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Rusifa vėl {reikalauja Mielos arti
mųjų rytų taikos konferencijoj

Lloyd George nepasiduosias

Amerikos jūreiviai Vladivostoke

Rusija vėl reikalauja vietos 
konferencijoj

Pasiuntė nauja notą, nesulauk
dama atsakymo į pirmesnę 

notą.

MASKVA, sp. 20.— Rusijos 
užsienio reikalų ministeris Či- 
čęrinas pasiuntė Anglijai ir 
Italijai naują notą, kurioj rei
kalaujama, kad Rusija butų 
pakviesta į artimųjų rytų tai
kos konferenciją.

Nota stebisi, kad nors jau 
mėnuo praėjo nuo pasiuntimo 
pirmesnės Rusijos notos, bet į 
ją dar*nieko nėra atsakyta. Ji 
sako, kad į konferenciją tapo 
pakvietos Jugo Slavija, Rumu
nija ir net tolimoji' Japonija, 
kuomet nenorima kviesti Rusi
jos, labiausia užinteresuotos 
Dardanelų pertakomis šalies.

Rusija pareiškia, kad tokis 
nepaisymas jos svarbiausių 
interesų, anaiptol nėra ėjimas 
prie visuotinos taikos, .kadan
gi tai sutveria tokią padėtį, 
kuri pagimdys ruščias interna
cionalines komplikacijas.

Ji todėl reikalauja sau vie
tos taikos > konferencijoje be 
jokių suvaržymų ir lygiomis 
teisėmis, kaip ir visos kitos 
šalįs, kurios joje dalyvaus. 
Kol ji nėra pakviesta ton kon- 
ferencijon, tol ji negali pripa
žinti nė sauvaligai, be jos ži
nios, paskirtosios konferenci
jai dienos ir vietos.

Niiskirė dieną artimąją ryty 
konferencijai

PARYŽIUS, sp. 20. — Arti
mųjų rytų taikos konferenciją 
nutarta laikyti lapkričio 13 d., 
Lusannoj, Šveicarijoj. Prelimi- 
narės konferencijos, kuri turė
jo įvykti Londone, nebus, ka
dangi franeuzai nesutiko va
žiuoti į Londoną.

Ar konferencija įvyks tikrai 
paskirtoj dienoj, priklausys 
nuo Anglijos politinės padėties. 
Francija ragina laikyti konfe
renciją kuogreičiausia, kadan
gi turkai nerimauja ir nenori 
skaityti talkininkų prižadus 
tikrais, iki nebus pasirašyta 
taikos sutartis.

Lloyd George nepasiduos
LONDONAS, sp. 20. — Bu

vusia premjeras Lloyd George 
dar neketina padėti ginklą ir 
pasiduoti — išeiti iš politikos. 
Jis sakosi dar kovosiąs.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
Mato:

Šiandie — giedri ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:08 v., leidžiasi 
5:01 v. Mėnuo leidžiasi 5:25

Kaina 3c Chicago, III., šeštadienis, Spalis-October 21 d., 1922
___ _  _ - - - — -M- -f. ■ -r-*------ - ta?-- . •

Jis šiandie išvažiavo į Leeds, 
kur ryto laikys prakalbą. Sto
ty susirinko didelė minia žmo
nių, kuri sukėlė jam ovacijas. 
Atsisveikindamas su ja jis pa
reiškė, kad jis esąs liuesas 
žmogus ir didelė našta nukri
to nuo jo pečių, bet kad kar
das tebėra jo rankoje ir jis ko
vosiąs ir toliau.

Darbo partijos organas Daily 
Herald kviečia visus darbie- 
čius stropiai rengtis prie rin
kimų.

Franeuzai džiaugiasi.
PARYŽIUS, sp. 20. — Fran

cuos laikraščiai džiaugiasi dėl 
Lloyd George rezignacijos. Jie 
skaito, kad tai yra Francijos 
laimėjimas ir kad dabar Fran- 
cijai bus lengviau susitarti su 
Anglija ir “išrišti” Europos 
problemas.

Anglijos parlamentas bus 
paleistas

Bonar Law bando sudaryti ka
binetą. Sako, paskelbsiąs nau
jus parlamentinius rinkimus

■ ■■——----------------------

LONDONAS, sp. 20. — A. 
Bonar Law, konservatyvus, de
da visas pastangas, kad suda
rius naują kabinetą, vieton re- 
zignavusiojo Lloyd George ka
bineto. Buvęs užsienio reikalų 
ministeris markizas Curzon ir 
Derby grafas sutiko įeiti į 
Lą%v kabinetą kokia jiems nė 
butų skirta vieta.
Bonai’ Law negali oficialiuiai 

paskelbti kabineto sudarymo 
iki jis nebus išrinktas vadovu 
unionistų partijos, vieton s Aus- 
ten Chamberlain. Bet yra tik
ru, kad partija tai padarys.

Nors dėl skilimo unionistų 
partijoje kabinetan neįeis jau 
pasižymėję politikai, kaip 
Chamberlain, Balfour ir k., bet 
manoma, kad Law dar suras 
tarp likusių unionistų irgi ne
mažai pasižymėjusių politikų.

Bonar Law paskelbė, kad 
jei jis bus išrinktas vadovu 
konservatyvų partijos, tai jis 
gal galės patarti karaliui pa
leisti dabartinį parlamentą ir 
paskelbti naujus rinkimus. 
Tas esą duotų užtektinai laiko 
priimti Airijos savyvaldybės 
bilių.

Kalbama, kad Lloyd George 
su Chamberlain ir kitais ban
dys sudaryti centro . partiją, 
kuri butų opozicijoje konser- 
vatyvams, bet kiti mano, kad 
Chamberlain nebandys truk
dyti Law kabinetui.

Amerikos jūreiviai išsodinti
Vladivostoke

VLADIVOSTOKAS, sp. 20.— 
Amerikos ir Anglijos jūreiviai 
tapo išsodinti Vladivostoke, 
kad apsaugojus savo šalių kon
sulatus.
Priamuro valdžiai atsisakius 
priimti atsakomybę už saugu
mą svetimšalių, gen. Diet- 
richs įsakė visiems civiliniams 
apleisti Vladivostoką ir važiuo
ti į Ohiniją. Laivai komandi
ruojami gabenimui evakuoja

mų gyventojų. Japonijos ko- 
manduotojas perkėlė savo kva- 
tierą ant laivo.

Tikimąsi, kad tuojaus ateis 
Čitos kareiviai, kurie užims 
miestą kaip tik japonai už
baigs jį evakuoti, nes jie nie
kur nesusitinka rimto pasiprie
šinimo. | 1 .***

Baigianties japonų evakua
cijai, mieste pradėjo siausti 
sumišimas ir teroras. Miestas 
yra tamsus ir pasinaudodami 
tamsa baltgvardiečiai siaučia 
gavėmis ir plėšia namus ir 
praeivius.

Chinijos valdžia siunčia į 
Vladivostoką karinius (laivus, 
kad apsaugojus chrnicčius. Ji 
taipjau sustiprins parubežio 
sargybą, kad neleidus sumuš
tiems baltgvardiečiams įeiti į 
Chiniją.

Visi bėga iš Vladivostoko
Dietrichs su savo oficieriais su
sėdo į laivą. Gyventojai irgi 

bėga. •

TOKIO, sp. 20. — Gen. Diet
richs ir jo oficieriai, kuriems 
dar pasisekė pasprukti ir pu 
siekti Vladivostoką, šiandie su
sės į laivą ir plauks į Chiniją.

Civiliniai gyevntojai irgi sku
biai bėga iš miesto, nes Čitos 
valdžia žada bausti visus tuos, 
kurie dalyvavo sukilime prieš 
bolševikus.

Miesto valdžia pavesta yra 
miesto seimui, kuris betgi at
sisakė priimti amuniciją ir ją 
apsaugoti. Tapo suorganizuoti 
komitetai palaikyti mieste 
tvarkai iki neateis Čitos ar 
bolševikų ką^ęivlai> kurie yra 
netoli Vladivostoko.

Japonai nori, kad į Vladivos
toką nuplauktų Amerikos ir 
Anglijos karinių laiyų, kad ap
saugojus ten gyvenančius 
amerikiečius ir anglus.

Japonų evakuavija Vadivos- 
toko nebus užbaigta prieš spa- 
io 26 d. ir iki tai dienai boše- 
vikai nebus įeidžiami į neut- 
rainę zoną ir jeigu kuris bol
ševikų kareivių įeitų į tą zcp 
na, tas bus nuginkluotas.

Nepripažįsta sultono
KONSTANTINOPOLIS, sp. 

20.— Turkijos nacionailstai 
paniekino Turkijos sultoną ir 
atsisakė jį pripažinti. Trakijos 
militarinis gubernatorius Ra- 
fet Paša, kuris atvyko į Stam
bulą, rado laukiančius tris at
stovus nuo didžiojo viziro ir 
vidaus reikalų ministerijos. 
'Bet jis atsisakė su jais pasi
matyti ir juos priimti, nes jis 
tokio paukščio, kaip viziro ne
žinąs ir tokio valdininko nesą. 
Tą patį pasakė ir apie viddus 
reikalų ministerį: tokių valdi
ninkų Turkijos valdžioje nesą.

Graikijoj nebus respublikos
ATHIENAI, sp. 19. — Grai

kijos sukilėlių komitetas išlei
do proklamaciją, kurioj jis 
kviečia šalį remti naująjį Grai
kijos karalių Jurgį. Tuo užbai
giama visos kalbos- kad Grai
kijoje gali būti' paskelbta res
publika. i

ALBAJULIA, sp. 16. — Ru
munijos karalius Ferdinandas 
ir karalienė Marė tapo apkarū
nuoti šiame nedideliame Tran- 
sylvanijos miestely, kurį Ru
munija atgavo po karo iš Ven
grijos. Karūnacija tapo atlikta 
didžiausiomis ceremonijomis 
ir iškilmės tęsis kuone visą sa
vaitę.

Šiandie Prasideda Anketa
AR jus pritariate patvarkymams apie Lietuvos piliečių 

registraciją?

AR jums išrodo teisingas toks įstatymas, kuris išmeta 
iš piliečių skaičiaus visus naturalizuotus Ameriko
je lietuvius?

AR jus norite, kad butų tais klausimais įteikta peticija 
Lietuvos Seimui?

ATSAKYKITE į tai, išpildydami anketos blankas, iš
spausdintas 4-ame šio “Naujienų” numerio pusla
pyje. Veikkite tuojaus!
į . ---------------- *

8 žuvo augliu kasykloj
McCURTAIN, Okla., sp. 20. 

-— Aštuoni angliakasiai liko 
užmušti ir 4 sunkiai sužeisti 
gaso ekspliozijoj Progressive 
Coal Co. kasykloje.

Apkaltino darbininkus
CHICAGO. —’ Grand jury 

vakar apkaltino saldainių ve
žėjų ir pardavėjų unijos biznio 
agentą Josepr Clancy ir Da- 
niel Sasson, kuris prigulįs tai 
pačiai unijai už suokalbį. Kal
tinama, kad jie bandę priversti 

I kitos unijos narius stoti jų 
'unijon.

Išdirbo laivų prohibicijos v'y- 
kinimo taisykles.

WASHINGTON, spalio 19.— 
Generalinis prokuroras Daug- 
herty jau išdirbęs prohibicijos 
ant laivų vykinimo taisykles. 
Bet pirm jas paskelbiant jos 
bus paduotos apsvarstyti visam 
kabinetui. .

Daugiausia keblumo buvo 
su klausimu buvimo degtinės 
ant svetinių šalių laivų kada 
jie atplaukia į Amerikos uos
tus. Spėjama, kad jiems bus 
leista gabentis r. .degtinę “medi
cinos tikslams.” Bet manoma, 
kad reikės atsiklausti kongre
so, kad leidus jiems gabentis 
degtinę dėl laivų įgulų.

Valdžia taipjau svarsto An
glijos protestą dėl užgriebimo 
Anglijos laivo su degtine ir 
Anglijos atmetimą pasiūlymo, 
kad butų galima kratyti laivus 
ir j ieškoti ant jų degtinės 
šmugelio ir už trijų mylių zo
nos.

Ex-kaizeris padavė užsakus.

DlOORN, sp. 20.— Pardavi
mo užsakų ceremonija tarp 
ex-tkaizerio Wilhelmo ir prince- 
sos Reuss įvyko šiandie jo rū
muose. Jis labai džiaugėsi', kad 
po užsakų dokumentu galėjo 
pasirašyti “Wilhelm II.” Jo 
princesa neatvyko ir tik pri
siuntė įgaliojimą. Tie užsakai 
bus iškabinti valsčiuje dvi sa
vaites.

FONiD DU LAC, Wis., sp. 20. 
— Vapsvos taip apipuolė jau
ną ūkininką Hagen, kad jis 
pats sunkiai sužeistas, o du jo 
arkliai padvėsė nuo vapsvų 
įkandimų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 20 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.48
Austrijos 100 kronų............... %c
Belgijos 100 frankų............... $6.90
Danijos 100 frankų ........... $20.01
Finų 200 markių ................... $2.40
Francijos 100 frankų ........... $7.44
Italijos 100 lirų ....................... $4.26
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.90
Olandų 100 guldenų ........... $39.20
Švedų 100 guldenų ...........  $26.74
šveicarų 100 markių ........... $18.28
Vokietijos 100* markių ........... 2%c

EAMON DE VALERA,
buvęs Airijos prezidentas, o 
dabar sukalusių respublikonų 
vadovas. Jis pastaruoju laiku 
bandė užvesti taikos derybas 
su Airijos savy valdybe, bet su
kilėliams nesutikus sudėti 
ginklus, derybos nuėjo niekais. 
Sakoma, kad jis pramato res- 
pubijkonų sukilimo nepasise
kimą ir jau nori taikinti; ir pa
siduoti savyvaldybei, tik kili 
sukilėliai jo neklausą.

Gal 20 žmoniy žuvo
YARMOUTH, Anglijoj, sp. 

20.— Manoma, kad 20 žmonių 
žuvo, kada Anglijos laivas Ho- 
pelin paskendo šiandie netoli 
kranto.

3 žmonės užmušti
WILLIiAMSPORT, Ind., sp. 

20. — Wabash pasažierinis 
traukinis susidaužė ir nelaimė
je trįs žmonės liko užmušti ir 
6 sužeisti. 7 vagonai sudegė. 
Žinoma, kaltinama streikuo
jančius geležinktliečius, kad jie 
buk išėmę ar atliuosavę bėgį.

COUNCIL BLUFFS, Ia., sp. 
20.— 14 iš 41 pašto darbinin
kų, kurie yra kaltinami pašto 
siuntinių vogime, tapo pat
raukti teisman. Visi 14 prisi
pažino prie kaltės.

WASHINGTOiN, sp. 20. — 
Lloyd George šalininkai Ame
rikoje rūpinasi atsikviesti jį 
Amerikon, kada jis galutinai 
pasiliuosuos nuo ėjimo savo 
pareigų.

DUBLINAS, sp. 20. — Par
lamentas jau parašęs Airijos 
konstituciją. Ateinančią seredą 
ji bus galutinai priimta. Tada 
ji bus paduota patvirtinti Ang
lijos parlamentui.

DEiNVElU Colo., sp. 19. — 
20 žmonių liko sužeista, vie
nas galbūt mirtinai, susidūrus 
dviems gatvekariains.

OAK CEiNTER, Wis., sp. 19. 
— Trįs plėšikai nukirtę visas į 
šį miestelį įeinančias telefono 
ir telegrafo vielas, išplėšė ban
ką ir pabėgo automobiliu.

RUMšIšKę. — Rugsėjo 18 
d. apie 15 vai. užėjus šiltam 

, lietui su perkūnija, tperkunas 
užmušė moteriškę Kaipitoniš- 
kio dvaro savininko Sinkevi- 

'čiaus žmoną.
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Lietuvos žinios
Biržos Atidarymas

Rugsėjo 29 d. Amerikos Lie
tuvių Prekybos ir Pramonės 
B-ves namuose bus atidaryta 
birža. Biržos komitetai! įeina 
pirmininku Yčas, vice-pirmi- 
ninku Romanas ir Landau. 
Biržos valdybon įeina pirmi
ninkas Jazdauskis; nariai: 
Rachmilevičius, Lukauskas, So
de, Grajauskas; kandidatai — 
Digrys ir Freinkelis. (Islta)

Naujas pašto tarifas
Įvedamas nuo spalių 1 dicr 

uos. Paprastas laiškas Lietu
voje 15 centų (Lietuvos), į už
sienius — 30 centų, atvirute 
Lietuvoje — 10c., į užsienius 
— 18 centų. Banderolės už 
kiekvienus 50 gramų Lietuvo
je 3 centai, į užsienius 6 cen
tai. Vietiniai paprastieji laiš
kai 3 centai, į užsienius 6 cen
tai. Vietiniai paprastieji laiškai 
10 c., atvirutės vietines 5c.

— (Elta)

Paštų, telegrafų ir telefonų 
Valdyba praneša, kad įvedus 
apyvarton litus, pašto kores
pondencija bus apmokama li
tais ir centais. Nuo spalių mėn. 
1 d. ant pašto ženklų bus pa
žymėta jų vertė litais ir cen
tais. Nuo to laiko esantieji da
bar apyvartoje ženklai, kurie 
pažymėti auksinais ir skati
kais, nustos vertės. Išimantie- 
ji iš pašto dėžučių laiškai su 
dabartiniais ženklais (kur pa
žymėta auksinai ar skatikai) 
bus skaitomi, kaipo visai ne
apmokėti. Turintieji pašto 
ženklų gali per mėnesį pakeis
ti juos naujais, einant pinigų 
kursu paštų telegrafų valdy
boje.

Pašto ženklai “de jure.” Paš
tų valdyba praneša, kad Lie

150,000,000 
AUKSINŲ

Jau paslysta Lietuvon per Naujieny 
Pinigy Siuntimo Skyriy 50,000 žmoniy 
naudojasi to Skyriau^ patarnavimu ir 
skaičius besinaudojančiy kaskart didėja.

Tai yra todėl,
1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 

užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,
2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 

atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— 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, kad jie mai
nomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo skyriuose;

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

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti pi
nigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietuvos 
bankai tai pataria.

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

tuvos “de jure” pripažinimui 
paminėti yra išleista nedidelis 
skaičius pašto ženklų. Jie yra 
12 rųšių — būtent: 20, 50 ir 
60 skatikų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 
10 auksinų vertės. Minimi paš
to ženklai tinka koresponden
cijoms apmokėti nuo spalių 
mėn. 1 d., taikant mokesnį su
lig nauju tarifu litų ir centų 
kursu. (Eite)

Atstovų pasikeitimas.
KAUNAS. — Musų atstovui 

Londone p. Naruševičiui išva
žiavus gydytojų patarimu gy
dytis į Nauheimą, d-ras D. 
Zaunius, musų ministerio re- 
didentas Rygoje, yra Užsienio 
Reikalų Ministerijos pasiųstas 
Londonan pavaduoti p. Naru
ševičių, jo gydymosi metu. 
D-ras Zaunius rugsėjo 27 d. 
išv žiavo iš Kauno Londonan.

Šiauliai. Dar pirm mėnesio 
suvažiuodavo čionai daugybė 
žmonių į turgų. Ne tik turga
vietė būdavo pilna, bet ir kai- 
kurios gatvės (apie cerkvę). 
Gi dabar Šiauliuose beveik vi
sai nebėra turgų. Rinkoje’ ap
sistoja keletas vežimų, ir tai 
matai tik obuolius. Mat, ūki
ninkai, dagirdę, kad ostai 
(auksinai) greit pasikeis litais, 
nebenori už juos produktų 
parduoti. Miestelėnams gyve
nimas be galo sunkus. Mote
rys būriais bėgioja paskui ve
žimų ir veik nieįpp negauna. 
Būna tokių d. kad ir juo
dos duonos negalima gauti. 
Perkupčiai už kelių varstų nuo 
miesto išvilioja jas jei koks 
ūkininkas ko nors atveža tur- 
gun. Kainos visam kam auga 
valandomis.

Kam, kam, bet valdininkams 
ir kitiems panašiems tarnau
tojams, taip sunkaus gyveni
mo Lietuvoj, kaip dabar kad 
yra, dar niekados nebuvo bu
vę.
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Kas Dedas Lietuvoj
LIETUVOS GELŽKELIŲ 

KURAS.

Kaunas. — Praėjusią žiemą 
Lietuvos gelžkelių sandeliuose 
iš mdens nedaug tebuvo mal
kų, o apie vidurį žiemos pris
tigus sausų malkų buvo nau
dojamos kurui žalios šviežiai 
kirstų medžių malkos. Nesant 
anglių, tokiomis žaliomis mal
komis buvo kūrenama ir trau
kinių garvežiai. Blogai degant 
malkoms, dažnai keleiviniai 
traukiniai suvėlindavo.

šįmet gelžkeliij sandėliuose 
malkų irgi tėra nedaug, nes iš 
tų sandėliu duodama malkos* 
kurui gelžkelio daribninkams 
bei tarnautojams. Užtat šįmet 
sandėliuose yra nemažai pri
vežta iš Anglijos anglių, o 
ypač daug yra anglių Kauno, 
ladviliškio ir Šiaulių sande- 
iuose. Taigi ateinančią žiemą 
turint anglių, traukinių garve
žiai turės tinkamo kuro ir ga
lima tikėtis, kad traukiniai 
nebesuvėlins.

—-Gelžkelietis.

LIETUVOS MUITAI.

[LIB] Prekybos žurnalai įdė
jo žinią apie naujus Lietuvos 
muitus. Sąrašas liuosai įveža
mų prekių, taip-pat uždraustų 
įvežti prekių —i likęs tas pats, 
kaip ir pirmiau buvęs (nuo 
1920 m., lapkr. 22 d.). Taip 
pat beveik nesą atmainų dėl tų 
prekių, kurioms buvęs nusta

tytas muito mokesnis ir 
20%. Įvežamieji muitai pre
kėms, neišvardytoms sąraše, 
lieka tie patys, kaip ir pirma, 
t. y. 10%.

Atmainos įvykę šios: įveži
mas cimento, plytų, stiklo, 
kalkių pavelyta be muito (pir
miau buvo imta 5%); degtukų 
muitas numuštas nuo 20% iki 
5%, muitas žvakėms ir cocoa 
pakeltas nuo 15% iki 20%; 
naujai nustatytas muito mo
kesnis net 50% vertės šioms 
prekėms: šiltų kraštų vai
siams, riešutams, saldainiams, 
parfumams, tabako išdirbi
niams, brangakmeniams, šilko 
produktams ir kitiems praban
gos dalykams, nuo kurių se
niau buvo imama 25%.
t ____________________ _

SKOLOS AMERIKAI.

[LIB] Amerikos laikraščiai 
daug rašo apie kitų šalių sko
las Suvienytoms Valstijoms, 
Išviso tų skolų su priaugusiais 
nuošimčiais esą 11 miliardų, 
521 milionai, 951 tūkstantis ir 
869 dol. Skolininkų šalių esą 
20; tarpe tų ir Lietuva, kuri 
skolinga Suv. Valstijoms išvi
so su nuošimčiais $5,728,872. 
Visos skolos esą ant 5%. Iš tų 
20-ties skolingų valstijų — tik 
dvi Amerikos pietų respubli

kos, būtent, Cuba ir Nicaragua 
mokančios nuošimčius. Kitos 
kol kas nei sumos, nei nuo
šimčių nemokančios. Kongreso 
paskirstytoji tų skolų atgavi
mo komisija gal būt išskirstys 
jas ilgam laikui maž-daug 50 
metų, kad jų išmokėjimas bu
tų palengvintas.

LIETUVOS VALIUTA.

[LIB] Iš Rygos dviem atve
jais — rugsėjo 10 ir rūgs. 16 
— laikraščiai gavo kablegra- 
mas, kad Lietuvos valdžia jau 
įvedanti savo valiutą, auksu 
paremtą ir pasekantį Ameri
kos dolerį. Lietuviškas “litas” 
atsakąs amerikoniškam dole
riui ir turįs 100 centų. Žinioje 
nepasakoma, kad litas yra tik 
dešimtoji dolerio dalis — 10 
centų. Laikraščiai dar pažymi, 
kad Lietuva esanti pirma Eu
ropos šalis, kuri mėgina pasi- 
iuosuoti nuo popierinių pini
gų tvano — su pagelba naujo 
Lietuvos emisijos banko.

LATVIŲ BALSAS.

[LIB] Rugsėjo 10 d. As
sociated Rres korespondentas 
š Rygos pranešė turinį savo 
jasikalbėjdmo su Latvijos St. 
»eimo prezidentu p. Jan’u Cak- 
;te. P. čakste atpasakojo Lat
vijos progresą pastaraisiais kc- 
iais metais, gynė nuo įvairių 
ižmetimų, ypač dėl dvarų iš- 
lalinimo, <lol įtarimo subolše- 
/ik ėjime. Mums ypač įdomu, 
;ą p. čakste pasakė apie Pa- 
jaltijos Sąjungą, štai, jo žod- 
:iai: “Pabaltijos Valstybių Są
auga daro nuolatinį progresą, 
teturios mažos 'tautos, gulin
čios Rusijos pasienyje — Lat
vija, Estonija, Finlandija ir 
.ietuva — visos supranta, kad 
n i Ii tarė apsigynimo unija bų- 
ų jų geriausia apsauga nuo 
lolševikų. Gal vėliaus Danija 
r Švedija prisidėtų prie musų 
irekybos tikslais. Mes steigia- 
ne laisvuosius uostus, nuka- 
jojame tranzito mokesnius, 
jeržiuriine ir mažiname musų 
tarifus. Tarpusavyje mes nau- 
Icjamės rusų kalba, bet mums 
reikia dar bendrų pinigų, ir vi
so tinklo lengvų gelžkelių, ku
rie surištų mus su Estonija ir 
Lietuva. Išpalengva mes atsta
tėme vokiečių paliktus griu
vėsius; tam darbui mes reika
lingi kapitalo ir kadangi ligi 
Šiol negavome jo pasiskolinti, 
tad mes dirbsime, kad jį sut
verus. Štai kodėl pas mus nėra 
bedarbės ir darbininkų klausi
mo Latvijoje.”

KOMUNISTŲ RINKIMŲ 
AGITACIJA.

Artinantis Seimo rinkimams, 
pasiryžę pravesti savo atstovų 

į busintį parlamentą labai su
bruzdo ir Lietuvos komunistai 
ir veda stropią agitaciją. Be 
išleistųjų ligi šiol pašvęstų rin
kimų agitacijai laikraštėlių, 30 
rugsėjo Kaune komunistai iš
leido dar naują vienakartį 
laikraštį “Pirmyn,” kurs pla
čiai skleidžiamas tarp , darbi- 
njnkų po įvairias Kauno dirb
tuves.

Naujasis bolševikų laikraš
tėlis savo turiniu nei kiek ne
siskiria nuo seniau .išleistųjų 
“Atstovo” ir “Musų Kelias.” 
Kaip anie, taip ir šis naujasis 
jų leidinys pripildytas vien sa
vo subankrut^jus^o kro molio 
garbinimu, tuščiais žadėjimais 
ir plūdiniu socialdemokratų.

Bet tas jų visas triūsas tur
būt ne ką tepadės. 'Lietuvos 
darbininkai nebalsuos už tuos 
savotiškos rųšies kovotojus, 
kurie nieko geresnio nesugeba 
kaip tik koliotis ir kitus šmeiž
ti. —Naujienų skaitytojas.

POLITINIAI šMUGLERIAI.

Lietuvoje veikia dvi srovės 
tikrų politikos šmuglerių. Tai 
bolševikai ir krikščionys-de- 
mokratai. Tų abiejų srovių 
noirs siekimai ir tikslai yra 
griežtai priešingi, bet jų tak
tika abiejų labai vienoda. Pa
siekti savo tikslui kaip vieni 
taip ir kiti kovoje su savo po
litiniais priešais naudoja »ap
gaulę, prievartą ir demagogi
ją. Štai kad ir šiuo rinkimų į 
Seimą metu bolševikai norėda
mi pavilioti sau balsuotojus, 
savųjų kandidatų sąrašus puo
šia “darbininkų kuopų” ir ki
tokiais gražiais pavadinimais 
ir uoliai š-rvieižiti sočia l<Ien»ok- 
ratus.

Krikščionys demokratai ei
na tuo pačiu keliu kai'p ir bol
ševikai, tik čia tėra tarp jų 
tas skirtumas, kad bolševikai 
šmeiždami socialdemokratus ir 
piršdamies liaudžiai į išvaduo
tojus žada jiems žemišką ko- 
munistinį rojų, o krikščionys 
be ženiiško rojaus žada dar ir 
amžiną dangaus karalystę. 
Antra, krikščionys Lietuvoje 
naudojasi beribėmis teisėmis, 
kuomet bolševikams su savo 
komunistiniu kromeliu tenka 
slapstytis. Krikščionys ne tik 
kad plačiai išnaudoja savo 
spaudą, bet ir bažnyčių sakyk
las tiesiai vartoja kaipo geriau
sią įnagį savo politinės agitaci
jos* tikslams. Ir prieš šiuos 
Seimo rinkimus kunigai iš sa
kyklų visur ragino žmones ne
rinkti “bedievių,” o tik gerus 

Pirmas Koncertas Pirmas
Rengia Liet. Stygų Orkestrą, 

Roseland, III.

NEDĖLIOJ, 
Spalio-Oct. 22 d., 1922 
STRUMILLO SVET., 

107th St. ir Indiana Avė.

Pradžia 7:00 vai. vak.

šitame koncerte yra sutrauktos geriausios spėkos 
iš Chicagos ir apielinkės. Bus pagarsėję solistai, 
duetai ir pirmą kartą pasirodys STYGŲ ORKEST
RĄ. Todėl nepraleiskite progos, atsilankykite, o 
busite pilnai užganėdinti. Dalyvaus . rusų šokikai. 
Po programo bus šokiai prie Federation Union or- 
kestros. įžanga tik 50c ypatai.

Kviečia visus. Rengimo. Komitetas.

katalikus. Jiems pagelbon atė
jo dar ir Kauno vyskupas Ka
revičius. štai krikščioni ko šio s 
“Laisvės” 174 nr. įdėtas vys
kupo atsišaukimas į savo ti
kinčiuosius, kuriame jis ragina 
visiis būtinai dalyvauti rinki
muose ir balsuoti už “dorus 
tikinčius žmones,” ir tai bal
suotojams iŠ anksto žada savo 
tėvišką palaiminimą. Tame 
atsišaukime be kitko taip sa
koma: “Dangų valdo pats 
Kristus, o žemę valdo per savo 
išrinktuosius žmones.” Ir tą 
raštą vyskupas įsako kunigams 
paskaityti visose bažnyčiose.

Argi bereikia geresnio šmu
gelio ? —Lietuvos pilietis.

MUZIKA > 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel, Boutevard 0332

Išdįrbėjas ir importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj už že-r 
mesnes kainas, negu kitur. Veltui 
siunčiame katalogą. Rašykit ang
liškai.

RUATTA SERENELLI, 
Accordeėn M f g. Co., 

817 Blue Island Avė., 
Chicago, III.

NAUJIENŲ 
DETROITO 
SKYRIUS

Pranešu visiems savo kastumeriams, draugams 
ir lankytojams, jog persikėlė naujon vieton ir su 
nauja energija ves biznį po senovėj ir tarnaus 

detroitiečiams visokiuose reikaluose. Siųsdami 
pinigus Lietuvon, ar kitur kur, važiuodami tė
vynėn, ar norėdami užsiprenumeruoti Nau
jienas s^u ar savo draugams bei giminėms gy
venantiems Lietuvoje, ir šiaip su visokiais reika- 
lais ir klausimais visados kreipkitės į:

DETROITO NAUJIENŲ SKYRIŲ
22SŽ24th St., Detroit, Mich.

Telefonas West 1218

Biblijos Studentų
Konvencija

Atsibus vienos dienos spalio 
22 d., 1922, prasidės lygiai nuo 
11:00 iš ryto ir trauksis iki 5 v. 
bus keletas kalbėtojų ir kalbės 
keletą temų, puo 3:00 po pietų 
bus kalbėta apie didį jubiliejų 
svieto.

MILDOS SVET., 
3142 So. Haisted St.

Chicago, III.

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 V ’ Remi. 6678’ 
t WM. J. STOLL CO„ 

Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1021 — 25th St., 9509 Cardonl. 

Detroit, Mich. .

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: l~-3 dieną 

7—8 vakare *
Tel. Markei 6234, Markei 4526

DĖKINGA UZ
KŪDIKĖLI.

Ponia Mertz aiškina, kaip 
Lydia E. Pinkham Vegeta- 
ble jai pagelbėjo.

Kurtztown, Pa. — “A§ noriu, kad 
kiekviena moteris geidžianti vaikų, 

Samegintų Lydia
!. Pinkham Vege

table Compound. 
Jis daug gero man 
padarė. Mano kū
dikis beveik metų 
amžiaus ir svei
katos paveikslas. 
Ji pradėjo vaikš
čioti vienuolikos 
mėnesių ir mėgina 
judint savo mažą 
liežuvį. Ji gali iš-

• ■ -.■ ■r- . ■ «
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tarti tulus žodžius visai aiškiai. 
Siunčiu jos paveikslą. Busiu dėkin
ga taip ilgai, koliai gyvensiu, kad at
radau tokią stebėtiną gyduolę nuo sa
vo nesmagumų”. Mrs. CHARLES A. 
Mertz, Kutžtown, Pa.

Daugelis bevaikių atsitinkimų pa
taisoma. Gal ir tamista tokia esate. 
Kodelgi nepasiakstint gerai išmėgint 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
pound ?

Apmokamos ir aprašomos rekomen
dacijos tūkstančių moterų, kurios at
rado sveikatą ir laimę nuo jo Varto
jimo, o yra atėję pas muš. >• Mes tik 
pasakome, ką A jos sako ir į ką tiki.

Mes tikime, kad Lydia E. Pinkham 
Vėgetable Compound yra labai gerai 
priimtas atsitikimuose, kurie yra ge
rinusiu nuotikiu jį vartojant.

Nuopelnas yra fundamentu Lydia 
iE. Pinkham Vegetable Compound. 
Jis turi savo užpakalyj rekordą netoli 
penkiasdešimties metų.

AKIŲ DAKTARAS

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

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS)
3315 H..- Halutril St. (JhicaKo.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1(

NAPRAPATHIA 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na-> 
prapathia? Jei tamsta ir tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 
operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapa- 
thia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
bet paliekti ligos priežastis. Napra- 
pathla, reiškia ant visados - pagydo. 
Chirurgijos budu iteti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom kart ligonis, liekta neišgydytas.

DR. J. SAVICKAS, D. N.
10901 S. Michigan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Tel. Pullman 3385 

1600 W. Garfiel Bldv.
Siaur-vak. kampas 55os ir Ashland av 

Vai.: nuo 4 iki 9 v. v.
Tel. Republic 1433

Chicago, III.

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardmore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdiržiais. Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syste- 
mos O’Coatai nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti vilnoniai 
O’Coatai nuo $18.50 iki $47.50. 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON,
1401 So. Haisted St., 

739 W. 14 St.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

12f N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Haisted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvle- 
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12

— ----- -............ "" 1,1 - ——

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St. * 
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

- ■ .. , ■— ... ...

f Į. I ■..«,! I - • -

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieetyj. 

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
* Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland A\ee 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

.. , ■ 9 vakare.

S. W_ DANES 
ADVOKATAS 

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

79 VVest Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2561 

Rez. 3203 So. Haisted St. 
Yards 1015. Vai,: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvya Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
,£127 N. Dėarborn St., 
Telephone Dearbom 6096 

Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 
DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 
duodami visados kreipkitės pas

S. L. Fabionas Go.,
809 W. 35th St., Chicago 

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakortes
Esan/ Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

DAVID RLTTER & CO., 
Anglie ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Ar.

Tel. Yards 2296.

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

Ė. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

SpėkomisChicagos Komitetas Lietuvos Našlaičiams šelpth^^
Svetairiė atsidarys 5-tą vai. Pradžia 6:30 vai. vak.

Gerbiama visuomenė nuoširdžiai meldžiame savo atsilankymu paremti Lietu- 
yę vos vargstančius našlaičius, nes minėtas vakaras vien jų naudai ir yra ren- 
Sj giamas.- Vakaro RENGIMO KOMISIJA.

Pirmu kartu stato scenoje labai gražią 4-rių veiksmų komediją
, (atvežta iš Lietuvos)

“INTELEGENTAI
........... .

2® BIRUTES KONCERTAS
— Dalyvauja Geriausios Chicagos Spėkos

ANTANAS POCIUS 
N. GUGIENĖ 

MARIJONA RAKAUSKAITĖ

‘BIRUTĖS” CHORAS 
POVYLAS STOGIS 

JONAS BYANSKAS 
ANTANAS OLIS

BOHEMIAN-AMERICAN HALL 
1438 W. 18th Street Nedalioj, Lapkr. (Nov.) 5,1922

ONUTĖ BIEŽIENĖ 
SALOMĖ CHERIENė 

V. BRUCHIENĖ
Po Korcentui —- šokiai 
Byansko Orchestra.



šeštadienis, Spalis 21, 1922

į KORESPONDENGIJOSji
BALTIMORE, MD.

“Prakalbos.”

Jūrėmis visa kelionė j ir iš Lietu
vos garlaiviais:

’ LA SAVOIE .................... Spalio 21
LA BOURDONNAIS .... Spalio 26 
LAFAYETTE ................ Spalio 28
PARIS ..............................  Lapkr. 1
ROUSSILLON...................Lapkr. 2

Puikiausia sutvarkymas — kam-, 
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
įmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, irancuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba i kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

<__________________________________ i

PER 12 DIENŲ I LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klcsos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per LiverpoolJ ir Glasgową 
ASSLRIA ........................ Spalio 21
SCYTHIA ........................ Spalio 26
CAMERONIA ............ Lapkričio 4

’ LACONIA .................... Lapkričio 4
Laivakorčių ir informacijų kreip

kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

Spalio 15 d. Lietuvių sve
tainėje buvo čia Geležėles pra
kalbos. Prieš savaitę* laiko at
vyko jis Baltimorėn nusinuo
moti svetainės, o kitų savaitę 
vėl atvažiavo iš Philadelphijos 
laikyti spyčių. Kadangi dabar 
jau niekas Geležėlės nebekvie
čia, kalbėti, tai jis pats susi
rengia prakalbas, kur jis nie
kelio nevaržomas gali sau ko- 
lioti jam nepatinkamus žmo
nes bei partijas, unijas ir t. t. 
Niekas pasauly Geležėlei nėra 
^eras kai tik vien I. W. W. 
unija. Daugiausiai niekino 
Amalganieitų unijų; sakė, kad 
A. C. W. unijos prezidentas 
ilgos gaunąs per metus 
$28,000. Bolševikus taipgi ke
deno.

Kadangi Geležėlė kalba kaip 
užsuktas gramafonas, tai ne
jučiomis pasako tokių žodžių, 
kad publika juokais nesitte- 
ria.

Peikdamas Amalganieitų li
nijų ėmė ir pasakė, kad tėvas 
ant motinos “skebauja,” o mo
tina ant tėvo. Tuos žodžius 
publika kažin kaip savotiškai 
suprato, na, ir pasileido klege
siu svetainėje.

Butų daug ko rašyti apie 
Geležėlės spyčių, bet gaila laik
rašty daug vietos užimti.

Baigdamas kalbų Geležėlė 
ragino rašytis į I. W. W. uni-

ČIUŽENS STATE BANK*
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Palinkimai Apsireiškia Anksti 
ir Stovi Ilgai

Pavizdžiui:
Palinkimas aikvot pinigus.
Palinkimas taupyt pinigus.
Kinį tamstos vaikučiai išmoko? ■
įžymus žmogus karta 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 pasididžiavimų taupymu.

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

Clcaring House Bankas

Home Bank & Irusi Company
Milwaukee & Ashland Avės

Turtas netoli $10,000,000.
Atdara vakarais, panedėlyj iki 6 valandai, utarninke iki 8 vai. 

ir subatoj iki 9 vi. vak.

• • • -v-T

Už Taupomus 
Pinigus Su 
Saugumu

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiš- 
ko taupymo, pardavojame savo

Pirmo Mortgečio Auksinius Bondsus 
Ant dalinio išmokėjimo plano

Dešimt-dalį įmokėt ir likusius į lygius de
vynis išmokėjimus.
Pasvarstyk ką reiškia 6% už taupomus pi
nigus vietoje 3%.

MAII.IIEMO:'., III.

Chicago, III

IR Aš ŽODĮ

D-ro M on tvido rašinio

Telefonai

DIDŽIAU SIS BANKAS
ANT TOWN OF LAKE

Jei jau turi sa

O gausi vieną šių patraukiančiu laikrodį

DOVANOS VAIKAMS

BANK

lOas Metinis Apvaikš
čiojimas Jau Prasidėjęs

GARSINKITIES NAUJIENOSE

vo taupymo są 
skaitą.

Per musę neseniai įsteigtą su
sinėsimą su Kauno Bankais 
Mes siunčiame Doleriais, Li
tais ir Draftais.
Neatidėliokite, bet siųskite pi
nigus tuoj’au.

Atdara seredą ir subatų 
vakarais iki 8 vai.

teikiv 
trižiu 
Duodu 

mo 
merei

Kalėdos Jau Artinasi
Atminkite Jūsų Gimines Lietuvoj

Radio koncertai 
kasdieną.

47th Street ir Ashland Avenue

Vienas 
aidoblistas, o 

šinkuotojas 
Tie mai

nei 
nieko 

nes jų abiejų 
— spausti ir

Atidaryk kitą 
savo draugui 
arba kitam šei
mynos nariui.

demokra- 
gero ne
vienomis 

išnaudoti 
■Lietuvis.

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St, kampas B 

Leavitt St. TeL Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd 04.

Tel. Lafayette 
Vėl. 1—4 Ir 7—9 Ne< 4—**

KLERIKALŲ ORGANAS MAI 
NO SAVO KAILĮ.

Taupykite Pinigus 
Tiktai Siame lietuvių Banke 
Turtas Virš $2,500,000.00

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

Optometrtet 
T«l. BOU levard S48T 
4<4t 8. Aahlan* Av*. 
Kampas 47-to* fa*. 

*-roa lubos.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St.

Naujai pasidedantiems taupymui pinigus, bus duo 
damas gražiausia mahogany—tamboor išvaizdos laikro 
dis. Ar tamsta nenori gau jų vieną?

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryto iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2880

Chicagos klerikalų “Drau
gas” praeitais rinkiniais rėmė 
kiek drūtas Republikonų par
tijų ir džiaugėsi po rinkimų, 
kada republikonai užėmė svar
biausias vietas visose beveik 
valstijose. šiandien tas pats 
“Draugas” jau kitų giesmę 
gieda. Jau jis agituoja už.ant
rų kapitalistų partijų — už de
mokratus. Dabar jis jau sako, 
kad republikonai negeri, kad 
jie nesirūpina žmonių gerove. 
Girdi, reikia remti demokra
tai, nes jie esu daug geresni.

Kažin, ar neduos Dievas ka
da nors ir “'Draugui” dvasios 
šventos, — gal jis pradės rem
ti ir socialistų partijų, kuri tik
tai ir rūpinas žmonių gerove. 
Nei republikonai 
tai niekados 
duos, 
tikslas 
žmones

Geriausia Dovana Lietuvon
TAI NAUJI I IT AI PINIGAI L«I1™

Greičiausiai pasiunčia pinigus Lietuvon ir pigiausiai ima už
persiuntimą UNIVERSAL STATE BANKAS

SIUNČIA SU PILNA GARANTIJA
, DOLERIAIS IR LITAIS

jų, tai reiškia vėl imti skaldy
tis. Bet aš tikiu, kad Baltimo- 
rės lietuviai atsimins kiek 
jiems tarpusavine kova žalos 
pridarė, ir dauginus nebenorės 
skaldyti Amalganieitų unijų.

Pabaigus Geležėlei kalbėti, 
komunistai ėmė duoti jam 
“klausimų,” o Geležėlės šali
ninkai ant komunistų rėkti: 
sėsk! sėsk! Maniau, kad ims 
ne juokais peštis, bet nusimal- 
šino ir vėl “diskusavo 
kadaise buvęs 
dabar munšaino 
pakilęs ėmė rėkti 
gameičiai skebavo vienykimės, 
vyrai.” Mat ir munšainų pils
tyti reikia vienybės.

Baltimorės rubsiuviai dabar 
pilnai dirba. Prasidėjus dar
bams, unija taipgi sustiprėjo.

—Zigmas.

tymo. Du* 
la rodą vi 
•okiose Ii* 
«ose Ir kl 
okiuose ret 
ratuose mo 
terims ir 
merginoms.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Aksšerka
Į 3113 S.Halsted si 

Tel. Blvd. 3188
I Per 15 metų pa 

— ''^^®sekmingQ prak’ 
, ^H^tikavimo turiu 

■' 'rci •
SO'' įEĮ patyrimo. Pasek- 

^Fjmingai patarnau- 
•'* gimdymo

Kiekvionarce at 
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

4^17 KITD A T MAIIUFACTIIRIIIG UL.li 1KAL district
1112 W. 35th Street

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties *

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

8149 S. Morgan St„ kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po piketų, 6:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

. Del 
kad lietuviai lenkiasi lietuvių 
gydytojų, pasipasakosiu apie 
savo patyrimų.

Susirgęs kreipiaus į gydyto
jų kitatautį, nes tuo laiku lie
tuvių gydytojų nežinojau. Lan- 
kiaus ilgų laikų, bet nieko ne
padėjo. Kreipiaus į kitus, irgi 
be pasekmės. Sužinojęs lietu
vius gydytojus atvažiavau pas 
vienų jų, iD-rų XX. (autorius 
paduoda ir tikrąjį to daktaro 
vardų. — Red). Pasipasakojau 
savo nelaimę. Apžiūrėjęs jis. 
sakosi išgydysiųs. — Kaip il
gai reikės gydytis ir kiek kai
nuos? — Atsakė, kad negalįs 
ikrai pasakyti, kaip ilgai ims 

išgydyti, o dėl mokesnio, tai, 
sako, jei mokėsi už kiekvienų 
atsilankymų tai nežinųs, kiek 
kainuos, bet jei užmokėsiu iš 
kalno 50 dolerių, tai jis gydy- 
siųs, kol pilnai pasveiksiu. Su
tikau su ta sųlyga. Po kiek lai
ko lankymos sumažėjo ligos 
apsireiškimai, bet vis dar jau
čiaus nesveikas. ( Mano dakta
ras betgi pasakė, kad aš jau 
osųs visai sveikas ir nebesu rei
kalo pas jį lankytis. Aš vis 
dėlto dar kartų nuėjau pas jį 
ir pasiskundžiau, kad jaučiuos 
nesveikas. — Tai, sako dakta
ras, tik taip įsivaizdini, nieko 
nemanyk apie ligų — esi svei
kas.

Dviem mėnesiam praslinkus 
iga vėl pasinaujino... Po pu- 
;ės metų gavau “šaltį.” nuvy
kau vėl pas tų patį savo dak
tarų lietuvį. Klausia, kaip ei
nas? — Prastai, sakau, senoji 
liga atsinaujino, nežinau, kas 
reikės daryti. — Mano dakta
ras nieko į tai neatsakė, tik 
davė vaistų nuo “šalčio”...

Pacientas.

* Telefonas: Boulevard 7042

į DR. C. Z. VEZELIS : 
Lietuvi* Dentlsta*

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvi*

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO C 
AKUŠERKA I

Turiu patyrimą ■ 
moterų ligose; ru- į 
pestingai prižiu- i 
riu ligonę ir kudi- \ 
kį laike ligos.
10929 S. State St. !

, Chicago, III. M

II RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas! chi
rurgas ir akužeri*.

Gydo aštrais ir chroniikaa liga*, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

3813 So. Halsted St
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

(£/if tiratkitaa štamą skyriuje 
mnmoneš Redakcija neataaka}

MRS. A. MICHNIEVICZ > 
AKUŠERKA

1101 So. Halsted St„ kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119
^Baigusi 

Aku šeri- 
los kolegė 
16J ilga 
praktika- 

nisi Pen»- 
silvanijo* 
hospital6 

i®. Pasek- 
ningai pp 
tarnauta
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Užsimokėjimo kalnai
Chicagoja — paitui 

Matams -- . 4 , |8.M
Pusei metų _______ _ 1IL -
Trims mėnesiams - -L
Dviem mėnesiam , . , 1.7&
.Vienam mėnesiui , 14H

Chlcagoje per naėiatojuMl
Viena kopija 
Savaitei ________ . 18c.
Mėnesiui...............   ,, , . „ 79c.

Suvienytose Valstijose ne Dhicecoje 
paštu:

Metams__ _ — , - . , - $7.00
Pusei metų____  „ ,, 4JK
Trims mėnesiams ........   2.00
Dviem mėnesiam -- - - , - 1-50 
Vienam mėnesiui — ,1b
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta).
Metams ........... ......
Pusei melų ____
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palte Mene; 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00 
4.5t 
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Pareikškite savo 
nuomonę!

su reikalavimu atšaukti ar
ba pakeisti tuos įstatymus ir 
patvarkymus.

Taigi meldžiame visų mu
sų skaitytojų, nežiūrint ar 
jie yra nuolatiniai laikraščio 
prenumeratoriai, ar ne, išpil
dyti tas balsavimo lenteles ir 
iškirpę jas prisiųsti “Naujie
noms”. Kuomet pasibaigs 
paskirtasai anketai laikas, 
Redakcija, pasikvietusi pa- 
gelbon bešališką komisiją, 
suskaitys balsus ir rezulta
tus paskelbs viešai. Jeigu 
pasirodys, kad žymus bal
suotojų skaičius reikalauja 
registracijos ir pilietybės 
įstatymų atšaukimo arba pa 
keitimo, tai bus įteikta Lie
tuvos- Seimui atatainkama 
peticija kartu su orinigina- 
lėmis anketos kortelėmis.

Balsuokite visi, ir regis
tracijos šalininkai ir priešai, 
parašydami kryželius tam 
tyčia padarytuose langeliuo
se ties žodžiu “Taip” arba 
“Ne”.

Kiekvienas balsuotojas 
yra prašomas būtinai pasira
šyti savo vardą-pavardę ir 
pilną savo adresą balsavimo 
lentelės apačioje. Balsavi
mas be parašo ir adreso ne
turės vertęs. Už nemokan
tį pasirašyti gali tatai atlik
ti jo draugas, bet jisai turi 
pažymėt kartu ir savo var
dą bei adresą.

Tegul, nė vienas nesibijo, 
kad iš to jam gali būt kokių 
blogų pasekmių, kadangi iš
reikšti savo nuomonei ir 
kreiptis į Seimą turi teisės 
kiekvienas Lietuvos pilietis.

Prašome visųatlikti balsa
vimą ir sugrąžinti balsavi
mo korteles kaip galint grei
čiaus.

Tegul krikščionys demokra
tai palygina savo pažadus, ei
nant į Steigiamąjį Seimą, su 
savo nuveiktais tame Seime 
darbais, — ir jie supras, ko
dėl jiems šiais rinkimais buvo 
užduotas toks skaudus smū
gis.

REGISTRACIJA IR TVIRTO
VES.

Atstovybės pasamdytasis Sei
rijų Juozas rašo laikraščiams 
agitacinių straipsnių, jog “Lie
tuva trokšta nuo kiekvieno 

-savo sūnaus bent 10 dolerių”. 
Tie pinigai esą reikalingi štai 
kam:

“Už tuos pinigus ji [va-1- 
. džia] Užlaikys būtinai reika

lingą kariuomenę musų Tė
vynės apgynimui. Už tuos 
pinigus ji sutvirtins savo 
tvirtoves. Už tuos pinigus 
ji pargabens reikalingų šū
vių jos nepriklausomybės 
apgynimui. Už tuos pinigus 
ji apmokės algas musų bro
liams ir Tėvynės darbuoto
jams.”
Jau ir dabar trys ketvirčiai 

Lietuvos pajamų eina kariuo
menės užlaikymui, bet p. Sei
rijų Juozas mano, kad to dar 
nepakanka. Esą reikia tvirto
ves stiprinti ir šūvių gabentis. 
Ir štai tam tikslui amerikie
čiai privalo registruotis ir de
šimtines mokėti!

Iš kur tik ta musų Atstovy
bė ir ima tokių galvočių, kai 
Seirijų Juozas?

kreiptų į tai domės, tačiau 
su širdperša tenka pasakyti, 
kad amerikiečiai to nesu
lauks nuo krikščioniškos 
Lietuvos valdžios. Jei Lietu- 
Vos valdžiai nerūpėjo viso 
krašto likimas, kuris . be- 
šmugeliuo j ant m misteriams 
ir St. Seimo vadams prives
ta prie galutino medžiaginio 
ir moralinio bankroto, tai 
ar galima norėti, kad ta val
džia atkreiptų domės į 
amerikiečių balsą. Nejaugi 
manote, kad Lietuvos val
džiai yra labai svarbu, kad 
ji pražudys vieną ketvirtdalį 
Lietuvių Tautos, ‘kuomet ji 
į nieką neatsižvelgdama 
stumia visą Lietuvą į neiš
brendamą pražūtį. Begalo 
sunku šitokį pareiškimą da
ryti, bet ant nelaimes taip 
yra.”
Kad p. Čarneckis šiandien 

atstovauja vien tik krikščio
nių demokratų partijai apie

tai vargu gali būti abejones. 
Savo partyvumą jis jau nekar
tą parodė. Tiesa ir tai, kad jei
gu Amerikoj butų buvęs Lie
tuvos ntstovu gerai nusima
nantis valstybiningume žmo
gus, tai nebūtų prieita prie 
tokios pasų sistemos, kuri “yra 
net prasižengimu prieš įgimtą 
piliečio teisę ir prieš visą kul
tūringą pasaulį.” Ir jeigu krik? 
ščioniškoji Lietuvos valdžia 
nekreips domės į teisingą, ame
rikiečių protesto balsą, tai 
amerikiečiai mokės ją tinkamai 
įvertinti.

Taip dalykams esant, ame
rikiečiai tuo labiau privalo re
gistracijos klausimu susiinte- 
resuoti. Antketa dėl lietuvių 
registracijos turės parodyti 
amerikiečių nusistatymą. Ir 
Jeigu Lietuvos valdžia nesis- 
kaitys su tuo nusistatymu, tai 
amerikiečiai žinok, kiek tai 
valdžiai rupi savo piliečių rei
kalai.

ų organizacijos sąstato — ne- 
ilaikymas nustatytųjų princi
pą;

“b) dėl tos priežasties iš
keltieji nekuriu skyrių nesusi
pratimai su Aušr. Centro Ko
mitetu ir juo nepasįtenkini- 
maa;

“c) tos pačios priežasties 
pa-įduotoji galimybe <lesorgani-

v

L. šeimenis

Lietuvos Socialistinės Mokslei
vijos Aušrininku Organizacija

(Tęsinys)

REGISTRACIJOS ĮSTATYMO 
TIKSLAS.

Kokiais išrokavimais liko re
gistracijos įstatymas išleistas? 
Kieno tai sumanymas? Apie 
tai raišo “Tėvynei” p. L. P-tis

da- 
as- 
iš-

Su šiuo “Naujienų” nume
riu prasideda anketa dėl 
Lietuvos piliečių registraci
jos ir Lietuvos pilietybės. 
Ji tęsis ligi 28 d. šio mėnesio.

Anketa susideda iš 5 klau
simų, kurie yra išdėstyti 
tam tyčia prirengtoje balsa
vimo lentelėje, išspausdinto
je šiame puslapyje. Tie 
klausimai buvo stengtasi 
taip suformuluoti, kad 
vus progos kiekvienam 
meniui kuolaisviausiai 
reikšti savo nuomonę.

Yra žmonių, kurie nepri
taria nei pačiai registracijai, 
nei atskiriems jos patvarky
mams; kiti vėl žmonės nėra 
priešingi registracijai, bet 
protestuoja prieš tai, kad 
neįsiregistravusiems grasi
nama atimti pilietybės tei
sės Lietuvoje. Treti, paga- 
liaus, yra linkę priimti ir re
gistraciją ir surištą su jos 
neatlikimu bausmę, bet prie
šinasi reikalavimui, kad 
amerikiečiai išsiimtų pasus 
ir užsimokėtų po $10.

Todėl anketoje tas regis
tracijos klausimas tapo pa
dalintas į tris dalis, ir bal
suotojai galės išreikšti savo 
pritarimą arba nepritarimą 
kiekvienai atskirai to klausi
mo daliai. ;

Toliaus seka pilietybės 
klausimas. Amerikos lietu
viuose yra plačiai pasklidusi 
nuomonė, kad Lietuvos Sei
mas pasielgė neteisingai, iš
braukdamas iš Lietuvos pi- 

J liečiu skaičiaus visus tuos 
Lietuvoje gimusius žmones, 
kurie yra nataralizavęsi (tu
ri antras popieras) Jungti
nėse Valstijose. Jie mano, 

į kad tie žmonės neprivalo būt 
skaitomi “sveimšaliais” Lie- 

7 tuvai, kadangi jie nėra atsi- 
t žadėję Lietuvos. Pritarian- 
ij tys ir nepritariantys tokian 
į Lietuvos įstatymui asmenį 
[įgalės išreikšti savo nuomo- 
Į^nę, balsuodami ketvirtąjį an- 
8* ketos klausimą.

Po to eina paklausimaą, ay 
^balsuotojas nori, kad butiį 
"kreiptasi į Lietuvos Seimą

PERMAŽAI DIRBO

nelabai
‘Draugą”. Jis susi- 
tomu rašo:
galutinų žinių nėra. 
Lietuvą apsaugo ir

St. Seimo rinkimai 
džiugina 
rūpinusiu

“Dar
‘'Dievas
gina. Gal dar paaiškės, kad 
didžiumos bedieviai neturės.

“Bet viena aišku. Katali
kiškoji Lietuva didžiumos 
katalikų valdyti šaliai neda
vė. Dar daugelis katalikų 
tiki bedievių pažadams. Dar 
katalikai veikėjai permaža 
dirbo. Per tuos tris Seimo 
metus reikės daug dirbti, 
kad katalikai susiprastų. O 
bedieviai patys savo darbais 
padės 
ti.”
Tiesa, 

mums 
džiaugtis. Bet gerai jau ir tai, 
kad Lietuvos liaudis pamažėl 
ima orientuotis ir suprasti, ko 
verti krikščionių demokratų 
pažadai. Žmonės turėjo jau 
pakankamai progos įsitkrinti, 
kur veda šalį krikščionių de
mokratų kontroliuojamas Sei
mas. Steigiamojo Seimo rin
kimų metu jie apgavo liaudį, 
žadėdami jai tokių dalykų, ku
riuos nevykino gyvenimai! ir 
niekuomet nemanė vykinti. 
Tad dabar jie turėjo progos į- 
dtikinti, kad tas posakis, —jog 
tuhis žmones galima mulkinti 
visą laiką, tulus kaikurį laiką, 
bet negalima visus žmones 
mulkinti visą laiką, — yra tei
singas.
) 0 kai dėlto, jog katalikų va
dai permažai dirbo agitacijos 
srity j, tai vargu tam kas. pati
kės. Rašymas šlykščiąusių 
paškvilių, naudojimas bažny
čių propagandos tikslams, — 

'ar tai permažai dirbta?

“Pasirodo, kad net nekų- 
rie S t. §eimo frakcijų ly
deriai nieko nežino apie šį 
įstatymą. Vien'as jų pareiš
kė, kad buvo kada tai apie 
panašų įstatymą St. Seime 
kalbėta, bet ant kiek jam 
yra žinoma, tai nieko pana
šaus St. Seime nėra galuti
nai nutarta. Sako, gal būt 
Ministerių Kabinetas šitą įs
tatymą išleido. Bet nežiū
rint kas šitą patvarkymą iš
leido, kiekvienam yra žino
ma, kad už jo stovi krikš. 
demok.

“Gal 
koki 
Vertė

ne vienas paklaus, 
išrokavimai kr. dem. 
tokį patvarkymą-įsta- 
išleisti? Jei amerikie- 

yra žinoma, kad p.

mums žmones įtikin-

tais rinkimais ir 
neprisieina perdaug

čiams
Čarneckis pateko Amerikon 
Lietuvos atstovu smurto ke- 

’liu, tai bus aišku kuriuo 
tikslu irtšitas įstatymas iš
leista. Niekam nėra paslap
tim, kad Amerikos lietuviu 
kr. dem., reikalaudami at
šaukimo pirmojo Lietuvos 
atstovo iš Amerikos, paža
dėjo Lietuvos valdžiai daug 
kartų didesnę medžiaginę 
amerikiečių paramą, jei bus 
atšauktas p. J. Vileišis ir jo 
vieton f>risiąstas kr. dem. 
ištikimas žmogus. Lietuvos 
valdžia išklausė Amerikos 
lietuvių dešiniojo sparno rei
kalavimų ir jums pasiuntė 
savo ištikimiausį tarną p. 
V. čarneckį, kuris šiandien 
ištikrųjų atstovauja Ameri
koj tik kr. dem., d ne Lie
tuvos Respublikai.”

Toliau p. P-tis sako, kad ta 
politika kr,-dem. neišėjo ant 
naudos. Aukų rinkimas ir pa
skola nesisekė. Vadinasi, kle
rikalai negalėjo valdžiai žadė
tosios medžiaginės paramos 
suteikti, čia ir gimė krikščio
nių galvose “genialinga” min
tis: prievarta iš savo piliečių 
pinigus rinkti.

f) kai < dėl amerikiečių pro
testo p. L. P-tis sako:

“Nors amerikiečių protes
to balsas yra labai teisingas 
ir rimtų valstybių valdžios, 
kurioms ištikrųjų rupi kraš
to ir jo piliečių gerovė, at-

“Aušrininkų konferencija, 
išklausius draugų pranešimų 
apie kuopų gyvavimo sąlygas 
ir konstantuojant:

‘T) kad be Mariampolės 
Realinės ir Rokiškio gimnazi
jų visose kitose viešpatauja 
mokytojų, o ypač klebonų di
džiausias socialistinės mokslei
vijos persekiojimas;

“2) kad tuo metu, kada vi-' 
sose mokyklose laisvai veikia 
reakcinės ateitininkų organi
zacijos ir yra visokeriopai re
miamos, aušrininkų organizuo
to trukdoma ir aušrininkus 
verčia veikti slapiai, nutarė:

“1) griežčiausiai, protestuo
ti prieš tokį žemą pedagogų 
naudojimą pavesto jiems visuo 
menės pasitikėjimo,

“•2) kviesti draugus neatsi
žvelgus į visas laikinas sun
kias apystovas vardan šviesio
sios ateities drąsiai toliau tęs
ti savo idėjos darbą, ir

•*3) prašyti draugų daromą
sias skriaudas per savo organą 
“Aušrinę” skelbti aikštėn.”

Lavinimosi klausimu išne
šama sekančioji rezoliucija:

“1) a) Artimiausiam ir grei
čiausiam literatūros trukumo 
pašalinimui (Lietuvoj stinga 
socialistų literatūros. L. Š.), 
reikia, su turimomis kiekvieno 
aušrininko dabar žiniomis, ei
ti į darbo minias ir, varant jų 
tarpe kulturinį darbą, domėtis 
jų gyvenimu; sekti dabartinę 
padėtį, tos padėties supratimą, 
jų troškimus.

“b) Pastebėjus tam tikrus 
gyvenimo apsireiškimus duoti 
juos kritikos minčiai, referuo
jant ir svarstant tai kuopelė
se, ir

“c) praleidus per tokį krite
rijų, tais klausimais rašyti di
desnių ar mažesnių rašinėlių.

“2) Versti reikalingiausius 
aušrininkam raštus iš kitų kal
bų, sekti kas išversta ir ver
čiama kitų, organizuoti tų raš
tų vertimą ir spausdinimą.

“3) Organizuoti knygynus 
vietose ir prie centrinio orga
no kilnojamąjį.”

Toliau buvo svartyta aušri
ninkų ir darbo jaunuomenės 
santikiai, motyvuojant:

1) kad aušrininkams, kaipo 
socialistinei moksleivijai nega 
Įima apsirubežiuoti darbuote 
vien tik savo tarpe, o reikia 
stengtis, kad aušrininkų idė
jos plėstųsi ir ne tik mokslei
vija, bet ir visas jaunimas aug
tų toj dvasioj, nutarta:

1) kviesti draugus nepasi
tenkinti darbuote vien savo 
tarpe, p kreipti didelės domės 
į visą krašto jaunimą, prade
dant organizuotis socialisti
nėms jaunimo kuopoms;

2) tam reikalui sistemati- 
zuotis ir turėti artimų ryšių 
su socialistinėmis jaunimo or
ganizacijomis. Aušrininkų cen-

triniam organui patariama už- 
megsti artimų ryšių su nau
jai įsikūrusia Lietuvos socia
listinės jaunuomenės ‘T>rau- 
go” sąjunga.

Dar aptarus kiek mažesnės 
svarbos klausimų ši Lietuvos 
aušrininkų konferencija išsis
kirstė. Jos svarbiausias nuo
pelnas tai sutvarkymas, susis- 
tematizavimas visos Lietuvos 
aušrininkų darbuotės. Nema

nos svarbos taip pat yra išme
timas iš principų demokratiz
mo ii’ naujas jų performatavi
mas. Nuo šios konferencijos 
atidengiamas “Aušrinėje” jau
nimui skyrius, kuris ėjo tik 
per du ar tris numerius ir už
sidarė, nes jaunimas pradėjo 
leisti savo panašios dvasios 
laikraštį “Draugą.” Taip
pat išmetimas iš “Aušrinės” 
devizos “Į darbą broliai vyrs 
į vyrą!” ir tt., kaipo neatatin- 
kąs aušrininkų nusistatymui.

Toliau, aušrininkai jau daug 
sukaireję, griežti socialistai 
na savo ir darbo jaunimo 
vinimo keliu. Nemažas 
skaičius dirba profesinėse

ei- 
la- 
jy 

są-

jungose, vadovauja darbininkų Į k 
streikais, kliubais, vakariniais Į si 
kursais ir tt. Ruošia mokslo 
paskaitas tarpusavyje ir vie
šai, kviesdami prelegentus iš 
labiau prasilavinusių inteligen
tų ir tuo sudaro visuomenėje 
tam tikrą ūpą. Pavyzdžiui, 
Mariampolės aušrininkai su
ruošė D-ro J. Kairiūkščio k 
skaitąs, kuris kalbėdamas apiėlzuoti iš vidaus, kurstyti ir kel- 
žmogaus kilimų iš Beždžiones I ti tarpusaviųs nesusipratimus; 
arba apie žmogaus valios ne-Į 
laisvę taip sudomino vis u ome- I 
nę, kad klerikalų “Laisvė” ke- Į 
lis straipsnius talpino prieš tai I 
atsiremti. w . I

' ‘ 1 I
Taip aušrininkams Lietuvo-Į 

je besidarbuojant kyla juosei 
skirtumas individualizmo prin-| 
cipe. Mat, Lietuvos socialde-1 
mokratains pradėjus uoliai I 
dirbti, pasekmingai skleisti I 
savasias idėjas, tas negalėjo I 
neužgauti aušrininkų, kurių Į 
dalis ima smarkiai marksiste-I 
ti. Kita gi dalis lieka ištikima Į 
individualizmui. Kuopose; k y- Į 
la ilgi principiniai ginčai iri 
nuolat stiprėdami prieina 1921 
metų gruodžio mėn. Lietuvos 
aušrininkų konferenciją, kuri 
bando šį ginčą išspręsti. Auš
rininkai dar kuopose rengėsi 
prie minėtos konferencijos ir 
turėjo nusistatymą principų 
klausime, bet matydami jo 
svarbą nenorėjo jį spręsti pla
čiai neišnagrinėję. Dėlei to 
kvietė iš abiejų pusių (mark
sistų ir individualistų) po kal
bėtoją. Iš individualistų atsi
lankė M. Januškevičius (b. IV 
Durnos atstovas), gi iš marksi- 
ninkų nežinia dėl kokios prie
žasties, niekas neatėjo. Po il
gos M. Januškevičiaus kalbos 
ir konferencijos dalyvių ginčų 
statomas klausimas ar išmes
ti individualizmas jš principų 
ar po senovei palikti. Balsuo
jant pasiskirstoma j dvi kuo
ne lygias dalis ir tinkamai ne
išsprendus, nutariama tiksles
niam išsprendimui sušaukti 
kitą konferenciją 1922 metais

i balandžio mėnesyje.
Pažymėtina dar, kad 1921 

metų gruodžio mėnesio Lietu
vos Aušrininkų konferencija 
veikimo klausimu išneša šio
kią rezoliuciją:

“Minėta konferencija atran
da, kad Aušrininkų veikimui

Jd) baigusių aukštesniąją 
.mokyklą moksleivių-aušrinin- 
kų pasyvumas, nesidarbavi- 
mas aušrininkų naudai, ir

“e) Centro Komiteto nesusi- 
rinkimas vienon vieton ir vei
kimo stoka.

“šitam pašalinti ir tam, kad 
vienintelę masinę Lietuvos so
cialistines moksleivijos organi
zaciją sustiprinus, jos veikimą 

| pakėlus, kad toji organizacija 
I gailėtų atsiremti? prieš klerika
linę moksleiviją, mokytoj i ją 
ir kitus laisvės priešus, kad ji 
butų socialistinės jaunuome
nės judėjimo avangardas, nu
tarė:

“a) kviesti draugus Tvirtai 
[laikytis aušrininkų principų; 
| “b) pavesti Centro Komite
tui žiūrėti, kad aušrininkų or- 
ganizacijon neįsiskvėrbtų sve
timi aušrininkams gaivalai;

“c) kviesti visą moksleiviją 
— viduriniųjų, aukštesniųjų ir 
aukštųjų mokyklų — organi- 
zubtis aušrininkų principais;

“d) Cęntro Komitetui steng
tis rinktis vieną kartą per mė
nesį kurioj nors vietoj ir ap
tarti organizacijos reikalus.

“O ypačiai, visiems galin
tiems. .

!• ' Į
k ’“ė) eiti organizuoti ir lavin
ti darbo valstiečius ir darbi
ninkus;

“f)
ir

organizuoti jaunuomenę

kurti Jaunesnijų Moks- 
Bešalaus Lavinimosi 

Organizacijas, aktingai pade
dant jiems burtis.”

Santykiai su kitomis parti
jomis nustatyti šiais žodžiais:

“Aušrininkai
socialistinė moksleivija — ga
li remti tas socialistines parti
jas, kurių programos ir vei- 
kiiyas neprieštarauja aušrinin
kų principams.”

(Bus daugiau)

g)

nepartinė

a) nevienodumas aušrinin-

Balsavimas dėl |Amerikos gyvenančių Lietu 
vos piliečių registracijos.
Amerikos 
nuomonę 
šaly Lie-

Norėdama patirti 
lietuvių visuomenės 
dėl gyvenančių šioj 
tuvos piliečių registracijos, 
“Naujienų” Redakcija paskel
bia čia tam tikrą atsiklausimą.

Paduodamoj žejniau lente
lėj yra penki klausimai. Kiek
vienas, perskaitęs kiekvieną 
atskirą klausimą, atsako į jį 
dėdamas atatinkamoj vietoj 
kryžiuką, t. y. jei pritaria, de-

da kryžiuką langely ties žo
džiu “Taip”j jei nepritaria — 
langely ties žodžiu “Ne.”

Nubalsavus ir apačioj padė
jus savo vardą-pavardę ir pil
ną adresą anketos laiškelis rei
kia iškirpti ir tuojau atsiųs
ti “Naujienų” . Redakcijai.

Reikia skubintis, nes balsa
vimas tęsis tik vieną savaitę
— iki spalio 28 dienos.

Raišuoti kviečiami visi, ar
BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.

[šį lakštelį, nubalsavę, iškirpkite ir urnai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].

kas butų “Naujienų’* skaityto
jas, ar ne. ,

Balsavimui pasibaigus Jam 
tikra komisija suskaitys bal
sus ir jų rezultatus paskelbs 
spaudoj.

Jei pasirodys, kad žymus 
balsuotojų skaičius registraci
jai nepritaria, tuomet bus 
įteikta Lietuvos Seimui tam 
tikra peticija kartu su orįgina- 
lėmis anketos kortelėmis.

Del Lietuvos {Piliečių Registracijos
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Taip Ne 

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos?

ir L

2. Ar tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 
gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

Ne

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Ameri
koj, įsiregistruodami turi išsiimti pasus ir užsimokėti po 
$10, o paskui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

Taip Ne

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty- 
mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

Taip Ne

5. Ar Tamsta; manai esant reikalinga-kreiptis į Lietuvos Sei
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? 

■

Taip Ne

o
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Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, uaud^»kit Huffles.
Kaina 65 cdntai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. R1CHTER, & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
II UI ■"""»'I
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A Brunswick 
Betterment 

which revolutionized 
phonographic tone!

Plays any type of record—better. See it. 
Hear it before you buy a phonograph. For 
qoite naturally, you want an instrument 
vvhichbrings ai! the artis t s into yourhome.

Brunswick'o tobulumas yra pirmon g 
vieton visų Phonografų. L

Groja visokius rekordus geriaus. Pama-n 
lyk ir pamėgink, pokol pirksi sau Pho-W 
nografą, nerasi geresnės mašinos. , JĮ 
Kviečiu mano krautuvėn pamatyti] 
Brunąwick ir kitokius Phonografua, ku-l 
rių Čia pamatysite kokybę.
Phonografus ir Pianus mieste Chicago' 
gyvenantiems, parduodu ant lengvų mė
nesinių išmokesčių. Iš 
skite mano krautuvės

JUOZAS F.
3343 So. Halsted St.,

kitų miestų, klau- 
katalogo.
BUDRIK

Chicago, III.

GfKfif f fATHERf
Si A

A"

w
ŽĄSŲ PLUNKSNOS

5 jardai geriausio importuoto įpilams audėklo, 
su kiekvienu $20.00 ar daugiau pirkiniu veltui.

Atsinešk šį pagarsinimą, o gausi įpilą VELTUI 
su kiekvienu $20 pirkiniu. Apart to, šis stebėti
nas pasiūlymas sutaupins tamstai vieną trečdalį 
ant puikiausių žąsų plunksnų. f 7i

Musų plunksnos yra išvalytos garu ir elektrų. 
Su pūkais. Turėsi minkštas pagalves ir puikiau
si patalą. ,

Ateik tuoj. Eik tiesiai į musų dirbtuvę. Gauk 
tikrą wholesale kainą ir veltui įpilą. Jei negali 
atvažiuot, parašyk reikalaudamas VELTUI PA- 
VIZDŽIŲ.

H. RUBENSTEIN CO, Oept. E

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus ii- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Biidgsport Electric Co 
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.
...............................................      I ■■ ■ ■ ..........................I*....,,

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant seny grindy už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ...... ....................... 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ........ .......... ........ 10c.
Švariy klevo išgrindimui .................. ,......  10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai būdavot! ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO., 
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

*

K Oh TRAKTORIUS
Budavoju marinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

3827 Archer Avė,

v-

iVAH.Hl'iiyOH, Iii. b

Darbininky judėjimo augis
Chinijoj ;

Atsimenant, kad pernai me
tais Kantone buvo 21 streikas, 
kad 16 jų turėjo žymių laimė
jimų, 4 pasiliko neisšpręsti ir 
vienas buvo pralaimėtas, gali
ma matyti, kad darbininkų 
vadovų agitacija nebuvo be pa
sekmių, rašo “Japan Adverti- 
ser” laikraščio koresponden
tas. '•

Visų svetimšalių Tolimuose 
Rytuose atida atkreipta į Kan- 
toną ir Hong Kongą, keli mė
nesiai tam atgal, kada Hong 
Kongo jnreiviai sustreikavo ir 
sulaikė pasažierių keliautų 
Pacifiniu vandenynu. Paskly
dus žinioms, kad Kantonas su
sirišo su Hong Kongo streiku 
ne daug kas susidomėjusių pa
dėtimi žinojo, kad Hsieh Jing 
Poh, radikalų vadas Kantone 
yra buvusis socialistų mokyk
los (Rand School) mokinys 
New Yorko mieste, kad jis 
vadina save “Amerikos socia
listu,” ir kad jis buvo ištrem
tas iš Makao ir Hong Kongo 
kaipo pavojingas radikalas.

Hsieh Jing-Poh, matomai, 
darbuojasi ne vien pietų Chi
nijoj; ištikimomis žiniomis jis 
yra susijungęs su Pekino apy
linkių darbininkais ir tą paro
do tas, kad čangsingtieno gel- 
žkelių darbininkai paskyrė pil
ną vienos dienos algą, kad pa
gelbėjus Hong Kongo streiki
ninkams. Visoj Chinijoj yra 
žinoma, kad darbininkų su
bruzdimas pietuose tik laiki
nai yra apsistojęs ir kad jis 
gali iškilti dar smarkiau, ne
gu pirmiau. t

Po jūreivių streikui darbi
ninkai Hong Konge ir rikšoje 
išėjo 4 streiką ir laimėjo žy
mų algų pakėlimą. t Nors nėra 
tikrų įrodymų, kad Kantonas 
veda streikus, kurie atsitinka 
tokiose vietose kaip Hong Kon
ge, tečiaus yra sakoma pasi
remiant žiniomis iš gerų šalti
nių, kad Kantonas gauna pa
ramos iš darbininkų klasių ir 
kad daugelis jaunų vyrų su
grįžusių iš Jugtinių Valstijų, 
uoliai panaudoja savo įgytą
sias žinias, sutampa kurstyto
jais ir kartais skleidžia aštres
nį mokslą ir už tą, kurį jie 
gavo Jungtinėse Valstijose. Be 
to, kad pietų 
sako drąsina 
tūlo laipsnio, 
ninkus liečia, 
dėti, kad srityje arti Kantun- 
go, Kvantungo provincijoj chi- 
nų sugrįžusių iš Jungtinių 
Valstijų yra daugiau negu ko
kioj kitoj Chinijos daly. Čia 
tatai yra kita priežastis, dėl 
kurios socialistinės ir radika- 
linės idėjos gali augti iš to, 
kas Jungtinėse Valstijose bu
vo mokinama kaipo demokra- 
tybė. *

Chinijos valdžia 
radikalizmą iki 
kiek jis darbi- 
galima dar pri-

Kadngi Visuomenė Reikalauja
Rudeninis Išpardavimas

ANT RAKANDŲ, PEČIŲ IR KITŲ 
NAMAMS REIKALINGŲ DAIKTŲ

» ' ■ ‘ ’• i.’ /

Tapo Pratęstas Dar Vieną Savaitę
^Pradedant Subatoj, Oct. 21 Baigiant Subatoj, Oct. 28
Dvi savaites atgal apreiškimas musy-Rudeninio Išpardavimo, sutraukė didžiausj būrį pirkėjų taip, kad į txum- 
pą laiką pritrukome kaikurių tavorų ir musų išvažiojimo jiega buvo toli permaza; turejonve kreiptis prie J. J. 
Collins Expressing Co. 3723‘Ogden Avė. ir Rockford Bros., 3724 S. Halsted St, kurie su savo trokais ir žmo
nėmis darbavosi ištisą savaitę važiodami musų koštumeriams pirktuosius . daiktus, musų krautuvėse. 
Tuojaus, paėmė viena savaitė laiko, ir musų gabus pirkėjai skubiai ir vėl pripirko naujų tayorų pripildydami 
musų Krautuves didžiausiu bargenu. Kurie užtikrina kiekvieną atsilankiusį musų Krautuvėse šią savaitę 
ras kas tik yra reikalinga dėl namų ir pirks su didžiau siu pinigų sučėdijimu.

Bargenai kasdien per ištisą savaitę
PANEDfiLYJE

$6.00 Elektrikinis JO
Prosas, po 

___ _______ <_ __ 1

UTARNINKE

50c Anglims Vied- 20 C
rai, po

[ SEREDOJE
Columbia Records dide- OOg 

lis pasirinkimas, po t v V 
Per telefoną ir laiškus užsa

kymų nepildo.m

KETVERGE ’

27x54 Velvet Rūgs C9 0Q 
vertės $5.00, po

PETNYČIOJE
$3.00 Šventi ir Gamtiški pavei
kslai dailiuose
rėmuose po vvv

SUBATOJE
27x54 Drabužiniai Karpetai.
Vertės $1.00, E£q
po WWV

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjj Valstijinį Banką

Central Manuafcturig 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

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

Valandos: 
nąo 10 ryto iki 8 vai. po piet, 

Telefonas Victory 9082

r: s

anglių pečius didelės 
pečius; apvalainas ugninis

Kietų 
mieros , , . v. -. .
puodas; švarus castingai, gražiai iš
dirbtas ir apnikoliuotas; suteikia pui
kiausią šilumą su biskiu kuro. Ekstra 
^cianai $49.75

T

i hplk. d

PILNAS LOVOS ĮRENGIMAS
Susideda iš pilnos mieros plieninės lo
vos, įvairiuose baigimuose, 45 svary 
baltos vatos matrasas su (liktum vir
šum įvairiose spalvose ir pilnai gva- 
jantuoti springsai su dručiom geleži
nėm rolėms pilkai enemeluoti. Viskas 
yra verta ?36.00. $1 8.50
Dabar už. ▼ ■

ŠILDOMAS PEČIUS
Tai yra tikras kuro taupintojas. 
įvirtai padarytas, dailiai pali- 
šiuotas, nikeliu aptrimuotas, 
dailios ivaizdos; tik $9.50

40F
• nei 1

1 1

^1/

MOORES ŠILDOMI PEČIAI
Yra labai paarnkus nes su juo galima 
vartoti visokį kurą, v Kietus ir miskš- ® 
tus anglis, koksus ar medžius, išduo- ■ 
da labai didelė šiluma, turi labai dai
lia išveizda ir galįs šildyti 5 kamba- * 
rius. Parduodame labai CGC| Kfl | 
žema kaina <pwv«wU —

1 SWBI
Į

■*-

ARŽUOLO MEDŽIO 
KAMODfiS

Tvirtos iš tikro ąžuolo pa
darytos su dideliu veidro- 
žiu ir dideliais stalais

X , $11.95

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrąžo ii Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldieniua

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
ties. 1139 In'deoendence Blvd. Chicag*

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4681 So. Ashland Avė.
TeL: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted Si.

Vatinės kaldros su labai (liktum 
viršum įvairiose spalvose su sa
nitariškos baltos vatos vidum. 
Pilnos mieros, vertas iki $5.00.

tik $2.95

CROWN KUKNINIS' PEČIUS 
Šis naujas pečius yra dailus, praktiškas ir 
ekonomiškas. Galima kūrinti anglimis, 
arba gasu skyrium, arba tuom pat laiku. 
Yra pilnai užtikrintas kaipo geras kepikas 

Ūkui $39.00
Už aukštu klosetu $18.50. 
Už gesino Ovena $30.00

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

f'g Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yufika 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir1 be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškaa 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.

—Cliina Review.

ir reumafiško uždėjimo jalima 
pasekminjai išgydyti su

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Kaspar
Tel. Lafayette 0238.

=

. . ———
Nebūk Apkurtęs ir Neturėk Galvoje Ūžimo

Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias , bet 
tapo išgydytas.

Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris 
priverčia kurčią girdėti. Netrotykite vilties, atsi
neškite šitą pagarsinimą už kurį išegzaminuosime 
veltui, bile dieną šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki 8 p 
o pietų; subatoms nuo 1 iki6; nedėlibms nuo 12 iki 4

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
. * SPECIALISTAS

NUO NEGIRDĖJIMO IR GALVOS ŪŽIMO
916 Diversey Parkway Netoli UL.” stoties.

Telefonas Buckingham 1026

SEVERAS) 
GOTHARD0L i

* Ištikimas linimentas) 4 »
Geras vaistas dėl susimusimo, 
išsu kimo, tinimo, raumenų siyvumu 

iskausmu^ strėnose ir šonuose*
i ' ~~~ |
i ’

| ^AfNA «JO iR 60 CtNTAt^ į

Įęialisklic pas apflekoriua.\
1)81

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS. IOWA

2

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

tikos fofografistas A. Voitkevičius 
pagrįžo iš Lietuvos ir savo name 
636 W. 18 St., Chicago, III atida
rė Photo Stuclijo pagal naujausios 
mados.

5 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS
Tai yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, 
puikiai paliruotas, tikra oda apmuštas, sė
dynės aprūpintos dubeltavais springsais. 
Šis aukštos rųšies setas yra vertas du sy
kiu tiek. Mes parduo- $49.50 
(lame uz

KROEHLERS DEVEN- 
PORTAI

Aržuolo medžio rėmai stam
bios išveizdos aprūpintos su 
gvarantuotais springsais su 
ruda skūra apmušti. Nuže
minta kaina $32.50 

Kėdė $12.00 Supamoji 
Kėdė $13.00,

WILLIAM AND MARRY AR
BA QUEEN

ANNE DINING ROOM setas, st 
las 43 colių viršus ir 6 kėdės, odos
sėdynės, aržuolo arbawalnut baigi- 

mo dabar $59.00 
tiktai

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

ryto ir nuo 7 Iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted St., Chicago, III.

..................       I ■■■■■■■■■....

Įsitėmykite korporacijos vardą ir musy krautuviy Vietas

tFurniture, #u«js, Stovės, Pianos.
1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Rainis. Hardware. 4177-79 Archer Avė.

near i9ui place and General Household Goods coRNte richmono st.

DEVENPOR STALAS
Pilnos mieros, mahogany, 
arba riešutinio užbaigimo, 
dviejų skirtingų stylių, šia- 
me išparda C19.50 
vime uz

Parduodame 
ant lengvų 
išmokėjimų

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

Ofiso va].: 9 iki 12 piety, 
6 iki 9 vakare

8259 So. Halsted St., Chicago.
MOHAIR SEKLYČIOS SETAS

8 šmotai vėliausios mados, turintis labai dailią išvaizdą ir įo tvirtas su 
budavojimas 'ir apdengimas §u pirmos rųšies mohair užtikrina ilgus me
tus patarnavimo. Jo vertė ir visur parsiduoda po $350 CIpL O C 
Musų krautuvėse nupliksite už *
Iškimšti aksominiai setai po $98■UU
ir vaugščįau

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Krautuvės 
atdaros kas va 
karas iki 9 v

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
so vąJ.r^Kiki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. V iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5918

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

L
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NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Spalis 21. 1922
?

Vokietija krypsta 
tikybos linkui

Gerhart Hauptmann.

OOD

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 jūsų li
gos. Po išegzaminavimo X-Ray 
spinduliais, kiekvienam ligoniui pasa
kysiu, vyrui arba moterei, ar jie gali 
būti išgydytais. Tikras žinovas ne
klaus jūsų kas jums yra, arba kas 
jums skauda, bet pats jums tai pasa
kys, be spėliojimų. Todėl privalo pa
sinaudoti šia proga, kuri gali jums 
daug gero padaryti. Musų trisdešimts 
metų praktikos, įtikinome žmones, 
kad labiausiai užsisenėjusias ligas 
gydome su didžiausiu pasisekimu, ką 
galime ir jums padaryti, jeigu pasi- 

Pasidėkavojant tuo, šimtai žmonių likonaudosite musų patarnavimu.
išgydyti m-usų gydykloj atsidavus musų gydytojams. Musų specialumu 
yra gydymą viokių užsisenėjusių vidurinių ligų, kaip tai: chroniškas 
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėjimas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nubėgimas mėnesinių, privatinės ligos (venerinės), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus užlaikoma gvarantuotoj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos m-acicos, balti ištekėjimai, gumbo uždegimo, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėjimas 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 Milwaukee Avė. 

Ant itališko banko 
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 1 ir nuo 4 iki 8. Nedėldieniais ir šventėmis nuo 9—1

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystčs: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir -prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

; Rusiškos ir Ti
5 12tli STREET 

K«L K«U. IMI i

Arti 8L Loafo An
CKCABO, ILLi.

Garsinkities “Naujienose”

Karas, be abejo, daug prisi
dėjo prie sužadinimo noro 
grįžti prie tikybinio uolumo 
meno dirvoje.

Ta pati kryptis pastebiama 
literatūroje, sukurtoj karo 
metu ir po karo. Dalis jos ran
dama pas tokius žmones kaip 
Bcinhold Sorge, Walter 'Hasen 
clever, Reinhard Goehring, o 
visų labiausia Fritz von Un- 
ruh.

Tiesa, Vokietija nepadidino 
pasaulines literatūros Homeru, 
Virgilijų, Dantė, Cervantesu, 
ar Shakespeare’u, tečiaus mu
sų Handel, Bach, Haydn, Mo- 
zart ir Beethovcn, musų filo
sofai Leibnitz, Kant, Hegel ir 
Schopenhauer yra kultūriniais 
viso pasaulio turtais. Kodėl 
Gottfriedo Kellero apysaka 
s‘Der Gruene Heinrich” ir kiti 
stebuklingi šito autoriaus ku
riniai taipgi nesutapo pasaulio 
nuosavybe ?

Musų literatūra gal butų 
turtingesne negu kad ji yra, 
jei musų valdovai nebūtų žiū
rėję į jų kaipo į kerpinį angį, 
prieš kurį tenka kovoti. Į kiek
vienų kurinį, kurio pats tei
singumas priešinosi verginu- 

mui, buvo žiūrima kaipo į pra
sikaltimų. Antai nekaltas dai
nius Schubart buvo pasmerk
tas visam gyvenimui už kalė
jimo krūtų.

Po karo mes galim kalbėti 
tik apie sėjos. ir augio laikų, 
o ne apie naujų pintį. Ir nėra 
tame nieko nuostabaus, ka
dangi civilizuotas pasaulis per
leido pragaištingiausių audra, 
kokia kada buvo žinoma. Ta
tai labai natūralu, kad Gamta 
vis dar tebesulaiko savo kvapų 
po baisios audros, kuomet 
dangus dar vis uždengtas tam
siais ir rūsčiais; debesiais. Tie, 
kurie pergyveno šitų audrų, 
pilnai numanydami jos reikš
mę, yra priversti tylėti, kad 
galėjus gyventi. Jie, kiek ga
lėdami, vengia net atsiminti 
apie tai.

i

Karas buvo toks pasibaisėti
nas, toks visa tinas žmogaus 
reiškinys, kad gal jokis dai
nius neįstengs aprėpti medžia
gos. Galima tikrai tikėtis, kad 
kiekvienas vengs šitos temos. 
Aš žinau tik vienų žmogų tarp 
jaunesniųjų vokiečių rašytojų, 
Fritzą von Unruhų, kuris turi 
širdį, protų, kraujų ir nervus 
tokiam baisiai dideliam dar
bui. Jo clrama, “Ein Geschle- 
cht,” su jos liūdnais milžiniš
kais, viršžmoginiais šešėliniais 
paveikslais pažiurėjo Gorgonui 
akiu. Tik čia tegalima rasti 
elementai ir kryptys verti pa
statyti greta su tragingais grai
kų paveikslais.

Franz Werfel ir Max Brod 
taipgi priklauso šitai jaunų 
rašytojų grupei. Taip pat Kari 
Stcrnlieim ir Gcorg Kaiser, ku
rių nei vieno negalėjo būti be 
Franko Wedekindo.

Nei vienas šitų trijų vyrų, 
Sternheim, Kaiser, ar Wede- 
kind nepasižymėjo šituo naujai 
sužadintu literatūriniu uolu
mu. Wedekind, kurio kūriny 
visgi • randama tikrosios aist
ros, pasimirė karo metu.

Wedekind ir aš kartu buvo
me jauni. Kaipo jauni žmonės 
dvidešimts dviejų metų, mes 
dalinomės savo nuomonėmis 
apie tojo laiko Europų, 'apie 
Vokietijų, apie. Europos ir vo
kiečių literatūrų ir darėme sa
vo planus ateičiai. Aš esu įsi
tikinęs, kad Wedekind yra ori
ginaliausias, keisčiausias reikš- 
muo, kuris apsireiškė kurios 
šalies literatūroje.

Karas išplėšė visam tikra
jam intelektualiniam gyveni
mui jo reikšmę. Jį numetė 
drauge su civilizacija. Tie mus,

kurie tikėjome civilizacija ir 
jos tobulu žydėjimu, jaūtėme 
tartum kokia nesuprantama 
iliuzija užliūliavo mus ir šiur
kščiai prižadino gyvenimai!. 
Vietoje malonaus Kristaus, 
kuris ragino mylėti viens kitų, 
stovėjo demonas liepiąs mums 
nekęsti vienas kito. Ir sugniu
žintiems, sudaužytiems, pil
niems baimės mums rodės, 
kad karas ištikro yra tikruoju 
žmonijos pavidalu. Ir rodės, 
kad mes savo mokslinio tyri
mo darbu, tapyba, rašymu, sa
vo tikėjimu žmonijos pažan
ga buvom apsirikimo aukomis, 
žaidėm menkas žaismes, kuo
met tikrasis gyvenimas ėjo ap
link mus visai nepatėmytas.

mieste

strai

(Bus daugiau)

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 E. Wa>hlngton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 VVabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

R Telephone Boulevard 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 8«. Halsted St., Chicago, III.

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

Streikas
Pirmutinis straikas Suvieny

tose Valstijose kilo 
New York, apie 120 metų at
gal, t. y. 1803 metais
kavo jūreiviai. Gi 85 metais 
vėliau, t. y. 1888 buvo net 697 
ątraikai, kurie palietė 210,000 
darbininkų. Dabar gi laikraš
čiuose skaitome, kad Lodžiuje, 
Lenkijoj, straikavę darbinin
kai audėjai susitaikė su darb
daviais per darbo ministerijos 
tarpininkystę, laimėdami net 

40 nuošimčių algos pakėlimo. 
Bene tik bus pirmas Lenkijoj 
tos rųšies straikas.

Kuomet atsakančiai savo 
pilvo neužganėdini, jis irgi iš
eina ant straiko, atsisako nuo 
savo pareigų, kaip kad tie 
darbininkai. Todėl reikia kiek
vienam žinoti, kad reikia duo
ti pilvui visais atžvilgiais už- 
ganėdinimų. Pilvų užganėdin
ti, kad nestraikuotų ir nereik
tų kviesti kokios ministerijos, 
kaip kad Lenkijos darbinin
kams, kad sutaikintų; tam 
mieriui yra prirengtas vaistas, 
kuris jau per 15 metų gelbė
ja žmones nuo tos nelaimės; 
yra prirengtas iš Lietuvos at
vežtų žolių, šaknų, žievių bei 
žiedų ir vadinamas Salutaras 
Piteris, kurį galit gauti savo 
vaistinėj, arba kreipiantis tie
siai į laboratorijų adresuojant: 
Salutaras Driig & Chemica 
Co., 1707 S. Halsted St., Chi
cago, III. (Apg.)

“MIZAR” — 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 li
gos galima išgydy-l 
ti per 3 kartus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

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

DR. W. YUSZKJWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

DR. VAITU SH, O. D.
IJetivli Akių Specialistas

Tel. Lafayette 4223
Phvmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geri auaiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th St., Chicago. III.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

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

DR. A. R. MERSGIIATIS
DENTISTAS

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

Nedeldienias pagal sutarimą
J

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
IJetuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

i« „vins akių įtempus, auris 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karStj, atitaiso 
ireivas nuima kataraktą, atitai
so trumoarerystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai fiddnius. Visuose at
sitikimuos* egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are. 

Vai. G iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

St. Paul’s
Hospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
■F eumatizmas Sausgėla S
n ------------------------------  ■
■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, 2
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu (
■ ■*— raumenų sukimu; nes skau- g
■ dėjimai naikina kūno gyvybę į
■ ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo- q
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
® Dėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
® gybė žmonių siunčia padėka- ■

vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knygas “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 

lg kaina 50 centą.

j Justin Kulis > 
3259 So. Halsted St. Chicago, III. į

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj,, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.
PAINO CHEMICAL Co.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

MATĖ METEORĄ 
PADANGĖSE

POLICISTAI NORI VIENĄ 
DIENĄ PAILSĖTI.

Užpereitą naktį Chicagos 
astranomijos observatorija ma
tė meteorą, lekiant dausose 
virš pietinės dalies miesto. Me
teoras buvęs veik tokio dyd
žio kaip mėnuo, kad atrodo.

UŽPUOLĖ DOMAS.
Chicagos policistai neužga

nėdinti tarnystės sąlygomis — 
dirbą perdaug dienų savaitėj. 
Paskutiniame susirinkime So- 
cialio ir Atletinio kliubo poli
cistai nutarė pareikalauti savo 
viršininko, Fitzmorris’o, vieną 
dieną atastogų savaitėj. Fitz- 
morris priešingas tam — rei
kalavimas esąs perdaug radi- 
kalis. Policistai dabar gauna 
vieną dieną atastogų kas 
savai tį.

IŠKRĖTĖ LIGONINĘ.

Frank (xi>rs> \s, 3252 W. 55 
gat., pranešė Engehvood poli
cijai, kad jį užpuolė bomas 
prie namų ir atėmė $8.

IŠTEISINO MOTERĮ.

tokių reformų busią galima pa
daryti “Vilnį” dienraščiu, ku
rio švenčiausia pareiga busian
ti kovoti su “Naujienomis” ir 
Grigaičiu. Taip reformavus 
“Vilnį” busią galima kiek il
giau išlaikyti. Bet visgi dėdele 
mano, kad tik “ilgiau,” bet ne 
Iki galo bus galima “išlaikyti”. 
Mat ne visuomet galima mul
kinti visus žmones.

Dėdele pasipinigauti labai 
myli ir nori. Jis atsigabenęs 
Chieagon pluoštą “'Laisvės” šėj 
rų ir manąs kelis parduoti. 
Gero linkio — pardtioti šorų it 
smagiai pavešėti.

• —Dėdynete.

-........ R V'! ■

Bridgepott, — Vaikų mokykla lie
tuvių kalbos būna utarninkais ir pSt- 
nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray4 
miond Chapell svet., 816 W. 81 St. Mo
ty to jauja p. J. Briedis. Visi tčvaiy 
kurie nori, kad jų vaikai išmoktų lie
tuvių kalbą, pasirūpinkite leisti savo 
vaikus šion mokyklon. — Vedėjas

Roeeland, III. Ateities Žiedo vai
tų draugijėlės nedėldienini mokyklai 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam- 
aariuose, 10 vai. ifi ryto. Vaikai, kat* 
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, -- koiįžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Palmei! parko svetainėj.

— Komisija#

migai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 

^pilnai išmokėti sekantiems asmenims, it prisiun- 
■ te kvitus su paėmėjų parašais.

dvi

Koronierio teisinas išteisino 
ponią Joseph Morocco, 1017 
8. Morgan gat., kuri riigšėjd 
15 d. nušovė James Miraldo, 
28 metų. Moteris teisinosi 
padarius dėl apsigynimo.

P-IOS POCIENĖS ATSJSVEI 
KINIMO KONCERTAS.

Susivienijimas Lietuvių draugijų anl 
Bridgeporto, rengia didelį balių su 
programų nedėlioję, spalio 22 d. 1922. 
Mildos svetainėj, 8142 So. Halsted St. 
Dalyvaus solistai, choras ir kiti. Kvie
čia gausiai publiką atsilankyti

— Komitetas

tai

pa-Užvakar policijos agentai 
darė kratą Drexel bulvaro li
goninėj. Du darbininku, sąry
šy su šinkavimu degtinės, areš
tuota. Ligoninėn susirinkdavę 
ex-kareiviai ' ■ “ pagirtuokliaut!. 
4550 Cottage Grbve Avė. mun- 
Šaino varykla parūpindavusi 
reikiamų svaigalų.

APIPLĖŠĖ METALO 
VERTEIVĄ.

Saru 
prie

Du banditai užpuolė 
Golden, metalų verteivą, 
Home Bank & Trust CompanJ 
namo, Milwaukee ir Ashland 
gt. kampo, ir atėmę iš jo $886 
pabėgo.

Pinigus gavo

B. Daukšienė
E. Svirplį
J. Kasčiokas
P. Kalnis

6,332 STUDENTAI CHICAGOS 
UNIVERSITETE. Nelaimės automobiliais.

Sulig registranto paduoto
mis skaitlinėmis, šį rudenį Chi
cagos Universifętan įstojo 
(>,322 studentai^ arba 346 stu
dentai daugiau negu pernai 
tuo pačiu laiku. !• ' į

Vakar Čhicagoj nelaimėse 
automobiliais trys žmones už
mušti ir kėli sunkiau ir leng
viau sužeisti. Reikėtų daugiai! 
atsargumo. • ' ’

st

NUTEISĖ LANKYTI 
SINAGOGĄ.

Lietuviu Rateliuose
Jo-Maxwell stoties teisėjas, 

seph S. La Buy, nuteisė žyde
lį Abc Goldstein eiti regulia
riai sinagogon ir apieravoti de
šimts dolerių Jakovai. Žydelis 
papildęs mažą vagystę. Teisė
jas mano tuo atvesti jį ant do
ros kelio.

Pn. ONOS POCIENĖS IŠLEIS 
TUVIŲ VAKARĖLIS.

NUPIGINO KARFERIUS 
EVANSTONE.

Ateinantį trečiadienį, spalio 
25, ruošiamas p. Onai Pocienei 
išleistuvių vakarėlis Great 
Northern Hotely. Vakarėlis 
prasidės 8 v. v.
Pų. Pocienė, kviečiama dainuo
ti Lietuvių Operon Kiaunė, 
greitu laiku išvažiuoja Italijon, 
o iš ten — Lietuvon.

Evanstono gatvekarių kom
panijos viršininkai pranešė, 
kad nuo vakar gatvekariais 
važinėj imąsis Evanstone atpi
gintas perkant patiektus kom
panijos tikietus. Dešimts ti- 
kietų parduodama už 55 cen
tus. Gatvekary už ferą reikia 
mokėti 7 centai. .

REFORMUOS “VILNIES” 
PERSONALĄ.

lietuviškų 
ir žinomo
neprausta 

atsibalado- 
reika-

PARŪPINO SAUGUMO 
IŠKABAS.

Vakarų parkų komisionieriai 
parūpino “safety first” (saugu
mo) iškabas pagatviais. Iška
bos esančios 12 pėdų, ploėio ir 
50 ilgio. Ino norima išvengti 
nelaimių, kurių tiek daug įvyk
sta ačiū automobilistų neatsar
gumui.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

Į Klaidos padarytos paskelbime, turi 
Į hlt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų riėra priimami. Visi Naujie- 
aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai ‘geriauš 
;alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

; Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
ai ai, apsi vedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

Jeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teise jų netalpinti, kol neiS- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

14344 A. Jankūs į
14348 K. Mareinkevičaitė
14349 D. Baltas
14350 F. Obečunaitė

. 14365 O. Povilonaitė į
14367 F. Eiskienė
14368 J. Labukas
14373 N. Cvirskus
14374 K, Krušinskienė 

. 14375 P. Žudis
14386 S. Kuliunas
14387 K. Majauskas
14389 P. Tamošius
14390 K. Kuncevičius 
14392 M. Barackienė 
14403 M. Jucienė 
14413 P, Aleksandravičius 
14420 P. Adomaitis 
14422 R. Benoravičienė 
14426 K. Rudis 
14432 E. Tarelienė i
14441 M. Marcinkevičienė
14442 J. Kisalauskis 
14448 M. Kasparaitėf 
1449 B. Btiknienė
14454 S. Krivięk^itė
14455 j J. Nauzinskis 
14459 O. Kavaliauskiehė 
14471 V. Cibulskas 
14473 A. Povilionis 
14476 T. Tankeliūūas . 
14478 K. Degutienė ....
14490 M. Jankevičius
14491 O. Daunoravičienė 
14494 A. Bužius -• 
14496 A. Rumbutien^
14502 K. Rudkauskienė
14503 V/ Briedis

1 14505 J. žičkus 
14508 O. Grigienė, 
1450F9 J. Stančius 
14510 T. Jeseliunienė 
14512 E.. Kasparavičiūtė 
14514 M. Peckaitis 
14525 S. Čirba 
14530 B.,Žilinskienė 
14581 A. Karpinas 
14534 J. Kavaliauskas 
14537 O. Jurenienė, 
14542 J. Jurenienė 
14565 E. Baužytė
14571 J. Matliauskas
14572 J. Sinkevičienė • 
14591 A. Kucinskienė 
14594 A. Stapunkienė, 
14606 S. Urbanskis
14609 A,. Krisnauskas
14610 E. Navickienė, 
14612 P. Skipitas 
14615 S. J. Vaišutis 
14625 B. Armonskis 
14630 O. Tamošauskiene 
14641 
14648 
14649 
14652
14656 A. Lukošaitis
14657 M. Lukošaitis
14658 M. Lukošaitytė 
14668 A. Zovė 
14671 O. Opolskiutė 
14674 K. Eidmanienė, 
14680 O. Kaupienė 
14683 E. Lopatto, 
14685 M. Butkevičienė
14690 J. Draugelis
14691 J. Anėlaitis, 
14694 M. StaŠkienė 
14708 J. Markūnas 
14704 P. .Stankaitienė
14708 S. Amblazaitienė
14709 S. Railienė 
14716 F. Mickevičius, 
14718 M. Birgilienė 
14724 L Kliknas 
14726,M. Jutaitė 
14728 V. Lazdauskas 
14730 A. Ignatavičiutė 
14738 A, Juozapavičiūtė
14738 .J. Saldžius
14739 M. Galdžiutė 
14743 P. CitaVičakė 
14555 A. Klimovitz( 
14758 E. Povilauckienė 
14775 M. Narušis 
14784 ,A. Kriščiunienė
14786 A. Baltakis
14787 K. Mikulskis 
14791 P. Masiliaųskas 
14793 T. Liutkiutė 
14796 P. Jusevičienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise-

4400 O. Kijauskiutė 
4407 
4408 

‘ 4412
4416
4417 P. Kalnis
4423 S. Makaveckas 
4425 K. Čekanauskaitė 
4435 S. Končius 
4449 T. Budraitis

10173 J. Globis 
10216 O. Sadauskienė 
10224 Z. Kalodzinski
10236 A. Motuzas
10237 J. Mežinis 
10240 K. Kulpis 
10251 L. Kriskienė 
10257 V. Kačiušienė 
10271 J. Adomaitis 
10274 A. Maškauskas 
10281 V. Posevičius
10283 B. čerapas
10284 O. Lazdauskienė
10300 K. Morkvinas
10301 J. Morkvinaš
10302 K. Kudrauskas
10304 O. Bredienė
10305 B. Stankienė
10306 A. Kirušienė
10307 V. Motekaitienė
10309 O. Kraptavičienė
10310 V. Babickas 
10313 L. Janauskis 
10320 L. AlešauskaS 
10322 J. Jonikas 
12029 M. Grupienė ■ 
12052 J. Binkis 
12056 L. Lizaitienė
12071 M. činskiene
12072 M. Klumbaitienė
12075 K. Jasinskas
12076 P. Demonauskas
12077 A. Janilioniutė
12081 J. Jenčius
12082 L. Savickis

. 12083 V« Jenčius 
12084 E. Savickienė
12091 P. Bepšas
12092 K. Jankauskas
12093 V. Jankauskas
12096 I. Apuiskis
12097 M. Apuiskis
12098 L. Repšienė
12102 A. ševalienė
12103 P. Simokas 
12106 J. Kaniušienė 
14074 M. Viršilas 
15013 V. šeškaitis
15016 E. Majauskienė
15017 U. Usonienė 
15021 S.‘Gribulis 
15023 P. Bujauskienė 
15026 V. Kružikas 
15028 K. Vasiliauskas 
16007 J. Kvederaitė

Perlaidos:
1B838{ S. Kraujalis 
13956 P. Bušma 
13970 K. Bičiūnas 
13973 S. Zekasj 
14005 D. Gasparavičiutė
14007 K. Paulauskas
14008 M. Pusdešrienė ) 
14048 J. Greitjurgis 
14105 ET. Nemačauskienė 
14113 P. Dziovonis į 
14120 A. Naujokaitis

jieškoji- 
jieškoji- 
apmeka-

pasirodoVisi tie, kurie atsilankė į 
p-ios Pocienės koncertą pereu 
tos seredos vakarą, praleido va
karą labai siriagiai. P-ia Pocie
nė dainavo labai gerai ir pri- 
geibiame p. Saar buvo tikrai 
žavėjanti. Pasirėdžiusį gražiu 
baltu ir žaliu rubu, savo pui
kiu išėjimu ir kerėjančia Šyp
są ji tuoj užkariavo visą pub
liką. - ;

P-ios Pocienės programas 
susidėjo iš vienuolikos dainų ir 
dviejų iššaukimų. Miko Pet
rausko “Kaitink Šviesi Saulu
tė” buvo jos pirma daina. Trįs 
sekamos jos dainos buvo rusą 
kompozitorių,, jų tarpe ir mė
giamoji Čaikovskio “Naktis.” 
P-ia Pocichė sudainavo ją la
bai gerai, bet dar geriau skam
bėjo Grečaninovo “Nuo aštraus 
kirtimo.”

Betgi geriausiu p-ios Pocie
nės dainavimu, kokį aš esti 
girdėjusi, buvo trįs p. Saar su
dėtos dainos; ypač “The Little 
Gray Dove” visus žavėjo. P-ia 
Pocienė ją dainavo labai leng
vai, švelniai ir puikiai, skais
čiu kaip varpas balsu. Visa 
publika buvo stačiai užžavėta. 
Kitos dvi p. Saar kompozicijos 
dainos “The One I Love” ir 
“The Voyager” buvo taipjau 
gražiai sudainuotos. Pats p. 
Saar palydėjo pianu p-iai Po
cienei savo kompozicijose ir jo 
akompaniamentas buvo labai 
puikus. Lietuviai muzikos my
lėtojai gali gėrėtis girdėję dai
nas tokio muziko, kaip p. Šat
ai*. Kiekviena gaida jo dainose 
ir akompaniamente rodė j 
esant tobulą muziką.

P-ia Pocienė užbaigė prog
ramą daina “Leiskit į Tėvynę,” 
kurią yra sudėjęs p. A. S. 
cius. Ta daina labai tiko 
karo dvasiai, kadangi p-ia 
cienė išvažiuoja į Lietuvą.

P-s A. S. Pocius be akoįri- 
panavimo p-iai Pocienei, išė
mus visas p. Saar kompozici
jos darnas, dar skambino pia
nu Beethoveno “Sonata Quasi 
Una Fantasia.” Tai yra puiki 
kompozicija ir ji buvo gerai 
išpildyta, bet kartu tai yra la
bai sunkus veikalas ir jeigti 
kas nepažįsta muzikos, negali 
juo pilnai pasigerėti. Jį galima 
prilyginti kalbėtojui, kuris var
toja augštus jo klausytojams 
nesuprantamus žodžius ir tuo 
netenka domės.

W. Harold Simons, 
p-iai Simons sugrojo 
veikalus smuiką.

Atsidėkuojant p-iai 
už gražias dainas, 
įteikti du dideli rožių

ŠV. Martyno Dr-stČ laikys savo mė
nesini susirinkimą nedalioj, spalio 22 
d!, šv. Jurgio parapijinėj svetainėj, 
32nd PI. ir Auburn Avė., 1:00 vai. p6 
pietų Visi nariai privalot prtbut, nes 
yra daug ir svarbių dalykų aptarimui.

— M. Ramanauskas, sekr.

Bridgeport. — Lietuvių švietime 
Dr-ja rengia prakalbas su paveikslais 
sekmadieni spalio 22, 7:30 v. v. Ray- 
mond Chapely, 816 W. 31 st St. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

/— Komitetas.

Bridgeportas. — P. Sai’paliaus val
kų choras turės repeticijas sekmadie
nį, spalio 22, 10 vai. ryto, Raymond 
Chapelyj, 8l6 W. 31-ma g-vė. Vai
kai ,kurie dar nėra įsirašę, o norėtų 
dalvauti ir lavintis chore, tegul dabar 
įsirašo. Komitetas.

I- • .......

L. Gvardija Vytauto laikys mėn. susi
rinkimą septintadieni, spalio 22, šv. 
Jurgio par. svet., 32 PI. ir Aubuit 
Avė., 1 vai. po pietų. Visi nariai md- 
lonėkite susirinkti, nes bus rinkimas 
darbininkų ant baliaus, spalio 29, taip 
gi randas daug svarbių dalykų aptar
ti _ S. Kunevičius, nut. rašt.

D-jos šv. Antano iš Padvos menė 
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį 
1 vai. po pietų, spalio 22 d., Dievo Ap- 
veizdos parap. svet., S. Union Avė. i) 
18 gat. Visi nariai būtinai atsilanky
ti susirinkiman, nes yra daug rėikaty 
apsvarstyti — Valdyba.-------įU----

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
ly, spalio 23 d., 8 vai. vak., Naujienų 
name, 1739' So. Halsted St. Visi ko
miteto nariai prašomi susirinkti laiku.

— Sekr. A. Grebelis.
, H'.> A "y '

North Side. —■ Visi K. Sarpaliaus 
mokiniai prašomi yra susirinkti pas 
kirtu laiku — subatoj, 2 v. po pietų, 
į Liuosybės svetainį, 1822 Wabansh 
Avė. — K. Sarpalius.

Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. J j i

“ APSI VEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našlės nuo 28 iki 40 metų. AS 
esu vaikinąs 39 metų, moku gerą ama
tą ir esu .blaivas nuo svaiginamų gėri
mų ir laisvas nuo religijos. Jei kuri 
sra tuOmi sutiktų, meldžiu atsišaukti. 
A. S. L/, 1340 W. Washington BlvcL 
Chicago, ,111 .
I ! ■IL u t

’; JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos nuo 20 iki 29 metų senumo. Aš 
esu 29 metų vaikinas, turiu gerą dar
bą. Dąugiaus apie mane patirsite 
per laišką. 4 "

m Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St., 

j No. 43
■Mirii, mum. i—.,, ....

PAJIEŠKAU MERGINOS ARBA 
našlės apsivedimui, 
vaiku, 
tumo pažiūrų. . r __
vaikų, 87 metų, penkių tūkstančių 
vertės. Su pirmu laišku siųskit savo 
paveikslą, ant pareikalavimo bus su
grąžintas, 
kitės laišku. 
St. Springfield, III.

kad ir su vienu 
Nuo 30 iki 35 metų, be skir- 

. Aš esu našlys, be

vertės. Su pirmu laišku siųskit savo

Del platesnių žinių kreip- 
A. J., 1623 E. Jackson

JIESKO PARTNERI
JIEŠKAU PARTNERIO: — TURI 

kalbėt lietuviškai ir nors kiek angliš
kai. 1/3 nuošimčių polukio, Real 
Estate biznis, per 10 metų. Turi in- 
vestyt $5,000, kas bus užtikrinta virš 
$40,000. Real Estate securities. Su- 
siarimui pašaukit Dearborn 3026 ar
ba 3027.

JIEŠKAU pusininko, kuris no
rėtų pirkti per pusę lotą ant tau
tiškų kapinių. Arba kas norėtų 
parduoti pusę. Atsišaukite laišku 
Mikas Gaudauskis, 2321 Liberty 
Avė., Chicago, III.

At the Bryan Mawr VVomati’s Cltfl 
Mrs. Daniel Garden, chairman ir thc 
Music Department, will give a tai! 
on Orchestra and Orchestrai Instru
ments” Monday at 10:30 A. M. -1- 
The Civics Department at 3 P. M. wil! 
Bresent Prof. Franklin B. Snyder of 

!ofthwestern Univetsity, subject, 
“Americanism, what is it?”

Cicero. — Biblijos Studentų prakal
bos, tema “Kas ir kur yra tikroji Die
vo bažnyčia”, įvyks spalio 23, 7:30 t. 
v. Kalbės A. Beneckas.

North Side. Vaikų Draugijėlės 
“Bijūnėlio” vakaras bus sekmadienį 
spalio 22, 7 vai. Vale. Liuosybės sd- 
lej, 182 Wabansia Avė. Bus gražu? 
programas. Komitetas.

Dėdelė-^Pruseika, 
bolševikėlrų papa 
damšto “Laisvės” 
burna redaktorius, 
io Chicagon “svarbiais
lais: sustiprinti musų bolševi- 
kėlių iniolančią dvasią, refor
muoti “Vilnies” personalą it, 
Žinoma, pasipinigauti.

Sulig jo paties išsireiškimu, 
1 pirmasis reikalas nebusiąs taip 
atliktas, kaip jis manydavęs 
tupėdamas “raudondvary” 
Brooklyne. Čhicagoj komunis
tinė dirva greitai virstanti dir
vonais; Stilsono pasieliai ne
duoda tokio derliaus, kokio 
buvo tikėtasi keli metai atgal. 
Lietuviškas komunistinis judė
jimas einąs tokia kryptimi dė
kai tam, tam... “Naujienų re
daktoriui Grigaičiui. Vietos 
komunistai dėdelei nusiskuii- 

jei tas žmogus neuždary
siąs savo burnos, tai revoliuci
ją sukelti nebusią vilties ir vi
siems komunistams prisieisią

AREŠTAVO GIRTĄ ŠOFERĮ.

Penktadienio 
buvo pranešta, ___ d
Įsakyta areštuoti visus' girtus 
šoferius ir atiduoti juos dakta
ro ekzeminacijai. Pirmas to
kios rųšies areštas jau įvyko, 
b- J. Murray, 37 m., padargu smukti ožio ra#an. 
nianufaktorius. Jis buvo mr- . ' - _________
gabentas S. Clark nuovadon |sląs kėdelei pataisyti tinkamai 
kur Dr. W. J. Pollard ekzemi- ‘ ‘

“Na u j ienose” 
kad policijai

Antras dalykas, kurs nelei-

girtuino užsimokėti.

pirmojo dalyko, 
KI. Jurgelionio 
kaipo biznieriaus.
“Naujienas”

tai pasiutęs 
sumanumas 

Girdi, jis 
taip išgarsinęs!, 

kad visi komunistai ir katali
kai skaito jas laižydamiesi;

Po- 
va- 
Po-

JiEŠKO KAMBARIU

SFASISLOVAS MALIAUSKIS 
Liko traukinio užmuštas spa- 

1? vaI" dieną- Buvo 
32 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voj. Paėjo iš šidlavos. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį ir 
dukterį 7 avėtų lavonas pašar
votas randasi 4221 S. Artesian, 
Avė. Laidbtuvčs bus panedėly,' 
spalio 23, 2 vai. po pietų, į Tau
tiškas Kapines. Visi giminės ir 
pažįstami yra kviečiami į laido
tuves. Lieka nubudę

Moteris Ona, duktė ir 
broliai: Pranciškus ir 
Juozas.

ant tokio tvirto pamato, kad 
ir ilgakaklis Jamontas su 

j tnimpakakliu Strazdu nieko 
negalėję paveikti savo “revo* 
liucijomis” ir intrigomis.

Pasak dčdelės, “Laisvė” kai
po dienraštis, nebesitiki ’viena 
nieko padaryti Grigaičiui. Vie
na, pertoli nuo Chicagos, ir 
antį a, taip sau... čia susitve
riąs reikalas reformuoti “Vil-

ir jos personalą. Geriausia 
busią partraukti iš kur nors 
naują manadžerį ir redakto
rių — pakeisti personalą. Po

DAMOKLEAN LAIKAI

t '
J. Lemgis
J. Brazauskas
T. Bagdonytė
V. Vilienė

JIEŠKAU GERAI UŽLAIKOMO 
kambario Brigton Parke bei jo arti
moje apielinkėje, bet butų geriausia, 
kad raštųsi prie Kedzie Avė. Malo
nėkite pranešti į Naujienų Town of 
Lake ofisą, 1614 West 46th St., 
Phone Boulevard 0672.

palydint
keturius

Pocienei 
jai tapo 
buketai, 

o po koncerto još garbintojai 
susirinko apie ją ir per valandą 
laiko neišleido namo. —R.

JUOKAI~

Damokle^, saldliežuvau
to jas teisme Dionisiaus iš 
Syracuse, 4 šimtmetyje prieš 
Kristų. : Kuomet girtų gau
jos linksminasi pagerbimui 
Princeses. Buvo iškelti la-j 
bai dideli pietus per valdyto-i 
ją ir buvo pakabintas ant 
plauko kardas viršui jo gal-j 14134 J. Griguola 
vos, dėl išgąsčio valdytojoj 14165 J.'jBučius 
kad jis žinotų kiek jam rei- 14195 J. Dovidaitis 
kės gyventi. Labai daugi 14217 D. Gelumginckienė 
žmonių ir dabar gyvena pa- 14224 J. Gelzinis 
našiame stovyje. Jų skilviai Į 14240 B. Janavičienė 
yra taip silpni, jų žarnos taip Į 14242 A. Masidunskis 
sugadintos, kad tokie žmo- 14256 P. Masiiionis 
nes niekuomet neturi gero| 14257 M. Vaišvilienė 
vidurių gromuliavimo, gal
vos skaudėjimo, išpūtimo. 
Ką jie nevalgytų, visuomet 
jaučia pakabintą ant plauko 
kardą viršui galvos. Tokia*

Jo ypatybė kiaura kišenė.
—Sako, kad visai priešingų 

ypatybių vyras ir moteris ap^' me atsitikime5 Triner’s Kar 
sivedę esti laimingiausi. |tusis Vynas yra * Vienatinė

Girdėjau taip kalbant. Del- gyduolė kuri pataisys SUlVUSj 
o aš ir j ieškau vesti tokią mo^ stovį. Jis išvalo ir sustipri-
erį, kur turi daug pinigų.

— ------ _X-
Valgykloj.

Lankytojas: —

na vidurius ir suteikia nor- 
ipalį lf veikimą. Jus galite 
gauti pas feavo aptiekorių ar-

Susimilda-■ ba pas gyduolių pardavinė- 
mas, tamsta, nešdamas man tojus kūrie turi teipgi kitas 
sriubą nelaikyk savo piršto j Trinerio gyduoles, specialiai 

sezono kosulio gyduoles, taip 
Nebijok, gi gyduoles nuo reumatizmo 

' Adv.

ją įkišęs!
Tarnautojas:

tamsta, sriuba nelabai karšta, ir neuralgijoj.

14258 A. Danupas
14259 K. Brazauskas
14273 O. Jonelienė
14274 š. Lukąuskis 
14282 J. Povilaičiutė 
14300 M. Tamoliene 
14303 P. K. Norkus 
14308 O. Stunkienė 
14318 A. Jurkutiienė
14322 D. Puronis
14323 D. Liberis 
14326 K. Žilinskienė
14328 D. A. Puranas
14329 A. Kajetonas 
14332 A. Mogilevskis

SIŪLYMAIKAMBARIŲ
GERA!? kambaris dėl vieno 

gero vaikino. Elektra, maudynė. 
Kreipkitės, pirmos lubos., 

3338 Emerald Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Čhicagoj ir apie- 
linkej. Įsteigta 84 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Čhicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE- 
rims. Parduodama geriausios rūšies 
vilnos nėriniams. Kaina už tolką 20c 
25c. 30c ir 35c, taipat parduodame 
svetorius dideliems ir mažiems, o taip
gi šilko-lininių siūlų nėriniams ir siu
vimui. Meldžiu skaitytojų pranešti ne
skaitančioms moterims.

F. SELEMANAVIčIA, 
524 W. 33rd St. kampas Pąęnell Avė 

medinis namas 2-os lubos

ROSE RE1TER
203 S'o. Dearborn St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
s. Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj/ prie Federalės 
valdžios Suv. Valst., dirbusių atei
vių skyriuje, įplaukų taxų. Aš ga
liu pagelbėti visokiuose dalykuose, 

' tiems kurie nori, apleisti Suvieny
tas Valstijas j r išgauti paliudysi
mus valdžios, arba kurie nori atsi
traukti savo gimines i šią šalį; 
taipgi gavime pilnų pilietiškų po
pierių. Aš 4uriu pžrtyrymą šiuose 
dalykuose ir suČėdysiu jums pinigų
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ĮIEŠKO DARBO REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
NORĖČIAU GAUTI DARBO PRIE 

fomišių; turiu ilgą patyrimą prie tai
symo visokių fonišių, upholstering ir 
kitokius darbus. Kam yra reikalingas 
tokis darbininkas, malonėkite atsi
šaukti.

F. KIZEL,
4149 S. Campbell Avė., 2nd floor

VYRŲ PARDAVIMUI saliunas, gera 
pinigų darymui vieta. Parduosiu 
pigiai. Priežastis pardavimo 
liga.

3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gėlių (kviet- 
,kų) krautuvė. Pigiai.

I 4224 Archer Avė.

FARMOS ANT PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO

REIKIA DARBININKŲ
________ MOTERŲ_______

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris be vaikų abelnam namų 
darbui, katra myli stuboj dirbti. Dra
panų plauti nereikia, mažų vaikų nė
ra, pastovus darbas ir gera mokestis, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišukite 
“Orermis” Chemical Laboratory, 1718 
So. Halsted St.

Darbininkų trokerių, mašim. 
darbui ir pagelbininkų. Patyri 
mas nereikalingas. Nuo šmoti 
darbas, kuomet išmoksta. Atei
kite pasirengę dirbti.

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

Riverdale, III.

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį, 26c į vai. 10 vai. į die
ną. Nuolatinis darbas.
BAKER FOOD PRODUCTS CO.

4856 S. Halsted St.

REIKALAUJA 10 merginų 
prie sortavimo popierų. Pastovus 
darbas. Gera mokestis. Kreipki- Į nevedęs 
tės į dirbtuvę, 1456 Indiana Av. 
tarpe 14th ir 16th St.

REIKALINGAS VYRAS UŽ ŽE- 
ritorių, gali būti ir apisėnis žmogus, 
Bet turi būti unijistas. Jai nesate 
jnijistas, aš galiu užmokėti įstojimą j 
uniją. Darbo nedaug. Atsišaukite už- 
rakalyj ant garadžiaus.,

M. LEGERAT, 
6536 Kenwood Avė.

REIKIA bučeriaus. Kad bu

5100 Archer Avė

REIKIA mokinių prie plaukų 
darbo. Gerai mokama mokinan
tis. 709 Marshall Field Annex 
Bldg., 25 East Washington 
Street.

REIKIA special order rubu 
kirpikų. Atsišaukite panedėlio 
?ytą.

LONDON BUTTON CO.
330 So. Franklin St.

REIKIA geros veiterkos. Dar
bas pastovus. Gera vieta ir ge
ra mokestis.

NATIONAL RESTAURANT 
1841 S. Halsted St.

REIKIA mašinų operatorių 
kautų šapoj, prisiuvimui ranko
vių ir tt. Atsišaukite panedėlio 
rytą.

LONDON BUTTON CO.
330 So. Franklin St.

REIKIA merginos arba mote
ries namų šeimininkės.

Atsišaukite:
1722 W. Chicago Avė.

Klauskite Mr. ar Mrs. Kiersch

REIKIA patyrusių čeverykų 
dirbėjų. , -

Atsišaukite:
W. G. HOGAN,

117 N. Wabash Avė.
REIKIA moterų pardavėjų į 

mastinių ta vorų krautuvę, kurio? 
moka lietuvių ir anglų kalbas.

1656 W. 47th St.

REIKIA šilkinių užlaidų dir 
bejų. Patyrusių. Gera mokestis 
ir bonai. Geros darbo sąlygos.

PREMIER MFG. CO.
46 W. Kinzie Street

REIKIA molderių ir mokinių 
nolderių, grinderių ir šiaip dar- 
jininkų. Atsišaukite tuojau 

ILLINOIS MALLEABLE
IRON co:, 

1760 Diversey Parkwžy

REIKIA kabinet dirbėjų į ra
kandų dirbtuvę, taipgi finišerių. 

SALTER tyFG. CO.
339 No. OaįŲey Blvd.

Vidutinio amžiaus moterų 
dirbtuvės darbui. Nuolat dar
bas ir geros algos stiprioms ir 
Šveikams moterims, kurios gali 
dirbti nuo štukų ant lengvų me
talinių šmotukų. Atsišaukite tuo 
jau į samdymo ofisą.

ILLINOIS MALLEABLE 
IRON CO.

1760 Diversey Parkway

REIKIA vyro prie 
tyj. Gera sąlyga 
darbas.

DAUGLAS BATH
3560 Roosevelt Rd.

darbo pir-
ir geras

HOUSE

REIKIA vyrų nuolatiniam 
darbui į popieros krautuvę, kai
po presmonų ir generaliam dar
bui. Mokama gera alga. Republic 
VVaste Paper Co. 1039 W. Con- 
gress St. netoli Morgan St.

REIKIA moterų siuvimui ant 
mašinos burlap maišų. Atsišau
kite rytą nuo 9 iki 12 arba 4 vai. 
po pietų.

3703 S. Wentworth Avė.

REIKIA kartį budavotojų —• 
lengvas darbas prie naujų ledi
nių karų. Viduje darbas.
American Car & Foundry Co.

2310 South Paulina St.

REIKALINGA patyrusi parda 
vėją kalbanti lietuviškai ir ang
liškai. Pastovus darbas ir gera 
mokestis. Atsišaukite: Baby 
store, 1656 W. 47th S t. *

JIEŠKAU apysenio vyro pa
gelbėti janitoriui, turi būti ne
vedęs, su mokesčiu sutiksim. 
W. Burbo, 1500 N. Kedzie Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI
REIKIA moterų smiltinę po- 

pierą rakandų šveitėjų.
PULLMAN COACH CO., 

3759 S. Ashland Avė.

DIDELIS BARGENAS

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Pardavimui bučerne ir grosernė, 
geriausioj uizniavoj vietoj, dauk stako 
ant rankų. 
Renda pigi, 
toj vietoj. , _
ant namo, loto, automobiliaus, farmos 
arba kitokio biznio. T. 1 * J a... 
duota ar išmainyta trumpą laiką, nes • w . • • _ - •

Lystas ant 3-jų metų. 
Visokių tautų apgyven- 

Parduosiu arba mainysiu

Turi būti par- 
» 

priežastis pardavimo yra labai svar
bi. Kreipkitės kuogreičiusiai, ba toks 
bargenas nevisados bus. Klauskit pas 
savininką. i

4800 So. Throop St. 
Phone Boulevard 0014

DARBININKŲ reikia, kaipo 
pagelbininkų prie mašinų nuo 
šmotų darbui. Patyrimas ne
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI su barais sa- 
liunas labai sferoj vietoj ir pelnin 
Kas biznis visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimui 
moteris mirė. 524 W. 37th St.

PARDAVIMUI saliunas — 
bargenas — ilgas lysas — turi 
būt parduotas tuoj aus kadangi 
turiu kitą biznį, lietuvių koloni
joj. 2649 W. 47th St.

PARDAVIMUI MORGIČIAUS 
“ bankas, apsaugos šėputės ir Real 
į Estate biznis su namu prie 51-os gat

vės, arti Robey St. Moderniškas 
banko priekis su rakandais, viršuj 5 
kambarių flatas, svetimšaliais apgy- 
ventoj apielingėj. 51-a gatvė bu? 
greitai apgyventa bizniais, visokio? 
rūšies krautuvėms, prapertės vertė 
padidės, ši yra proga pirkt įsteigtą 
biznį, kadangi parduodama iš priežas
ties savininko mirties. Kaina $40- 
000.00.

Kreipkitės:
1948 East 51st Street

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA. 
Klininimo, prosinimo ir naujų drapa
nų siuvimo. Geri visi įtaisymai. Par
duosiu už pigią kainą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

5116 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA KOTELIS IR ŠTO- 
ras, galiu mainvti ant namo, parduo
siu t:k štoYą arba visą biznį, čia ge
ra vieta dėl dviejų partnerių, kas no
rite gerą biznį nepraleiskite progos. 
Savininkas yra personas negali užiu- 
rėti pats. Agentai nepageidaujami 

P. GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ LA- 
bai geroje vietoje lietuvių ir lenkų ap
gyventoje biznis išdirbtas per daugel 
metų. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

Kreipkitės:
4431 So. Wood St.

♦
PARDAVIMUI RESTORANAS 

Lietuvių ir kitokių tautų apgyvento j 
vietoj, biznis išdirbtas per daugel me
tų. Parduosiu už cash arba ma ny- 
siu ant namo ar kitokio biznio. Prie
žastis pardavimo labai svarbi. Kreip
kitės į Naujienų Bridgeporto Skyrių. 
3210 S. Halsted St., Box 41.

GERA PROGA LIETUVIUI
Pardavimui grosernė ir bučerne lie-1 

tuvių ir kitų tautų apgyventoj vietoj. 1 
arba priimsiu į partnerius su mažai 1 
pinigų. Geistina, kad butų nevedęs ir 1 
turėtų nors biskį patyrimo. . Taipgi 1 
nebrangiai atiduosiu už teisingą pa-1 
siūlymą. Kreipkitės:

3537 S. Wallace St.

PARDAVIMUI expresinis biz-| 
nis 1 trokas ir kiti visi reikalin-1 
gi daiktai prie mufinimo ir ang-1 
iių vežimo. Parduosiu pigiai, nesi 
turiu dvi vietas 3229 Aubum av. 1

PARDAVIMUI saliunas; pusei 
arba visas. Afbą mainysiu antį 
mažo automobiliaus — Ford sę-1 
dan arba Kup. 2241 W. 21 St Į 
Canal 3072. ; į

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR DE- Į 
licatessen store. Turi būt parduota 1 
šią nedėle. Yra 5 kambariai pągy- Į 
venimui. Daug stako ir geri fixtures. 1 
Parduosime už $495. Yra verta $800.1 
Ateikite pamatysite. Į

8029 W. 38th St. j

PARDAVIMUI GROSERNĖ, KEN-I 
d žiu ir saldžių gėrimų krautuvė, biz-1 
nis išdirbtas per 9 metus. Renda pa-1 
gi. Priežastis pardavimo, turiu du 1 
bizniu. Vieta apgyventa visokių! 
tautų. 1

Kreipkitės:
3500 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA pigiai kietomsl 
anglims šildomas pečius ir gra- 
mafopąs. Kam reikalingi šie da- Į 
lykai nepraleiskite progos. 2928 
W. 40th PI. 1 'lubos.

PARDAVIMUI saliunas gero-Į 
je vietoje, biznis išdirbtas per 
daugel metų. Priežastį pardavi-Į 
mo sužinosite ant vietos. Kreip-| 
kitės. 4405 So. Wood St. j

1
PARDAVIMUI saliunas, lietu- 

vių kolonijoj, biznis geras. Par
davimo priežastis — einu į kitą! 
biznį. Parduosiu pigiai. j

1457 So. Sangomon St. j
4.

PARDAVIMUI saliunas, viso- 
kių tautų apgyventoj vietoj. Par
duosiu todėl, kad sergu. Biznia i 
geras. . 'į į-. ; r

4435 So. Honore St. 1■ * ’ 1
PARDAVIMUI pigiai Jack 1 

And Jonys Cafe.
Kreipkitės:

2001 West 47th St., '
Kampas 47 ir Robey St. {

1
PARDAVIMUI du merginų ’ 

kautai (su kalnieriais). Pigiai L 
Krautuvė.

3112 So. Halsted St. j

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė. Vieta randasi prie 
šv. Jurgio mokyklos, biznis senas, iš
dirbtas per ilgą laiką. Renda pigi. 
Lysas ant 3 metų, užpakalyje gara
džius. Pardavimo priežastis patirsi
te ant vietos.

8222 Aubum Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė, geroj vietoj, 
t " .
5ų, daugiausia Lietuvių, 
t
bet bučernės biznio nemoku, 
bučeriui gera vieta, galima pirkti ir 
m namu. 921 Jenne St., Wenosha, 
Wis.

šerne, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 10 metų. Apgyventa visokių tau- 
-ų, daugiausia Lietuvių. Priežastis 
pardavimo — pirkau namą su bizniu, 

Geram

PARSIDUODA GERAS RESTAU- 
•anas lietuvių kolionijoj pietinėj daly- 
le miesto, įrengtas pagal šios mados, 
rerai išdirbtas biznis; parduosiu labai 
ūgiai. Kreipkitės:
SOUTH SIDE REALTY & INS. CO., 

4650-52 So. Ashland Avė.,

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
synrui šapa. Geras biznis. Turi bū
ti parduota panedelyj iš priežasties li- 
■ros. Elektros mašinos. Gyvenimui 
žambriai iš užpakalio.

SAM PLESNIK
1908 Canąlport Avė.

PARDAVIMUI Dry Goods 
krautuvė. Mainysime ant play- 
er piano arba cash.

4061 Archer Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 

kandai, 2 pečiai kūrenami minkštoms 
ir kietoms anglims, 2 gramafonai su 
visais rekordais, 3 komodos. Setas iš 
1 šmotų, 3 lovos. Parduosiu už pigią 
kainaą.

Kreipkitės visados.
3200 Lime St.

AUTOMOBILIAI
HAYNES SEDAN 1920 — 7 SĖ- 

iynių, gvarantuojamas pirmos klesos 
jadėjimas . Turi pamatyt, kad ap- 
:ainavus, tai yra aukštos rūšies auto- 
noblius. Parduosiu visai pigiai. 
(1. Schaffner 8rd apt. 1603 So. Kedzie 
Avė., Phone Rockwell 7117.

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ IŠ
PARDAVIMAS TURI BŪT 

PARDUOTI.
Dort 1920, ’5 ‘ p'asažierių, tur- 

ing. Numalėv’Ot&s neblunkama 
maleva. Mechaniškas sudėjimas 
šio autornobiliius yra puikiau
sias. Turi visus gerus, tajerus, 
taipgi užrakinamas ir yra bum- 
peris. Tas yra, tikras bargenas 
už $350.00.

Oldšmobile,' ž pasežierių sė
dau. Šis automobilius yra labai 
gerame'stovyje, užsirakina taip 
kaip naujas automobilius. Atpi
kite ir pažiūrėkite šį automobi
lių, kaina $525.00.

Kissel automobilius. Šis yra 
puikiausias automobilius kuris 
kainuoja $3000 ir visuomet bu
vo gerai prižiūrimas. Turi labai 
puikų uždaromą viršų ir yra tin
kantis žiemai, už $475.00.

Oldsmobile, 7 pasažierių, 1919, 
turing automobilius. Šis yra pa
rink tinis automobilius. Kaip jus 
jį pamatysite, pasakysite, kad 
su juo nėra daugiau važinėta 
kaip penki tūkstančiai mylių. 
Tikras pirkinys už $350.00.

Lengvos į^lygos
W. V. FAUNCE MOTOR CO. 

2035 Michigan av. Cahimet 4229

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI PUIKIAUSIS 2 
ikštų mūrinis namas Chicagoj, pui- 
is 6 kambarių flatas ant antrų lu- 
I, krautuvė ir 4 kambariai ant pirmų 
aršto vandenio šiluma, elcktro švie- 
, čerpių maudynė, didelis skiepas, 
automobiliams garadžius, arti 
re ir 47-tos gaviu. Kaina 
0,500.

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

Pardavimui senai įsteigta cigarų 
rbykla ir didelis muro namas. Iš- 
okinsiu biznio, kas pirks. Kaina 
5,000.

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

Ho- 
tik

PARDAVIMUI DIDELIS DVIEJŲ 
ikštų medinis namas, didelis Storas 
mai ir 5 kambariai dėl gyvenimo, 
ršuj didelė salė dėl mitingų, visi šios 
ados įtaisymai; tuščias lotas šalę — 
iežastį patirsit ant vietos.

2321 W. 69th St. 
prie Westem Avė.

18
25

Mil-

nuo 
bu-

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

90 ak. Illinois 2^ mylios 
miesto, derlinga žemė, geri
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 Chicagos, gera 
žemė prie streetkarių ir bulvaro, 

^miesto vanduo stuboj, gražus so
das, 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

Barbenai
Dai: laikas gauti gerų lotų 67 St. ir 

Western Avė., arti švento Kazimiero 
Vienuolyno, žinote gerai, kad West- 
em Avė lotų kaina kila kas dien aukš- 
tin, ba ten bus gera ateitis į trumpą 
laiką, nelaukite, bet dabar pirkite ko- 
liai kainos prieinamas. Maplewood 
arti 68th Street, kaina $500.00 
Artesian 68 St. kampas, kaina $1000. 
VVestern Avė. lotai nuo $1500 iki $2500 
taipgi namų visokių skyrių.

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Westem Avė.

Tel. Republie 5550

TURIU mūrinį namą pardavi
mui, 4 ir 5 kambariai; parduosiu 
labai pigiai ir ant lengvų išlygų. 
Matykit C. Grite, 901 W. 37th 
Street.

MOKYKLOS

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farm-as, bu- 
černes ir kitokius biznius, taipgi mai
nau namus ant farmų, lotus ant namų. 
Turiu daug visokių namų dėl pasirin
kimo. Katrie norit mainyti namą ant 
bučemės arba bile kokio biznio ant 
namo, tai nėškit kuogreičiausiai pas 
mane, tai bus parduotas, ar išmainy
tas į trumpą laiką, nes daugiau yrc 
pirkėjų ne kaip Veikia'. Didžiausls pa
sirinkimas pas mane. Duris atdaros 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vakarais.9 vai. ryto iki 9 v. vakarais. 

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

ANT MAINYMO BIZNIO AR LOTO
Turiu gerą namą puikioj apielinkėj 

ir pigiai. Mainysiu ant bučemės. 
grosernės, loto ar kito kokio biznio, 
nepaisant kokioj apielinkėj, atsišaukh 
tuoj:

J. NAMON,
808 W. 83 Place, arti Halsted St., 

Phone Boulevard 1550

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nis namas, frunte saliunas, užpakalyj 
pagyvenimas, ant viršaus 2 familijos. 
aukštas beismantas, cimentuotas, ga
radžius, apšildomas garu, geras biz
nis, per ilgus metus išdirbtas. Visokiu 
tautų apgyvento. Parduosiu pigiai 
nes važiuoju į Lietuvą. Matyti galima 
visada. F. Ruzello, 8814 Houston Av 
S. Chicago, III. Tel. S. Chicago 0789.

KAS NORIT GERA NAMA 
IR PIGIAI

Pardavimui dviejų pagyvenimų mū
rinis namas po penkis ir šešis kam
barius, elektra, maudynes, visur kiet 
medžio, aukštas skiepas cimentuotas 
namas randasi South Side arti 67tc 
bulvaro, labai puiki v<’eta medžiais ap
augusi, kaina tik $7600, morgages ant 
namo yra $4500, įnešti reikia $300C 
priežastis pardavimo svarbi. į savaitę 
laiko turi bnt parduota. Kreipk’tė? 
tuoj po:-, J. N^mon, 808 W. 33 Place 
arti Halsted St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parsiduoda kampinis bizniavas na
mas, dabar yra bučemė ir grosernė. 
Galima nirkt vien tik biznį be namo 
biznis išdirbtas per ilgus laikus, vi
sokių tautų apgyventa vieta, parduo
siu daug pigiau negu verta, nes ta
rnu biznyje nėsu patyręs, arba mai
nysiu, ant mažesnio namo, farmos. 
loto automobilio arba saliuno Dry 
Goods store arba ne didelio Hardware 
Store, kas norite įsigyti gerą biznį, 
nepraleiskite tą progą, kas pirmesnis 
tas laimės, namas ir biznis, turi 
parduotas ar išmainyts į trumpą 
ką, kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafalette 5107

būt 
lai-

REIKIA foundrės darbininkų 
43c. į valandą. Kreipkitės Sam
dymo Skyriun. South Canal & 
15th St., ir South Kedzie Avė.
& 40th St. Crane Co.

RESTAURANAS PARDAVIMUI. 
Geras bizniu ilgas lysas ir didelis 
‘a* ^enas-_ Tun būt parduota greitai, 
arba pusininką priimsiu. Priežastis 
— .turiu du bizniu.

2308 S. Halsted St.

EXTRA
Parsiduoda bučemė ir grosernė pie

tinėj dalyj miesto. Pikčeriai 1-os kle
sos. Priverstas parduoti, nes nenusi
mano apie tą bizni, arba mainysiu ant 
mažo namelio. Kreipkitės nuo 6 iki 
9 ryto ir nuo 6 iki 9 vakare. 3338 S. 
Aubum Avė. Yards 1571. i

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

6404 Filis Avė.
Tel. Midwav 4676, 

Klauskit T. Budginas.
• 'J :.

JŲSŲ RENDOS PINIGAI NU
PIRKS JUMS NAMA

3 kamb. cottage ir 4 lotai $3,150; 
$900 įmokėt:. 4 kamb. cottage, didelis 
lotas, $2,550 įmokėt $500; 5 kamb. 
cottage ir 2 lotai; $3,000, mokėt $500: 
4 ir 5 kambariai ir 4 lotai, fumaso 
šiluma, elektros šviesa $3,800, įmo
kėt $1,000, 2 flatai po \ kamb. mū
ras, bargenas, $6,800, įmokėt $1,000. 
Ta:pg-i biznio ir rezidencijų lotai taip 
nip*ns kaip $195. Matvkit Mr. Fitch, 
J. N. Zewart & Co., 4400 S. Kedzie 
Avė. Lafayette 5604.

ikni

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit namą išmokėta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
apielinkėj butų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus parduotas į trumpą lai
ką, nes kostumeriai laukia musų ofise 

F. J. SZEMET & CO.,
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824 

>_____ ___

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
aam-as, akmeninis priešakis, 2-jų 

“•lukštų, 2 flatai po 7 kambrius, kietu 
medžiu finišiuots, karštas vanduo, 
elektros šviesa, rendos atneša $120.00 
int mėnesio, lotas 29x125. Prie I>owe 
Avė. netoli 32ro St. Tiktai $11,000.00.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31 & Wallace St. West Thirty-First St 

State Bank Bldg.

EXTRA BARGENAS
Pard.avimui 2 lotai ir 2 bames mie

sto vanduo, namas nudegęs. Parduo
siu pigiai nes turi apleisti miestą 
Lotai randasi gražioj vietoj ant Kel- 
der Avė. ir 55th St. Kreipkitės.

4641 Wentworth Avė.
3 lubos iš fronto

EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ii 
3 kambariai elektros šviesa,* mau- 
lynčs, aukštas cimentuotas skiepas, 
r visi kiti naujos mados įtaisymai 
įamas randasi labai gražioj vietoj. 
Brighton Parke, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant cottage, kur geroj 
vietoj.

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

NAUJAS mūrinis garadžius 
ant 4 lotų 110 automobilių įtal
pos, štimu apšildomas parsiduo
da bekeik už pusę kainos gara
džius ant didžiausio trakto piet
vakarinėj dalyj Chicagos.

CoaJ Yardis ir budavojimo ma- 
terijolų sankrova su 5 vežimais 
8 arkliai ir visokio tavoro. Mūri
nis namas 60x150 pėdų su svi
riais fraight karių įeina į vidų 
namo, greitu laiku parsiduoda 
mažiau kaip už pusę kainos, ran
tas ant didelės bizniavos gatvės, 
oietvakarinėj da'lyj Chicagos. 
United Land & Investment Co., 

4454 S. W estem Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant dviejų pagyvenimų, po 4—5 kam
bariai. Visas įtaisymas pagal nau
jos mdos. Rendos $60 mėn. parduosiu 
iž $6300, nes važiuoju Lietuvon. Par
duosiu rakandus ir kas norėsi galės 
tuojaus apsigyventi. Atsišaukite prie 
savininko. 763 S. Kolmar Avė., Chi
cago, arti Cicero. t

SUTAUPYSI $1,000
2 aukštų ir 6 flatų mūras, pečiais 

šildomas, rendos $2,080 į metus. Kai
na $11,800, namas randasi 5317-19 
Wentworth Avė. Taipgi krautuve ir 
5 flatų mūras; rendos neša $2,400. 
Kaina $13,000. Namas yra 5219 Went- 
vorth Avė. Kreipkitės. M. T. Plum- 
mer, 7848 So. Halsted St., Phone 
Stevvart 710’1

BRIGHTON PARKE 2 FLATAI 
mūrinis namas po 5 kambarius, naujos 
vanos, elektra gasas, su beismantu, 
nagai naujausios mados po 4449 So. 
Sawyer Avė. Su $2500 įmokėjimu ar
ba mainysime lotą arba mažesnio^na- 
mo. Atsišaukite pas savininką.

J. J. STRAVINSKAS 
704 W. 31 St.

NAUJAS MŪRINIS BIZNIO NA- 
mas 2 aukštų. 2 Storai dideli ir 2 fla- 
tai po 6 kambarius, garu apšildomas. 
Renda $3120 į metus, kaina $14,000, 
namas pietvakarinėj dalyj Chica
gos.

4 flatų marinis naujas namas, 2 lo
tai, garu apšildomas, renda $2400 į 
metus. Kaina $15,000, namas piet
vakarinei dalyj Chicagos.

CHAS ZEKAS, 
4454 So. Western Avė.

Bargenas. 3 FLORŲ MŪRINIS 
namas su stogu ir beisementu, flatai 
po 5 ir 4 kambarius namas randasi 
skersai Davis Sųuare Parku ant Town 
of Lake. Labai pigiai parsiduoda 
arba mainysiu ant bile ko, pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Savi
ninkas A. G. 1437 S. 49th Court, Ci
cero, III. Phone Cicero 6048.

BARGENAS, 2 AKERIAI ŽEMĖS 
ir 2-jų kambarių namas randasi Lom- 
bard, III apie 35 minutės nuo Chicagos 
ant C. A. & E. RR. žemė yra 4 blo
kai nuo stoties, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant automobiliaus. Savinin
kas P. C. C. 1505 So. 49th Court, Ci
cero, III.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

S'ararPatek, pirmininkė.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato. Švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wells St., Chicago.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Aąglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais. 
«■...........4.i .i ■■■ i ..................

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra' geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, rrrieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prięinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake S t r., ant 4 luhu

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių Ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augšteeniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto ild 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PK1VATĖS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL O F MOTORING 

1507 W. Madison St.

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate-
• matikos.

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradekite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
tis barbeno amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St.


