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Harringtonas rastas 
kaltas

A
■ . L

Lebeckis, Žilvitis irgi nuteisti

Harringtonas rastas kaltas
Kartu su Harrinsrtonu nuteisti 
du jo pagelbininkai. Visi kiti 

agentai liuosi.

CHICAGO. — Vakar užsi
baigė Harringtono byla krimi
naliame teisme prie teisėjo Ph. 
L. Sullivano. Prisiekusieji tei
sėjai po 30 minučių svarstymo 
išnešė verdiktą “kalti” prieš L. 
Harringtoną, P. Žilvitį ir A. 
Lebeckį. Jiems gręsia nuo 1 
iki 10 metų kalėjimo/

Už spešelų rinkimą Harring- 
tonui buvo taipjau kaltinami 
visi jo agentai, bet valstijos 
advokatas nepersekiojo jų už 
davimą valstijos liudijimo, t. 
y., už liudijimą prieš Harring
toną.

Prieš išnešiant verdiktą, il
gas kalbas pasakė: valstijos 
advokatas .Wm. Rittenhouse, 
kaltindamas apskųstuosius, bu
vęs teisėjas Tumey, gindamas 
Žilvitį ir Lebeckį, ir F. G. 
Smith, gindamas L. Harring
toną. Vakar dar sykį kalbėjo 
kaltintojų pūslė,,

Pastebėtina yra, kad apkal
tintųjų pusė visai nestatė liu
dininkų, kurie butų kaip nors 
prieštaravę prokuratūros pa
statytiem^ liudininkams. 'Pik 
buvo pakviesti keli liudytojai 
paliudyti, kad apskųstieji turė
jo tarp žmonių gerą vardą 
pirm to kaip išėjo skandalas 
su jų spešelais.

Apie L. Harringtono gerą 
vardą paliudijo dvejetas ame
rikonų, kurie jį gerai pažino
jo. Apie F'etrą žilvitį ir Anta- 

ną Lebeckį paliudijo Kl. Jur
gelionis ir J. J. Szlikas, kurie 
buvo tuo laiku atėję į teismą. 
Jie pasakė, kad ir Petras Žil
vitis ir Antanas Lebeckis bu
vo žinomi žmonėms, kaipo ge
ri vaikinai ir kad žmonės apie 
juos nieko blogo nekalbėjo, 
kol neišėjo blogai su Harring
tono spešelais.

L. Harringtonas, kaip jau 
buvo rašyta, buvo kaltinamas 
ir rastas kaltu prasikaltime, 
kurs vadinasi “confidence 
game,” lošimas žmonių užsi- 
tikėjimu. Įstatymas prieš “con
fidence game” draudžia gauti 
nuo žmonių pinigus, pasire
miant melagingu perstatymu 
esančių dalykų, pavyzdžiui, 
esančio pelno, mantos, turto. 
Tas įstatymas vienok nesti 
peržengtas, jeigu labai gražiai 
yra nupiešiami busimieji pel
nai, bile tik 'teisingai yra pa
pasakoti dabartinis stovis.

Skundėjų liudytoju prieš 
Harringtoną buvo AIąx Rut
kauskas, kurs Harringtonui 
buvo įdėjęs $1200 ir kurs bu
vo surinkęs jam daug pinigų

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

šiandie — apsiniaukę; nedi
delė permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:26 v., leidžiasi 
4:42 v. MJėnuo teka 5:01 v. v.

nuo žmonių. A. Rutkauskas pa
liudijo, jog Harringtonas me
lagingai jam sakęs apie dide
lius užsakus pirkiniui nova- 
kulito akmens, kuriuos tai už
sakus jis buk gavęs nuo val
stijos. Pasiremiant labiausia 
šituo paliudijimu Harringto-
nas ir buvo nuteistas.

Po nuteisimo Harringtono 
kaucija tapo pakelta nuo $5000 
iki $40,000. Harringtono advo
katai prašys naujo teismo už 
dviejų savaičių.

Federaliame teisme dar yra 
neužsibaigusi Harringtono ban- 
kruto byla. Ten žmonės esą 
pridavę notų už $1,266,000.

Vokietija prašo leidimo 
užtraukti paskolą

$125,000,000 paskola yra rei
kalinga pakėlimui markės.

LONDONAS, lapkr. 3. — Iš 
Berlino pranešama, kad Vo
kietijos kabinetas nutarė pra
šyti kontribucijos komisiją lei
sti j ieškotis užsieny 500,000,- 
000 auksinių markių (apie 
$125,000,000) paskolos, kad tą
ja paskola sustiprinus ir pakė
lus nuolatos puolančias Vokie
tijos markes.

Turįs sumanymą.
BERLINAS, lapkr. 3.— Žy- 

' miausi visų šalių ekonominiai 
ir finansiniai ekspertai, ku
riuos Vokietijos valdžia pasi
kvietė Befrlinan kada turtėjo 
čia apsilankyti kontribucijos 
komisija, dabar svarsto kon
tribucijos padėtį ir kaip page
rinti Vokietijos kritišką finan
sinę padėtį. Vienas iš eksper
tų, prof. Jeremiah W. Jenks, 
turįs išdirbęs sumanymą kaip 
gauti AnglijodLAmerikos pas
kolą, užtikrinant tą paskolą 
esančiomis Vokietijos reichs- 
banke 1,000,000,000 auksinių 
markių.

10,168 žmonės užmušti
WASHINGTON, lapkr. 3. — 

Cenzo biuras paskelbė, kad 
pereitais metais 34 valstijose, 
kurios sudaro 82 nuoš. šalies 
gyventojų, 10,168 žmonės liko 
užmušti automobilių, neskai
tant motorciklečių.

Mirtingumas pereitais me
tais buvo 11.5 ant 100,000 gy
ventojų, o 1920 m. buvo 10.4. 
Didžiausias mirtingumo nuo
šimtis buvo Californijoj, o iš 
didžiųjų miestų — Los Ange
les.

Apleido darbo konferenciją
GlENIEVA, lapkr. 3.— Vokie

tijos atstovai čia laikomoj in
ternacionalinėj darbo konfe
rencijoj šiandie konferenciją 
apleido delei kįhisių nesutiki
mų dėl vartojimo vokiečių 
kalbos.

Šveicarija atšaukė valdžios 
delegatus konferencijoje. Val
džia yra nepatenkinta tuo, kad 
konferencija neišrinko Šveica
rijos tarybon, bet jos vieton iš
rinko Suomiją. Šveicarijos 
samdytojų ir dartbininkų atsto
vai ir toliau pasilieka konfe
rencijoj.

Turkijos sultono nebėra
Visa Turkijos valdžia yra 

pavesta seimui.

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
3,_  Turkijos nacionalistų sei
mas Angoroje vienbalsiai nu
tarė, kad tik jis vienas yra 
augščiausia valdžią Turkijoje 
ir kad Turkijos nacionalistų 
valdžia yra pamatas kalifatui. 
Laikraščiai šiandie išėjo su tor 
kiais antgalviais:

‘<Ottomanų imperija žuvo. 
Jos vietoj iškįlo nauja Turki
jos valstybę — sultoną(as pa
naikintas.” v

Seimo nutarimas tapo pas
kelbtas 101 kanuolių šūviais. 
Tuojaus kareiviai ir civiliniai 
gyventojai pradėjo švęsti su 
muzika ir šviesomis. Išleista
me manifeste sakoma, kad sei
mas pašalino sultoną todėl, 
kad dcl jo šalis per šimtus me
tų kentėjo didžiausį vargą. Ka
da gi šalis sukįlo prieš sveti
mą priešą ir pradėjo kovą už 
laisvę, tai sultonas ir jo val
džia susidėjo su tuo priešu. 
Kada gi dabar laisvė tapo at
kovota, tai lieka panaikintas 
ir sultonatas, o visa valdžia 
atiduodama žmonėms, kurie 
valdys šalį per savo išrinktą 
seimą.

Kartu seimas panaikino vi
sas sutartis, kokias tik yra pa
dariusi Konstantinopolio val
džia po kovo 16, 1920. Taip
jau panaikinta netik sultona
tas, bet ir visa Konstantinopo
lio valdžia, nes visą galią, ko
kias kada turėjo sultonas ir 
Konstantinopolio valdžia, pasi
ima sau nacionalistų seimas, 
kaipo vienatinė teisėta Turki
jos valdžia. Tokiu budu vie
ton sultono imperijos Turkija 
dabar pasidaro respublika.

Mussolini paleis parlamentą, 
jei balsuos prieš jį.

RYMAiS, lapkr. 2.— Naujojo 
fašistų premiero Mussolini Spė
ka. bus išbandyta lapkr. 1 <1.,
kada susirinks parlamentas. 
Jis atidėjo parlamento susirin
kimą iki tai dienai, kad turė
jus daugiau laiko prirengti 
savo prakalbą parlamentui, 
kurioj jis išdėstys fašistų val
džios politiką.

Visi gyventojai nekantriai 
laukia parlamento susirinki
mo, kad pamačius kaip parla
mentas priims fašistų valdžią. 
Yra žinoma, kad jei parlamem 
tas parems Mussolini ir jis 
gaus didžiumą balsavime, jis 
paliks parlamentą ir ant to
liau. Bet jeigu parlamentas 
neduos jam pasitikėjimo, jis 
yra nusisprendęs nesitraukti iš 
vietos, kaip jis tai turėtų pa
daryti negavus pasitikėjimo, 
bet patį parlamentą paleis ir 
paskelbs naujus rinkimus.

.......... . .............. . ..........................................— 1 - - - ■ •

6 užmušti rinkimuose.
HAVANA, Kuboj, lapkr. 1. 

— Nors valdžia dėjo didžiau
sių pastangų, kad rinkimai 
praeitų ramiai ir net uždraudė 
pardavinėti svaiginančius gė
rimus, keliose vietose betgi iš
tiko susirėmimų ir 6 žmonės 
liko užmušti ir apie 12 sužeis
ta. Buvo renkami 57 atstovai, 
6 gubernatoriai ir miestų . ir 
provincijų administracijos.

DUBLINAS, lapkr. 1. — Ai
rijos respublikonai sukilėliai 
užėmė Cliffeden vieną didžiau
sių bevielinių stočių Anglijoje. 
Jie jau antru kartu ją užėmė. 
Savivaldybininkai rengiasi tą 
stotį atsiimti.

Sukilėliai padarė puolimą ir 
pačiame Dubline, kur bandė 
sudeginti mokesčių raštinę. >

Pranešimas Apie Anketą Jau’ Rengiamas Lietuvos žiniosi

“Naujienų” anketoje dėl Lietuvos piliečių registraci
jos ir pilietybės klausimo jau tapo paduota daugiaus kaip 
septyni tūkstančiai balsų. Ir tų balsų pasidalinimas yra 

i taip aiškus, kad negali būti dviejų nuomonių apie tai, kaip 
tyra nusistačiūšios minios žmonių, kurios atsiliepė į mu- 
; sų dienraščio jparaginimą.

Taigi Redakcija jau nutarė pradėt rengti smulkų pra
nešimą apie, anketos rezultatus, kad paskelbus jį ir įtei- 

i kus Lietuvos Seimui. Bet tuo tarpu Redakcija nori duo
ti progos parėikšti savo nuomonę ir tiems žmonėms, ku

ine ligi šiol dd vienų ar kitų priežasčių dar nesuspėjo iš- 
I pildyti anketos blankas. Jie yra prašomi tečiaus pasisku
binti. Balsavimo kortelės ir paaiškinimai yra išspausdin
ti 4-am puslapyje.

Iki šiol behdri balsavimo daviniai buvo tokie:
Vakar suskaityta balsy:

Už registraciją  .......  3
Prieš . ........ .................... -............................... 460
Neaiškių L........ ............  8
Viso ............ .......... v................... 471

* Buvo paskelbta:
Už registraciją......................................  103
Prieš  ........................................... ..... ...... 6752
Neaiškių į ......;..:........ ...... ....................................80
Viso...... ..........".................................. -..........  6935

Kartu:
Už registraciją.................................. 106
Prieš .............................................7212
Neaiški# .. . . . ............................ 88
Viso ................  7406

Darbiečiai pralaimėjo 
Londone

LONDONAS} lapkr. 3.— Už
vakar Anglijoj ir Valijoj buvo 
municipaliniai rinkimai, kurių 
galutinų pasekmių dar nežino
ma, bet kiek žinoma, jas pra
laimėję darbiečiai ir socialis
tai. Ypač didelė reakcija pasi
reiškė Londone, kurio prie
miesčiuose socialistai nėtekę 
viso apie 220 vietų miestelių 

Tarybose. Betgi ųniekurie prie
miesčiai ir toliai! pasilieka so
cialistų ir darbiečių kontrolė
je. Manoma, kad ši reakcija 
pasireiškė todėl, kad socialistai 
ir !darbiečiai valdė laike did
žiausios bedarbės ir jie iš 
miesto iždo šelpdavo bodfir- 
bius, delei ko turėjo pakilti 
taksai, kas buržuazijai labai 
nepatiko ir ji senai pradėjo agi
tuoti prieš socialistus ir kal
tinti juos iškėlime taksų.

Bet miestų rinkimai visai 
nerodo kokios gali būti pasek
mės nacionalinių rinkimų par- 
lamentan, nes tarp miesto val
džių ir parlamento politikos 
nėra nieko bendra. Šis pralai
mėjimas nė kiek nesumažina 
progų darbiečiams laimėti par
lamento riskimuose.

4 žmones žuvo gaisre.
3 mergaitės sunkiai < sužeistos 

dirbtuvės gaisre.

NEW YORK, lapkr. 3. — 
Trįs mergaitės ir vienas vyras 
žuvo ir 3 mergaitės Ūko sun
kiai sužeistos gaisre, kuris kį- 
lo cehiloido dirbtuvėj prie 13 
gatvės. Gaisras greitai apsupę 
visą namą, kuriame dirbo apie 
40 žmonių. Daugelis mergaičių 
šoko per langą, kelias pasise
kė išgelhėji, bet daugelis guli 
ligonbučiuose apdegę. Sunkiai 
sužeistosios mergaitės miršta.

Albanijos valdžia pabėgo 
iš sostinės.

'LONDONAS, lapkr. 2. — 
Iš Athenų pranešama, kad su
kilimas Albanijoje privertė 
valdžią bėgti iš Tiranos. Ad- 
rrtinistracija dabar yra organi
zuojama Beratoj. 4 jauni sh- 
kilimo vadovai tapo sugauti ir 
pakarti.

7 nuteisti kalėjiman
BUFFALO, N. Y., lapkr. 3. 

—Jobu F. Malone, buvęs New 
Yorko valstijos senatorius ir 
buvęs miesto komisionierius, 
šiandie tapo nuteistas nuo 31/2 
iki 7 metų kalėjiman už išvo
gimą miesto pinigų.

Kartu su juo tapo nuteisti 
kalėjiman' trįs darbininkai 
parkų ir viešųjų namų depar
tamento, kusio viršininku Ma
lone buvo, ir keturi biznieriai. 
Jie visi prisipažino prie kal
tės, kad žulikystėmis išgavo iš 
miesto apie $150,000. Vienam 
bausmę suspenduota, jei jis 
sugrąžins pinigus; kitas suti
ko grąžinti ir net atsinešė pi
nigus į teismą, bet jų nepriim
ta ir l>aiisines nepanaikinta. 

Jie padarydavo ir paskui iš
keisdavo orderius miesto iždi
nėje už prekes, kurių jie nie
kad nepristatydavo.

Pašalina krikščionis
KONSTANTINOPOLIS, lap. 

3.— Visi 1,500,000 krikščionių 
Anatolijoj emigruoja rytų link, 
matomai, įsakymu Turkijos 
nacionalistų valdžios. Visi 
krikščionių našlaičiai jau ga
benami į pajūrio miestus.

Užpuolė rusų pasiuntinio 
sekretorių.

RYMAS, lapkr. 3. — Keli 
jauni fašistai pereitą naktį per
skėlė galvą Rusijos pasiunti
nio Italijoj Vorovskio sekreto
riui. Valdžia neformaliniai at
siprašė dėl to įvykio ir pasta
tė sargybą prie Rusijos pa
siuntinybės.

Tai rodo kokios politikos 
fašistų valdžia laikysis linkui 
Rusijos.

Fašistai pradėjo naują me
džioklę ant komunistų ir so
cialistų atstovų. Jiems pasise
ku nutverti vieno komunistų 
atstovo sekretorių ir jie nu
kirpo jo barzdą ir nuskuto gal
vą ir paskui aptepė galvą rau
donais, baltais ir žaliais da
žais ir paskui išvilkę ant bal- 
kano rodė jį gaujai kitų fa
šistų. Tai daroma didesniam 
paniekinimui socialistų ir ko
munistų.

Bausmė už svetimas 
nuodėmės.

Joniškis (Šiaulių apskr.) — 
Miškams perėjus valdžios nuo
savybėn, 1921 metais Joniškio 
buvo atkeltas girininkas Sen
kevičius. Jisai sutiko duoti 
ūkininkams medžiagos Jir* be 
varžytinių, iš sausrių ir luiš- 
čių medžfių, /daugiausia, Kal
vių miške. Ūkininkas, gauda
vo nuo girininko raštelį, kur 
buvo nurodoma kiek kelmų 
pavelyta iškirsti. Dauguma tu
rėjo įmokėti girininkui “kau
cijos” nuo 2 iki 5 tūkstančių 
auks. Kadangi žiemos kelias 
jau baigėsi, tai gavusiems me
džiagą girininkas pavelyjo iš
sivežti iš miško viršūnes ir ant
rininkus rąstus, liepdamas pa
likti prie kelmo tiktai drūtga
lius, kad butų galima paskiau 
išmatuoti ir įkainuoti kelmą. 
Bet kokių buvo dyvų, kada, 
vieną dieną ūkininkai rado ten, 
kur pono girininko butą, tik 
keletą senų apykaklių, o pat
sai girininkas, pasirodo pasp
rukęs užsienin su visomis “kau
cijomis” nei neatsisveikinęs su 
jų savininkais. Toliaus teko 
sužinoti, kad sykiu su juo iš
sekė ir valdiškų pinigų apie 
100 tūkstančių (rodosi, rublių). 
Žiūrisi piliečiai vienas kitam 
į akis ir nežino kas daryti. No
rėtųsi pabaigti vežti iš miško 
ir likusius drūtgalius, bet nauji 
miškų ponai nebeleidžia ir už 
išvežtus nebepriima pinigų. 
Po ilgo tardymo, kiekvienam 
tokiu budu pirkusiam Miškų 
Urėdija uždėjo pabaudas, o jų 
kaip parvežtus, taip ir nepar
vežtus, rastus parduoda iš var
žytinių, kurios paskelbtos rug
sėjo m. 25 d. š. m. Be to dar 
minėtiems piliečiams iškilmin
gai per Valsčiaus Valdybą bu
vo paskelbta, kad jie nei už 
pinigus niekuomet nebegaus 
miško. Bet kiek čia kalti žmo
nės, tai gal tik filosofai išaiš- 
kiiitzi. jie uii*sl<Q j>i i'I< o s i iš
valdžios agento.

Nukentėjo tokiu budu apie 
100 ūkininkų. Ir kitur, girdėt, 
esama tokių girių ponų, kurie 
net lietui fškai nesuprasdami, 
gali panašių šposų iškrėsti.

Drasko skelbimus.
Meškučiai (Šiaulių apskr.) — 

Valsčiaus Valdybos pastatyta 
budelė klijuoti visokiems įsa

/—................... 111 " 1 R

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

41 <

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.

. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

kymams ir skelbimams. Rinki
mų laiku čia pat įvairios par
tijos lipina savo atsišaukimus.

Klebonas įsakė V-čiaus V-bai 
nukelti tą budelę. •

Nepaklausius Valsčiaus Val
dybai 9 d. rugsėjo susivaręs 
špi tolu inkus klebonas nunešdi- 
no tą budelę į savo kiemą. Iš
ėjo nesusipratimas su viršai

čiu, kunigas net lazda ant vir
šaičio buvo užsimojęs.

Rugsėjo 10 d. klebonas suk
vietęs į kleboni ją kaimų dešim
tininkus, prisakė, kad surašytų 
tuos, kurie nebalsuos už krik
ščionis demok. Tokius jisai iš
brauksiąs iš metrikų ir neva
žiuosiąs kalėdoti, nei pas ligo
nius ten eis. Be to tasai smar
kusis klebonas yra pareiškęs 
Valsčiaus Valdybai nemokė
siąs mokesčių, kelių netaisy
siąs ir rekvizicijų nepilsiąs. 
Kol kas ačiū Valsčiaus Valdy
bos reikalavimui lygiai, kaip 
iš kitų piliečių, klebonas dar 
pildo tas pareigas.

Iš Klaipėdos krašto
Vokiečiai nori paralizuoti lietu
vių darbą Mažojoj Lietuvoj.

E. Klaipėda. “Prūsų Lietuvių 
Balso” pranešimu, kelios Klai
pėdos vokiečių prekybos įstai
gos savo laišku rugsėjo 30 d. 
kreipėsi • prie Klaipėdos krašto 
komisaro, prašydamos uždary
ti šiame krašte visas lietuvių 
įstaigas, ypač lietuvių banką, 
ir tut> paralizuoti visą lietuvių 
darbą Mažojoj Lietuvoj.

EL PASO, Tex., lapkr. 1. — 
Iš Mexico City pranešama, kad 
maištininkų vadas gen. Fran- 
cisco Murguia tapo sušaudy
tas šįryt Durango valstijoj, kur 
jis vakar liko suimtas. Jį su-* 
imta pasislėpusį bažnyčioje.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 3 d., užsienio pi- 

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 ............... %c
Belgijos 100 frankų ........... $6.43
Danijos 100 frankų ........... $20.15
Finų 100 markių ...................... $2.70
Francijos 100 frankų............ $6.94
Italijos 100 lirų ................... $4.25
Lietuvos 100 Litų ....... ■.......  $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.30
Olandų 100 guldenų ............. $39.25
Švedų 100 guldenų ............. $26.90
Šveicarų 100 markių ..........   $18.25
Vokietijos 100 m-arkių ........... l%c
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Lietuvos našlaičią 
šelpimo reikalu

Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti gavo iš Lie
tuvių Moterų Globos Komiteto 
valdybos, Kaune, šitokį laišką 
(Nr. 306) rašytą liepos 16, 1922 
m.:

“Chicagos Komitetui Lietu
vos Našlaičiams Šelpti.

“Gerbiamos Tamstos!
“Tamstų laišką rašytą birže

lio mėn. 7 d. gavome birželio 
mėn. 30 dieną. Pinigus 87.800 
auksinų gavome 13 liepos.

“Ši faktą konstatuodami mes 
negalime rasti žodžių, kurie iš
reikštų Tamstoms musų dėkin
gumą už tokias dideles aukas 
vieną ir antrą kart suteiktas 
musų globojamiems našlai
čiams ir karo aukoms.

“'Mes nieko nebesakysime 
apie tas klaidas, kurios musų 
buvo padarytos, prie kurių mes 
prisipažinome, bet kurios buvo 
padarytos be blogos valios. Bet 
praeiti tylomis proi Tamstų 
sakinį: “jei... busime verti 
nors menkos padėkos“ — ne
galime. Gerbiamosios! Mes 
jau sakėme, kad nerandame 
žodžių — išreikšti Tamstoms 
savo dėkingumui ir džiaugs
mui. Tamstos suteikėte bega
lo didelę mums paramą ir pir
mą kart ir dabar antrą kart. 
Tamstos davėte galimybes pa
gerinti musų globojamų valgį, 
Tamstos davėte galimybės pa
skatinti juos prie mokslo ir

prie kitokio darbo. Tamstos 
davėte galimybės patobulinti 
amatų mokyklą. Pav. stalio- 
rystės skyrius neturėjo mašinų. 
Dabar jau įtaisėme ir tos maši
nos kainavo arti 400.000 auks. 
Žinoma tokios sumos neturė
jome: reikėjo skolinti; pasko
lino 100^000 auks. Lietuvos 
Ūkio Bankas, kunigui Vailokai
čiui Steigiamojo Seimo Nariui 
padedant ir Žemės Ūkio Minis
terija 25.000 auks. Skolą žino
ma reiks grąžinti. Gyvenimas 
begalo pabrango ir vieno vaiko 
išlaikymas apseina 16 auks. 
200 vaikų—96.000 auks. mėne
siui. Ir vis eina brangyn. Tai
somas Kaune prieglaudos na
mas ir tas kainuos netoli 80.- 
000 auks. Taisyti reikia, nes ki
taip gal sugriūti. Artinasi ru
duo, reiks užpirkti daržovių ir 
rugių ir šitiems užpirkimams 
reiks apie 100.000 auksinų. O 
kasdieninės išlaidos, žodžiu

pinigų reikia labai daug ir tik 
ačiū visuomenės paramai mes 
galime tęsti tą daubą. Mes 
mielu noru prisiusime Tams
toms musų prieglaudos dirbi
nių. Prisiusime daugiausiai 
rankų darbo įvairių dirbinių 
juostų ir įvairių iš jų daiktų. 
Manome siųsti per Raudonąjį 
Kryžių. Išsiųsime pradžioj 
spalių men.

“Dar kartą reiškiame musų 
globajamų vardu širdingą ačiū.

“Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto valdyba: D. •Šleževičie
nė, Pirmininkė; B. Grigaityte, 
Sekretorė.”

Kaip iš augščiau įdėto laiško 
matome, musų darbas ir au
kos pasiekia savo tikslo. Lietu
vos našlaičiai yra ne tik pa- 
valgidinami, rūbais aprūpina
mi, bet ir, kas svarbiausia, mo
kinami amatų— siuvimo, ne
rimo, batų siuvimo, dailydyb'ės 
ir kitokių, — kas kuriam ama-

tui yra labiau linkęs. Taip 
auklėjamas našlaitis paūgėjęs 
išeis iš prieglaudos turėdamas 
amatą rankose, kuris paleng
vins jam gyveninio kovą ves
ti, ir už tai bus dėkingas kaip 
savo globotojams vietoj, taip ir 
amerikiečiams, kurie savo au
komis juos rėmė. '

Tatai neužmirškime ir toliau 
remti juos.

Chicagos K-to Liet. Našlai
čiams šelpti

Sekr. M. Žalpienė
922 W. 34 PI., Chicago, 111.

DRAUGYSTĖ SUSIV. BROLIŲ LIETUVIŲ 
Rengia gražų

BALIŲ
Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 5 d., 1922 m.

DIEVO APVEIZDOS PAR. SVETAINĖJE 
Kampas 18tos gat. ir Union Avė.

Pradžia 6 valandą vakare.
Įžanga 35c. ypatai.

L__ _____ __ ____ ;____________

DIDELIS

Teatras ir Balius
Stato scenoj LMPS. 29 kuopa >

2 KOMED., JAUNYSTĖS KARŠTIS IR 
APSIVEDIMAS PAGAL SUTARTIES
Nedėlioj, Lapkr.-November 5 d., 1922

MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23rd PI. Chicago
Lošimas prasidės 7:30 vai. vakare

Kviečiame visus chicagiečius į musų parengtą vakarą. Užtikrina
me, kad busit pilnai užganėdinti pamatę šias dvi komedijas, nes yra 
labai žingeidžios ir juokingos. Įžanga visiems lygi 50c ypatai.

Kviečia visus L. M. P. S. 29 ktiopa.

Milžiniškas Maskaradinis

LIŪS
RENGIA ŠV. PETRO IR POVILO DRAUGIJA

Septintadienj, lapkričio (Nov.) 12 d., 1922 m.
K. of P. SVETAINĖJ, 11037 So. Michigan Avė., Roselande, III.

Pradžia 6:30 valandą vakare. Didelė K. Pociaus Orkestrą.
Kviečiam visus be skirtumo lietuvius atsilankyti, o mes užtikrinam, kad 

visi busite patenkinti. Be to mes duosime dovanas, kurių turim aibių aibes 
ir jų užteksim visiems. Pirma dovana $50.00 auksu. Kviečia visus Komitetas.

Dešimts Metų Sukaktuvių

KONCERTAS IR BALIUS
Rengia

LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS P. KLIUBAS

Subatoj, Lapkričio 4tą, 1922
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 W. 23rd l’lace
Pradžia 7 vai. vakare Muzika F. JERECKIO

šiame koncerte dalyvaus gabiausi Chicagos dain inkai. Kiekvieno pereiga atsilankyti į šį koncertą. 
Vadovaus A. P. Kvedaras.
Po programui šokiai prie geros muzikos. Kviečiu visus KOMITETAS.

Į

Paminėjimui 10 Metų 
Sukaktuvių

Ciceros Liet. Vakar, žvaigždės Kliubo

NEDELIOJE

Lapkričio 5 d., 1922
LIET. LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 

*14th St., and 49th Ct., Cicero, III.

M

f NORTHSIDE
lietuvių Kriaučių Kliubo Savitarpinės Pašelpos vakarėlis įvyks 

Nedėlioj, 5 d., Lapkričio, Viešo Knygyno svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Programas bus labai įvairus, susidedantis iš, solistų, duetų, 
muzikos ir t.t.

1 Išpildys dainininkai Pirmyn Mišraus Choro.
Atsilankiusieji bus užganėdinti.

šeštadienis, Lapkr. 4, 1922
... ......................1,11' ' ■'ll '■■■ 1 ■ III—

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So, Halsted Si.

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

>m*,

Gerbiami Ciceros ir apielinkės Lietuviai! \■' > .yj-
Nepamirškite šito vakaro, nes šitas va karas bus labai įdomus, kadangi bus ap- 

vaikščiojimas 10-ties metų sukaktuvių Ciceros Liet. Vakarinės žvaigždės Kliubo. To
dėl mes užkviečiame visus, o užtikrinam iš savo pusės, kad busite užganėdinti.

; t ’ ■ Kviečia KOMITETAS.
P. S. Durys atsidarys 5 vai. vakare, programas prasidės lygiai 6:30 vai. vak. 

Todėl nesi vėluok i te. Tikietai dėl koncerto 75c, dėl šokių 50c.

EXTRA Maskaradinis BALIUS
GERBIAMOJI VISUOMENĖ!

Meldžiame kuo skaitlingiausiai atsilankyti į šį iškilmin
gą vakarą. Kas lankydavosi pirmiau parengtuose Lietuvos 
Dukterų Draugijos vakaruose, visuomet gėrėdavosi, taip- 
pat ų- ant šio maskinio baliaus. Grieš puiki muzika ir bus 
klasiški šokiai. Taipgi, bus duodama pinigais ir šimtai vi
sokių dovanų grupėms ir pavieniame, kurie bus pasirėdę 
įvairiais kostiumais. Kviečia visus KOMITETAS.

y — Rengiamas —
DR-STĖS LIETUVOS DUKTERŲ
Subatoj, Lapkr.-Nov. 4 d., 1922 m.

Pradžia 6 vai. vakare.

MILDOS SVET., 3142 So. Halsted St.
——— i ——   —r———  ii ii’r  

Ijohn kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt SL
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylai visuose 
teismuose, hkzaminavoja 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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

| N amų Tel.:Hyde Park 8893

V. W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6890

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
, v Tel. Yards 4681 3

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg- 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avea 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

7S West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

Rez. 3203 So. Halsted SL 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 ra!.

.........  ■ i ■ —.... i, ■ A

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS* ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 7^6 
Telephone Harrison 421

J. P. WAITCHES ‘
LAWYER Lietuvy* Advokatai

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

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė.

Tel.: Pullman 6877. 
———------ ----------------------------- u

' ........ ii
BAŽNYTINĖS ŽINIOS

Lietuvių Tautos Katalikų baž
nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D.. 
8509 So. Union Avė.

P. S. Pamaldos .sekmadienyje: 
suma 11 vai., mišparas 7 vai. vak.

Kancleris.

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. Halsted St, 

739 W. 14 St

METINIS BIRUTES KONCERTAS 
.... — —.................Dalyvauja Geriausios Chicagos Spėkos 

“BIRUTĖS” CHORAS 
POVYLAS STOGIS 

JONAS BYANSKAS 
ANTANAS OLIS 

Nedėlioj, Lapkr. (Nov.) 5,1922

ANTANAS POCIUS 
N. GUGIENĖ 

MARIJONA RAKAUSKAITĖ
BOHEMIAN-AMERICAN HALL 

1438 W. 18th Street

I. iju.Ė. I.'.-.S.I '* .•t: . to Zik - t’* -

ONUTĖ BIEŽIENĖ 
SALOMĖ CHĖRIENė

Po/korcentui 
uyansko Orchestra.

Šokiai

........ 141, .!« 1J
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SAUGUMO ŽENKLAS

Patogios valandos
iki 8

TURTAS VIRŠ $12,500,000.00

$3,783,853.06

Mes siunčiame Doleriais

AUGIMAS Litais ir Draftais

Ashland Avenue

DIDŽIAU SI S BANKAS

DETROIT, MICHIGAN

Nuo visų depozitų padėtų lapkričio 10 d. ar 
pirmiau mokėsim 3% nuo lapkričio 1 d.

BOARD
N. W. Wiersema 
Fred. J. Wiersema 
Chas. E. Reading

Tik tie žmonės, kurie šį-tą sutaupina, ku 
riems lengva ant širdies, tikrai gali būti dė 
kingais.

Neatidėliokite, bet siųski 
te pinigus tuojau.

Antradienių vakarais 6 
Šeštadieniais visų dieną nuo 
9 ryto iki 8 vai. vakare.
Kitomis dienomis nuo 9 ry
to iki 4 po pietų.

Per musų neseniai įsteig
tą /susinėsimą su Kauno 
Bankais.

Kalėdos Jau Artinasi 
Atminkite Jūsų Gimines Lietuvoj

Savo vaikų labui didink savo taupinius kas 
dien.

Aiškus 
Santykiavimas

Kuomet matome įstaigos sveiką augimą per 
metus laiko, tai galima suprast prisirišimą ir at
sakantį patarnavimą teikiant. Depozitai Stock 
Yard Savings Bank tris kartus daugiau, negu 
10 metų atgal.

ŠITAS BANKAS NEBUS ATDARAS RINKIMŲ 
dieną, Antradienį, lapkričio 7 d., ir Paliaubų Dieną 
šeštadienį, lapkričio 11 d. Bet jis bus atdaras šešta
dienio vakarą nuo 6 iki 9 valandos.

y Pieno švarumas ir sveiku 
mas yra neatskiriami. Ve 

delko Bordeno Pienas su jo 
speciale gamybos, vėdinimo 

.ir supilstymo priežiūra yra 
tai pienas, kuris visuomet 

jums pareina vartoti.

BORDENS
Farm Products Co. of Illinois 

Franklin 3110

Koncertas ant laivo 
Olympic LAPKRITIS

DĖKONĖS MENESIS

DR. W. YUSZK^WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5W9

Kurie manote važiuoti ant 
Kalėdų Lietuvon, privalote ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 

[kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi- 
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistengkite 
gauti nuo darbdavių paliudiji
mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras.

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

DETROIT, MICH. 
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakar® 
Tel. Markei 6284, Market 4526

TURIU garbes pranešti savo drau
gams ir kostumeriams, kad aš aplei
dau Bridgeportą 3258 S. Morgan gat. 
Nauja apsigyvenimo vieta 10947 S. 
Michigan Av. Užsiėmimas tas pats: 
taisymas laikrodėlių, egzaminavimas 
akių ir pritaikymas akinių. Kviečiu 
visus savo draugus ir kostumerius 
neužmiršti apsilankyti pas mus.

Su godone,
Kaz. Michalauskis.

(Pavardė sutrumpinta)
C. MICHEL, 

10947 So. Michigan Avė. 
Roseland, 111.

Tel. Pullman 0649

Tamsta ir Mes
METROPOLITAN STATE BANKO užduotis yra 
kuogeriausiai patarnauti Lietuvių visuomenei visuo
se pinigiškuose reikaluose ir tą užduoti pasekmingai 
atlieka.

TODĖL
Pirm negu siųsi pinigų Lietuvon;
Pirm negu skolinsi pinigų dėl namo ar kito reikalo;
Pirm negu pirksi morgičių arba bonų, kurie neša 6%;
Pirm negu pasirinksi sau banką dėl Tamistos atliekamų doleriukų;
Pirm negu piiksi laivakortę į ar iš Lietuvos;

ATEIK I
METROPOLITAN STATE BANKĄ dėl patarimo, čia patyrę Lietu
viai bankininkai suteiks Tamistai veltui daug naudingų patarimų apie 
bikokį pinigišką klausimą.

Turtas virš $2,400,000.00
Kreipkitės ypatiškai arba laišku

Radiograma nuo Baltosios 
žvaigždės laivo Olympic kapito
no A. E. S. Hambletono, kuris 
šituo laivu atvyks New Yorkan 
antradienį po pietų, pranešė apie 
nepaprastą koncertą, (kuris bu
vo surengtas šeštadienio vaka
rą Amerikos ir Anglijos jūrei
vių labdarybių naudai. Dailinin
kai, kurie jame dalyvavo buvo 
šitie: Joseph Hofmanu, pianis
tas, Chaliapine, garsus rusų 
giesmininkas, Hubermann, pa
garsėjęs pasauly smuikininkas 
ir p-nia Frieda Kempei, operos 
giesmininkė, kuriai iškelta ova
cija. Kunigaikštis Lubomirski, 
Lenkijos ministeris Jungtinėse 
Valstijose, pirmsėdžiavo. Kelios 
jaunos amerikietės ir anglės 
merginos perėjo su skrybėlėmis 
ir surinko didelę sumą pinigų, 
i’o koncerto buvo šokiai.

Olympic atsiskiria nuo kitų 
vandeninių kurtų savo koncertų 
savybe. Jo paskutinėj pirmes
nių jų kelionių John McCormack 
sudainavo apie pustuzinį dainų 
savo geriausiu balsu, tarp jų 
“The Lašt Rose of Suminer”, ir 
jam garsiai aplodavo patenkin
ti klausytojai. i

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

Clearing House Bank.

Peoples S'“s Bank

Peogtes Bau
Corner 47th & Ashland Avė., Chicago,

GUNARU
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 klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANTA AQUITANIA 
BERENGAR1A.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
CAMERONIA ........... Lapkričio 4
CORONIA ......................  Lapkr. 4
COLUMBIA ................... Lapkr. 11

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

Metropolitan State Bank 
Pirmutinis ir Didžiausia Lietuvių Valstijinis 

Bankas Amerikoje 

2201 W. 22nd ST.
CHICAGO.

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 j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted SU 
Tel.: Boulevard 7179

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

• Chicago.

Viso liabilities ....... $3,783,853.06
VALDYBA:

Frederick J. Wiersema, Ass’t Cash.
H. O. Roempler, Ass’t Cashier
Calvin L. Wiersema, Ass’t Cashier

DIREKTORIAI IR PATARIMO----------
George Dalenberg
Asą Wlerscma
Catrines DoHaan

A STATE SAVINGS BANK

^Ile West Side savFngsBaNK

West 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL COM 

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th StM 9509 Cardonl 

Detroit, Mielu

LIABILITIES
Nepadalintas pelnas..... 90,365.13
Reservo Taksoms ........... 9,793.07

THE WIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankinio stovio Rugsėjo 15, 1922, kaip buvo prirengtas 
auditoriaus viešų apskaitliavimų Illinois valstijos. «

RESOURCES
Paskolos ir diskauntai .............................. $2,043,431.58
Overdraftai ............................................................... 203.90
S. V. Valdžios investmentai ........   136,383.72
Municipaliai ir korporacijos bondsai............... 978,883.47
Bankos namas ir rakandai ..............................  151,554.34
Cash ir prigulėjimas iš kitų bankų .... ..........  471,803.27
Kitos įplaukos .......................................................  1,592.78

Viso įplaukų

Dividendai neišmokėti .... $108.50
Bilų nemokėtų ............... 69,500.00
Depozitų ................... 3,364,086.36
Kapitalas stock. 200,000.00
Surplus ........................... 50,000.00

Asą Wiersema, President
George Dalenberg, Vice-President
Nicholas W. Wiersema, Cashier

Chas H. Brandt 
ęenry V. Meeteren

heophilus Schmid

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

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

Balgusf 
Aku šert

os kolegė 
«; Ilga 
praktika- 
usl Pen»» 
silvanijos 
hospitali^ 
e. Pasck- 
ningai 
tarnauja

lymo. Dus 
la rodą 
tokiose 
rose ir

li- 
ki-

valuose mo 
erims Ir

^uR.h'ERZMAN^l
Ii RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 955
Boulevard 4186

Telefonai

3813 So. Halsted SU 
Val.i 9—10 A. M. fr 8—9 vai. vak.

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:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880>»

Akuierka 
3113 SUalsted si
Tel. Blvd. 8138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

gimdymo 
at

sitikime teikiu 
ypatišką »tižiu- 
rijimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

® Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEŽELIS S
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė* 
arti 47-tos gatvis 

nuimi girnoj?

f DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampui B

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42ed SI

Tel. Lafayette 4988
ai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.



NAUJ IENOS
' Xb* t ai b *■■<■* D*Ux

Kibli*h*d Daily; *xe*ft Sandai b*
Tb* Lithuauian K*w* Fub. Q*si Ine*

Editai Ei

17M Soatb Halited Str»*l 
Ckteafo, Ulinei*.

T*l*phon* Rooa*yalt SMfl

Subscription Batau 
tkDfl par yaar in Canada. 
$7.00 per yaar putaid* of ChfcagOj 
|8.0Q per year in Chic«£O| 

8c. per cępy.

fintered aa Second Clau Mattel 
March 17th, 1914, at tih* fra* MOce 
oi Chicago, ULj andai Iba Mb of 
March 2nd, 1878.

Naujienos eina kasdiena iftaklrlaat 
nedėldieniu*. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
IU. — Teiefonasi Rooaavelt 8MA.

Uislmokljirco kainai 
Chicagoje — paltui

Metam* ------------- - -n,, _ d f&fll
Pusei metu______ _  4.50
Trim* minusiam* - - , JL25
Dviem mėnesiam - XLt, , 1.75 
Vienam mėnesiui .....------ MT- 14*

Chicagoja per natiatojuai
Viena kopija , t , . Be.
Savaitei ... - . .. x , , , 18c.
Minėsiu!75c.

Suvienytose Vaistuose na Chicagoja 
paltu:

Metams__ - - - ----- - f7.QQ
Pusei metų , / 4JH
Trim* mėnesiams , . - ------ 2.00
Dviem mėnesiam - r , - 1.5d
Vienam mėnesiui t - .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose;

(Atpiginta).
Metams______ . „ . $8.00
Pusei metų >. „„ - —, / 4.50
Trims mėnesiam* — - 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Monay 
Orderiu, kartu *u užsakymu.

Reakcijos , 
stiprėjimas.

Kapitalistų spauda su 
džiaugsmu praneša, kad mu- 
nicipaliuose (savivaldybių) 
rinkimuose, kurie įvyko An
glijoje lapkričio 1 d., Darbo 
Partija pralaimėjusi dau
ginus kaip trejetą šimtų vie
tų. ,

Tos žinios dar nėra galu
tinos, ir vėliaus gal pasiro
dys, kad darbininkų pralai
mėjimas buvo ne taip skau
dus. Bet kad Darbo Parti
jai nesisekė šiuose rinki
muose, tai, matyt, tiesa.

Svarbiausia nesisekime 
priežastis buvo, be abejonės, 
ta, kad miestų gyventojai 
norėjd pasiliuosuoti nuo be
darbių šelpimo naštos. Mat, 
visose savivaldybėse, kur so
cialistai turėjo daugumą, 
jie pravedė patvarkymą, kad 
miestai turi duoti pašalpą 
bedarbiams; ir tos pašalpos 
davimas žymiai padidino 
gyventojų mokesnius, ka
dangi bedarbių buvo labai 
daug.

Kita priežastis buvo ben
dras žmonių pakrypimas re
akcijos pusėn, kas šiandie 
apsireiškia ne vien tiktai 
Anglijoje, bet ir visoje Eu
ropoje. Juk ne be reikalo 
Anglijoje paėmė valdžią į 
•savo rankas konservatoriai, 
Franci joje tvirtai laikosi at
žagareivis Poincarė, o Itali
joje įsigalėjo fašistai, kuo
met Rusijoje siaučia teroras 
ir sacialistų persekiojimas.

Anglijos Darbo Partijos 
nepasisekimas savivaldybių 
rinkimuose leidžia manyt, 
kad ir rinkimai į parlamen
tą neduos tų pasekmių, ku
rių buvo tikėtasi socialistų 
tarpe. Bet mes manome, kad 
Darbo Partija, jeigu ir ne
pergalės konservatorių, tai 
visgi įeis į parlamentą stip
resnė, negu buvo ligi šiol.

Pagaliaus, ta reakcijos 
banga, kuri šiandie eina per 
visą Europą, turės pasiekti 
savo ribos. Kaip tik darbi
ninkų klasėje neteks įtakos 
tie elementai, kurie suskal
dė josios jiegas, tai ji vėl

j pradės užkariauti naujas po
zicijas. /

Iš ‘revoliucionierių 
į juodašimčius.

Vakar “Naujienose” bu
vo paduota eilė faktų apie 
Italijos komunistų dalyvavi
mą fašistų judėjime.

Štai keletas įžymiausiųjų 
fašistų vadų: Benito Musso- 
lini, M. Bianchi, Terzzani, 
Umberio Pasela, Cesare 
Rossi, Leondra Arfinati ir 
Alceste D’Ambris — visi jie 
dar nesenai buvo patys “kai
riausieji’' Italijos revoliucio
nieriai, kurie keikė socialis
tų vadus, kaipo “oportunis
tus”, “buržuazijos lekajus” 
ir t.t. Visi jie buvo karš
čiausi bolševizmo apaštalai 
ir darbavosi išsijuosę, kad 
Italijos darbininkų - partiją 
ir unijas nuvedus į Maskvos 
internacionalą. Ir dabar jie 
yra juodašimčių fašistų va
dai !

O štai kas darosi su komu
nistų organizacijomis. Nau
jojoje Ligurijoje, kaip gir 
dėt, visi trys tūkstančiai 
“raudonosios” profesinės są 
jungos narių perėjo į fašis
tų organizaciją; Bolonijoje 
ir Ferraroje visi organizuo
tieji komunistai prisidėjo 
prie fašistų ir jų geltonųjų 
unijų.\Pasak fašistų, jie pa
skutiniu laiku įgiję 800- 
000 darbininkų, ir aug- 
ščiaus paduotieji faktai 
leidžia manyti, kad tai gali 
būt tiesa.

Taigi, tie elementai, kurie 
nesenai statėsi didžiausiais 
revoliucionieriais, šiandie 
jau nudardėjo į juodašimčių 
eiles.

Kodėl ? Todėl, kad tie ele
mentai vadovavosi ne savo 
protu, o upu. Jie norėjo 
vienu užsimojimu pasiekti 
tikslo, ir kada jiems rodėsi, 
kad ima viršų revoliucija, 
tai jie ėjo paskui tuos, kurie 
vartojo garsiausias revoliu
cines frazes; dabar gi, kada 
pakilo reakcijos banga, tai 
jie puola į juodašimčių glėbį.

Tą patį mes matome ir 
Amerikoje: komunistinės 
“darbininkų partijos” va
das Dunn jau atsidūrė pas 
ku-kluxus.

TIKROJI JUNGTINIŲ VAL
STIJŲ VALDŽIA.

Kiek laiko atgal Petigrew pa
rašė knygą “The Triumphant 
Plutocracy”. Knygos autorius 
apie penkias dešimtis metų da
lyvavo Amerikos visuomeninia
me gyvenime ir politikoj. Iš- 
pradžių jis užėmė vietą įvairio
se South Dakotos savivaldybose, 
bet, pagalios, pateko į Senatą.

Autorius jaunystėje buvęs 
auklėjamas taip pat, kaip ir di
džiuma Amerikos vaikų. Jam 
buvo kalama į galvą, kad Jung
tinės Valstijos yra labai demo- 
kratingos, kad išrinktieji val
džios atstovai rūpinasi didžiu
mos žmonių gerbūviu. Bet gy
venimo patyrimas jam atidarė 
akis. Jis rašo:

“Jungtinės Valstijos žai
džia su ugnim. Jos daro ban
dymą su netikusia sociale si
stema, kuri ' jau daug kartų 
buvo išbandyta paskutiniais 
trejais tūkstančiais metų ir 
kuri visuomet padėdavo civi
lizacijos sunaikinimui. Eks
perimento formos buvo įvai
rios, bet pagrindiniais bruo
žais jos nesiskiria.”

Per irisą knygą raudonu siū
lu eina mintis, kad Jungtinės 
Valstijos yra kapitalo valdo
mos, ir kad “kapitalas yra pa
vogtas darbas, ir vienintėlė ka
pitalo funkcija yra —- kaip gali
ma daugiau darbo pavogti.”

Amerikos plutokratija kny
goj šiaip charakterizuojama:

“Man bedalyvaujant politi
koj susidarė kalnai tvirtų įro
dymų, jog visuomenę laiko 
pavergęs kapitalas, kuris ir 
naudoja ją savo tikslams. Ka
pitalas koncentruojasi į ban
kininkų rankas, kurie įvairio
mis machinacijomis daro sau 
didžiausių pelnų. Muitai, ku
riuos praveda kongresas, neša 

1 naudą tik būreliui žmonių ir 
duoda jiems galimybės plėšti 
didžiumą. Gelžkelių magna
tai turi neaprubežiuotą galią; 
visuomenės turtas patenka į 
besąžiningų meklerių rankas. 
Privatinės nuosavybės atsto
vų atsinešimas į žmonių nia- 
sių gerbūvį yra žiauriai indi- 
ferentinis. Kada aš ėmiau 
apie visą tai galvoti, aš tega
lėjau prieiti tik prie vienos iš
vados : Amerikos visuomeni- 
ninio gyvenimo (kaip politi
nio, taip ir socialio ir ekono
minio) valdžia randasi nesą
žiningų žmonių rankose. Plu
tokratija yra atatinkamas žo
dis, kuris apibudina turtingų
jų valdžią turtingųjų naudai. 
Jungtinės Valstijos — tai yra 
tokia šalis, kurią valdo turtin
gieji turtingųjų naudai. To
dėl jos yra plutokratų šalis. 
Keli turtuoliai valdo Jungti
nes Valstijas ir diriguoja jų 
visuomeninei politikai”.
Knygoj kalbama apie šalies 

turto paskirstymą. Turto sąra
šas buvo padarytas da 1890 m. 
Nuo to laiko jokių sąrašų nebe
buvo daroma. Kiekvieną suma
nymą surašinėti turtą Senatas 
visuomet atmesdavo. Bet jau ir 
tais laikais 52% visos šalies gy
ventojų tevaldė tik 5% šalies 
turto, o tuo tarpu 9% gyvento
jų (milionieriams ir turtuo
liams) išpuolė 71% viso turto. 
Tolimesnis šalies besivystymas 
dalykų padėties nepagerino, bet 
da labiau pablogino. 1916 m. 
Industrinė Komisija paskelbė 
savo tyrimų davinius kai ČTel 
turto paskirstimo. 26 metams 
prabėgus, pasirodė, kad 5% tur
to valdo jau 65% visų gyvento
jų, o ne 52%. Knygoj paduoda
ma maž-daug tokia lentelė:

Turčių klase: 2,000,000 žmo
nių (2 nuoš.), po $42,000 kiek
vienam — $84,000,000,000 arba 
60%.

Vidurinė klasė: 33,000,000 
žmonių (33 nuoš.) po $1,480 
kiekvienam — $49,000,000,000 
arba 35%.

Biednuolių klasė: 65,000,000 
žmonių (65 nuoš.), po $107 kiek
vienam — $7,000,000,000 arba 
5% viso turto.

Tokia dalykų padėtis buvo 
1916 m. Bet karo metu atsira
do daug naujų milionierių. Tuo 
budu turtas da labiau susikon
centravo kelių rankose. Knygoj 
skaitome:

“Gelžkelių kompanijoms 
prašant, valdžia biauriausio- 
mis sąlygomis bėgiu dviejų 
karo metų tvarkė geležinke
lius. Kompanijos apiplėšė 
valdžią ant miliaidų dolerių. 
Bet pirm perleidimo gelžkelių 
valdžiai tie niekšai (kuriems 
vieta yra kalėjime), — o prie 
jų aš priskaitau New Yorko 
bankininkus, federalinio iždo 
gelžkelių direktorius ir trustų 
šeimininkus, — sukūrė ben
droves, kurių tikslas buvo už
griebti visus jų buvusių gelž- 
kelų fabrikus ir dirbtuves. 
Tos bendrovės buvo New Yor
ko ir New Jersey valstijų įsta
tymais legalizuotos, ir visi bu
vusiųjų gelžkelių kompanijų 
fabrikai liko perduoti toms 
draugijoms. Tuose fabrikuo
se buvo ne tik taisoma garve
žiai, bet ir gaminama visi 
gelžkeliams reikalingi dalykai. 
Tuo budu valdžiai, pradėjus 
gelžkelius tvarkyti, prisiėjo 
viską pirkti iš tų pačių trus
tų, mokant jų sukurtoms

bendrovėms nuo 4 iki 10 kar
tų daugiau, negu perkami 
reikmenys buvo verti.”
Tokių pat dalykų dedasi ir ki

tose šalies ūkio šakose. Visur 
jaučiama galinga Wall Stryčio 
lankininkų įtaka. Jie randasi 
finansinio voratinklio centre. 
“Niekas jų nerinko, niekas ne
gali jų ir atšaukti; jie niekam 
neatsako, kaip Wilhelm Hogen- 
zollem, kad neatsakydavo iki 
1918 m. Patys save išrinkusieji 
Amerikos gyvenimo diktatoriai 
viską daro: jie gamina, jie ir 
griauna. Jie centras Amerikos 
visuomeninio gyvenimo, jie cent
ras ekspluatacinės sistemos, 
turi stovi ant Žmonių sprando.” 

O apie valdžią autorius sako:
“Valdžia, Senatas, parla

mentas visa tai tik pluto- 
kratijos įrankis; įstatymda- 
vystė eina prie vieno tikslo — 
apsaugoti kapitalistų Intere
sus; visa Amerkos’ valdžia 
randasi advokatų rankose. 
Atstovų bute iš 1,000 atsto
vų 667 yra advokatai, senate 
kiekvienam tūkstančiui atsto
vų išpuola 674 advokatai. Ad
vokatai yra tik įvairių mekle- 
rių agentai. Jie niekuomet 
neužduoda sau klausimo: kas 
labiausia reikalinga visuome
niniam gerbūviui? Jie inte
resuojasi tik vienu klausimu: 
ko nori mano klientai, ir todėl 
visa jų darbuotė kreipiama 
patenkinimui kapitalistinių 
interesų, o ne darbininkiškų.” 
Ir toliau:

“Amerika — sąžininga ša
lis; ten kyšių nėra, bet ten 
teisėjus, valdininkus, senato
rius, deputatus ir net daugu
mą prezidentų galima papirk
ti ir labai lengvai papirkti 
už... honorarą. Kyšis — blo
gas dalykas, bet honoraras — 
teisingas atlyginimas.”
Knygos pabaigoj sakoma, kad 

kapitalo lekajai pavertė konsti
tuciją į “popiėrio sklypą”, nors 
ir esmeniniai konstitucija buvo 
rašoma grynai kapitalistinėj 
dvasioj. Dalykų padėtis, pasak 
autoraus, pagerėsianti tik tada, 
kada tikrieji šalies turto gamin
tojai — darbjninkai ir ūkinin
kai •— susijungs daiktan ir at
sistos prie šalies valdymo vai
ro.

VILNIAUS LIETUVIAI NE
DALYVAUS RINKIMUOSE.

Neužilgo įvyks rinkimai Var
šuvon Seiman. . žinoma, bus ren
kama atstovų ir iš Vilniaus 
krašto. Vilniuj einantis laikraš
tis “Rytų Lietuva” rašo, kad 
“lietuvių visuomene šiais rinki
mais neįdomauja, nes yra nusi
stačius juose; nedalyvauti.” O 
kiek žemiau skaitome: \

įspėti savo tautiečius, idant 
jie netikėtų tais pažadais, ku
rių dabar taip nesigailima ir 
kurių ištesėti niekas negali. 
Netikėkite ir tiems, kurie 
mano, kad jeigu lietuviai da
bar balsuotų už lenkus, tai su 
jais paskui bus švelniau val
džios atstovų elgiamasi. Val
džios atstovai tėn tik žmoniš
kiau elgsis, kur gyventojai, 
supratę savo teises, tvirtai už 
jas stovės. Atsiminkite, kad 
jeigu įsileisi čigoną pirtin, tai 
jis tuojaus lips ir ant plau
tų.” o »
Toliau “Rytų Lietuva” sako, 

kad jau ištisi sodžiai yra atsisa
kę rinkimuose dalyvauti. Lenkų 
valdžios atstovas, p. Romanas, 
grasinąs net bausti už agitavi- 
mą nedalyvauti rinkimuose. Vi
sa tai rodo, jog nedalyvavimo 
pavojaus esama nemažo. O su
sipratusios lietuvių visuomenės, 
pasak “Rytų Lietuvos”, ir 'lenkų 
gąsdinimai neprispirs balsuoti.

9 DR. A. MONTVID 
Lietavis Gydytojas ir Chirarga* 

25 E. Wa*bington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt* 

Telephone Central 8862 
1824 Waban*ia Ar*.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715 . 
-------------------------------------------- y

“šiandien dar niekas nėra 
pasikeitę, idant musų ginčas 
butų iškeltas iš tos plokštu
mos, kurioje jis buvo pradė
tas. Jį iškėlę iš ten mes dary
tume kaip tik tai, kas labiau
sia pageidaujama musų prieši
ninkui, įpratusiam ‘įvykusiais 
faktais’ savo politiką varyti. 
Kalbant alegoriškai, tai butų 
eiti į svetimą trobą, kur nėši 
tikras, jog tau šonkaulių ne
pradės braškinti, nes šeimi
ninkas yra pratęs ginčą pra
dėjus baigti jį taip, kaip jam 
patinka, o ne taip, kaip teisy
be reikalauja.

“Jeigu rinkimuose nedaly
vaujame, tai kam gi jais pra
dedame, paklaus kas nors. Pa
sirodo, kad rinkimų agitacijai 
įsikarščiavus atsiminta ir lie
tuviai, ir jų tarpe įsimanyta 
baisų pasimeškerioti. Yra 
tam tikros grupės, kurios net 
lietuvių įstaigų vardu prisi
dengdamos nori musų tautie
čius suvilioti į savo pinkles, 
šiaip lietuvius niekina, iš jų 
kalbos tyčiojasi, bet kai atėjo 
rinkimai, tai ir lietuvių kal
bos . išmoko, nęs ir agitatorių 
atsirado lieutviškai kalbančių, 
ir atsišaukimų lietuvių kalba 
atspausdintų. Tai yra daro
ma 'lenkų. Galimas daiktas, 
kad panašiai pasielgs ir gudų 
dalis, kuri dalyvauja rinki
muose. šiuo mes norėtume

The 
Brunswick 

Ultona
the aH-record 

reproducer ■
Ali artlsts, all makes of 

records played wlth equal 
facility. An exclusive fea« 
ture of The Brunsvrick.

Kviečiu mano krautu- 
vėn pamatyti Bruns- 
wick fonografus ir iš
girsti Lietuviškų ir ki
tose kalbose rekordų. 
Krautuvė atdara vaka- 

;rais iki 9 vai., suka
toms vėliaus.

£juoz. F. Budrik,
3 3343 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

f*.....i".....................  ■■ i i ii

Ar Siunčiate Pinigus 
Užsienin Šventėms ?
.. Kalėdos ir Nauji Metai jau netoli tatai netrukus padidės 
verslas ir paštas bus užverstas laiškais.

Kad užtikrinus pristatymą litais jūsų pinigą į laiką Kalė
doms, kuriuos mes siunčiam žemiausiomis kainomis, prašom 
jus pasimatyti su mumis DABAR, ar prie savo anksčiausios 
progos.

Ypatingai Europoje paštas taip būva užverstas, kad su
trukdo siuntinius, jei laukiant per ilgai.

Laivakortės Pinigų Siuntimas.
Į Visas Pasaulio šalis.

Atdaras Antradieniais ir šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

fciTIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, 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, iiskiriant, guba- 

*tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.
............................................................. —.—.... ...................................................... ............. ,-------------------------------

r"1......

Kalėdoms Pinigai Jūsų 
Giminėms Lietuvoje 

Siųskite savo pinigus Lietuvon Litais per

N. KRULEWICH’Ą
, 1122 So. Halsted gat., Chicago, III.

t

seniausią ir ištikimiausią pinigų siuntinio įstaigą Chicagoje.
Sų’Hrš 44 metai kaip tuomi verčias.

Laivakortės į Europą ir iš Europos žemiausiomis kainomis viso
mis ekspresinėmis linijomis. Saugiosios skrynelės išduodama už $3 
metams. > ’

A. OLSZEWSKIS
Perkėlė savo ofisą į naują namą 
3235 So. Halsted St.

Ir čia taip kaip ir seniau

Parduoda Laivakortes
— ir —

Siunčia Pinigus Lietuvon 
Daro Ingaliojimus (Doviernastis) ir kitus Rejentalius 

Dokumentus.

Norintiejie persiųsti savo giminėms Kalėdoms Pinigų 
įsitėmykite mano naują adresą:

3235 S6. HALSTED ST. • CHICAGO, ILL.
(Ant antrų lubų viršuj Star Shoe Co. Store).

Šiuose rūmuose turi savo ofisą ir

Advokatas Anthony A. Olis,
(Olszewski Jr.)

OFISO VALANDOS KASDIEN:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 
vakaro. Nedėldieniais uždaryta.

__________________ ______ _____________________ J

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

8261 S*. Halsted St., Chicago, UI.
S.___________ __________________

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. NedSJioj nuo 10 iki 12 ryto.

Del Lietuvos Piliečių Registracijos
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?

Taip. Ne

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?

Taip

1
Ne
□L

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

Balsuotojo
VarrlaH-Pnvnrrlo ___________________________ _____

ArlrARas ____________________________________________________________________________ ___________________

. I ■ ■—11
"■i1 ii j!L , ■ A .. -U. .„C.
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Rudens Ligos
tan-Siame rudens sezone, 

klausiat žmones pagauna šaltį, 

vieni lengvesnį, kiti sunkesnį.’ 
slogas aut nosies, gerklės skau
di i imą, galvos, krutinės, strėnų 
skaudėjimas, sąnarių sustingi
mą, o labiausiai sunkus kosulys 
kankina, kad naktyj neduoda 
pailsio. Kartais žmogus negali 
nei savo pareigų atlikti. Nuo 
panašių negalių daugelis žmen 
nių daug nukenčia, kadangi ne
žino, kad yra tam gyduolė, kuri 
jau per 15 metų žmonėms tei
singai tarnauja: ne vien jau ser-i 
gantį pagydo, bet ir sveiką nuo I 
ligų apsaugoja. Ta įžymi gyduo
le vadinasi Salutaras Stomach 
Riteris, kuris yra prirengtas iš 
Lietuvos atvežtų šaknų, žiedų, 
žolių, lapų, žievių, o ypatingai 
jame randasi gerai žinomų — 
trukžolių šaknų, metėlių, liepos 
žiedų ir t. t. Norintieji apsisau
go! nuo rudens ligų, arba jau 
turinti ligą, stengkites įsigyti 
Salutaras Stomach Biterio, o bu
si sveikas, kaip ridikas. Klausk 
savo aptiekoj. Jeigu negausi, tai 
adresuok: Salutaras Drug & 
Chemical CoM 1707 S. Halsted 
St., Chicago, Illinois.

Priverstinis darbas 
Inką žemėje.

Viena pažangos sėkmių Pe- 
ruvijoje yra padidėjimas var
tojamų automobilių skai^ia-vis 

ir reikalavimas geresnių kelių, 
kad kapitalistai ir inžinieriai 
iš Jungtinių Valstijų galėtų 
lengviau pasiekti savo tikslo

didiesiems elektrinimo ir tran- 
sportacijos sumanymams. Tur
tingi lobsta, o biednieji eina 
biednyn. Vienu paskutinių įsa- Leguios
darbininkus dirbti ant kelių 
Peruvijoje tik už pavalgymą. 
Šitas įsakymas atvirai vadina
ma conscripcion vial, arba pri-

verstinis darbas ant kelių, ku
ris šukele protestą visoj šaly.

Organizuoti Peruvijos darbi
ninkai palengva renkasi į kru- 
vq q ir gpcrsidciojiniŲ
laiko pereitais (balandžio ir ge
gužes menesiais, bet “La Pro
testą”, geriausiai žinomas kai
po darbininkų laikraštis, dar

J

vis leidžiamas provincijose, ka
dangi gerai įtaisyta darbininkų 
spaustuvė Limoje “Imprenta 
Proletaria” dar nepataisyta. 
AtvMjiiipoje, Peruvijos antrame 
mieste ir pietinėj metropolijoj 

mūrininkai, plytmuriai, akme
nų (tašyto j ai, malioriai ir k. su
organizavo Statymo Dailinin

kų Federacijos kuopą ir par 
reiškė savo ištikimybę P. P. D. 
įžangai jos pamatiniuose punk
tuose.

Vaikutis parmuŠtas dviračiu 
važiuo j ančio vyro, atsuisUo jęs 
grumojo jam: “Aš pasakysiu 

tėčiui; jis tulri automobilių, 
kuriuo jis gali tave nuo dvi
račio numesti”.

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
-I au siunčiama per

Didyjj Valstijinį Banką

Central Manuafcturig’
District Bank

N£W CITY GARAGE.

Taisome kuogeriausiai visokios rų- 
Šies automobilius — naujus ar senus, 
nėra skirtumo. Nors butą ir senos 
mados, bet mes padarome kaip nau
jus. Todėl, nepamirškite musų seno 
patyrimo ir praktikos, kuri gali jums 
sutaupyti dalį pinigų. Daugumas mu
sų tautiečių panašiais reikalais eina 
pas svetimtaučius ir būna išnaudo
tais. Todelgi, turintieji automobilius, 
bent reikale kreipkitės pas mus, o ra
site teisingą patarnavimą ir už ga
na mažą atlyginimą. Taipgi, mes per
kame ir senus automobilius ir moka
me genesnes kainas negu žydai. Tau
tiečiai, turintieji virš minėtus reika
lus kreipkitės pas mus, o busite pil
nai Užganėdinti.

NEW CITY GARAGE, 
1543 West 46th SL 

Phone Boulevard 2282.

AR TURI MYLIMĄ YPATĄ?
Jei taip, tai ar pirkai jai do
vaną? Jei ne, tai pirk iš auk
sinių daiktų, kurie nedyla, nei 
nerudyja, o labiausiai žmonės 
myli! Tai gali gaut pas:

FAANDRIUS
LAIKRODININKAS

IR O

PHONE Z X—Z YARDS 0760

3Č55 So. Halsted St. ChicagoJlL

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai!
I kiemų. Visu> pristatėm.

South Side ofisas 3301 Normai Av. 
Tel. Yards 2296.

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

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

I
Tel. Lafayette 4223

Plnmbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaL
M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chicago. III.

p AKIŲ DAKTARAS

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

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted S t. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1(

Maistų Seimą
Vardas Pillsbury’s ant maistiniu gaminių reiškia geriausią kokybę, tyrumą ir 
pasitikimybę. Sakyk savo pardavinėtojui “Pillkbury’s” ir neimk nieko kita į to 
vietą — o busi užtikrintas, kad gauni didžiausią vertę už savo pinigus ir visuo
met busi pilniausiai patenkintas. Pillsbury’s maistų šeima apima Pillsbury’o 
geriausius miltus, Ruginius miltus (devynios rūšys), Plyckiniai miltai, Svei
katai sėlenos, Kvietinės kruopos ir Far ina. ,

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
............. /

Dr. AL. D A VIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofines: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos)
aw 10 ryto iki 8 vaL po pieš. 

Telefonas Victory 9082

Pillsbury’s
Best Flour

Pillsbury’s
Bohemian Style Rye 

and Wheat Flour WheatFlour Pancake Flour

Pillsbury’o geriausi Miltai padaro ge

resnius maistus, nes jie geresni miltai. 
Jie yra padaryti iš moksliškai parink
tų kviečių sumaltų geriausiu žinomu 

budu.

Tik .pamėgink tortams, kaviniam pyra- •
gaičiui, b iš kopta m s, sausainiams, duo
nai ir kitiems maistams. Gali taipgi 
maišyti su ruginiais miltais dirbdama 

ruginę duoną.

Pillsbury’o geriausiai pamėgsi, nes jie
yra visuomet vieno
di ir pasitikimi — ir 

jie padaro tokius 
maistus, kurie yra 
skanesni ir sveikes
ni. Užsisakyk Pills
bury’s Geriausius 
nuo savo krautuvi
ninko šiandien.

Jei kartą pamėginsi Pillsbury’s ruginių 

ar kvietinių miltų čekiškąją rūšį — ar 

kokią kitą iš Pillsbury’o ruginių miltų 

astuonių rusių, tai visuomet norėsi var

toti Pillsbury’o. Geresnis Pillsbury’o ru

ginių miltų skonis pareina nuo kokybės 

grudų, iš kurių jie yra sumalti ir nuo 

Pillsbury’o augštesnės malimo normos.

Tik tikrųjų, riebių kvietinių miltų ko

kybė ir kiekybė padaro sklindžius leng

vais, minkštais, gerais ir suvirškina

mais.

Sklindžiai iškepti iš Pillsbury’s Miltų 

Sklindžiams turi savy gelsvai baltus 

plonus kvietinius miltus ir turi jų pa

kankamai. Ve delko jie yra gražus pa

žiūrėti ir gardus valgyti.

Devynios rūšys: Pillsbury’s če
kiškoji ruginių ir Kvietinių Rū
šis, Pillsbury’o Grynai Balti Ru-»
giniai, Pillsbury’o Gryni viduti
niai Ruginiai, Pillsbury’o Gryni 
tamsus Ruginiai, Pillsbury’o 
Gryni Ruginiai Rupus, Pillsbu
ry’o Gryni Ruginiai Miltai, Pill
sbury’o P u m perniekei, Pillsbu
ry’o Balti Ruginiai ir Kvieti
niai Pillsbury’o Tamsus Ruginiai 
ir Kvietiniai. Prašyk savo par
davinėtojo, kokie patinka.

Nusipirk pakelį šiandien; išmėgink — 
patirk gelsvai baltą spalvą, aksominį
tikrųjų kvietinių mil
tų švelnumą. Ir paste
bėk, kad nėra jokios 
rupios taukuotos me
džiagos. Pasigerėk au
ksiniai rausvu Pills
bury’o sklindžių ska
numu rytoj.

PILLSBURY FLOUR MILL COMPANY
MINNEAPOLIS, U. S. A.

I
Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kųtik sugrįžo ii Californljos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedildieniua.
—........ i i, »i i —

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgae 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Indeoendenco Blvd. Chicag*
. .................. .................. 111 ■" 1

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avi.
: Tol.) Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted Si

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

9 Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSIC1AN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098
b-................................... -

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
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

"^lephoims^ards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas
S- n J

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted SL, Chicago, III.

Telephone Yards 1582

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chieage

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted SL, Chicago, HL 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

DR. A. J BERTAšIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

OFISAS ATDARAS’ VISĄ DIENĄ NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARE

- Misinginė 
sprendžinos

lova 
visos

Skaitykite ką Mrs. Lucas 
rašo apie savo nesmagumus, 
kuris gali būti tokis pats 
kaip ir jūsų.

( DVI DIDELĖS RA- 
}KANDŲ KRAUTUVĖS

1514-16 Rooaeveit Rd. 
Irti 81. Louis Aro.

cucak). tu.

šitoj apielinkėj.
SPECIALIAI DEL SUBATOS

Florsheim čeverykai parsiduoda 
visur po $10.00. Mes parduo
dam už i ; h

Krautuvė atdara 
vakarais.

Antradienį, Ketvirta 
dienį ir šeštadienį

DARBININKES MERGINOS
ATKREIPKITE ATYDį

4705-07-09-11 So. Ashland Avė 
i* prie 47tos gatvės

Taupykite Pinigus 
Tiktai Šiame Lietuviy Banke 
Turtas Virš $2,500,000.00

Kambarinė Eilė, aptraukta madingu “Tapestry” aptraukahi ant pir
maeilio iškloto, tvirta, graži ir patogi. Paprasta vertė $175.00. Spe
cialiai šitam išpardavime $119.50

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėtdienias pągal sutarimą

916 Diversey Parkway Netoli “L.” stoties 
Telefonas Buckingham 1826

Kalėdų Dovanas Lietuvon Siųskite 
Dabar Naujais Pinigais Litais
Greičiausiai pasiunčia pinigus Lietuvon ir pigiausiai ima už 

persiuntimą UNIVERSAL STATE BANKAS
SIUNČIA SU PILNA GARANTIJA 

LIETUVOS LITAIS.

Musų speciale “Globė” kombinacinė 
krosnis gazui ir anglims. Puiki kepti 
ir kūrenti, garantuojama 10 metų. 
Paprasta vertė $125.00. CCQ Kfi 
Specialiai dabar tik po S* V v ■ v U

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St, • Chicago, III

Taipgi čeverykai dėl moterų, mergaičių ir vaikų už labai priemaišas 
kainas kaip tai: mergaitėms • $ 1.9 5$ 2.45
ir vaikams i

3435 So. Halsted St.
Didžiausia ir puikiausia čeverykų krau 
tuvė

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. Michigan 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, III.

APSISAUGOKIT “NAMIE 
DARYTŲ VIRALŲ.

Benjaminas Franklinas 
buvo vienas labiausiai pasi
žymėjęs žmogus. Jis paliko 
nemirtiną savo vardą kaipo 
autorius, mokslininkas, iš
radėjas, diplomatas ir žmo
nių valdytojas. Bet jis bu

vo labai atsargus savo išsi
reiškimuose. “Aš esu pras
tas kalbėtojas, nevartojau 
gražių žodžių ir nepaisiau 
kokius žodžius vartojau sa
vo kalboj.” Nei vienas žmo
gus negali viską žinoti. Vi
suomet yra koks nors kitas 
žmogus kuris gali tuos pa
čius dalykus padaryti ge
riau. Atsitikime vidurių ne
smagumų, kaip tai nerviški- 
nimo, buvime gazų žarno
se, prasto apetito, skaudėji
mo galvos arba kituose su
sirgimuose, neimkite niekad 
namie padarytų išvirinimų! 
Musų patyrimas per 33 me
tus ir musų medikaliai ir 

chemikaliai expertai yra ge
riausia garantija jums, kad 
męs žinome savo dalyką ge
riausiai. Del šios priežasties 
pirkite Trinerio Kartųjį Vy
ną ir galite būti tikri, kad 
jis jums pagelbės. Ši musų 
pastaba tinka visose dalyse 
Suvienytų Valstijų ir Ka
nadoj. Leidėjai “II Trento- 
no” rašė mums iš Hazleton, 
Pa., Sept. 14: “Męs darėm 
patyrimą musų apielinkės 
vaistinėse. Atsakymas buvo, 
kad Trinerio Kartusis Vy
nas yra geriausias pardavi
mui”. Tam tai ir yra prie
žastis !

šildytuvas kietoms anglims, pa
puoštas patvariu nikeliu. Juo 
užvaduosi anglis. Specialiai da- 

bar tik.......$48.50

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■!

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos ^jjk :
■ L2th STREET ■

T«L Kedzle ^1 B ■

I- v M »
Lį, z**.*?*

Aplankykite dvi dideles musų Rakandų Krautuves. Dideli pasirinkimai — žemos 
kainos.h—Lengvi išmokėjimai paliuosuos jus “nuo rakandų augštų kainų.”

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

vadžiojam, fktures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Go.,
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

Didelis "pasirinkimas Fonografų — 
musų mašinos yra geriausio darbo — 
pralinksminkite savo namus pirkda
mi mašinas pas mus. Kainos, pra
dėjus nuo $300 C£Q Eft 
eina iki ..............  9O3.3U

Nature Cure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, O ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir ope

racijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. Brighton Park. 

Theater BIdg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

Lovų kompletas. 
satino apibaiga. 
plieno, tvirtos ir drūtos. Matracas va
tinis, smagus ir tvirtas. Paprasta kai
na $45.00. Komple- C9Q £fl 
tas specialiai po____

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Nebūk Apkurtęs, ir Neturėk Galvoj Ūžimo
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias, bet tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris priverčia kur

čią girdėti. Netrotykite vilties, atsineškite šitą pagarsinimą už kurį 
išegzaminuosime veltui, bile dieną šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki 
8 po pietų; subatomis nuo 1 iki 6; nedėliomis nuo iki 2.

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

NUO NEGIRDĖJIMO IR GALVOS ŪŽIMO

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų 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 tomistai, jei manai būdavot! ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

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

UNION LIBERTY COMPANY
1565-67 Milwaukee Avė 

prie Robey gat.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

' “Malt Tonic”

SERGANTI ŽMONĖS

»
 Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais 
wX-Ray, tai dabar neturite praleisti 
ros progos ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jūsų li
gos. Po išegzanrinavimo 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 jpms 
daug gero padaryti. Musų trisdešimts 
metų praktikos, įtikinome žmones, 
kad labiausiai užsisenėjusias ligas 
gydome su didžiausiu pasisekimu, ką 

, .. galime ir jums padaryti, jeigu pasi

naudosite musų patarnavimu. Pasidėkavojant tuo, šimtai žmonių liko 
išgydyti musų 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 užla'koma gvarantuotoj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos macicos, 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

VISI LIETUVIAI, ROSELAND, PULLMAN, KENSINGTON, CHICAGOJ IR APIELINKEI ESATE KVIE
ČIAMI ATEITI Į ATIDARYMĄ MUSŲ NAUJO OFISO, ROSELAND,

NEDĖLIOJ, NOV. 5, NUO 12 IKI 4 PO PIETŲ.
VISUS DARBUS PRIIMSIME TĄ DIENĄ, SU ŠIRDINGU AČIŪ LITAIS, ARBA DOLERIAIS I LIETU- 
VĄ IR LAIVAKORTES, REAL E STATE, NOTARY PUBLIC, INSURANCE IR DAUG KITŲ REIKALŲ 
ATLIEKAME. LIETUVIAI GYVENANTI KITUOSE MIESTUOSE, SIŲSKITE ORDERĮ ARBA DRAFTĄ, 
ČEKĮ. INFORMACIJOS DYKAI. RAŠYKITE GREITU LAIKU.

JUOZAPAS ASTRAU SKAS, MANAGERIS.

CHICAGO R.E.F.CO.-
MUSŲ 6% FIRST MORTGAGE GOLD BONDS, VISADOS SAUGUS.

10748 Michigan Avenue, arti 108-tos CHICAGO, ILLINOIS

! St. Louis, Mo. — “Aš turėjau ne
smagumą tokį, ką visos moterys pa- 

iiiiiiiiiiiiiHiin'1 Pra8^a^ skau-
snu* strėnose, silp- 

Įįy»ĮįįU nunią, nuvargus ir
vidurių kietumą.

■ Tokiame padėji-
O me aš buvau apiei metą laiko, taipB kad aš negalėjau

1 birbti, nė valan
Ik dą ant kojų pasto-I v®ti. Mano vyro

Jr' ■ teta Pradėjo man
* " • • kalbėti kaip jei

pagelbėjo nuo tokių nesmagunrų Ly- 
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
ir meldė manęs, kad aš megyčia tą 
patį, taip aš ir paklausiau. Visi ma
no skausmai pranyko, mano viduriai 
pasitaisė taip, kad aš netik kad galė
davau padaryti namų darbą, bet ir 
dirbtuvėj pas Swifts Paking kompa
nijoj. Todėl aš patriu savo drau
gėms pamėginti Vegetable Convponnd 
ir jus pačios gal-but pagaYsysite ma
no laišką kaipo linudijimą.” — MRS. 
LUDU LUCAS, 719A. Vanderventes 
St., St. Louis, Mo. Taigi ir vėla vie; 
na moteriškė bando įkalbėti kitai 
apie nandingumą Lydia E. Pinkham 
Vegeteble Compound.

Jus kurios dirbate savo sveikata 
turite užlakyti. Jus negalite darbą 
dirbti jeigu jus esate nesveikos. Mrs. 
Lucas taippat negalėjo. Bet ji mė
gino Vegetable Compound ir jos laiš
kas jums parodo, ką gero dėl jos pa
darė. Todėl, mėginkite Vegetable 
Compound ir duokite garbę Lydia E. 
Pinkham.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų. 
Jei skaitant raidų susilieja, 
Jei ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė, 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augito viri Platt’e ap
tirtos, kambariai 14, 15. 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. rak. 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

Tie, kurie vaikščiojate prie akių 
daktaro, ir turite akinių po kelias po- 
tas, o nei viena jums negelbsti, jums 
galva skauda, sprandą skaudą ir au
sys ūžia, jus pagelbos niekur negau
nate.

Ateikite Jpas mane, aš duosiu pa
barimą. IF

P. A. MILLER
2128 W. 22nd St., 

Chicago, III.
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvi* Akių Specialistas

esti, ori e tas t imi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
ireivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos » egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

St. Paul’s
Hospital

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
■ Reumatizmas Sausgete S

Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėla, 5
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 5
■ — raumenų sukimu; nes skau- j
■ dėjimai naikina kūno gyvybę į
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 5 
1 stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
' nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 

JĮ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■

■ pačtą 65c arba dvi už $1.05. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”, augalais gydyties, I
I kaina 50 centų.

■ Justi n Kulis ■
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III. įjį

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

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

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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PRANEŠIMAS NAUJIENŲ 
BENDROVĖS ŠĖRININKAMS 

šiuomi pranešu visiems 
“Naujienų” Bendrovės dalinin
kams, kad visuotinas susirin
kimas, kuris buvo šaukiamas 
lapkričio 6 d. š. m., tapo ati
dėtas tolesniam laikui, einant 
teismo patarimu. Susirinkimo 
diena ir valanda bus pranešta 
šėrininkams laiškais ir per 
dienraštį.
“N-nų” Bendrovės sekretorius

J. šmotelis.

“Naujieny” Bendrovės 
mitingas atidėtas

Vakar rytą prieš teisėją I. 
Ryuer buvo svarstoma K. Ja- 
monto prašymas, kad “'Naujie
nų” Bendroves šerininkų mi
tingas butų atidėtas, kadangi 
jisai ir jo draugai neturėję 
laiko perverti Šerus, kuriuos 
jie buvo supirkę iš įvairių žmo
nių per paskutinius pusantrų

Nors nebuvo jokios kalbės 
Bendrovės šerininkų pusėje, 
kad Šerų supirkinėtojai laikė 
tuos serus savo kišenėse, nėr 
duodami žinios ofisui, bet 
“Naujienų” advokatai pareiš
kė, jogei jie nenorį, kad kas 
nors jaustųsi nuskriaustas, ir

Net ir kūdikiai pastebi!

todėl sutinką duoti jiems pro
gos pervesti savo Šerus. Kartu 
tečiauš “Naujienų” advokatai 
pasakė, kad Šerų transfera vi
nie Bendrovės viršininkai lai
kysis tos pastabos, kuri yra 
išspausdinta ant kiekvieno 
“Naujienų” Šero, būtent: kiek
vienas šėrininkas, kuris nori 
parduoti savo šėrą, privalo pir
ma pasiūlyti jį Bendrovei.

Teisėjas išreiškę tą nuomo
nę, kad Bendrovės šerininkų 
susirinkimas yra pageidauja
mas dalykas, 'bet, kadangi abi 
pusės sutinka, kad galima 
duoti dar dauginus laiko šė- 
rininkams prisirengti prie jo, 
tai tegul jisai buųa atidėtas. 
Tąigi susirinkimas tapo atidė
tas “abiejų pusių sutikimu,” 
— nors, tiesą pasakius, 
rovės viršininkai galėjo 
sileisti, nes susirinkimo 
mas buvo pilnai legalis.

Tuo gi tarpu teisėjas iš
spręs klausimą, ar Šerai, kurie

Bend- 
neniD 
šauki-

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkęi liuffles savo aptiekoje šiandie už 65c.; arba prisiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriju.

F. AD. RIČHTER & CO.
104-114 Sp. 4th St. Brooklyn, N. Y.

nelių, bet dar nėra girdėjusi 
Taliat-Kelpšos “Kareivių dai
nos” ir Čaikovskio “Lakštinga- 
lės.” Lapkričio 5 d. Ameri^an- 
Bohemian salėj Birutės choras 
savo koncerte be kitų veikalų 
dar pirmu kartu dainuos šias 
naujas dainas.

Kareivių dainoje muzika 
puikiai išreiškia galingą ir 
narsią kareivių dvasią; žo
džiai gi apipasakoja lietuvio 
ramų būdą ir jo prisirišimą 
prie ūkės. Muziką šiai dainai 
patiekė Kauno Operos vedėjas 
Taliai Kelpša.

Apie giesmininkę-lakštinga- 
lę rusų tautinėje muzikoje yra 
parašyta galybė dainų, bet šis 
veikalas yra pripažintas . ge- 
riausiu, nes atatinka įrašų 
dvasiai. luikštingalę Čaikovskis 
parašė salo. teporui ir chorui, 
ir kaipo įžyintį veikalą pave
dė Petrogrado Operos chorui. 
Solo šiai dainai Birutės kon
certe išpildys p. Jonas Rama
nauskas. —P,

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS 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 Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

I

PRANEŠIMAI. PRANEŠIMAIIručienė, kurių klausyti susi
rinks gal didesne dalis publi
kos, negu kitų dainininkų, tai 
p. R. parodė didelį netaktą ir 
siaurumą keldamas į padanges 
vieną dainininkę, o ignoruo
dama kitas musų lakštutes.

Tokioj kolonijoj kaip Chi
cago turime arti pustuzinio 
gerų dainininkių, kurios turi 
įgimtus 'gerus balsus ir kurios 
lavinasi su geriausiais mist
ikais, Jų balsais džiaugiasi di
delė didžiuma chicagiečių 
(gal p. B. sielą tepasiekia vie
na tik p-lė Mariutė), bet šim
tai musų paprastų mortalų — 
dainos mylėtojų—grožėjomės ir 
džiaugiamės baisais musų ar
tisčių : Gugienšs, Janušauskie
nės, Bručienės ir kitų. Ir iš
siilgę laukiame jų pasirodymo, 
kad ir “Birutės” koncerte.

Prieš baigsiant norėčiau dar 
pasakyti, kad musų artistės beį 
artistai p/rivalo būti laikomi 
viršaus partijų bei įsitikinimų. 
Sprausti musų artistes į parti
jų ankštus rėmelius butų ne
naudinga pačioms daininin* 
kėnis ir skriauda plačiajai vi
suomenei. Statykime dailę 
aukščiaus visų partijų.

Dailės Mylėtojas.

Roseland. — Didelės prakalbos bus 
K. of P. svetainėj, 11037. Michigan 
Avė., subatoj, lapkr. 4 d., 8 v. v. Kai- 
lės prof. Scott Nearing, temoj: “Dar- 
jininkų valdžia”. Prof. S. Nearing 
yra vienas geriausių darbininkų kal
bėtojų. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Draugyste šv. Mateušo Apaštola 
rengia puikų vakarą. Lietuviškas va- 
caruškas, Nedėlioj 5 dieną, lapkričio 
1922, Mildos svetainėje, 3142 So. Hal
sted St. Pradžia 6 v. v. Visas pelnas 
eis naudai dėl nupirkimo serų Audi
torijos statymui. Meldžiame visus 
skaitlingai atsilankyti. — Komitetas.

Lietuvių Dukterų Draugija rengia 
maskaradinį balių, kuris įvyks lap- 
cričio 4 d., 6 vai. vak., Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St. Už ge
resnius kostumus skiriama daug do
vanų laimėjimų.

Kviečia Komitetas.

“Birutės” Rėmėjams. — Tikietai 
Koncertui, kuris įvyks sekmadienį, 
Lapkr. 5, Bohemian American Hali, 
;apo išsiųsti visiems užsimokėjusiems 
Rėmėjams antradienį, spalio 31. Rė
mėjai negavę tikietų, arba patėmiję 
kitas pasiuntimo klaidas, malonėkit 
tuojau pranešti Birutes finansų sek
retoriui, M. Yozavitui, 3235 S. Hal
sted St. — Valdyba.

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirinr 
kimas įvyks šeštadieny, lapkričio 4 
dieną kaip 8 vai. vakaro, Liuosybės 
salėj, 1822 Wabansia Avė. Kuopos 
narius ir norinčius prisirašyti prie 
jos kviečiame laiku pribūti.

J. Lapaitis, rašt.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Dr-ja • paskutiniame susirinkime 
nutarė dalyvauti Vakarinės žvaigždės 
?ašalpos Kliubo baliui, kuris įvyks 
septintadienį, lapkričio 5 d., Liuosy- 
iės svet., 1401-3 S. 49 Ct. Visi n^ 
riai susirinkite 7:30 v. vak., Liuosy
bės svet. skiepe. Paskui visi kartu 
eisime svetainėn. — Komitetas.

Cicero Lietuvių Vakarinės žvaigž
dės Kliubo 10 metinių sukaktuvių 
koncertas įvyks lapkričio 5 d., Lie
tuvių Uuosybės svet., 14-tos gt. ir 
49to Ct. Dalyvaus A. P. Kvedaras ir 
šemaitč solistai ir Kanklių Mišrus 
Choras. — Komitetas.

Lietuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. 
rengia vakarėlį septintadienį, lapkr. 
5, Viešojo Knygyno svet., 1822 Wa- 

bansia Avė. Programas susidės iš 
duetų, solistų, muzikos Mišraus Pir
myn Choro. Po programo šokiai. Pub
lika maloniai kviečiama atsilankyti. 
Sarpaliaus orkestrą. — Komitetas.

Dr-ste Atgimdęs Lietuvių Tautos 
laikys savo susirinkimų sekmadienį, 
lapkr. 6, 1 v. po p. Raymond Chapel 
salėj, 816 W. 31 g-vė Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. — Valdyba.

ASMENy MOJIMAIti, aplenkiant tą taisyklę, kad 
jie turėjo būt pasiūlyti Bend
rovei, —• turi būt transferuo- 
jami pirkikams, ar ne. Tokių 
šęrų, rodos, yra keletas de
šimčių. Dalį jų J-amontas yra 
pavedęs savo advokato žmonai 
ir jo agentui.

Bėgių penkių dienų abiejų 
pusių advokatai pagamins įs
tatymų sutrauką (brief) šituo 
klausimu, ir tuomet teisėjas 
padarys savo nuosprendį.

Bendrovės dalininkams, be 
abejonės, bus nemaloni žinia, 
kad susirinkimas vę! tapo ati
dėtas. Bet ką padarysi, kad 
kaikurie žmonės nieku budu 
“nesuspėja” prie jo prisireng
ti, nors jie jau turėjo daugiau 
kaip metus laiko!

Teatras — Muzika
Naujos dainos Birutės 

koncerte
Muziką mylinti musų pub

lika yra prisiklausiusi lietuvių 
koncertuose įvairių dainų-dai-

Lietuviu Rateliuose JIEŠKAU savo vyro Antano Kuli
kausko, kuris nežinia kur dingo Su- 
batoj, September 14, 1922. Mes tu
rėjome biznį ir pardavėm. Turėjome 
daug pinigų. Bet jis man paliko tik 
50c. Męs gyvenome su juo apsiyedę 
8 metus. Ir nesibardavomej Ar jį ko
kios moterįs paviliojo arba kas už
mušė — nežinau. Jei kas apie jį ži
no, malonės man pranešti. Arba jis 
pats malones atsišaukti, arba nors 
laišką lai parašo. Ąš likau visai bėd- 
na ir esu vargingame padėjime. Ne
suprantu kodėl jis ant manęs taip 
supyko; nieko blogo jam nepadariau.

DOMICĖLĖ BALTAKYČIA, 
KULIKAUSKIENĖ,

2310 S. Leavitt St„ Chicago, III.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
Lapkričio 5 d., Nedėliojo, 2 v. po pie
tų, Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Nariai malonėkit būti laiku ant su- 
grinkimo. — Sekretorius.

VARDAN TEISYBĖS.
“Naujiem^” vakarykščiame 

num. (259) tilpo rašinėlis ant- 
galviu v“P-lė Mariona Rakaus
kaitė.” Rašinėlio turinis aiškiai 
liudija, kad p. R. yra rėmė
jas ir tai nemenkas rėmėjas 
p-lės Rakauskaitės. Taigi, var
dan teisylįės, noriu ir aš savo 
nuomonę pareikšti per “Nau
jienas.”

Niekas, turbut, labiau už 
rašantį šiuos žodžius negerbia 
ir nebrangina p-lės Mariutės 
balso ir talento. Bet sakyti, 
kad Chicagoje p-lė Rakauskai
te yra vienintelė dainininkė, 
kuri moka tikrai jausmingai ir 
įspūdingai sudainuoti, tai jau 
butų pendaugi neteisinga. To
kiu pasakymu. įžeidžiama ne 
tik ihusų kiGįs dainininkės, 
bet ir visuomenė, kuriai (ga 
netiksliai) lygi primetama ne- 
turėjinias. iiei mažiausio supra
timo apie daiflf^ bei dailę, ^n. 
R. gali girti artistes, bet lai at
simena, kad ^‘nuo iškilmingo 
iki juokingo 'tėra tik vienas 

<ą žingsnį 
į''juokingąją pusę.

Toksai vienpusiškumas, kok 
parodė p. R. savo raštelyje 
nei “Birutei,” nei p-lei Ra
kauskaitei garbės nepriduria.

Netaktingas žygis. f
Akyvaizdoje to, kad sekma- 

irųtčs” kon- 
dalyvaus ne 
p-lė Rakaus-

NORTH SIDE
šis tas.

North Side. — L. D. L. D. 86 kuo
pos susirinkimas įvyks lapkr. 4 d., 
1922, Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., kaip 8 vai. vakare.

Bus nominavimas į L. D. L. D. Cen
tro viršininkus ant 1923 metų. Vis 
nariai ir norintys būti nariais susi
rinkit laiku. A. Vilis, Sekr.

Northsidiečiai labai susido
mėję įsigijimu nuosavos sve
tainės. Apie lai labai dažna 
visur ir visų diskusuojama. 
Matomai, nori tai įvykdint 
gyvenimai}. Northsidieciamš 
nuosava svetainė labai reika
linga, nes vietos lietuviai gana 
veiklus — turi atlikti visokit 
reikalų. Veik kas vakaras čia 
yra susirinkimai, 
vakarėliai ir 
gos. Kol kas 
po svetimas 
geresni laikai 
vo svetainę,

Viekšniečių Kliubo narių susirinki
mas įvyks sekmadieny, lapkričio 5 d., 
2 vai. po pietų, Lewis Sųuare Parke, 
44 ir Paulina gatv.

Bus skaitoma Viekšnių mokyklos 
vedėjo, p. Alf. Taškuno, pranešimas, 
o taipgi viešo knygyno valdybos ra
portas. S. L. Rakauskas, rašt.

PAJIEŠKAU ČARLIO, ar 
Kazimiero Ruko. Jis pats ar 
kas jį žino, teiksis duoti ži
nią šituo adresu: Jonas Jarr 
moška, Box 102, Buckner, 
Illinois.DIDŽIAUSIAS 

, /PASIRINKIMAS
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkua instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.
--------- ------- -. rri-------- -r", --w ——..■^=a
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repeticijos, 
visokios pramo-t 
reikia trankytis 

pakampe^. Ateis 
— įsigysime sa-į

Jaunuolių Orkestros nariai malonė
kite susirinkti subatoje, 2 vai. po pie
tų, Mark White Sųuare svetainėje 

prie S. Halsted ir 29 gatvių į Library 
Room.. Tenai turėsime pamokas lie
tuvių gramatikos. Mokyklą tvarkys 
Dr. A. Karalius. —■ Sekretorius. IŠRENOAVOJIMUI

42as Metinis Išpardavimas
42 metai tam atgal, p. Wai’sawsky pradėjo verstis avalinės verslu ir šitą gi

mimo dieną mes padarysim didžiausį išpardavimą, kokį šita krautuvė kuomet pa
žinojo.

Mes nupirkom 4000 porų naujausių madų, kokios yra parodoma vyrams, mo
terims ir vaikams puse kainos — ir užm okėta grynais pinigais — ir mes duosim 
savo draugams ir rėmėjams, ko jie dar pėra matę seniai.

Įsidėmėkit Situs Puikius Pigumus
Moterims patentuotos ku
melio odos — Rusvi ver
šio, ar Juodi veršio odos, 
žemais auteliais ir su dir
želiais, žemais, ar francu- 
ziškais kulnimis. Kiekvie
na pora garantuojama pil
nai verta $6.00, specialiai 
po

Moterims Skinners satini- 
niai, naujais dirželiais, 
augštomis, ar žemomis 
kurkomis. Tikrai puikus, 
o kaina beveik netikėtina. 
Pilnai verti $4.85, specia
liai po

ru-Vyrams patentuotos veršio odos — Rusvos 
siškos veršio odos, ąr Juodos veršio odos čeve- 
rykai — garantuojami, kad rankomis siūti, vi
sokių madų, nepaprasčiausia vertė, pilnai verta 
$6.85, specialiai po

Vaikams ir Mergaitėms, sveikos 

patentuotos odos su rankovga- 
liu — vadinami nauji rusiški

r

Žingsnis.” ] 
davę, ir tai

centas, kuriame
lik “namiškė”
kaitė, bet ir gerbf dainininkės
p.p. Nora (rugienė ir Valerija

Pavlovos bateliai — tik Įcą atsi
radę ir nebuvo pardavinėjami 
jokio kito pardavinėtojo. Vaikai 
negali atsidžiaugti jais, pilnai 
verti $6.00, specialiai po

$3.35

Išdirbėjus ir importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj už že
mesnes kainas,‘negu kitui’. Veltui 
siunčiame katalogą. Rašykit ang
liškai,

RUATTA SERENĖLLI, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Blue Island Avė, 
Chiicago, III.

* * *
(Rytoj, lapkričio 5 d., Lietu-! 

vių Kriaučių kliubas rengia 
vakarą sų programų Viešojo 
Knygymd WčtiiiiiSje/ 1822 ^Va- 
bansia avė. Programas susidės 
iš duetų, solistų, muzikos ir 
prakalbų. Svarbiausią dalį pro
gramų išpildysią Pirmyn Miš
raus choro artistai, kurių ran
dasi labai daug ir yra gera 
išsilavinę. Kas kalbės, neteko 
sužinoti. Be prakalbų nebus 
apsieita, nes arti rinkimai, si 
kuriais reikia būtinai supažin
dinti publiką. Nors kliubas ne 
politinis, bet rūpinasi darbinin
kais. Rengėjai darbuojasi pa
daryti vakarą geriausiu. Nu
matoma, publikos prisikimš 
kupina svetainė. Beto Sarpa- 
lių orkestrą griež pirmu kar
tu toj svetainėj. Taigi jaunuo
menė turės puikios progos pa
šokti prie puikios muzikos.

* * *
Taipgi Kriaučių kliubas ren

gia eilę referatų, kurių pir
mos įvyks lapkričio 19 d. Re
feruoti apsiėmė Dr. Gherrys. 
lai labai puikus darbas pradė
ti žiemos sezoną.

—Janvaikis.

North Side. — S. L. A. 226 kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą septinta- 
die<nį Lapkr. 5 d., 2 vai. po pietų, 
Knygyno svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes turime daug svarbių reikalų.

, :.f . j, , K. Markus, Kp. rašt.

Rusų koncertas ir balius. — Sek
madienį, lapkr. 5, Walsho salėj prie 
Milwaukee Av. ir Noble g-vės įvyks 
Rusų Vaikų Mokyklos vakaras. Bus 
statoma įdomi vaikų pjesa “Girios 
pasaka” su dainomis ir šokiais, taip
jau vaikų ir suaugusių koncertas. 
Pradžia 4 v. po pietų. Vakaro pelnas 
eina mokyklos naudai.

'— Komitetas.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, lapkričio 4 d., 
8 vai. vakare, paprastoj svet., 3301 
S. Morgan gat. Visi kliubiečiai ma
lonėkite susirinkti laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų svarstymui.

A. J. Lazauskas, Rašt......

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šerininkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 6 d., 7:30 
v. v., K. Strumilo svet., 158 E. 107 
St. Visi šėrininkai ir šėrininkės ma
lonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstyti.

— J. Tamašauskas, seki*.

Lietuvių Namų Savininkų P. V. N. 
D. C. mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 6 d., 8 v. vak., M. Meldažio 
svet., 2244 W. 23rd PI. Visi nariai 
pribukite laiku, nes randasi aptarti 
daug svarbių reikalų.

— J. Danta, Rašt.

Pranešimai

ANT RENDOS flatas 5 
ruimų. Elektros šviesa ir ga- 
sas. Renda $26.00 į mėnesį.

JUSTINAS RIMAS, 
2517 W, 89tb PI.

ANT RENDOS keturių 
kambar 
te } saldainiu krautuvę. 

W. 23th St.

flatas. Atsišauki-

RENDON krautuvė, dide
lė bekernė ir 5 kambarių 
moderniškas flatas. Rendos 
$85.00 mėnesiui.

JOSEPH HUSAK, 
1152 N. Ashland Avė.

ANT RENDOS OFISAS IR 
flatas, dėl dentjsto ar profeso
riaus. Taipgi turiu ant pardavi
mo keletą gerų bargenų. Matyk 
ar rašyk pas: J. Kamendulis.

3019 Arthington St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MŲ3IKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų Bridgeporte, “extra” susirinki
mas įvyks Mildos svetainėje, 3140 S. 
ia St” Panedglį, Lapkr.-Nov. 6 

i ’ . 2, 7 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti, nes yra svarbus 
dalykas apsvarstymui.

— Rašt. Kazys Vičas. 
940 W. Marųuette Rd.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės Direktorių ir draugijų atsto
vų susirinkimas bus pirmadienį, lap
kričio 6, 8 vai. vak., Keistučio Snul- 
kos name, 840 W. 33rd St. Direkto
riai I ir draugijų atstovai- laiku pri
bukite, nes yra daug svarbių reikalų 
svarstyti, kaslink statymo svetainės.

— K. J. Demereckis, nut. rašt.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Vis! 
Skyriai.

Yra daug kitų numerių, kuriems mes neturim vietos parodyt, bet musų langai visi tapo perpuošti iš- 
naujo ir naujos kainos padėta šitam išpardavimui — ir kiekvienas čeverykas yra pažymėtas aiškiomis skait
linėmis musų languose. Jei tamsta reikalauji kuriam savo šeimos, ateik čia ir pirma negu pirksi kitur, 
pasižiūrėk.

Mes laikom pilną eilę pėdos išlankos atramų, paduškuotų čeverykų ir šliurių vyrams ir moterims ir 
pilną eilę nepaprastų dydžių dideliems vyrams ir moterims.

Pas mus yra didelis įvairumas šiltų čewrykų ir kaliošių vyrams, moterims ir vaikams.
šito apskelbimo kopijos bus išlipinta languose, kad niekas negalėtų apsirikti kas dėl vietos.
Mes dalinsime dykai gražias rožes musų gimimo dienos svečiams ir šilkiniai kojiniai bus duodama dy

kai su pirkiniais. , .,
Paišeliams dėžutės ir čeverykams tepalas, bus duodama vaikams.
Mes vėl daliname musų vertingus dovaninius tikintus su kiekvienu pirkiniu.

Krautuvė atdara kas vakaras.

T

UŽEIK J
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Speciales kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

- ----------------
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Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak
tikos fofografistas A. Voitkevičius 
pagrįžo iš Lietuvos ir savo name 
636 W. 18 St., Chicago, III atida
rė Photo Studijo pagal naujausios 
mados. ■

Ratine, Wis. — A. L. T. S. 35 kuo
pa, rengia protesto mitingą su pra
kalbomis, lapkričio 12 d., Union Hali, 
2 vai. po pietų. Mitinge priimsime ata
tinkamas rezoliu’cijas. Prakalbą sakys 
nesenai atvykus iš Lietuvos mokyto
ju Pj M. Sadauskienė. Apart to ap
kalbėsime įsteigimo mokyklėlės lietu
vių kalbos ir rašybos dėl vaikučių ir 
augusiems vakarinius kursus. Skait
lingai susirinkite į tą mitingą, nes 
yra svarbus visiems reikalas. Įžan
ga dykai. — Komitetas.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadienį, lapkr. 
4, 8 vai. vak. J. Mazilausko svet., 
3259 So. Union Avė. Malonėkite vi
si laiku pribūti, nes yra daug reika
lų svarstyti. Atsiveskite naujų na
rių. — K. J. Demereckis, rašt.

Svarbią prelekciją vien dėl moterų 
rengia Liet. Moterų Dr-ja “Apšvieta” 
seredoj, lapkr. 8 d., 8 V. v., Mark 
White Sq. Parko svetainėj (didžio
joj), 30 ir Halsted St. Skaitys Dr. S. 
Biežis temoj “Moterų ligos”. Prelek- 
cija bus su paveikslais. Visos mote
rys ir merginos, ne jaunesnės 16 m., 
kviečiamos atsilankyti į šią svarbią 
prelekciją. Įžanga dykai.

— Komitetas.

UŽ $6 ŽŪNA $1000
Apsisaugokite nuo ugnies. Nežinia 

kada nelaime gali ištikti. $6 už $1000 
ant 3-jų metų. Kreipkitės į Fire In
surance Co., o “palisas” jums bus tuoj 
prisiųstas. Telefonuokite vakare nuo 
7 iki 10 vai. Klauskite Charlie.

Phone Boulevard 4996.

PABĖGO PARŠIUKAS 4 mė
nesių senumo, Brighton Parke. 
Kas jį mate, praneškite:

J. DERVINSKAS, 
3934 S. Rockwell St. 
Tel. Lafayette 5277.

ĮIEŠKO darbo

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 South Halsted Street

■ I | || ■!*! Illl . ■» |. ............. ....

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
<601 So. Ashland Avė. 

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

Sarpaliaus Jaunuolių Choras turės 
repeticiją septintadienį, lapkričio 5 
d., 10 vai. ryto, Raymond Chapel svet. 
816 W. 31 gat. Prisirašyti naujiems 
nariams dar galima kol darbas ne
pradėtas; vėliau tai nebus galima.

— Komitetas.

Mrs. Alice Riley, founder Evans- 
ton’s Woman League, will be at the 
Bryn Mawr Woman*s Club Monday, 
Nov. 6, at 16:30 A. M. to speak be- 
fore the Drama Study Class on “The 
Little Theatre Abroad.” Įjuncheon is 
always served at the club so come 
and stay f oi’ the business’;meeting 
which is at 2 P. M. Music fpr the 
afternoon will be a singer, an ex- 
soldier frontu the Conservatory of 
Music, which is under government _________  _____
supervision and is located at Prairie Vienas kalbės ir angliškai. 
Avė.

JIEŠKAU DARBO PRIE 1ŠVA- 
žiojimo duonos. Turiu gerą patyri
mą tame darbe. Taipgi moku patai
syti automobilius.

K P
1739 So. Halsted, St., t

Box 151

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
prakalbas su krutumais paveikslais 
septintadienį, lapkričio 5 d., 7:30 vai. 
yak., Raymond Chapel svet., 816 W. 
31 gat. Lietuviškai kalbės J. Ačius.

, Komitetas,

.PAJIEŠKAU DARBO PRIE GERO 
šauČiaus, neriu mokintis čeverykus 
taisyti; buvau šaučius Lietuvoj. Kam 
reikia darbininko praneškit šiuo ad
resu:

M. J. BORIS, 
1410 So. Main St.

Rockford, 111.
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o NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Lapkr. 4,

JIESKO KAMBARIU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
vienam vaikinui sekamoje daly 
miesto 
65-tos.
tų vakarienę. Praneškite:

M. M., 4600 So. Wood St.

Kedzie ir State, 35 ir 
Geistina, kad pagamin-

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT rendos kambarys dėl 2 mer
ginu »».rba ženotos poros, prie ma

žos šeimynos. Aš esu viena 'su 7 me
tų mergaite. Galima matyt nuo 7 ry
to iki 10 vai. vakare.

ONA MASLOVSKI, 
4221 So. Artesian Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

500 So. Peoria St.

MOTERŲ reikia į kenavimo 
kambarį. Geros darbo sąlygos. 
26c į vai., 9 vai. į dieną, nuo 8 
iki 5:30. Nuolatinis darbas. 
BAKER FOOD PRODUCTS CO.

4856 S. Halsted St.

REIKIA 50 tvirtų moterų 20 iki 
30 metų amžiaus, vyniojimui kėd
žių. Patyrimas nereikalingas. Nuo
latinis darbas. $14.00 1 savaitę pra
džiai.

HAYWOOD WAKEFIELD CO., 
911 So. Washtenaw Avė.

REIKIA moterų, patyrusių 
prie apipjaustymo mėsos. Gera 
algą ir nuolatinis darbas.

Western Packing & 
Provision Co., 

3854 S. Morgan St.

REIKIA patyrusių mote
rų sortavimui regsų. Gera 
mokestis ir geros darbo są
lygos. Atsišaukite tuojau. 
GUMBINSKI BROS. CO., 

2261 S. Union Avė.

REIKALAUJAMA mer
ginų prie 4 lengvo dirbtuvės 
darbo elektriniams ’• daik
tams sudėlioti. Geras dar
bas, e’era mokestis.

BERSTED MFG. CO., 
771 Mather St.

REIKALAUJAMA MO- 
terų ar merginų senesnių 
kaip 16 metų amžiaus. į dė
žių dirbtuvę.

RATHBORNE HAIR 
RIDGWAY CO., 
1418 W. 22nd St.

REIKALINGzl MOTERIS prie 
namų darbo. Valgis, guolis h 
neblogas užmokesnis. Darbas 
ant visados. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted 
St., No. 47.

REIKALAUJAMA mer
ginų ar jaunų moterų prie 
lengvo dirbtuvės darbo.

AUTOMATIC PAPER 
BOX WQRK,

1011 So. California Avė.

REIKIA DARBININKU
y YRU ir MOTE

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

DARBININKŲ, kaipo pa- 
gelbininkų prie mašinų. Nuo 
šmotu darbas, patyrimas ne
reikalingas. Ateikite pasi
rengę dirbt.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

VYRŲ
REIKIA langams plovėjų. 

Atsišaukit:
CHICAGO WIND0W

CLEANING CO., 
62 W. Washington St.

REIKIA atsakančio vidutinio 
amžiaus vyro prie darbo ant 
fannos, 18 mylių nuo Chica- 
gos. Reikia turėti paliudymą. 
Walter Pask, 1256 W. Har- 
rison St., Phone Monroe 4587

MEDŽIO tekintojų medžio 
specialiam darbui. Turi būt 
patyrę. 80c iki $1.25 į vai. 

Pašaukit: West 2757 nedė
toj, diemnKB ar naktimis.

VYRŲ reikia dirbtuvės 
darbui. Gera alga, nuolati
nis darbas. Imsit No. 4 ka
rą iki vietai.

SHERWIN WILLIAMS 
Co., 116th & Stephenson.

VYRŲ reikia nuolatiniam 
darbui. 34c į vai.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė. •

[RED KDA-=*
DARBININKŲ prie tro- 

kų, taipgi prie mašinų pa- 
gelbininkų. Patyrimas ne
reikalingas. Nuo šmotų ati
duodama kuomet jau išmok
sta. Ateikit pasirenere dirbt. 
ACME STEEL GOODS CO.

135th St. L C. Tracks, 
Riverdale, III.

DARBININKŲ REIKIA.
KREIPKITĖS:
ROSENBAUM BROS.

FEEIJ MILLS, 
’87th & Stewart Avė.

REIKIA vyrų dirbti gele
žies atmatų kieme. Gera al- 
gBIRK HARRISON CO., 

2457 S. Loomis St.

REIKIA hog butchers ir 
gabaus pjovėjo. Taipgi paty
rusiu pakaunėse lėberių. Ge
ra aitra ir nuolatinis darbas. 
WESTERN PACKTNG &

PROVISION CO..
3854 S. Morgan St. ’

REIKALINGAS geras žmogus už 
ianitori. $125.00 į mėnesį 4 pragyve
nimui kambariai, elektros šviesos, va- 
na, ant tyro oro prie pat ežero. At- 
sišaukit:

3139 So. Halsted St.

REIKIA bučerio, kuris 
ka savo amatą.

Atsišaukite tuojaus.
836 W. 20 St.

nio-

REIKALAUJAMA PLY- 
tų klojėjų 73 gat. ir Evans 
Avė., ir 49 gat. ir Lake Park 
Avenue.

TURNQUIST CON- 
STRUCTION CO.

ry,

KARŲ STATYTOJŲ 
Ilgam darbui prie naujų 

darbas vidui.
AMERICAN CAR & 

FOUNDRY CO., 
2310 So. Paulina St.

PARDAVIMUI

ka

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
tirštai apgyventa. Parduo
siu pigiai.

Atsišaukite:
929 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI BUČERNfi, VAI- 
sių ir daržovių krautuvė. Apgyventai 
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.

Stebėtinai didelis bargenas
Pardavimui bučerne ir grosemė, vi

sokių tautu apgyventa vieta, biznis 
cash; išdirbtas per ilgus laikus; ren
da pigi, lystas kaip ilgai norint. Par
duoda pigiai, arba mainyčia ant ne
didelio namo, loto, automobilio. Biz
nis turi būt parduotas arba išmainy
tas j trumpa laikų.

4800 So. Throop St.

BUČERNfi, BUČERNfi
Už pusdykę

Pardavimui bučerne ant bizniavos 
gatvės. Turi būt greit parduota, nes 
yra didelė priežastis; geriausi rakan
dai vertės $2500. Daug šviežio sta- 
ko; trokas prie biznio. Pigi renda su 
gyvenimui kambariais. Lvstas ant 
trijij metų. Geriausia bargenas Chi- 
cagoj, jei pirksi tuoj, vertas yra $3,- 
500. Parduosiu viską tik už $2,300. 
Nemokantį biznio išmokysiu. Skubin
kit greit. Tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON,
808 W. 88rd PI., arti Halsted.

PARDAVIMUI saliunas, 
įvairių tautų apgyventoje 
kolonijoje, biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite:

4503 So. Laflin’St.

IŠEINA Iš BIZNIO. Par
duodama drabužių firma, 
vaikų ir jaunų vyrų drabu
žių dirbėjų biznis. Čia yra 
jūsų proga nusipirkti sau 
drabužius urmo kainomis, 
taipgi parduodama mašinos, 
rakandai ir įtaisymai.

SCHOENBERG BROS., 
529 So. Franklin St.

Krautuvė atdara šeštadie
niais iki 3 vai. po pietų.

PUIKI PROGA!
Norintiems įsigyti beveik naują 

muro nafną, 5 ir 6 kambariai, elektri
ką, maudynes, aukštas cimentuotas 
skiepas, garage dėl 2jų mašinų, ir vi
si vėliausios mados įtaisymai, namas 
landas! 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.

'PARDAVIMUI saliunas. Prie
žastis patirsit ant vietos.

3759 Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.

10500 Indiana Avė. 
Roseland, III.

PARSIDUODA GPOSER- 
nė. Kiekvienas nupirkęs pa
darys gerą biznį. Kas bus 
pirmas, tas gaus. Parduosiu 
pigiai.

1918 W. 47th St.

PRIVERSTAS parduoti šį menes 
bizniavą namą, su mažu kapitalu ga
li pirkt. Namas 5 flatai ir krautuvė, 
užpakalyj 3 karams garadžius; mau
dynės, elektro šviesa, gasas ir kiti 
parankumai. Rendos $2,000 į metus. 
Namas randasi South Side, ^netoli 
Douglas Park, gražioj apielinkėj. Ne
praleiskit šios progos.

ST. BUDAITIS,
2316 S. Hoyne Avė.

PRIVERSTA parduoti stubą ir 2 
lotu, tik už lotų kainą. Puikus biznia
vas priekis, prie Halsted, arti 51-os. 
Cottage nepersenai perbudavota, nau
jas plumbingas Ir elektro šviesa. $4,- 
500. $1,000 cash.

MARY BAKER, savininkė, 
925 W. 51st PI.

Congress Park—Susisiekia su 
La Grange.

Oliver Salinger & Co.
Savininkai

Bungalow Parkas
Namų geidžiantiems rojus
DIDELIS APSIVALYMO 

IŠPARDAVIMAS 1 
TIK VIENĄ DIENĄ 
Dideli 50 pėdų lotai.

$50 įmokėt
<Į* 4 Likusius po

I I v $5 į mėnesį
akerio $395 ir aukščiau, 100

PARDAVIMUI bun :> 
kamabrių naujas namas; su vi
sais moderniškais įrengimais. 
Kcipkites prie savininko.

1517 W. 113 St.

MOKYKLOS

RAKANDAI
GERA PROGA suprantantiems. 

Parsiduoda furnished rooms, 14 kam
barių didumą. Išdirbta vieta, renda 
nebrangi. Priežastis pardavimo yra 
liga. Daugiaus galima patirti ant 
vietos, šita vieta nepriklauso prie ko
telio. A. Donila, 1608 S. Halsted St., 
3-čios lubos.

PARDAVIMUI restaura
cija geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1332 S. Morgan St., Chicago

DIDELIS BARGENAS
Turiu urnai parduot vėliausios ma

dos 5 kambarių .rakandus, visus ant 
syk, ar atskirai už teisingą pasiuly-. 
mą. Taipgi gražų grojikų pianą su pri’ 
jungta ukulele, roliais ir 10 metų gva- 
rancija ir didelį, dubeltava sprendzi- 
na phonographą su rekordais ir dai- 
■nantine adata. Nepraleiskit šio bar- 
geno.

1922 S. Kedzie Avė., 
1-os lubos.

79th St. kampinis 7 aukštų mūri
nis namas. 139 pėdos priekio. Renda 
$3,360; pečiaus šiluma. Kaina 
500. Šis yra bargenas pirkėjui.

Kreipkitės:
PLUMMER’S PLACE, 
7848 So. Halsted St. 
Phone Stewart 7101

$23,-

PARDAVIMUI kalvė 
įsteigta keturi metai atgal, 
parduosime pidai už cash.

217 S. Oakley Blvd.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI exnress- 

ing ir mooving biznis. Turiu 
vieną troka. Lietuviams la
bai paranki vieta. Parduo
siu pidai.

5316 S. Halsted St.

PARSIDUODA kriaučių krau
tuvė siuvinio ir valymo drapa
nų. Vieta gerai išdirbta per 
daug metų. Darbo užtenka 2 
darbininkams. Ateikite persi
tikrinti. 1504 W. Division St.

PARDUODU lemoziną, išrodo ir 
eina kaip naujas. Gal kas turite tro- 
ką Fordą, — mainysiu. Jei bus rei
kalas, tai ir priedo dėsiu. Atsišaukit 
po 5 vai. vak., arba nedėlioj. St. 
Liepujras, 8539 So. Wallace St., 3-os 
lubos užpakalis, ob*
■ ... vŲQL ' n .■.■■.■g.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA RANKŲ SPAUDI- 
nimo mašina gerame stovyje, nevar
tota. Kaina naujos $85.00. Parduosiu 
pigiai. Kreipkitės į aptieką.

IGNACAS MULEVIČIA, 
4193 Archer Avė. 

Tel. Ijafayette 1155.

PARDAVIMUI, žieminis 
automobilius, „Hupmobile . 5 
sėdynių. Atrodo ir bėga kaip 
naujas. Verta# $1,000. Par
duosiu už $650100. Nemokan
tį važiuot išmokinsiu.

2857 W. 39th Place.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 overkautai, 2 siutai, 

vyriškos kelnės ir rakandai; 2 lovos. 
2 patalai ir daug paduškų. Pečius, 
stalai ir viskas kas priguli prie ra- 
kandų furničių.

1829 Blair St.

PARDAVIMUI automobilius 
7 pasažerių, gerame stovyje — 
tinkamas naudoti prie visokių 
biznių. Taipgi mažas automobi
lius dėl 2-jų pasažerių. Parduo
siu bile kurį už gana pigių kainą. 
Kreipkitės: 4716 S. Marshfield.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FAR- 
ma Wis. arba mainysiu ant namo mie
ste. 2 mylios nuo miesto 40 akerių 
dirbamos, 40 akerių miško ir ganyk
los 16 galviių, 3 arkliai visos mašinos. 
Namas naujas su 5 kambar. dėl nra- 
gyveninvo, upelis bėga per pievą. Sim. 
Zvbas, 2222 W. 23 Place, 2 lubos iš 
užpakalio.

I PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI 
3-jų aukštų naujas mūrinis biznia

vus namas, su 3 Storais ir prie Storo 
yra pagyvenimui kambariai; namas 
randasi naujoj anielinkėj, taipgi na
mo įrengimai vėliausios mados. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant.di
desnio namo. Namas turi būt prive- 
tė, taipgi mainyčiau ant farmos. Far- 
ma turi būt ne partoliausiai nuo Chi- 
cagos, kad galėtų šu automobiliu nu
važiuoti, arba kad tikietas nekainuo
tų daugiau kaip $5 ar $7. Namas 
kainuoja apie $45,000. Imčiau namą 
nuo $50.000 iki $70,000, taipgi farma 
neturi būt mažesnė, nuo $14,000 iki 
$35,000. Namas turi būt parduotas, 
arba išmainytas į trumpą laiką. Ne
praleiskite ta progą. Kreipkitės pas: 

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

LOTŲ — 500 — LOTŲ
Pardavimui dideliame indus- 

trialiame distrikte. Reikia tik 
$100 įmoket ir $10 į mėnesį. In- 
tresto nereikia mokėt per viena 
metą. Nuvež automobilium iki 
prapertės. ' Pilnesnių žinių pa
šaukit arba kreipkitės: 4418 S. 
Troy St. arba Tel. Lafayet’te 
5276. Valandos nuo 6:30 iki 9:30 
vak. George Paukštis, Sales 
Mgr.

Taip 
žemai 
kaip

Pusė 
cash, likusius po $10 į mėnesį. Toki 
dideli, kaip miesto 4 lotai.

NIEKAD DAUGIAUS neturėsite 
progos pirkt akerinės žemės, arti 
transportacijos. Susiduriančios pra- 
pertės, išbudavota aukštos klesos na
mais. Daugelis namų statoma, šioje 
prapertėje. Daugiau negu pusė lo
tų išpirkta- puikios klesos žmonių, 
kurie jau namus statosi, kiti statysis 
trumpoje ateityje.

Ant daugelio lotų suros ir vanduo 
įvesta — puikios rūšies mokykla ant 
savasties.

Atvažiuok Nedėlioj
PRISIRENGK DABAR SAVO ATEI

ČIAI NAMĄ, ARBA PIRK 
INVESTAVIMUI

Atitrauk savo šeimyną nuo PUR
VO ir PAVOJŲ miesto, kur kūdikiai 
gali ant lauko žaist visai saugiai: kur 
jie bus ant ORO ir SAULES ŠVIE
SOS; kur “GASPADINE” gali au
gint darželį' ir laikyt vištų. Prie
miesčio namai, nuo kurių lengvas su
sisiekimas su vidurmiesčiu. kur gera 
transportacija, tai yra GERIAUSIA 
SVEIKATOS APSAUGA, kokia galė
tum

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

VYRAI I MOKINKITfiS BARBERĮO 
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 šapo j ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

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

PAREINA PARDUOTI 
gražus grojiklis pianas, su 
Ukalele prietaisa labai pi
giai, perkant tuojaus.

1211 W. Garfield Blvd.
PARSIDUODA GROSERNĖ 

740 W. 26 St. Parduosiu pigiai, 
nes greit- turiu apleisti šį mie
stą. Biznis gerai eina. Grosernej 
pardavinėjam minkštus gėri
mus, saldainių ir tabaką.

Vartotu Automobilių liarpreriaa.' 
Ford touring ........
Ford sedan ....
Studebaker sedan 
Buick touring.......
Dort sedan .......... i
Overland touring ... 
Briscoe touring .... 
Dodge touring ......

Męs pirkome naujus Durand auto
mobilius. Mums reikia daug vietos, 
užtat priversti esame parduoti visus 
antrarankius automobilius. Pirkite 
tuojau. Mokestis pinigais arba mai
nais.

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22nd St., kampas 53rd St.

Atdara nedėldieniais Tel. Cicero 309

$75 
$385 
$250 
$225 
$475 
$275 
$250 
$375

NAMAI IR BIZNIS 
i PARSIDUODA ARBA 
! IŠSIMAINO.
Į Ar norit įsigyti savo namą tai ne- 
laikykit banke pinigus už trečią nuo-

I šimti. Kadangi gaut dešimt?
I nuošimtį ir niekada nenusibostysit 
kaip kančiais bankos. Nelaukit toliay

I oirkit dabar savo namą, nes pavasarį 
bus brangiau, dėlto, kad teksus pa
kels. Vėl didesnis buvo visur apgar
sinta laikraščiuose. Mes turim viso
kių namų ir visokiose apielinkėse. Dy1 
nasiskyrimo kokio tik jūsų širdis 
trokšta, galit pirkti su mažu pinigu 
Matykite musų bargenus pirmiau, ne
gu kur kitur eisit. Busite užganė
dinti. Pas mus nėra ne kokios apgavys 
tės. Taipgi mainom namus ant bu- 
černių, grosernių ir kitokių biznių 
Teisingas ir greitas patarnavimas. 
BRTDGFPORT RE AT j ESTATE CO.

808 W. 33 PI., arti Halsted St.
Tel. Boulevard 1550

gaut pirkt.

Atvažiuok Nedėlioj 
Lis ar giedra

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gątvės.

18th and 
Western 

9:59 
10:'46 
11:46 

1:45 
2:32

Cicero Sto- 
Av. tis 48th Av. 

10:05 
10:52 
11:52 

1:51 
2:38

PRIVATfiS 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 OF MOTORING 

1507 W. Madison St

PARDAVIMUI RESTAURA- 
nas, geroj vietoj, maišytų tau
tų apgyventa. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite:
821 W. 14th St.

NAMAI-ZEME
GERA PROGA,., turinčiam pinigų, 

parduosiu ar mainysiu ant namo, lo
to, automobiliaus, ar biznio, mano, 8 
lotus 30x133 kožnas. Bamė, garad- 
žius, namas muro, namas dar nepa
baigtas. Namas randasi Morgan Par
ko apielinkėj. Atsišaukite laišku į 
“Naujienas” pažymėdami No. 152.

PARDAVIMUI GROSERNĖ LA- 
bai pigiai. Biznis išdirbtas, prie mo
kyklos, renda pigi. Geri ruimai gy
venimui. Priežastis pardavimo svarbi.

3656 S. Union Avė. 
^el.Blvd. 3784.

PARDAVIMUI saliunas su ra
kandais. Geroj vietoj ir geras 
biznis. Pigiai.

3901 Federal St.

PARDAVIMUI 2 augštų frame na
mas, cemento pamatu. Modemiškas. 
Ant antro flato 6 kambariai. Keturi 
kambariai iš užpakalio. Didele krau
tuvė, sU įrengimais. Grosemė ir sal
dainių krautuve. 4 kambariai^ užpa
kalyj krautuvės. Žema kaina išmokė
jimais.

504 W. 43rd St.

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE 
Pardavimui kampinis bizniavas na

mas. Dabar yra bučerne ir grosemė. 
Galima pirkt vien tik biznį be namo; 
biznis išdirbtas per ilgus laikus; vi
sokių tautų apgyventa vieta. Parduo
siu daug pigiau, negu verta, nes ta
me biznyj nesu patyręs, arba mainy
siu, ant mažesnio namo, farmos, lo
to, automobilio, arba Dry Goods Sto
ro. Kas norite įsigyti gerą ir pelnin
gą biznį, nenraleiskite ta progą, nes 
nevisados toks bargenas bus, kas pir
mesnis tas laimės, namas ir biznis 
turi būt parduotas ar išmainytas į 
trumpą laiką. Kreipkitės pas:

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayetto 5107

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
prie to užlaikoma rūkyta mėsa 
ir notion stock, biznis išdirbtas 
per daugelį metų, vieta lietu
viais apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

4535 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI frame namas, 
2 augštų, po 6 kambarius. 
Elektra, gesas, maudynės ir ki
ti parankumai. 33 pėdų pločio, 
125 pėdų ilgio. Kaina $4800.00.

5250 S. Carpentcr St. Ifl.
Mainymui 80 akrų Wisconsino farma 

miesto prapertės.

PARDAVIMUI AR MAINY- 
inui geras bizniavas muro na
mas, 4 pag. ir storas; renda $90 
menesiui, nėra listo. Parsiduoda 
pigiai, ar mainoma ant nebizni- 
nio namo Westsaidėj. S. Slonk- 
snis, 3437 Wallace St. Yds. 2242.

ant

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, biznis išdirbtas. VisoŲų 
tautų apgyventa. Parduosiu už pir
ma teisingą pasiūlymą. Pardavimo 
priežastis labai svarbi. Kas bus pir
mas, tas laimės.

2649 W. 47 St.

dirbamos, o kita ganykla 
2 arkliai, 6 karvės, 80'0

45 akrai 
tr m;šgas, 
bušelių kornų, avižų, 20 tonų šieno. 
Yra visos mašinos, 4 kambarių frame 
namas ir kiti budinkai, 4 mylios nuo 
miesto, % mylios iki mokyklos. Že
mė yra juodžemis. Kreipkitės prie 
savininko, 1631 So. Califomia Avė., 
1 flatas.

PAŽIŪRĖKIT Į ŠĮ NAMĄ.
3504 S. Union A ve., 2 pag. po 

6 kamb., naujai ištaisytas; di
delė muro barnė ir kiti patogu
mai. Kaina žema. Pirk tuojaus, 
nelauk pavasario, S. Slonksnis,

3437 Wallace St.

i

Kaip pasiekt:—
Patik musų atstovus ant žemiau 

minėtu stočių. Jie dėvės ‘OLIVEK 
SALINGER & CO.” RAUDONUS 
ŽENKLUS. Tėmyk laiko lentelę že
miau —- patik šiuos traukinius.
Union Stotis

Annex
9:45
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11:35
1:35
2:20

Automobilių kelias:-
Bulvaras visu keliu 

iki Madison arba Raymond Avė., Con- 
gress Park, ir tada du blokai i pie
tus nuo prapertės.

Oliver Salinger & Co.
628 First National Bank Bldg., 

Randolph 5334.
PASARGA:— „
Temvkite į “Oliver Sahnger & Co.

— RAUDONUS ŽENKLUS.

Ogden Avė. Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų 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.*..       Z
BRIGHTON PARK kolonijoje $2,- 

500 nupirks tau vieną iš puikiausių 
namų. Naujausios mados įtaisymų, 
dviejų lubų aukščio namai, du po 0 
kambarius pagyvenimai: sun-parlors, 
bufetai, fire-places; randasi labai gra
žini vietoj, netoli lietuviškos bažny
čios ir arti “public” mokyklos. Jeigu 
abejoji šiam apgarsinimui, nuvažiuok, 
oersitikrint ienomis įl,n?lsnR 
o po tam kreipkitės priftM. J. KIRAS 
REAL ESTATE IMPROVEMEN1 
CO., 3335 S. Halsted St., Yards 6894.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

PARDAVIMUI FRAME NAMAS 
4-4 kambarių. Metiniųjplaukį $3000 
arba daugiau. ------ 
ninko

Atsišaukite prie savi-

’ 5708 S. Marshfield Avė. 
Antras flatas, užpakaly

PARDAVIMUI 5 RUIMŲ (COT- 
tage) cimentinis fondamentas, e,®k" 
tra gasas, ir 1 ruimas ant aukšto. 
Garadžius, vištininkas. Viskas ran
dasi geram stovyje.

Kreipkitės: .
7148 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI ROOMING HOUSE 
21 ruimas. Grosernė ir budinkas, 
Šiaur-vakarinėj daly. $6,000 pelno per 
metus. $5,000 cash, likusi sulig noro.

3857 Narragansett 
Arti Trving Park 
Tel. Kildare 1215

PARDAVIMUI NAMELIS TRIMI 
kambariais, 2 lotai, šulinys, vištiny- 
kas. Tarp Argo ir Clearing, 5834 b. 
Nashville Avė. Duok savo pasiūlymą. 
— N. Bergman, Went. 3114.

Paimk Joliet Interurban karą Ar
cher Avė. pasibaigus.

PARDAVIMUI KAMPAS ANT 
33-čios ir Emerald Avė., 38x150 ver
tės $10,000, tiktai už $8,500 su dvie
jų flatų namu po penkis kambarius; 
įtaisymai naujausios mados. Kas bus 
pirmas, tas laimės. Turi būti parduo
tas į trumpą laiką. Priežastį patir
site ant vietos. Atsišaukite*pas savi
ninką: 3258 S. Emerald Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
’ PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kerčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu- 
viino vyrišky ir mot o r i šie y drapanų. 
Musų sistema yra geriausia. Čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, nvieruoja 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 Str.. ant 4 luhu

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

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.


