jį į sukietėju- 
iniciatyvą sušaukiama Rusijoj sias formas. Tikybinė prievar- 
esančių aušrininkų konfcrenci- ta nė kiek negeresnė už kla- 
ja. Ši konferencija pakreipė sinę ir tautinę prievartą, o kai 
aušrininkus į naują, socialisti- kuriais atžvilgiais net kenk
lę vagą. Dalyvavo joje arti 20 smingesnė, nes verčia žmogų 
atstovų iš įvairių Rusijos mies- veidmainiauti; kelia jame pik
tų. Taip pat atvažiavo Mask- čiausią fanatizmą ir prietarin- 
vos studentai, senesnieji aušri- gumą. Oficialinė bažnyčia, 
ninkai. Principus besvarstant naudodamasi valstybine para- 
iškeltas socializmas, kurį dau- *ma, stengiasi išplėsti tikybinę 
giausia palaikė voronežiečiai ir prievartą ne tiktai tikybinio, 
šiaip vidurinių mokyklų moks- bet ir politjnio gyvenimo sri- 
leiviai. Opozicijoj atsidūrė Ba- lyje. Toki yra klierikalizmo 
lys Sruoga su keletu senovės uždaviniai, prieš kuriuos turi 
— prieškarinių aušrininkų, griežtai kovoti kiekvienas lais- 
Pastarieji manė sulaikyti aųš- vę gerbiąs žmogus.
rininkus nuo žingsnio socializ- 1 Aušrininkų pagrindai palie- 
mo link ir norėjo juos maty- čia ir doros klausimą.
ti senoviškais, be griežtų nu
sistatymų. Bet jaunuomenė 
vadovaudamasi rusų 1917 me
tų revoliucijos upu, veržėsi 
priekin ir jokios pastangos ne
galėjo jos sulaikyti. Ir aušri
ninkai aiškiai pasisako kokių doros ir tikybos objektai yra 
idealų siekia, būtent, pirmiau- skirtingi. Tikriausia doros aks- 
sia istorininės žmogaus ver- tinas — tai savo asmens verty- 
tes supratimas arba individua- bes jautimas.
lizinas. Asinuo-individas, su jo I 
minčių, jausmų, atsitikimų ir 
svajonių kompleksu, yra tam 
tikras mažas pasaulis. šitą 
kompleksą sudaro tie įspū
džiai, kuriuos gavo individas 

Įis aplinkinio pasaulio ir ku
riuos jis perleido per savo 
įgimto budo prizmę. Juo žmo
gus yra labiau išsilavinęs, juo 
pilnesnį yra jo pergyvenimai, 
juo turtingesnis ir malonesnis 
yra jo gyvenimas.

.Bet kiekvienas žmogus ne tik 
imasi iš aplinkinio pasaulio, jis

Kiek laiko atgal po Ameriką 
važinėjos kun. Laukaitis ir rin
ko “Rytų lietuvių švietimui” 
aukas. Visuomenei buvo aiš
kinama, jog tos aukos eisian
čios propagandos vedimui tar
pe Vilniaus rčdybos sulenkėju
sių lietuvių. Kaikuric žmonės 
patikėjo tuo ir suaukavo ne
mažai pinigų. Bet klerikalai 
nebūtų klerikalai, jeigu pildy
tų savo pažadus. Šį kartą jie 
pasiliko ištikimi sau ir paro
dė, kad jais negalima pasiti
kėti. “Vienybe” rašo:

i

“Laikas prabėgo ilgokas, 
kun. Laukaitis jau senai Lie
tuvon išvažiavo, ir amerikie
čiai klausinėja per laikraš
čius: kas pasidarė su tomis 
aukomis. Ir štai mums da
bar paaiškina Kat. Fed. sek
retorius sekančiai:

“Važiuodamas Lietuvon 
• kun. Laukaitis paėmė iš Tau

tos* Fondo (kuriam jisai ir 
rinko) pusę savo surinktų 
aukų, būtent $10,796.85, ku
riuos išmainius į markes 
gauta 1,058,091.30. Minė
tais pinigais sušelpta sekan
čios įstaigos:

■ “Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolija Pažaislyj t- 250,000; 
Vargdienių Seselių vienuoli
ją Mariampolėj — 300’,000; 
‘Žiburio’ gimnazija Lazdi
juose (klerikalų įstaiga) —- 
232,691; Mokyklai ir prie
glaudai Seinuose (klerikalų 
įstaiga) — 45,000; ‘žiburio’ 
gimnazija Prienuose (kleri
kalų įstaiga) — 30,000; Mok
sleiviams stipendijos (kleri
kalams) — 100,000; Seinų 
Dvasinei seminarijai Gižuo
se 100,000.

“Be to, vykstant Lietuvon 
seserims kazimierietėms

duota kelionės lėšų paden
gimui ir pradžiai ant pragy
venimo $2,000. Likusieji 
dar lieka Tautos Fonde apie 
$8,000.

“Išdalijimas šitų aukų yra
griežta visuomenes ; prięvar- Suvalkų vedybose. Tai antras teatro srityje, o kas svarbiau-i kaltinių gausumas ir 11, ir tt. 
ta ir užsitikėjimo sulaužy- klerikalinės politikos pliusas. J

net 
Lie- 
Tad

to-

pratimas, pešioti iš 
žodžius ir dėti prie 
komentarus?”
Juk čia nėra jokio

mo už kokį tai “pastebėjimą 
o tiktai pabrėžimas to fakto, 
kad “Draugas” naudoja neleis
tinas polemikoj, priemones. 
Tai kam veidmainiauti ir pri
mesti mums tai, kas musų ne
buvo sakyta? •

Dabar sustokime prie “Drau
go” patiekto Vilniaus atvada
vimui recepto. Štai kaip tas re
ceptas skamba:

“Vilnių atgauti yra du ke
liu: jėgą fizinė ir .moralė. 
Fizinė — tai stipriai apgin
kluota kumštis — karas. Ta 

, priemonė /veikia greitai, bet
ne visuomet pasekmingai. Ir 
Lietuva šiandieną jos pavar
toti negali.

“Antroji priemonė, mo
ralė — kultūrinė kova yra 
nuolatinė -valia, nemiilstaiir 
lis noras, tvermingas ir nuo
sakius reikalavimas to, kas 
mums teisingai priklauso. 
Teisingiems esant reikalavi
mams ir nuolat jų siekiant 
—negalima pralaimėti. An
ksčiau ar vėliau ateis pato
gi valanda, kuomet paslys 
skriaudikui koja ir privers
tas jis bus atsižadėti pagro
btos sostinės.”
Apie pirmąją priemonę ne- 

užsiilioka ir kalbėti: 
“Draugas” supranta, kad 
tuva negali jos pavartoti, 
lieka antroji priemonė.

Kas siunčia kitų adresu
kius epitetus, kaip prolenkai ir 
lenkų endekų pamėgdžiotojai, 
tas privalo pats būti liuosas 
nuo pro-lenkiškos tendencijoj. 
Pažiūrėkime, kiek “Draugo” 
vienminčiai rūpinasi Vilniaus 
atvadavimu ir kiek jie yra 
liuosi nuo pro-lenkiškumo.

Mes jau aną kartą klausėme 
“Draugo”, kaip jis žiuri į,pa
rapijines mokyklas, kur mokyr 
lojau j a lenkės seserys. Atsaky
mo kol kas negavome. Dabar 
mes tą klausimą pastatysime 
kitokioj formoj: ar lenkių se
serų mokytojavimas lietuvių 
parapijinėse mokyklose yra 
pro-lenkiškas ar anti-lenkiškas 
darbas? Tai labai svarbu, nes 
pats “Draugas” sako, kad dėl 
Vilniaus atvadavimo reikėsią 
kufturinę kovą vesti. O gal 
“Draugas” ir turėjo galvoj tos 
rųšies “kultūrinę kovą?”

Antra, kun. Laukaitis surin
ko iš amerikiečių nemažai pi
nigų “Rytų lietuvių švietimui”. 
Bet atskaita rodo, kad tie pi
nigai Ūko sunaudoti ne rytų 
lietuvių švietimui, o šelpimui: vo progos savo šeimoj draugiu- sandėliai pripildyti, f ‘ ‘ 
klerikalinų įstaigų Kauno ir gai pasilinksminti, pasilavinti, mas viešos prostitucijos, prasi

uoliai lanko
aušrininkai taip

pirmykštį savo
stvėrėsi darbo ir duoda jam, veikdamas šiuonusistatymą, 

liatidyje. Nešė jiems laikraš- oiv tuo budu į kitus žmones. Ir 
čius, ypatingai socialistų-liaudi- juo turtingesnis yra jo pergy- 
ninkų “Naująją Lietuvą,” kny- veninių kompleksas, juo .stip- 
gutes, aiškino politinio mo- resnė jo dvasia, juo intensin- 
mento atsitikimus, “krikščio- ginu jis gali apreikšti savo esi- 
niškų” partijų nedorybes, so- mą ir tuo plačiau išplėsti sa- 
cialistų užduotis, — žodžiu, vi- vo įtaką. Smerkiamas indivi- 
sa tai, kas yra naudinga žino- dualizmas ekonomijos srityje, 
ti susipratusiam darbininkui iri Toliau, pilna žmogaus plėto- 
valstiečiui. Neužmiršo taip pat te galima tiktai socializmo 
ir lavinimosi darbą. Pasistatė tvarkai esant, o ne dabartinė- 
sau tikslu lavintis ir lavinti ki- jo, kapitalistinėje tvarkoje. Da- 
tus. Tobulino savyje žmones, bar spaudžia žmoniją ’baisiau- 
kuopose leido šaf irbgraf uotus' sios nelaimės —-‘karai, vieni 
laikraštukus, taisėsi knygyne- prakaituoja, kiti uliavoja, vic- 
lius, ruošė vakarus. Ypatingai ni sudaro gyvenimo sąlygas, 
vakarai daug naudos aušriniu- kiti jomis naudojasi, 
kams teikdavo, nes jie turėda- pat nedarbas, badas, kuomet 

Palaiky-

šia, iš vakarėlių gaudavo pini* Suprantama, kad visa šita m

Dora 
reguliuoja asmenų santykiavi
mą ir kaipo tokia yra visuo
menes padaras. Tikintieji riša 
dorą su tikyba ir sako, kad do
ra priklauso nuo tikybos, liet 
tai klaidingas manymas, nes

Ši konferencija, nustačius 
aušrininkų pagrindus ir ap
svarsčius keletą smulkesnių 
klausimų, išsiskirstė, bet at
liktas josios žingsnis giliai įs
mego jaunuomenės sielosna, 
nes aušrininkai tolimesniame 
savo veikime jais vadovaujasi 
ir siekia link jų įkūnijimo. 
Daugelis aušrininkų nusikra
tė senovės aušrininkų fantas
tingo, romantinio, įsivaizduoto 
tautiškumo bei paviršutinio 
bedieviškumo ir eina j varg
stančių minias su jais pergyve
na ištinkančius vargus ir drau
ge kovoja už nuskriaustųjų 
būvio pagerinimą. Delei to 
ima stiprėti aušrininkuos su

ri pasidaro skaitlinga, užgro
bia aušrininkų pirmyneigos 
vairą ir veda savo įtakoj ligi 
grįžimo Lietuvon, t. y. ligi 
1918 metų birželio mėnesio. 
Prieš važiuosiant vokiečių oku- 
puoton Lietuvon, aušrininkai 
nujaučia rasią plačias dirvas 
piktžolėms apaugusias, nujau- 

turėsią kovoti, daug 
aikvoti, kol pagerin- 
klasci biauriausį gy- 
Ir užtat dar Rusijoj 
organizuojasi gru- 

linasi Lietuvą rajo
nais ir tt., — žodžiu, prisiruo- 
šia tinkamai veikti Lietuvoje.

(Bus daugiau)

energijos 
šią darbo 
veninių.
bebūdami
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Atmokėjimo Pranešimas
Savininkams Victory Notų ir kitiems 

‘tuoini paliestiems.

ŠIUOMI PRANEŠAME SEKAMAI:

1. KreipkitCs daliniam atmokėjimul 4% nuošimčių Vic-
tory notų: , .

Visos 4% nuošimčių Victory notos, kitaip žinomos, 
kaipo Suvienytų Valstijų AifteriKOs auksinės uolos 1922-23, 
kūnus puiyuietos raidėmis A, B, C, D, E, arba F prijung
tos p.ie seajų numenu, buvę paskirtos pm gų pasKolos 
mieriui, pagal nurodymą Turtų Sekietoriaus, šiuomi yra 
Šaukiami atmokejimui gruodžio 15, 1922, sutinką su pa- 
ddvadij inu ant notų atmok ėjimu ir Tu, tų Dopartmento iš
leistų numerių 138, datuotu balandžio 21, 1919, tai yra, 
kuomet originales notos tapo išleistos, intrestas ant visų 
4^4 nuošimčių Victory notų, kurio atmokejimui yra šau
kiami ir atmokėjimo laikas baigsis giuodžio 15, 1922. Vic
tory notos 4% nuošimčių serijos, turinčios pužynvejimo rai
des G, H, 1, J, K, arba L prijungtos prie serijos numerių 
yra ne kitokiame bude, yra skatinami atmekėj mui ir, jų 
laikas sueis ir sumos išmokėjimas gegužės 20, 1923, re
miantis jų terminais. • ,

2. Smulkmeniškai nurodymai pridavimui 4% nuošimčių 
Victory notų atmokėjimo, apie ką yra pranešama Tujtų 
Departmento pranešimo numeryj 299, datuoto liepos 26, 
1922 kopijos, kurias galima gauti iš Turtų Departmento,

fiaskolos ir pinigyno skyr aus, Washington, D. C.,-arba bi- 
e Federal Reserve Banke.

Liepos 26, 1922.
A. W. MELLON, 

Tu; to Sekretorius.
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Užsilaikyk vėsiai - elektro vėdyklė tai padarys |
Užtikunas pardavimas, $7.6U ir aukščiau. Namuose Uratus ii- 

^ailžiojam, fixturės sudedam, visokį reikmenys Ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co., ■
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1N2 ir. 7101.

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

IVAN STEŠENKOS KONCER
TAS.

Užvakar Orchestra Hall’y 
įvyko p. Stešenkos koncertas. 
Jau bųVo “Nėuj.” minėta, kad 
paskilbęs rusų dainininkas 
pirm koncerto nenorėjo rekla
muotis, sakydamas,, kad tegul 
pati publika įvertina jį. Ir iš- 
tikrųjų publika sugebėjo tą 
garsų artistą-dainininką įver
tinti. Griausmingi aplodis
mentai lydėjo kiekvieną dai
ną. Ir buvo verta. Tokių dai- j

Lietimu laleliiiBSf
north side

Pataisymas.

pa-“Naujienų“ 242 numery 
tėmijau, kad D. P. L. nutari
mų rašt., pareinant iš susirin
kimo 8 d. spalio užpuolė bo- 
mas ir atėmė Draugystės Pa
laimintos Lietuvos nutarimų 
■mygąs.' Minėtų vakarų manęs 
joks bomas neužpuolė, bet 
karu važiuojant .pavogė bak- 
siuką su draugystės knygomis.

CICERO.

susidėjo iš prakalbų, muziko*, 
užkandžių ir šokių.

Po pasikalbėjimų ir šokių 
svečiai pakviesta prie skanios 
vakarienės, kuri buvo nepapra
stai rūpestingai p. Petraitie- 
nės pagaminta. Vakarėlio ve
dėjas, p. Damijonaitis, pakvie
tė p-lė šidiškaitę padainuoti. 
Ji, p. Pociui akomponuojant 
pianu stebėtinai gražiai padai
navo porą dainelių. Jos švel
nus, malonus balselis žavėte 

i žavėjo susirinkusius, kurie 
suteikė jai gausių aplodismen
tų. Keikia pastebėti, kad p-lė 
šidiškaitė nors jaunutė, bet ji 
,au dabar gali konkuruoti su 
kai kuriomis senesnėmis mū
sų dainininkėmis. Jeigu ji ir 
toliau lavinsis muzikos srityj, 
tai chicagiečiai greitu laiku sų-

<9

ko-

Žemės Liepsna .
Nauja darblninkŲ cIHų knyga iš Lietuvos

Parašė Butkų Juzė
Daibo Tėvynės Draugam
127 puslapi. J. Kaina — 30c.

TURINYS: ‘
Dangaus svečias. Ar tai 

rylas. Rytas beaušvąs. 
žviiigJžių rūbais. Kovos vė
liava. Sn.u:do keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. Žuvusiem. 'Juozui Lu- 
košcviėlui. Kraujo ju.oj. Su 
aiėj'u. Už 'Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėj.s. Prikaltas 
Proinotėjus. Jurų k ira.ius. 
Vadui mirus. Tsys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs. Šviesią

Reikalaukite Šios

NAUJIENŲ 
1739 So. Halsted St.,

Kalėjime.
Darbo

Beržyne.
Pamišėlis.
Kiaujo rožių. Esu - 
Mirtis.
Sutarta

meigelė. 
pavalgęs, 
į kaistą.
mamytei. Žaltvykslė. Tu — 
šventoiiua. Mergaitė. Grė
bėja. JHovėjo duina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai,

knygutes tuojau.

KNYGYNAS
Chicago, III.

Eidamas 
Mano

Kode! per 
Naujienas”

* 4 * *

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas, 
lai yra todėl,

1; kad Naujienų vedėjai yra įmonės, kurie 
užsipelne (Dužiausio pasitikėjimu,

Z) kad Naujienos parudę didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuugenausia ir kuogreiciausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant- rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, 'kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujiėnų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu-. 
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kilu* svietu kraštus.

NAUJIENOS,
i 739 Su. Halsted SL,

’ t /

NA UJ1EN Ų-’PINlGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CH1CAGOJE

Chicago, III.

C,

t

BR1DGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St.» Tel. Boulevard 9663

TOVVN OF LAKE SKYRIUS
1614 We»t 46th Street, Tel. Boulovard 0672

BRIGHTON PARK SKYRU S . i,
4138 Archer Avė., ’Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
623 West 12f)th St, Tel. Pullman 0169 |

ROSFLANDO SKYRIUS
233 Eait 115-th St., Tel. Pallman 9659 į

,i« .a.o.uu ...i'i--- n —

Cicero — didelė lietuvių 
nininkų tik retkarčiais tepasi- loniją ir plati dirva kultūros 
taiko girdėti. Stešenko ne tik 
turi stebėtinai gerą balsą, bet 
gali ir dainos dvasią perduoti, 
interpretuoti tai, ką dainuoja. 
Be to, pas jį pasireiškia dide
lis originalumas.

Iš viso Stešenko sudainavo 
17 dainų. Vienok publika įr 
tuo nenorėjo pasitenkinti. 
Tik pradėjus . šviesas gesinti, 
publika noroms-nenoroms tu- ' 
įėjo salę apleisti.

, Stešenkos asmenyj Chicagos

darbtii. Vietos darbuotojai ir 
pradeda veikti vasaros sezo
nui pasibaigus.

Teatrališka Meno Draugija 
| savo susirinkime šio .mėnesio 
13 dieną nutarė greitu laiku 
latyti scenoj puikią ketiirią 

veikšihų komediją. Vardas 
veikalo, vieta ir laikas vaidini
mo bus netrukus paskelbta 
Naujienose. 

‘ 't • /

šiame susirinkime nutarta 
opera įsigijo tikrai didį artistą išsirūpinti draugijai čarteris ir 

tani reikalui nariai bematant 
suaukojo 18 dolerių. Naujų 
narių įsirašė penki. Tapo iš
rinktas korespondentas prane
šti laikraščiams žinučių apie 
dceriečių veikimą.

— Korespondentas.

—dainininką. — K. S.

PAŠTO LAPELIAI.

Pašto Departamentas išlei
do ir lietuvių kalba lapelių pa
vardytų “Paaiškinimas apie 
Suvienytų Valstijų Krasos 

aupymo Sistemą,” kuriuose 
duodama žmonėms paaiškini- 
?ių apie pašto taupomąsias ka- 
•as —- įdėlius, mokamus nuo
šimčius, etc. Lapeliai gauna*- 
mi dykai kiekviename pašto 
skyriuj.

t.

BRIDGEPORT

Tėvynės Mylėtoju D-jos 25 me 
tą sukaktuvių paminėjimui 

vakarėlis.

(Suku d tilta pinti. )

7

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir kemsus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge
riausią patarnavimą. Reikalaukit.

E. J. McQuaid 
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, 111.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgu 

2b E. VVuiMiingtOD St.
Valandos: nuo IV iki 12 ryto 

Teiephone ContraJ 8862 
1824 Wabanjda Ava.

Valandos; nuo i iki 8 vakaro 
KercideMetyot) tol. Kedzie 7716

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 
t(>01 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak. , 
Ofiso Tol.: Boulevard 7820 
Narnų Tel.: Lafayette 0263

BANKAS ŠVENČIA 10-METI-1 
NES SUKAKTUVES.

Žinomas Soiilh-West Trust 
and Savinies Bankas, kampas 
35-tos, Archer ir Hoyne gatvių 
švenčia 10 metų savo įsisteigi- 

io sukaktuves. Tai šventei • 
pažymėti, naujiems depozito- j 
uianis iki šio tnenesio 24 d. 
bankas dalina tani tikrus ku- 
)onus prizams gauti. ,|

?AVEIKSLAI APIE VENERI- 
ŠKAS LIGAS.

Amerikos draugija, kuri ve
da atkaklią kovą su veneriš- 
komis ligomis šioj šaly, nuta- 
ė varyti propragandą prieš 
as ligas ne vien paskaitomis, 
:et ir kratomais paveikslais.

i .'. k *. .
ORAS ATŠALO.

Nuo vakar Chicagoj oras at
salo. Oro žinovai tvirtina, 
kad hetržilgo sulauksime snie
go? šią savaitę sniegas krito 
'.iaurVakarineše valstijose. 
>alto oro banga artinasi prie 
Shicagos.

SURINKO $93,000 
Pirmadienį, spalio 16 
>er Childrens Benefit 
‘tag day” surinkta virš 
)00. Tai labai didele 
mažiukams.

dieną, 
lygos 
$93,- 
auka

SIEKSIS PAŠALINTI 
DAUGHERTY.

Pereitą scptintadienį Cliiča- 
jos Darbo Federacija savo su-j 
drinkime priėmė rezoliuciją, 
Skalaujančią suspenduoti ge- 
ieralį Jungt. Valstijų, p roku-’ 
orą, Harry M. Daugherty.

John 
dar- 
skau

Federacijos prezidentas 
Fitzpatrick pareiškė, kad 
liniukams tapo užduotas 
lūs smūgis injunctionu.

NELAIMĖS SU AUTOMOBI
LIAIS.

Pereitą scptintadienį 
mėse su automobiliais 
Įmonės mirtinai užmušti 
liolika sužeista.

Sekmadieny, spalio 15 die
ną, Mildos salėj T. M. D-jos 
22-ra kuopa surengė šaunų 
vakarėlį paminėjimui 25 me
tų gyvavimo tos organizacijos 
Susirinko gražus būrelis žmo
nių. šio vakarėlio programas

Fine for Lumbago f
Mustcrole drivęs pain avvay ano 

bringa in its place delicioua, soothing 
comfort. Just rub it in gcntly.

It is a cleyn, whitc ointmfcnt, made 
with oil of niustard. Get Musterolc 

’today at your drug store. 35c and 65c 
in jąrj and tubca; faospital sise, $3.00 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEO

- . ——

Lietuvis malevoto- 
jas ir popierų kli

juoto jas f
• **

Ant pašaukįmo dirbu 
visose dalyse miesto.

Tel. Kedzie 0971
A. A. Hermąn savininkas, 529 No. Kedzie Avė., Chicago.

................ ................................ ............................................

i * ■
r ‘
L :HCEIRATING Cū.

O nėtaimėl Yra daug žmonių, 
juoksis Iš tavo sielvarto ! 

Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Haffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rufllcs savo gal
vos odų kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rnfiles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prigul
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mua 
5c už 100 auks.

arba
2,000 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

z Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
įkirtas $6.0(1(1.(1(10.00

Dr. AL. DA VIDON1S 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet 

Telefonas Victory 9082

♦ V Ali'L SU, O. I) 
LtMvvt* Aklu

*

1 tuvotfYins akių Įtemp....^ «.uri> 
«U, cmaUdu galvoi skaudėjimo, 
sVaiguiiti akiu aptemdino, nervuotu- 
mo, BKauuamą akių karšti, atitaiso 
areivaa uq» nuimta kataraktų, atitai 
Ho trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
renka te/«ingxi akinius. Visuose at 
sitikimuos . >*zaDunavnnas daromu* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikui.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1545 VVesl 47th Si, 

Phone Boulevard 7589

Tel. Austin 737

'DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vj) tęs savo praktikavimu po No.

5208 W. Rarrison St. 
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 ■

vakare išskiriant uedėldieniua

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurraa

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago 
Valandos; 10——11 ryto; 2—3 po plet 
7—8 vak. Nekėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indeuendence Blvd. Chicag<

“M1ZAR” — karalius
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduoles nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios Ii- 
gos galima išgydy-' 
ti per 8 kartus, var- 
jant M.zar.

Nėra skirtumo, kaip 
leista liga, bus išgydyta, 
kainuoja $4 ir $6. 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS SOROKOWSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III

sena ir ap- 
Puodas 

Galima gaut

4

4614-16 ftoosevelt GUIi

GBltAOO. ILL

SANDARA

4

* 
♦ 
4

i

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta • 
16821 S. Michigan Avė. 

Tel. 'PuDman 3213
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

Teiephone Boulevard 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

Dmii’TrgTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. NcdčHoj nuo 1,0 iki 12 ryto.
3261 Se. Halsted St., Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 
tel. Kedsie 49U2

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA 
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDARA.

nelai- j! į 
trys y 

ir kc

1 į’AVCGū 10 AUTOMOBILIŲ
Pereitą scptintadienį Chica- 

' loj tapo pavogta viso dešimtis 
automobilių^ Tuo pačiu lai
ku policija surado dešimtis 
pavogtų alifoirtdbilių.

KHIMMSuIlHHO

DR. W. YUSZK’’^V1CZ
Gydo visokias ligas: salvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokius gydau gamtiškais 
budais.

1407 Mihvaukee Avė.
Tel. Humholdt 5849

po

Kenosha 
Lietuviai

Dr. Mauiice Kahn]
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS į 

4631 So. Ashland Avė.
■ Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
Ii 7 iki 9 v'. nedėldieniais nuo 1U | 
iki 1 .vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakar*

Nediliomla nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St., 

Kampan 18 ir IfalHted Si

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

' Tel. Canal £118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

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

Tel. Lalayette 011H8
■... ...i..........   *

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

■A

-‘Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan 1StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
poetinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me-‘ 
tams,, kuriame,telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių "bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda- 
rab kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai

Dabar laikas siusti 
pinigus Lietuvon

Teiephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.
..................   ■■■■.t......  ■■ ......-. .

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką., Pi
nigai yra išmokami greitai 
• i*." _ . • X V • 1 v •ir teisingai. Niekur negali1 1 
būt geriau. I

Teiephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis- Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicage.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago. Ill. 
kampas 18th St.

9—12 ryto ir 1—8 vaJa 
Phope Canal 02fi7

Avė.

SANDj
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

Taipgi parduodame laive- 
j kortos į Lietuvą ir iš Lietu- 
| vos — naudingas ir teisingas 
I i patarnavirhas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha. Wis.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSIC1AN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard o913

Rezidencija, 3159 So. Union 
Tel. Yards 1699
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Lietuvos Piliečiams
(Seka nuo 5-to pusi.) 

silauks naujos meno žvaigž
dės.

Po dainų ir užkandžių sekė 
prakalbos. Kalbėjo Dr. Zymon- 
tas, p. Valančiauskas ir p. T.iut 
kauskas, kuris atvyko Chica- 
gon iš rytinių valstijų biznio 
reikalais. Dr. Zymontas vaiz
dingai nupiešė T. M. Dr-jos 
istoriją ir jos tikslus; nurodė, 
kad organizacija labai daug 
prisidėjosprie išgavimo Lietu
vos nepriklausomybes, siųs
dama per 25 metus Lietuvos 
liaudžiai knygas šviesos spin
dulį, kuris pradėjo budinti lie
tuvio dvasią ir sklaidyti tam
sos šešėlius iš susnudusio sod
žiaus. Pasak Dr. Žymonto ne
priklausoma Lietuva dar ne 
laisva. T. M. Dr-jos užduotis 
esanti varyti savo darbą tolyn, 
kiton linkmėn, kad Lietuvą 

Kalbėto ins 
reiškė susirūpinimo apie išei
vijos greitą žuvimą Amerikon 
kultūros bangose ir apie palai
kymą lietuviškos 
vijo„A.

dvasios išei-

p. Valančau- 
ka pasakė. I 

kalbėtoją.

matyt, nenorėdamas pasakyti 
tikrų Lietuvos nelaimių kalti
ninkų. Visgi kalbėtojas iškėlė 
aikštėn vieną, jau žinomą knį- 
kuriems lietuviams, klausimą, 
— lai lietuvių vaikų lenkini
mą parapijinėse mokyklose 
Amerikoje. Tas lenkinimo dar 
bas, pasak kalbėtojo, yra varo
mas lietuvių parapijinėse mo
kyklose visoj Amerikoj. Kleri- 1 nos ar našlės su vienu ar dviem vai- 
kalai, skelbiasi didžiausiais kais, nuo 35 iki 89 metų amžiaus, be
.... . ,v. . I skirtumo tikėjimo, bet norinčios ty-1patriotais, ir pravardžiuoja ne- | kaus gyvenimo. E«u 89 mntų, dirbu 

norinčius mokėti 10 dol. įų £era^ ir visada. Atsišaukiančios, ma- 
li galvotiems skymama”, varo(i<yma duosiu kiekvienai, ir paveikslu

[ Liauriausį 
kokį kada 
ąizduoti.

šiandie 
dvasia auklėjama lietuvių pa- 
apijinėse mokyklose Jungt. 

Valst. Lenkinimo darbas varo
mis klebonijose ir mokyklose. 

Ais klausimas yra svarbus ir į 
į reikia rimtai žiūrėti.

Vakarėlio ūpą gadino du 
‘spc^elų” agentu, kuriuodu tik 

keli mėnesiai atgal išviliojo iš 
žmonių sunkiai uždirbtus ska- MO.OOO. 
tikus. Vienos jų A. L. kitas — 

(netikra pavardė). Tuodu 
Jonaičiai vakarėly sukinėjosi 

Hg Ūsai nieko nežinodami ką 
juodu veikė visai nesenai, 
žmonės turėtų jų saugotis . ir 
šalintis kaipo apgavikų.

— Pilviškietis.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI VAIKI-1 

no nuo 20 iki 27 metų amžiaus, turi 
būt blaivas nuo svaiginamų gėrimų ir 
laisvas nuo religijos, aš esu mergina 
20 metų ainž., ant ūkės užaugus, ku
riam teksiu, tas bus laimingas. Laiš
kus rašykit angliška? į Naujienų ofi
są, Box 144, 1739 S. Halsted St., Chi-

, cago, III._______________________
i JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGŲ

REIKIA DARBIiiiy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ PAR- 
davot laimėjimui didelių miesto lotų, 
ant kurių pabudavos namus ir finan
siškai prigelbės, loto laimėtoją. Ti- 
k’etas $1.00. Gera proga uždirbti pi
nigų šią žiemą. J. Hochstadter & Co., 
127 N. Dearbom St., Room 1128. Te
lephone Central 6693.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKU NAMAI-ZEME MOKYKLOS
VYRŲ

REIKIA vyro prie namų dar
bo, $40 į mėnesį, valgis ir kam- 
baris. Meldžiu atsišaukti.

7044 Archer Avė.

PARDAVIMUI

lenkinimo 
galėjo lietuvis

10 dol iu £era^ ir viS'^da. Atsišaukiančios, ma- 
„ * J lončs savo paveikslą prisiųst. Atsa-

............................. . * .
i darbu 1 grąžinsiu. Martin Rinkuvich, 2538 

*■’ Southport Avel, Chicago, III.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos nuo 25 iki 30 metu amž’aus. My
linčios apsivesti, atsišaukit laišku. 
Atsakymą duoriu k’e’'vienai.

M. L BETTEN, - 
2733 N. Halsted St.

Chicago, III.

lenkiška kultūra ir

JIESKOPARTNERIU
JIEŠKAU PARTNERIO: — TURI 

kalbėt lietuviška! ir nors kiek angliš
kai. 1 /3 nuošimčių polukio, Real 
Estate biznis, per 10 metų. Turi in- 
vestyt $5,000, kas bus užtikr nta virš 

Peri Estete securities. Su- 
siarimui pašaukit Dearbom 3026 ar
ba 3027.
y——■

ISRENDAVOJIKUl

VYRŲ
PARDUODU KONCERTINA (KO- 

stantirką) ir notų knygą. Nemokantį 
grajinti pamok nsiu uždyką. Kon
certina yra visa gerame stovyjė. Par
duosiu už pigią kainą.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI PUIKIAUSIS 2 
aukštų mūrinis namas Chicagoj, pui
kus 6 kambarių flatas ant antrų lu- 
btj, krautuvė ir 4 kambariai ant pirmų 
Karšto vanden’o Šiluma, elektio švie
sa, čerpių maudynė, didelis skiepas, 
2 automobiliams garadžius, arti Do
nore ir 72-os gatvių. Kaina tik 
$10,500.

PETRZIL5K BROS & CO., 
1647 W. 47th St.

Pardavimui senai įsteigta cigarų 
dirbykla ir didelis muro namas. Iš- 
mok nsiu biznio, kas phks. Kaina 
$15,000.

PETRZILEK BROS. & CO., 
1647 W. 47th St.

REIKIA darbininkų trokerių, 
prie mašinų ir pagelbininkų. 
Patyrimas nereikalingas. Nuo 
šmotų darbas, kuomet išmoksti. 
Ateik pasirengęs dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.,

PARSIDUODA bučernė gro- 
semė ir trokas, 5 kambariai dėl 
gyvenimo. Beismantas, gara- 
džius ir yardas. Kreipkitės:

8562 S. Halsted St.

PARDAVIMUI MEDINIS NA- 
mas 5 pagyvenimų 6 ir 5 ruimai. 
Rendos neša į mėnesį $70.00. Na- 
fvts randasi gerame stovyj. Parduo
siu. Parduosiu arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus. KreipHtės pas savininką 

6404 Rilis Avė.
Tel, Midvvay 4676, 

Klauskit T. Budgnas.

135th St. & I. C. Tracks
Eiverside, III.

PARDAVIMUI šaliunas, lar 
bai geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 30 metų.

Atsišaukite:
2551 Emerald Avė.

FARMOS ANT PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO

VALENTINĖS DRESSMAKING 
CULLEGE.

2407 VVest Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, drosmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėl-ų 
padarymui. Kreipkitės, rašykit 
arba telefonuokit klausdamos in 
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

VYRAI! MOKINKITfiS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės ■ Jų rrikalnuja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vikarais klejos. Sunaudok 
*"vo atliekamą l°’ka išmokimui pel
ningo amato, švaru®, vidaus darbas. 
Savo šapni ar už algą. Kre’pkitės 
ar rnšvV tuoi.

MOLRR Barbėk COLLAGE 
105 S. Wp1I« Sf„ ch{(,aJro

18
25

REIKIA karų budavotojų — 
ilgas darbas prie naujų ledinių 
karų. Viduje darbas.

Antras kalbėjo 
skas. Jis maža 
Pakartojo pirmąjį 
Nors vakaro pirmininkas sakė, 
kad šį organizacija yra bepar- 
tyvė, bet p Va landau skas agi
tavo Draugiją susidėti su San
dara ir ve.'ktu išvien. Tai kryp- maitinimo birias butų sėkmingas,°r<P- 
snys prie politikos.

I’askiansia kalbėjo p. Liti t 
kauskas. Jo kalba užinteresa 
vo susirinkusius. 
Vilniaus ir Klaipėdos klausi
mus. Del šitų kraštų klausi
mo nelšnšimo Lietuvos nau
dai jis kaltino ne klerikalų po
litiką, bet Lietuvos dabartinių 
vadų surusėjimą bei sulenkėjl- 
mą. Kalbėdamas tais klau
simais jis gudriai sukinėjosi,

MAITINIMAS Iš BONKOS

RENDAI ofisas geroj vietoj, American Cer & Foundry Co. 
ika daktarui ar dentistui. 2310 South Paulina St.tinka daktarui — ----------

Kreipkitės: Geo. C. Kopp, 904 N.
17th Aveinie,

Melrose Park.

BRONISLOVAS RAYNSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 17 dieną apskričio 1 gon- 
I uty j. B. Baynskas gyveno po 
No. 701 W. 3lst St., dirbo p ie 
mūrininko, Giminių ir pažįstamų 
iki šiol negalima surasti, t k gir
dėjom, kad atvažiavo daug drau
gų š Northsides. Lai lotuvės 
įvyks spalio 19 dieną apie antra 
valandą į tautiškas kap nes iš 
graboriaus Masalskio, 3307 Au- 
bum Avė. Už’iviečųun visas gi
mines ir pažįstamus dalyvauti 
bido’Uvgse taippat noiėtuiružm 
žinoti apie jo gimtinę iš kur ve
lionis paeina ir koki ’s gim nes 
turi Lietuvoje, ši-dingai pra
šom pranešti katrie žinot 
Mikolas I^eitmanas, 701 W. 3lst 
St. Telophone Boulevard 6374.

MATEUŠAS ŠALTIS
29 metų amžiaus, persiskyrė 

su šiuo pasauliu Spalių 15 d., 8 
vai. ryto, palikdamas di Ižiau- 
siame nuliu Įima savo tėvelius ir 
dvi seseles L’etuvoje ir pusbro
lius Filipavičius Amerikoje.

lavonas . pašarvotas ran laši 
pusbrolio Aleksandro Filinivi- 
čbus namuose, 4421 So. Wood 
St. Velionis Amerikoje išgyveno 
ap e 10 metų, paėjo iš Pušelių 
parapijos, Paalksnių sodžiaus. 
Baidotuvfis įvyks Spalių-Octo- 
ber 19, 8 vai. iŠ ryto bus lavo
nas lydžiams į šv. Kryžinis 
bažnyčią, o iš ten į Šv. Kryžiaus 
kapines. Visi gi ninss, draug i 
’r pažįtami nuoširdžiai esate 
kviečbrvi dalyvauti laidotuvė e.

Nuliūdę giminės ir draugai.

JONAS KAUPAS
Mirė spalio 17 d., 1922, 6:15 iš 

ryto turėdamas 32 metu amžiaus 
po sunkiai apendicito operaci
jos. Paėjo Panevėžio, apskr. 
Pinavos valsč., Ūtos kaimo. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Mortą brolį, seserį, švogerį ir 
daugiau giminių; Lietuvoj moti
na dvi seseris ’r b»*o!į. Laidotu
vės įvyks pėtnvčioj, spalio 20 d., 
iŠ namų 103 N. 13th St., Mėso
se Park. III. 9 vai. iš ryto į Mt. 
Carmel bažnyčią ir iš bažnyčios 
į kapines. Kviečiamą gimines 
ir draugus d^l^vauti la'dotuvėse.

Nuliudusi moteris su 
giminėmis.

PARSIDUODA kukninis pe
čius su anglimis kūrenamas; 
su įtaisymu šilto vandens. Ma
žai vartotas už $35.00

3202 So. Halsted St 
Ant antrų lubų.

Amerikos įipinviu Mokykla
310« S HalsMH st.. 

Chicago, UI.
Mokinama; Anglų ir Lietuvių Kal
bų, AritmetiKus, Knygvudys>teh, 
stenografijos, Typevvriting, bukly
bes Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Polit.kinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Daihašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

80 ak. dvarski budinkai, 
kandų, 3 arkliai, 11 kiaulių, 
avys, 150 vištų, geros mašinos, 
gera žemė, 35 mylios nuo Mil- 
waukee. Kaina $12,000.

90 ak.,Illinois 2^2 myl’os nuo 
miesto, derlinga žemė, geri bu
dinkai, 6 karvės, 3 arkliai, 8 
kiaulės, daug vištų, žąsų ir an
čių. Kaina $9,000.

90 ak. Allegan Michigan ge
riausia žemė ir budinkai, daug 
gyvulių, naujos mašinos, visko 
pilna. Kaina $8,000.

100 ak. 50 ak. dirbamos, 50 
ak. materialno miško, su budin- 
kais, kaina $2,500 įmokėt $1,000 
likusius ant lengvų išlygų.

120 ak. netoli Chicagros, gera 
žeme prie streetkarių ir bulvaro, 
miesto vanduo stuboj, gražus so- 

■ ’as, viskas pirmos klesos. Kaina 
$32 000 arba gerą narna.

40 ak. gera žemė, geri budin
kai, geros mašinos, arkliai, pa
šaras ir grudai — žieminių kvie
čių 17 akrų. Kaina $3,700; įmo
kėt $1,000, likusius lengvoms iš
lygoms.

Nepamirškit, kad mes esam 
pirma lietuviška Farmų Agen
tūra Chicagoj, mes kožnam duo
dam tikrą patarimą apie farmas 
ir teisingą patarnavimą perkant 
arba mainant farmą.

Dabar yra laikas įsigyti far
mą, bet jos yra pigios, bet po 
metų laiko, kas turės farmą, bus 
turtingas. Norinti pirkti farmą 
ar mainyti atsišaukit.

FARM AGENCY,
3122 S. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 0948

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA. 
Klininimo, pros'nimo ir naujų drapa
nų siuvimo. Geri visi įtaisymai. Par
duosiu už pigią kainų. Priežastis par- 
davrmo patimPe ant vietos.

5116 So. Kedzie Avė.

FK1VA1ĖS AUTOMOBILIŲ
$2U Instrukcijom $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
n pa.simatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ii taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbiniu automobiliui bais 
•lūs n darbą užtikriname.

Dienom.- n vakarais klesv.-
HI’NSiiN SCHOOL Ob MOTOKING

Ml‘ U *ll

REIKIA nuolatiniamVYRŲ 
darbui. 
GREAT NORTHERN CHAIR 

CO.,
2500 Ogden Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS apšildomas 

kambaris tiktai su valgiu, elek- I tros šviesa, maudynes, telefonas 

ir kiti visi parankumai vientm 
arba dviem vaikinam. Klauskit 
štorelyj, 3247 S. Union Avė.

Kuomet krūties pieno nėra, prisiei
na maitinti iš bonkos. Kad šitas 

kia netik atatinkamą maistą pasirink
ti, o ir Sutaisyti jį, kame yra daug 
svarbių

Jei sutaisant savo kudik’ui maistą 
rienas kokis daiktas svarbesnis 

f. už kitą, tai juomi yra švarumas. V si 
indai saikuotei, šildymu', maišymui ir

Altini, sui 
verdančam 
v rtolima. 
k rd butų 
atsargiai, 
mių gauti iš vartojamo muisto.

Pasirinktuoju mristu turi švarus, 
sveikas penas, atatinkamai ats’ ies- 
tas sulig kūdikio amžių, Bordeno 
Eagle Brand Tirštintasis Pienas, yra 
idealia kūdikio maistas, nes jis yra 
švarus, sudšj’mu vienodas, maistin
gas, lengviai suvirškinamas ir visuo
met prirengtas ūmam vartojimui, vien 
at'kie ’us tyru, v'rintu vandeniu 

šitame laikrašty kartas nuo karto 
rasite pagarsinimą Bord°no E 'gle Pie
no, to mrirto. kuriuo už^ug tita d u- 
"’au sveikų kūdikiu, negu v’sais ku- 
Tk’ams mo'ci°is suėmus į krūva. Iš- 
ki’ nk anskelbimą, kunoną'ir pa- 
siuB1*- iį Bo-deno kompanijai. Nevv 
vo’ke, o jie pnsius tau dykai, ka no- 
rčri, arbn nzmekinimus t” v o k l^a, 
’’ain pelėti va’kno, ^ny^elę narixk’- 
nnnčią krip reikia žiūrėti ^uriHe i>’

k^vo-ele p-rino'b’-čin '-a’g us te, 733 w. 18 St. Bašinsko name 
vrikaYns .avb>a regentu knvg° ku” n*'- Į 

i-njn n,t isyt: gaidžius vri- 
rius su I'Lglp Pi°nu. Pasakyk vaY- 
du tą, ką norėtum gauti.

tu. i būti sterilizuojama 
vandeny tuojaus prieš pat 

> Taip pat yra svarbu, 
saikuojama (nvemojima) 

jei norima geri usių sek-

Pranešimai
Roseland, III. — Ateities Žiedo vai

kų draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 10 vai. iš'ryto. Va kai, kat
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir da:nų repeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Palme? parko svetainėj.

— Komisija.

Bridgeport. — šv. Ddmin‘nvo drau
gijos susirinkimas įvyks trečiadienyj, 
spalio 18 <1., 7:30 vai. vak., šv. Jurgio 
n >r. salėj; 32nd PI. ir Aubum Avė. 
Visi nariai susirinkite laiku, nes ran
das’ daug svaibių reik lių ir bus ren
kami darbininkai dėl baliaus, lapkri
čio 12 d. Atsiveskite naujų draugų.

— A. Bugailiškis, nut. rašt.

• A. L. T. Sandaros 23 kuopos įvyks 
mėnesėlis suri-inkimas trečialienyj, 
sprio 18 d., 7:30 v. v., Liuosybes svet. 
Visi nariai malonėkite at ilankyti, nes 
turime daug svarbiu re'k ’lų aptarti.

— E. Petrenienė, rašt.

Susivienijimas L etuvių draugijų ant Bridgeporto, rengia dideli balių su 
n-nrrramu nrdė’io’e. šoklio 2? d. 1922. 
Mildos svetainėj. 3142 So. Hrirte'l St. 
dalyvaus solistai. choras ir kPi. Kvie
čia gaus’ai publiką atslankyti

— Komitetas

I.. L. P. Chicagos ir a pi ei ink ės ap
skričio susirinkimas įvyks ketverge, 
spalio 19 d., Aušros Vartų naram svet. 
°9rd PI ir Dfiklev Avė. Susirirk’mas 
turi aptari! piliečių registraci’os va
jų, šaulių Saiungęs atstovo, ge b. 
maičio. atsilankymą Chieagon ir Vil
niaus 600 metų iuNlhin.

Pirm. J. X. Micke’iunas, 
Rašt. E. Statkienė.

REIKIA
Flaterių pagelbininkų, prunk

ščiančiu malevos darbmmkų.
ALPAUGH-DOVER CO., 

2100 Mareliai! Blvd.

PARDAVIMUI pool room, ci
garų, tabako ir soft drink par- 
lor. Gera proga, labai pigiai.

B94O Co-t-tagre Grove Avė. ’

ĮVAIRUS SKE1BIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Autonvobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. įsteigta 34 metai. Didžiau- 
das ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunrte, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel l.awndale 0114 - Visi 
įkyriai

REIKTA keturių ar penkių 
vyru i geležiniu atmatų kiemą.

WARSHAWSKY & CO.,
1915 So. State St.

PARDAVIMUI KENDž’Ų, SODfiS, 
i'-o cre-im, notion, c'garų, tabako ir 
šiaip reikalingu (Piktu krautuvė. 5 
pragvvenimin Vpmbariri. 3 m. lysas. 
Ppvdavjmo priežastis, nevedęs.

Krcipk'tės:
665 W. 18th St.

RĖIKIA foundrės darb'ninkų 
43c. į valandą. Kreipkitės Sam
dymo Skyrium South Canal & 
15th St, ir South Kedzie Avė. 
& 40 th St. Crane Co.

RESTAURANAS PARDAVIMUI. 
Geras biznis, ilgas lysas ir didelis 
bargenas. Turi būt parduota greitai, 
arba pusininką priimsiu. Priežastis 
— turiu du bizniu.

2308 S. Halsted St.

LEVESKIO MOKYKI*
Persikėlė

Mokina lietuvių ir Anglą kalbų 
Grammar ^chooi. High Sfhool Ir 
Prekvbos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p Vak. 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 80 
v.p.p mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halated St., 
kampas 33čios gatvės.

DIDELIS BARGENAS

TURIU gerą svetainę dėl mi-| RETKrA pRIE >jRt<tjų (SHE- 
tingų, prakalbų ar Šiaip pasilm- armanų) iv šiaip darbininkų į geležies 
sminimams, garu apšildoma drau s Nuoipfnis darbas,
gijoms duosiu veltui. Atsmauki- reli/NCE tron & STEEL CO., 

2141 S. Say/yer Avė., 
arti Ž2nd St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

RElklA

Merginų ir moterų, patyrusių 
ir nepatyrusių sortavimui vilno
nių atkarpų. Mokėsim gerą al
gą.

Kreipkitės:
LYONS BROS. & CO., 

755 W. Taylor St.

/ REIKIA patyrusių moterų 
dešrų dirbtuvę.

Kreipkitės:
1215 S. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
stubos darbo ir padaboti mažą kūdikį 
Nuolatinis darbas ir geras užmokestis 
ir ruimas dek miegojimui. Apsišaukite 

DPY GO^D STORE 
3356 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2781

PEIKTA MEPG’NU IR JAUNŲ 
moterų dirbančių dirbtuvėse ir krau
tuvėje p*’r'lavmpii’~i'ui rvo '1r°ug ms 
Irtų laimėjimo tikietų. Ti1 ietas $1.00. 
Gera proga užri-hf ekstra rinigų.

J. ROCHSTADTER & CO., 
127 N. Dearbom St., 

Room 1128 Telephone Cent’al 6693

Merginų virš 16 metų am
žiaus ; geriausia įsidirbimo pro- 
“*. Lengvas darbas, lengvai 

linpančias ligas, D^ c. KH -ium anie išmokamas, patyrimas nereika- 
’ praLnlboq. iingas; Kreipkitės ant 7 lubų. 

Visi kri-Mnrn<> atri- Nes1’kremkit, koliai nėsat pasi- 
-- Komitetas. rePgę dirbti. Turi mokėt nors 

v-ivii na^AkoM i{a(,ivu, Kų- kiek ano!iskai.
m VpųJion r>|)A A U-l 5 V"l. nn WOT.TEPS SEALD CO.

318 So. Michigan Avė.

Gydytojo vakaras 18 varvės apielinr 
vėj įVvks ketverge, snalin 19 d.. 7:30 
v. v., M°Hnau®ko svet.. 19 ir Halsted i 
<mt. Kalbės Dr. P. Z. Zalatorius ame i Ka- 
r . ~ ‘ *

biriką ir Dr. S. B’’ež!s apie .. 
svaikatos užlaikym-t, Pi-a’-alhos bus imgBSi 
-u nm.rikslais.
Hnkyti. — Komitetas.

P^VTYlO-'cl i, R ZAf JU
Vi®-’ 1-nri** n'-'**?, k°d ių

b’aCu-in '-ribą, p°sirU- 
pfnklte atleisti savo vaikus.

— Vedėjas.

REIKIA darbininkų trokerių, 
prie mašinų ir pagelbininkų. 
Patyrimas nereikalingas. Nuo 
šmotų darbas, kuomet išmoksti. 
Ateik pasirengęs dirbti.

Pardavimui bučernė ir grosemė, 
geriausioj bizniavoj vietoj, dauk stako 
ant rankų. Lyst-'s ant 3-jų metų. 
Ronda p gi. Visokiu tautų apgvven- 
toj vietoj. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto, autome biliaus, farmos 
arba kitokio biznio. Turi būti par
duota ar išmainyta trumpą laiką, nes 
priežastis p°rdav'mo yra labri svar
bi. Kreipkitės kungreičiuriai, ba toks 
bargenas nevisados bus. Klauskit pas 
savininką.

4f 00 So. Th’-oon St. 
Phone Boulevard 0014

ACME STEEL GOODS CO
135 St. & I. C. Tracks

Riverside, III.

REIKIA patyrusio jauno vai
kino į shipping room.

1225 W. Lake St.

REIKIA PATYRUSIŲ 
SLICKERIŲ.

1225 W. LAKE ST.

REIKIA jauno vaikino 
klarką į shipping skyrių.

1225 W. Lake St.

UŽ

REIKIA patyrusio miltų par
davėjo.

PROGRESSIVE FLOUR CO. 
1080 Hickory St. 

Divers 7614

REIKALINGAS jaunas vyras 
virš 16 metų dirbti į grosernę. 
Geistina kad mokėtų operuoti 
f ordą, dėl išvažiuo.jinio orderių. 
Atsišaukit: 3139 S. Halsted St.

I REIKIA APYSENIO ŽMOGAUS 
apie 60 m. mokančio variot įvanvius, 
,ianitori°us dn’l'U’; veltui anšiLinmi 
kambarin1 ir $50 i Kreipki

tės seredoj n”A m u-t 10 vai.
I . GOLDBEPG.

2237 Roofctfvelt Rd.

PARDAVIMUI bučernė geroj 
, vietoj. Turi būti parduota tuo- 
jaus. priežastis pardavimo svar
bi. Nupilsite labai pigiai. Kreip
kitės, 1217 W. 31st St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė. Biznis daromas geras, tu
ri būti parduota j trumpą laiką, 
nes turiu apleisti šią šalį dėl ne
sveikatos. Atsišaukite: 2956 
So. Union Avė.

NAMAI-ZEME
SUTAUPYSI $1,000

2 aukštų ’r 6 flatų mu?as, pečiaus 
š'luma; rendos $2,080 į metus. Kai
na $11,800. 5317-19 Wentworth Avė. 
Taipgi kr^utvė ir 5 flatų mūras; ren
čia $2.400. Kaina $13,000. 5219
Tel. Stewart, 7101 Wentworth Avė., 
M. T. Plumm, 7848 S. Halsted St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI

2 pzgyvenimų namas ant Bridge- 
norto, ge'oi virtai ir naujai ištaisy
tas, 6-6 kambarini, šviesus. . Muro 
garadrius dėl 2-ių karų. SavinTnk-a 
nor! b’znio, trigi pnrdno,1a_ labri pi
gini arba mainvs ant hučevnčs. . Ateik 
pžiuvčti ir atsinešk rankpinigius 
pas

S. STONKSNUS, 
3437 Wallace St.

B APGENA S UETUVTŠKOJE KO- 
loniini’e 8-iu augštu mūrinis namas, 
no 6 kambarius, be’smantas, elektros 
šv’esa, karšto vandeniu šil’omas pir
mas flo^acs TTpina A.750.

1327 W. Augusta St., 
kampas Milwaukeo Avė.

JUSU ppjiGAT NU
PIRKS JUMS NAMA.

3 ko^b rott',ge ir 4 lotai $3,1 KO t 
•OHO i»v»«1-Sf. 4 Irn-vib zų-ipU"

<to rro *500; 5 VnvM>
j i* 9 1nf<»i- ^9.000, ^KOOr

/• ir K Vp—"V>nripi ir A lot^i fuv'na<?o 
nLifCrAn ?.’|paa ^^.^OO, JAlO- 

»1 OOO. 9 fL+M ao A k-'mb mil- 
hovn-an tą q «0 i^^IrSC *1 Oc0

fT’nJr»<r1 1aC»U t. "t a
i nirM’ic?

X y. rQ., 44W ». Ktsdafe
* Avė. Lafayettt S604i

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parsiduoda kampinis bizniavas na
mas, dabar yra bu*emė ir g’-osemė, 
Galima ni^t vien tik biznį be namo, 
Mznis išdirbtas per Ilgus la kus, vi
sokiu tautų angyventa vieta, parduo
siu daug pigiau nefm verta, nes ta
me biznyje nfsu patyręs, arba mai- 
-»vsiu, ant magesnio namo, farmos, 
Mo ftutomobPio arhn s^liuno Dry 
Cnods store arba ne d driio Hardw'»re 
Store. Va* norite Kryti gera biznį, 
-»epra1eis1rite tą proga, k^s pigesnis 
tna leimės, nam«R ir biznio, turi 
nauduotas ar išmainyta į trumpą 
vą, kreipk’tės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafalette 5107

AUŠROS 
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba

*3) Visokios rūšies mate
matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla. 
‘ Pradėkite tuoj visi.

Prisirašyti galima vi
sada.

3001 S. Halsted St. 
Chicago.

būt 
lai-

KAS NORIT GERA NAMA 
IR PIGIAI

Pardavimu’ dvieju pagyvenirmj mil
inis namas po perkis ir šešis kam

barius, elektra, maudynes, vi°Ur ki't- 
medžio, aukštas skiepas cimentuo^as 
namas randasi South Side a ti 67to 
Uulva*o, labai nuP'i v'eta medžiais ap
augusi, kaina tik $7600, morprages nnt 
n«mo yra $4500, įnešti reikia $8000 
nriežartis pardavimo svarbi, i savritę įniko turi būt parduota KrHnk tCs 
riirl ,T. N-mon, 808 W. 33 Place, 
arti Halated St.

*NT MAINYMO BIZNIO AR LOTO 
Turiu gera mma puikioj anielinKėj 

Ir pigini. Mainysiu a^t b”čn-nS% 
^'osernLs. loV* ar Htn kokio b'znio, 
nepaisant kokioj apielinkėj, atsišaukiu
♦uoj:

J NAMON.
808 W. 33 Plnce, arti Habted St., 

Phone Boulevard 1550

GRFttas tp TARINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu n^mus. lotus, fa^ns, bu- 
xemes ir kitok’us bizn’u”, tringi m' i- 
•^au namus ant fnrmų. lotus ant na~ių. 
^iriu chug visokiu namu dėl pasirin- 
H»no. Katrie norit mainyti namą ant 
v'učewčs arba Mle kokin biznio ant 
''amo, tni neškit Vungrei^j-Uqiai 
mane, tai bus neduotas, ar išmainv-

i tuimna Irikn, nea bangiau yra 
-.T-pzin re kain reikia. Didži^uris na- 
ririnlrimas nas mane.
nuo

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliaviino) spelinimo, skai
tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėjimo .

Aukštesnės mokyklos skyruj 
prirengiame kolegijon į dvyliką 
mėnesių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
crelbė.įom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apylinkėse. Ateik 
nas mus, o mes išvesim tamsta 
iš tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
motere inteligentiškais, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašvkit dabar nauiam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 Nnrth Robev St., 
(arti Milwaukee Avė.)

MOKYKLOS

Didžiau0
Duris atdaros

9 Vp1 vii+o 9 v. vnVarais.
pnAųi( G T,UCAS, 
4116 Arrb^r Avė.

Phone Lafayette 5107

Vvrams ir motoms mokin
tis bnrherio amato dienomis ar 
vskarnis. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gera pinigą.

Internntinnal Barber CoHege
6W3 fr 609 W. Madison St.

ft'T'l;' i""*<1 '.įv ''i-į/i'


