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200 žmonių žuvo gaisre

Nauji talkininkų reikalavimai

Laivas užsidegė upėje

Vokietijoj kils revoliucija

PINIGŲ KURSAS

Išvogė daug degtinės.
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Talkininkai padavė tur
kams naujus reikalavimus

Bolševikų valdžios pa 
skelbtoji amnestija Taip sako Zinovjevas, praneš 

damas pasaulinę revoliuciją.

Lenkijos atžagareiviai ne 
turės didžiumos seime

žmonių 
šių gy 
tinimą

Suomių laik 
Karelijoj pa

Spirs senatorių New 
berry rezignuoti

piru- 
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Saukia kongreso 
susirinkimų

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

200 žmonių žuvo gaisre 
ant Chinijos laivo

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori,, kad tavo dovana butų ten suvartota

Socialistams-revoliucionieriams 
mirties bausmė pakeista 

kalėjimu.

Republikonai spirs Newberry 
rezignuoti

F'ederaliniai agentai saugo 
balsus.

Nori panaikinti immigraci 
jos suvaržymus

Buvo paskelbta
Už registraciją............................
Prieš....................... .....................
Neaiškių...................... .............. .
Viso..............................................

ti tą didelę 1 ietuvos šventę.
. Kada da. 'ar jau yra įvesti Lietuvoje savi 

pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokii 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.
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Nuteisė pašto darbininkus.
COUNCTL BLUFFS, la., lap. 

9.— 11 pašto klerkų, kurie 
prisipažino vogę pinigus iš 
laiškų, tapo nuteisti nuo 1 iki

CACUTTA, Indijoj, lapkr. 9. 
—18 žmonių liko užmušta 
Moraliade eksjiliodavus gra
natai karo “relikvijų” rinkiny.

Reikalauja pildyti 1918 m. mu 
šių paliaubos sutartį.

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

Šiandie — apsiniaukę ir gal 
nepastovus; biskį šilčiau.

Saulė teka 6:34 v., leidžiasi 
4:34 v. Mėnuo teka 9:55 v. v.

RYMAS, lapkr. 9.— Vatika
nas paskelbė, kad naujų Ame
rikos kardinolų ]>askirimas ta
po atidėtas iki konsistorijos su
sirinkimo sekamais metais. 
Patirta, kad kardinolais bus 
paskirti Chicagos ir New Yor- 
ko arcivyskupai Mudelein ir 
Hayes. Popiežiaus atstovas Wa- 
shingtone Bonzano jau tapo 
pakeltas į kardinolus.

CHICAGO. Federalinio tei
sėjo Carpenter patarimu, fe- 
deraliniai agentai saugo parei
tą utarninką rinkimuose pa
duotus balsus. Jie yra uždary
ti tam tikroj spintoj ir nieko 
prie jų neprileidžiama, išėmus 
balsavimo komisiją, kad kas 
negalėtų tų balsų pakeisti ar 
išnešti. Demokratai skundžia
si, kad republikonai buk norį 
balsus nukniaukti. Taip tęsis 
iki balsai nebus oficialiniai su
skaityti.

Kortelės su balsavimais dėl Lietuvos piliečių regis 
tracijos ir Lietuvos pilietybės įstatymo vis plaukia Redak 
cijon. Iki šiol balsavimo daviniai tokie:

Vakar suskaityta balsy:
Už registraciją......................................................0
Prie...........................................................................101
Neaiškių............ :......................... ............................... 0
Viso ........................... :.............................................. 101

4

Vakar, lapkr. 10 d., užsienio pi
nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos 
£ais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos 100 frankų 
Danijos 100 frankų .. 
Finų 100 markių .......
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų .......
Uetuvos 100 Litų ....
Trenku 100 markių .... 
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 guldenų . 
šveicarų 100 markių . 
Švedijos 100 kronų .. 
Vokietijos 100 markių

po paleisti pataisai ir seka
mam teismo terminui jie tu
rės priduoti paliudijimus nuo 
neužinteresuotų žmonių apie 
jų elgesį visą tą laiką.

E. Elsinkis. - 
raščių žiniomis 
skelbtas karo stovis. Suomių 
spauda išsitaria: kad karo sto
vis esąs skelbiamas tik tam, 
kad rusai gautų “laisvas ran
kas” baudžiamajai ekspedici
jai. ‘Tomis pat žiniomis, Ka
relijoj .areštuojami vyrai nuo 
14 iki 60 metų: todėl pabė
gėliai bijo grįžti atgal į Kare-

Minia žmonių prie Reilly Coal Co. kasyklos, Spangler, Pa., laukia žinių apie likimą ekspiliozdjos uždarytų kasykloje
80 angliakasių žuvo ir 32 sužeisti ekspliozijoj, kuri kįlo dėl kompanijos neatsargumo ir nepaisymo angliaka- 

vastimis, nes nuleido angliakasius dirbti, kuomet kasykloje buvo labai daug gaso, ir apie tai ji žinojo. Tokį kal-
išnešė prieš kompaniją valdžios agentai. 1

nuo 
atsikratyti, nes 

kad pa
klausimą 
1921 m.
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Mirštanti Vokietija negali pa
dėti auksinių kiaušinių 

Francijai.
LONDONAS, lapkr. 9. — 

Buvusis Anglijos iždo patarė
jas Home savo pareiškime sa
ko: “Visa bėda su Francija 
yra tame, kad ji tikisi iš Vo
kietijos žąsies ir dėti auksi
nius kiaušinius ir kartu pa
tiekti žąsieną, ko niekas nega
li padaryti.”

laivas 
Shanghai, 

Tarp pasa- 
nes ne

vi e- 
valtelę susėdo kiek iš 
ir pasažierių. Visi kiti 
arba žūti ugny, arba 
vandenį ir žūti vilnyse, 
paskendo Shanghai pa- 

Lavonai, kiek jų 
yra sukrauti

'“Forvertsop - korespondentas 
kablegramu iš Berlino prane
ša, kad Rusų sovietų valdžia, 
švęsdama penkių metų bolše
vikines revoliucijos šventę, pa
skelbė “visuotinę” amnestiją 
politikos prasikaltėliams. Am
nestija paliečia ir mirčiai pas
merktuosius socialistus revo- , n • ’
liucionierius, būtent, mirties 
bausme jiems pakeista kalėji
mu neapribotam laikui.

WASHKNIGTON, lapkr. 9.
Administracijos rateliuose kal
bama, kad dęlci pasidariusio 
didelio darbininkų trukumo, 
delei ko iškalusios algos, gal
būt reikės panaikinti i m mig
raciją (ateivystę) varžančius 
įstatymus. Veikiausia bus pa
siūlyta kongresui taip papildy
ti dabartinius im migracijos įs
tatymus, kad galėtų įvažiuoti 
daugiau industrinių darbinin-

nedidele balsų 
sumušdamas Henry 

pinigų išlei- 
kad paskiau 
tapo nuteis- 

štačiai nusi
genate, 

vėliau jį 
remdamasis tuo, kad 
neaprubežiuoja kiek 

nomina- 
pareikalauta paša- 

senato

'NORAVALK/ Con., lapkr. 9 
— Pavydus 60 m. senis Wm 
Eckert pašovė ir sunkiai su
žeidė savo 50 m. pačią, ir taip 
jau pašovė 25 m. įnamį ir sa 
vo dukterį. Paskui ir pats nu
sišovė.

Kartu
Už registraciją..........
Prieš..........................
Neaiškiu....................
Viso ..........................
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WASHINGTON, lapkr. 10.— 
Nusigandę didelio pralaimėji
mo šios savaitės rinkimuose, 
republikonai rengiasi paprašyti 
senatorių Nesvberry rezignuoti 
iš senato. Jis pasidarė dabar 
didele partijai sunkenybe 
kurios norima 
republikonai p 
darius Newberry 
svarbiausiu klausimu 
rinkimuose, demokratai gali iš
rinkti prezidentą. Net artimi 
Hardingo draugai pripažįsta, 
kad Newberry esant senate 
negali būti laimėjimo. Todėl, 
jie sako, Nenvberry turi gra
žiuoju rezignuoti iš senato.

Jau pirmiau buvo pasiūlyta 
pašalinti jį iš senato, bet tada 
republikonai buvo stiprus, 'rė
čiaus ir tada vos jį apginė, 
nes už jo palikimą balsavo 46 
senatoriai, o prie — 41, reiš-‘ 
kia net pačių republikonų da
lis balsavo prieš NeAvberry. 
Demokratai dabar vėl ketina 
pakelti klausimą pašalinimo 
jo iš senato ir republikonų va
dovai dabar nebesitiki gauti 
užtektinai balsu 
rėmimui
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SHANGHAI, lapkr. 10. 
200 žmonių žuvo gaisre ant 
laivo Ta-Šing, kuris gabeno 
prekes ir pasažierius nuo Tsur- 
gmig, Yangtsze upės įtakoj, į 
Shanghai. ^Laivas užsidegė 
ties Whangpoo, netoli Shan
ghai.

Svetimšalių ant laivo vei
kiausia nebuvo. Žuvusieji yra 
daugiausia paprastiej i 
įlinkai.

Prekių prikrautas 
Įplaukė VVhangpoo į 
kada kįlo gaisras 
žierių iškjlo panika 
buvo galbėjimos valtelių. Į 
natinę 
įgulos 
turėjo 
šokti į 
Laivas 
kraičiuose 
spėta išgriebti 
pajūry.

PEORIA, 111., lapkr. 9.— Pa
tirta, kad iš ^Voolner Distile- 
ry tapo išvogta virš 25,000 ga
lionų degtines, mažiausia apie 
$1,600,000 vertės dabartinė
mis kainomis. J sandėlį buvo 
iškastas urvas, per kurį v'agįs 
ir įeidavo. Urvas, kaip išrodo, 
esąs iškastas keletą mėnesių

VAR&AVA, lapkr. 9.— Išro
do, kad naujasis Lenkijos sei
mas susidės iš 170 tautinių de
mokratų (kraštutinių atgalei- 
vių), 180 radikalų (prie kurių 
turbut priskaitomi yra ir cen
tristai, kaip valstiečiai ir ki
tos panašios bespalvės parti
jos) ir IK) ne lenkų atstovų 
(ukrainiečių, žydų, baltgudžių 
ir vokiečių; lietuviai rinkimuo
se nedalyvavo). Taigi kraštu
tiniai atgaleiviai be pagelbos 
iš centro, didžiumos seime 
nesudarys.

Dabar visų domė yra at
kreipta į senato rinkimus, ku
rie įvyks ateinantį sekmadie
nį. Gal ir čia atgaleiviai nelai
mės didžiumos.

Nuo senato priklausys ar 
Pilsudskis bus išrinktas prezi
dentu. Jei atgaleiviai laimėtų 
senate, tai Pilsudskis nebūtų 
išrinktas, nes prezidento išrin
kimui reikia dviejų trečdaliij 
viso seimo balsu.

MASKVA, lapkr. 10.— Tre
čiojo internacionalo pildomo
jo komiteto pirmininkas Zi- 
noVjcvas kalbėdamas to inter
nacionalo kongrese pareiškė, 
kad kelias į visąpasanlinę. revo
liuciją eina per Vokietiją. Gir
di, komunistinis judėjimas 
Vokietijoje tiek toli pažengė, 
kad už kelių mėnesių toje šau
lyje įvyksią netikėti dalykai, 
reiškia kilsianti ten komunis
tinė revoliucija.

Pasak Zinovjevo, ir Jungt. 
Valstijose, “nežiūrint perse
kiojimų” tapęs padarytas prog
resas linkui visąpasaulinės re
voliucijos. Jis tečiaus pripa
žino, kad komunistinis judėji
mas Anglijoje neteko pamato 
ir padėtis ten pasidarė “beveik” 
beviltč. Taip pat komunistai 
mažai turi progos laimėti Ven
grijoje ir Chinijoje, o ir pa
dėtis Italijoje ir Francijoje nė
ra džiuginanti.

Bet jis džiaugiasi žiniomis 
iš Japonijos ir Indijos, kur ko
munistai labai daug ’ nuveikę 
ir dar daug nuveiksią. Komu
nistinis judėjimas darąs prog
resą taipjau Afrikoj ir Austrą-

■■R■■m

WASHINGTON, lapkr. 9. — 
Prezidentas Hardingas pašaukė 
kongresą susirinkti lapkr. 20 
d. nepaprastam posėdžiui, pri
ėmimui keleto svarbių val
džios įnešimų ir paskirimo 
(biudžeto) biliaus. Pirmiausia 
bus svarstoma turbut apie su
teikimą Amerikos priekybi- 
niam laivynui subsidijos. Taip
jau bus stengiamąsi pravesti 
$5,000,000 paskolą Liberijai, 
nes republikonai spėja, kad 
jei dabar nebus priimta, tai 
sekamas kongresas tikrai tą 
paskolą atmes. <'

6 užmušti Dubline.
DUBLINAS, lapkr. 9.— Re

publikonai siautė per visą nak
tį ir apšaudė gatves, taipjau 
kelis kartus susirėmė su ka
reiviais. Per pastarąsias 24 vai. 
mažiausia 6 žmonės liko už
mušti ir 30 suželta.

evvberry pa- 
Pašalininias Newber- 

ry butų republikonams didelis 
smūgis, todėl jie dabar nori, 
kad jis pats rezignuotų, kad 
išrėdytų, jog jis geruoju pasi
traukė iš senato. Busiąs pada
rytas spaudimas ir į preziden
tą Hardingą, kad jis pakal
bintų Newberry geruoju ir tai 
kuoveikiausia pasitraukti iš 
senato.

Nevvberry tapo išrinktas se
natai! 1918 
dauguma 
Ford. Bet jis tiek 
do nominacijai, 
atsidūrė teisme ir 
tas kalėjinian už 
pirkimą sau vietos 
AugšČiausias teismas 
išteisino 
įstatymai 
pinigų galima išleisti 
cijai. Buvo 
linti jį iš senato, bet atgalei- 
viškieji republikonai jį apgynė. 
Ta byla taip sujudino visą ša
lį, kad daugelis senatorių, ku
rie rėme Newberry pralaimėjo 
rinkimuose, tarp jų ir Michi- 
gano senatorius Sutherland, 
kurio vieton tapo išrinktas de- 
monkratas Ferris, kuris žadė
jo pasirūpinti Newberry paša
linti iš senato.

Ar Tamsta ir Tamstos draugai jau balsavote? Jeigu 
ne, tai tuojaus perskaitykite anketos blanką, išspausdin
tą 4-me puslapyje,.ir išpildykite ją!

Ypatingai raginame tolimesnių miestų draugus su
krusti. Kolkas didesnis žmonių skaičius dalyvavo anke
toje iš Chicagos. Tegul atsiliepia visos lietuvių kolonijos!

KONSTANTINOPOLIS, lap. 
10.— Talkininkų komisionie
riai įteikė Turkijos naciona
listų valdžios atstovui notą, 
reikalaujančią atšaukimo visų 
patvarkynnj dėl muitų, viešųjų 
skolų ir sanitarinių ir kitokių 
aptarnavimų, kurie prieštarau
ja Turkijos kapituliacijoms ir 
1918 m. padarytai Mudros 
musių paliaubos sutarčiai. Ki
taip, sako nota, komisionieriai 
bus priversti atsikreipti prie 
savo valdžių dėl atatinkamo 
veikimo.

Komisionieriai taipjau už
protestavo prieš nuteisimą nu
žudyti vieną turkų redaktorių, 
kuris nepatiko nacionalistams. 
Jo reikalaujama paliuosuoti, 
bet kartu vaigšto gandai, kad 
jis jau esąs sušaudytas.

Talkininkai pašaukė turkus 
pasitarimui apie talkininkų 
kareivių saugumą ir tinkamą 
turkų policijos ir žandarmeri
jos veikimą, taipjau dėl nuo
latinio turkų bandymo įeiti į 
ačnako neutralinę zoną.

.fe

o
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Kas Dedas Lietuvoj
VARO LAUKAN ORDINAR

NINKUS.

(Iš laiško iš Lietuvos)

Raviškių (dvaro (Pandėlio 
vai., Rokiškio apskr.) ponas 
Kazakauskas— geras krikščio- 
nis-demokratas — paskelbė vi
siems savo ordinarninkams, 
kad nuo balandžio 23 dienos 
1923 m. visi laukan iš dvaro 
išsikraustytų su 
venteriu.

Nežinome, ką 
kauskas mano
dvarą nuo ordinarninkų: ar 
parduoti, ar apleisti, ar nusi-

visu savo in-

ponas Kaza-
šią 

mi- 
Už- 
tai

tų) miestelį ir išplėšė piliečio 
Barono krautuvę: išdaužė lan
gus, paėmė daug įvairių prekių 
ir pinigų ir pagalios susprog
dino krautuvę rankine granata.

Krautuvės savininkas, mato
mai, spėjo pranešti milicijai, 
kuri vėl “prošepanus” už pa
karpos, ir pastarieji “do lasu”.,..

Š. m. liepos mėn. 24 dieną 
lenkų partizanai užėmė neu- 
tralinės juostos kaimus: Ba
ranovą ir Prudiškes, ties m. 
Labanarais, kur irgi privirė 
košės bešeimininkaudami: ėmė 
skriausti, kiek tik mokėdami, 
valstiečius ir plėšti jų turtą. 
Kaktų yra begalės, bet čia nu
rodyta tik maža dalelė, kad 
kiekvienam butų aišku, kaip 
lenkų godus nasrai norėtų vi
sai praryti savo kaimynus lie
tuvius ieškodami įvairių tam 
tikslui 'būdų.

(Bus dauginus)Mes ordinarninkai tuos pono 
Kazakausko įsakymus pasiim
tom į Kauną Vidaus Reikalų 
ir Socialūs Apsaugos Ministe
rijai, kad ištirtų tokį pono Kaž
ko pasiryžimą ,bet kol kas iš 
ten dar jokio atsakymo nega
vome. Nežinom, ar yra koks 
nors įstatymas, kur apgintų 
mus ordinarninkus nuo tokių 
pono Kaz-ko užmačių. Lauksi
me, kuo tas viskas pasibaigs.—

Lenku partizanę gaujos 
neutralinėje juostoje

(Tęsinys)

-19

ferenciją visų Širvintų apylin
kės seniūnų ir tarp kitko nu
taręs išvyti Lietuvių partizanus 
iš Širvintų miestelio (Ukmer
gės apskr.). Teisybė, kiek pa
laukus, lenkų partizanai užpuo
lė esančią Širvintuose vietos 
žmonių miliciją, kuri nenorė
jusi priklausyti Virbaiio-Sarto- 
no gaujoms. Širvintai tapo 
kovų sūkurys: lenkai puolė, 
žmonės gynėsi! Kiek smar
kesnės kovos įvyko š. m. bir
želio mėn. 12—13 dien., nes tuo 
kart lenkai partizanai buvo 
tikrai pasirengę išmušti 
“nepriklausomą” Širvintų 
liciją ir užimti miestelį, 
puolimas buvo netikėtas,
lenkai spėjo vieną milicininką 
Aleksandrą Molį pagauti be
laisvėj, kur nežmoniškai kan
kindami išvilko iš rūbų ir su
šaudė. Sužinoję žmonės apie 
tokį lenkų žvėrišką pasielgimą, 
kiek galint gelbėjo savo milici
jai, kurie neprašj’tus svečius 
išvijo, nukaudami 3 lenkų par
tizanus. Reiškia, konferenci
joj nutarė “išvyti Lietuvių par
tizanus”, taip ir mėgino tai pa
daryti, nors be pasekmių.

Apie šį įvykį lenkų spauda 
paskelbė visai atbulai; girdi, 
lietuviai užpuolė ir lenkai be
sikaudami nieko neprarado, o 
lik nukovė 4 lietuvius. Mat gė
da, kad didvyrius prarado, tai 
ir skelbią atbulai; jau tokia 
lenkiška “notura”.

Draugo ar draugės atmintis 
pasiliks ilgai, jeigu suteiksi tą, 
kas Verta atminti. Taigi pirk 
dovanas iš auksinių daiktų. Mes 
turim tą viską prieinamiausią 
kaina ir užtikriname pilną ge
rumą visiems, kas iš mus pirks. 

FAANDRIUS 
LAIKRODININKAS

AUKSORIUS A
PHONE *—< X Z YARDS 0760 

5255 So. Halsted St. ChicagoJU.

Best Flour

K. GUGIS 
advokatas 
Mlento ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. y. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką Ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12

JOHN KUCHINSKAS |
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt St. I
Telephone Canal 2552 

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

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

Š. m. balandžio mėn. 16 
dieną Virbalio-Sartono gaujos 
plačiai buvo pasklydę po neu- 
tralinę juostą ir rinko šven
tėms kiaušinius ir kitus pro
duktus; partizanų vardu prisi
dengdami, šiais tikslais naudo
jasi ir stovintieji pafrontėj 
lenkų kareiviai. Tokiems “pbi- 
vateliams” žmonės nenorėjo 
nieko aukauti, tai lenkučiai, 
kad paskatinus gyventojus prie 
duosnumo, ėmė šaudyti ir kai 
kur mušti nieko nekaltus pilie
čius. O juk tokįų švenčių bu
vo nemaža!

Visas pasaulis lenkus pažįs
ta, kad jiems ankšta “ant svie
to gyventi”. Jie visuomet me
luoja, veda didžiausias provo
kacijas prieš kitas tautas. Pa
imsime nors vieną jų laikraštį 
ir ten atrasim visą eilę šmeiž
tų, melagysčių ir 1.1. Pavyz
džiui: “Dziennink Wilenski” 21 
Nr. iš š. m. birž. 1 dienos skel
bia, kad tas “Milicijos komen
dantas” Sartbnas sušaukęs kon-

čia aiški lenkų provokacija; 
patys muša ir patys rėkia, kad 
lietuviai kalti. Po šio įvykio 
visą laiką lenkai j ieškojo prie
kabių ir dažnai apšaudydavo 
Širvintas; gi liepos mėn. 26 
dieną lenkų partizanai iš Avi- 
žonių kaimo užpuolė (Širvin-

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

811 W. 33rd St.
Tol. Boulevard 0352

SUSIVIENIJIMAS NAMŲ SAVININKŲ 
ANT BRIDGEPORTO

Rengia

Iškilmingą Balių
Su įvairiais šokiais paminėjimui 4-rių metų sukaktu

vių nuo užbaigimo didžiojo karo.

Šeštadieny, Lapkričio 11/22
MILDOS ABE JOSE SVETAINĖSE, 

3142 So. Halsted Street,
Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai

Pelnas eis nupirkimui Šerų Auditorijos staty
mui. Meldžiame visus skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.

Extra ROŽINIS BALIUS Extra
Rengia .. ^įOniHD

LietuviŲ Tautoj Atgimties Draugija
Subatoj, Lapkričio 11 d., 1922 m.

Bažnytinėj Svetainėj
35 ir South Union Avenue.

Pradžia 7 vai. vakarą Įžanga 35c
Malonus Tautiečiai, nepamirškite laiko, kas sveikas į balių, nes bus turtingai papuoštas, gražiau

sia muzika, importuoti saldainiai ir gėrimai pagal Washingtono prohibicijos.
Kviečia visus nuoširdžiai KOMITETAS.

Ex-Kareivių Balius
Ren gia

Lietuviu Raudonoj Rožės Pašelpos Kliubas iš Ciceros 
Subatoj, Lapkričio 11 d., 1922 m.

Lietuviu Liuosybės Svetainėj, 14th ir 49th Ct., Cicero, III.
Pradžia 7:30 v. v. Tikietas 50c ypatai su drabužiu padėjimu.

Muzika JONO POCIAUS. ‘ Kviečia visus KOMITETAS.

,-5®

Del saldžios, gardžios maistingos duonos — pilnos 
maistingumo ir gardaus skonio — vartok Pills
bury’s Geriausius Miltus. Pirk maišiuką nuo jū
sų grocerninko šiądien. Pastebėk gelšvai-baltą 
spalvą — tai tikrumas turtingume auksinių klijų,

I

tai dalis kviečiu budavojančiu kūną.
Tai yra dželatina Pillsbury’s, kuris priduoda taip 
puikų kvapsnį duonai. Tai yra dželatina, kuri pa
deda duonai geriau kilti ir užlaiko šviežią ilgiau. 
Dželatind Pillsbury priima ir užturi daugiau van
dens ar pieno, tuo Pillsbury’s duos jums daugiau 
kepaliukų duonos iš maišiuko, negu kitų miltų ir 
jie yra skalsus vartojime.

PILLSBURY FLOUR MILLS COMPAN Y 
MINNEAPOLIS, U. S. A.

ESUM

(jį F f 47th and Ashland. Avė.
'• I

PradėjusnooPirmadienio
Lapkričio 13 d. eis visą savaitę.

. Musu Didžiausis Metinis
ANNIVERSAR■ _ _ . ...  

mlev išpardavimas
SPECIALIAI PIRMADIENIUI LAPKRIČIO 13 d

be telefoninių, ar laiškais užsisakymu.

TABAKAS
Prince Albert rūkomas tabakas, 16 
uncijų puodynes, tiesiog iš dirbtu
vės; paprasta $1.95 vertė, kol jų 
bus, pirmadienį *3*0
puodynei ................... I

VAIKAMS KELINĖS
Pilno kirpio vaidams kelinės gry
nai vilnonių gelumbių, kitos per
dėm pamuštos — dydžiai iki 16 
metų — pirmadienį 4
specialiai ...................... ■ «wO

DŪDOS KROSNIMS
Tik pirmadienį. Paprasta 19c dū
da krosniui — tik 6 ilgiai vienam 
— pirmadienį.
3 ilgiai................................. OOL

CATSUP
Sun Beam Catsup; naujai sudėtas, 
didele bonka. Pirmadienį ISO p 
2 bonkos ....................... VŪV

VAIKAMS ANTVALKČIAI
Tamsiai žilos dryžuotos flaneles 
antvalkčiai vaikiukams ir mergai
tėms, aptaisyti raudonais apva
dais. Dydžiai nuo 2 iki 6 metų, pa
prastai 75c verte. Pirma- p 
dienį po ......................

MOTERIMS KOJINIAI.
Juodų vilnų, stulpuoti ir smulkiai 
megzti, besiuliai kojiniai, visų dy
džių iki 10, 79c kokybe.
Pirmadienį porai ....... vOv

. SKUDURINIAI KILIMAI
Stori, tankiai austi, naujos bovel- 
ninės materijos, kombinuotų spal
vų, kutuotais galais — 18x38, 65c 
vertės, pirmadienį 38 C 

(tik vienas vienam)

ŽIURSTAI NAMIE DĖVĖTI 
Moterims ir merginoms naminiai 
išeiginiai žiurstai, padirbti iš pui
kiausių ginghamų. Daugelis puikių 
madų su perpetėmis ir aptaisytais 
kišeninis. Tos pačios materijos ke
purės prie kiekvienos dresės; dy
džiai mažoms, vidutinėms ir dide
lėms moterims. Paprastos $2.98 
vertės, pirma- 150
dienį .......................... ■

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj.

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 3393

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 536 

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St. Chicaro.

Tel. Yards 4681 r

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
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 

7fi West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2561 

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

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS’ ADVOKATAS 
309, South La Šalie Street 

Room 70G 
Telephone Harrison 421

Tel. Randolph 901

Einory Sniith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris

Trust Bldg. Chicago

---------------—-Sį
J. P. VVAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatai 
Dienomis :Room 511 — 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Dearborn 6096 

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

BAŽNYTINES ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž- ’ 

nyčia Amerikoj. Norintieji baž- i 
nytinių patarnavimų, malonėsite

j kreiptis prie Jo Malonybės Kun.. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., I 
3509 So. Union Avė.

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

Kancleris.
V----------------------------- --------------- J

DAVID RUTTER & CO.,' 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visu/ pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

APELSINAI
Sunkist Apelsinai, saldus 4 Em 
ir sultingi, tuz.............. I ww

TEPALAS DANTIMS
50c Pebesco ar ■ Popsodent tepalas 
dantims ir 25c šepetukas dantims;
pirmadienį O C i* I
abu už ...........  CUv J

KŪDIKIAMS ČEVERYKAIČIAI. 
Balto žomšo, baltais žomšo padais. 
Dydžiai iki 3. 89c vertės — pir
madienį, 
porai........ .........   vOU

VYRAMS IŠEIGINĖS KELINĖS. 
Švariai pasiūtos, iš ševiotų ir vor- 
stedų, plynos ar at raitytos apačios, 
diržui kilpos, pirma- p 
dienį po ......................

OBUOLIAI.
Michiganiniai gardieji, i O m
5 sv............................. I OV

Milžiniškas Maskaradinis

RENGIA ŠV. PETRO IR POVILO DRAUGIJA 
Septintadienį, 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.

ŠOKOLADAI
“Morse” šokoladai, apvelti Prakil
nu Crescens, gardus valgyti — 30c 
vertė, pirmadienį du
svarai už..... ,................ VUV

VYRAMS PADŽIAMOS
Flanelinės padžiamos dvišmotės 
mados; didelės ir ruimingos. Dy
džiai 15 iki 17. Birma- 4 OQ 
dienį ....................... ■

NELYDYTAS LAJUS 
Varpo išvaizdos, iki 10 *
svarų, vienam sv..........

SATYNAS
36 colių satynas moteriškoms ke
linėms, apatiniams sėjonams ir pa
mušams; įvairių spalvų ir juodos, 
paprasta 59c vertė.— pi r- 
madienį jardui ........... vOk

ŽIŪRĖK! ATEIK O GAUSI 
SIUVENYRĄ.

DYKAI
Kurią nori dieną šią savaitę.

Šitas 3 kvortų alumininis puodas duoda
ma dykai su kiekviena 5 ar daugiau do
lerių pirkiniu, šitame išpardavime.

----- ------*

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

E. J. McQuaid 
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III. 
__________________________- .; 

^E7RŪ0UTAI 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 rankoves 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 SU .
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Kalėdos Jau Artinasi
Atminkit Justi Gimines

Lietuvoje

Chicago

J.

r*

4EMDH

Per musu neseniai įsteig
tą {susinėsimą su Kauno 
Bankais.
Mes siunčiame Doleriais, 
Litais ir Draftais.
Neatidėliokite, bet siuski
te pinigus tuojau.

Peoples “sS"*’ Bank
Didelis Bankas ant kam

po 47-tos gatvės ir 
Ashland Avė.

Lietuvos Žemlapis kiekvie
nam dovanai.

Pinigai Lietuvon
Doleriais arba Litais

METROPOLITAN STATE BANKOS padidintas užsienių skyrius 
dabar siunčia pinigus Lietuvon Amerikos Doleriais arba Litais pigiau, 
greičiau ir saugiau negu kitur.

Jei siųsi dabar per, Metropolitan State Banką, tai gali tikėties 
jog pinigai pasieks Tam-'stos gimines ar draugus Lietuvoje prieš Ka-

{stok į Musų Kliubą
Jei nori būti laimingu ateinantį melų įstok į musų Kalėdi

ni Taupymo Kliubą. Įstojimas* veltui — mokeščiai prieinami- visiems. 
Galima įstoti įmokant nors 2 centu arba iki $5.00, o paskui m-okant 
tam tikrą sumą kas savaitę. Visi pinigai sumokėti į šį kliubą bus Ta- 
inistai sugrąžinti prieš Kalėdas su 3%.

Nauji nariai bus priimami nuo lapkričio-(Nov.) 25, 1922. Bile 
kas gali prisirašyti.

Įsteigta 1914 
Metuose

Turtas virš 
$2,400,000.00

Seniausia ir didžiausia Lietuvių Valstijine 
Banka Amerikoje.

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Metropolitan State Bank
2201 W. žžfld H ST.

CHICAGO.
EB K3

ČIUŽENS STATE BAINK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PFNIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Kalėdoms Pinigai Jūsų 
Giminėms Lietuvoje

Siųskite savo pinigus Lietuvon Litais per

H. OUI.EWICH’A
1122 So. Halsted gat., Chicago, III.

seniausią ir ištikimiausią pinigų siuntimo įstaigą Chicagoje.
Suvirš 44 metai kaip tuomi verčias.
Laivakortės į Europą ir iš Europos žemiausiomis kainomis viso

mis ekspresinėmis linijomis. Saugiosios skrynelės išduodama už $3 
metams.

I KORESPONOENClJŪSji
ZEIGER. ILL.

Protesto rezoliucija prieš at 
ėmimą Lietuvos pilietybės.

S. L. A. 12-to apskričio su-

svetainėj 8 kuopų 25 delegatai 
atstovaujantys 344 narius.

Mes' lietuviai gyvenantys 
Sant Illinois Valstijoj keliame 
griežtą protesto halsą prieš 
Lietuvos valdžios išleistą įsta
tymą, verčiantį Lietuvos pilie
čius išeivius įsiregistruoti iki 
22-tai dienai gruodžio šių me
tų, ir mokėti 10 dol. išsiimant 
posą, kurį atnaujinant kas me
tai vėl reikia mokėti, o neuž
mokant mokesčių atimama pi
lietybės teisės ir esantis turtas 
Lietuvoje konfiskuojamas.

Kreipiamės i Amerikos lie
tuvių draugijas ir pavienius 
pilečus, kad reikalautų šio į- 
statymo atšaukimo ir kviečiam 
visus lietuvius gyvenančius 
šioj šalyj, paremti šilą pro
testo rezoliuciją.

čio, Kezoliurijos Komisija:
L. Lastauskas
M. Shilis,
J. Lukošius.

DRO A. L. GRAIČUNO PRE- 
LEKCIJŲ MARŠRUTAS.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

Dovanos!!! Dovanos!!! Dovanos!!!
Laike Musų Atidarymo Avalų KrautuvesUNIVERSAL'SHOE CO

3265 S. Halsted St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS ATIDARYMAS
AVALŲ KRAUTUVES

Didžiausia, moderniškiausia ir pirmaeilė lietuviu krautuvė.
ATIDARYM AS TĘSIS TIK DVI (2) DIENAS!
Dovanos kiekvienam pirkėjui. Pora šilki
niu pančiaky. Vaikams specialė dovana,

(LAIKAS TARPE 5 IR 6 VAK.)

Extra Speciale Dovana
Pirmai atsilankiusiai šeimynai (iš 5 ypaty) jei pirks avalus visai 

šeimynai, gaus specialę dovaną.

SIDABRINĘ SETĄ
NEPAMIRŠKITE DIENOS ATIDARYMO. ATIDARYMAS 

Subatoje Lapkričio (Nov.) 18tą, 1922

• 3101 So. Halsted St., kampa* 81 gal 
Telefonas Yards 1119

I
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^■Dil.nEilZMAH^ 
19 RUSIJOS

Gera! lietuviams žinomas p«r U 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgus ir akuieria.

Gydo aštrais ir chroniškai ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4186

8313 So. Halsted St.
Va!.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

Mandagus patarnavimas. Nepamirškite antrašo'

3265 S. Halsted St
SAVAS PAS SAVA

o.

Tavoras naujas pirmos rūšies. Kainos žemos.

$400,000’Kf

Šį mėnesį Dras A. L. Grai- 
čunas važines po Pennsylvani- 
jos ir Ohio valstijas laikydamas 
lietuvių kolonijose paskaitas. 
.Jo maršrutas nužymėtas šiaip:

Lapkr. 181-19—Pittshurgh Pa.
” 20 Braddock, Pa.
” 21—Homeslead, Pa.

24— Donorą, Pa.
25— Youngstovvn

Akron, Ohio.
27—Cleveland, Ohio.
30—-Dayton, Ohio.
2-3—^Detroit, Mich.Gruod.

Pažymėtos kolonijos meldžia
ma rengtis paimant salę, ir 
apie tai pranešti komitetui:
MARŠRUTO (KOMITETAS 

7907 Superior A v. Cleveland, O.

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ
Greičiausia vandeniu kelionė

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

Visi trečios klcsos pasažieriai 
kambariuose.

MA UR ETA NIA A Q UITAN1 A 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolj ir Glasgovvą 
CAMEPvONIA ............ Lapkričio 4
CORONIA ........................ Lapkr. 4
COLUMBIA .................... Lapkr. 11

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

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. tVnikington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryti 

Telephone Central 8362 
1824 Waban«ia Avi.

Valandos*, nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tai. K ėdžia 7716

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTArt
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 S*. Halsted St., Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

11 ................................... ■"

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

DETROIT. MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7-r-8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

i

Loop Office Building Corp. 
8-16 N. Clark St.

Malonėkite suteikti man tolesnes žinias 

apie 7% Bonus.

Vardas

Adresas

Chicago, Iii
LIETUVIS PAS LIETUVI

PUTNAMO NAMAS 
CHICAGOJE

7C Serijiniai auksiniai 
nuomotiniai bonat

Denominacijos 
$100 $500 $1000

Bakas sueina į 3 iki 8 metu
Namas Ir Vieta
15 augštų nedegamai pastatyta krautu
vė ir ofisinis namas, naujovinis visomis 
smulkmenimis, randas po num. 8 iki 16 
N. Clark gat., 100 pėdų nuo Madisono 
gatvės kampo, pačioj vidurmiesčio širdy
Popieriai
Namo ir nuomotiniai popieriai pilnai 
garantuojama Chicago Title and Trust 
kompanijos, pilnu garantuojamu pali- 
su pilnai šitos laidos sumai.
Globėjas

Uždarbiai
Apskaitoma, kad brutto uždarbiai bus 
aštuonis kartus didesni negu pareina 
padengti palūkimai išmokėjimai. Gry
nieji uždarbiai bus keturis kartus di
desni už sumą reikalingą palukiąms pa
dengti.
Kaina
Parašytoji suma ir priaugusieji nuo
šimčiai turi duoti 7'7< - Ateik, ar para
šyk, o gausi cirkui ior j suteikiantį visas 
žinias apie šitą laidą.

Vidur miestinė Ofisinio
Namo Korp., Svininkai

8-16 North Clark St.,
Chicago, III
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Garsinkities “NAUJIENOSE”

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimų ir gydymų 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
1729 So. Ashland Are., 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 I)rexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akišerku
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
mingJii patarnau
ju prie gimdymo 

* K i ek viename at- 
‘ sitikime 
ypatišką 
re j imą. 
patarimui 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
trižiu- 
Ccodo 

mo- 
mergi

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

® Telefonas: Boulevard 7042 jj

: DR. G. 7. VEŽELIS !
Lietuvis Dentistai

4712 South A«hland Ava^ 
arti 47-toa gaivia

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kam»M B 

Leavdtt St. Tel. CanaI 62«L 
Rezidencija 3114 W. 42ed 84.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 ▼.

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

Optomatrht 
T«L BOU l«vard 848V 
4848 8. A>hl.»4 Ava. 
Kampaa 47-tos **t 

1-ros lubos.
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NAUJIENOS

BdltorP> HdffalUs.

17>t 0peU Halated Street 
OAcaie, lUiaois.

Telephene JtUouvelt 85M

Subecriptlon Kateąi 
B.OQ per year in Canada. 
17.00 per year outaida of Chlcafo, 
$8.00 per year in Chicago, 

8c. per copy.

Entered u Secend Ch** Mattar 
ifarch 17th, 1»1< Uie Fq< Office 
of Chicago, DU Ufl MCt of
March tnd, 1879.

Naujienos 
nedfildienius. 
drovi, 1789 Sa 
UL — Telefonui

a kasdiena fisidrUnt 
hdil* Naujienų Ben- 
Hahtad St., Chicago, 
i Roossrslt 8600.

Vidjnoktjimo kainai 
— paitui 

------___ . I8J0U 
u*t1-------- W 4.60

minariama------ t„ BJ5
LMani mtaaaiam rr » , L- 1,75

Chlcajeja >or nfttiAtojM* 
Visna kapUa . L t 
Savaite --■■ %
Minralal-------  - -

— 8c.
< 18c. 
„ 71*

Metams...... . - .
Pusei metų
Trims mėnesiams t
Dviem m«neefam _
Vienam mineeiui , .75
Lietuvon ir kitur uiahniuoMj

(Atpigintai
Metams----- ---- ----- $8.00
Pusei metų_________ , , 4.50
Trims mėnesiams - 2.25

Pinigus reikia Misti patai Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vieni tik socialde
mokratai' laimėjo.

Elta praneša oficialius 
Lietuvos Seimo rinkinių re
zultatus. Jie yra tokie:

Krikščionių demokratų 38 
atstovai (48,71 nuoš.), Val
stiečių Sąjungos ir Socialis
tų Liaudininkų Demokratų 
19 (24,35 nuoš.), Socialde
mokratų 11 (14,10 nuoš.), 
Darbininkų (tur-but bolše
vikų) 5 (6,41 nuoš.), Žydų 3 
(3,84 nuoš.), Lenkų 2 (2,56 
nuoš.).

Šitie rezultatai • truputį 
skiriasi nuo tų, kūrinos 
mums buvo pranešęs musų 
bendradarbis spalių 28 d. 
Skirtumas yra keturių par
tijų atstovų skaičiuose: liau
dininkų ir valstiečių sąjun
gos blokas, pasirodo, gavo 
ne 20 atstovų, o tiktai 19; so
cialdemokratai — ne 10, o 
11; žydai — ne 2, o 3, ir vo
kiečiai negavo nė vieno at
stovo. Bet kitų trijų parti
jų atstovų skaičiai pasilieka 
tie patys, būtent, krikšč. de
mokratų, bolševikų ir lenkų. 
Pasitvirtina taip pat ir ta ži
nia, kad pažanga su žemdir
biais pralaimėjo rinkimus.

Galutiniai rezultatai ro
do, kad šiuose Seimo rinki
muose iš visų Seime dalyva
vusiųjų partijų laimėjo vien 
tiktai socialdemokratai. Ki
tos gi partijos arba prakišo, 
arba vos atlaikė savo pirme- 
snįjį stiprumą. Del1 naujos 
partijos, įėjusios į Seimą, 
t. y. bolševikų (“darbininkų 
kuopų”), negalima daryt jo
kių palyginimų, kadangi pir
muosius rinkimus į Seimą ji 
boikatavo.

Partijų laimėjimai ir pra
laimėjimai reiškiasi šito
kiuose nuošimčiuose:

Socialdemokratai — St. 
Seime turėjo 11,6 nuošimčių 
vietų, o naujamjam Seime 
turės 14,1 nuoš. Laimėjo 
2,5 nuoš.

Krikščionys demokratai 
— St. Seime turėjo 52,7 nuo
šimčių, o dabar turės 48,7 
nuoš. Pralaimėjo 4 nuoš.

Soc. liaudininkų deni, ir
valstiečių sąjungos blokas— “Drauge

St. Seime turėjo 25,9 nuoš., o 
šiame Seime turės 24,3 nuoš.
Pralaimėjo 1,6 nuoš.

Žydai — St. Seime turėjo 
5,4 nuoš., o dabar turės 3,8 
nuoš. Pralaimėjo 1,6 nuoš.

Lenkų nuošimtis paliko 
daug-maž tas pats. Vokie
čiai gi turėjo mažiaus kaip 1 
nuoš. ir, matyt, dabar to 
nuošimčio neišteko, kad pfa- 
vedus bent vien^ atstovą.

Taigi mums, kaipo Lietu
vos socialdemokratų parti
jos rėmėjams, yra gana ma
lonus tie rinkimų rezultatai. 
Pasirodo, kad mes visgi ne- 
klydome, skaitydami Lietu
vos socialdemokratų pozici
ją teisingiausia. Musų drau
gai Lietuvoje turėjo ma
žiaus pinigų rinkimų agita
cijai vesti ,negu bent kuri 
kita partija; jie leido tiktai 
mažą savaitinį laikraštėlį, 
kuomet visos dešinesniosios 
partijos turėjo dienraščius 
(o bolševikai, su pagelba 
“dėdžių” iš Maskvos, buvo 
užpylį Lietuvą plakatais ir 
atsišaukimais); jie nesidan
gstė jokiais bespalviais var
dais, bet ėjo į rinkimus vien 
tiktai po savo partijos vėlia
va — ir visgi jie laimėjo! 
Aišku, kad jie patraukė prie 
savęs darbo žmonių minias 
vien tik savo geni vardu ir 
savo principais.

Didžiausią smūgį gavo 
klerikalai. (Vienok “Drau
gas” turi drąsos rašyti, kad 
klerikalams 
riaus, negu 
partijoms!)

Klerikalai 
kai Seime butų buvę visai 
sumušti, jeigu Lietuvos dar
bininkuose nebūtų buvę to
kio didelio susiskaldymo. 
Aršiausi darbininkų jie- 
gų skaldytojai yra komuni
stai. Dabar, kad jie patys 
dalyvavo rinkimuose, jie ga
li pasižiūrėt į savo darbo 
vaisius. Socialdemokratus 
jie neįstengė nugalėti, ne
įstengė net susilyginti su 
jais; bet atžagareiviams jie 
davė progos suvaryt į savo 
varžą šimtus tūkstančių dar
bo žmonių. Klerikalinė Dar
bo Federacija, pavyzdžiui, 
nebūtų turėjusi jokio pasise
kimo, jeigu komunistai ne
būtų suardę laisvųjų profe
sinių sąjungų.

Socialdemokratai, matyt, 
surinko daugiaus kaip 14% 
visų balsų, o bolševikai — 
daugiaus kaip 6%; kartu — 
daugiaus kaip 20%. Įsivaiz
duokite dabar, kokie butų 
galėję būt rezultatai, jeigu 
tos jiegos butų veikusios 
bendrai, ažuot kovojusios 
tarp savęs. Butų užkariau
ta mažiausia trečdalys vietų 
Seime!

Seimo rinkimų rezultatai 
sakyte sako bolševikuojan- 
tiems gaivalams: Liaukitės 
ardę darbininkų jiegas! Su
sipraskite !

pasisekę ge- 
visoms kitoms

ir jų talkinin-

KUNIGO SUPRATIMAS APIE 
LAIKRAŠTĮ.

mokslininkauti ne tik katekiz
mo klausimais, bet ir ■ tokiais 
dalykais, apie kuriuos jisai tu
ri labai mažai nuovokos. Mu
sų reporteriui, kuris aprašė 
vieną jo disputą su biblistais, 
iisai rimtu tonu pasakoja 

ve ką:

“Žinau aš, žinai ir Tamis- 
ta, kad ‘N-nos* talpina tokius 
raštus, kokie redakcijai pa
tinka (autoriaus pabraukta. 
“N.” Red.). Dievo vardą nie
kinantį (? “N.” Red.) strai
psnį patalpino. O sakysim 
mano niekuomet netalpins, 
nes jis užstoja katalikybę, 
nes jis jums nepatinka...”
Kad tas smarkaujantis kuni

gėlis truputį pamelavo, saky
damas, jogei “Naujienų” re
porterio straipsnis buvo “Dievo 
vardą niekinantis”, tai nesvar
bu, nes tos rųšies pamokslinin
kai be melo retai beapsieina. 
Bet apie taisykles, kurių laiko
si laikraščių redakcijos sulig 
raštų talpinimo, jisai nupasa
kojo visišką nesąmonę.

Joks laikraštis, kuris nori 
tarnauti visuomenei, negali su
sidėti vien iš tokių raštų, ku
rie patinka jo redakcijai. Jis 
turi pirmiausia žiūrėti tiesos, 
nors ji butų kartais redakcijai 
dar taip nemaloni. Sakysim, 
jeigu klerikalai pravedė į Lie
tuvos 'Seimą 38 atstovus, tai 
laikraščiui prisieina tokią ži
nią ir dėti, nežiūrint to, kad 
redaktorius gal norėtų nema
tyt Seime nė vieno klerikalo.

Antra, laikraštis turi pripa
žinti kritikos teisę ir diskusijų 
laisvę savo skaitytojams (žino
ma, tam tikrose ribose). To
dėl jam tenka neretai duoti 
vietos savo špaltose tokiems 
raštams, kurių mintys žymiai 
prasilenkia su redakcijos nuo
monėmis arba net yra griežtai 
priešingos joms.

Trečia, joks redaktorius ne
gali visko žinoti ir viską ma
tyti savo akimis; jisai tūks
tančiuose dalykų turi atsidėti 
ant kitų žmonių proto, žinoji
mo ir patyrimo, ir todėl jisai 
naudojasi pagelba korespon
dentų, bendradarbių ir repor
terių, kurių uždavinys yra ra
šyti tą, ką jie žino, o ne tą, 
kas redaktoriui patinka.

Taip yra su visais visuome
nei tarnaujančiais laikraščius, 
ir taip yra su “Naujienomis”. 
Jeigu kun. Rumšas butų suge
bėjęs skaityti musų dienraštį 
be tam tikros spalvos akinių, 
tai jisai butų lengvai pastebė
jęs, kad jo mąstąs “Naujienų” 
turiniui saikuoti visai netin
ka.

Tas jo mąstąs gal tinka lik
tai sektantinės spaudos orga
nams, kurių tikslas yra ne 
skelbti objektyvę tiesą, o temp
ti žmonių protą ant savo kur
palio. Prie tokios rūšies spau
dos organų priklauso daugiau
sia klerikalų ir bolševikų laik
raščiai — “Draugas”, “Laisvė”, 
“Vilnis’ ir k. Chieagos kuni
gų organas, sakysime, neper- 
senai įdėjo bjaurų bolševikų 
šmeižtą apie “Naujienas” — 
kad jos esančios priešingos 
spaustuvių darbininkų unijai, 
dedančios skebiškus apgarsini
mus ir t.t. Bet kada “Naujie
nų” spaustuvės darbininkai pa
siuntė jam atsakymą į tą 
šmeižtą, tai jisai atsisakė tal
pinti.

Šitoks, prastai šnekant, kiau
liškas “Draugo” redaktoriaus 
pasielgimas galėjo įrodyt pil
nai etišku kun. Bumšai, kuris 
mano, kad laikraščio redakto
rius talpina tiktai tą, kas jam 
patinka; bet jisai stambiai 
klysta, jeigu pagal savo kon- 
fratro, kun. česaičio, darbus, 
sprendžia apie visus redakto
rius.

RUSIJOS ŪKIO SUIRIMAS.

Šiame “^Naujienų” No. telpa 
strapsnis vardu “Rusijos žmo
nės parsiduoda vergi jo n”. Ten 
paduodama kapitono Hibbeno 
raportas apie Rusijos padėtį. 
Kap. Hibben sako, kad kai
muose, vietoj arklių, kinkoma 
į žagres materys. Žmogcdyste 
esanti , irgi paprastas reiškinys. 
Žinoma, gali atsirasti netikėlių 
Tamošių, ypač bolševikuojan
čių tarpe, kurie bandys užgin
čyti p. Hibbeno pranešima. Jie 
yra pratę skaityti viską, kas 
nea ta tinka jų iliuzijoms, kapi
talistų prasimanymu. Bet šia

me atvėjyj jie vargu gali kap. 
Hibben’ui tokį priekaištą da
ryti. Oficialiame bolševikų 
organe “Pravda” p. Nik. Koč- 
kurovas štai kaip rašo apie 
Krymą:

“Bet ištuštėjusieji kaimai 
ir sugriauti namai — tai tik 
išlaukiniai, matomi bado 
ženklai, vienok pastebima ir 
gilesnių padarinių.

“Sugriauta kaimiečių ūkis.
“Nėra nė gyvo, nė negyvo 

inventoriaus.
“Pasitaiko kaimų, kur 

dviem—trims šeimynoms iš
puola vienas vežimas, kur 
dešimčiai šeimynų išpuola 
vienas arklys, viena karvė.

“O kartais ir to nėra.
“Kaimietį, kuris turi porą 

avių arba o<žkų, skaitoma ką 
tik ne turtuoliu.

“Aišku, kad praeis ne ma
žai laiko, kol sugriautas 
kaimo ūkis bus atitaisytas”.
Ir jeigu jau taip rašoma ofi- 

cialiniame bolševikų organe, 
tai pigu numanyti, jog Rusijos 
kaimiečių Ūkis yra labai suiręs. 
Kuomet dešimčiai kaimeičių iš
puola tik vienas arklys, tai 
nieko nuostabaus, jeigu jie 
pradeda savo moteris į žagres 
kinkyti. Vadinasi, vardan bu
simos komunistų “laisvės” da
bar kuriama Rusijoj vergija. 
Nėra kas sakyti — bolševikai 
progresuoja atgal nepaprastu 
spartumu.

KETURIOLIKA SOCIALISTŲ 
WISCONSINO LEGISLATU- 

ROJ.

VVisconsino socialistai perei
tą antradienį ne tiktai prave
dė Victorą L. Bergerį į Jung
tinių Valstijų kongresą, bet ir 
užkariavo 12 vietų valstijos le- 
gislaturoję. J Wisconsino at
stovų butą tapo išrinkta 10 so
cialistų, o į senatą 2 socialis
tu. Bet dabar buvo renkama 
tik dalis legislaturos narių; 
kitos dalies terminas dar nė
ra pasibaigęs. šitoje ligisla- 
turoje yra taip pat du socia
listu: 1 atstovų bute ir 1 se
nate. I uo budu VVisconsino 
legislaturoje dabar bus 14 so
cialistų: 11 atstovų buto narių 
ir 3 senatoriai.

Ketvirtaine Wisconsino kon
gresiniame distrikte, kur socia
listai statė kandidatu Fdmun- 
dą T. •Mclms’ą, paėmė viršų 

Grojikliai Pianai su $10 vertės Lie
tuvišku Rolių 

$375 
ir augščiau

GROJįlKLIAI 
PIANAI 

ir VIKTROLOS
Viktrolos su 12 Lietuviškų

■ H H V 1 ■■ ■ ■ ■ Vietom RekordųLengvais Išmokėjimais
7-23

TiK Kelis Dolerius jlnmoKeJus
Mes pristatome Garantuota Grojiklį Pianą ar Tikrą Viktrolą į jūsų namus

Perkantieji pas mus gaus Kalėdų dovaną. Perkantieji pas mus gaus Kalėdų dovaną.

TIK UŽ KELIŲ SAVAIČIŲ 
Jums nieko nelėšiuosPASITEIRAUTI DABAR

Eagle Music Lompany
(JUOZAPAS J. STAįuLANIS ir SŪNŪS)

3236 So. Halsted St., I.

KIS M/’GTER’Š voice'L

Chicago, 111.
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pažangus republikonas John 
Č. Schafer, bet tiktai 700 bal
sų dauguma: Melms gavo 18,- 
560 balsus, 0 Schafer 19, 206.

Apie Schafer’į laikraščiai 
praneša, kad jisai, būdamas 
VVisconsino legislaturoje, rėme 
visus socialistų sumaymus dėl 
industrijų nacionalizavimo ir 
pats įnešė sumanymą apkrau
ti dideliais mokesniais stam
bųjį kapitalą, kad tuo budu 
apmokėjus karo metu, pada
rytąsias skolas. Tokiu savo ra
dikalumu Schafer, žinoma, ati
traukė nuo socialistų nemažai 
balsuotojų. Kitaip Melms bu
tų tikrai laimėjęs.

RusijosžmonSspar- 
siduoda vergijon.
Rusijoj jaunomis mergino

mis ariama ir akėjama, ir kai
miečiai parsiduoda ekonomi
nių vergijon, kai}) pietinių val
stijų negrai kad parsiduodavo 
tuoj po civilinio karo. Taip 
kalba Amerikos Komiteto Ru
sijos vaikams šelpti sekreto
rius, kapitonas Paxton Hibben, 
savo formaliniame raporte.

Jis piešia baisiausias žmonių 
kančių sąlygas. Viena našlė 
buvo teisiama už kanibalizmą 
(žmogėdystę). Tuo budu ji

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

riko j gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie- r"“"^ 
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių 
metų gruodžio 22 dienos? L

2. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad gyvenan- Taip 
tieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie neįsiregistruos ligi 

gruodžio 22 d. šių metų, neteks pilietybės teisių Lietuvoje? _

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

4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybės įstaty- Taip 
iną, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, 

išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus? Į
Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į Lietuvos Sei- Taip 
mą ir reikalauti, kad aukščiau paminėtieji įstatymai ir 
patvarkymai butų atšaukti arba pakeisti? L—

Balsuotojo
Vardas-Pavarde

Adresas 

bandė iš bado nasrų išgelbėti 
savo vaikną. Kap. Hibben’ui 
buvo raportuota ir kitų koni- 
balizino atsitikimų.

Pasak Hibbeno, sekami me
tai Rusijai bus aršiausi. Per 
8,000,(XX) žmonių, įskaitant 1,- 
(M)(),000 vaikų, turės būti Šel
piami iki sekamų metų der
liaus.

Rusijos kaimiečiai parduoda 
žagres ir kitus ūkio padargus, 
kad nusipirkus sau maisto. Del 
tos priežasties žemės įdirbi
mas darosi labai sunkiu daly- 
ku. Kap. Hibben sako, kad 
badas Rusijoj tebesitęsia to
dėl, jog trūksta sėklos laukams 
užsėti ir arklių, jaučių ir ūkio 
padargų žemei dirbti.

“Kad tamsus Rusijos kai
miečiai parsiduoda į ekonomi
nę vergiją lyginai taip pat, 
kaip parsiduodavo pietinių 
valstijų negrai tuoj po civili
nio karo, — to niekas negali 
užginčyti”, sako Hibben. “Aš 
mačiau kaimiečius parduodant 
ūkio padargus tuoj po to, kai 
buvo laukų darbai užbaigti.

“Kur nėra arklių ir jaučių, 
tai moterys yra kinkomos akė
čioms ir žagrėms vilkti. Dau
gelyje kaimų sudaroma iš 
jaunesnių merginų partijos 
tam tikslui”.

Daug kanibalizmo atsitiki
mų buvo įrodyta Samaroj. Pa

sali Hibbeno, praeitą žicm$ 
buvo pavojinga nuošaliose vie
tose pasirodyti.

Jis giria darbą visų Rusijos 
šelpimo organizacijų. Rusijos 
Raudonasis Kryžius, pasak jo, 
taiso it valo kelius, tiesia til
tus, užsiima vaikų šelpimu ir 
kitais naudingais darbais. Tą 
darbą dirbti padedą kaimiečiai, 
kurie gauna pašalpą.

■ •: o.v Gyduoles užlaiko 
* iinyno:> sveikata.

KOSULYS
yra greita sulaikomas jeigu I 

i vartojama : laiką

SEVERA’S j
COUGH BALSAM. į

Falingvir.s Kosuly ir prašalins daug 1 
i kentėjimu. Priimnas dėl vaikams i 

ir vvkguftms

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus,

SEVERĄ*
COLD AND CR1P TABLETS

šalčiui ir Gripų: h Galvos SKaude- 
’imui paeina nuo peršalimo.

W> F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA
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Konstituciją “gelbsti”
Padaryk Einamąją 

Pradžią
Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 

m. Kalėdij Taupymo Kliubui?
Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban

ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.?

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas. •

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kickyienąm. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

j , PRISIDĖK ŠIANDIEN!

TlieStoek Yards Savings Bank 
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

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 (Doviemastis) ir kitus Rejentalius 

Dokumentus.

Amerikos Juristų Draugijos 
nariai — kurių didžiuma yra 
korporacijų advokatais — su
kėlė visoj šaly judėjimų kon
stitucijai “apsaugoti”. Laikraš
čiai pasakoja mums, kad juos 
giliai sujudino vyriausio pro
kuroro Daugherty’o atsišauki
mas “Amerikos idealų” vardu- 
Tik žiūrėkite, Harry Daugherty, 
kuris visų savo gyvenimų pra
leido kaipo specialių privilegi
jų komisininkas Ohios {staty
boje ir kuris už riebų atlygi
nimų įkalbėjo Taftų i dovano
ti Morse’ui — bando aiškinti 
Amerikos idealus!

Specialia komitetas, vado
vaujamas valstybinio teisėjo 
Martino J. Wade’o iš Iowos, 
įteikė pareiškimų nurodantį į 
tuos pavojus, kurie, girdi, gre
sia konstitucijai, čia paduoda
me jo pavyzdinį paragrafų:

“Mes esam įsitikinę, kad jei 
butų leista balsuoti, tai dau- 
gybė musų piliečių balsuotų 
už konstitucijos panaikinimų 
visai.”

Norintiejie persiųsti savo giminėms Kalėdoms Pinigų 
įsitemykite mano naują adresą:

3235 SO. 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: . . o OA
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 
vakaro. Nedeldieniais uždaryta.

____________________________ _______ __________________________________ J

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 muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Mokytasis teisėjas skaudžiai 
klysta. Ne didelis musų pilie
čių skaičius konstitucijų puo
la’, o labai didelis skaičius bai
siai nepatenkinti tuo bildu, ku
riuo teismai kaneveikia šitų ne
mirštamų dokumentų.

Kita ištrauka iš teisėjo 
Wade’o pareiškimo:

“Daugelis musų žmonių yra 
įsitikinusių, kad konstitucija 
buvo daloma tam, kad pagel
bėjus turčiams ir galingiems; 
kati ji suteikia neleistinus pa- 
lengvininiiis gelžkeliams ir yra 
įrankiu darbininkams spausti.

“Jie nežino, kad nėra tokio 
biedno, ar tokio nežymaus, ku
ris grūmojančios žalos valan
doj negalėtų kreiptis prie kon
stitucijos ir būti apgintu nuo 
turtingų ir visuomeniniai žy- • J Jnnų .

Čia vėl teisėjas klysta. Mes 

ne tiek tamsus, kiek jam ro
dos.

Pa v., mes žinom, kad tam 
aiigščiausio teismo teisėjus per 
naktį pėrkeitus savo mintį 
apie {plaukinio mokesčio kon- 
stitucinumą ir “turtingiems ir 
visuomeniniai pasižym(ė.j il

siems” užvadavus šimtus mi- 
lionų dolerių, kurie turėjo būti 
suniokota visuomenės iždan, 
ne konstitucijos buvo kaltė. Tai 
buvo teisėjo kaltė.
— Labor, Washington, D. C.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
loni koH&taačija. Tos nešvarios baltos T K pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius ATF kiekveno plaukus.

Rxffles

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
^artus panaudojus jas iš galvos visiškai 

'Mr i pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit lluflles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So, 4th St. Brooklyn, N. Y.

JUSTINAS DANELKUS
ARTISTAS

Piešiu ant drobės visokius vaizdus, ir paveikslus. 
Maliavoju, ii’ dekoruoju, svetaines, ruimus. Foto
grafams, Teatrams vaizdodugnius, ir t. t. Esu uni- 
jistas. Darbų gvarantuoju.

3214 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 2469.

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

RUATTA SERENELtt, 
Accordeop M f g. Co., 

817 Blue Island Ave^ 
Chicago, III. i

Aidžiausia 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 darbų 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.

AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik- 
lūs ir sulaužytus rėmus sutaisau i 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganedinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (SERNAS)
3315 Sq, Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1/

St. PauUs
Hospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiurS- 
jipias per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

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

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

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

Ateikite pas mane, aš duosiu pa
tarimą.

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

Canal 5838

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos ikaudijimą,
Je! skaitant raidls susilieja,
Jei 11 raidls darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis sken

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių sųeeialhtas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvių.

Ant trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 vaL vak. 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

DR. VAITUSH. O. D
Lietavls Aklą Specialistai

vins akių [ 
žastimi galvos skaudėjimo, 
i akių aptemimo.

(tempimą, kurią

nervuotų
mo,
ireitas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose hpzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Daugiau Užvaduosite Pinigu Negu Kur Kitur
Mes samdom lietu

vius klerkas

3442-44
S. Halsted St.

■■■ ■ERN’
DEPT. STORE

3442-44
S. Halsted St.

Mes uždarom Tre< 
ciadienio ir Penkta
dienio vakarais.

Prasidės Subatoj, Lapkričio 11, ir tęsis ikiSeredai Lapk. 15
VAIKINAMS

Vaikinams rudeniniai drabužiai, di
delis pasirinkimas petrinų, dydžiai 
nuo 8 iki $6.00, $2.95
Vaikinams stori vilnoniai neperlija- 
mi ploščiai įvairių spalvų, dydžiai 
iki 18, $10 vertė, $5.98
Vaikams vilnoniai užtraukiami sve
teriai, plynų ir kombinuotų spal
vų, $6.00 vertė $3.95
Vaikinams vilnoniai 
nes bliuzos dydžiai 8 
te $1.00, parduodama 
už

$3.95
užtraukiami

iki 16, ver-

69c

ČEVERYKAI, ČEVE RYKAI, ČEVERYKAI, 
Vytams sveikatos šikšnos išeiginiai čeverykai, visokių dydžių. 
Vaikinams vėliausių madų juodi ir rusvi šniūrais čeverykai 

Moterims žemais auteliais čeverykai, šliuraitės ir puostiniai juo
dos, rusvos ir ratyninės spalvos, daugelio madų

Šitie čeverykai verti mažiausia $6, kol jų bus, bus parduodami po

MERGAITĖMS
Vienų vilnų baltos Činčiles kūdi
kiams švarkeliai, CIO QQ 
$5.00 vertės, už
Vienų vilnų šilkuotos švelnios ge
lumbes švarkai mergaitėms, kai- 
liiu aptaisyti, $12.50 <
vertė, už

Skrybėlės pritai
kymui

Vienų vilnų mergaitėms naujybi- 
niai sveteriai, visų spalvų ir dy
džių $5.00 vertė, OQ
po *PvbvO

Mergaitėms vienų vilnų seržinės

$7.98
$1.98

dresės įaustos spalvos, QQ 
nuo 3 iki 8 4)w«vO

Vyrams
Vyrams suktų gijų darbinės keli
nės visokių dydžių paprastai par
davinėjama po $3.00, bus parda- 
vinčjnma $1.98
Vyrams mėlyno sagato overalls,

89c
Vyrams vilnones megztines sveteliai 
$10 verto $4.50

/rams vilnoniai kojiniai, mėlyni ir 
Iki, vertė 75c. £

Moterims
Gražus stori stulpuoti ak
sominiai moterims rūbai 
daugelio spalvų, visokių 
dydžių, $6 vertė $4 .50

Moterims tyčia stori nak
tiniai marškiniai, visi , dy- 
džių; po 75C

APATINIAI SKALBINIAI
Vyrams stori vatiniai druo- 
žėti su gaurais jungtinės ei
lės, dydžiai 36 iki 46, $1.50 
vertė, po 95c
Vyrams geltoni vilnoniai 
marškiniai ir kelinės, visi 
dydžiai, verti $3.50; šiame 
išpardavime tiktai $1.79
Vaikams storos gauruotos 
jungtinės eilės, papratsai 
pardavinėjamos po $1.25, 
dabar parsiduoda po 79c

Moterims gauruotos jungti
nės eilės,visų madų po 98c
Mergaitėms gauruotos jung 
tinęs eilės, visų dydžių, da
bar parsiduoda po 47c
Mergaitėms flanelinės pla
čios kelinaitės po 23c
Moterims satyninės, palai
dos iki kaulelių kelinės ver
tos $i.oo, po ggc

MASTINĖS PREKĖS

25,000 jardų nebaltinto 
storo muzlino, bus parda 
vinėjama, kol jų bus, 
po 12'/2C

Vienam iki 20 jardų.
Šviesiai raudoni jpilai, už
tikrinamai nelįs plunks
nos laukan, paprastai par- 
davinėjimi po 65 centus, 
dabar po 33/2C

Blanketai ir užklodės
Pilno dydžio vienam gu
lėti lovai Manketai švie
sių ar tamsių spalvų, kol 
bus parduosime po 98c
Storos, vata iškimštos už- 
klodes, gerais stotais ap- 
traukalais, vertos $4.00, 
dabar po $2.98
Švarios baltos plunksnos 
specialiai sv. po 59C

[(<5^8
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ATEIDAMI ČIA PAMINĖKITE, ŠITA APSKELBIMĄ.
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Įtrink tarputyną-gerkles
SKAUDĖJIMAS PEREIS!

Naujas išradimas tarputyno sustabdo mažne tuojaus 
gerklės skaudėjimą, krupą, šalti, išsisukimą, reuma
tizmą.

* — *
Kada skauda gerklę taip, kad ne

gali nei nuryti, kuomet skauda net 
gurkšni vandens nuryti, ar kalbėti — 
tai atsimink, kad šitas naujas išra
dimas suteiks tavo seniai laukiamą 
palengvėjimą.

Persėdanti Turpos, tarputyninio te
palo jiega sustabdo gerklės skaudė
jimą! Jos stebuklinga jiega pasiekia 
tiesiai skaudulį ir išvaiko kraują — 
atidaro užtinusius takus!

Mokslas sako, kad niekas nepersė
da taip greitai kaip tarputynas. Nau
jasis išradimas, Turpo, sujungia visą 
tarputyno stebuklingą persėdamą jie-

gą su kitais stebuklingais gydomais 
dalykais. Turpo veikia tokiu stebėti
nu greitumu, kad įtrynus krūtinėn ar 
kaklan lengva tarputyno kvapsnis 
mažne tuojaus pajaučiam-a kvape.

Turpo taipgi greitai sustabdo šal
tį, krupą, bronchitą ir neuralgiją. Jis 
staiga veikia prašalindamas kojų 
kliūtis, reumatinius skausmus, plau- 
čhj plėvės uždegimą ir dieglį klube.

Nedėk niekais skaudamos gerklės! 
Gauk Turpo šiandien pas savo aptie- 
kininką. Nebūk be šito tarputyninio 
tepalo, turinčio kitus senus ištikimus 
vaistus kaip mentolį ir kamparą. Tur
po 30c ir 60c dėžutė.

Nebūk Apkurtęs ir Neturėk Galvėj 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 menesio. Valandos: nuo 1 iki 
8 po pietų; subatomis nuo 1 iki 6; nedėliomis nuo iki 2.

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
SPECIALISTASNUO NEGIRDfiJIMO IR GALVOS ŪŽIMO

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

--------------------------------------------- . ----------------- --------------------------------

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.

Ką pasako auglio kom
panijų skelbimai

Prekybos žurnalai yra įdomus 
skaityti. Viename jų teko skai
tyti skelbimai aprašantys ang
lių kompanijas ir jų operaciją. 
Viena šitų kompanijų yra Fea- 
body. Tai yra tarpvalstijinė 
korporacija. Ji turi 36 kasyk
las penkiose valstijose: Illinojuj, 
Indianoj, Kentucky’je, Oklaho- 
moj ir VVyominge. Kas metai ji 
iškasa 18,000,000 tonų anglių.

Bet anglių kompanijos yra 
ne tik tarpvalstijines, o ir tarp- 
pramoninės ir tarptautinės.

Kietųjų anglių kasyklų apy
linkėj yra gerai žinomu dalyku, 
kad gelžkelių ir anglių kompa
nijos valdymu ir operavimu yra 
taip subendrintos, kad jos pa
daro beveik vieną dalyką. Di
džiumoj tas pats yra ir minkš
tųjų anglių kasyklų apylinkėse. 
Kaikuiibs kompanijos šitose 
apylinkėse yra išsišakoję užsie
niuose.

Štai, pav., Uocahontas Kura- 
lo kompanijos skelbimas: “Did
žiausi Jungtinėse Valstijose pus- 
minkštės anglies eksportuoto
jai.” Didėji raštinė New Yorko 
mieste; mažosios raštinės Vir
ginijoj, vakarinėj Virginijoj, 
Maine, Massachusettse, Ohioje, 
Londone, Anglijoj ir Genuoj, 
Italijoj.

“Anglims gabenti Atlantiko 
pakraščiu panaudoja laivų, valk
čių ir valčių laivyną. Priepludi- 
nio vandens prieplaukos: Lom- 
bart Pointe, Sewallo Pointe, 
Norfolke ir Newport Newse, 
Va.”

“Pageidaujama susirašyti su

Specialis
Išpardavimas

Pirmadieni, Antradieni ir Trečiadieni

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinj Bank?

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikyto jus.

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

Lotynų Amer., Vakarų Indijos 
ir Europos anglių vartotojais.”

Šitas skelbimas duoda pamo
kinimą angliakasiams savo or
ganizaciją organizuoti. Jų orga
nizacija turi būti ne apskritinė, 
o tarptautinė, tokia, kaip darb
davių organizacija, nes tik tą
syk ji savo jiega bus lygi darb
davių organizacijai.

PROTESTO MITINGAS.
Vakar įvyko viešas masinis 

mitingas Morrison lietely. Mi
tingą rengė People’s Protective 
League. Susirinkę piliečiai iš
nešė protestą prieš Illinois val
stijos konstitucijos projektą.
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Sveteriai kiekvienam, vyrui, mote
riai ir vaikui, visokių spalvų ir dy
džių už

$1.98 
ir daugiau.

Vaikinams flaneliniai naktiniai 
marškiniai dideli dydžiai, su apy
kaklėmis ar be apikaklių. Parda
vinėjami po $2.98. Kol jų bus, bus 
pardavinėjami po

51.45

Garniturai mažiems vaikams, dy
džiai nuo 3 — 8 metų visų spal
ių, už

$3,98
Dideliai vertingi blanketai, dideli 
dydžiai languotų, daugelis visokių 
spalvų, paprastai parduodama po 
£3.98, už

$2.69
Vaikinams vilnoniai kojiniai, juodi 
ir rusvi, paprasta kaina 79c., par
duodama už

49c
Musų dresės mergaitėms yra ge
riausios iš visų. Musų sandėlis pil
nas. Aksominiai seržai, vilnoniai 

4<repai nuo

$3.98 iki $12.50Taipgi vaikams vilnoniai juodi ir 
rusvi visokių dydžių, porai

49c
Turkiški šluostai balti, dideli dy
džiai paprastai parduodama po 35c 
dabar iki 6 vienam

19cVaikams garniturai dviem porom 
kelinių nuo 8 iki 16 metų, geriau
siai parsiduodamų spalvų. Didelės 
zertės

$9.98
Kortinos, naujas sandelis, gražiais 
raštais, poromis, ar šmotais. Kai
nos nuo

$1.98 iki $5,98
Didelis rinkinys gijų visokių spal
vų per sTlas tris išpardavimo die
nas, tolimi

49c
Dvigubi ženkleliai šitą išpardavimą, siuvenyrai bus duodama su 

$5.00 ar daugiau vertės pirkiniu.

Mes taipgi laikome lietuvius pardavėjus, kurie iš širdies stengiasi jums pataYnauti.

Mos dar turim importuotų čekiškų impilų ir žąsų plunksnų geriausios kokybes ir žemiausiomis kainomis.

Apatinius skalbinius kiekvienam, šilkinius, vilnonius ir vatinius kojinius, vyrams darbinius marškinius, 

vaikams trumpas kelines.

John Ehasek
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 tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN BARK LUMBER CO.,
Tel.: Bcverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lltth St.

V— —....... -• ..... ■■■=*
VIENINTĖLĖ TIKRA PROGA GAUT:

1657 W. 47th St. arti Paulina St.

Puikią rašomą plunksną, patentuotą be rakto spynelę, kombinuotą 
peilį, visiškai veltui.

The 
Brunswick 

Ultona 
the a/Z-record 

reproducer

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Ali artists, all makes of 
records played with equal 
facility. An exclusive fea- 
ture of The Brunsvvick.

šis naujas pietoms įsidėti _ autfitas, yra 
žinomas visų klesų žmonoms, ypatingai 
tiems, kurie yra priversti pietus valgyt 
ne namie. Gvarantuojame, kad įpiltas 
šiltas pienas ar kava į musų vaccum 
butelį, bus šiltą per 24 valandas, arba 
jei įpilsi šaltą, bus šaltas per 36 valan
das. Šis autfitas susideda iš puskvorti- 
nio butelio ir lengvais enenvelio keisais, 
kuris lengva panešt kaipo užaugusiems, 
taip ir mažiems ir jie gal P pasidžiaugti 
švariais ir skaniais pietais, užsigeriant 
karštu, arba kaip ledas šaltu gėrymu.

Keisai 10*A colių ilgio, 4 ta colių pločio, 7 colių aukščio. Apatinė 
dalis padaryta susidėjimui užkandžių ir ganėtinai didelė kad gali 
pakakti dviems žmonėms; viršuj butelis ir geriamasai puodelis.

Puikiausia rašomoji plunksna; ra- 
šomasai galas 14 karato aukso, 
padaryta tvirtai ir rašo gražiai, 
nelieja per dauk, vertės $3.00. šis 
yra tikrai praktiškas ir parankus 
kiekvienam dalykas. Kombinuo
ta be rakto spynelė, labai tvirtai 
padaryta, kuri reikalinga į kiek
vienus namus, nepaisant, gyveni 
mieste, ar ant farmų. Niekas ne
atrakins, kaip tik tas, kuris žino 
kombinaciją. Kaina$2.00. Įde
dame ganėtinai aiškius nurody
mus, kaip ji veikia. 
Labai gražus kišeninis peliukas, 
kuris reikalingas kaip namuose, 
taip ir lauke ir kiekvienam*. Tu- 

mažesnę, kerpamas gelažtes,ri dvi gelažti: vieną ilgesnę, kitą
šriubsukj, kreicerių, kenų atidarytoją ir labai gerą ylą, čeverykų pa
sitaisymui, arba pakinkius. Kriaunys ebony kombinacijos; ilgis 3%

colių. Vertė $2.35.
Virš minėti trys dalykai duodami |8|I 
kiekvienam visiškai VELTUI, 
kad supažindinus publiką su |Hb 
LUNCH KITS, kurio visai žema į’fj 
kaina, $4.95. Šis pasiūlymas yra fciK 
tik visai per trumpai aprubežiuo- 
tą laiką, todėl pasiskubinkit su firm 
užsakymais, kad galėtumėt pada- 
ryt dovaną ateinančioms šventėnjs 
savo draugams ar giminaičiams. ’

Pasiųsk tik 25 centus padengimui persiuntimo lėšų ir $4.95 aplaikius siuntinį.
LUXUS SALES CO., Dept. P-94, 1513 Emma St., Chicago, Illinois.

__________

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

.Krautuvė atdara vaka- 
' rais iki 9 vai., suba- 

I toms vėliaus.

Juoz. F. Budrik, 
3343 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 4228
Pliunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
I.egališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės val
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines į šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

tikos fofografistas A. Voitkevičius 
pagrįžo iš Lietuvos ir savo name 
636 W. 18 St., Chicago, 111 atida
rė Photo Studijo pagal naujausios 
mados.

y __ . ■ n ■ —>

Natine Cine 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 Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

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

Tel. Lafayette 5698.L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

--------------- ---------- ;-------------------- _-T—...—a

David O’Shea, A. M., M. I) 
Bustas, Edgewater Beach Ilotel 

5349 Sheridan Road
Tel. Edgevvater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
'J'el. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 1 1 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.

V------ -------- --------------------------------------/

TURIU garbės pranešti savo drau
gams ir kostumeriams, kad aš aplei
dau Bridgeportą 3258 S. Morgan gat. 
Uždėjau gražią laikrodėlių krautuvę 
su naujais vėliausios mados tavorais. 
Kainos labai numažintos, kiekvienam 
apsimokės atvažiuoti mano seniems 
kostumeriams ir bus užčėdyta pini
gai. Taipogi taisau laikrodėlius, eg
zaminuoju akis ir pritaikau akinius.

Su godone,
Kaz. Michalauskis. 

(Pavardė sutrumpinta)
C. MICHEL, 

10947 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0649

PRANEŠU visiems savo kostume
riams, kad kaip buvau pasirengęs iš
parduoti savo krautuvę ir apleisti biz
nį ant visados, bet turėjau vėl pasi
likti ant tos pačios vietos ir tam pa
čiam biznyjė ant penkių metų. Pra
šau savo senus ir naujus kostume- 
rius, kuriems reikalinga yra laikrodė
lių, žiedų, akinių ir kitokių daiktų. 
Mano didžiausia krautuvė yra vaka
rinėj dalyj miesto; suteiksiu manda
gų patarnavimą ir duosiu pigiausioms 
kainoms geriausius daiktus.

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

Tel. Canal 5838
*1'. '■ ..... . . ' "3

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rooscvclt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

■ Reumatizmas Sausgėla;
■ ------------------------!
■ Nesikankykite savęs skaus- "
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu H 
II — raumenų sukimu; nes skau- a
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
■ Ir dažnai ant patalo paguldo. >
i i CAPSICO COMPOUND mo- B
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
Į vonės pasveikę. Prekė 50c per B

pačtą 55c arba dvi už $1.05. B 
j i Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B 
; KATOS”, augalais gydyties, B 
B kaina 50 centų.

■ Justin Kulis S
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III. £i

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

-------- ;-------------------------------- s
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

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

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

(Kampas Monroe ir Dearborn 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.

Central Manuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago..

Turtas virš $7,000,000.00.

A. L. DAVIDONIS, M. 1).
4643 So. Michigan Avė.

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

5:30 iki 7:30 vakare, ir 
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet. 

f*... . ..............  ' .. <
Tel. Austin 737

DR.MARYA
DOWIATT—S A SS

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius. V J
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietį 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indeuendence Blvd. Chicags
................... . ............... <

Dr. Maurice Kahrr
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ava. 
Tel.: Yards 994

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

V

Canal 8257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

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

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098 
k Ą

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

943 W. 33rd Plare
Phone Boulevard 0313 

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

Tlephonas Yards 5082

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

CHICAGO, 111. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, II!.

v. ■ .... -... ...... .....

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicage.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0267

f DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699K.,------ , . ............  /

MBBMI



NAUJIENOS, Chicago,

PRANEŠIMAI.Pranešimai
san-

ASMENŲ JIESKOJIMAI

APSIVEDIMALCongress ir

valdybos

APYSKAITA

Lietuviu Rateliuose
ašo

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Dept Store

IŠRENDAVOJIMUI
32.20

Rudens Ligosiždininkei P.

JIESKO KAMBARIŲ

rengimo

ar-

No. 151.

SIŪLYMAI

prisiųsti ne- 
1 diena i gruo-

$71.75
300.50

K. Katkevičienė
P. Balickienė
M. Zolpienė.

vardu 
tariame

ren- 
kp.

sve-
Ave.

Kasputis
Kaulakis

87.50
29.40

Mildos sve- 
Pradžia

sius, irgi 
se. Apie 
rašyti 
sikalbėti.

At the Bryn Mawr Woman’s Club 
on’Monday, Nov. 13, a*t 10:30 A. M. 
after Mrs. Aliau Miller gi ves her re- 
port on Civil Service, the chairman 
of the Civics Study Class Mrs. Alleu 
Laird vvill introduce the speaker Prof. 
Wnv. E. Dodd, of the History Depart
ment of the University of Chicago, 
and he vvill speak upon “The Histori- 
cal Background of the Political Part
ies.” At 2 P. M. the Art and Litera- 
ture department vvill have Mr. Lle- 
vvellyn Jonės of the Chicago Evening 
Post, upon “The Influence of Psyeho- 
analysis on the Novel.”

75 METŲ AMŽIAUS — IR 
KAS JĄ PALAIKO 

SVEIKATOJ?

Lietuvių Švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas su krutumais paveikslais ne
dalioj, lapkričio 12 d., 7:30 v. vak, 
Raymond Chapel, 816 W. 31 gat.

— Komitetas.

PAJIEŠKAU JONO SAUČIUNO, 5 
m«tai atgal gyveno Cleveland, Ohio. 
2 metai atgal išvažiavo į kasyklas ir 
nuo to laiko nieko negirdėjau apie jį. 
Iš Lietuvos, nori žinoti, kur jis ran
das. Jis pats ar kas kitas malonėkite 
duoti žinią adresu: Izidoras Saučiunas, 
7328 Diversey Avė., Chicago, 111.

Jaunuolių Choro repeticija įvyks nc- 
dėlioj, lapkričio 12 d, 10 vai. iš ry
to, Raymond Chapel, 816 W. 31 gat.

— Komitetas.

Gėrymas ir užkandžiai 
Scenos papuošimas .. 
Prog. ir tikietų Spauda 
“N-nis” už skelbimus

L. I). L. D. 19 kuopos susirinkimas 
įvyks septintadienį lapkričio 12 d, 11 
valandą ryte, “Naujienų” name, X739 
S. Halsted St. Draugai atsilank'ykit 
patys ir nauju narių atsiveskit.

— Valdyba.

sekamos ope- 
an- 

trečiadie-

VI. Undaro reikalų užbaigimui su
sirinkimas įvyks septintadienį, lapkri
čio 12 d., 6 v. vak., Raymond Chapel, 
816 W. 31 gt. Susidomėjusieji Uis 
reikalais prašomi susirinkti.

— Komitetas.

Dr-tės 
svarbus 
lapkr. 12, 
tainėj. 
protestas dėl Lietuvos piliečių regis
tracijos ir nutarimų raštininko rei
kalu. Visi nariai privalo būtinai da
lyvauti. Dabartinis raštininko adre
sas: D. T. Danta, 2653 N. Sayre Av., 
Chicago.

L. S. S'. 4 kp. susirinkimas įvyks 
septintadienį, lapkričio 12 d., 2 vai. 
po pietų, “Aušros” svet, 3001 S. Hal- 
sted gt. Visi nariai ateikite.

— Valdyba.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ne- 
jaunesnės kaip 20 metų, esu vaiki
nas 27 žiemų. Mylinčios apsivesti, ma
lonėsite prisiųsti laišką susipažinimui 
ir platesnėm žiniom. Atsakymą duosiu 
kiekvienai, kuri prisius su pirmu laiš
ku paveikslą. Paveikslus pareikalavus 
grąžinsiu. Naujienos No. 4.

3210 So. Ilalsted St. 
Chicago.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
ne jaunesnės kaip 19 ir nesenesnės 25 
metų. Esu 26 metų senumo, nesenai 
atvažiavęs į Chicagą iš kito miesto; 
esu gražus vaikinas, turiu $3000. Ge
rai merginai, gera proga gauti ge
ras vyras. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti ir paveikslą. Atsišaukti laiš
ku šituo adresu: 1739 S. Ilalsted St., 
No. 155.

A. L. T. Sandaros Chicagos Apskr. 
rengia prakalbas sekmadienį, lapkri
čio 12 d., 7:30 v. vak., Liuosybės svet., 
1822 W. Wabansia Avė. įžanga vel
tui. Kalbės chicagiečiai temomis: Ži
nios iš Lietuvos, Piliečių teisės ir re
gistracija, Vilniaus Jubilėjus 600 me
tu ir Amerikos lietuvių reikalai.

— V. F. Andrulis.

Liet. D. Literatūros Dr-jos 86 kuo
pos (northsidės) susirinkimas bus lai
komas šeštadienį, lapkričio 11, Liuo
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 9 v. v. Šis susirinkimas yra la
bai svarbus, nes yra prisiųsta virši
ninkų nominacijos blankos. Kiekvieno 
nario pereiga atsilankyti ir po naują 
narį

Rosęland. — Auksinės žvaigždės 
Liet. Pasil. ir Pašai įjos Kliubas ren
gia Moonlight balių ir šokį, sęptinta- 
diėnį, lapkričio 8 v. v., K. Struniilo 
svet., 158 E. 107 St. Kviečia A. Z. L. 
P. P. Kliubo — Valdyba.

ŠTORAS ANT RANDUS
Ant randos Storas su pagyvenimu, 

pačiam biznio centre Bridgeporte, ant 
Halstcd gatvės netoli 33čios. Tinka 
visokiam bizniui, randa prieinama. 
Kreipkitės į Elta Commerce Company, 
3251 S. Ilalsted St., Chicago, III.

JOSEPII AUGAITLS
Malonėkite atsilankyti į Nau

jienų ofisą reikale jūsų laiva- 
iišl<a.s jum raiy- 
50th Ct. sugry-

SandarieČių prakalbos įvyks 
sekmadieny, lapkričio 12 d., 
Liuosybės (salėj, 182. Waban- 
sia avė. Pamatysime, ką 
dariečiai papasakos.

Bridgeporto Lietuviu Politikos ir 
iVšelpos Kliubas laikys mėnesinį mi
lingą nedėliojo, lapkr. 12 d., 1:30 po 
pietų, Mildos svetainėj. Kviečiame 
naujus narius įstoti į kliubą nuo 18 
iki 40 m. amžiaus.

• M. M. Juodis, Prez.

Lietuvių Tautos Atgimties Draugi
ja rengia rožinį balių, subatoj, lap
kričio 11 d., 1921-’ ‘ ” ‘ ‘
tainėj, 35th St.
Pradžia 7 v. V. įžanga 25c. Kviečia 
visus skaitlingai ątailankyti.

! — Komitetas.

L. S. S. 174 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks lapkričio 12 d., 10 v. ry
to, M. Karlovo name, 3827 Archer 
Avė. Visi nariai malonėkite pribūti, 
nes turime daug svarbių reikalų.

Pasarga. — Nuo šaligatvio užkal
tomis naujom lentom naujo namo 
priekis. Rasite duris; eikite vidun į 
naują budavojamą namą iki užpaka
linių laiptu. Tada ant antro aukšto.

— Valdyba.

viams.
dėjėja. 
perimti ex-kareiviajns 
džios skirtus čekius ir jais 
votiškai pasinaudoti.

Pastaroji jo pa
juodo buvę susitarę 

val- 
sa-

Cicero. — Dr-pa Lietuvių Tvirtybė 

vių Liuosybės svet. Bus duodami auk
siniai žiedai nariams nesirgu.l___
per 12 metų. Vietos ir apielinkitj lie- 
.......................................... — Š. P. D.

Chicagos Liet. D-jos Savitarp. Pa- 
šelpos mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 12 d., 2 v. p. p., Zvenzek 

Polek svet., 1315 N. Ashland Avė. 
Nariai būtinai pribukite, nes yra 
svarbių reikalų. Nominacija naujos 
valdybos 1923 metams.

A. Lungevicz, Sekr.

Palaimintos Lietuvos bus 
susirinkimas sekmadienį, 

1 v. po pietų paprastoj sve- 
Bus svarstoma du . dalyku: 

raštininko rei-

savo aptickoj.
tai adresuok:

& Chemical
Cbi-

Sus. Namų Savininkų Bridgeporte 
rengia iškilmingą vakarą su įvairiau
siais šokiais paminėjimui 4 metų su
kaktuvių nuo didžiojo karo užbaigos, 
šeštadienį lapkr. 11 d ' 
tainėj, 3142 S. Halsted . St. Pradžia 
6 vai. vakarą. Kviečia Komitetas.

S. L. A. 176 Kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą po nr. 3059 W. 38 gt., 
K. Kukuraitienės svet. Visi nariai 
malonės atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui.

— G. P., ražt. 176 Kp.

gyvanašlės nuo 25 
iki 35 m. amžiaus. Esu 30 m. amžiaus, 

savo adresą, 
tamstas ateisiu.

A. F. KLE1NAUSKAS, 
1739 So. Halstcd St. 

No. 156

IŠDUODAMA KAMBARYS 
South Sidėj prie švarios šei
mynos, dviem ypatom, vaiki
nams, ar merginoms. Atsišauk
ti laišku šituo adresu:

SAVO PINIGUS. 
Atstovo. Pardavi- 
ir moterų kaulus, 

taipgi vyrų siutus už mažiau,
kaip pusę kainos.

R m. 503, 186 N. LaSalle.

Prelekcija — Nedelioj, lapkr. 12 ’d., 
7:30 v. v., Institutional ChurcĄ, 1935 
S. Halsted St. bus prelekcija temoj 
“Ai- tikyba yra žmogui įgimta?” Pre
legentas B. S. Kubilius, Chicagos uni
versiteto studentas. Prelekcija nesi- 
tęs daugiau valandos. Kviečiame vi
sus atsilankyti, ’nros klausimas yra 
svarbus.

— Komitetas ,Reng. Prelekcijų.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojamd, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj fr 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 Ogdcn 
Avė. Tol. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

tan-
pagauna šaltį,

nėti vyrų

torio,
dikas.
Jeigu
Salų ta ras Drug
Co., 1707 S. Ilalsted St
cago, Illinois.

Stešenko (pirmu kartu),
(iarden, Lament ir Ri-
Tikietų ofisas atdaras

vai. ryto iki 6 vai. va-

R a cine, Wi». A. L. T. S. 35 kp. ren
gia protesto mitingą su prakalbomis 
lapkričio 12 d;, Union Hali, 2 vai. po 
pietų. Mitinge priimsimo atatinkamas 
rezoliucijas. Kalbės atvykusi iš Lietu
vos mokytoja M. Sadauskienė. Apart 
to ai>lc£ill>oHixn.o įsteigimą, mokyklėlės 
lietuvių kalbos ir rašybos vaikučiams 
ir augusiems vakarinius kursus. 
Skaitlingai susirinkitę; į tą mitingą, 
nes yra svarbus visiems reikalas.

Įžanga dykai. * — Komitetas.

Šusiv. Bridgeporto Namų Savinin
kų paminėti 4-metų sukaktuves nuo 
užbaigimo pasaulinio karo rengia šau
nų šokių vakarą lapkričio U d., 6 
V. vak.. Mildos abejose svet., 3142 S. 
Halsted gt. Įžanga 35c ypatai. Dalis 
pelno eis pirkimui Šerų lietuvių Au
ditorium. . —* Komitetas.

atsivesti.
— Organizatorius.

tas 1608 
žo.

Viso ..................... -451.98
Išlaidos:

Už salę .................. $38.00
Muzikantams .......... 30.00
Dram. Rat. vaidyloms 15.00

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos, našlės ar

meldžiu prisiųsti 
pas

rengia 12-metini rožinį balių Lietu- 

siniai žiedai nariams nesirgusiems

tuviai atsilankykite.

II1CAGOS
ŽINIOS

Karo paliaubų pa
minėjimas.

aro paliauboms paminėti 
ir sukurti žmonėse geidavimo 
padaryti galą visiems karams, 
šiandie, lapkr. 11, rengiamas 
milžiniškas viešas susirinki
mas Orchestra Hali salėj (Mi- 
chigan avė., prie Adams g-vės), 
p-lci Jane Addams pirminin- 

kail j a n t.
Kalbėtojai

Stednian, Dr. II. A. Johnston, 
G. W. Dixon, Rabbi Ab. Hir- 
schberg, Vysk. Paul Jonės, p-le 
Jeanette Rankin ir Rosika 
Schvvimmer. Vargonais grieš 
Herbert Hyde, Civic Music 
Ass'n direktorius.

Mitingas prasidės kaip 10:45 
vai. ryto. Įžanga nemokama.

kus: Seymour

PRANAŠAUJA STATYTOJŲ 
STREIKĄ.

Tliomas E. Donnelley, pre
zidentas piliečių komiteto or
ganizuoto vykdinti Landiso 
algų nuosprendį, pranašauja 
ateinantį pavasarį namų staty
tojų streiką. Pasak jo, virš mi- 
lionas dolerių buvę išleista 
šiais metais kovai su grafto
riais darbininkų unijose, bet 

kur kas
iki. darbas busiąs pil- 

užbaigtas. Tai užimsią

dar reikėsią išleisti 
daugiau 
nai
apie du metu laiko, 
algų nuosprendžiu ] 
kontraktai tarp unijų ir kont- 
raktorių užsibaigsią gegužio 

laikas 
ir pa-

padarytieji

Landi-

31, 1923. Dabar esąs 
tartis apie atnaujinimą 
si rašymą tų kontraktų, 
ka unijų, kurios atmetė 
so nuosprendį, nebusiančios 
priimtos kontraktų atnaujini
me. Bet kai kurios unijos, ku
rios priėmė Landiso nuospren
dį, reikalaujančios* -paimti ti 
minimas unijas. Priešingam 
atsitikime jos nepasirašysian
čios kontraktus. Toks nusista
tymas tų unijų ir galįs pagim- 

visuotiną namų statyto-

YS LAVONAI BUSIĄ 
IŠKASTI.

licija numato, kad prisieis 
iškasti mažiausia dar tris lavo
nus sąryšy su investigacija 

os Tillie Klimek. Koronierių 
’šininkas David R. Jonės įsa

simo prisirengimus. Lavonai, 
rengianiąsi iškasti esą 

Mitkevvicz ir John 
iki, buvusieji '1'. Kli- 

vyrai, ir p-ios Rose Wyie- 
chovvski, jos pusseserės.

PORELĖ SUKČIŲ 
AREŠTUOTA.

M. R. Bose ir ponia La Ver
gui' Mitchell tapo areštuoti dėl 
darymo suktybių sąryšy su 
gelbėjimu karo sukoneveiktų 

ex-kareiviu. Pirniasai laivo pa
samdytas Amerikos legionierių 
darbuotis dėl išgavimo val- 

atlyginimų ex-kareh

Pranešimas
šeštadienį lapkričio 11 

d. Universal State Bankas 
bus atdaras tik vakare nuo 
6 iki pusiau devintos va
landos.

lapo užmuštas, lapkričio 9tą 
dieną 
mirė

ik.,

Po didelio sužeidimo, 
County ligoninėj, lOtą v. 
miaukęs 36 metų amžiaus, 
iš Papilės miestelio, Siau- 

apskriČio. Paliko nubudime 
į Joną ir brolienę Agotą, 
aidotuvės bus Panedėlyj, 13 
ią, 9tą vai. ryto, iš namų, 
21 PI. į Tautiškas Kapines, 

tam i meldžia-Giminės ir paž 
n;i dalyvauti laidotuvėse.

Paliekame nubudę,
Brolis ir brolienė.

3217 
trau- 
savi- 
Sons 
dllO- 

meti-

PACIUTfi KALTINA 
VYRUKĄ.

Ponia Nora II. Brown, 
W. VVashington bulvaro, 
kia teisman savo vyruką, 
ninką H. L. Brown & 
truktų kompanijos, kuri 
danti jam virš $200,(XX) 
nių įplaukų. Ponas M. Brovvn 
kaltinamas dėl neužlaikymo 
savo pačiutės. Juodu vedę pen
ki metai atgal. Jei jis neduo- 
siąs jos reikalams pinigų, tai 
ji pareikalausianti perskirų. 
Su tokiu žmogumi neapsimo
ką gyventi.

Teatras — Muzika
GRAND OPEROS SEZONAS.

Ateinantį pirmadienį, lapkri
čio 13 dieną, prasideda Chica
gos Grand Operos sezonas Au
ditorium teatre, 
VVabash gatvių, 
Bus duodama 
ros: pirmadieny “Aida,” 
t padieny ‘^Carmen/’ 
ny “La Boheme,” ketvirtadie
ny “The Snow Maiden.” Kai 
kurie įžymesnieji artistai ir ar
tistės yra Raiša, Bourskaya 
(pirmu kartu), Farmicki (pir
mu kartu), Polacco vyriausias 
orkestrus vadas ir operos di
rektorius, Baklanovas, Pavlov- 
ska 
Crimi, 
mini, 
nuo 9 
karo.

ŽODIS į VISUOMENĘ.
Chicagos Komitetas Lietu

vos Našlaičiams Šelpti ir Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 208 Moterų Kuopa bendrai 
rengia bazarą Lietuvos naš

laičių naudai šeštadieny, gruo
džio 2d., Mildos abejose sve
tainėse. Taigi labai meldžiame 
tamstas prisidėti kas kuomi 
galite. Prisidėti galima rank
darbiais, namie gamintais val
giais ir pinigiškomis aukomis. 
Minėtas bazaras žada Imti la
bai įdomus, nes bus išstatyti 
Kaimo Lietuvos Moterų Glo
bos Komiteto prieglaudos naš
laičių rankdarbiai. Tikime, 
kad tamstos prisidėsite prie 
sušelpimo vargstančių Lietu
vos našlaičių ir paduosite jiems 
pagelbos ranką. Rankdarbius 
meldžiame siųsti A. Valan- 
čauskienės vardu, 3246 S. Hal- 
sted St., Chicago, 3 lubos. Vi
si daiktai reikia 
vėliau kaip iki 
džio.

Aukas siųskite
Balickienės vardu, M. Žolie
nės sekr. antrašu, 926 W. 32nd 
St., Chicago, III.

Bazaro
K. 
P. 
A.

renginio komisija: 
Katkevičienė 
Balickienė 
Bacevičienė 
Valančauskienė 
Signatienė 
Kuolienė

Micevičienė 
Bučinskienė 
M. Zolpienė

NORTH SIDĖS ŽINIOS.
Kriaučių kliubo vakaras bu

vo vidutiniškas. Programas su
sidėjo iš kalbos, duetų, solo ir 
deklamacijų. Kalbėjo Dr. A. 
Montvidas. Jo kalba patiko 
publikai. Dueto ir salo daino- 
riai, dueto smuikoriai ir dek- 
lematoriai atliko gerai — bu
vo iššaukti paantrinti.

Atsilankė svečias V. Rač
kauskas, ką tik atvažiavęs iš 
Lietuvos. Jis gerai žinomas 
visiems chicagiečiams kaipo 
lošėjas ir rėmėjas North Sides 
Viešojo Knygyno aukomis ir 
knygomis. Pasižadėjo kalbėti 
lapkričio 26 d., Viešojo Kny
gyno vakarėly. Vietos lietuviai 
turės progos išgirsti apie dailę 
ir apšvietimą Lietuvoje.

SLA. Apskritys Antras 
gia maršrutą. SLA. 226 
priešinga apskričio paskirtiems 
kalbėtojams, kurie esą Miza- 
ra, Dundulis ir dar vienas. 
Kuopos nariai sako, kad tokie 
kalbėtojai atneš Susivienijimui 
ne naudos, bet žalos.

Sales statymo komisija tu
rėjo susirinkimą. Apkalbėta: 
ki<*k noi-tlisiclie&iai 'galėtų su
kelti kapitalo, ar daug žmonių 
rems tą darbą ir kokiais dės
niais remiantis inkorporuoti. 
Nutarta inkorporuoti ant $75,- 
000 kapitalo, kuris padalinta į 
3000 Šerų, kiekvienas po $25. 
Išrinkta komisija sužinoti kai 
kurias svarbesnius dalykus. 
Vėliau bus sušauktas draugijų 
atstovų susirinkamas, kuriam 
bus pasiūlyta priimti salės 
statymo planai.

Pirmyn Mišrus Choras, ve
damas P. Sarpaliaus, rengiasi 
prie perstatymo “Girių Kara
lius.” Rytų Žvaigždes kliubas 
puikiai gyvuoja. Pastarasai — 
tai Northsidės jaunimo orga
nizacija. LSS. 81 kp. rengiasi 
prie davinio vakaro su prog
ramų. Savitarpinės Pašelpos 
Draugija yra turtingiausia na
riais ir turtu. North Skies ka
talikai, pasižiūrėję į pažangiuo- 

veikia savo sklepuo- 
komunistus nėra ko 

su jais nebegalima su- 
—K. Rugis.

Vakaro Lietuvos našlaičių 
naudai.

Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams Šelpti ruoštasai 
Spalio 29 d. Meldažio salėj va
karas, kuriame buvo vaidina- 
mapjesa “Inteligentai” davė ši
tokių rezultatų: ■

Pajamos:
Už tikietus ............
Už skclb. programe 

Aukos:
J. W.
Bcck’s
Dr. P.
Dr. C.
A. 1).
J. Yozavitienė
A. Barcvičienė
Salėj surinkta
Garderobas
Už čipsus .. .

$2.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

2.00 
. 2.00 
21.58 

. 2.70

$247.15
Iš įplaukų .............. $151.98
Atėmus išlaidas .... 247.15 
Lieka gryno pelno.. $204.83 
Pinigai $2(X).(X) pasiųsta per 

“Naujienas” Lietuvos Raudo
najam Kryžiui perduoti Lietu
vos Moterų Globos Komitetui 
Kaune, pirm. I). Šleževičienei.

Visiems aukotojams, davu
siems skelbimų į programą ir 
visiems atsilankiusiems 
Lietuvos našlaičių 
nuoširdų ačiū i.

Chicagos Komiteto 
čiams (Šelpti vakaro

KLAIDOS PATAISYMAS.
“Naujienų” 264 nr., Brigh- 

ton Parko žinutėj “Iš Keistučio 
Kliubo pastogės,” pirmame 
paragrafe, parašyta: “...paduo
da nuomą $75, mėnesinėse at
skaitose užrašyta $5(X).” Turi 
būti — mėnesinėse atskaitose 
paduodama po $75 nuomos 
kas mėnesį, o metinėse atskai
tose tik $500 už visus metus.

—Laisvės Varpas.

Atvažiuoja iš Lietuvos, per 
Naujienų Pinigu Siuntinio 

Skyriaus patarnavimo
Per Naujienų pinigų siunti

mo skyriaus patarnavimą at
važiavo iš Lietuvos lapkričio 
9 d., Marijona Kubiliunaitė pas 
Antaną Kubiliūną, 8409 Ker- 
foot Avė., Chicago.

Tuom pačiu., laivu atvažiavo 
į New Yorką Bronislova Ab- 
raškeviČiutė ir pribus Chica- 
gon apie lapkričio 11 ar 12, 
nes dėl tūlų priežasčių buvo 
sulaikyta New Yorkc.

Ponia Josie Botcha, lola, 
Kans. spalio 23 d., 1922 m. 
rašė mums taip: aš esu da
bar 75 ^metų amžiaus, bet 
Trinerio Kartusis Vynas pa
laiko mane geroj sveikatoj. 
Aš stebiuosi, kodėl kiti žmo
nės neapsirupina kaip reikia 
savo sveikata ir nesinaudo
ja šituo puikum vaistu. Tai 
ve yra faktas: Daugelis žmo
nių labai domisi politika, jie 
darbuojasi draugijose, bet 
jie maža tekreipia domės į 
savo kūną. Vienas pamati
nių sveikatos pradų yra lai
kyme kūno liuosu nuo išme
tamųjų dalykų, kuriuose vei
siasi ir ,(UŲgin|isi bakterijos. 
Trinerio Kartusis Vynas iš
valo vidurius ir podraug su
stiprina juos. Vidurių užkie
tėjimas, gazai, menkas ape
titas, galvos skaudėjimas, 
visos šitos negalės pranyĮ- 
sta, kuomet kūnas būva liue
sas nuo išmetamų dalykų. 
Klausk pas savo aptiekinin- 
ką ar vaistų pardavinėtoją 
Trinerio Karčiojo Vyno ir 
kitų puikių Trinerio vaistų, 
tokių kaip Trinerio Lini- 
mentas nuo reumatizmo, 
neuralgijos, dieglio nugaroj, 
išsisukimų ir sutinimų, ar
ba Trinerio Kosulio Malšin
tojo nuo peršalimo ir Trine
rio Antiputrino nuo gerklės 
uždegimo, ar smegenų sopė
jimo.

Šiame rudens sezone, 
kiaušiai žmonės 
vieni lengvesnį, kiti sunkesnį: 
slogas ant nosies, gerkles skau
dėjimą, galvos, krutinės, strėnų 
skaudėjimas, sąnarių sustingi
mą, o labiausiai sunkus kosu
lys kankina, kad naktyj ne
duoda pailsio. Kartais žmogus 
negali nei savo pareigų atlik
ti. Nuo panašių negalių dau
gelis žmonių daug nukenčia, 
kadangi nežino, kad yra tam 
gyduolė, kuri jau per 15 me
tų žmonėms teisingai tarnau
ja: ne Vien jau sergantį pagy
do, bet ir sveiką nuo ligų ap
saugoja. Ta įžymi gyduolė va
dinasi Salutaras Stomach Ri
teris, kuris yra prirengtas iš 
Lietuvos atvežtų šaknų, žiedų, 
žolių, lapų, žievių, o ypatingai 
jame randasi gerai žinomų — 
trukžolių šaknų, metėlių, lie
pos žiedų ir t. t. Norintieji ap
sisaugo! nuo rudens ligų,
ba jau turinti ligą, stengkitėš 

‘Salutaras Stomach Bi- 
o busi sveikas, kaip ri-

Klausk 
negausi,

Mes laikom pilną eilę impor
tuotų ir naminių plunksnų bei 
pūkų, žemiausios kainos mieste. 
Prašom ateiti pasižiūrėti. Mes 
taipgi atnaujinam ir garu iš- 
valom senas plunksnas viduti
nėmis kainomis. Priegalvius pa
darom užsisakymu.

SUPERIOR FEATIIER & 
D0WN CO.,

1833 So. Halsted St.

REIKALINGAS GERAS 
ir apšildomas kambarys 
merginai, su valgiu, arba be 
valgio. Turėdami kambarį 
pašaukite telefonu Hum- 
boldt 1292.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS DEL RAN- 

dos vienam arba dviem vai
kinam, apšildomas ir elektrų 
šviesa. Su valgiu arba be val
gio. TeL: Lafayette 1329. 

2423 West 46th St.

IŠDUODAMA x KAMBA- 
rys vyrui ar merginai. Gra
žioj vietoj, garu apšildomas.

Kreiptis:
2914 W. 43rd St.
. 2-ros lubos.

VYRŲ ir MOTERŲ

IŠRENDAVOJA MOTERIS KAM- 
>arį ir garadžių, jaunam inteligentiš
kam vaikinui ir merginai, ar našlei, 
jc skirtumo. Merginai ar našlei duo
siu už visai mažą mokestį, tik dėl sa
vo smagumo. Butų gera, kad atsi
šauktų toks, kuris skambina pianu; 
norėčiau mokintis nuo jo. Kambariai 
Šilti su visais parankumais.

3434 W. 65th St.
Telef. Republic 4876.

IŠDUODAMA šviesus, garu 
šildomas kambarys merginai, 
ar vedusiai porai, prieinamai.

MRS. E. GONLEY,
2124 W. 45th St., 

Įeinama nuo Artesian Avė.

IŠDUODAMA KA.MBARYS Brijorh- ton Parke ant antrų lubų iš pryša- 
kio, vienam ar dviem’ vaikinam, su 
visais parankumais, elektra, maudynė, 
telefonas, be valgio.

Pašaukit:
- Tel. Lafayette 6195.

IŠRANDAVOJIMUI KAMBARYS 
vedusiai porai be vaikų; kambarys 
švariai užlaikomas, elektros šviesa, 
maudynė ir šiluma, ant antrų lubų. 
Savininkai laisvi žmonės ir nėra ma
žų vaikų. Galima matyti kasdien po 
4 vai. Nedelioj visą dieną. 5333 So. 
Washtenaw Avė. Tel. Republic 3620.

JIESKO PARTNERIŲ ~
PAJIEŠKAU PARTNE- 

rio prie kriaučių biznio. Biz
nis jau senas ir geras.

Kreipkitės:
2755 W. 39th PI.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO mokytis į bucer- 

nę, ar bekernę; kalbu 4 kalbas; mo
ku aritmetiką, su mokesčiu sutiksime. 
Prašau atsišaukti per laišką. Nr. 153.

W. ZIDDIS, 
1739 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKĮI
MOTERŲ • .

keikia -
Numaningos moters ir 

merginų dirbti prie žarnų 
dešroms daryti; prityrimas 
nėra būtinas; geros darbo 
stygos, nuolatinis darbas ir 
geras mokesnis.

OPPENHEIMER 
CASING CO., 
1016 W. 36 St.

REIKALAUJAMA MO- 
teru rakandams gludinti. 
PULLMAN COACH CO.,

3759 S. Ashland Avė.
Tel. Lafayette 0784.

REIKALAUJAMA JAUNŲ MO- 
terų dirbti savo pačių apylinkėj. Ma
lonus darbas. Geri pinigai. Prityri
mas nereikalingas.

MANUFACTURE O.UTLET CO., 
Rm. 610—145 N. Clark St.

Tel. Dearbom 6650

REIKIA MERGINŲ 16 ME- 
tų ar senesnių, prie siuvinėji
mo sampolių drabužių sandely. 

224 So. Franklin St.
Klausk Ponios Schreiber.

REJKAIA UJAMA MOTERŲ 
prie dešrinių žarnų darbo.

PATENT CASlN('r CO, 
617 W. 24 PI.

Arti Wallace gat.

feilkisi =
Moterų ir merginų senes

nių kaip 16 metų amžiaus į 
dėžių dirbtuvę.

Kreiptis po num.
1418 W. 22nd St.

RATHBORNE, HAIR & 
RIDGEWAY CO.

REIKIA DARBININKŲ
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.

REIKALAUJAMA VAI- 
ko ir merginų prie lengvo 
darbo dirbtuvėj šikšnos am
ato mokytis. Gali būti sve
timšaliai.
AURORA LEATHER CO 

6030 So. State St.
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REIKIA DARBININKįJ
VYRŲ

REIKALAUJAMA PAR- 
davėjo: jauno lietuvio, kuris 
mokėtų kalbėti slovakų kal
bą, turi būti teisingas, su ge
romis rekomendacijomis, 
kreiptis į Kubicek’s Bazar.

1708 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ I

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

TURNQUIST CON- 
STRUCTION CO.

Varžtininkų (riveters) ir 
sutaikytojų prie plieno karų 
statymo darbo.
PULLMAN CAR WORKS 

FREIGHT DIVISION

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI EINAMAS GARA- 

, žo verslas ir taisymo šapa Beverly’je, 
150 per 150 pėdų, turi darbo pilnai 
i įtaisytai mašinšapei; lysas baigias už 
keturių metų. Parduodama pigiai.

PLUMMER REAL ES't'ATE, 
7848 So. Halsted St.

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME MORTGECIAI-PASKOLOS
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 

saldainių krautuvė. Geroj vietoj ant 
kampo, renda nebrangi, išdirbtas biz
nis per devynis metus, priežastis par
davimo — turiu du biznius.

Atsišaukit:
3305 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1601.

Pardavimui geras verdamas pečius su 
vandeniui šildyti įtaisymu, kaina $18. 
Geras kietoms anglimis šildomos pe
čius, kaina $25. Davenportas, geras 
kaip naujas, kaina $26. Kreiptis: 6925 
S. California Avė., pirmos lubos.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininko mokančio dailydės 
darbą; turi turėti įrankius. 
AETNA AUTO PARTS €O.

2101 S. State St.
Tel. Calumet 0575

103rd St. & Cottage Grove 
Avė., Pullman, III.
REIKIA VYRŲ 

Lovoms springsus susta
tyti. Atsišaukti po num.

1313 S. 55 Ct., 
Cicero, III.

KINNEY ROME CO.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroje vietoje. Parduosiu su pik- 
čeriais, renda pigi. Priežastis 
pardavimo — turiu du biznius.

J. STANKUS, 
5353 So. Morgan St.

PARSIDUODA SALIUNAS, apie- 
linkė apgyventa lietuvių; su barais; 
viskas gerame stovyje, biznis senas 
išdirbtas. Parduosiu pigiai. Atsišaukti 
laiškais Naujienų ofisan, No. 3.

3210 So. Halsted St.

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI 
SALIUNAS.

KREIPTIS po num.
4544 So. Wentworth Avė.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų, nuolatinis darbas 
viduj; 45 centai valandai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

REIKALAUJA MOLDERIŲ, 
niolderių mokinių, tekintojų ir 
juodadarbių darbininkų. Ateiti 
tuojaus. — Illinois Malleable 
Iron Co., 1760 Diversey Park-
way.

MOKINYS 
bu-

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

SKANUMYNŲ ir valgomų daiktų 
krautuvė, visas gyvais pinigais vers
las Northwestsidėj, didelis sandėlis, 
geri įtaisymai, pigi nuoma su 4 kam
bariais ir maudyne, vėliausiais pato
gumais. šeimyniški reikalai verčia 
parduoti viską už $1500.00. Dalis iš
mokėjimais; verta dvigubai tiek. At
eit galima ir septintadienį. 3502 No. 
Elston Avė., arti Kedzie Avė., persė
damo kampo.

PARDUOSIU AR MAINYSIU, 2 
pagyvenimų murin| namą, su nau
jausios mados įtaisymais; priimsiu 
mainais biznį arba lotą, kaipo pirmą 
įmokėjimą.

Kreipkitės prie
A. GRIGAS, 

_______ 3114 S. Halsted St._______
PARDAVIMUI.

Savininkas parduoda 2 lotus, pui
kų kampą 59x125 pėdų, pietvakari
nis kampas 72 gatvės ir Washtenaw 
Avė.; šrutynės, vanduo ir šaligatvis 
ištaisyta ir apmokėta; parduoda už 
— $850.00. C. Brandon, savininkas,

906 W. 51 PI.

NEPAPRASTAS PIGUMAS.
4800, So. Seeley Avė.

Naujas mūrinis namas. Jame yra 
smukle, svetainė ir pagyvenimas še
šiais kambariais apačioj. Ant antrų 
lubų du pagyvenimai, "kiekvienas še
šiais kambariais ir pagyvenimas ke
turiais kambariais. Augštas pašelme- 
nys (augštas), skalinis stogas ir va
riniai latakai lietui nubėgti. Kiekvie
nas daiktas kuogeriausiam stovy.

Namas 25 pėdų pločio ir 125 pėdų 
ilgio. Šalę jo tuščias lotas. Atneša 
$190 į mėnesį. Parduodama už $18,500 

Be verslo, galima užtraukti $10,000 
paskola banke ant namo. Jokio, mor- 
gičio nėra. Savininkas,

i 4512 So. Marshfield Avė., 
Tel. Yards 4255

PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAIS ANT 6% 
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS

Geroj apieliskėj.
2851 W. 59 St. 

arti St. Francisco 
Savininką galima matyti nuo 4 iki

6 po pietų.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj 
mo

REIKIA langams plovėjų.
Atsišaukit:

CHICAGO WIND0W
CLEANING CO.,

62 W. Washington St.

REIKALINGAS 
prie čeverykų taisymo; gali 
J ir šiek tiek mokantis.

ANTANAS LOUCIUS 
714 31st St. 

_____________________ t__

PARDUODU SAVO PUSĘ BU- 
černės ir grosernės; galima pirkti ir 
visą. Lysas 4 metams, visokių tautų 
apgyventa vieta. Atsilankykite grei
tai, o pigiai parduosiu.

10236 S. Michigan Avė., 
Roseland, III.

vietoj. Priežastis pardavi- 
patirsite ant vietos.

1(>5(M) Indiana Avė.
Roseland, III.

RbJK ALINI ’r AS 1 iUČERIS, 
kuris moka darbų; turi mokė
ti lietuviškai, angliškai, ir len-

REIKALAUJAMA vyrų, | kiškai. Atsišaukti tuojaus. 
nuolatinis darbas.

GREAT NORTHERN
CHAIR CO.,

2500 Ogden Avė.

J. MORKUS, 
828 W. 31st St.

REIKALAUJAMA Iš
tvermingų vyrų, kurie yra 
prityrę skrynių dirbime. 
Trumpos valandos, geras 
mokesnis.

4801 So. Morgan St.

REIKIA VYRŲ DĖL DIRR- 
tuves darbo, geros algos, nuo
latinis darbas.

SHERWIN VVILLIAMS 
116th ir Stephson gatvių 

Imk No. 4 karų.

PARSIDUODA labai geras ČEVE- 
RYKŲ STORAS, prie 61st St., arti 
South Park Avė., apygardoje turtin
gesnės klesos žmonių apgyventoje. 
Biznis gerai išdirbtas, didelis vėliau- 
sių madų “Stock”, puikus Storo “fix- 
tures”. Lysas geras dar 3 metams, 
įmokėti tik $3,000, lykis lengvomis 
išmokestifrijs. Pirkėjas privalo būti 
gerai su čeverykų bizniu apsipažinęs 
ir mokėti anglišką kalbą arba laiky
ti kleiką angliškai kalbantį. Savinin
kas turi du štoru, tai vieną nori 
duoti.

Atsišaukite pas
A. OLSZEWSKĮ, 

3235 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0553

par-

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų sengeležių kieman, 
$5.00 į dienų.

CHERNYK IRON & 
METAL CO., 

1000 W. 22nd St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, visos maši
nos, visa kas tik reikalinga 
bučernei. Noriu parduot 
greitai.

4235 So. Kedzie Avė.

DIDELIS SPEŠELIS

PARDUODAMA GROSER- 
ne ir bučernė visokių tautų 
apgyventoje vietoje, parduoda
ma pigiai. Savininkas eina 
kitą biznį. Krei/ptis po num.:

3856 So. Sacramento Avė.

AUTOMOBILIAI
Vartotų Automobilių Bargenas.

Ford touring ........ .......................
Ford sodan .................................
Studebaker sedan .....................
B niek touring .............................
Dort sedan .................................
Overland touring........................
Briscoe touring .........................
Dodge touring .............................

Męs pirkome naujus Durand 
mobilius. ” 
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

NAMAI IR BIZNIS 
PARSIDUODA ARBA

IŠSIMAINO.
Ar norit įsigyti savo namą tai ne

laikyki! banke pinigus už trečią nuo
šimtį. Kadangi galit gaut dešimtą 
nuošimtį ir niekada nenusibostysit 
kaip kančiais bankos. Nelaukit toliau 
pirkit 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. Del 
pasiskyrimo kokio tik jūsų širdis 
trokšta, galit pirkti su mažu pinigu. 
Matykite musų bargenus pirmiau, ne
gu kur kitur eisit. Busite 
dinti. Pas mus nėra ne kokios 
tės. Taipgi mainom namus 
Černių, grosernių ir kitokių 
Teisingas ir greitas patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas 37x125, garažas vienai m-ašinai, 
rendos $97.00 į mėnesį, anglių nekei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na- 

loto, automobilio, arba kokio biz-mo, 
nio.

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

užganė- 
apgavys 
ant bu- 
biznių.

PARDavilviui Z pagyvenimų mu
lo namas po 5 kambarius su elektra, 
maudynėms ir kitais parankamais; 
$2000 reikia įmokėti, likusius leng- 

išmokėjimais. Atsilankykite pas: 
J. YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė. 

Prie California Avė.

vais

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

auto- 
Mums reikia daug vietos,

REIKALAUJA LIETUVIŠKAI kal
bančio pardavėjo. Pardavinėti pla
čiausiai garsinamus siuvėjų siutus, 
gamiturus ir ploščius viena kaina po 
$29.00, vienintelė urminė rubsiuvių 
firma pardavinėjanti tiesiai vartoto
jams per pardavėjus, kuri turi savo 
pardavinėjimo kambarius vidurm’esty 
atdarą vakarais ir kiekvienam pirkė
jui primierUoja be pridėtinio mokes
nio. Didelis komišinas ir apsaugota 
teritorija apsukriems pardavinėto
jams; linkėtina drabužių pardavinėto
jai.

Už pusę kainos parsiduoda bučernė 
ir grosernė, iš priežasties nesutikimo 
šeimynoj. Puikus pikčcuiai, daug švie
žio stako, 5 kambariai gyvenimui. Ly
stas ilgas, renda pigi. Vieta randa
si prie bizniavos gatvės, tai tikras 
yra bargenas. Pirkėjas padvigubins 
pinigus j trumpą laiką. Kas bus pir
mas tas laimės. Kreipkitės į Naujie
nų Skyrių, 3210 So. Halsted St., 
Num. 1.

PARDUODAMA KRIAU- 
čių dirbtuvė; dažymo ir va
lymo darbo yra užtenkamai 
trims kriaučiams visiems 
metams.
2102 W. 22nd St., Chicago.

REIKALINGAS . AUTOMOBILIUS 
mainyti ant loto. Lotąs yra 45 pėdų 
pločio ir 125 ped^ ilgio; randasi la
bai geroje ir gražioje apielinkėj.

Atsišaukite prie
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.

SELL BROS.
Urminis Skyrius 

31 W. Jackson Blvd., 
Chicago, III.

PARDUODAMA BUČERNĖ IR 
grosemė; turi būti parduota labai 
greitai dėl nesvęikatoM; jokios kon
kurencijos nėra pęr du blpkU aplin
kui nėra k’tos bučernės. Parduodama 
pigiai. Kas nupirks. , turės progą pa
sidaryti pinigo. Kreiptis:

30i6 Normai Avė.

PARDAVIMUI saliunas su vi
sais įtaisymais4, prie 2133 S. Hal
sted St., arba 3041 Archer Avė. 
Parduosiu u? geriausią pasiūly
mų. Priežastis — tunu tris biz
nius. Atsišaukite: C. SHATTAS, 

2138 Š. Halsted St.

PARDAVIMUI J)|AXWELL AUTO- 
mobilius 5 sėdynėmis, viskas geram 
padėjime, aukauju už $200.00, nes 
trumpu laiku turiu apleisti vietą. No
rintieji geros mašinos kreipkitės tuo
jaus: 4630 So. Ashland Avė., 2nd fl., 
Room 1. Tel. Ydš' 6079.

Nuo 10 rytd' dtba vakare.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
biznio namas, štoras ir 4 pagyveni
mai, ant Halsted gatvės netoli 33čios. 
Nepaprastas bargenas. Savininkas va
žiuoja Lietuvon.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų, 2 
augštų mūrinis namas su beizmentu, 
labai geram padėjime, elektra ir kiti 
patogumai, lietuvių kolonijoj, pagei
daujamoj vietoj. Randa $840.00 me
tams. Kaina $7500.00.

PARSIDUODA biznies lotai sker
sai gatvės nuo didelio teatro, lietuvių 
kolonijoj. Nepaprasta proga įgyti gerą 
vietą bizniui. I’avasaryj kainos žymiai 
pakils, dabar laikas pirkti.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI ant 
propertės 80 akerių farma, Berrien 
County, Mich., tik 86 mylios nuo Chi- 
cagos. Žemė labai derlinga ir gerai 
dirbama. Budinkai pirmos rūšies su 
įvairiais patogumais. Gyvuliai, pada
riniai ir viskas kas reikalinga prie 
geros ūkės. Didelis bargenas, išlygos 
prie mamos.

ELTA C0MM,ĘKCE ŲOMPANY,
3251 S. Hals(tęd.,St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
namelis su karštu vandeniu šildomas; 
puikioj vietoj, tik $1000 reikia įmo
kėti, likusius ant lengvų išlygų; dėl 
tolesnių informacijų kreipkitės pas:

J. YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avc.

Prie California Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
2 aukštų 4 pagyveninvų bizniavas 

kampinis namas, parsiduoda pigiai, 
arba mainysiu ant kokio b'znio, loto, 
arba automobilio. Kaina $6,900.

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

BARGENAS BRIGHTON PARKE
3 pagyvenimų naujas kampinis mu

ro namas su saliunu, parsiduoda pi
giai, 
kaip

Reikia įmokėti $3,500.00. Kitus 
renda.
C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

BARGE^NAI!

LEBĖRIŲ reikia prie vežimų ir ma
šinos darbo ir pagelbininkų, nereika
lingas patyrimas, nuo štukių, kaip iš
moksite. Ateikit prisirengę dirbti.

STEBĖTINAI DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui bučemė ir grosemė, vi

sokių tautų apgyventa vieta, biznis 
cash; išdirbta per ilgus laikus, renda 
pigi, lystas kaip ilgai norint. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant nedide
lio namo, loto, automobilio; biznis tu
ri būt parduotas, arba išmainytas į 
trumpų laiką.

480Q So. Throop St.

t PAiRDUODAMA SALIUNAS, 
su namu ar be namo, geroj 
vietoj; iŠ vienos pusės didžiau
si fabrikai, iš antros žmonės 
gyvena. Kreiptis:

4358 S. Western Avė.

BARGĘNAI!

UŽDAROMI KARAI

VIENAS PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
South Sidėj. Parsiduoda 2-jų aukštų, 
neveik naujas namas, po 5-6 kamba
rius, aukštas cimentuotas skiepas, 
elektros šviesa, gazas, maudynės, ir 
visi parankumai, vėliausios mados itaL 
symais, namas randasi tarp 2-jų bul
varų, gražiausioj vietoj South Sidėj; 
savininkas parduos, arba mainys ant 
jiznOvo namo, bučernės, loto; taipgi 
norintįs įsigyti gero namo pasisku- 
jirikit, nes namas turi būt parduotas 
ar išmainytas į trumpą laiką. Kreip
kitės pas FRANK G. LUCAS, 4116 
Archer Avė., Phone Lafayette 5107.

PARDAVIMUI, AR IŠMAINYMUI 
graži 64 akrų farma Michigane, gra
žus sodas ir. trobos prie didžiojo ke
lio, vienas blokas nuo mokyklos, 135 
mylios nuo Čhicagos. Kreiptis į 
vininką:

J. DUNN,
3122 Monroe St., Chicago.

sa-

SEDANAI

‘‘COUPE

ACME STEEL GOODS, 
135th St., & L C. Tracks, 

Riverdale, 111.

GERA PROGA suprantantiems. 
Parsiduoda fumished rooms, 14 kam
barių didumą. Išdirbta vieta, renda 
nebrangi. Priežastis pardavimo yra 
liga. Dauginus galima patirti ant 
vietos. Šita vieta nepriklauso prie ho- 
telio. A. Donila, 1608 S. Halsted St., 
3-člos lubos.

REIKIA LfiBERIŲ KAIP PAGEL- 
bininkų ant mašinų, nuo stukių, paty
rimas neprivalomas. Ateikit prisiren
gę dirbti.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI 
SALIUNAS.

Kreipkitės:
901 W. 37th St.

----------------- -------------------- ----------------------------

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, lietuvių kolonijoj. Prie
žastis pardavimo, turiu du 
bizniu.

549 W. 18th St.

PAlRDUOl )AM A M ASTINIŲ 
prekių, avalinės 
krautuvė, taipg
Krautuvė ir pagyvenimas, ga
ru apšildomas. Turi būt par
duota tuojau.

3415 W. 51 gat.

ir aptaisalų 
su namu.

PA1RDAVIMUI VALYMO IR 
dažymo vieta. Garu apšildo
ma ir pigi randa. Atdara sep
tintadieniais iki 12 vai. die
nos.

200 N. Kedzie Avė.

PARDUODU MASTINIŲ pre
kių krautuvę, randasi geroj 
vietoj Brighton Parke. Par
duosiu už cash, arba mainysiu 
ant grojiklio piano.

4061 S. Archer Avė.

šildytuvai žiemą vartoti kiekviename 
kare. Kiekvienas karas gražiai atrodo 
— tai geriausi bargenai, kokie 
„'..j matyti.teko

kada

PAltPAVIMUl 2 MEDINIAI NA- 
mai po 2 pagyvenimu, po 5 kamba
rius, elektros šviesa, maudynės ir ci- 
mento pamatas ir maža grosernė. 
’arduosiu už gyvus pinigus, arba mai
nysiu ant didesnių namų, 
geros grosernės. Namai 
irighton Parko apielinkėj.

kas 2715 W. 38 PI.

arba ant 
randasi 

Savinin-

MES PRAKIŠAM

PATS IjVIMI

pagalvok — uždaromi karaiTik .
gumu iki $200 ir $400. Išmokėjimais.

Atdara vakarais ir septintadieniais.
OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426-28 Michigan Avė.

pi-

SPECIALIAI PADARYTAS 7 PA- 
sažieriams, 6 cilinderiais Buick. Žie
minės užlaidos, labai mažai vartotas. 
Atrodo ir bėga kaip naujas. 
$4,200, atiduos ųž $475.

N. GALUB, 
Apt. M. —: 3907 Grand Avė., 

Tel. Douglas 3309

Vertė

REIKIA VYRO KURIS PA- 
žįsta gerai Čhicagos miestą ir 
gali gerai kalbėti ir rašyti an
gliškai. Darbas — paimti or
derius per telefoną.

2929 So. Halsted St.

PARSIDUODA ARKLYS 
ir vežimas su visais pakink
tais ir Expreso biznis.

ANT. ANTONAITIS, 
2547 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
$8000 grosemė ir kepykla, parduo

danti labai daug už gyvus pinigus, 
pigiai, dviguba krautuvės vieta, tik 
$75 mėnesiui. Turi būti parduotą, nes 
reikia miestas apleisti, parduos už 
$3700 ar 50c nuo dolerio mažiau pa
gal surašą. Didžiausias pigumas val
stijoj. Tik už grynus pinigus. Frank 
Moore, 3811 So. Campbell Avė., Chi
cago, III.

BUICK TOURING CAR, 5 PAŠA- 
žieriams, parduosiu labai pigiai arba 
mainysiu ant mažo Storo. Mašina 
ram stovy, geros ratlankės.

KAZIMERAS BAGDONAS, 
4516 So. Fairfield Avė., 

2-os lubos

ge-

PARDUODU PIGIAI WINT0N 
61921 dėl svarbios priežasties, 5 nau
jos ratlankės. Kam reikalinga atsi
šaukite greitai, parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. Kreiptis į valgyklą.

1745 So. Halsted St. 
Bet kokiu laiku.

VISO GYVENIMO PROGA VAL- 
GYKLININKUI. — Parduodama gra
žus 16 kambarių kaiminis namaa, 
idealiai pritaikytas pertaisymui į vieš
kelio užeigą. Didysis valgomasis kam
barys sutalpina 100 žmonių prie sta
lų; mažesni valgomieji ir šiaip kam
bariai privatinėms užeigoms; 10 ak
rų žemės po tankiu mišku su grio
viais ir vingiuotu upeliu. Gamtinis 
vis tekantis šaltinis lediniai šalto skai
draus vandens. Randas pačiam vidury 
gražiųjų Palos kalnų kiek toliau į 
pietvakarius nuo Čhicagos įmesto ri
bų. Valstijos vieškeliniai bulvarai Iš 
Čhicagos ir vakarinių bei pietinių 
priemiesčių praeina pro vietą. Tik 
valanda važiuoti iš miesto vidurio 
puikiais automobiliniais keliais, šali
mais gražus drausgiris ir garsi ste
bėtina proga įsteigti gerą vieškelio 
užeigą, kuri atneš turtus atatinka
mam žmogui. Telefonuok savininkui 
E. R. Dunn, Palos Pk. 63-J-2, arba 
Yards 1929 šiokių dienų rytmečiais, 
prieinamai ir su išlygomis.

PARDAVIMUI GROSER- 
nė gera vieta pinigams už
dirbti. Parduosiu pigiai.

1918 W. 47th St.

REIKALAUJAMA šapos ir 
liejyklos darbininkų, ateiti į 
samdymo skyrių.

GRANE CO.,
So. Ganai S t. ir 15 gat. arba

So. Kedzie Avė. ir 40 gatve.

PARSIDUODA PIGIAI 
grosernė, biznis išdirbtas, 
renda nebrangi, prie moky-i 
klos; priežastis pardavimo 
svarbi. ,
3656 S. Union Av., blvd. 3784

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, labai puikioj vietoj. Esu priver
stas greitai parduoti ir labai pigiai. 
Gali pirkti ir nepatyręs tame darbe. 
Aš išmokinsiu. Matyti galit visados. 
Kas bus pirmas tas laimės.

T. GEDRIS,
3232 So. Ix>we Avė. 

Tel. Boul. 0619.

RAKANDAI

PARSIDUODA GROSERNĖ, BIZ- 
nis gerai eina. Parduosiu pigiai, nes 
turiu apleisti šį miestą. Grosemej par
davinėjam minkštus gėrimus, saldai
nių ir tabako.

Kreipkitės:
740 W. 26th St.

TURI BŪTI. PARDUOTA TUO- 
jaus sykiu, ar po vieną vėliausios ma
dos rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojikb’s Pianas su Ukelele 
prietaisu, rutuliai ir 10 metų garan
tija. ir dviguba sprendžina fonogra
fas su rekordais ir deimantine adata. 
Nepraleisk šito didelio pigumo, vis
kas nauja ir galim-a užvaduoti pusę 
pinigų. Ateik tuojaus.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 2 AUKiSTŲ 
medinis namas naujai remon
tuotas. Ponamis, elektra ir gu
zas. $3,500.00 gyvais pinigais. 
F. KOFRON, 1141 W. 16th St., 
arti Racine Avė.

PARSIDUODA MEDINIS na
mas keturioms familijoms, vi
si paskutinės mados įrengimai. 
Parduoti turiu greit ir todėl 
parduosiu pigiai.

4237 S. Wells St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglą kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4 ?00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRIVAtES 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
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu 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, Grax 
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

TEISINGAS BARGENAS. Pralai
mėjęs Politikos Rinkimuose priverstas 
parduoti muro namą 7 pagyvenimų: 
4 po 6 kambarius, 2 po 7 kambarius 
ii- i — 4 kambariais. 3 karams ga
ražas. Cemento skiepas, elektros švie
sos, maudynės, pečiu šildomas. Na
mas labai geram stovy, gražių žmo
nių apgyventa vieta arti bulvaro, 
strytkarių ir Parkų. Randa j mėnesį 
$240.00. Parduosiu už $17,000. Gali 
pirkti su mažu įmokėjimu. Priimsiu 
lotą į mainus. Unity Realty Co., 750 
W. 33rd St., 2-os durys į rytus nuo 
Halsted St. Agentas Klem. Widzes.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGO J

U L®.
___ v'*’

ŠTAI KUR BARGENAS

Pardavimui naujas mūrinis namas 
2 pagyvenimais 5 ir 6 ruimais su 
beizmentu išeimentuotu ir plesteriuo- 
tu, garu apšildomas, pečiai atskirai 
kūrenimui, anglių nereikia duoti. Kam
pinis lotas ir garadžius. Labai geroj 
vietoj, blokas nuo parko prie 68-tos 
gatvės, netoli Ashland Avė. Namas 
turi būti greitai parduotas. Savinin
kas išvažiuoja į šiltus kraštus, kaina 
tiktai $10,800. Pasiskubinkite šitą pro
gą panaudoti. Namas verta^ $2000 
daugiau.

M. ROZENSKI,
3301 So. Halsted St.

HUMBOLDT PARKE
Parduodama trijų augštų mūrinis 

namas su ponamiu, 6 naujoviniai pa
gyvenimai, 3 po 5 ir 3 po 4 kamba
rius, visur geriausio aržuolo asla, pir
mas augštas didžkrosniu šildomas, ki
ti krosnimis. Įplaukų $232 j menesį; 
kaina $12,800; įmokėti $7,900. Atsi
šaukti po num. 2712 Crystal St., 1 
lubos iš pryšakio.

AUBURN PARK

4 pagyvenimai ant šiaurvakarines 
kertės 78 ir Aberdeen gat. už $20,500 
— 2 po 5 ir 2 po 4 kambarius, taip
gi 2 karam garažas, viskas m-uro, ga
ru apšildoma, naujoviška. Taipgi 4 pa
gyvenimų mūrinis naujovinis po num. 
7834-36 So. Morgan gat. Kaina $20,- 
000.

m. plummer, 
7848 So. Halsted St. 

Tel. Stewart 7101.

PARDUODAMA PIGIA KAL 
na namas ir lotas, biznis apy
linkėj po num. 1160 W. 18 
gat. Atklausti Nebranskio už
pakaly.

MAINYSIU MURINI NAMĄ 4 
pagyveninvų ant bučernės, arba 
duosiu už gyvus pinigus. Namas 
dasi gražio] vietoj South sidėj.

E. REMEIKA, 
3042 W. 40th St. 

Tel. Lafayette 5773 
Galima matyt vakare arba nedčlioj.

par- 
ran-

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų

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 barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.

International Barber College 
653 ir 609 w. Madison St.


