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Rusija panaikins užsienio 
prekybosmonopolių

Bolševikai Vladivostoke
■■ <1 ■

Rusija vėl maino savo, politiką

Rusija panaikins užsienio 
prekybos monopoliy

Ateteigs laisvę prekybos su 
užsieniu ir sugrąžins užsienio 

piliečiams jų nuosavybes.

BERLINAS, sp. 25. — Ru
sija neužilgo panaikins val
džios monopolių ant užsienio 
prekybos ir tuo atidarys Rusi
jos ir Siberijos marke tus Eu
ropos ir Amerikos prekybai, 
kaip kad buvo prieš karą. 
Apie tai paskelbė Rusijos am
basadorius Vokietijoje Nikolai 
Krestinski, kuris dabar sugrį
žo iš Maskvos.

Tą ūmią permainą Rusijos 
politikoje, kurios pasaulis lau
kė per penkis metus, padarė 
apsilankymas Maskvoje Franci- 
jos valdžios pusiau oficialinės 
Edourd Herriot misijos ir nuo
latinis Jungt. Valstijų atsisa
kymas turėti reikalų su Rusija 
iki Rusija nepermainys savo 
politikos.

Premieras- Leninas * daugiau 
negu kas kitas privertė sovie
tų pildomąją tarybą atsižadė
ti savo pirmesnės politikos 
“nedaryti koncesijų kapitalis
tinėms šalims.” Kiek pasvei
kęs jis per kelias savaites 
svarstė Rusijos politines ir 
ekonomines problemas ir tada 
pareikalavo iš pildomosios ta
rybos padaryti griežtas per
mainas Rusijos užsienio poli
tikoje.

Leninas gavo griežtą Jungt. 
Valstijų atsisakymą tartis ir 
turėti kokių nors reikalų su 
Rusija, kuomet sovietų val
džia dalino žemes ir koncesi
jas užsienio kompanijoms, vi
sai neatsižvelgdama kam prik
lausė tos nuosavybės prieš re
voliuciją.

Tup pačiu laiku įvyko ir 
Krasino-Urąurart incidentas. 
Komisarų taryba atsisakė ra
tifikuoti Krasino padarytąją 
Berline sutartį dėl sugrąžini

mo Russo-Asiatic Consolidated 
Coip. nuosavybių vertės $25,- 
000,000. Krasinas per daugelį 
dienų ginčijosi su Leninu ir 
gabaus pasiūlė savo rezigna
ciją kaipo prekybos komisaro. 
Premjeras atsisakė priimti 
Krasino rezignaciją ir paliuo- 
savo jį trims mėnesiams nuo 
ėjimo pareigų.

Po to Leninas kreipėsi prie 
komisarų * tarybos ir pasiūlė 
sekamą programą, kuris tapo 
priimtas: / .

1. Sugrąžinti buvusiems prieš 
revoliuciją savininkams visą 
privatinę nuosavybę, nevirši
jančią vertėje 10,0(H) auksinių 
rublių ($5,000).

2. Sugrąžinti buvusiems 
prieš revoliuciją savininkams 
tam tikrą dalį jų nuosavybių 
pavydale koncesijų 99 metų 
laikui, valdžiai gaunant tam 
tikrą nuošimtį pelno.

3. Atsteigti neviršijančioms 
10,000 auksinių rublių vertės 
nuosavybėms paveldėjimo tei
sę.

4. Pradėti derybas su kitų 
šalių valdžiomis apie sugrą- 
šinimą niekuriomis sąlygomis 
visų privatinių nuosavybių, 
priklausančių užsienio pilie
čiams.

Krasinui tapo pavestas visų 
šių derybų vedimas ir jis nuo 
pradžios ateinančių metų lan
kysis visose užinteresuotose 
šalyse kaip tik 'bus padarytas 
preliminaris susitarimas tarp 
Rusijos valdžios ir pavienių 
kitų šalių valdžių. Veikiausia 
pirmoji sutartis bus padaryta 
tarp Rusijos ir Vokietijos.

Bolševikai esą Vladi
vostoke

GENSAN, Korėjoj, sp. 25.— 
520 pabėgėlių iš Vladivostoko 
atvyko į čia. Tarp jų yra ir 
gen. Merkulov, buvęs Vladi
vostoko valdžios galva. Didžiu
mą pabėgėlių važiuoja į Bar

biną, Manžurijoj, ’ kur balt- 
gvardiečiai organizuoja savo 
pulkus puolimui bolševikų. 
Merkulovas irgi ten važiuo
siąs, nors šeiminą siunčia į 
Šanghajų. 60 bailtgvardiečių 
kareivių neleista išlipti nuo 
laivo, bet kitiems, po nugink
lavimo, leista išlipti ir jie, ja
ponų lydimi, tuoj aus išvažia
vo į Manžuriją.

Jie išplaukė iš Vladivostoko 
spalio 20 d., kada bolševikai 
buvo už 18 viorstų ir laukė 
užbaigimo japonų evakuacijos 
spalio 26 d. Pabėgėliams išva
žiuojant Vladivostoke tapo pa
skelbtas generalinis streikas.

Gautosios japonų bevieliniu 
telegrafu žinios sako, kad bol
ševikai jau įėjo į Vladivosto
ką ir gyventojai iškėlė raudo
nas vėliavas, kurias jie pir
miau laikė paslėpę. Gyvento
jai visą laiką pritarę bolševi
kams, tik negalėjo to parodyti 
dėl bailtgvardiečių siautimo.

Kitos žinios sako, kad vietos 
gynimo draugija saugo amu
nicijos sandelius, laukdama 
atėjimo bolševikų. Ji prašiusi 
bolševikų nepulti miesto, dė
lei ekspliozijų pavojaus.

Rusija mažins pinigus
Mažinimas labai paprastas: . 

nukapos nulius.

MASKVA, sp. 25. — Pas
tangose labiau sutvirtinti rub
lį, finansų komisija sumanė iŠ 
leisti naujus pinigus, kurie pa
naikintų senuosius pinigus, 
skaitomus dabar inilionais ir 
bidonais. Tai bus padaryta la
bai lengviu ftudu, nukapojant 
paskutinius šešis nulius (0). 
Taip vieton dabar esančio apy
vartoje 1,000,000 rublių popie
rinio pinigo, 1923 m. pinigų 
laidoj atstos vienas1 rublis.

Koncentruoja kariuomenę
_ f

ATHENAI, sp. 25.— Gauto
mis autentiškomis žiniomis, 
Turkijos nacionalistai yra su
sirūpinę tuo, kad Rusija kon
centruoja savo kariuomenę 
prie Turkijos rubežiaus. An- 
goros valdžia taipjau esanti 
susirūpinusi jRu^ijos reifkapai- 
viinū didesnio kooperavimo.

Rusai užėmę Kars ir grumo- 
ją užimti kitus miestus palei 
Rusijos-Turkijos liniją.

Turkai priešinasi Serbijos ir 
Rumunijos dalyvavimui arti
mųjų rytų taikos konferenci
joje. Jie taipjau norėtų, kad 
konferencija butų laikoma Ita
lijoje, o ne Šveicarijoje. Bet 
talkininkai nusprendė kitaip.

Kunigas smerkia bažnytinę
tikybą

Atmeta Kristaus dieviškumą.

Del registracijos . 
pora pastabu

Kad daugiau žmonių galėtų naudotis balsuojamom 
blankutėm, šiame numery dedame jų ne vieną, bet keletą. 
Skaitytojų prašome duoti tų blankučių kitiems, kur “Nau
jienų” neskaito. Lai balsuoja.

Perskaitykite kiekvieną balsuojamąjį klausimą ir atsa
kymui dėkite kryžiuką atatinkamame langely — “tkip” ar • 
“ne”. Daugelis suklysta ypač paskutinį (5) klausimą bal
suodami. Atsakydamas “ne” į pirmuosius 4 klausimus ir 
dėdamas kryžiuką dešiniajame langely, dažnas toj pačioj pu
sėj padeda kryžiuką atsakydamas ir į 5-tąjį klausimą, vadi
nas, balsuoja “ne”, kuomet be abejo jis norėjo balsuoti 
“taip”, o todėl ir butų turėjęs kryžiuką dėti kairiame lan- 
gely. ,

Balsuokite visi, vyrai ir moterys, jauni ir senesnieji.
Raginkite kitus balsuoti.

Iki šiol prisiųsta Redakcijon jau daugiau kaip tūkstan
tis nubalsuotų blankų. Tai beveik vien iš Chicagos. Iš ki
tų, tolimesnių kolonijų dar nespėjo pasiekti.

Ateinančio šeštadienio “Naujienų” numeris bus pasku
tinis, kuriame bus įdėta balsavimui blanka, nes su tuo nu
meriu užsidaro anketa.

Prašome dėlto pasiskubinti.

Užgyrė paskolą Chinijai
KANTONAS, sp. 25. —' Di

džiuma balsų Kuantungo pro
vincijos seimas užgyrė antrą 
kontraktą, kuriuo Anglijos 
kapitalistai antru kartu pro
vincijai paskolins $10,000,000. 
Pirmesniam posėdy seimas pa
sipriešino užtraukimui naujos 
paskolos, bet kada provincijos 
gubernatorius Čen Hsi-žu pats 
paskolino $125,000 užmokėti 
užsilikusias algas seimo na
riams, tada seimo nariai pa
žiurėjo į paskolą kitokiomis 
akimis.

NEW YORK, sp. 25. — Kun. 
Samuel Davis McConnell, bu
vęs klebonas Šventosios Trejy
bės bažnyčios Brooklyne ir 
buvęs per 50 metų vienu žy
miausių episkopalų kunigų, 
ant kurios yra paremta baž
nyčia, atmeta Naujojo Testa- 
irįento stebuklus ir nepripa
žįsta Kristui dieviškumo. Tarp 
kitko jis sako savo knygoje:

“Per 50 metų buvau bažny
čios kunigu. Aš įstojau kuni
gystėn su entuziazmu, tikėda
mas, kad bažnyčia yra viena
tinė organizacija pasauly die
viškojo paėjimo* kad ji paei
na nuo Jėzaus Kristaus ir kad 
jis yra vienatinis Dievo sūnūs. 
Aš • nenoromis turėjau prieiti 
prie išvados, kad visa tai yra 
netiesa.”

Kunigas mano, kad bažny
čioje yra daug daugiau pago- 
nizmo, negu Kristaus gyveni
mo. Žinomieji faktai apie 
Kristų, sako kunigas, sutilptų 
į mažiau kaip laikraščio skil
tį ir apie jį mažiau yra žino
ma, negu apie niekurius kitus 
to laiko žmones.

Jis sakosi ikišiol tylėjęs to
dėl, kad norėjęs būti tikru 
pirm negu prabils viešai. Bet 
50 metų esąs užtektinas lai
kas svarstymui. Dabar jis vie
šai pasako savo įsitikinimus ir 
palieka pačiai bažnyčiai nu
spręsti ką su juo daryti. Bet 
jis tikisi, kad galbūt bažnyčia 
ir toliau paliks jį kunigauti. 
Dabar jis yra pasišalinęs nuo 
kunigystės ir gyvena ties Eas- 
ton, Md.

Savo knygoje jis pažymi 
nuolatinį žmonių šabnimąsi 
nuo bažnyčios. Jis sako:

“Apšviestasis ir praktiška
sis pasaulis nuolat vis labiau 
šalinasi nuo bažnyčios. Aš da
bojau tą judėjimą per 50 me
tų. Ar galima ką nors padary
ti, kad tai pakeitus? Pirm vis
ko bažnyčia turi atverti savo 
akis ir pasižiūrėti, bet žiūrė
ti ji turi į dalykbs ne kaip jie 
buvo 4, 12 ar 18 šimtmety. Ji 
nebegali ilgiau pasilikti pak
vaišėlių rojuje.”1 m,

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apieliukei pranašauja 
Šiaip: * ■

Kabinetas sudėjo prisaiką.
LONDONAS, sp. 25. — Nau

jasis premiero Bonar Law ka
binetas sudėjo savo prisaiką 
šiandie karaliaus rūmuose. Su
dėję prisaiką ministeriai pra
dėjo tuojaus eiti savo parei
gas. •

Už karą turi užmokėti 
turčiai

Sako Anglijos darbininkai. 
Anglija turi užmokėti Ameri

kai, sako Lloyd George.

LONDONAS, sp. 25.— Dar
bo partija šiandie išleido ma
nifestą, kuriame ragina už
mokėti šalies skolas sutveriant 
“karo skolų atlyginimo fon
dą,” kurio naudai butų uždė
ti specialiniai mokesčiai ant 
turto, viršijančio £5,000 (apie 
$25,000).

Manifeste toliau pareiškia
ma, kad turi būti pakeista tai
kos sutartis ir Vokietijos kon
tribucija, kad turi būti suteik
ta laisvę Dardanelų perta- 
koms, turi būti suteikta Egyp- 
tui nepriklausomybė, o Indijai 
savyvalda.

Darbo partijos manifestas iš- 
sireiškia prieš revoliuciją ir 
sako, kad “Darbo programa 
yra geriausia atrama prieš 
prievartingą sukilimą ir klesų 
kovą.” “Demokratinė valdžia,” 
sako toliau manifestas, “gali 
būti įvesta be kraujo pralieji
mo ir prievartos. Darbo parti
jos tikslas yra konstitucinėmis 
priemonėmis įvykinti lygesnį 
padalinimą šalies turtų. Tai 
nėra nė bolševizmas, nė ko
munizmas, bet šalto proto tei
singumas.”

Manifestas sako, kad darbi
ninkai nebaus taupumo, bet 
jie reikalaus, kad pelnagaudos 
sugrąžintų dalį turtų, kūrins 
jie susikrovė laike karo. Dar
bininkai taipjau stovi už už
dėjimą taksų aut žemės.

Lloyd George kalba.
Šiandie cx-premieras Lloyd 

George kalbėjo koalicijos libe
ralų narių parlamento susirin
kime apie busiančius rinki
mus. Lloyd George sakė, kad 
jis remsiąs bile kurią partiją 
ir bile 'kurią valdžią, kuri lai
kysis “taikos, ekonomijos ir 
nuolatinio progreso” politikos 
ir nebus ne revoliucinė, nė re
akcinė.

Jis taipjau stovįs, kad Angli
ja užsimokėtų visas savo sko
las Jungt. Valstijoms ir kad 
butų padarytas didesnis susi
artinimas tarp Anglijos ir 
Jungt. Valstijų. Jis taipjau 
stovįs už tautų sąjungą, bet 
kol Jungt. Valstijos ir visos 
kitos nepriklausys tautų są
jungai, tol ji negalės sėkmin
gai veikti.

Del Vokietijos kontribucijų 
ex-premieras sako, kad iš Vo
kietijos neturi būti reikalau
jama to, ko ji negali užmokė
ti, bet kiek ji gali, tiek turi 
užmokėti.

Jis taipjau stovįs už atnau
jinimą sutarties su Rusija.

Jis karčiai atsiliepė apie 
konservatyvų pasitraukimą iš 
koalicij os. Nepriklausoma isiais 
liberalais, kurie pasitraukė iš 
koalicijos, jis taipjau yra la
bai nepatenkintas, nes jie dau
giausia kovoją su koalicijos 
liberalais. Iš jo kalbos galima 
spręsti, kad jis numato, jog I 
sekami rinkimai nebus tai ko
va tarp konservatyvų ir libe
ralų, bet tarp konservatyvų ir 
Darbo partijos ir kad toje ko
voje liberalams bus labai sun
ku pasirodyti. Jis kalba, kad 
liberalai gal pralaimės, bet 
nors jie gal ir pralaimėsią, tai 
vistiek jie pralaimėsią ir žu- 
sią kovoje.

Lietuvos
■■■■■■» H ■■ ■

Vilniaus kaimely
Čiurlionys, Švenčionių apskr. 

Čia yra dvaras garsaus gr. Kra- 
sickio Bi'beršteino, kuris labai 
kamavo žmones vokiečių, o da
bar taip pat tapo nepakenčia
mas žmonėms, nes paėmė į 
savo rankas visus ežerus ir net 
savininkams neleido gaudyti 
žuvų. Nesenai rasta jis nužu-, 
dytas, netrukus jo prievaizda 
taip pat nudėta. Buvo tai dar
bas paprastų banditų, kurių 
pas mus pilna, nes policija vi 
sai vagimis nesidomi, o savo 
“gabumus” skiria -lietuvių mo
kykloms, mokytojams ir laik
raščiams su kalendoriais. Poli
cija tuojau suvertė visą , bėdą 
ant lietuvių partizanų. Tačiau 
vietos gyventojai patys sugau
dė galvažudžius ir tuomet pa 
si rodė, jog jie nieko bendra ne
turi ,su lietuvių partizanais. 
Taip einant policijai savo pa
reigas, greitu laiku reikės vi
siems atsipirkinėti nuo bandi
tų.

Švenčionys, čia sugalvota 
naujiena: nebeduodama lietu
vių vakarėliams leidimų. Pata
riama kreiptis į Vilnių, o iš 
ten siunčiama pas vietos vald
žią. šito dar nebuvo.

Audiškis, Švenčionių apskit 
Musų valsčiuje yra buvusi ru
sų vokiečių fronto linija. To
dėl čia daugybė sugriautų tro
bų. Tačiau kariavusieji yra pa
likę šiek tiek įvairių trobesių, 
ypač apkasuose. Dažnai atsitin
ka, jog sugrįžę žmones iška
sa iš žemių keletą sienojų ir 
suvartoja juos statymui. Da
bar tatai daryti Uždrausta ir 
neklaužados smarkiai bau
džiama. Tuo tarpu dažnai pir
kia randasi tokiuose kasimuo
se.

ŠIAULIAI. — Netoli Telšių 
plėšikai užmušė Šiaulių semi 
narijos vieną gabiausį ir mylk 
miausių mokytojų, Smilingį. 
Buvo užmuštas dienos metu, 
atipita arklys ir vežimas. Plė
šikų paslėptas lavonas visą 
savaitę išgulėjęs miške (Elta).

E. Kaunas. Prūsų Lietuvių 
Tautos Taryba pasiūlė per Už
sienių Reikalų 'Ministerį pa
sveikinimą dėl 600 metų Vil
niaus sukaktuvių šitokią telegi 
ramą: “Sveikiname sukakus 
600 metų nuo Lietuvos sosti
nės gyvavimo, tardami: Vilnius

žinios
buvo ir pasiliks musų.” Teleg
ramą įteikta Vilniaus Sukak
tuvių Komitetui. Ministeris nu
siuntė padėkojimą — pareikš
damas savo džiaugsmą ir vie
nybę bendruose musų sieki
muose.

Litus įvedant musų “pilie
čiai” krautuvninkai naudojasi 
gera proga pasipelnyti — visi 
maž-daug pakele 20% ant pre
kių. Kaip smagu patirti, kad 
kai kurios rimtesnės lietuvių 
firmos kainų nekelia. Čia ypač 
pasižymi kooperacijos. Pilie
čiai lietuviai ypač dabar turė
tų suprasti savo reikalus ten
kinti per savo kooperatyvus. 
Čia apgaulės nėra.

Pabaltijos Valstybės
Ryga. Lipuos miškuose Liet- 

galijoj Latvių pasienio sargyba 
išnaikino garsią PimenoVo plė
šikų bandą iš 7 gerai apsigink
lavusių žmonių. Plėšikų vadas 
Pimenovas užmuštas, jo padė
jėjas Ffolovas suimtas. Bol
ševikų viešpatavimo laikais 
Pimenovas buvo Lietgalijoj ko
misaru.

Ryga, šiemet mokysis Lat
vijos konservatorijoj šie lietu
viai: Latonaitė — sopranas, 
Šerėnas — tenoras, Karosas — 
vargonai ir specialė konpozi- 
cija pas prof. Vitolą, naujai 
įstojusi A. Oniunaite — me
zzo-soprano.

6 darbininkai apkaltinti
CHICAGO. — Vakar grand 

jury išnešė apkaltinimą prieš 
6 viršininkus dviejų darbinin
kų unijų. Juos kaltinama boi- 
kotavimu Supert) Dyeing and 
Cleaning Co., 1721 Milwaukee 
Avė. Apkaltinti yra drabužių 
valytojų ir valytojų išve- 
žiotojų unijų viršininkai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 25 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 ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............... $6.53
Danijos 100 frankų ............... $20.12
Finų 100 markių ................... $2.39
7rancijos 100 frankų ........... $7.08
talijos 100 lirų ......................  $4.04
ietuvos 100 Litų ............... $10.00

Nenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų...........$18.00
Olandų 100 guldžnų ........... $39.07
švedų 100 guldenų ............... $26.72
šveicarų 100 markių ........... $18.30
Vokietijos 100 markių ......... 2!4c

Šiandie — giedri ir biskį šal
čiau.

Saulė teka 6:14 v., leidžiasi 
4:54 v. Mėnuo leidžiasi 9:33 
v. V.

. ----- _ . J ■ Ujr,

DUBLINAS, sp. 25. — Dial 
Eireann šiandie trečiu ir pa
skutiniu skaitymu priėmė nau
ją Airijos konstituciją.

Kas norite atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo ir Laiva
korčių Skyriaus vedėjas A. Rypkevičia 
važiuoja Lietuvon su Naujienų Exkursi- 
ja gruodžio 13 d., kaipo palydovas važiuo
jančių Lietuvon. Grįždamas iš Lietuvos 
žada atsivešti, tuos, kuriems laivakortės 
yra išsiųstos per Naujiena^.

Tadel, kurie manote kviesti savo ar
timus gimines ir norite, kad patyręs pa
lydovas palengvintų jų kelionę, atsilan
kykite ar rašykite į Naujienų ofisų, kad 
iškalno butų galima apie viską susitarti 
ir prirengti reikalingus dokumentus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, III.
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reuoNtl LIETUVĄ
' Važiuokit nm parankiu ir tiesiu kalia 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TRECIA KLASSA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-riUj

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. “POLONIA”..........................  Lapkr. 1
S. S. ESTONIA _____________  Lapių-. 15

TRECIOS KLASOS KAINOS
HAMBURGĄ 1103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJ V IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kraipkitės prie savo agentų

A

i

Didelis Atidarymo 
Išpardavimas

Natl. Department Store
10317 Miehigan Avė

ROSELAND, ILD.

Jau krautuvė perkelta į naują vietą. Atidary
mas įvyks sub. spalio 28 d., 1922, 9 vai. iš ryto. Ro- 
selando ir apielinkės, taipgi chicagiečiams atsidaro 
didžiausia lietuviška krautuvė Roselande. Bus gali
ma gauti visokio tavorb: vyriškų, moteriškų, mer
gaičių ir vaikų, kaip marškinių, čeverykų ir vyrams 
visa eilė aprėdalų, kaipo vilionių ir marškonių, ir 
visokių naminių rakandų.

ŽEMDIRBIŲ PLAKATAI.
Rinkimų Seiman agitacijoj 

Lietuvos žemdirbiai, kaipo tur
tingesniųjų organizacija, pra
lenkė visas kitas politines sro
ves. Jie atspausdino ir iškli
javo Kauno gatvėse didelio 
formato spalvuotus plakatus 
su tokiais paišiniais; Iš viršaus 
skribeliuotas artojas pasikin
kęs žagrėn gerų arklį aria že
mę. žemiau didelis grabas, ku
rį apstoję su kūjeliais (plak
tukais) rankose keturi vyrai, 
būtent, Purickis, Sleževičius, 
Krupavičius ir Vailokaitis vy- 
niinis užkala, o vidurį grabo 
padėta užrašas: “A. a. Lietu
va”. Prie galo grabo stovi Pil
sudskis ir matydamas laido
jant Lietuvą džiaugiasi saky
damas “to dobže.”

Daugiau plakate figūruoja 
šiokie užrašai bei obalsiai: 
“Krikščionįs-dcmokratai su sa
vo Ūkininkų sąjunga, Darbo 
Federacija, Valstiečių sąjunga 
ir socialistais-liaudininkais lai
doja Lietuvą. Vyrai, moterys, 
gelbėkite Lietuvą! Jeigu nori
te kad Lietuvoje visiems butų 
gera gyventi,
žemdirbių sąrašą No. 18.

Reikia pažymėti, kad minėti 
žemdirbių 
privylioja 
balsuotojų, 
vo balsus 
šą, vargu
pavylioti. Lietuvos liaudis ge
rai žino, kas per paukščiai yra 
tie žemdirbiai. Jie žino, kad 
pasivadinusieji save žemdir
biais yra tai daugumoj tokie 
gaivalai, kuriems žemę dirba 
jų samdytieji bernai. Taigi to
kie , ponai ir patekę į Seimą 
gins ne skurstančiųjų darbo 
žmonių reikalus, o tik savojo 
liuonio. — Kauno darbininkas.

WHITE STAR LIN®
New York į Southampton 

Majestic—Lapkr. 25; Gr. 16, Saus. 6 
Didžiausias Pasaulyj Laivas. 

Olympic-»-Lapkr. 4, Gruod. 2, Gr. 30 
Homeric—Lapkričio 11; Gruodžio 3 
Greitas susisiekimas su Baltijos portu

American Line New York į Hamburgą 
Marchuria Lapkr. 30; Mongolia Lap. 9 
Minnekahda (3 klesos) Lapkričio 16 

Laivas nuo laivo, persėdimui. 
Į Baltijos portus.

Red Star Line
New York į Plymouth-Cherbourg 

į Antwerpą.
Finland Gruod. 2 Lapland Lapkr. 4 
Kroonland Gr. 23 Zeeland Lapr. 25 
Gothland (3 klasa) Lapkr. 11 tik

Antverpo. /
New York iki Danzigo 

Samland tik 8 klesa Lapkr. 8 
Geras maįstas. Smagus kambariai, 
atsikvietimui draugų į Ameriką.

Kreipkitės prie vietos agento arba 
PASSENGER DEPARTAMENT

14 No. Dearborn St., Chicago,) III.

iki

balsuokite už
>»

Su pagarba, ,,. M ’

NATIONAL DEPT. STORE
10317 Miehigan Avė., Roseland, III

■-

plakatai skaitytojų 
gana daug, bet gi 
kurie atiduotų sa- 

už žemdirbių sąra- 
bet pasiseks jiems

M

Pasidarykite takius namus, kuriais tūrėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

. kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo iŠgrindimui po -............    12c.
Parinkto aržuolo iŠgrindimui ..............................  10c.
Švarių 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. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
8323 So, Halsted 5i.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką lt 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

i $500 DOVANO
i BRANGUS VIENGENČIAI!

Mes, Švento Rašto tyrinėtojai, statom Jums 5kis klau
simus, ir paskiriam 500 dolerių dėl išmokėjimo tam, kuris

■ prirodys iš Biblijos į sekančius klausimus:
1) Kas darodys, kad žmogus turi nemirštančią dūšią?

1 Studentai Biblijos kalba, kad žmogus pats yra dusia, kol jis 
gyvas, o kaip jis miršta, tai prapuola jo visos mislys, Bet 
jūsų dauguma tvirtina, kad žmogus susideda iš 2-jų dalių,

■ k. a. iš kūno ir dusios. O po mirties kūnas eina į žemę, o
i dusia į peklą amžinai kankintis arba į čyščių (šveistainę);

■ dar kiti sako, kad eina į dangų. Taigi, kas darodys, kad
Į šventas Raštas taip mokina, gaus dovaną.

2) Kas darodys, kad numirėlių dusioms čyščiuj esan- 
| čioms gali pagelbėt atkalbėjimu rąžančių (poterkų), užpir-

■ kimu mišių-pas klebonų ir kitų galų? Tas gaus dovaną.
1 Ar taip netiki? Jeigu tiki, tai darodyk ir jeigu kitus mo

kini, tai čia tamistos proga! O jeigu negalite darodyt, tai
■ kam reikia sėdėti tamsoje, nes kožna melagystė, klaida ir
■ nežinojimas, vadinasi — tamsa.

3) Kas darodys, kad po mirties eina į peklą j amžinas 
kančias? — Studentai Biblijos mokina, kad pekla, tai yra 
kapas ir visi ten eina, o po šio sumišimo visi bus išvesta ant 
gyvenimo, nes yra brangiu Jėzaus krauju atpirkti...

4) Kas prirodys, kur yra čyščius ir kokioj šalyj ? Ar 
mokino apie tai Kristus ir Apaštalai?

5) Kas darodys, kad Studentai Biblijos turi negerų Bi
bliją? Ir kur yra ta geroji? — Tas gaus tas dovanas ir ap
gins savo stovį. O jeigu neatsiras arba nedarodys, tai ta
da mąstykite žmpneliai, kodėl taip yra!...

Jeigu nieks negali darodyt, paremdami šv. Raštu, tai 
kožnas protaujantis žmogus turi pripažint, kad čia paminėti 
dalykai ir kiti pamokslai bažnyčių nėra pamokslai Dievo, 
bet išmislas žmonių —’ taip vadinamų dvasiški jos ir užde
da sunkias naštas ant žmonių, kurių patys nenori nei su 
pirštu pajudinti Mat. 23:4. Jėzus yra sakęs: Pažinkite 
tiesų ir tiesa jumis išvalnys. Jono 8:32.

BRANGUS SUNAI IR DUKTERYS LIETUVOS! PA
BUSKIT BENT VIENĄ SYKĮ! MES JUMS APSAKYSI
ME DIDŽIUS DAIKTUS!

Kąs norėtų girdėti tų didžių ir garbingų pamokslų, 
meldžiam atsilankyt į žemiaus paženklintų vietų, nes musų 
išguldymai švento Rašto atsibuna kožnų nedėldienį nuo 
11:30 iš ryto ir kožnų ketvergų nuo 7:30 vakare, Mildos 
svet. ant 3142 S. Halsted gat., Chicago, III. ir jeigu kas at
sirastų tų $500 dovanų gaut, tai mes lauksime iki lapkričio 
12 d., 1922 m., gali kreiptis- ant svetainės aukščiau minėtos, 
o jeigu ne tai į namus pas Komitetų dėl .susiturima po 

■ anrašu:
J Mr. J. Getchas, 716 W. 31st St., Chicago^ III.

O jeigu neatsiras, tada paskelbsime ir išaiškinsime pa
remdami šventu Raštu patįs ir padarysime Knaujų ir dar 
svarbesnių, kad žmones galėtų greičiaus suriipr^st ir išeit iš \ 

} Babiliono klaidų ir kad pažintų tų karalių,/kuri's jau atėjo 
antrų sykį ant žemės uždėt pažadėtos ka ralystės, kurioje 
bus laiminta visa, žmonija, bet šį prieškris tiška (antikristo) 
karalystė sugaiš šiame vargų laike, o užstos Mesijo Karaly
stė, kurios prašėm, ateik karalystė tavo ir buk valia tavo, 
kaip Danguje tai ir ant žemės.

1

J
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STATISTINIAI DAVINIAI 
APIE IŠEIVYBĘ 

LENKIJOJ.
Lenkų Emigracijos Biuras 

paskelbė davinius apie išeivybę 
iš Lenkijos. Biuro žiniomis, 
1921 metais emigravo 109,000 
asmenų, iš jų apie 30% vyrų, 
ir apie 50% moterų ir apie 
20% vaikų. Iš emigrantų skai
čiaus žydai sudaro 80%, o ne
žydai tik 20%. [ŽiRĮM]

VISI DALYVAUKITE 
ANKETOJE.

Ar Tamsta jau išpildė! anke
tą?

Jeigu dar ne, tai tuojau iš- 
pildyk jų (žiur- 4 pusi.) ir iš- 
kirpęs iš laikraščio prisiųsk 
“Naujienų” ofisui.

Jeigu jau esi išpildęs blankų, 
tai duok savo laikraščio kopi
jų (arba iškarpų su anketos 
blanka) savo žmonai, savo 
draugui arba pažįstamam.

Ragink Tamsta, kad kiek
vienas žmogus, kurį paliečia 
Lietuvos piliečių registracijos 
ir Lietuvos pilietybės įstaty
mas, kad 
ketoje.

Tegul 
nuomonę,
koks yra Amerikos lietuvių nu
sistatymas !

dalyvautų šioje an-

ŠVEDUOS 
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĄ

Gteitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoją
S. S. Drottningholm Spalio 28, Gr. 9 

S. S. STOCKHOLM LAPKR. 25
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50

[ LIEPOJŲ ir MEMELĮ .......  $107.00
S\i damokėjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, Ilk

3peneh.Jlne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
CHICAGO.........  ’ ’
FRANCE ..........
PARIS ...............
ROCHAMBEAU _____

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, 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 į kompanijoj ofisą, 19 State

• Street, New York, City. 
.Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

Lapkr. 14
Lapkr. 22 
Lapkr. 22 
Lapkr. 23

Žemės Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Butkų Juzė
Darbo Tėvynės Draugam »
127 puslapiai. Kaina —■? 30c. ,'

TURINYS:
naktį 
Arėjui. Pamišėlis, 
mergelė.
pavargęs, 
į karstą.
mamytei. Žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaitė. Grė
bėja. Piovėjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankojj. Rubajatai.

• '.■( Reikalaukite šios knygutės tuojau.

.NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS l 
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt S11
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Lkzaminavoja 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.

Tel. Randolph 4758

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
Žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. Žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs. Šviesią

Beržyne. Kalėjime.
Darbo

Kraujo rožių. Esu
Mirtis. Eidamas
Sutarta. Mano

ADVOKATAS
Ofisas vidurmleetyj.

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie SL '

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Tel. Haymarket 3669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee iy Ashland A.es 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais Šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio '*— pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, I

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

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

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

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakortes 
Esam Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėj®.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA
/F . UŽEIK Į

Bridgeport Tobacco Co., nusipirk! 
mui cigarų, cigaretų ir tabako.

Speciales kainos.
3267 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 5394
•4——r-.

SANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA

VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA.

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

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

Garsinkities “Naujienose

1923 METAMS
Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių

visi pareiškia savo 
kad butų matyt,

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas

20,000 Informacijų
; u

DYKAI NAUJIENAS

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 Wėst Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet utys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

DAVID RCTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail 
kiemų. Visu? pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Ar, 

Tel. Yards 2296.

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

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Pliynbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiat

M. Yuška, 
3228 W. 38th S t., Chicago. III.

--------------------------------------- t

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- 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti 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. Miehigan Avė.

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

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

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

Chicago, 111.

/

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- 
nios 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. Halsted S t., 

739 W. 14 St.
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MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA ,

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

us kolep*- 
41 ii g a 
praktika- 
usi Penm» 
silvanijos 
hospitalt- 
e. Pasek- 
tingai pa
tarnauta 

■ris gird
ymo. Dus 
a rodą vi- 
okiose li- 
O8C ir ki
ekiuose ret 
aluose mo 
erims ir 
nerginoms.

Lietuvos Pinigą
^OR.HERZMAN^l

II RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

/''Dienomis: Canal 
m , - « I 8110 arba 857Telefonai: J

“ ) N akt. Drexel 951
( Boulevard 4186

8813 So. Halsted SL
Vai. t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Kaikurie pamati
niai dalykai.

Pats didžiausias musų 'laiko 
dalykas yra tame, kad ekono
minis darbininkų pavergimas ir 
politinis jų tarnavimas yra įlei
dęs savo šaknis į gamybos ir 
mainų lytį. Tas laktas, Euro
pos socialistų paskelbtas šeštoj 
dešimty metų, buvo raktu nami
niams k lausimamš^kiek  vienoj 
valstybėj ir visuomenes pažan
gos aiškinimo įmone.

šitas faktas galima pastebėti 
perdėm visame ekonominiame, 
socialiniame ir politiniame gy
venime. Išgirtoji “progos lygy
bė” seniai jau sutapo proga ne
šioti savo darbo jiegą parduoti 
gamybos ponams. Lygybė įsta
tymo akyvaizdoje yra tik nami
nė degtinė darbininkui teisme 
stojančiam prieš galingų korpo
raciją su jos daug pareinančiu 
teisėtu gabumu. Socialinio sto
vio lygybė yra farsa ir monai, 
kada dykas darbininkas muša
ma lazda gatvėje, o dykas musų 
nenaudėlių turčių palaidūnas 
mėto savo neužpelnytus dolerius 
savo sugadinto skonio patenki
nimui.

Kapitalistinė politika yra mai
šytas vaikas, varžytinių ir loši
mo minių balsais kaip prastais 
kareiviais lošyje. Nėra nieko 
taip pašiepiančio kaip politinio 
profesinalo tvirtiųimas, kad jis 
nori tarnauti minioms, kuomet 
privačiai jis kalba apie jas su 
pajuoka ir neapykanta, “žmo
gus su minia” yra žymus. Kas 
dedas užkerėtuose administraci
jos rateliuose būva slapta istori
ja iki istorininkai parašo apie ją, 
kuomet jau per vėlu, kad ji ką 
gera duotų.

Mums teko nukalti žodis sar- 
kastingai realybei išreikšti. 
“Graftas” (kyšis) yra atsiradęs 
Amerikoj. Musų kapitalo dinas
tijos galybe tokia didelė, kad 
mes grįžtame į feodolizmo lai
kus jieškodami žodžio jai iš
reikšti. Mes turim savo anglių, 
žibalo ir kelių “baronus”. Jie 
ir kiti jų rųšies yra tai autokra
tai valdą savo vasalus ir išnaudo
ja juos kaip tinkami.

Visa tai yra įsišakniję didžių
jų gamybos gamyklų, transpor- 
tacijos įmonių ir didžiųjų bankų 
valdyme ir kontroliavime, Šita 
pamatinė bazė reaguoja į visas 
kitas įstaigas, sudaro ir išplėto
ja jas pagal šitą ekonominį po
navimą. Nenuvertus šito pona
vimo, nebus panaikinta jo vai
siai. Tas uždavinis tenka atlikti 
šitos ir kitų šalių darbininkams, 
o tai yra didelis uždavinys.

—New York Cal'l.
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Telephone Boulevard 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

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

________ _________ ____ ___ >7

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263 

...... -..... /

Dr. A. J. Tananevicius 
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. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

Dabar Lietuvoj jau nebegali būti nei rublių, nei 
auksinų, nei markių, o yra ir pasiliks tik nauji Lietuvos 
pinigai vadinami LITAIS. 

b ‘ *

I /t 

* • f ,

Viskas turi būti išmokama Lietuvoje tik Litais.
. C ..Vv • . 1. '■ . >4

< , ,. - " ■■ ■ • ,. ••

:4

Nuo šios dienos kaip nesiųsi pinigus Lietuvon, ten 
jie bus išmokėti tik Litais, naujais Lietuvos Pinigais.

Toks yra Lietuvos valdžios patvarkymas.

Su įvedimu Litų Lietuvos ukiui pradės geriau klo
ties. Amerikiečių siunčiami pinigai nebeklius vokiečiams, 
bet eis naudai]Lietuvos Žmonių.

f 

ęr'i > •

Litai nepuls kaip markės, kadangi vien tik Ame
rikos Lietuvių siunčiami Lietuvon pinigai galės iškelti 
Litų kursą aukštai.

ŪETROIT, MICHIGAN
West 1994 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„
J. Balchlunas pagelbininkaa 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

1029 — 25th SU 9509 Cardonl 
Detroitu Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

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

DR. G. M; GLASER 
Ofisas:

3149 S, Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedeliomis nuo 12 —

2 po piet
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS J , 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880 

V
MRS. M. WAITKIEWICZ 

(Baniene)
Akvierks

3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime telkiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial
Ofisas 2201 W. 22ad St, kampas & 

Leavitt St TeL Canal 6222.
Rezidencija 2114 W. 4M 82.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.Siuskite per NAUJIENAS

UI US LIETUVON.
Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrtet
ToL BOU lavard S4OT 
4441 S. AahUai Ava. 
Kampu 47-toa rat 

t-roa lubos.



ČhfcagG, M Ketvirtadienis, Spalis 26, ’22

Uri<a4tiA>

AUihegkįj -F 
v w Wl>s
huil j

V* Si
i Pub.

7*9 8oath Halsted S iras* 
(JMlcaCO, IHinaie.

'alephono JklooMvalt 8501

Subscriptiou Ratesj
8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside oi .ChicagOj
$8.00 per year in Chicago* 

8c. per copy.

Entered as Second Claas Mattel 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of ChicagOj 111., uudar the Mt et 
March 2nd, 1878.

Naujienos eina kasdien, iialririaat 
nodeidieiuus. LeidUa Naujiena Ben
dro vi, 1739 So. Halsted SU, Chicago, 
111. — Telefonas! Boosavalt 8580.

UiEiajoMJima kaimu
Chicagoje — paltui

Metams , r - tt 
Pusei metu , t f »
Trims m&nariama . „

4.50
2.25
L76

Viena kopija , L t f 8c. 
Savaitei , L- - - - 18c.
Minėsiu! - x t r - 75c.

Suvienytos* Valstijose m Chicagoje 
paltu: ' . 
Metams , . , $7.00

Pusei metų ♦ - r--, OO
Trims mėnesiams , - -----2.00
Dviem mėnesiam - 1.50
Vienam mėnesiui -......................... .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose!

(Atpiginta^
Metams______ $8.00
Pusei metų -. - -,--t - —, 4.50
Trims mėnesiams • —— 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Monay
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kodėl taip ilgai 
skaito balsus?

Jau praėjo dvi savaitės 
laiko, o dar vis nėra galuti
nų žinių apie Lietuvos Sei
mo rinkimų rezultatus. Ko
de!?, •

Pirmiausia, žinoma, dėlto, 
kad Lietuva dar neturi gerai 
išlavinto štabo balsams skai
tyti. Rinkimų komisijų na
riai tenai dažnai yra mažo 
mokslo žmonėą ir jiems ima 
daug laiko patikrinti balsa
vimo korteles, suskaityti jas 
ir surasti, kiek atstovų ten
ka kiekvienam sąrašui, — 
ypač kuomet tų sąrašų tokia 
daugybė, kaip buvo šiuose 
rinkimuose.

Kita priežastis yra pati 
rinkimų sistema. Atstovai 
Lietuvos Steigiaman Seiman 
yra renkami ne daugumos 
sistema (kaip, pav. Ameri
koje), bet proporcingąja si
stema. Tai reiškia ve ką: 
kiekvienoje rinkimų apygar
doje turi būt pirmiausia su
skaityta, kiek išviso tapo pa
duota balsų; paskui šita su
ma turi būt padalinta tam 
skaičiui atstovų, kups yra 
paskirtas apygardai. Paga
lbaus, gautąjai iš Šito padali
nimo skaitlinei reikia pada
linti kiekvieno sąrašo su
rinktus balsus; tuomet bus 
žinoma, kiek atstovų tenka 
kiekvienam sąrašui.

Kad skaitytojas geriaus 
suprastų šitą rinkimų siste
mą, mes pamėginsime paafŠ- 
kinti ją pavyzdžiu. Įsivaiz
duokime, kad tam tikroje 
rinkimų apygardoje, kuriai 
Vyriausioji Rinkimų Komi
sija paskyrė 10 atstovų, bal
savime dalyvavo 200,000 pi
liečių, šitą sumą reikia pa
dalinti į 10 dalių, kad sura
dus, kiek balsų išrenka vie
ną atstovą. Padalinę 200, 
000 į 10 dalių, gauname 20,- 
000. Dabar reikia paimti 
skaičius balsų, kuriuos su
rinko kiekvienas sąrašas, ir 
padalinti dviem dešimtim 
tūkstančių (20,000): tai pa
rodys, kiek kuris sąrašas 
gauna atstovų. Tas sąrašas, 
už kurį yra paduota 100,000

už kurį paduota 40,000 bal- atstovo išrinkimui. Tos par- Į jeigu anketos blankos butų 
sų, gaus 2 atstovu; tas sąra- tijos, kurių 
šas, už kurį paduota 20,000 stambiausi, 
balsų, gaus 1 atstovą.

Tai jau yra, kaip matote, 
pusėtinai ilgąs skaitliavimo 
darbas. Bet jisai darosi ir 
gana painus, jeigu atsimin
sime, kad paduotųjų balsų 
skaičiai praktikoje niekuo
met nesusideda iš tokių ap
skritų skaitlinių, kokias mes 
vartojame šitame pavyzdy
je. Be to, padalinus skaičių 
balsų, paduotų už tam tikrą 
sąrašą, tam skaičiui balsų, 
kurio reikia išrinkimui vie- 

Į no atstovo, niekuomet prak
tikoje negausi lygios skaitli
nės. Nuo to dalinimo pasi
lieka tam tikri “likučiai”, ir 
tuomet kįla klausimas, ką su 
jais daryti. >

Musų pavyzdyje vieno at
stovo išrinkimui reikia 20,- 
000 balsų. Stipriausioji par- 
tija, sakysime, surinko 105,- 
000 balsų; sekančioji po jos 
41,000; o kitos — 26,000; 
14,00; 9,000; 3,000; 1,500, ir 
tt. Kiek gi dabar atstovų 
gaus kiekviena tų partijų? 
Pirmoji partija gaus 5 atsto
vus, ir nuo jos atliks dar 
5,000 balsų, kurių neužtenka 
atstovo išrinkimui. Antroji 
partija gaus 2 atstovu, ir 

| nuo jos atliks 1,000 balsų, 
kurių irgi neužtenka atsto
vo išrinkimui. Trečioji par
tija gaus 1 atstovą, ir nuo 
jos atliks 6,000 balsų. Vi
sos gi kitos partijos turi ma
žiaus, kaip po 20,000 balsų, 
todėl joms neišpuola nei po 
vieną atstovą.

Jeigu atliekamieji pirmų
jų trijų partijų balsai, ly- ; 
giai kaip ir visi mažesniųjų j 
partijų balsai, butų numesti i 
į šalį, tai tuomet nepasida
rau tiek atstovų, kiek yra 
paskirta tai rinkimo apygar
dai. Vietoje 10 atstovų, ji 
pasiųstų į Seimą tiktai 8. 
Todėl priseina kaip nors su
vartoti balsų “likučius”, kad 
jais pravedus dar 2 trūks
tančių atstovu.

Tai yra daroma taip: pir
miausia imama tie balsų 
skaičiai, kurie sudaro dau
giaus kaip pusę skaičiaus, 
reikiamo vieno atstovo iš
rinkimui; ir tiems skaičiams 
skiriama po 1 atstovą. Mu
sų pavyzdyje viena partija 
yra gavusi 14,000 balsų: tai 
yra daugiaus kaip pusė 20,- 
000, todėl tai partijai tenka 
1 atstovas. Paskui imama 
kiti “likučiai”, būtent, tie, 
yurie yra mažesni, negu pu
sė skaičiaus, reikiamo vieno bent, kokį mėnesį laiko, arba

“likučiai” yra atspausdintos skyrium ir iš
gauna vėl po 1Į siuntinėtos į visus miestus, 

atstovą, ligi susidaro pilna 
, apygardos atstovybė. Musų 
• pavyzdyje stambiausius to

kių “likučių” turi tas sąra
šas, už kurį paduota 9,000, 
taigi jam ir tenka 1 atsto
vas. Ir kadangi tuomet jau 
pasidaro lygiai 10 atstovų, 
tai visi kiti “likučiai” eina 
perniek. ij

Rinkimų įstatymas te- 
čiaus leidžia partijoms susi
tarti dėl “likučių” pasidali
nimo, ir tuo budu dvi arba 
keletas partijų gali savo “li
kučius” sujungti į dailią, 
kad gavus vieną atstovą 
daugiaus. Pirmoji partija, 
sakysime, gali sujungti savo 
5,000 atliekamų balsų su 
trečiosios partijos 6,000s at
liekamų balsų, ir tuomet 
jiedviem teks ta atstovo vie
ta, kurią šiaip butų pasiėmu
si partija, turinti 9,000 bal
sų.

žodžiu, tas “likučių” su- 
skaitymas ir paskirstymas 
yra ilgokas darbas. Šiuose 
gi rinkimuose, kur dalyvavo 
apie 20 įvairių sąrašų, jisai 
turėjo būt ypatingai keblus. 
Dauguma tų partijų vei
kiausia negavo nei po tiek 
balsų, kad jais, butų galima 
išrinkti bent po 1 atstovą. 
Taigi visi tų smulkiųjų par
tijų balsai pavirto “liku
čiais”. ;

Galutinos žinios apie rin
kimų rezultatus turės tarp 
kitko parodyti, ką tos parti 
jos su savo “likučiais” pada
rė: sujungė juos į daiktą, 
atidavė stipresniomsioms 
partijoms, ar visai numetė į

Draugai, pasidar
buokite dėl anketos!

Nuo tos dienos, kai prasi
dėjo “Naujienų” anketa dėl 
Lietuvos piliečių registraci
jos, blankos su balsavimais 
plaukia į ofisą pundais. Bet 
daugelis “Naujienų” skaity
tojų skundžiasi, kad jiems 
neužtenka anketos blankų 
padalinti visiems žmonėms, 
kurie nori dalyvauti anketo
je. Paprastas atsitikimas 
yra toks, kad “Naujienos” 
ateina į stubą, kur gyvena 
po 6, 7 arba daugiaus žmo
nių, ir kiekvienas jų geistų 
balsuoti.

Pilnai patenkinti tą parei
kalavimą butų galima tiktai 
tuomet, jeigu anketa tęstųsi

Bet tai atlikti yra sunku. 
Anketa tęsti perdaug ilgai 
negalima, kadangi tuomet 
nebūtų laiko nusiųsti petici
ją Lietuvos Seimui ir pirm 
pasibaigsiant Lietuvos pilie
čių registracijos laikui 
(gruodžio 22 d. š. m.) O at
skirų blankų spausdinimui 
ir išsiuntinėjimui reikėtų iš
leisti šimtus dolerių; su lai
kraščiu, mat, siuntinėti at
skirai atgpaudintas blankas 
neleidžia pašto įstatymai/

Taigi, kad bent dalinai pa
tenkinti tuos žmones, kurie 
nėra dienraščio prenumera
toriai, bet nori dalyvauti an
ketoje, mes šiame “Naujie
nų” numeryje išspausdina
me 4 blankas (šiame pusla
pyje) ir prašome visų skai
tytojų iškirpti jas iš laikraš
čio ir pasidalinti su savo 
draugais. Tegul kiekvienas 
tuoj aus išpildo jas ir siun
čia ofisam

Prašome visų draugų pa
sidarbuoti ! Anketa dabar 
tęsis jau tiktai 3 dienas: 
šiandie, ryto ir poryt.

mesti savo sekėjams.
Ta Trockio kalba savo cinin- 

gumu yra stačiog gracioziška. 
Raginti jaunimą įsikibti “dan
timis į kietą lavinimosi ir mok
slo akmenį” ir tuo pačiu lai

ku eksportuoti į užsienį pro
fesorius, kurių Rusijai visuo
met truko, — ištiktųjų tokį 
dalyką gali sugalvoti tik bol
ševikiškas protas.

Taip dalykams esant, bolše

vikai, žinoma, sukurs tokią 
švietimo saulę, kuri švies taip 
jau skaisčiai, kaip juokdario 
Gogolio mėnulis, kurį vokie
čiai labai netikusiai padaro 
Hamburge.

Balsavimas dėl Amerikoj gyvenančių Lietu
vos piliečių registracijos.

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

Paduodamoj žemiau 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”; jei nepritarta — 
langely ties žodžiu “Ne.”

Nubalsavus ir apačioj padė
jus savo vardą-pavardą 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.
Balsuoti kviečiami visi, ar

kas butų “Naujienų” skaityto
jas, ar ne.

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

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

įpžoalęc
BOLŠEVIKŲ ŠVIETIMO 

DARBAS.

“Laisvė” paduoda ištrauką 
iš Trockio kalbos, pasakytos 
Maskvos Teatre. Štai ji; „

“Dedu aš jums didelę, 
sunkią naštą; ir jūsų tiks
las yra tolimas, toli ant kal
nų viršūnių. Bet jus esate 
jauni ir stiprus, ir jus ga
lite nešti naštą, kaip kad 
mes nešėme, ir dirbome ir 
kentėjome, kad jus būtumė
te laisvi... Jus turite dirb
ti; įsikibkite dantimis į kie
tą lavinimosi ir mokslo ak
menį, ir atkakliai laikykitės, 
kol išsilavinsite, išsimokinsi
te. Nes tik per mokinimąsi, 
per jūsų mokinimąsi ir la
vinimąsi mes tegalime išlai
kyti tai, ką jau esame lai
mėję.”

Ta kalba buvo kreipiama į 
komunistų jaunimą. Trockis 
kartais moka taip jau alego
riniai kalbėti, kaip paskilbu- 
si anglų rašytoja Olive Shrei- 
ner, kurios medžiotojas irgi 
praleidžia visą gyvenimą besi- 
kopdamas į kalną, kad paga
vus stebėtiną teisybės paukštį. 
Medžiotojas bent mirdamas 
pamato to paukščio plunksną, 
kuri jam ant amžių akis be- 
merkiant krinta ant jo. Bet 
komunistų teisybės paukštis 
yra taip nusišėręs, jog nebe
turi nė vienos plunksnos nu-

Del Lietuvos Piliečių Registracijos

Balsuotojo 
Vardas-Pavardė

1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame
rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie- 
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos?

Taįp Ne

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

Taip Ne

3. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos Atstovybės Washingtone 
įsakymui, kad visi Lietuvos piliečiai, gyvenantieji Amen- 
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 pilietybes popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus? ' ■ / j ! v

Taip
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Ne
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5. Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? 1
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'Adresas ............
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[Šį lakštelį, nubalsavę,
BALSUAJAMASAI LAKŠTAS.

iškirpkite ir urnai atsiųskite “Naujienų” Redakcijai].
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Skausmus ir geimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VaUbUenklU u>r«g. S. V. Pat. Ofl»a

DRAUGAS REIKALB

RUPTURA
išgydome

Be MC Be 
Peilio ▼ £ d Skausmo

Ruptura gali būt išgydyta be pei
lio. Išgydžiau šimtus ir dar po dau
gelį išgydau kas savaitė. paŪt skai
tyt padėkavones, liudijimus savaitė po 
savaitei. Be peilio, be skausmo, nei 
nereikia gulėt koliai išgydau pilnąi ir 
sveikai. Štai keli laiškai, kurie užin- 
teresuos tamsta:

Chicago, Spalio 15, 1922. 
Brangus Daktare Flint:

Visuomet turėsiu gerą mintį apie 
tamstos stebėtiną rupturoš gydymą. 
Negaliu pamint tikrai dienos mano iš
gydymo, bet bus apie penkiolika me
tų atgal. Penkiolika metų smagu
mo ir saugumo. Taip esu užganėdin
tas dabar, kaip dienoje išgijimo. Mie
lai pasakau kiekvienam apie mano iš
gydymą.

Linkiu, kad ilgai galėtum tęsti savo 
gerą darbą. Pasilieku

Su pagarba,
Juozas Karlas,

11723 Harvard Avė.
Taipgi gydau

IŠTINUSIAS GĮSLAS
Ištinę, kankinančios kojų gįslos, 

taipgi gali būt išgydytos, be peilio, 
elastikinių pančiakų ar kitokių mecha
niškų įrankių. Patyriau jau trys me
tai atgal, kaip tą pagydyti, o dabar 
vienok tokio gydymo nerasite niekur.

Skaitykit ką p. Ryan turi pasakyt: 
Per tris metus turėjau gįslų sutini

mą kojose ir taip kenkė, kad galuti
nai nusprendžiau pasiliuosuot.

Tame laike skaičiau Dr. Flint šios 
rūšies nuveiktus darbus ir pasitariau 
su juom. Jis prižadėjo prašalint šiąs 
gįslas be peilio ir jis tai padare.

Darbas buvo labai painus, kuomet 
gįslos susipynę, vienok visiškai pra
žuvo ir skausmas apleido. Negali da
bar pasakyt, kad bučia turėjęs suti
nusias gįsias. širdingai pritariu Dr. 
Flint gydymui nuo sutinusių gįslų.

Wm. Ryan,
112 E. 50th St.

S pečiai i s Palengvinimas Moterims. 
Patarimai Veltui

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo. 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Pranešimas
Naujienų Bendrovės 

Sėrininkams
Šiuo pranešama visiems Naujienų Bendrovės (Lithuanian News Publishing Co.) 

šėrininkams, jog Naujienų Bendrovės Direktorių nutarimu ir jos prezidento įsakymu 
yra šaukiamas specialis Naujienų Bendrovės šėrininkų susirinkimas, kur įvyks pane- 
dėlyje, Lapkričio (November) šeštą dieną, 1922 metų, Capital Building (Masonic 
Temple), 129 North State St., Room 613, Chicagoje, Illinois, ir prasidės 7:30 vai. va
kare. Šis specialis susirinkimas yra šaukiamas sekamam tikslui :

1. Priėmimui Naujienų Bendrovės'Prezidento ir Revizijos Komisijos raportų;,
2. Išrinkimui visų trylikos Naujienų Bendrovės direktorių vieniems metams.
Šiame specialiame Naujienų Bendrovės šėrininkų susirinkime balsuos tik senieji 

Naujienų bendrovės Šerai, (1500 Šerų), kurie buvo išduoti prieš Naujienų Bendrovės 
kapitalo pakėlimą nuo $15,000 iki $50,000/

' Naujienų Bendrovės pervedimų knygos bus uždarytos ir jokie šerdį nebus perve
dami nuo 7-tos vai. vakare, Spalių 26 d. ikiLapkričio 7 d., 1922 m.

Šėrininkų surašąs randasi Naujienų Bendrovės ofise ir yra atdaras kiekvienam šė- 
rinipkui. . ' .... . . : . .

Negalintas atvykti į susirinkimą šėrininkai gali balsuoti jame per savo įgaliotinį 
(proxy), kurs tai įgaliotinis turi būti šėrininko įgaliotas formaliu raštu.

: PETER GALSKIS,
Naujienų Bendrovės prezidentas.

Į ? J. ŠMOTELIS, ♦
Naujienų Bendrovės sekretorius.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

VIRŠININKAS BUSIĄS 
NEITRALUS.

Policijos viršininkas Fitz- 
morris davė žodį neformuluo- 
ti jokių reguliacijų kas dėl lei
dimo laikyti kabaretus atda
rais per visų naktį. Jis laikysių
sis neitraliai ir lauksiąs S. A. 
Ettelsono riaporto, ką reiškią 
atdari Koteliai naktimis. Mat 
taip išsprendęs aukščiausias 
valstijos teismas. Ettelsono pa
dėjėjas renkąs piliečių opinijas 
tuo reikalu.

APIPUS*. ŽMOGŲ.
Louis iLubin, 900 N. Oakley 

Avė., turėjo labai keistą nuo- 
tikį. Du vyruku pagavo jį ir 
įsitraukė ėlėn. Subėgo didelė 
minia žmonių pažiopsoti prie
tikio. Manė kad bus “laitas.” 
Bet po kelių minučių Lubiu 
sugrįžęs pranešė, kad jį bandi
tai apiplėšė — atėmė $2,500 
brangakmeniais.

PLĖŠIKAI LAIMĖJO $5,000.
Chicagos ir Oak parko poli

cija ieško plėšiko, kurs pasta
ruoju laiku labai įsidrąsino ap- 
kraustyti turtingųjų namus 
priemiesčiuose. Nesenai tas 
plėšikas iškraustė namus T. J. 
Dixon, buvusio aldermano, ir 
dabar esančio galva Arthur 
I)ixon Transfer kompanijos, 
plėšikas išsinešęs už $5,000 
daimantų ir šiaip branglių da
lykėlių. Policija nuėmė pirštų 
antspaudas plėšiko.

STEIGS OMNIBUSŲ LINIJĄ.
Sulig pietų parkų tarybos 

patvarkymo, Chicago Motor 
Bus kompanijai leidžiama 
steigti omnibusų važinėjimą 
buNarais pietinėj miesto daly. 
Vakar Illinois komercijos ko
misija turėjo išklausyti kompa
nijos aplikaciją tuo reikalu. 
Jei komisija uluos leidimą 
omnibusų operavimas tuoj pra
sidės ir jų skaičius bus grei
tai dauginamas. Važinėjimas 
omnibusais kainuosiąs 10 cen
tų.

MAŽA LAIMĖJO. •
Plėšikai išsprogdino saugią

ją šėpą Stanley II. Knight & 
Co-, 212 W. Superior gat. Jie 
laimėjo ne daugiau — tik $5 
pinigais ir $35 čekiais.

SENELIAI APSIVEDĖ.
—Aš bučiau galėjęs vesti še

šiolikinę, bet pamaniau geriau
sia pasirinkti savo amžiaus — 
pareiškė Robert F. Robinson, 
78 metų amžiaus, 2730 Sherif- 
field Avė.

Jis apsivedė su ponia Qlga

Hartvvick, 74 metų amžiaus 
našle, 1232 Wolfram gt. Tai 
bent porele. Well, ką turėtų 
daryti musų jaunesnieji sen
berniai?

NORI NUPIGINTI TELEFONŲ 
RATĄ.

Illinois komercijos komisija 
svarsto kaip čia nupiginus te
lefonų ratą. Laikantys telefo
nus dabar moka devynis cen
tus dienai. Komisija nori su
mažinti mokestį iki penkių 
centų ir remia savo argumen
tą kompanijos gamyklos iškaš- 
čių sumažėjimu apie 10%.

MOTERYS NEPRARANDA 
PILIETYBĖS.

Sulig nauju kongreso pat
varkymu, moterys nepraranda 
pilietybės šioj štily apsivesda- 
mos su svetimšaliu. Moterys, 
buvusios Amerikos pilietėmis 
ir apsivedusius su svetimšaliu, 
turi darodyti, kad jos išgyveno 
vienus metus Jungt. Valstijose

Lietuviu Rateliuose
NUO 18-tos GATVĖS.

K. Sitavičius ir Z. Navagruc- 
kaitė apsivedė.

Pereitą šeštadienį, spalio 21 
dieną, vienas mums gerai ži
nomas asmuo atsisakė senber
nystės stono — apsivedė! Tai 
dar viena nedovanotina Šird
gėla musų senberniams. Tai 
naujas smūgis jau ir taip susi- 
trupinusiems senberniams be
siartinant šaltai žiemai.

—O kad tu surūgtum. — pa
kuždėjo man vienas senbernis. 

į —Fronte, kas tau pasidarė? 
— paklausiau aš.

—Nagi, ar dar tu nežinai, 
kad vienas buvęs musų fron
tas jau apsivedė!

—Kas jis... kas jis?!... su
judęs paklausiau.

-r^Frentas Karolis Sitavičius, 
kurs dirba “Naujienų” spaus
tuvėj ir spausdina didžiausį 
Lietuvių dienraštį pasauly — 
“Naujienas.”,

—Susimildamasis sakyk 
greitai su kokia mergina jis 

‘apsivedė?! —gaudydamas kva
pą atsiklausiau.

—Su panele Zuzana Nava- 
gruckaite, kibai gražia, jauna 
ir nesenai atkeliavusia * iš Lie
tuvos lietuvaite.

—Matai koks špišbukas — 
mums apie tai nedavė žinoti. 
Pajuto besiartinant šaltą žie
mą, šniurkš ir apsivedė — nu
kniaukė supykusiu senberniu.

Tai;p, draugas K. Sitavičius 
jau nebe senbernis, bet vyras 
pilnoje to žodžio prasmėje. 
Abudu jaunieji būdami laisvi 
žmonės, ėmė civilį šliubą. Jau
navedžiams p-ia Jokubaitienė 
patiekė šaunią ir labai gardžią 
vakarienę. Susirinko gražus 
būrelis svečių, kurie pavaka-

r.

NAUJIENOS, Chičago, Ui

rieniavo, smagiai pasilinksmi
no ir pažaidė. Sutemoj visi lei
dosi į savo namus — kas pas 
pačiutę, kas pas mylimąją, o 
kas į šaltą kambarį paknarkti- 
Vestuvės tuo ir užsibaigė. Aš 
nuo savęs vėlinu jaunavedžiams 
ilgo, laimingo, smagaus ir gra
žaus žeimyninio gyvenimo ir 
užauginti sveikų vaikučių.

Kuriam senberniui dabar pa
siseks pirmiausiai apsivesti?

Svetys.

(Atsiųsta)
ŠAULIŲ ATSTOVO 

BELAUKIANT
(Rezoliucija iš Chicagos L- 

Paskolos Apskr. sus-mo).
Kadangi Lietuvos šaulių Są

junga Nepriklausomybės kū
rimosi metu, kovose su bol
ševikais ir vokiečiais bermon
tininkais nešė naštą kartu šu 
Lietuvos narsia kariuomene;

Kadangi Lietuvos Šaulių Są
junga yra nepartijinė organi
zacija, apimanti visus Lietuvo
je karštesuius Tėvynės mylė
tojus;

Kadangi Lietuvos šauliai tu
ri savo trumpoje istorijoje il
gą eilę tikrų kentėtojų už Lie
tuvos Laisvę, ypač kovose su 
lenkais pasižymėjusių;

Kadangi šiais metais sueina 
Vilniaus, lenkų užgrobtosios 
musų sostinės, 600 metų Jubi- 
lėjus;

Kadangi Lietuvos šauliai 
šiandien siekia netik jėgų 
stiprinimo Lietuvos viduje, bet 
yra mažne vienintelė organi
zacija stiprinanti lietuvius, 
lenkų okupacijoje;

Kadangi tos Lietuvos šaulių 
Sąjungos atstovas gerb. Žmui
dzinavičius atvyksta į Chica- 
•gą;

1) Todėl Chicagos Apskrities

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
14289—A. Sartąįtis 
14292—K. Ruginys 
14297—J. Sprindžiūnas 
14299—U. Juodienė 
14302—B. Purvinauskaite 
14303—T. Aukštaikalnis 
14312—I. Martinkus 
14313—A. Tarvidas 
14314—K. Kibartas 
14315—V. Čižiūnienė 
14324—O. Rutkauskaitė 
14327—Z. Pletkus 
14331—J. žvybas 
14345—A. Masiliauskas 
14347—O. Kvedaraitė 
14352—A. Pretkiutė 
14353—V. Nacius 
14354—S. Kaziukaitė 
14356—U. Markevičienė 
14357—I. Sribikė 
14361—J. Gribliauskas 
14376—K. Martišiues 
14378—F. Niemčauskas 
14380—A, Laucevičius 
14381—K. Rušinckas 
14391—E. Nemčauskieiiė 
14396—P. Uksas 
14397—V. Klintinis 
14398—O. Butienė 
14399—B. Arminas 
14400—A. Karvelis 
14404—U. Beržinnienė 
14405—M. Smalpkis 
14408—M. Denapienė 
14410—A. Žodeikis 
14411—P. Cepaičiutė 
14415—M. žeimantienė 
14416—-P. Kasinskis 
14418—J. Petravičius 
14423—J. Navickienė 
14424—U. Cijanskienė 
14429M. Merkevičiutė 
14433—I. Jonaitis 
14435—M. Janušauskienė 
14436—M. Zaleckienė 
14438—D. Mikutięnė 
14439—A. Mockevičienė 
14440—D. .Varpucauskas 
14445—S. Daukantienė 
14447—J. Gircoenė

l

L

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
‘^Naujienų” ofise.

Paskolos Stočių valdyba kvie
čia visas Paskolos Stotis ir vei
kėjus, taip pat visus tėvynes 
mylėtojus paremti atstovą p. 
Žmuidzinavičių jo žygiuose vi
somis galimomis priemonėmis, 
būtent: darbu ir aukomis.

2) Kviečia visas Paskolos 
Stotis ir veikėjus rengiant p. 
Žmuidzinavičiui maršrutą jun
gti Vilniaus 600 m. Jubilėjaus 
iškilmes.

J. A. Mickeliunas, pinu., 
V. Paukštis, sekr.

ŠIANDIE PENKTA ANKETOS 
DIENA.

Atsakykite į penkis klausimus, 
išspausdintus šio “Naujienų” 
numerio 4-ame puslapyje. Ir, 
tuojaus iškirpę iš laikraščio 
anketos s blanką, atsiųskite ją 
Redakcijai.

Jeigu jau esate tai padarę, 
tai duokite iškarpą su klausi
mais kitam žmogui, kad ir ji
sai galėtų balsuoti!

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

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Blue Island Avė., 
Chicago, III.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgui 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 rytu 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Aru.

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

14450—A. Kiveris
14451—O. Rimdžiuviene 
14458—S. Šimkūnas 
14465—J .Matulionis 
14467—M. Jonsen 
14472—O. Dyglaitė 
14474—D. Karbeliene 
14479—M. Barakauskiene 
14480—V. Dapkus 
14481—F. Bagavičienė 
14489—P. Ropienė 
14495—V. Butavičius 
14497—J. Stirbinskis 
14498—A. Mikšis 
14500—S. Nastazija 
14501—K. Medzelis 
14506—M. Janušienė 
14511—L. Grikšas 
14515—V. Mizerienė 
14516—A. Vaitulionis 
14519—Z. Adomaičiukė 
14523—K. Pangonis 
14527—V. Mežvinskienė 
14536—V. Venskus 
14539—J. Vaznikaitienė 
14543—P. šarkus • 
14545—O. Gaižauskienė 
14548—A. Ramanauskas 
14549—M. Juodžiukė 
145^4—A. Galdikas 
14556—J. Stoškus 
14558—J. Skuodis 
14559—J. Skuodis 
14560—J. Žilienė 
14562—K. šeputienė 
14563—J. Ramanauskienė 
14564—J. Stuparas 
14566—O. Tamkunienė 
14568—M. Stujinaitė 
44569—J. K. Vegis 
14570—N. Mūrelis 
14573—J. žebekienė 
14574—L. žvirblienė 
14576—J. Vidalis 
14579—A. Jonikas '
14580—S. Syrjųs 
14581—M. ® Raupelis 
14582—J. Petrauskas 
14586—O. Senionis 
14590—O. Slavinskienė

PONIA HATFIELD, 
SABINA, OHIO.

Būdama apgailėtinose ap
linkybėse kuomet pradėjo 
imti Lydia E. Pinkliam Ve- 
getable Compound.

Sabina, Ohio. — “Ėmiau Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound nuo 

silpnumo ir nere- 
guliariŠkumo. Bu
vau tokia silpna ir 
nervuota, kad bu
vo sunku ilgesnį 
laiką ant kojų sto
vėti, kad valgyt 
pagaminus. Tokia 
me padėjime bu
vau beveik per 
metą laiko ir mė
ginau daugelį gy
duolių ir turėjau

gydytoją, bet niekas negelbėjo. Ma
no sesuo buvo ėmusi jūsų gyduoles ir 
galop prigundė ir mane imti. Da
bar jaučiasi labai gerai ir galiu leng
vai atlikti savo stubos darbą be jo
kio sunkumo. Jus galit panaudo šį 
mano laišką dėl labo kitų, jei tik no
rite.” — Mrs. WELD0N G. HAT
FIELD,, R. R. 3, Sabina ,Ohio.

seimyninkės padaro didžiausią 
klaidą dasileisdamos nusilpnėti ir bū
ti neįduotoms, kad net nepajiegia 
savo stubos darbo atlikti.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound turi būt imamas ant pirmo 
ženklo panašių simptomų, kaipo ner
viškumo, strėnų skaudėjimo, silpnu
mo ir nereguliariškumo. Jis pagel
bės jums ir apsaugos nuo didesnių 
nesmagumų. Išmėginkit ji gerai. Jis 
tikrai pagelbėjo poniai Hatfield, ly
giai, kaip kad daugeliui, pagelbėjo 
kitoms moterims.

f" ..............   X
Serganti žmonės yra užpraiomi 

pasitarti su Dr. Bosą.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

ii
Privatinių

Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 500, 
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 žmonią 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui. »

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudžjfmą. 
Jei skaitant raidie susilieja, 
Jei ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar oiuvaat akis skae 

da, tuomet reikalaukit aldalą.

Mn J. Smotana
Akinią epeeialtetae 

18Ū1 So. Askland Ave^ 
Kampas 18-os gatvSa.

Ant trečio augšto viri Platt’d ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. , 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chfcago.
. ..... .u . .............................
< ' ’ "i

Dr. V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Beulevard 5952

Vai.. 10—12 A. M. 1—3 ir 6-^-9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž-< 

nyčia - Amerikbj. ’ - Noiintieji baž-; 
nytihių >: patarnavimų, malonėsite' 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S., B. Mickevičių D. D., 
3509 So. Union Avė.

P. S. Pamaldos sekmadienyje: 
suma 11 vaT., miŠparas 7*vai. vak.

Kancleris.
--------- - ------- j- || į į . -----------

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

Naujieji Lietuvos
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinj Banką

Central Manuafcturig 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
<■■■.... I, ĮI į ' ■■■

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

Valandos: 
neo 10 ryto iki 3 vai. po piet, 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo iž Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedeldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

‘1 ■ ' .....  ' ■'    

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 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 1257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted Si.
.................................. -..... .....

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

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 ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICU
3107 So. Morgan StM 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nerišlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III,



L tesimai
. —. Vaikų mokykla lie- 
buna u

Bridgeport.
tuvių kalbos būna utarninkais ir pėt- 
nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray- 
niond Chapell svet., 816 W. 31 St. Mo
kytojauja p. J. Briedis. Visi tėvai, 
kurie nori, kad jų vaikai išmoktų lie
tuvių kalbą, pasirūpinkite leisti savo 
vaikus šion mokyklon. — Vedėjas

Roseland, III. — Ateities Žiedo vai
kų draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 16 vai. iš lyto. Vaikai, kat
rie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi valkų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Palmei* parko svetainėj.

— Komisija.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti cpėkomis Chicagos 
Dramatiško Ratelio pirmu kartu stato 
scenoje labai gražų 4rių veiksmų ko
mediją atvežtą iš Lietuvos “Inteligen
tai” spalio 29 d., M. Meldažio svet., 
2244 W. 23rd PI. Pradžia 6:30 vai. 
vak. Kviečia visus.

Vak rengimo Komisija.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų palaikymui Viešo Knygyno su
sirinkimas įvyks spalio 26 d., 7:30 v. 
vak., Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Delegaai kviečiami susirinkti 

.laiku. Sąnr. Sekretorius.

Melrose Park. — Svarbias prakal
bas rengia Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas, šeštadienį, spalio 28 d., J. 
Vaičiulio salėje. 171 Lake St., ir 23 
gatvė, Melrose Park, III. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga 10c. Kalbės adv. 
K. Gugis ir agronomas A. Dvylis 

Kviečia Komitetas

North West Side Lietuvių Statymo 
ir Skolinimo bendrovės susirinkimas 
įvyks penktadienį spalio 27, šv. Myko
lo par, svet., 1644 Wabansia Avė. 7:00 
vai. vak. Ką tik prasidėjo pirma se
rija. šėru yra trijų rūšių, po 1216c. 
25c. ir po 50c. Norintieji prisirašyti 
yra kviečiami atsilankyti.

Jos. S. Rėkus, rašt.

West Side. — L. L. P. Stoties sišl- 
rinkimas įvyks ketvirtadienį, spalio 
26 d., Aušros Vartų parapijos svetai
nėje, lygiai 8 va!, vakare. Stoties ko
mitetai ir geros valios darbuotojai 
kviečiami atsilankyti. Kadangi yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

Amerikos lietuviai piliečiai ir namų 
savininkai nuo Town of I.ake laikys 
savo susirinkimą penktadienį, spalio 
27 d., 8 vai. vak.. Jos. lietuko svet.. 
4523 So. Wood St Į šį susirinkimą 
yra kviečiami piliečiai, pilietes ir na- 
mų savininkai atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia Komitetas turi daug svarbių 
ir naudingi^ reikalų pranešti šios apie- 
linkės gyventojams. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių D-ja Savitarpinės 
Pašalpos renčia koncertą ir balių, sau
sio 7 d., 1923 m. 7 v. vak. Schoenho- 
fen svet., kampas Ashland ir Milwau- 
kee Avės Bus labai puikus progra
mas. Prašome kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti.

— Rengimo Komisija.

Lietuvos Dukterų Dr-tės lietuviškos 
vakaruškos įvyks nedėlioj, spalio 29. 
Mildos svetainėj. Balius prasidės 7 
v. v. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas — P. Tverijonienė.

Lietuvos Dukterų Draugija turės iš
kilmingą balių Halloween Dance. sep- 
tintad;erj spalio 29 d., 1922 m. Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St., 7 vai. 
vakarą. Nepraleiskite šito vakaro; 
tai vra pirmas tokis vakaras; bus vi
sokių žaidimų ir šokiai. Kviečia

Komitetas.

JONAS GRONSKIS
Persiskyrė su šiuom svietu po il

gos ligos spalio 23 d., 12 vai. nakties. 
Pragyveno 55 m. Paėjo iš Tverų pa
rapijos ,Telšių apsk. Paliko nuliūdi
me vaikus, Valerijoną 24 m. ir Vla
dislovą 16 m. Laidotuvės atsibus spa
lio 27 d. 8:30 vai. ryto, iš namų 848 
W. 34 Pi. į šv. Jurgio bažnyčią, ir 
paskui į šv. Kazimiero kapines. Kvie
čiame pažįstamus ir gimines dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę vaikai:
Valerijonas ir Vladislovas.

Atidai norinčių atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivesti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

Todėl, kurie manote kvie
sti savo artimus gimines ir 
norite, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
sų, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

NAUJIENOS, Chlėagfl, nt Ketvirtadienis, Sp ilis 26, ’22

Dalyvauti anketoje dėl Lie
tuvos piliečių registracijos yra 
kviečiami visi lietuviai, nežiū
rint, ar jie pritaria registraci
jai, ar ne.

Kas nemoka rašyt, tas tegul 
paprašo savo draugo išpildyti 
blanką. Bet tokiame atsitiki
me rašantis turi pažymėt ant 
blankos taipgi ir savo vardą bei 
adresą. Be parašo žmogaus, 
kuris išpildo blanką, balsavi
mas neturėtų vertės. (Žiur.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SIMANAUSKIUTĖS 

turiu svarbu reikalą, meldžiame pa
čios atsišaukti, arba kurie ją pažįsta 
pranešti mums.

VALERIJONAS IR VLADAS 
GRONSKIAI,

848 W. 34th PI.

JIEŠKAU pusbrolio Igno ii 
Mykolo Doskių. Pirmiaus gyve
na Reading, Pa. Antanina Dos- 
kiutė, 4503 So. Keeler Avė., 
Chicago, III.
rr

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui mergi

nos, 20—28 metų amžiaus. Aš 
esu 26 metų amžiaus. Turiu biz
nį. Meldžiu atsišaukti sekamu 
adresu: C. M. 821 W. 14th St. 
Phone Canal 3113.

JIESKO KAMBARIU
vienam vaikinuiJIEŠKAU 

kambario be valgio. Nepaisant 
kokioj dalyj. Praneškite į Nau
jienas, 1739 So. Halsted Street. 
Box 149.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
iinkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den- 
arlmo jardas Ckicafifoj. Tiktai patyrė 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 8411-8413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ROSE REITER
203 So. Dearbom St. Rooin 301 

Tel. Wabash 1816
Ijegališka 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 ir išgauti palfudyji- 
mus valdžios, arba kurie nori atsi 
traukti savo gimines i šia šalį; 
taipgi gavime pilnų pilietišku/ po- 
pieru. Aš 'turiu patyrymą šiltose 
dalykuose ir sučėdysiu jums pinigų

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

REIKIA mokinių prie plaukų 
darbo, 
tis. 709 
Bldg., 
Street.

Gerai mokama mokinan- 
Marshall Field Annex 
25 East Washington

REIKIA moterų ant canvas, 
prie koutų priekio.
PEERLESS COAT FRONT CO.

500 So. Peoria St.

REIKIA viduramžės moteries 
suprantančios busheliavimą prie 
vyriškų kautų, prigelbėti krau
tuvėj. Nuolatinis darbas. Frank 
& Joseph Clothing Co., 3437 W. 
Roosevelt Rd.

Dirbtuvės mergimj
Virš 16 metų amžiaus 

Puikiausia proga jsidirbimui. 
Lengvas darbas, lenva išmokti.

Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės 7-os lubos

Nesikreipkit, jei nesate pasiren
gę dirbti. Turi mokėti nors 

kiek angliškai.
WALTER FIELD COMPANY 

318 S. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI
MOTERŲ

teikia
Švarių moterų ir merginų prie 

dešrinių žarnų darbui. Patyri
mas nereikalingas. Geros darbo 
sąlygos, nuolatinis darbas ir ge
ras mokestis. Kreipkitės į su
perintendento ofisą.

Oppenheimer Casing Co. 
1016 W. 36th St.

REIKIA moterų į dirbtuvę 
prie mašinų darbui. Mokame nuo 
dienų, koliai mokinasi. Valandos 
7 iki 5, iki pietų subatoj.

THE WASHBURN CO., 
Cassady-Fairbank Division 

6126 S. La Šalie St.

REIKALINGA 3 MERGINOS LIE- 
tuvaitės tarpe 20 ir 18 metų senumo 
mokintis už norses. Knygos unifor
ma, ruimas ir valgis, 3-jų metų kur
sas. Turi būti pabaigus Public School 
ar daugiau. Kreipkitės:

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKIA moterų siuvimui Sin- 
ger siuvama mašina viršus auto
mobiliams. Kreipkitės: ' 
PROTECTION PRODUCTS CO.

700 Townsend St. 5th floor
■- — ............... *' """ F" .. ............

REIKIA moterų maišų lopy
to jų su mašina — nuolatinis dar 
bas, gera alga.

FREDMAN BAG CO., 
2707 W. Roosevelt Rd.

REIKIA merginų sviesto vy
niojimui.

Kreipkitės:
Blue Vaiky Creamery Co.,

700 So. Clinton St.

REIKIA moterų smiltine po- 
popierą rakandų šveitėjų.

PULLMAN COACP1 CO.,
3759 S. Ashland Avė.

REIKTA ŲMAT 2K ANT RAšO- 
tcos maSineles darbininkių, adresavi
mui konvertų ir sudėjimui laiškų. 
Nuolatine vieta. Turi būt geros raš
tininkes . Geras nuo šmotų darbas. 
Gvarantuota alga pradedant. Pui
kiausios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MISS FEDERIN, 

Reuben H. Donnelley Corp., 
320 E. 21st St.

REIKIA veiterkos nuo 5 v. v. 
iki 1 v. ryto $15. Turi gerai kal
bėt angliškai.

FOOD RESTAURANT 
3272 W. Madison St.

REIKALINGA mergina 
moteris prie namų darbo.

Atsišaukit:
939 W. 33rd St.

ar

REIKIA merginų nuo 16 iki 
20 metų, prie plaukų darbo. Ge
rai mokama mokinantis. 709 
Marshall Field Annex Bldg., 25 
East Washington Street.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

2310 South Paulina St.

DARBININKŲ 
REIKIA

Prie trokų ir mašinų ir pagel- 
bininkų. Patyrimas nereikalin
gas — nuo šmotų darbas išmo
kus. Ateikit pasirengę dirbti.

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

Riverdale, III.

VYRŲ
REIKALINGAS šoperis su 

laisniu ir kad nusimanytų apie 
troką. Pastovus darbas. Kreip
kitės: 8308-10 Emeridd Avė. 
Phono Yards 2512.

PARDAVIMUI Steger & Sons 
Upright pianas, labai geram sto
vy j, pigiai. Matyti galima vaka
rais tarp 7 ir 9 Aušros svetainėj, 
po num. 3001 S. Halsted St.

REIKIA VYRŲ, 
Nuolat darbas.

GREAT NORTHERN CHAIR 
CO., 

2500 Ogden Avė.

REIKIA 3 patyrusių vyrų prie 
elektrinio preso į junk šape.

SMITH "& ŲGŲSS, 
2683 W. Roosevelt Rd.

VYRŲ reikia, nuolatiniam 
į vidų darbui. 45įC į va'l.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON, 

3534 Shields Avė.
REIKIA kiemo ir foudrės 

darbininkų. Kreipkitės į sam
dymo skyrių. Crane Co., South 
Canal & 15 St., arba South Ked- 
zie Avė. & 40th St.

KARŲ BUDAVOTOJŲ

Plieninių ir medinių. Ilgas dar
bas, nauji karai. Viduj darbas. 
Gera mokestis. General Ameri
can Tank Car Corp., 1717 Harris 
Trust Building, Chicago, arba 
East Chicago Indiana, Works.

REIKIA KRIAUČIAUS, KURIS 
turi gerą patyrimą prie vyriškų ir mo
teriškų drabužių. Geram kriaučiui 
gera alga ir darbas ant visados.

A. JUSHAS, 
2755 W. 39 Plce 

Phone Lafąyette 5723

REIKALINGAS APISENIS ŽMO- 
gus prie šlavimo ruimų, ir matavimo 
padlagų. Toks turi atsišaukti, kuris 
negeria munšaino, gali atvažiuoti iš 
kito miesto, darbas užtikrintas.

1606 So. Halsted St.
Chicago, III.

ir B n ik n a. =—
' ir y /

Darbininkų, kaipo pagelbinin- 
kų prie mašinų, šmotų darbap, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kit pasirengę dirbt.

ACME STEEL GOODS
2840 Archer Avė.

CO.

REIKIA patyrusio gero buče- 
rio, turi'mokėt kalbėt gerai ang
liškai ir lenkiškai. Gera alga 
atsakančiam žmogui.- 219 E. 115 
St., Kensington, III.

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių dirbtuvės darbui :turi tu
rėt pasirodymui popieras. U. S. 
Glass Co., 26 So. 18th St., Pitts- 
burgh, Penna.

REIKIA patyrusių vyrų ardy
mui automobilių. Nuolatinis dar 
bas, geras mokestis.

AETNA AUTO PARTS CO.
2101 So. State St.

DARBININKŲ reikia į muilo 
dirbtuvę.

Kreipkitės:
FITZPATRICK BROS.

1319 W. 32nd PI. Lafayette 3607

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
REIKIA.

ROSENBAUM BROS. FEED 
MII

Š7th & Stevvart Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas labai 

pigiai. Lysas ant 3 metų. Ren- 
da pigi. i į e

602 W. 14th St.

PARDAVIMUI saliunas, vo
kiečių ir švedų kolonijoj. Prie
žastis pardavimo — turiu aplei
sti Chicagą.

5923 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučernė labai 
geroj vietoj. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimd patirsit ant 
vietos.

8016 W. 47th St.

PARDAVIMUI duonos keptu
vė geroj vietoj ir gerai biznis ei
na, pigiai, su visais įrankiais už 
$850.00. Atsišaukit į Naujienas 
No. 146.

EXTRĄ EXTRA
Bučernė ir grosernė parduosiu arba 

mainysiu ant loto, automobiliaus arba 
ant namo be skirtumo, kokioj vietoj. 
Atsišaukit greitai, turi būti parduo
ta ar išmainyta į trumpą laiką.

J LEPA
3452 So. Halsted St., 2 lubos

EXTRA BARGENAS BUČERNĖ 
ir grosernė už pusdykę. Daug stako 
gera vieta. Visi nauji fikturiai. Par
duosiu, pigiai. Priežastis pardavimo 
labai svarbi. Tai yra auksinė proga 
kas pirmas tas laimės.

J LEPA
3452 So. Hlsted St., 2 lubos

TĖMYKITE LIETUVIAI
Aš turiu parduoti bučernę greitu 

laiku, iš priežasties, kad nemoku 
dirbti, ir antras dalykas turiu du biz
niu.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

beveik už pusdykę, cash biznis viso
kių tautų apgyventa, vieta, ir nemo
kanti išmokysiu dirbti. Turiu par
duoti greitu laiku.

4800 So. Throop St.
Phone Boulevard 0014

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
groseris ir bučernė, už labai prieina
mą kainą. Turiu parduot urnai. Vi- 
kiečių ir lietuvių apgyventoj vie
toj.

JOHN SKORA, 
4795 Archer Avė.

PARDAVIMUI cigarų, ciga- 
rėtų ir visokių smulkių dalykų 
kratuuvė. Biznis gerai išdirb
tas. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. 1844 Canalport av.

BRIGHTON PARK BARGENAS
2 flatų mūrinis namas, po 5-5 kam

barius, aukštas cimentuotas beisman- 
tas, elektra ir maudynės, parsiduoda 
labai pigiai, 2 tūkstančių mokėti, kitus 
kaip renda, arba savininkas mainys 
ant ani kokio biznio. Agentas

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU
6 flatų mūrinį namą, rendos $150 į 

mėnesi, kaina $15,000, įrųokėt $2,500, 
kitus kaip renda. Mainysiu ant ko
kio biznio arba ant lotų.

C. P. SUROMSKI & CO., 
8346 S. Halsted St., 

r Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI BUČERNĖ, VAI- 
sių ir daržovių krautuvė. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas ir 
geras. Geroj apielinkėj.

2851 W. 59 St. 
arti St. Franci sco 

Savininką galima matyti nuo 4 iki 
6 po pietų.

EXTRA!
Parsiduoda pirrrros klesos bučernė 

ir grosernė lietuvių kolonijoj ir apgy
ventoj vietoj. Biznis išdirbtas senai, 
kurie norite pirkti malonėkite grei
tai atsišaukti, nes į trumpą laiką bus 
parduota.

1444 So. 50th Ct. •;
Cicero, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė, su visais pritaisymais, 4 
kambariai pragyvenimui biznis išdirb
tas per 20 metų. Priežastis pardavi
mo ,savininkas apleidžia miestą. Jei 
kas norės gali pirkti su gyvenimo ra
kandais.

4537 S. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj, arti dviejų mokyklų, 
lietuvių apgyventa kolonija, biz
nis gerai išdirbtas, kaina $1000. 
Kreipkitės Tel. Lafayette 5072.

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
geriausioj bizniavoj vietoj, dauk stako 
ant rankų. Lystas ant 3-jų metų. 
Renda pigi. Visokių tautų apgyven- 
;oj vietoj. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto, automobiliaus, farmos 
arba kitokio biznio. Turi būti par
duota ar išmainyta i trumpą laiką, 
nes priežastis pardavimo yra labai 
svarbi. Kreipkitės kuogreičiausiai, ba 
toks bargenas nevisados bus. Klauskit 
pas savininką.

4800 So. Throop St.
Phone Boulęvard 0014

I PARDAVIMUI
PARDAVIMUI restauranas, 

valgykla. Lietuvių ir rusų kolo- 
. nijoj. Biznis senas ir geras. 
Priežastį pardavimo patirsite dnt 
vietos, 821 W. 14th St. Phone 
Canal 8113. i

PARDAVIMUI lengvas grose
ris ir lunch kaunteris, priešais 
Tiden Tech High School. šaukit 

Boulevard 7069 
4742 Union Avė.

NAMAI-ŽEME
PUIKI PROGA!

Norintiems įsigyti beveik naują 
n vu r o namą, 5 ir 6 kambariai, elektri
ką, maudynes, aukštas cimentuotas 
skiepas, garage dėl 2jų mašinų, ir vi
si vėliausios mados įtaisymai, namas 
randasi gražioj vietoj South Side, 
parsiduoda visai pusdykiai arba išsi
maino ant mažesnio namo, loto, au
tomobilius, arba kokio kito biznio.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

Turiu urnai parduot vėliausios ma
dos 5 kambarių rakandus, visus ant 
syk, ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi gražų grojiklį pianą su pri 
jungta ukulele, roliais ir 10 metų gva- 
rancija ir didelį, dubeltava sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
mantine adata. Nepraleiskit šio bar- 
geno.

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

Didžiausis Bargenas, 
kokis kada buvo 

siūlomas.

PARDAVIMUI groseris ir de- 
likatesen krautuvė. Turi būt 
parduota iš priežasties, kadangi 
važiuoju į Lietuvą.

2745 W. 88th PI.

PARDAVIMUI pool-room 7 
stalų, iš priežasties kojų nesevi- 
kumo.. J. Saiivonchik, 901 W. 
14th Street, kampas Peoria 
Street.

.v.j H I

PARDAVIMUI 3 kambarių 
rakandai. Turi būt parduota į 
trumpą 'laiką. Parduosiu už pir
mą pasiūlymą. A. Torozas, 3401 
S. Aubum Avė.

NAMAI-2EME

Tik per 10 dienų siulau savo 
— 6 — 2 flatų mūrinius namus. 
Nauji, kietmedžio grindys, elek- 
tro šviesa, viskas moderniška, 
už $6,000. Geras medinis gara- 
džius. Nauji užpakaliniai por- 
čiai, pievaitės gražiai aptvertos. 
Lengvos išlygos savininkas, 
rašykit į Naujienas,

1739 S. Halsted St., 
Box 148

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

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

PARDUODU ARBA MAINAU 
ant namo bučernę, grosemę ir tro
ką. 5 kambariai pragyvenimui: skie
pas. barnė ir jardas. Kreipkitės pas 
savininka.

3562 So. Halsted St. •

Parduodu namus, lotus, farmas, bu- 
čemes ir kitokius biznius, taipgi mai
nau namus ant farmų, lotus ant namų. 
Turiu daug visokių namą dėl pasirin
kimo. Katrie norit mainyti namą ant 
bučernės arba bile kokio biznio ant 
namo, tai neškit kuogreičiausiai pas 
mane, tai bus parduotas, ar išmainy
tas į trumpą laiką, nes daugiau yra 
pirkėjų ne kaip reikia. Didžiausis pa
sirinkimas pas mane. Duris atdaros 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vakarais.

FRA K G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafeyette 5107FARMA FARMA
Pardavimui arba mainymui 80 ake- 

rių farma. Wisconsino Valstijoj; žemė 
labai derlinga, upė arti bėga; lietuvių 
kolonija, arti miesto, prie nat mokyk
los ir bažnyčios. Iš didelės priežas
ties turiu parduoti pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, bučernės, groser- 
nės, automobiliaus, motrpičiaus arba 
kito kokio biznio. Kreipkis:

J. NAMON.
808 W. 83rd PI., arti Halsted St.

Tel. Blvd. 1550

M0RTGECIA1-PASK0L0S

— BARGENAI —

labai moderniškas 8 kambarių me
dinė cottage, alley kampas, garo ši
luma, Brighton Park. Savininkas 
priims lotą ir cash.

3 aukštų mūras ir sklenas, kampas 
Pervria ir Canalport ir 21-os gatvės. 
Mašinšanė ir parėdžius, tik $8,500. 
luotas yra vertas prašomų pinigų.

2 mūriniai nama; nrie Union ir Ca
nalport Avės. 15*6% už įdėtus pini
gus.

S. G. TUPONICH,
1315 W. 18th St.
Tel. Canal 1640

PARDAVIMUI 2 aukštų me
dinis namas: vienas aukštas tu
ri 8 kambarius, kitas du; gara- 
džius — išlygos pagal sutarimą. 
H. Orris, 710 Barber St.

LOTŲ — 500 — LOTŲ
Pardavimui dideliame indus- 

trialiame distrikte. Reikia tik 
$100 įmokėt ir $10 į mėnesį. In- 
tresto nereikia mokėt per vieną 
metą. Nuvež automobilium iki 
prapertės. Pilnesnių žinių pa
šaukit arba kreipkitės: 4418 S. 
Troy St. arba Tel. Lafayette 
5276. Valandos nuo 6:30 iki 9:30 
vak. A. Garselio, Sales Mgr.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parsiduoda kampinis bizniavas na
mas, dabar yra bučemė ir grosernė, 
jlinva pirkt vien tik biznį be namo, 
jiznis išdirbtas per ilgus laikus, vi
sokių tautų apgyventa vieta, parduo
siu daug pigiau negu verta, nes ta
me biznyje nėsu patyręs, arba mai
nysiu, ant mažesnio namo, farmos, 
oto automobilio arba saliuno Dry 
Boods store arba ne didelio Hardware 
Store, kas norite įsigyti gerą biznį, 
nepraleiskite tą progą, kas pirmesnis 
tas laimčs, namas ir biznis, turi būt 
parduotas ar išmainytas į trumpą lai
tą, kreipkitės pas

FRANK B. LUCAS, 
1416 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MEDI- 
nis namas, pečium apšildomas. Kai
na $4.706. Įmokėt $1,000, likusius iš
mokėjimais. t

2 flatu mūras, pečiais apšildomas.' 
<aina $6,000. Įmokėt $2,000.

8 kambarių stuba furnaso šiluma, 
graži vieta. Kaina $6,000. Įmokėt 
$1,500.

MARSELLE & PFLIEGER, 
7238 S. Halsted St

A
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PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGICIAUS ANT 6% 

Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais, Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patterfn ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis 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.

Sara Patek, 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 dalbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

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

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, m-ieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą 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 Sfr„ ant 4 lubu

MOKYKLOS

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

Internationa! Barber College
653 ir 609 W. Madison St.


