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Anglijoj išrinkti 138 darbiečiai 
Talkininkų tarybos

Bažnyčios stumia Ameriką karan

138 darbiečiai išrinkti 
Anglijos parlamentan

Kįla reikalavimas permainyti 
rinkimų įstatymus.

LONDONAS, -lapkr. 17. — 
Vis dar neturima pilnų rink-* 
mų parlamentan davinių. Vė
liausiomis žiniomis išrinkta: 
konservatyvų 347, Darbo parti
jos narių 138, Lloyd George li
beralų 54, Asąuitho liberalų 52, 
nepriklausomųjų 5, kooperaty
vininkų 4, prohibicionistų 1, 
nacionalistų 1, liberalų 3 ir ko
munistų 1.

Prohibicionalistas Scrymge- 
our sumušė VVinston Churcliill 
ir pateko parlamentan visai ne
tikėtai. Jo kandidatūra visuo
met skaitėsi vien tik pajuoka. 
Manoma, kad jis tapo išrinktas 
vien moterii balsais, kurie ta
me distrikte viršijo vyrų bal
sus. Išrinktasis komunistas yra 
J. W. Newbold iš Lanarkshire.

Konservatyvų laikraščiai yra 
labai patenkinti rinkimų davi
niais, nes konservatyvai (atga- 
leiviai) turės didelę didžiumą 
parlamente. Kiti laikraščiai 
džiaugiasi, kad darbiečiai galės 
pastatyti dabar didelę ir rimtą 
opoziciją. Visi numato, kad 
darbiečiai los' labai svarbią ro
lę busiančiame parlamente.

Darbiečių organas Daily 
Herald n na nito, kad už 18 
mėnesių vėl turės būti visuo
tini parlamento rinkimai ir sa
ko, kad jei darbiečiai nepada
rys klaidų, bet veiks drąsiai ir 
sugabiai, jie laimės rinkimus 
ir Anglijos valdžia tada pa
teks į jų rankas.

Daugelis laikraščių aštriai 
kritikuoja dabartinę rinkimų 
tvarką ir reikalauja, kad ji bu
tų pakeista. Jie sako, kad da
bar Angliją valdys ne didžiu
mos, bet mažumos partija, nes 
konservatyvai toli negavo di
džiumos balsų. Tie laikraščiai 
sako, kad iš paduotų apie 
14,000,000 baisuj konservaty
vai gavo tik apie 5,(MM),000 bal
sų, o priešingos konservaty- 
vams partijos apie 8,500,000. 
Jų apskaitymu konstrvaty- 
vai turėtų turėti tik 212 vie
tų, Darbo partija 159, Asąui- 
tho liberaliai 94, Lloyd George 
liberalai 59 ir kitos partijos 27. 
Tuo gi tarpu prie dabartinio 
padalinimo distriktų konser
vatyvai gauna didelę didžiu
mą vietų, kuomet jie gavę tik 
trečdalį visų balsų.

Išrinktieji darbiečiai neužl- 
ilgo laikys savo susirinkimą ir 
nustatys savo vekimo progra
mą parlamente. Tarp išrinktų
jų yra žymiausieji Darbo par
tijos vadovai ir prityrę politi-

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

šiandie — apsiniaukę, gal
būt lietus.

Saude teka 6:42 vai., leidža- 
si 4:28 vai. Mėnuo teka, 6:02 
vai. ryte.

kai. Manoma, kad darbiečiai 
reikalaus pirmiausia tuojaus 
padaryti taiką artimuose ry
tuose, o paskui (tinkamiau iš
rišti Vokietijos klausimą, nuo 
kurio netinkamo išrišimo ken
čia netik Vokietija, bet ir vi
sa Europa. Darbiečiai prie 
kiekvienos progos taipjau rei
kalaus permainyti rinkimą įs
tatymų taip, kad gavusi ma
žumą balsų partija negalėtų
turėti didėlės didžiumos vietų 
parlamente.

Talkininkai tarsis dėl 
taikos su turkais

Rengiasi prie artimųjų rytų 
taikos konferencijos.

LONDONAS, lapkričio 17.— 
Anglijos užsienio reikalų mi- 

’nisteris Curzon šiandie išva
žiuoja į Paryžių, kad pasitarus 
su Francijos premjeru Poinca- 
re apie tai, kokio nusistatymo 
talkininkai laikysis Lausannos 
taiikos konferencijoj. Iš Pary
žiaus lordas Curzon mano 
važiuoti į Lausanną. Kartu 
galbūt važiuos ir Poincare, 
kad dar sykį pasitarus ten su 
Italijos premjeru Mussolini 
dar prieš pradžią taikos konfe
rencijos, kuri turi prasidėti 
pirmadieny. Važiavimas Cur- 
zono į Lausanną rodąs, kad 
talkininkai bus susitarę tarp 
savęs pirm negu jie pradės 
derybas su turkais. Anglai taip 
jau yra patenkinti Mussolini 
kalba Italijos parlamente. Ta 
kalba rodanti, kad talkininkai 
veiks išvien prieš turkus, o 
tai turėsią didelės svarbos kon
ferencijoje.

Bažnyčios stumia Ame
riką karan

Nori įtraukti Ameriką į karą 
su Turkija.

WASHINGTON, lapkr. 17.— 
Kadangi bažnyčių interesai vis 
labiau ir labiau reikalauja, 
kad Jungt. Valstijos užimtų 
karingesnę poziciją linkui Tur
kijos, neva apsaugojimui krik
ščionių Mažojoj Azijoj, Baltą
ja me Name paskelbta, kad jo
kiame atsitikime Amerikos 
kareiviai nebus siunčiami į ar
timuosius rytus, kad suval
džius turkus.

Kaip tik graikai tapo su
mušti, bažnyčios pradėjo skelb
ti apie menamus turkų žiau
rumus ir spirti, kad Amerikos 
valdžia įsimaišytų ir pasiųstų 
kariuomenę ir laivyną apgyni
mui “skriaudžiamųjų” krikš
čionių. Turkijos nacionalistai 
irgi sako, kad Amerikos mi
sionieriai Turkijoje maišosi į 
politiką, kursto gyventojus ir 
deda pastangų sukelti kivir- 
čius ir galbūt karą tarp Ame
rikos ir Turkijos.

CHICAGO.— Prezidentas Har- 
dingas r visas jo kabinetas už- 
gyrė Morris gyvulių skerdyklų 
privienijimo prie Armouro sker
dyklų. Taip paskelbta oficiali- 
niai Washingtone.

Manoma, kad dabar ir dau
giau skerdyklų kompanijų ve- 
nysiš.

Nebus pardono ko
munistams

ClllCAGO. — Vakar buvo 
paėję gandų, kad gubernato
rius Sinall suteiksiąs pardoną 
visiems 18 nuteistųjų Komuni
stų Darbo partijos narių, kaip 
tik jie busią areštuoti. Tarp 
nuteistųjų yra ir komunistas 
milionierius Wm. Bross Lloyd. 
Pardoną jis buk suteiksiąs 
remdamasis tuo, kad ne visi 
valstijos augščiausiojo teismo 
nariai susitaikė tarp savęs dėl 
nuosprendžio ir kad vienas 
teisėjų, Carter, pripažino, kad 
valstijos anti-špionažo įstaty
mai yra nekonstituciniai ir 
kad jie išleisti buvo tik karo 
laikui ir todėl nuteistieji paro
si politiniais kaliniais.

Tečiaus dabar pats guberna
torius SmaM sako, kad jis jo
kio pardono jiems nesuteik
siąs, .taipjau nesvarstė jų by
los ir pardonų komisija.

Nesant pardono, nuteistieji 
bus išgabenti kalėjimai! gal 
šiandie, ar panedėly, nes dar 
vakar jie nebuvo suimti nors 
įsakymas juos suimti jau yra 
gautas.

Žuvo daug mažiau 
čili žemės drebėjime žuvo 548 

žmonės.
SANTJAGO, Čili, lapkričio 

17. — Vidaus reikalų ministe
rija paskelbė, kad Čili žemės 
drebėjime žuvo daug mažiau 
žmonių, negu buvo iki šiol 
skaitoma. Jos skaitlinėmis, 
žuvo 548 žmonės; sužeistųjų 
skaičius tik dalinai yra. apskai- 
ytas ir siekia 837 žmones. Bet 

sužeistųjų skaičius yra daug 
didesnis.

Vallenar miestas yra griu
vėsiuose. Ten žuvo 333 žmo
nės, o sužeistų yra apie 600. 
?reirina irgi sunaikinta. Jame 
žuvo 18 žmonių, o apielinkėse 
60 žmonių. Yra ir daugiau su
naikintų miestų.

Dar ir dabar niekuriose vie
tose jaučiami yra silpni žemės 
drebėjimai.

"profesoriaus mikitos Profesorius
PRIETIKIAI sugrįžo

kuru qar

koktu

Anketa Baigiasi
Šiandie paskutinį kartą dedame “Naujienose” anketos 

blanką. Daugiaus tų blankų nebespausdinsime. Kas dar 
nėra balsavęs, tegul išpildo blanką, įdėtą šiame dienraš
čio numeryje (4 pusi.) arba kuriam nors.pirmesniųjų nu
merių, ir tuojaus sugrąžina ją redakcijai.

Anketoje iki šiol dalyvavo apie pusdešimto tūkstan
čio žmonių. Tai yra nemenkas skaičius, bet toli-gražu ne 
toks didelis, kokį pasiekia “Naujienos”. Dauguma musų 
skaitytojų, niatyt, neprisirengė balsuot arba prisiųst sa
vo balsus. Vienok ilgiaus tęsti anketą nebegalima.

Bėgiu keleto dienų mes norime užbaigti anketos tvar
kymą ir paskelbti smulkius jos rezultatus. Todėl dar sy
kį prašome: kurie dar nebalsavote, balsuokite be jokio ati
dėliojimo ir siųskite blankas redakcijai! Padarykite tai 
šiandie!

Iki šiol balsavimo daviniai yra tokie:
Už registraciją....... :........................................128
Prieš, registraciją.................................  9176
Neaiškių........................................................... 118
Viso balsų ......................................   9422

Svarbios žinios iš Lietuvos
Ką tik gavome iš Lietuvos eilę 
labai įdomių straipsnių.

Jie bus išspausdinti arti
miausiuose “naujienų” nu
meriuose. Sekite juos.

Tolimieji Rytai prisidėjo 
prie Rusijos

Čitos valdžia panaikinta ir 
perduota Maskvai.

ČITA, lapkričio 17. — Toli
mųjų Rytų respublikos vald
žia tapo panaikinta. Respubli
kos seimas nutarė susivienyti 
su Rusijos >■ sovietų valdžia 
Maskvoje.

Turkijos socialistas 
nužudytas

LONDONAS, lapkričio 17.— 
Turkijos Socialistų partijos 
pirmininkas Hussien Hilmid 
Bei liko užmuštas Konstanti
nopoly. Žmogžudystė tapo pa
pildyta politinais tikslais.

m

Turkijos sultanas pabėgo 
iš Konstantinopolio

Sakosi betgi nesąs abdikavęs. 
Sulaikė turkų kalinį laivą.

KONSTANTINOPOLIS, lap
kričio 17. — Turkijos naciona
listų bandymas pasigriebti in
ternuotą turkų torpedinių lai
vų naikintoją Akhissar nuėjo 
niekais. Leidus jiems tą lai
vą pataisyti, jie pridengė jį, 
kad padarius panašų į preky
bos laivą ir bandė pabėgti juo. 
Bet jis taip blogai buvo pa
dengtas, kad tuojaus tapo pa
žintas ir pro talkininkų pat- 
roliaus laivus prasprukti neįs
tengė. Jis tapo sugrąžintas in
ternavimo vieton, o ir tapo už
drausta daryti pataisymus ant 
kitų internuotų karinių laivų.

Anglijos kariniu laivu, plau
kiančiu į Maltą, pabėgo iš Kon
stantinopolio Turkijos sulto
nas Mahometas VI. Įsisėdęs 
laivan sultonas pareiškė, kad 
jis visai nea'bdikuoja, bet tik 
išvažiuoja, kad pasišalinus nuo 
pavojaus jo gyvasčiai. Dar ne
žinia kur jis važiuos iš Maltos.

Kokių pasekmių turės šis 
sultono pabėgimas, dar nega
lima numatyti. Nacionalistai 
veikiausia išaiškins, kad jis pa
bėgo anglų spaudžiamas, bet 
anglai sako, kad jie nežinoję, 
jog sultonas rengiasi bėgti ir 
kad jį išgabeno tik jam pa
čiam prašant. Sakoma, kad 
jis bijojosi, kad kas jį nenužu
dytų šią pėtnyčią (kuri yra 
šventadieniu turkams) jam bu 
n ant pamaldose mečetėj ir ant 
pamaldų nėjo, bet vieton to 
pabėgo iš Konstantinopolio.

Kernai Paša įnešė nacionalis
tų seiman pasiūlymą patrauk
ti teisman sultoną ir jo minis- 
terius. Pasiūlymas tapo pri
imtas, bet jo vykinimas tapo 
atidėtas tūlam laikui.

Užmušta lietuvis
TERREHAUTE, Ind. — Pa

nedėly, lapkričio 13 dieną, Di- 
xie Bee kasykloj, ties Pimen
te, tapo užmuštas lietuvis Jo
nas Albaitis. Jis buvo šaudyto
jas kasykloje. Tapo palaidotas 
seredoj, lapkr. 15 d. Jis buvo 
apie 50 m. amžiaus. Paėjo iš 
Suvalkų gub. Iš giminių čia pa 
liko Rožę įPupienę ir jos tris 
dukteris ir du sunūs. Jei kas 
nori plačiau apie jį atsižinoti, 
rašykite: Mrs. P. Zakarausky, 
1843 N. 23-rd St., Terre Hau- 
te, Ind.

Ginkluotas banditas įėjęs 
Meyer Friedman drabužių 
krautuvėn, 722 E. 43 gat., ir 
prigrąsinęs savininką revolve
riu, paglemžė keturis overko- 

į tus išėjo.

Atsakymas j Bendrojo Pa
žangiosios Visuomenės

Komiteto kablegramą
Buvusis Lietuvos Steigiamo

jo Seimo pirmininkas išreiškė 
per Lietuvos Atstovybę Wa- 
shingtone padėką Chicagos vi
suomenei, kuri rugpjūčio 20 d. 
š. m. surengė didelę demons
traciją dėl Lietuvos pripažini
mo “dc jure” ir dėl Lietuvos 
konstitucijos priėmimo Se- 
venth Infantry Regiment Ar- 
mory svetainėje ir iš tenai pa
siuntė pasveikinimą Lietuvos 
žmonėms.

Apie tai praneša p. černcc- 
kis demonstracijos pirminin
kui, Dr. K. Draugeliui, seka
mais žodžiais:
1922 m. Lapkr. mėn. 15 d.

No. 25590
Gerb. Dr. K. Draugeliui, 3252 

,So. Halsted St.
“Gerbiamas Tamsta! Turim 
garbės Tamstai pranešti, kad 
einantis Respublikos Preziden
to pareigas, St. Seimo pirmi
ninkas nuoširdžiai dvkuoja 
dalyviams susirinkimo, buvu
sio šių metų rugpjūčio mėne
sio 20 d. Seventh Infantry Re
giment Armory, Chicago, Illi
nois, už siųstą jam telegramą 
su pasveikinimu ' Lietuvos 
žmonių, linkėjimais jiems
greičiau atgauti Vilnių ir Klai
pėdą ir pasižadėjimus remti 
jų pastangas dėl tikros laisves 
ir demokratybės. Šia proga rei
škiu Tamstai noro tikros pa
garbos.
. i(Pasirašo) V. Čarneckis, 

Liet. Respub. Atstovas.”

Angliakasiai gali būti jury 
' nariais.

MARION, III., lapkr. 16. — 
Teisėjas Ha'rhvell nusprendė, 
kad priklausimas angliakasių 
unijai negali būti priežastimi 
pašalinimo žmogaus nuo na
rystės jury, kuris turės spręs
ti apie Herrino skerdynes. 
Prokuroras nenorėjo priimti 
angliakasių į jury todėl, kad 
jie buk moką gynimą apkaltin
tųjų angliakasių.

Keturi jury nariai jau yra 
dalinai priimti. Jais yra trįs 
farmeriai ir vienas angliakasis. 
Kitus keturius yra priėmusi 
valstija, bet dar nėra atklausi- 
nėti kaltinamųjų pusės advo
katų.

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

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

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

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

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

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

Sušaudė 4 žmones
DUBLINAS, lapkričio 17.— 

Karo teismui nuteisus, keturi 
žmonės iš Airijos savyvaldybėą 
tapo sušaudyti už nešiojimą 
si ginklų. Teisiamas yra už 
išdavystę ir vienas respubliko
nų vadovas, Childers.

Dublino kalėjime jau kelin
tą dieną badauja Mary McSwi- 
ney, sesuo buvusio Corko ma- 
yoro, kuris nusimarino badu 
Londono kalėjime. Pasekda
ma savo brolio pavyzdžiu, ka
da ją suimta kaipo respubliko
nę, ji tuojaus paskelbė bado 
streiką ir badauja jau virš 12 
dienų. Airijos valdžia vistiek 
nemano jos paleisti

Bandysiąs sudaryti veiklų ka
binetą.

BERLINAS, lapkričio 17.— 
Wilhelm Cuno, Hamburg A- 
inerican linijos manažeris, pra 
dės organizuoti kabinetą šian
die, kada jis sugrįš iš Ham
burgo, į kur jis išvyko sutvar
kyti reikalus savo pirmesnėj 
tarnyboj.

Jis sakosi suorganizuosiąs 
veiklų kabinetą iš centro ir 
socialistų partijų. Jis jau tarė
si su įvairiomis partijomis ir 
turbūt gavo jų užtikrinimą. 
Nemanoma, kad kalinėtas bus 
sudarytas pirm pirmadienio ir 
naujasis kabinetas tuo bildu 
pristatys reichstagui tik antra
dieny.

ALYTUS. — Prigaudinėja. 
Prasidėjus eiti apyvarton li
tams, kai kurie nedorėliai pa
sinaudojo žmonių tamsumu ir 
vieton litų atidavė centus. Bu
vo tokių atsitikimų, kad už 
vieną — du centu iš kaimiečių 
gudruolis — miestietis nupir
kdavo žąsį.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 17 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $6.55
Danijos 100 frankų ........... $20.20
Finų 100 markių ..................  $2.52
Francijos 100 frankų ........... $6.99
Italijos 100 lirų ................... $6.73
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ..................
Norvegijos 100 kronų ....... SI 8.35
Olandų 100 guldenų ........... $39.40
šveicarų 100 markių ....... $18.45
Švedijos 100 kronu ........... $26.85
Vokietijos 100 markių ........... l%c

-- - ■ ... ______ L.___ ........ ..... . i,........;t,2 .........?■ ,..'J.....  į. J..„ ....... i............ .. ............................t!-. ......



Šeštadienis, lapkr. 18, 1922

Anglija eina Rusijon 
biznio daryti

c. v r» . _ ■

Vokiečiu buvusio kai 
zerio vargai.

Pirmas Povilo Stogio
KONCERTAS

Seredoį, , 
Lapkričio-Nov., 22, 

..— 1922 ■ —
C.S.P.S. Svetainėj 8-ą^re

, ir. 18th Street

Apart p. P. Stogio dalyvauja 
šie pirmaeiliai artistai:

Marijona Rakauskaite, Nora Gugis, 
Ona Biežis, Saliomija Cherry, 
Antanas Pocius ,

Rengia „Birutė”.

[iLIB] New Yorko dienraštis 
“Journal of Comnierce” spa
lių 2 d. indėjo ilgą straipsnį 
savo specialio korespondento 
iš Londono apie Anglijos kapi
talo veržimąsi į Rusiją. Tai ar
timai paliečio ir Pabaltijos 
Valstybes.

• Rugsėjo mėn. Bolševikų vieš? 
paitijos atstovas Leonidai! 
Krasinas padarė sutatrį su 
RussorAsia<tic Consolidated” 
kompanija, kuri viena turėjusi 
įvestinusi Rusijon apie trečią 
dalį viso Anglijos kapitalo, Ru
sijon indėto (56 milijonus sva
rų). Toji kompanija prieš ka
rą kontroliavusi Rusijos meta
lų industriją (išskyrus geležį), 
70% vario produkcijos, visą 
ginklo ir švino produkciją ir 
daugiau kaip 20% aukso pro
dukcijos. Ji turinti Rusijoj 
300 mylių gelžkelių, pustrečio 
milijono akerių žemes. Prieš 
karti jai dirbdavo 45,000 žmo
nių.

Pagal dabartines sutarties 
su (Rusija, minėtoji kompanija 
atgauna visus savo turtus Ura
le ir Sibire, pripažinimą senų
jų Rusijos skolų, gauna priža
dą atlyginti jai visus nuosto
lius ir teisę samdytis darbinin
kus kompanijos nustatytomis 
sąlygomis bolševikų valdžiai į 
ta nesikišant. Kompanijos 
prezidentas džiaugiąsis, kad 
Rusijos valdonai į Anglus ir 
jų kapitalą žiuri labai palan
kiai ir kad yra galimybės An
glams užimti pirmą vietą Ru
sijos biznyje.

Kitos Anglijos 
buvo įvesdinusios 
apie 100 milijonų
dabar esą finansiniai suvargu
sios ir negali naujų kapitalų 
kiek reikia Rusijon pristatyti, 
užtat valdžia ketinanti duoti 
joms 15 milijonų svarų darbo 
pradžiai. Išvisa ko matyti, kad 
Anglija ne juokais yra nusista
čiusi eiti Rusijon ir daryti biz
ni-

Straipsnio autorius mini ir 
apie prekybą su Pabaltijos 
kraštais. Iš paduodamų skait-

Vokiečių juodašimčių laik
raščiai dažnai rašo, kad naba
gas I kaizeris didelį vargą var- 
gstąs, gi musų “Trimitas” bu
vo įdėjęs žinią, kad kaizerio 
tiek bloga medžiaginė padėtis, 
jog jiis net ipats malkas skal-

PLUMBERIAI PRIEŠINGI 
NAUJAI TARYBAI.

Wim. A. Curron, buvęs Chi- 
cagos Namų statytojų Ama
tų Tarybos prezidentas, o da
bar einąs biznio agento parei
gas plumberių unijoj, pareiškė 
kad phimberių unija esanti 
priešinga naujai susitvėrusiai 
statytojų tarybai ir nesidėsian- 
ti prie jos. Brunswick 

Ultona , 
the aZZ-record 

reproducer
Ali artlsts, all makea of 

records played wlth equal 
facillty. An exclii8ive fea- 
ture of The Brunswick-

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3823 So. Halsted St.

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

Kad visa tai buvo tušti ple-

aišku: Socialistų laikraščiai 
dažnai pranešdavo, kad juoda
šimčiai siunčia kaizeriui dide
lių dovanų. Bet štai nesenai 
dar labiaus paaiškėjo, kokį 
“vargą” vargsta tas nabagas 
kaizeris. Jis panorėjo vesti 
antrą pačią, ką ir padarė lap
kričio 4 d. Pačiutei reik, žino
ma, dovanų. Taigi jis ir nupir
ko jai diademą (galvos papuo
šalą) ir 700 briiijanto akme
nukų. Mažiausias tų akmenų 
sveria 1/5 gramo, šitos dia
demos ir kitų dovanų kaina 
800 milijonų markių!

Darbininkų InikriiMiUiii i»rn- 
nešdanii Aitų žinią jpiiktinasi ir 

sako: Tūkstančiai karo aukų— 
našlių, invalidų ir 1.1, badauja, 
o jų vargų didžiausias kailinin
kas leidžia šimtus milijonų do
vanoms! —J. V—gas.

AR TURI MYLIMĄ YPATĄ7
Jei taip, tai ar pirkai jai do
vaną? Jei ne, tai pirk iš auk
sinių daiktų, kurie nedyla, nei 
nerudyja, o labiausiai žmonės 
myli! Tai gali gaut pas:

FAANDRIUS
LAIKROD1N1N KA5

IK ®

PHONE / k-Z YARDS 0760
S255So. Halsted St. Chicago,III.

ATSIRADĘS JUBfiSE 
SMAKAS.

kompanijos 
Rusijon dar 
svarų. Tos

JOHN KUCHINSKAS l
LIETUVIS ADVOKATAS

22hl W. 22nd St., kerti Leavitt SU >
Telephone Canal 2552

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

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

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

Tel^ Randolph 4758

PIRMAS IŠKILMINGAS

VAKARAS
Draugystės Apšvietimo Brolių

NEDŠLIOJ,

Lapkričio 19 d., 1922
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23rd PI.
Pradžia 6-tą valandą vakare. J

Lietuviu Moterų Pašelpinis Kliubas
rengia

DIDELI MASKINI BALIU

Anglijos Paballijon eina ma
žyn, bet užtat išvežimai iš 
Pabaltijos Anglijon auga.

Įvežta iš Anglijos ir jos ko
lonijų Paballijon 1921 m.

... .£5,384,272 
per % 1922 m. £1,431,382 

Išvežta iš Pabaltjos 
Anglijon 1921 m. £1,014,293 

per % 1922 m. £2,030,859 
Sumažėjimu Anglijos eks

porto į Pabaltiją autorius ne
nusimena ir j ateiti Amrliios

Daug žmonėse yra pasakoji
mų apie baisius smakus, kar
tai turėjusius daug laivų. Jie 
žmonėms darydavę daug bodų 
ir įvarydavę baimės. Bet tai 
pasakose ir padavimuose. Da
bar laikraščiai praneša, kad 
tikrai Egėjos jūrėse ties Grai
kijos krantais (atsiradęs dar 
neištirtas baisus sparnuotas 
smakas slibinai Vienam grai
kų laivui plaukiant, tas sma
kas sukėlęs dideles jūrių van
dens bangas. To laivo kelei
viai matę, kad tas smakas esąs 
labai didelis; jis’ turįs apie 40 
pėdų ilgio. Jūrėse tokio van
dens žvėries pasirodymas įva
re daug baimės aplinkinių salų 
gyventojams. Salų tose jūrė
se yra daug uVjų gyventojai 
daugumoj yra ^aviniukai. Tai
gi, juos toks smakas net su 
valtelėmis gailėtą praryti.

Graikų vyraųsybė pasiuntė 
keletą karo laivų, kad tą sma
ką surastų ir užmuštų.

[“Trimitas”]

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

Kviečiu mano krautu- 
vėn pamatyti Bruns- 

'wick fonografus ir iš- 
* Kirsti LietuviSkų ir ki- 
I tose kalbose rekordų.
Krautuvė atdara vaka-h__ : ..

► toms vėliaus.I,

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

CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Šalie St 

Room 1803

rals iki 9 vai., suba-
Namų Te!.; Hyde Park 3395
........... .................. jV

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53h
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669 
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.

muzikališkti 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.

Pirmas Chicagoje

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

7» West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2561 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 ▼*!.

šeštadienį lapkričio 18 d., 1922 m.
MILDOS SVETAINĖJ, 
3142 So. Halsted gat.

šviesiai. Galima tikėtis, kad 
Lietuvai įvedus savo pastovius 
pinigus, užsimegs gyvesni jos 
prekybos santikiai su Anglija. 
Gi biznis, paprastai, suveda į 
artmesnę pažintį ir vienus su 
kitais suartina.

Pradžia 7 vai. vakarą.
Bus duodama daug dovanų ir pirmos dovanos bus pinigais. Pra

šome visus, jaunus ir senus atsilankyti į šitą vakarą ir linksmai jį 
praleisti. Bus daug smagumo. Nepraleiskite šitos progos.

Kviečia KOMITETAS.

Ejtra BALIUS titrą
Rengia LIETUVIŲ JAUNIMAS

šeštadienį, lapkr. (Nov.) 18,1922 m.
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 

35th ir So. Union Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakarą

Šis balius papuoštas gėlėmis, valgiais su išsigėrimais.
Kviečia VALDYBA.

P. S. Užprašome Kunigą Bumšą su Bibliclstais be diskusijų, ant baliaus 
• pasilinksminti.

/j ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ..................... .. ................... "" "

^Didelis Iškilmingas Balius
Draugystė Ražancavos Pašelp. Panų ir Moterų

Nedėlioję, Lapkričio (November) 19, 1922.
ŠV. JURGIO PAR. SVET., prie 32-ro PI. ir Auburn Avė.

Pradžia 6:30 vai, vak._____________ ____________Įžanga 35c. ypatai.
Šitas balius bus vienas iš puikiausių. Taigi J?* SS?*8 

ant šio vakaro. Visus nuoširdžiai kviečia kOMllfclAS.

Juoku Vakaras
Rengia Lietuvos Dukterų Draugija

Bus perstatyta vieno veiksmo komedija
“Draugijos Ardytojas”

Šis veikalėlis tik dar pirmą kartą perstatomas, todėl atsilankiusieji tu
rėsite gardaus juoko. Apart perstatymo bus dar ir daugiau juokingų pamar- 
ginimų. Galėsite gerti ir valgyti veltui, taipgi gausite ir išlaimėt! daug da
lykų.

Nedėl. 19 d. Lapkr. Nov. 1922 ___
gyeĮ, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c ypatai.
KOMITETAS.Kviečia

Metinis Balius ir Motery Kepurinis Kontestas
Ren gia

Cicero Lietuviu Pašelpos Kliubas
Nedėlioj, lapkričio (Nov.) 19 d., 1922 m.

LIETU V-IV LIUOSYBJČS SVETAINĖJ,
W. 14th St. ir 49th Ct., Cicero, 111.

Prasidės 6 vai. vak. Įžanga 50c ypatai su drabužių padėjimu.
( Muzika .JONO POCIAUS.

Nepraleiskite progos, visi atsilankykite, o pamatysite kuri mergina, ar moteris šitame konteste laimes 
kepurę 7 dolęrhj; vei’tes, ta tui'ės būti čempionas. Visus kviečia KOMU ETAS. 

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

Room 706 
Telephone Harrison 421

Tel. Randolph 901

Emoty Smiltį
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris 
Trust Bldg. Chicago

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. VVashington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

J. P. WAITCHES ‘ 
LAWYER Lietuvya Advokatą* 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

Tel.: Pullman 6877.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visu» pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
Dieną 36c-37c (ir taksai).

Vakarais 40c-30c (ir taksai).

Kur gauni pilną pinigų vertę yra labai juokingas; ne vienam pagydys ir nervų ligą iccia

Chicago,

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town nf Lake

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

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užgahėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

/

MAJESTICHtheatreV
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

Šventėmis 
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams 
10c (išskiriant šeštad., , 

sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir

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

RUATTA SERENELLI, 
Accordeon M f g. Co., 

817 Blue Islami Avė.,

Teatras ir Balius
Su pamarginimu

Rengia Lietuviška Teatrališka Dr. Rūta No. 1
Stato scenoj 2 veiksmų komediją 

uAmerikoniškos Vestuvės”
Šeštadienį, lapkričio 18 dieną

M. Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 PI., Chicago
Lošimas prasidės 7:30 vai. vakarą.

Kviečiam visus chicagiečius į musų parengtą vakarą; užtikrinam, kad busite užganėdinti. Musų veikalas

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. 1)., 
3509 So. Union Avė.

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

Kancleris.

PLOŠČIAI PLOŠČIAI PLOŠČIAI 
šimtais. Vėliausiu madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau'negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50. i

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
ščių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 keHnčmis gar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 
ploščiai $8.50 ir daugiau.

S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų 
1401 S. Halsted St. 739 

Atdara kasdien vakarais 
tadieniais.

prekybai. 
W. 14 St. 
ir septin-
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Amerikos spauda

Gimines Lietuvoje |
Laukia Jūsų Kolėdines Dovanos

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI 
Pasiunčia Pinigus Lietuvon , 

UNIVERSAL STATE BANKAS
Siųskite šiandie ir patys persitikrinsite

valiutos.

visi 
pranešė,

islm

Banko Turtas
Virš

$2,500,000.00
AR TAMSTA ESI ŠIO BANKO KOSTUME- 

RIU?

[LIB] Spalių pradžioje 
Amerikos laikraščiai
kad Lietuva įvedanti savo pi
nigus, paremtus aukso valiuta, 
ir kad steigiamasis seimas pri
ėmė įstatymą, kuriuo bus stei
giamas Lietuvos Emisijos Ban
kas. Amerikos finansininkų 
laikraštis “Wall Street Journal” 
indėjo platoką straipsilį, kurį 
čia cituojame:

“Lietuva pirmoji iš Europos 
tautų įveda aukso valiutą. Da
bartiniai pinigai yra vokiečių 
vyriausybės obligacjos. Naujoji 
vienetą, Litas, bus įvesta apie 
sausio 1 d. 1923 m.

Jeigu dar ne, tai, kaipo Lietuviai, širdingai kvie
čiame Tamstą atsilankyt į musų Banką ir įgyti ban
kinę knygelę. Galima pradėti taupimą kad ir su $1.00.

UNIVERSAL STATE BANKAS yra Valstybi
nis Bankas ir taipgi yra nariu Chicago Clearing 
House Association, kas garantuoja žmonėms didelį 
saugumą ir dar didesnį užsitikėjimą.

KALĖDINIS TAUPYMO KLIUBAS 
(Christmas Savings Club)

Vaikams ir suaugusiems
Dabar laikas pradėti Kalėdinį Kliubą 1923 m. su- 

taupymui tam tikros sumos vakacijoms, apdraudai, 
dovanoms ir tt.

Galite pasirinkti sekančius musų Banko kliubus: 
1c, 2c, 5c, 10c, 25c, 50c, $1.00, $2.00, $5.00 ir $10.00 

Jeigu patys negalite ateiti, tai priduokite mums 
savo adresą, mes prisiusime knygutę ir informacijas 
tiesiai į Tamstos namus.

Visados atminkite: Lietuviai pas lietuvius.

Universal State Bank
3252 South Halsted St, Chicago, III.

PadaryK Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų 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 kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

“Lietuvos pienas įvesti pini
gus, paremtus aukso rezervą 
dėlto labiausiai yra indomus, 
kad tai yra pirmas po karo 
Europos valstybės bandymas 
Įvesti pinigus, mainomus auk
su.”

Nurodęs ost markės nepato
gumus Lietuvai, straipsnio au
torius toliau rašo: “Nauja vie
netą yra litas, padalintas į 100 
sentų ir turintis aukso 0,150,- 
162 gramų — vertės apie 10 
amerikoniškų , centų,. ŽadĮama 
tuojaus atspausdinti 120 iniljo- 
nų litų, gi kada pienas jau bus 
Įvykintas—t. y. apie 1923 m., 
sausio 1 d., 80% bus paleista, 
o 20% bus palikta atsargai. 
Dar tikrai nežinoma, kiek kraš
tas turi atsargoje aukso, arba 
koks nuošimtis popierinių pi
nigų bus padengtas auksu. Te
čiau Lietuva yra gavusi nema
žai aukso iš Rusijos, ir ketina 
tam tikslui pavartoti pinigus 
siunčiamus į Lietuvą, jos išei
vių savo giminėms — apie $4,- 
500,(XX) į metus įvedimui ir 
saugojimui valiutos bus įsteig
tos Lietuvos Bankos su kapi
talu 12 milijonų litų.

Sulig pieno visi pinigai da
bar esantieji apyvartoje bus iš
mainyti į litus begyje 3 mėne
sių nuo naujų pinigų įvedimo 
pagal kurso, kurį kas savaitė 
finansų ministeris nustatys. Po 
naujų pinigų įvedimo, visi kon
traktai, mokesniai ir t.t. turės 
būti apmokėti litais ir išsibai
giantieji vekseliai, vienai pusei 
reikalaujant, turės būti moka
mi litais.

Dovanai

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
— ■■■■■■■. ■ ! ............................................................. ■ ■■  I II <

Atrodo, kad tik viena yra 
piene silpnybė, tai kad galės 
būti jšmugeliuota iš Vokietijos 
didelis skačius markių kad jas 
iškeitus į naujus aukso valiutos 
pinigus. Tai galėtų greitai iš
džiovinti Valstybės pinigyną. 
Tečiau, jeigu mainymas į litus 
bus daromas tik prie tam tik
rų nustatytų komercijinių 
transakcijų, arba jeigu mainy
mo kursas bus nustatomas ga
nėtinai žemas, tų sunkenybių 
bus galima išvengti.”

47th tirti! and Ashland Avinui 
7As Corntr”
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Musų seniems ir naujiems de- 
pozitoriams gražus termome
tras.
Atsineškite savo taupomąją 
knygelę pas num. 18 ir pa
prašykite šito siuvenyro.
Jei neturite sąskaitos šitame 
banke, tai pradėkite ją. Už
tenka vieno dolerio kad gau
ti taupomąją knygelę šitam 
banke.
Pinigus nusiunčiam į Lietuvą 
greitai ir žemiausiomis kaino
mis.
Laivakortes pardavinėjam vi
sų linijų.
Pinigus skc'linam ant nekru
tamo turto.

Kiekviena moteris, kuri 
rašo atsakys.

Moteriai sugrąžino svei
katą Lydia E. Pinkham Ve- 
getable Compound, tad da
ro šį pasiūlymą.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampa* 31 gal 
Telefonas Yards 1119
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Peoples ^"“Bank
Kampas 47tos gat. ir Ashland Avė.,

CHICAGO

Jei negali ateiti į banką die
nos laiku, ateik ketvirtadienį 
vakare tarp 7 ir 9 valandos, 
šeštadieniais bankas atdaras 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Cumberland, M d. — “Mano motina 
davė man Lydia E. Pinkham Vege- 

table Compound, 
kuomet buvau tar
pe trylikos ir ke
turiolikos metų ir 
ėjau mokyklon; 
kenčiau skausmus 
ir negalėjau pasil
sėt. Nuo to kart 
daugiau neturė
jau jokių nesma
gumų iki apsive
džiau, tuomet jau
čiau strėnose skau 
dėjimą, kuomet ku

dikį nešiojau ir negalėjau atlikti sa
vo darbo, koliai neėmiau Lydia E. 
Vegctable Compound. Dabar esu 
tvirta, padarau visus savo skalbinius, 
prosinimą, dirbu septyniems kūdi
kiams ir gerai jaučiuosi. Visuomet 
lengvai jaučiuosi gimdymo laike ir 
jei ta padaro man, tai gali ir kitoms 
moterims padaryti. Paaiškinsiu kiek
vienai moteriai, kuri rašys paklaus
dama, kiek man pagelbėjo.” — Mrs. 
JOHN HEIER, 53 Dilley St., Cum
berland, Md.

Laike mergystės ir vėliau, laike 
motinystės, Lydia E. Pinkham atne
šė palengvinimą poniai Heier. Jos 
liga skirtingesnė, nuo garsinimų, ku
riuo^ esame paskelbę, rekomenduoja 
musų Vegetable Compound. Ji mie
lai atsakys ant jūsų paklausimo laiš
ku, Rašykit jai.

Pinigai Lietuvon

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojasj chi
rurgas ir akuieris.

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

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

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

į Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N ak t. Drexel 959
Boulevard 4136

8313 So. Halsted St.
Valu 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai

Doleriais arba ] Litais*

METROPOLITAN STATE BANKOS padi
dintas užsieniu skyrius siunčia pinigus Lie
tuvon Doleriais arba Litais pigiau, greičiau 
ir saugiau negu kitur.

Jei siųsi dabar per METROPOLITAN 
STATE BANKĄ, tai gali tikėties jog pinigai 
pasieks Tamistos gimines ar draugus Lietu
voje prieš Kalėdas. >

Seniausia ir didžiausia Lietuvių Valstijinė 
Banka Amerikoje

Kreipkitės ypatiškai-ar laišku.

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ST.

CHICAGO.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvon skaudėjimų, 
Jei įkaitant raidės susiliaja.
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių, 
Jai skaitant ar siuvant akas aka* 

da, tuomet reikalaukit ūkinių.

John J. Sutaria
Akinių specialistą* 

1801 So. Ashland A ve.. 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’e ap 
dėkos, kambariai 14, 16, 16 h 1*5 
Valandos nuo 9 ryto ild 9 vai vak 
Nedeldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

DR. VA1TUSH, O. D.
Lietuvi* Akių SpecialiMtaa

esti, meiastimi galvos skaudėjimo 
-svaigulio akių aptemimo, nervuotv 
mo, s randam?) akių karšti, atitaisu 
ireivas skis nuima kataraktą, atitai 
so trumnarorystę ir toliregystę. Pri
renka te'Mngoi akinius. Visuose at 
sitikimuos*- *»-zamiiiavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausia? 
klaidas. Speciulė atyda atkreipiame, i 
mokyklos vaiku*.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1545 VVest 17th St.

Phone Boulevard 75R9

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

DR. G. M. GI^ASER 
Ofisas:

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

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

, 2 po piet;
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 11d 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880V.

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

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

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

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

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Herai. 6678

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

(arba asistentas)
GRABŪRIUS

1029 — 25th St„ 9509 Cardoni 
Detroit, Ifich.

Kalėdoms Pinigai Jūsų 
Giminėms' Lietuvoje

Siųskite savo pinigus Lietuvon Litais per

H. KRULEWICH’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.

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

DETROIT, M1CH. 
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 8234, Market 4526

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gat.

Darau ir peržiurtu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

Net Bitė
Atideda savo vasaros 
darbo dalį į šalį’. 
Kodėl tau neatidėti 
savo gyvenimo žiemai?

A BANK FOR ALL THE PEOPLE

Garsinkities “Naujienose”

B 91 ■ B D ■ B ■ ■ ■ ■ u Bi ii Dl ■ ■ S BJ

■ Reumatizmas Sausge'e;
■ -------------------------------------------------- s
■ ________________-_____________ B
M UH Nesikankykite savęs skaus- #
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, g
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau- g
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ ir dažnai ant patalo paguldo. g
■ CAPSICO COMPOUND mo- g 
B stis lengvai prašalina viršmi- p
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- g 

gybė žmonių siunčia padėka- 0 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 9

į paČtą 55c arba dvi už $1.05. 9
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- •
■ KATOS”, augalais gydytiem « 

kaina 50 centų.

■ Justin Kulis .
■ 3259 So. HalsM SI. Chicago. III. *

■ B B BBBBBBBBUI B l!9Wr

St. Paulf s
Hospital

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

Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- I 

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 Se. Halsted StM Chicago, UI.

Akašerkg
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3138 

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

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

£1 ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■□
® Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z, VEZEUS į
Lietuvis Dentistas

<712 South Ashland Ava^
art! 47-tos gatvės

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rsridencija 8114 W. 42ad SG 

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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Ino Dithuanian Daily Nfiws
___ „___ . •

Publish«<l Daily <xcept SandAy hf 
ihe Ldthuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telęphone Rooeeralt 8500

Subscription Ratas: 
$8.00 per yoar in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd, 1879. '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI- — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams........................................$8.00
Pusei metų .................................... 4.50
Trims mėnesiams........................ 2.25
Dviem mėnesiam ......................  1,75
Vienam mėnesiui.............. ........  1.00

Chicagoje per neSiotojus:
Viena kopija____________  3c
Savaitei ........     18c
Mėnesiui .......... __ .... ........  75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams ................  $7.00
Pusei metų ..........   4.00
Trims mėnesiams____ L......... 2.00
Dviem mėnesiam...... . ... ..... ..... 1.50
Vienam mėnesiui ........................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams........................................$8.00
Pusei metų..............„... ................4.50
Trims mėnesiams .................... 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu stf užsakymu.

Anglijos darbinin
kų laimėjimas.

Visas pasaulis atidžiai se
kė rinkinių kovų Didžiojoje 
Britanijoje. Dabar tos ko
vos rezultatai jau yra daug
maž žinomi. 605-iose rinki
mų apskrityse (iš 615) tapo 
išrinkta: konservatorių 347, 
Darbo Partijos atstovų 138, 
Lloyd George’o liberalų 54, 
Asąuith'o liberalų 52, nepri
klausomu 5, kooperacijų at
stovi 4, ir dar keletas kitų, 
(tarp jų 1 komunistas).

Iš to matyt, kad konserva
toriai turės absoliučią dau
gumą pralamente; ir Bonar 
Law kabinetas tuo būdu ga
lės gyvuoti. Bet sekanti pa
gal didumą partija bus Dar
bo Partija. Ji gavo dau- 
giaus vietų parlamente, ne
gu abi liberalų frakcijos, su
dėtos į daiktą. Kaipo atski
ra politinė jiega, liberalai ta
po sutriuškinti Anglijoje.

Pastebėtina yra tai, kad 
rinkimuose tapo visai sumu
štas Lloyd George. Vos ke
lios savaitės atgal jisai buvo 
galingiausias politikierius 
ne tiktai Anglijoje, bet ir vi
soje Europoje; ir kuomet 
konservatoriai išmetė jį iš 
valdžios, jisai padarė didelį 
prakalbų maršrutą krašte ir 
visur buvo priimamas di
džiausiomis minių ovacijo
mis. Rodėsi, kad tas “did
vyris” nušluos visus savo 
priešus ir vėl paims valdžią 
į savo rankas. Bet išėjo ki
taip.

Buvusis Anglijos premje
ras nusmuko dėlto, kad jisai, 
nežiūrint visų savo nepapra
stų gabumų, nemokėjo vado
vautis jokiu kiltesniu princi
pu, kuris galėtų įkvėpti pla
tų visuomenės judėjimą. Ji
sai buvo didelis akrobatas, 
bet ne minių vadas. Visas 
jo silpnumas apsireiškė pas
kutiniame jo mėginime at
gauti prarastąją savo galią. 
Ažuot paskelbęs griežtą ko
vą atžagareiviams ir paragi
nęs žmonių mases kovoti su 
jais, jisai atsišaukė į konser
vatorių šalininkus ir atkrei
pė savo atakas prieš darbo 
žmonių partiją. Tuo jisai 
nieko nelaimėjo, o tiktai pa

J tarnavo savo dėsi n tems tems 
oponentams, nes kiekvienas, 
kuris buvo priešingas politi- 
niems darbininkų tikslams, 
skaitė konservatorius ištiki- 
mesniais senosios tvarkos 
gynėjais, negu LIloyd Geor- 
ge’ą.

Šiuose parlamento rinki
muose tikroji kova ėjo tarp 
darbo ir kapitalo. Ne tiktai 
Lloyd George, bet ir konser
vatoriai dėjo didžiausių pa
stangų, kad nedavus Darbo 
Partijai daugumos parla
mente. Spaudoje ir mitin
guose ji buvo taip niekina
ma ir šmeižiama, kad net pa
doresnieji buržuazijos vei
kėjai tuo pasipiktino. Sir 
'Hali Caine (Londone), pav. 
ant rytojaus po rinkimų pa
reiškė viešai, kad tokios be- 
sąžiniškos ir nedoros rinki
mų kampanijos, kokia šį kar 
tą buvo vedama prieš Darbo 
Partiją, jisai dar nesąs ma
tęs per visus 70 metų savo 
amžiaus!X

Kodėl taip dūko kapitalis
tinės partijos? Todėl, kad 
Anglijos Darbo Partija išėjo 
su aiškiai socialistiniu pro
gramų. Ji, reikia žinot, dar 
tik kokie šešeri metai, kaip 
yra priėmus socializmo prin
cipus. Per daugelį metų 
pirm karo ir dar ilgą laiką 
karo metu Darbo Partija 
nekiek tesiskyrė nuo buržua
zinių liberalų; socializmui ji 
rodė ne daugiaus palanku
mo, kaip, sakysime, gomper- 
sinė Darbo Federacija Ame
rikoje. Tik priešpaskutiniuo
se parlamento rinkimuose ji 
nutraukė ryšius su libera
lais; bet tuomet jai dar sun
ku buvo atkreipti į save pla
čiųjų liaudies minių domę, 
kadangi Anglijos žmonės bu
vo užžavėti Antantės perga
le ant vokiečių.

Dabar, patriotiniam entu
ziazmui išgaravus, Darbo 
Partija turėjo progos augš- 
tai iškelti savo socialistinę 
vėliavą, ir kapitalistus ap
ėmė baimė, kad minios gali 
susispiesti aplink ją. Kolkas 
to dar neįvyko, bet Darbo 
Partija visviena laimėjo la
bai daug. Jos atstovų skai
čius parlamente pasidarė be
veik dvigubai didesnis; bal
sų ji gavo ne mažiaus kaip 
4 milionus; ir ji užėmė to
kią poziciją krašte, kad da
bar Anglijos žmonėms tebė
ra tiktai vienas pasirinki
mas : arba konservatorių vai 
džia — arba darbininkų val
džia. Vargiai galima abejoti, 
kad Anglijos žmonės neilgai 
norės sekti paskui atžaga
reivius.

jau ir šiuose rinkimuose, 
nežiūrint konservatorių per
galės, didelė dauguma žmo
nių pasirodė priešinga jiems. 
Iš 13 suviršum milionų pa
duotų balsų Bonar Law par
tijos kandidatai gavo tiktai 
5,256,000. Taigi, tik ačiū ypa
tingai Anglijos rinkimų sis
temai, konservatoriai atlai
kė valdžią savo rankose.

Konservatoriams priešin
goji dauguma žmonių šian
die dar yra suskilus į kele
tą partijų. Bet juo toliaus, 
tuo labiaus visi tie žmonės,, 
kurie nepritaria atžagarei
viams, turės dėtis prie Dar
bo Partijos, nes ji tik viena 
turi aiškų programą ir pa
kankamai jiegų valdyti kra
štą. Socializmo pergalė An
glijoje nebetoli.

‘^NUDĖVĖTOS PASAKOS.’*

“Moterų Balsas” labai ašt
riai kritikuoja socialdemokra
tus. Išdidžiai jis rašo:

“Socialistai visur deklc- 
muoja apie ‘nepribrendusias 
sąlygas’, bet tai jau sena nu
dėvėta pasaka. Pažvelgiame 
į Vokietijos socialistus, jie 
taip pat pasakoja apie ne
pribrendusias sąlygas ir vei
kia ranka rankon su kapita
listais žudydami darbinin
kus.”
Pasakyta nors ir nelabai 

sklandžiai, bet storai. Mums 
ypač patinka ta “sena nudėvė
ta pasaka.” Tad visų pirma ir 
sustokime prie jos. M leiski
me, kad apšviestas žmogus at
siduria Afrikos bušmėnų tar
pe. Jis ima aiškinti jiems apie 
tai, jog žemė sukasi aplink sau
lę, o ne saulė aplink žemę. Bet 
štai, atsiranda bušmėnųt tarpe 
vienas gudragalvis ir atsako 
aiškintojui: “Bet juk tai sena, 
nudėvėta pasaka.” Ar tai bus 
įrodymas, jog žemė nesisuka 
apie saulę? Visai ne.

Ištikrųjų, ar mažai yra senų 
ir “nudėvėtų,” bet teisingų pa
sakų, apie kurias milionai 
žmonių da ir iki šios dienos 
nieko iM5ra girdėję? Tokių “pa
sakų” juk yra tūkstančiai. 
Tūkstančiai yra ir kitų teisin
gų pasakų, apie kurias žmo
nės girdi, bet nepajiegia jų 
perprasti.

“Nepribrendusių sąlygų pa
saka” priklauso ne šių dienų 
socialistams, bet ją skelbė da 
Marksas, štai jo žodžiai:

“Nė viena visuomenės for
macija nepranyksta ankš
čiau to laiko, kol neišsivys
to visos gamybos jėgos, ku
rioms ji teikia pakankamai 
erdvumo, ir nauji, tobules
ni gamybos santykiai nie
kuomet neužima vietą se
nųjų, kol neišsivysto viduje 
senosios draugijos atatinka
mos materialinės sąlygos 
naujų 'santykių gyvavimui.” 
Ir jeigu “Moterų Balsas” to 

nežino, — tai tuo blogiau “Mo
terų Balsui.”

Žinoma, butų tik pusė bė
dos, kad tas dėsnys priklauso 
Marksui; bet visų bolševikų 
nelaimei gyvenimo praktika 
parodė, jog Markso paskelbta
sis dėsnys yra teisingas. Laik
raščio “Chicago Daily Tribūne” 
korespondento, p. George 
Seldes, pranešimu,, pats Leni
nas štai ką sako apie bolševi
kų klaidas:

“Mes padarėme daug la
bai kvailų klaidų — niekas 
gėliau nežino to už mane. 
Tatai įvyko todėl, kad Ru
sija buvo atsilikusi Šalis, 
kad žmonių apšvietimas bu
vo menkas, kad mus nie
kas nerėmė, ir kad biurok
ratija buvo labai įsigalėju
si.”

Butų gerai, kad “Moterų 
Balsas” paaiškintų, ar tas Le
nino prisipažinimas patvirtina 
tos “nudėvėtos pasakos” tei
singumą, ar užginčija jį?

“Moterų Balso” redakcijai 
reikia da daug “nudėvėtų,” bet 
teisingų pasakų perprasti, pirm 
negu ji galės savo skaitytojus 
šviesti. Ko vertas yra, sakysi
me, toks jos posmąvimas:

‘Bnbnr mes pažvelgsime, 
kas išžudė tūkstančius Ru
sijos gyventojų, o surasim, 
kad tai darbas buvo Kolča- 
kų, Judeničų, Denikinų ir 
daugelio kitų jiems panašių, 
° su jais ranka rankon ėjo 
1 < usi j os socialrevoli udon ie- 
riai. Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos žmonės, ku
riuos bolševikų valdžia už 
papildytas žudynes nesenai 
teisė.” 11
Išsireikšta - vėl nepaprastai 

gremėzdiškai. Matoma, “Mo

terų Balso” redakcijai ir lietu
vių kalbos taisyklės yra nu
dėvėta pasaka, į kurią nerei
kia domės kreipti. Bet tiek to. 
Mums daug svarbiau sužinoti, 
ką nužudė bolševikų pasmerk
ti mirčiai socialrevoliucionie- 
riai? Kad Timofejevas, Gocas 
ir kiti “mirties kandidatai” bu
tų ką nors nužudę, — mums 
iki šiol da nieko apie tai ne
teko girdėti. Net bolševikų 
kaltinimo akte nėra pasaky
ta, kad pasmerktieji revoliu
cionieriai butų ką nors nužu
dę. O jeigu taip yra, tai iš kur 
“Moterų Balsas” ištraukė tą 
savo nenudėvėtą pasaką < apie 
pasmerktųj ų socialrevoliucio- 
nierių papildytas žudynes ?\

O gali “Moterų Balso” re
daktorę ištiko tokia pat nelai
mė, kaip vieną Gogolio kuri
nio herojų, kuris skundėsi, jog 
nuo jo degtinė atsiduoda nuo 
to laiko, kaip jis, da kūdikis 
būdamas, nupuolė iš auklės 
rankų ant žemės. Bolševikiška 
auklė, matoma, iškirto tokį 
pat Šposą su “Moterų Balso” 
redaktore r nuo ‘to laiko ta re
daktorė rašo tokius dalykus, 
apie kuriuos neturi nė mft*- 
žiausio supratimo.

PRASIŽENGIMAI RUSIJOJE.

“Liet. Žiniose” skaitome to
kią žinią:

“Rusų gelžkelių žinybos 
juridinės dalies pranešimu 
rugpiučio ir rugsėjo mėn. 
visuose Tarybų Rusų gelž- 
kcliuose pastebėta 63,789 
vogimai. Pavogta 420,000 
pūdų maisto produktų, 215,- 
000 pūdų manufaktūros, 

. 8,513 ritinių audeklo, 518 
galvijų, 3 vagonai druskos, 
96 vagonai kuro ir 12,000 
putlų kolęnijalinių prekių. 
Iš kaltininkų suareštuota 
1,492 milicininkai, 41 kri- 
minedės policijos valdinin
kų, 27 G, P. U. (buvusios 
čekos) valdininkai ir ’ 3,458 
gelžkelininkai.”

Akivaizdoje tų faktų, prof. 
Patrini Sorokino pavadinimas 
Rusijos prasižengimų kloaka 
yra labai teisingas.

VILNIAUS LIETUVIŲ. 
REZOLIUCIJA.

Del rinkimų į Varsa vos Sei
mą Laikinasis Lietuvos Komi
tetas Vilniuje priėmė sekamo 
turinio rezoliuciją:

“Remdamos tuo, jog Vil
niaus kraštas, kaipo istori
nis, kultūrinis, ekonominis 

• ir valstybinis Lietuvos cen
tras, ir kaipo šimtmečiais 
lietuvių apgyventas kraštas 
negali būti teisėtai atplėš
tas nuo Lietuvos valstybės, 
imant domėn, jog šisai kraš
tas dar nebeturėjo galimy
bės pareikšti savo laisvą va
lią, nes vadinamasai Vil
niaus Seimas, kuris buvo 
sušauktas tik lenkų kariuo
menės ir žandarmerijos ap
saugoj, nebuvo ir negalėjo* 
būti įtikimo j u tosios valios 
reiškėju; toliau nustatyda
mas, jog lenkų administra
cija neduoda gyventojams 
galimybės parodyti jų tikrą 
veidą bei nusistatymą, daž
nai nepripažįsta pilietinių 
šio krašto gyventojų teisių, 
(neteisėtai laikydamas juos 
svetimšaliais, jog nuo Želi
govskio įžengimo krašte vie
špatauja nepaliaujamas te
roras, kreipiamas prieš gy
ventojus —• nelenkus, jog 
nesama nei spaudos, nei su
sirinkimų laisvės, nei butų 
ir korespondencijos nelie
čiamybės, jog pagaliau Vil
niaus likimas tarptautiniu 
ra reguliuotas, ir skaitomai 
žvilgsniu dar galutinai nė
ra reguliuotas ir skaitoma
sis su aiškiu lietuvių visuo
menės nusistatymų, laikina
sis lietuvių Komitetas nuta
pė: nedalyvauti rinkimuose 
Varšavos Seiman!”

Rinkimų rezultatų 
belaukiant.
(“Naujienų” koresp.)

Kaunas, spalio 28. — šian
diena paaiškėjo ,'kad busimojo 
Seimo sąstatas bus sekantis: 
[Vėlesniomis žiniomis rinkimų 
rezultatai kiek skiriasi nuo čib 
paduodamųjų; Red.] krikščio
nių-demokratų blokas, būtent, 
tiik rieji krikščionys su pavasa- 
rininkais-blaivin inkais ir mo
terimis, ukninkų sąjunga ir 
darbo federacija gauna 38 vie
tas: liaudininkų blokas su val
stiečių sąjunga 20 vietų, social
demokratai 10 vietų, komunis
tai (darbininkų kuopos, su 
vargingaisiais valstiečiais) 5 
vielas, žydai 2 vioti, lenkai 2 
victii ir vokiečiai 1 vietą. Bet 

;i»r šitie paaiškėjusieji daviniai 
yra nevisai tikri. Mariampo- 
lės apygarda dar nėra davusi 

.galutinų žinių. Kauno apygar
doje Lapių valsčiuje spalių 30- 
31 d. bus perrinkimai, nes pir
maisiais rinkimais netiksliai 
buvo išskirstyti kandidatų sup
rašai, daugiausia buvo padalini- 
ta lenkų sąrašai, kitų gi parti
jų ir grupių sąrašai kur tai 
buvo dingę.

t I

Rinkimų rezultatų paaiškėja 
mas užsitęsė, nes Vyriausiai 
Rinkimų Komisijai prisiėjo iš
aiškinti 76 § rinkmų įstatymo. 
Minėtą paragrafą daugelis su- 
prato taip, kaip visi paduotieji 
sąrašai dalyvauja balsų liku
čių paskirstyme, būtent ir tų 
partijų likučiai gauna atstovus, 
kurie nepririnko tiek balsų, kad 
gautų "renkamąjį skačių”. Jei 
visų partijų ir grupių likučiai, 
nors ir negavusieji “renkamo
jo skaičiaus” dalyvautų atsto
vų skirstymo konkurencijoje, 
tuomet Seiman patenka trigu
bai daugiau atstovų nuo tauti
nių mažumų ir mažųjų grupių. 
Dabar Vyriausioji Rinkimų 
Komisija išaiškino, kad tik tos 
partijos r grupės dalyvauja at
stovų pasiskirstyme, kurios su
rinko “renkamąjį skaičių, vi
sos gi kitos grupės, nors jų 
balsų likučiai butų labai dide
li, bet jei jos “renkamojo skai
čiaus” neturi, visai yra atme
tamos nuo atstovų paskistymo 
procedūros. Pavyzdžiui, Ute
nos apygardoje atstovą “rcn- 
kamasai skaičus yra 10,300 
balsų,reiškia visos tos partijos, 
kurios gavo minėtą kiekį, arba 
daugiau balsų, dalyvauja at
stovų pasiskirstyme, visos gi 
gitos, gavusios mažiau, tos 
laimes -nustojo.

Šitaip išaiškinus rinkimų į- 
sta-tymo 76 §, gaunamas visai 
kitas Seimo sąstatas. Tuo iš
aiškinimu einant socialdemo
kratai negauna nė vieno atsto
vo iš Telšių ir Raseinių apygar- 
<ly‘

Prieš tokį komisijos aiškini
mą dabar eina kova ir, rodos, 
klausimas bus perkeltas Vy
riausiu Tribunolam Išrinkta- 
sai Seimas, beabejo, virtinda- 
mas atstovų mandatus irgi su-

L.D.L.D. Reikalai.
LDLD KUOPŲ IR PAVIENIŲ 

NARIŲ DOMEI.
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Del Lietuvos Piliečių Registracij
1. Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad visi Ame- Taip Ne

rikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai turi įsiregistruoti Lie- j Į 
tuvos Atstovybėje arba josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių
metų gruodžio 22 dienos? Į,___1 I------

-... — i||l

O S j

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

Taip Ne

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

Taip Ne

. ........................ '
4. Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilietybes įstaty

mą, kuris visus Lietuvoje gimusius žmones, bet išsiėmu
sius pilietybės popieras Amerikos Jungtinėse Valstijose, i 
išmeta iš Lietuvos piliečių skaičiaus?

Taip Ne

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

Balsuotojo
Vardas-PavardS ....................................................................................................................................................

Taip
1
_Ne 1

sidurs £u klausimu, kuria 
slema skirstyti gautuosius lai
ke rinkimų balsus. Todėl tur
būt nekartą prie šito klausimo 
dar reikės grįžti.

Krikščionių demokratų blo
kas nors ir neturi absofliutės 
daugumos) bet jis ją sudarys 
su pagelba tautinių atstovų. 
Turbut tai bus nesunku, nes 
iki absoliutūs daugumos trūks
ta joms balsų.

Rinkimuose visai pralaimėjo 
pažanga ir žemdirbiai, žemės 
ir laisvės grupes ir tie, kurie 
įvairų “dalgių”, “atgimimo”, 
arba asmeniniais sąrašais ėjo 
Seiman.

Prie šitų rinkimų rezultatų 
tyrinėjimo dar teles grįžti, nes 
kol kas visos medžiagos dar 
nėra.

Socialdemokratai, ėj usiej i
Seiman tik savo vardu, nepri
sidengdami jokiais figos lapais, 
gavo balsų: Mariampolės apy
gardoje apie 10,(MM), Kauno — 
19,161, Raseinių— 7,975, Tel
šių—7,384, Panevėžio — 26,- 
400 ir U tonuos—13,489 balsus, 
—viso labo apie 85,000 balsų. 
Spėjamai soc.-dem. gauna iš 
Mariampolės 2; Kauno 2; Pa
nevėžio 3, ir Utenos apygar
dų 3 atstovus, viso labo 10 at
stovų. ( Telšių ir Rokišio apy
gardų 15,000 balsų negauna nė 
vieno atstovo.

Jei paduotame pradžioje iš
rinktąjį atstovų skaičiuje ir 
bus kurių nors atmainų, tai 
jos bus labai nežymios, — to
dėl Seimo veidas apytikriai yra 
paaiškėjęs. —Kunigas.

itatymes buvo ir yra teisingas.
Tie žmonės, ta visuomenės 

dalis, kurią buvo patraukę į 
save musų kairieji broliai sa
vo žavingom pasakom apie Ru
sijos rojų ir kitus galus, šian
die pamatė, kad jie buvo su
klaidinti, ir atsuko jiems nu
garą. Be to, tos amžinos peš
tynės, tie begaliniai kivirčai 
kairiųjų brolių abaze, ir ta 
skaldymosi manija padarė tai, 
kad ji jau likosi vieni. Tai yra 
antspaudas pridėtas pačių kai
riųjų ant to, ką mes esame 
pasakę apie juos. Taigi žinant 
visa tai, kokie elementai pasi
traukė iš musų organizacijos, 
nusimint nėra ko.

Kaip sakiau, visa, ką mes tu
rime daryti, tai daugiau veikti, 
agituoti. Ypatingai kuopos, 
kurios randasi Chicagos apie- 
lin'kėj galėtų suruošti didesnę 
agitaciją. Ten kalbėtojų yra, 
todtel kuopos turėtų rengt pra
kalbas ir vesti agitaciją už 
L. D L. D.

Prie užbaigos turiu dar pra
nešti LDLD draugams, kad mu
sų organizacija auga. Nesenai 
gavau pranešimą iš So. Omaha, 
Neb., kad pasidarbavus d-gei
O. Žalpienei įkūrė ten LDLD. 
kp. Taipgi gautas pranešimas 
iš Detroit, Mieli,, nuo draugo
P. Kaušiaus, kad ten algaivin- 
taLDLD kuopa. Taigi organi
zacija atgyja, bet, žinoma, ga
lėtų ir augt dar sparčiau, jeigu 
mes vestume didesnę agitaciją, 

i Todėl, draugai, kur dar nėra
LDLD kuopų, o yra keletas 
darugų pritariančių LDLD, pa- 
sistcngkite suorganizuot kuo
pą-

—K. Matuliauskas.
LDLD. Centro Sekretorius,

418 N. Carrollton Avė.,
Baltimore, Md.

Kiek laiko atgal buvo išsiun
tinėtos visoms LDLD. kuopoms 
ir pavieniams nariams virši
ninkų 1923 metams nominaci
jos blankos. Kurios kuopos ir 
pavieniai nariai iki šiol nėra 
gavę tų blankų, kreipkitės į 
Centro Sekretorių. Blankos tu
ri bu Ii sugrąžintos LDLD. Cen
tro Sekretoriui iki lapkričio 28 
d. š. m.

Draugai kuopų viršininkai, 
šaukite kuopų susirinkimus, 
svarstykite organizacijos rei
kalus, atlikite LDLD. viršinin
kų nominacijas iki paskirto lai
ko.

Dalyvaukite visi vidujiniuose 
organizacijos reikaluose taip, 
kad tas eitų 'draugijos sveika
tai. Gana tylėjimo, gana nu
siminimo ir aimanavimo, kad 
musų kairieji broliai sudraskė 
draugiją. Tas mums nieko ge
ro neduos. Vietoj nusiminimo, 
imkimės už darbo, draugai, — 
tai vienintelis būdas atsteigti 
musų draugiją. Daugiau ener
gijos, daugiau pasišventimo, 
daugiau agitacijos — štai kas 
mums reikalinga. Visuomenės 
simpatija su mumis, nes dabar 
jau visiems aišku, kad musų 
užimtoji pozicija, musų nusi-

DAUG RAŠTŲ Iš LIETUVOS.

Tik-ką gavome pluoštą strai
psnių iš Lietuvos nuo musų 
nuolatinių bendradarbių, St. 
Kairio ir Kunigo. Juose yra 
daugiausia kalbama apie bu
vusius Seimo rinkimus, bet 
taip pat ir apie kitokius įdo
mius Lietuvos gyvenimo nu°- 
tikius. Kas nori tuos straips
nius perskaityti, tegul seka 
kiekvieną “Naujienų” numerį.

Profesorius Klipyta buvo di
delis užsimiršėlis.

Vieną kartą jis užėjo sku- 
tyklon barzdos nusiskusti. Sku
tėjas pasadino jį kėdėn, nu
skuto ir laukia. Profesorius 
nesijudina iš kėdės. Manyda^- 
mas, kad jis beskutant užmi
go, skutėjas atsargiai pajudino 
jį už peties, kalbindamas:

—Ką, užmigote, pons profe
soriau ?

Profesorius krūptelėjo ir ne- 
išsitikėdamas apsižvalgė.

—-Ak ne, neužsnudau. Tik 
mano akys labai silpnos. Sės
damas kėdėn prieš veidrodį aš 
mat nusiėmiau akinius. Dabar, 
nebegalėdamas matyt savęs 
veidrody, aš maniau, kad aš 
jau išėjau namo.



v 18, 1922

Iš Mokslo Srities
Charles Darwinas 
mokslo apaštalas.
Danforth Taylor, M,

(Pabaiga)
1858 m. A. RusseI Wallacc 

prisiuntė Darwinui raštą apie 
“Atmainų palinkimą atsiskirti 
visai ųuo pradinio tipo”. Tas 
jam davė didžiausios idėjos 
bendro su Danvinu išradėjo 
vardą. Gamtinė atranka įro- 
dė, kad tam tikros augmenų 
ir gyvulių rūšys pamažio išsi- 
ru tūlojo iš prastesnių formų, 
prisitaikydamos prie tam tik
rų jas apsiaubiančių aplinky
bių. Danvinas padarė tą idė-

Lietuvon per 10 dienu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų

AQ( ITAN1A MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai vpatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia Kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
iviams galite gauti nuo bile 
įto. Reikalaukit. Jų yra ir ju- 
nieste arba apielinkėj.

ją tikėtina, padėdamas kritiki- 
nio ir skeptinio atsinešimo, ku
ris atsirado mokslininkų pa
sauly aštuoniolikto šimtmečio 
pabaigoj.

Danvino laiku buvo apskri
tai manoma, kad visi gyvi daik
tai buvo dievybės tam tyčia 
leisti, kad žmogų ir jo medžia
ginę visatą sukūręs Dievas.

Teologai bijojo, kad Dangi
no teorija nesunaikintų Dievo 
idėjos ir mane, kad jos pri
ėmimas butų pragaištingas ti
kėjimui ir dorai. •

Kelis metus pagyvenęs Lon
done DarNvinas išsikėlė į kai
mą Down, kur jis ir išgyveno 
iki savo gyvenimo pabaigos. 
Teą jį aplanką didieji jo laiko 
mokslo vyrai, HaeckeJ, Hux- 
ley, Hockęr, Lyell ir daugelis 
kitų.

Pilnai įsitikinęs, kad visos 
veisles yra keitimos padarais, 
jis buvo priverstas tikėti, kad 
žmogus priklauso tam pačiam 
dėsniui. To sėkmė buvo kny
ga ‘The Descent of Man” (Žmo
gaus paeiga), išleista 1871 m.

Huxley Anglijoj ir Haeckcl 
Vokietijoj pritaikė Danvino 
teorijas kas savo mokslo ša
kai, o paskui juos mokslinin
kai visose mokslo šakose ūme 
perdirbinėti senąsias idėjas. Ši- 
taipos Danvinas sukūlė didelę 
revoliuciją moksluose ir pava
rė didelį šviesuomenės judėji
mą pirmyn.

Jei Danvinas ir nebūtų pa
rašęs savo kurinių “Origin of 
Species” ir “Descent of Man”, 
tai jis vis butų skaitomas di
deliu mokslininku. Jo raštai 
apie “Karolinių rievų sustaty
mą ir paskaidą”, “Pojūčių iš
raišką pas „žmogų ir gyvulius”, 
“Augmeninių pelėsių susidary
mą”, pastatytų į augštą vietą.

Apie savo tikybines pažiūras 
jis sako: “Aš manau, kad aps
kritai (ir vis labiau man ei
nant senyn), bet nevisuomet, 
agnostikybė butų teisingas pa
vadinimas mano proto stovio”.

Tečiaus būdamas jaunas 
Danvinas tikėjo krikščionybe, 
ir, kaip jau matėm, bandė mo
kytis į kunigus. Bet, jo žo
džiais sakant, “Netikėjimas įė
jo į mane labai palengva, bet 
gabaus pilnai. Tas įėjimas buvo 

i toks palengvas, kad aš nejau- 
j čiau nemalonumo”. Jis buvo

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

SUPEKIOR FEATHER & 
D0WN CO.,

1833 So. Halsted St.

agt

Didelis Išpardavimas
Ateik į musų Dirbtuvės 

Skyrių

Buvo

$100

Dabar

$39
Garantuojama 10 metų 

DYKAI REKORDAI 
IR ADATOS

Leader Phonograph Co.
2116 VV. Harrison St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

žeisti 
kitų jausmus tikybos dalykuo
se.

Darwinas mirė balandžio 
menesį, 1882 m. Nežiūrint jo 
tikybinių pažiūrų didysis West- 
m misterio vienuolynas atidarė 
savo duris jo kiniui priimit. Ši
tas vienuolynas yra paskutinio

■ LIETUVOS T I^PAt
I Nauji Pinigai X

Persiunčiami greičiausiai ir 
pigiausiai per musų Bendro
vę, nes turim tiesioginius ry
šius su didžiausiais Lietuvos 
Bankais ir savo agentūras vi
sur.
LAIVAKORTĖS
Ant visų geriausių linijų už 
žemiausias kainas, gaunamos 
musų Bendrovės. 
DOKUMENTAI
Musų Bendrovės Lietuvos At
stovybės užtvirtinti notarai. 
Padaro ir užtvirtina visokius

dokumentus — įgaliojimus, pardavimo aktus, ir t. t.

ELTA COMMERCE CO.,
3251 S. Halsted St Chicago, UI.

Lietuvos Atstovybes 
SKELBIMAS 
Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji 
LIETUVOS IŠEIVIAI 

kad pasilikti Lietuvos piliečiais 
PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI 

Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.
Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo

nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba 
LITHUANIAN LEGATION,

1925 F Street, N. W., Washington, D. C.
Lietuvos Respublikos Atstovybė.

NATO H m, ih

pasilsio vieta oratoriams lt mi- 
nisteriams, kurie įtikino sena
tus ir palenkė šalis, bet nei 
vienas jų nepadarė tokios įta
kos į žmones ir jų protus, kaip 
jis, Aiiglija pripažino tą ir 
atidavė jam didžiausią pagar
bą numirus.

Jo budo savybes buvo tokios: 
Nuoširdumas, malonumas, tei- 
singumas> meilė žmonijai, su
sivaldymas, užuojauta, besilai- 
kymas tikslo ir kainumas.

Charles Darniu netik turėjo 
visas šitas savybes, o ir vada
vos jomis.

j Nesuvylkyte jų
Kalėdų Dieną

Į

I

Tik kelios savaitės belieka pinigams siųsti už
sienin. Kalėdos eina artyn. Jei savo dovanų ne- 
pasiųsite dabar, tai jūsų mylimieji taps suvilti. 
Švenčių Dienų.

Musų kainos pinigams siųsti užsienin yra aktu
aliai biržos paskelbimai — draftams, money or
deriams ar kabeiui.

Mes turim patogumų išmokėjimui pinigų pa
čiais doleriais — kuriuos kaikuriose šalyse priima 
geriau kaip savo valiutų.

Ateikite šiandien ir pasiųskite pinigų užsienių.

KLAUSKITE PAS LANGELI No.7.
Užrubežinis Skyrius.

Union Bank of Chicago 
25 Narth Dearbom Street' 

Near VUiishington'
Charles E. Schlystem, 

Tarybos pirmininkas.
Daniel V. Harkin,

Prezidentas.

Kalėdoms Presentai
Padarysi geriausią prezentą savo giminėms, jeigu jiems nusiusi 

ant Kalėdų nors 100 Litų naujais Lituvos Pinigais per

A. OLSZEWSKIO OFISĄ
Kuris dabar randasi po No.

3235 So. Halsted St., Chicago, III.
Viršuj Star Shoe Co. štoro.

Kaip per pereitus 30 metų taip gerai ir dabar 01sz6w£kis

Siunčia Pinigus Lietuvon, Parduoda Laivakortes 
Ir Daro Ingaliojinvus (Doviemastis) ir kitus Rejentalius Dokumentus.

PARDUODA
ME ANT LEN 
GVQ IŠMO
KĖJIMŲ
s ------- ;

šiuose rūmuose tui*i savo ofisą ir

Advokatas Anthony A. Olis, • > '
(Olsze^ski Jr.)

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

REIKALAUDAMI PEČIU
PIRMIAUSIAI ATSILANKYKITE Į

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVES
Čia rasite didžiausias aibias šildomų ir virtuvių pečių, kurie yra išdirbti garsiausių pečių išdirbisčių Amerikoje, pil

nai užtikrinti, už kuro taupumu ir duodanti žmogui pilną užganėdijimą ir musų ekonomiškas biznio vedimas daleidžia 
mums parduoti taip pigiai, kad butų sunku palyginti musų žemos kainos su kitų krautuvių kainomis.

HOT BLAST PEČIUS
Padarytas iš šalto roluoto plieno, 
Biaisar ir išlietas (cast) geležies, 
su dubeltavu lamingu, ir galima 
vartotj visokį kurą, visas pilnai ap
nikeliuotas ir dailiai išveizdintįs, 
parankus vartoti kiekvienam kam
baryje. Kaina labai (Į* 1 A Vių 
nužeminta, už sH vai v

B80

Garsusis Moores šildomas Pečius.
Šis pečius skiriasi toli nuo kitų pečių, nes su juo gali
ma vartoti visokį kurą, kietus ir minkštus anglis, kok
sus ar medžius, šiluma cirkuliuoja taip kaip ir Furnace, 
(taip kaip paveikslėlis parodo). Turįs labai dailią iš
vaizdą, pilnai apnikeliuotas, pirkdami jį Lietuvių Ra
kandų Krautuvėse sutaupinsite $25, už .... $54.50

KRAUTU
VĖS ATDA
ROS KAS VA
KARAS IKI 
9 VAL.inon oo e u i j Stovės. Pionos.

lJou-04 o. naistea oi< Phonoįraphs. Paini s. Hardware, 
N E AR 19 ZH PLACE Gene).al Ho„soJ,o)(1

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Motorikų, Vyrflflrų, 
Vaikų ir visų chroniikų ligų

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Ree. 1189 Independonca Blvd. Chicag*

o

Siųskite Kalėdų Dovanas
LIETUVON LITAIS

A. L. DAVIDONIS, M. D.
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.

Kas yra naudingesnė Kalėdų Dovana kaip perlaida išrašyta 
“Litais” ir pasiųsta giminėms Lietuvoje. Lietuvos Valdžia 
reikalauja kad visos perlaidos butų išmokėtos “Litais”. Tai
gi, kodėl negaima siųsti perlaidų išrašytų “Litais”, o ne kitos 
tautos pinigais. Taip darant daug sutaupysi pinigų.

Lietuvių Prekybos Bendrove
. , parduoda laivakortes ant didžiausių ir geriausių linijų. Tre

čia klesa laivakortes iš Boston’o arba New York’o iki Pila- 
vai (Karaliaučiaus) tik kainuoja $111.50. Visa kelione Lie
tuvon, galima atlikti vien vandeniu, nekliudant Lenkijos.

Dabar Eina Didelis Išpardavimas
Lietuvių Prekybos Bendroves Šerų dėl pastatymo Lietuvoje 
įvairių dirbtuvių . Šerai kol kas parsiduoda po $7.00 vienas. 
Todėl jeigu nori gauti gerų pelnų už savo pinigus, pirk kuo- 
greiČiausiai.

Del platesnių informacijų, reikale laivakorčių pinigų siunti
mo Lietuvon, Šerų, pasportų ir income taksų, kreipkitės šiuo 
adresu:

Litauanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Tol. Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo Ii Califomljos ir 
vii tęs savo praktikavimų po H*.

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

vakare išskiriant nedildieniua.
•u,,.,, ■■—■■■■ J

Arba į musų Skyrių

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
Chicago, III.3313 So. Halsted St.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ava, 
Tel.i Yards 994

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

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

S. L. FABION AS 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 ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098

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

943 \V. 33rd Place
Phone Boulevard 9313 

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

riephonas Y arda 6082

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisas yra 

uždarytai

CR0WN
Kietų anglių pečius; didelės mieros 
pečius; apvalainas , ugninis puodas; 
švarus kastingai, gražiai išdirbtas ir 
visas pilnai apnikeliuotas; suteikia 
puikiausių šilumą su biskiu kuro ir už
tikrinantis apšildyti 5 kambarius, 
vienas trečdalis žemiau 
vercios $57.50

3
DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicafo* III. 

kampas 18th St. 
n 9—12 ryto ir 1—8 rak. 
Phono Canal 0267

4177-79 Archer Avė
COBNER RICHMOND ST.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. y. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
TeL Yards 1699
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Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

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

FREDERICK BROS. 
3700-10 So. Halsted St. 

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

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais 
X-Ray, tai dabar neturite praleisti 
tos progos ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jūsų li
gos. Po išegzaminavimo X-Ray 

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

Pasidėkavojant tuo, šimtai žmonių liko
chroniškas

naudosite musų patarnavimu.
išgydyti musų gydykloj atsidavus musų gydytojams. Musų specialumu 
yra gydymą viokių užsisenėjusių vidurinių ligų, kaip tai:
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėjimas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nubėgimas mėnesinių, privatinės ligos (venerinės), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus užlaikoma gvarantuotoj paslapty. Mo- 
terų ligos — visos ligos macicos, balti ištekėjimai, gumbo uždegimo, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėjimas pažasščių, ir tt.

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

PEOPLES HEALTH INSTITUTE ,
729 W. Grand Avė., kampas Milwaukee Ąve.

Ant itališko banko
Ofiso valandos:

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

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

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

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

NUO NEGIRDĖJIMO IR GALVOS ŪŽIMO
916 Diversey Parkway Netoli “L ” stoties

Telefonas Buckingham 1826

VIENINTELĖ TIKRA PROGA GAUT:
Puikią rašomą plunksną, patentuotą be rakto spynelę, kombinuotą 

peilį, visiškai veltui.
Šis naujas pietams įsidėti autfitas, yra 
žinomas visų klesų žmonėms, yj/atingai 
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 gali pasidžiaugti 
švariais ir skaniais pietais, užsigeriant 
karštu, arba kaip ledas šaltu gėrymu.

Keisai 1016 coliųtilgio, 416 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, 
padalyta 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 ž’no 
kombinaciją. Kaina$2.00. 
dame ganėtinai aiškius 
mus, kaip ji veikia.
Labai gražus kišeninis 
kuris reikalingas kaip 
taip ir lauke ir kiekvienam 

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

colių. Vertė $2.35.
Virš minėti trys dalykai duodami 
kiekvienam visiškai VELTUI, 
kad supažindinus publiką su 
LUNCH KITS, kurio visai žema 
kaina, $4.95. šis pasiūlymas yra 
tik visai per trumpai aprubežiuo- 
tą laiką, todėl pasiskubinkit su 
užsakymais, kad galėtumėt pada
ryt dovaną ateinančioms šventėms 
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.

ra

Įde- 
nurody-

peilukas, 
namuose. 

Tu-

Knygos Lietuvos 
darbininkams

sky-Lietuvių Ruibsiuvių 269 
rius Chicago j paaukojo Lietu
vos darbininkų. knygynams 
šių knygų po vieną egz.:

1) Etimologija, 2) Įžanga į 
politišką ekonomiją, 3) Vaka
rų Europos literatūros istori
ja, 3) Patarimai Vyrams apie 
lyties dalykus, 4) Patarimai 
Moterims ir merginoms apie 
lyties dalykus, 6) Kada ir ko
kiu budu gaili svietas kada 
nors pasibaigti, 7) Kada ir ko
kiu budu svietas susitverė, 8) 
Paėjimas organiško svieto, 9) 
Ar yra dievas, 10) Žemes iš
pažintis, 11) Kūdikių priežiū
ra, 12) Lietuvių šeimynų isto
rija, 13) Karolis Marksas, 14) 
Pasakojimai apie septynis pa
kartuosius, 15) Karės laukuo
se, 16) Alkoholis ir kūdikiai, 
17) Revoliucija, jos priežastis 
ir pamatas, 18) Sausio devin
ta, 19) Nuosavybė ir darbas, 
20) Kaip kunigai rūpinasi dar
bininkais, 21) Lytiškos ligos 
ir kaip nuo jų apsisaugoti, 22) 
Dėdės Šamo gyvenimas, 23) 
Agitatorius, 
sveikata, 
draugija,
konstitucija, 27) Kaip bolše
vikai šeimininkauja, 28) Nau
joji Gadyne (žurnalas), 11 nu
merių.

Šias knygas pridavė L. S. 
Sąjungos komitetui Liet. 
Amalgameitų 269 skyriaus raš
tininkas drg. Shapas.

Draugai, kas 'turite atlieka
mų perskaitytų knygų, auko
kite Lietuvos darbininkų kny
gynams. Siųskite jas LSS. Sek
retoriui A. Žymantui, 1739 S. 
Halsted st., Chicago, 1111.

rėš Afrikoje, Pazos mieste, 
prie bepročių ligonines yra net 
įtaisytas tam tikras skyrius 
gandrams. Rudenį gandrams, 
Išlekiant iš musų kraštų, len
ko perlėkti plačias viduržemio 
jūres. Daugelis jų nepajėgia

kuriems pavyksta perlėkti, tie 
patenka į Afrikos šiaurės kraš
tą labai nuvargę, čia tai nusil
pusius ar susirgusius gandrus 
globoja ir gydo minėtas Pozos 
ligonines skyrius. [“Trimitas”]

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

AKIŲ DAKTARAS

24) Darbininko
25) Bevalstybinė
26) Rusų sovietų

—------------------------------------------------- į-------------—

GANDRŲ LIGONINĖ.
Gandras, tas didelis ir pro

tingas paukštis, yra musų kraš
te gerbiamas ir globojamas. 
Bet yra šalių, kur gandrai 
daug labiau gerbiami. Toji ša
lis yra Afrika. Ten žmonės 
tiki, kad gandrai turį žmonių 
sielas. Tolimų šalių, kur gan
drai išlekia, dievai esą paver
tę žmones į gandrus. Tikima, 
kad vasarai išskridę iš Afrikos 
gandrai tolimose šalyse vėl at
siverčia žmonėmis. Iš tokio 
tikėjimo ir yra kilusi toji ypa
tinga gandrams pagarba, šiau-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greita: sulaikomas jeigu 
vartojama •laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Falingvir.s Kosulę ir prašalins daug 
kcrJčjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir r.ukguftms.

Kaina 26c ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S 
COLD AND GRIP TABLETS

šalčiui ir Gripui h Galvos sxaudė- 
’imui paeina nuo peršalimo.

Kama bOc.

ROSE REITER
203 So. Dearbom St. Room 301 

Tel. Wabash 181G
Legališka 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 paliudysimus 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.

TURIU garbės pranešti savo drau
gams ir kostumenams, 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, UI.

Tel. Pullman 0649

TBell 1— 9Pillsbury s
»'ta/lwPancake Flour

TAI yra tikrų, riebių kvietinių miltų kokybė 
ir kiekybė, kurios padaro plyckus lengvais, 

minkštais, patenkinamais ir suvirškinamais.

Plyckai padirbti iš Pillsbury’o miltų plyckams 
turi grietinės baltumą, puikų audinį kvietinių 
miltų ir užtenkamą jų apštį kaipo svarbiausios 
sudėtinės. Ve delko jie yra gražus žiūrėti ir gar
dus valgyti.

Pasigerėkite jų auksiniai pilku skanumu ry
toj.

I !I ; I //

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

Patrink ant delno truputį Pills- 
bury’s miltų plyckams. Pačiupinėk, 
kokie jie švelnus, smulkus, aksomū-; 
nis tikrųjų kviečių miltų audinys 
— be jokios rupios besiveliančios 
medžiagos. Taipgi pastebėk jų grie
tininį baltumą, kvietinių miltų 
spalvą.

Pillsbury’s maistų 
šeimyna.

Pillsbury’s Geriausi Miltai 
Ruginiai Miltai (devynios rū
šys). Plyckiniai Miltai Svei
katai Sėlenys,%Kvietinė 
— Farina.

tyrė

Dovanos!!! Dovanos!!! Dovanos!!! 
Laike Musų Atidarymo Avalų Krautuvės 

UNIVERSAL SHOE CO.
326S S. Halsted St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS ATIDARYMAS
AVALŲ KRAUTUVES

Didžiausia, moderniškiausia ir pirmaeilė lietuvių krautuvė. 
ATIDARYMAS TĘSIS TIK DVI (2) DIENAS! 
Dovanos kiekvienam pirkėjui. Pora šilki
nių pančiakų. Vaikams specialė dovana.

(LAIKAS TARPE 5 IR 6 VAK.)

ExtraSpeciale Dovana
Pirmai atsilankiusiai šeimynai (iš 5 ypatų) jei pirks avalus visai 

šeimynai, gaus specialę dovaną.

SIDABRINI SE1A
NEPAMIRŠKITE DIENOS ATIDARYMO. ATIDARYMAS 

Subatoje Lapkričio (Nov.) 18tą,

Tavoras naujas pirmos rūšies. Kainos žemos.
Mandagus patarnavimas. Nepamirškite antrašo

3265 S. Halsted St., Chicago, III.
SAVAS PAS SAVA. LIETUVIS PAS LIETUVI.

Ant Bridgeporto |
Pritaikau akinius, sudužusius stik- I 
lūs ir sulaužytus rėmus sutaisau į | 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- | 
šią patarnavimą ir užganėdinimą. I

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNEI^ O. D. (6ERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chicago. J 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

DR. A. MONTVID
Lieta vis Gydytojas Ir Chirargafl 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8862 
1824 Wabaniia Are.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzle 7715

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiat

M. Yuška,
3228 W. 38th St„ Chicago. III.v-..  r

UR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.v---------- ---- /
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 Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

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

Nature Care 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.
v_______________ L._______________/

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118 
_____________ __________________ /

David O’Shea, A. M., M. D
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgevvatei* 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų I 
ir vakarais, išskiriant septin- I 
tadienių vakarus.

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 0263 

V .........................
-----------------------------------------------—------------

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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CIIICAGOS
:: ŽINIOS ::
Milžiniška ekspliozija. 

DU NAMAI TAPO IŠARDYTI. 
Trys žmonės užmušti ir devy

ni sužeisti.
Užvakar naktį šiaurvakari

nėj miesto daly, trijų aukštų 
name įx> numeriu 1829 W. 
North avė., įvyko milžiniška 
ekspliozija, kuri sudrebino vi
są apielinkę ir nuo kurios iš- 
birejo aplinkinių namų langai. 
Ekspliozijos tapo du namai 
veik praktiniai suardyti, trys 
žmonės užmušti ir devyni sun
kiai ir lengviau sužeisti. Už-

4 metų;
1 metų;

JUOZAPAS DUMIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 17 d., paliko nuliudime 
moteri ir sūnų Bladą ir du bro
lius. Pusbrolis V. Grybas gyve
na Chicagoj, o tėvas Lietuvoj; 
fureina iš Suvalkų gub., Kaime- 
ių parap. Laidotuvės įvyks pir
madienį, lapkr. 20 d. iš namų 
719 W. 14 gat. į Apvoizdos Die
vo bažnyčią, o iš ten į Kazimie- 
rines kapines pusiau devintą va
landą rytą.

Kviečiam dalyvauti laidotuvė
se. Giminės.

muštieji yra šie: Paulina Ver
doni, 35 m., jos duktė Mary 
Verdoni, ir Steve Bottino, 11 
metų. Sužeistieji yra šie: Jo
seph H. Verdoni; jo duktė Con 
stance Verdoni, 6 metų; Jo
seph Bottino, 55 metų, mote
ris; Louis Bottino, 
Josephine Bottino,
John Bottino, 10 metų; Anton 
•Bottino, 9 metų; ir Mary Bot
tino, 7 metų. Visi su
žeistieji nugabenti Šv. Elzbie
tos ligoninėn.

Skiepe namo, kuriame įvy
ko ekspliozija, Joseph H. Ver
doni turėjęs užkaitęs du kati
lus munšaino. ♦Kai kurie spė
lioja, kad munšainui eksplio- 
davus ir įvyko baisėtina eks
pliozija. Bet užgnagesių advo
katas Shiley T. High, kurs da
ro ekspliozijos investigaciją, 
netiki, kad dėl tokios menkos 
priežasties butų įvykus pasi
baisėtina ekspliozija. Jis ma
no, kad ekspliozijų pagimdė 
bomba. Taip verčia jį manyti 
tas taktas, kad žmonos pir
miau gyvenusieji ekspliozijos 
išardytame name, buvo nužu
dyti ir kad buvę daromi grąsi- 
nimai prieš gyvastis tų, kurie 
dabartiniu kuku gyveno name.

Visas namas buvo užimtas 
italų. Pirmame aukšte viena 
italų šeimina laikė grosemę. 
Ant antro aukšto gyveno ke
lios italų šeiminos su labai 
daug viakų. Po ekspliozijos 
kįlo gaisras. Ugniagesiai pa
bijojo naudoti daug vandens,

kad juomi nepakenkus gyvas
tims ant antro ir trečio aukšto. 
Taigi prisiėjo pirmiausiai gel
bėti gyvastis, apsuptas ug
nies, Ugniagesių viršininkas 
Braband, užsidėjęs inaską, iš
mušęs langą šoko su savo šo
feriu, ugniagesiu Bratt, gelbėti 
nelaimingųjų. Tuo tarpu ug
niagesiams buvo įsakyta ne
vartoti vandens prieš ugnį iš
skyrus skiepe. Po dvidešimts 
minučių Bratt išbėgo nešinas 
po pažasčių du vaikučiu. Su
grįžęs nubėgo vėl ir po dešimt 
minučių atbėgo nešinas kitą 
vaikutį. Tapo išgelbėta ir dau 
giau vaikų, kurių vieni buvo 
gyvi, kiti mirę. Visi buvo kuo- 
greičiausiai nugabenti šv. Elz
bietos ligoninėn.

Ugniagesiai visai nesirūpino 
gelbėti degančio namo, bet 
kiek galima išgelbėti daugiau 
gyvasčių. Šalip stovintis na
mas tuoj atsidūrė liepsnose. 
Ugniagesiai numatydami nau
jų ekspliozijų dėl gazo, šoko 
k negreičiausiai į naujai užside
gusį namą gelbėti žmonių. Ne
trukus po išgabenimo žmonių 
įvyko gazo ekspliozija, kuri iš
ardo namą. Ačiū ugniagesių 
narsumui daug gyvasčių tapo 
išgelbėta.

Užslopinus ugnį, skiepė at
rasta du susprogę munšaino 
katilai, kuriuose Joseph Verdo
ni buvo užkaitęs munšaino 
raugala. Verdoni tapo padė
tas po areštu ligoninėj. Sako, 
kad jis kasdien išvirdavęs apie 
50 galionų munšaino. Greita 
bus daroma smulki investigą- 
cija.

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Didelis geležies gabalas, virš 

tono svorio, nukrito nuo keltu
vo Tarrand geležies dirbtuvėj, 
373 W. Grand avė., ir užmušė 
ant vietos Robert Riggeną. 45 
metų, 4924 N. Keeler avė.

PALEIDO GEMBLERIUS.
Teisėjas La Buy paliuosavo 

45 gemb’crius, kurie buvo are
štuoti kelios dienos atgal na
muose 
avė.

>po nr. 1227 Š. Kedzie

Baigiant vakarienę choro ve
dėjas, M. M. Juodis, tapo apdo
vanotas įvairioms brangioms 
dovanoms, už kurias jis labai 
dėkojo. Po to sekė šokiai ir 
žaismes. Visi jautės gana sma
giai. Apie dešimtą valandą 
choras padainavo Lietuvos 
hymną. Tuo vakarėlis ir už
sibaigė. Visos choristes mer
gaites išsiskirstė į namus. Lai 
gyvuoja Jaunų Mergaičų cho
ras. — Reporteris.

Rudens Ligos PRANEŠIMAI

REIKALAUJAM
100 Privačių šeimų
Mes pristatysim gražius, 

augštus rūšies 88 notų pija- 
nus groji klius, ar pijantis dėl

100 Namų Dykai
Jus galėsit laikyti tuos frro j įk

lius pianus lig žiemos jei Ju 
norėsit, mes sutvarkysim išmo
kėjimą taip žema, kaip $2.50 per 
savaitę. Mes turime patuštinti 
krautuvę bėgyje 10 dienų. Atsi
šauk i musų dirbtuvės išparda
vimų, Ashland Blvd. Auditorium

334-336-338 S. Ashland Blvd 
(Kampas Van Buren St.)

valandos ir nedėliomis iki 4 
po pietų.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos ; 
liuti pleiskanas. Tik kelis kartus panau 
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio ' 'J 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją __„_
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Huffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AR. RIČHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

paša- 
anau- I

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

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co
1619 W. 47th St., 

Tek Boulevard 1892 ir 7101.

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 PARK LUMBER CO.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

Rusiškos Ir Turkiškos Vanos
12th STREET

M14-15 Hooceveit Rd.
Art! bt. Lc<i» Avė, 

CfflICAftO, ILL

tan- 
šaltį,

Liet. D. Kun. Keistučio Paš. Kliubo 
dramos Skyrius rengia puikų vakarą 
su programų ir šokiais Šeštadieni 
gruod. 2 d. vakare, McKinley Parko 
svetainėj ties Western Avė. ir 39 gt. 
lūs suvaidinta puiki komedija “Kur
čias Žentas” su kitokiais pamargini- 
mais. Po programo bus šokiai prie 
puikios muzikos.

KALTINIMŲ DARODYMAĮ 
KRIMINALINIAME 

TEISME.
Ponios Tillie KJimek ir 

lie Stūrmer-Koulik, kurios yra 
kaltinamos nužudymle tuzino 
ar daugiau gyvasčių — savo 
vyrų, draugų ir giminių, lau
kia apkaltinimo pirmo laipsnio 
žmogžudystėj. Valstijos proku
roro padėjėjas, Wm. F. Mc- 
Laughlin, tuo reikalu įteikė 
kriminaliniam teismui daro- 
dymiis. Neužilgo darodymaį 
bus įteikti grand jury iš kurio 
bus pareikalauta apkaltinimo 
prieš minimas moteris.

Neb

PRAPUOLĖ DVI MERGAITĖS
Dvi dailios mergaites, kurios 

dirbo kaklaraiščių įstaigoj vi- 
durmiesty, nežinia kur vakar 
dingo iš namų Warren avė. po
licija paprašyta surasti du nu
žiūrimu vyru, vienas kurių yra 
vedęs ir turi du vaiku.

< JUOZAPAS PIŠNIUS
Mirė pėtnyČioj, Lapkričio- No- 

yember 17, 1922, 8:10 vai. ryto. 
Turėjo 31 m*, amžiaus. Buvo ve
dęs. Iš Lietuvos paėjo, Linkiš- 
kių kaimo, Viešinti} vai., Pane
vėžio apskr. Paliko brolių ir 
seserų Lietuvoj.

Laidotuvės bus panedely, Lap
kričio 20, Ival. po piet, iš namų 
6612 So. Talman Avė. į Tautines 
kapines. Giminės, draugai ir 
pažįstami malonėkite dalyvauti

Moteris Magdaena ir 
Uošviai Saudargai.

MAGDELENA MAJAUSKIENĖ

Po tėvais Gričaitč.

Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
lapkričio 16 dieną. 1922 m., 3:15 
vai. po pietų. Paliko nuliudime

pą, Antaną, Kazimierą ir Felik
są, dukterį Uršulę Astrauskie
nę ir 13 anūkų, 3 proanūkius. 
Laidotuvės bus panedčlyj, lap- ■ 
kričio 20 d., 9 v. rytą iš namų 
3410 So. Ailburn'Ave. į Šv. Jur
gio bažnyčią; iš tonais į Šv. Ka
zimiero kapines. Giminės ir pa
žystami meldžiami dalyvauti 
laidotuvėse. Paliekame nuliudi
me. Visa šeimyna.

Šiame rudens sezone, 
kiaušiai žmonės pagauna 
vieni lengvesnį, kiti sunkesnį: 
slogas ant nosies, gerklės skau
dėjimą, galvos, krutinės, strėnų 
skaudėjimas, sąnarių sustingi
mą, o labiausiai sunkus kosu
lys kankina, kad naktyj ne
duoda pailsiu. Kartais žmogus 
negali nei savo pareigų atlik
ti. Nuo panašių negalių dau-

. . gelis žmonių daug nukenčia,DOME! PAŠELCINIŲ DRAU- “ad j k«d tam
G»V VALDYBOMS. gyduof6> kuri jau per 15 me- 

Kadangi didžiuma lietuvių (ų žmonėms teisingai tarnau- 
Ponia Theressa M. Swanson, I pašelpimų draugijų eina prie ja: ne vien jau sergantį pagy- 

5059 Sreridan rd., patraukė bankroto arba visiško pakriki- M()> ])et jp sveiką nuo ligų ap- 
teisnum savo vyrą , turtingą nio, kadangi iš Letuvos nebe- saugoja. Ta įžymi gyduolė va- 
realtorių, kurio ofisai randasi atkeliauja ganėtinai žmonių, dinasi Sahitaras Stomach Bi- 
111 W. Washington gt. Jis bu- kurie galėtų užpildyti eiles pa- toris, kuris yra prirengtas iš 
vo kaltinamas dėl nuolatinio ‘įtraukusių iš minimų draugi- Lietuvos atvežtų šaknų, žiedų, 
girtuokliavimo ir nepaisymo jų ir prisidėti prie sužadinimo žolių, lapų, žievių, o ypatingai 
naminių reikalų. Teisėjas iš- jų veikimo, — tai tuo reikalu jame randasi gerai žinomų 
klausęs skundą davė divotsą ir reikėtų visų pašelpinių draugi- trukžolių šaknų, metėlių, lie- 
priteisė p-niai Swanson alinio- jų valdyboms pasitarti ir susi- pos žiedų-ir t. t. Norintieji ap- 
nįjGS —$ę00 kas mėnesį pini- jungti kelioms draugijoms į sisaugot nuo rudens ligų, ar
gais ir nupirkti jai gerą namą. | kuopą. Taigi tuo reikalu yra Į ha jau turinti ligą, stengkites 

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

Klausk savo aptiekoj. 
negausi, tai adresuok: 

& Chcmica

Jaunuolių Choro repeticijos įvyks 
apkričio 17 d., 10 vai. iš ryto, Ray
mond Chapel’yj, 816 W. 31 st St. JDa- 
>ar dar laikas prisirašyti prie choro, 
nes vėliau, kada darbas bus pradė
tas, mokytojas P. Sarpalius naujų na
rių nebepriims. — Komitetas.

GAVO DIVORSĄ IR ALIMO- 
NIJOS.

Bridže poetas. — šv. Domininko 
draugija laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, lapkričio 19 d., 1 vai. po 
pietų, šv. Jurgio parap. salėją 32 PI. 
ir Auburn Avė. Visi nariai susirinki
te laiku, nes yra svarbių reikalų dėl 
svarstymo. Atsiveskite draugų dėl 
prisirašymo.

A. Bugailiškis, NuL Rašt.

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI

gaiš ir nupirkti jai gerą namą, kuopą.
- --------------- - I šaukiamas susirinkimas, kur 

įvyks šiandie, lapkričio 18 d., 
7:30 vai. vakare, ValinČiaus 
svetainėje, 1732 S. Union avė. 
Viršminčtų draugijų valdybos | Salų taras Drug 
pirmininkai ir raštininkai — Co., 1707 S. Ilalsted Št., Chi 
yra kviečiami ateiti pasitarti. |cago, Illinois.

—> Komitetas.

CHICAGAI REIKIA PAŠTO 
NAMO.

Pasak John H. Bartlett, ge
neravo postmasterio padėjėjo, 
Chicagai būtinai yra reikalin
gas naujas ir atskiras pašto 
namas. Dabartinis federalinis 
namas esąs visai netikęs pašto 
reikalams.

KONFISKAVO 10 BAČKŲ 
ALAUS.

Prohibicijos agentai patėmi- 
jo troką prikrautą bačkomis, 
išvažiuojant iš alaus varyklos 
kiemo, 26 ir Albany gatvių. 
Agentai, šaudydami pasivijo ir 
sulaikė troką. Troke rasta de
šimts bačkų 4 nuoš. alaus, šo
feris ir pagelbininkas areštuo
ti ir atiduoti S. Clark gatvės

ISTEIGĖ GAISRŲ KOMISIO- 
NIERIŲ.

Chicagos miesto taryba 49 
balsais prieš 8 nubalsavo įstei
gti gaisrų komisionieriaus ofi
są. Tarybos priimtąjį patvar
kymą pasirašė majoras. Pats 
ko misionierius bus paskirtas 
vėliau. .Ieškoma atatinkamo 
asmens. 

..•.X., - >4 • -.'V

’ f ‘ -------------

NUSIŽUDĖ.
Samucl Garfįnkel, 38 m., be

darbis ir nebegalėdamas išmai
tinti savo pačios ir vaikučio nu 
sižudė. Jis nušoko gatvėn nuo 
vienuolikto aukšto Y. M. C. A. 
hotelio, 822 S. Wabash avė.

Lietuviu Rateliuose
BUTĖNO KONCERTAS.

Lapkričio 24 d., 7:30vai. v. 
Meldažio sve., 2244 W. 23-rd 
place, yra rengiamos Jonui 
Butėnui koncertas. Apart J. 
Butėno, dalyvaus ir vietiniai 
dainininkai ir dainininkes, bū
tent: Valerija Bručiene, Nora 
(Rugiene, Ona Biežiene, Salo
mėja Čerienė, Kastas Sabonis, 
Jonas Ramanauskas, Jonas 
Radzevičius ir smuikininkas 
Bronius Kalkins. Koncertas ža
da būti labai gražus.

BRIDGEPORTAS. 
Vakarėlis.

Lapkričio 11 dieną Apšvietos 
Jaunų Mergaičių, choras turė
jo savo vakarėlį Felllowship 
House svetainėje 831 W. 33 
PI. Kadangi tos dienos vardas 
buvo Martinas, viršui i netas 
choras rengė vakarėlį, su tiks
lu pagelbėti savo choro vedė
ją, Martiną Juodį.

Apie aštuntą valandą vakaro 
susirinko visas mergaičių cho
ras, ir tuoj prasidėjo vakarėlio 
programas. Pirmiausiai buvo 
kalba apie apšvietą, dailę ir 
jaunuomenes auklėjimą Lietu
voje.

Toliau seko vakarienė. Laike 
vakarienės mergaitės buvo 
kviečiamos dalivauti programe 
kas kuo gali. Kai kurios pa- 
grieže smuikų, paskambino 
pianu, gitara, pagrajino anuo 
nika. Kitas padeklamavo ir 
ir padainavo.

įsigyti 
torio, 
di kas.

JIEŠKAU ANTANO IR ONOS 
Poškeyičių ir vaikų, kurie išvažiavo 
iš Tilžės į Ameriką 1914 metais ge
gužio 14 dieną. Aleksandra buvo 18 
metų, Bronislava 16 metų. Tėvas yra 
miręs >1920 m. Aš motina noriu sura
sti savo vaikus Aleksandrą ir Broni- 
slavą, kurie tiktai nuo vandens vie
ną laišką parleido ir dingo iki Šiai 
dienai. Meldžiu atsišaukti patiems, ar
ba kas žinote meldžiu pranešti, už. ką 
busiu labai dėkinga.

MR. J. NORVILL, 
3329 Auburn Avė.

Chicago, III. į

lBWITii~.li I <111 w

PER NAUJIENŲ PINIGŲ,i Pranešimai
SIUNTIMO SKYRIAUS PA
TARNAVIMĄ, ŠIOS YPA- R’ia didelį maskinį bali^* kuris ^us 

TOS YRA GAVĘ MAISTO s8 Ii:’i^\(Mil;
IŠ AMERIKOS MAITINI- vai. vakar,. Bus duodkma dova- 
MO ADMINISTRACIJOS. nų’ ■j x • kKviečia Komitetas.

Dometzel Hecolaeva, 932 Hos-
nital Tver < ’• Ja,un“oliM.orkestras pamokos Lietu-n / n ui vi i J wU .kalhSAlvyks šeštadienį lapkričio 

1 atiana Reshkul, Voksalnad 18 d-, 1:30 po pietų, Mark vvhite
No. 26, Bogorotzku, Moskow.

Anthony Naumcik, Odesa, Ka- vedėjai yra Dr. A. Karalius, Dr. Nai- 
natnaja Ui. N. 81, Kv. 201, Pav- kells ir J‘ Kuzmickas.
i . i • rz j • — Komitetas.lovskaja Zdania. ___________

Eidita Polbandov, Bolšaja n.
Prolomaja UI. N. 34, Kv. 2, Kad Upkrl:
zan. Ri° 19 d., šv. Jurgio parap. svet., 32

Bluma Mirkiny, c/o T. Žabo- visi'narid maio^čki’tc1 laiku sūrint
■ • — • -— ------ _ (• ■ _ __

I komisijos. Randasi daug svarbių da

li Don — S. Kunevičius, nut. rašt.
_____ _ t

lotin Debili 173, Mogileff on D. bus .išduotas raportas baliaus
Ekaterina Korvishka, Dobs- | lykų aptart?

kai St. N. 18,’ Rostov On
Oblast.

Ivan Gartva, Bolshay
vay D. N. 51, Restovon Don.

Ivan Titov, Ist Politechn. Inst. I 3142 ~So7 Ilalsted "gt?* Prašome pro 
Petrograd.

Bado- | Lietuvos Mylėtojų Draugystė ren
gia puikų pasilinksminimo balių, Su- 

juodžio .16 <1., Mildos svet., 
_ ‘ ~ )- 

gresyvių organizacijų nerengti tą die
ną pramogų, kad vieni kitiems nepa- 

kenktumėm. L. M. Draugija.
RINKIMAMS PRAĖJUS. ---------------------
Mes vėl pergyvenom Rin- l ukyc^” ^kąJ*J,;iiŲPaS-iK,1iu.b“8 

kimų Dienos sujudimą. Ben- 19 d., McKinley Park svet., prie 39 gt.

1 1 — • • 4*1 lonėkite susirinkti, nes yra daug svar-nuskambejo garsiai ir tik bių dalykų dei aptarimo, 
palengva rimtis vėl sugrįžo. J- J- Wikart, Rašt.
Kaip daug skiriasi nuo šitų 
karštos agituotės dienų tie 
rinkimai, kurie ėjo per pas
tarąsias tris dešimtis metų 
ir kuriuose Trinerio Kartu
sis Vynas didele didžiuma 
tapo išrinktas premieru 
Amerikos vaistams skilviui. 
Šiandien visokia abejonė 
dingo. Aptiekininkai ir vai
stų pardavinėtojai iš visų 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos rašo mums, kad kostu- 
meris paprašęs Karčiojo Vy
no, reikalauja, kad jis butų 
Trinerio. Žmonės turį kie
tus vidurius, neviršinimą, 
menką apetitą, galvos skau
dėjimą, ar šiaip yra sugriu* 
vę dėl skrandžio sugedimo, 
apturi tikriausią ir greičiau
sią pagalbą, imdami Trine
rio Kartųjį Vyną. Apšipa- 
žinkite taipgi su kitais pui
kiais Trinerio vaistais, to
kiais kaip Trinerio Linimen- 
tas nuo reumatizmo, neural
gijos ir dieglio strėnų, Tri
nerio Antiputrinas nuo ger
klės uždegimo, Trinerio Ko
sulio Malšintojas, ar tokie 
preperatai kaip Trinerio 
Grietinė Dantims.

North Side. — Kriaučių Kliubo pre- 
lekcija įvyks sekmadienį, lapk. 19, 2:30 
po p., Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Kalbės Dr. čeris apie gam
tos darbus. Įžanga nemokama. ;

— Komitetas.

Draugijos Lietuvos Ūkininko susi
rinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
19 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI., 1 vai. po piet. — Valdyba.

Valparaiso Liet. Moksleivių Lit. 
Draugija^ rengia svarbų vakarėlį, ku
ris susidės iš vakarienės ir programo, 
ir įvyks antradienį gruodžio (Decem- 
ber 2nd), 1922 metų, 8:00 P. M.

Apielinkės lietuviai maloniai yra 
kviečiami.

Manantieji atsilankyti teiksitės tuo
jaus pranešti komitetui sekančiu ad
resu: Litll. Library, 751 Cyrus St., 
Valparaiso, Ind. •

Lietuviška Teatrališka Draugystė 
Švento Martino laikys savo mėnesinį 
susirinkimą nedėlioj lapkričio 19 d., 
1922_ m., švento Jurgio parapijos sve
tainėj, 32 Place ir Auburn Avė., pir
mą valandą po pietų. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes labai daug svar
bių dalykų yra apsvarstymui.

M. T. Ramanauckas, Sekret. 
816 W. 18th St.

Bridgeport. Lietuvių kalbos pa
mokos vaikams būna kas utarninką 
ir pėtnyčią nuo 4 iki 6 vai. po piet, 
Raymond Institute, 816 W. 31 St. 
Kviečiame tėvus leisti savo vaikus į 
šias pamokas, pasimokinti lietuvių 
kalbos. — Mokytojas J. Briedis.

PAJIEŠKAU j ANTANO VEN- 
slovo, paeina Kalniškių sodžiaus, Er- 
iogalos valsčiaus, Kėdainių apskričio. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos. 
Kreipkitės sekamu antrašu:

GEORGE MAZILIAUSKAS, 
609 E. 87 Place, 

Chicago, \111.

PAJIEŠKAU PETRO ŠLAJAUS, 
Saeina iš Lietuvos šviekšnos parap., 

itos kaimo, ir Juozapo Kurmio, pa
einančio iš Meiželio sod. šviekšnos 
parap. Jie patys ar kas kitas teikitės 
pranešti adresu: Motiejus Kurmis, i

5626 So. Archer Avė., 
Arti 64th Avė.

JIEŠKAU DOMININKO ČIPO, pa
eina iš Skapiškio miestelio, Panevė
žio apskričio. Girdėjau gyveno Cleve- 
land, Ohio. Atsišaukit pats ar kas ži
no pranešk i t man už ką busiu dėkin
gas. •

J. BARANAUSKAS,
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU POVILO VILI
MO, pirmiaus gyveno Chicagoj, 
turiu prie jo svarbų reikalą. At
sišaukti tuojaus adresu: Jonas 
Kačinauskas, 5200 Kenmore Av., 
Chicago, 111.

ISRENDAVOJIMUI
ANTRENDOS6 RUIMŲ 

flatas, elektra, maudynės su 
visais parankumais. Graži 
vieta.

Kreipkitės :
5406 So. Richmond St.

APSIVEOiMUl
JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi

nos nuo 35 iki 39 metų amžiaus, ar
ba tikros našlės. Aš vaikinas 39 me
tų, uždirbu gerai, ir myliu tykų Šei
mininką gyvenimą, nerūkau ir nege
riu Svaiginančių gėrimų. Merginos 
mylinčios tokį gyvenimą galit susipa
žinti. Atsišaukti laišku: 1739 S. Hal- 
sted St., Chicago, III., No. 159.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERIS SU 

$1000.00 prisidėti prie išdirbinio nau
jo išradimo; gera proga suprantan
čiam vyrui. Platesnėms informacijoms 
kreipkitės ar telefonuokit: Phone 
Yards 6079. 4630 S. Ashland Avė., 2 
lubos, Roonr 1.

JIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO VIENAM 

vaikinui, turi būt su valgiu,’ Brighton 
Parke ar South sides apielinkėj, tu
ri būt telefonas ir elektros šviesa. At- 
sišaukit laišku ar telefonu vakarais 
Wentworth 5489.

A. T. PETRICH,
6351 S. Eggleston Avė.

KRIAUČIŲ kliubo prelek- 
cija įvyks septintadienį lap- 
kričio 19 d., pusiau trečių 
valandą po pietų Liuosybės 
Svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Kalbės Dr. Ceris. Įžan
ga dykai. — Komitetas.

Kriaučių kliubo prelekcija įvyks 
septintadienį lapkričio 19 d., pusiau 
trečią valandą po pietų, Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Kal
bės Dr. čeris apie Gamtos Darbus, 
įžanga dykai. Kviečia Komitetas.

PAJIEŠKAU KAMBARIO vie
nam vaikinui, geistina, kad bu
tų garu apšildomas 18-tos gat
vės apylinkėj ar Bridgeporte. 
Prašau atsišaukti laišku: No. 
160, 1739 S. Ilalsted St.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos su krutumais paveikslais įvyks 
sekmadienyje, lapkričio 19 d., 7:30 
vai. vak., Raymond Chapel’yj, 816 W. 
3Ist St. Įžanga dykai. Visi kviečiami 
atsilankyti. — Komitetas.

———■*—     ■" ■" *■ - —

North Side. — Pirmadienį, lapkri
čio 20, šv. Mykolo par. svet. įvyks 
prakalbos Šaulių Są-gos atstovo gerb. 
Žmuidzinavičiau^. Kartu paminėsime 
600 metų Vilniaus įsteigimo sukak
tuves. Kviečiame kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. — Komitetas,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS MERGINAI, 

kuri myli gyventi - gražioj 
vietoj, apšildomas, elektros 
šviesa, maudynė, su valgiu 
ar be valgio. Galima ateiti 
dieną ar vakare, 3 lubos,

2538 S. Crawford Avė.. \

• • ' !

______________________ !■■■■



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, lapkr. 18, 492

vi-

MERGINAI ARBA 
Kambarį duosiu visai už ma- 
esnj, nes man yra reikalinga 

Kambarys su

REIKIA DARBININKĮJ PARDAVIMUI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME. MOKYKLOS
VYRŲ

gyv

3484 W. 65th St. 
Tel. Republic 4876.

KAMBARYS ANT RENDOS VAI- 
kinui, su valgiu ar be valgio. Naujos 
mados, naujas namas, garu apšildo
mas.

Atsišaukite:
3324 N. Springfield Avė., Chicago 

Netoli Milwaukee Avė., 
1-mos lubos

REIKAŲAUJAMA ŽIRK- 
lininko ir padėjėjų sengele- 
žių kieme.

A. LEVINE & CO., 
1475 S. State St.

PARDAVIMUI BUČERNE IR gro
sernė Brighton Parke, biznis senas ir 
geiai išdirbtas, visokių tautų apgy
venta, parduosiu pigiai. Atsišaukite į 
Brighton Parko Naujierfų Skyrių. «, 

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI KEPYKLA IR Už
kandžių kambarys su .Middlby kep
tuve. Aštuoni metai šitoj vietoj, ver
slas geras, savininko sveikata prasta. 
Lysas dar 5 metams, parduos už $2,- 
500.

GEORGE ZORICH, 
1945 Monteroy Avė.

1 PARSIDUODA arba pasirandavoja 
krautuvė su visais įrengimais. Gali 
būt tinkama vieta saliunui arba sal
dainiams; lysas yra geras metams ir 
pusei; priežastis pardavime yra kitas 
biznis, kuriame turi daug laiko padėti.

% Atsišaukite:
1606 So. Halsted St.

TUR BŪT PARDUOTA ŠĮ MENE- 
arių ra-

IŠDUODAMA KAMBARYS ŠVA- 
rioms ypatoms, vėčiusiems ar nevedu- 
s:ems merginorr?3 arba vaikinams. Gra
žioj vietoj South Sidėj ant antrų lu
bų. Atsišaukite laišku arba ypatiš- 
kai.

7001 So. Tolman Avė., 
Chicago, III.

IŠRANDAVOJIMUI KAMBARYS 
vedusiai porai be vaikų, arba mote
riai bei mergina1, kambarys švariai 
užlaikomas, elektros šviesa, maudynė 
ir šiluma, ant antrų lubų. Savininkai 
laisvi žmonės ir nėra mažų vaikų. 
Galima matyti kasdien po 4 vai. Ne
dėlioj visą dieną. 5333 So. Washtenaw 
Avė. Tel. Republic 3620.

Darbininkų prie troko ir 
mašinos “darbo ir padėjėjų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Darbas nuo stukių darbų iš
mokus. Ateikit pasirengę 
prie darbo.

XACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135ta gatvė ir I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, per 3 blokus nė
ra kito saliuno. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo — 
nesutikimas partnerių. Kreip
kitės '— 5266 So. Federaf St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Senas biznis ; 
parduoti į trumįią laiką. Prie
žastis pardavimo liga.

Kreipkitės:
2956 So. Union Avė.

turiu

TUR BŪT PARDUOTA ŠĮ M:___
sį numažinta kaina, 7 kambarių ra
kandai, veluro gyvenamojo kambario 
eilė, valakiško riešuto valgomojo kam
bario eilė, 2 valakiško riešučio mie
gamojo eilės. Davenportinis stalas, 3 
dideli kaurai, 2 aslinės žibyklos, skai
tymui žibykla, taipgi staline žibykla. 
Gražus grojiklis pianas su ukalėlės 
įtaisymu, indai, užlaidos, firankos, ir 
tt. Parduos pigiai perkant tuojaus. 
Parduos šmotais.

1211 W. Garfield Blvd. 
Tel. Wentworth 1017.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 
namas apačia muro, antras 
augštas medinis, parduos už 
$3550. Atsišaukti — Mrs. K. 
Susą, 2551 S. Truimble Avė., 
1 pagyvenimas.

NAMAI-ZEME

PARSIDUODA 6 PAGYVENIMŲ 
medinis namas ir labai geroje vieto
je. Visi namo įtaisymai yra sulig 
naujausios mados. Parduoda savinin
kas, nereiks mokėti komišino.

Kreipkitės:
4612 So. Wood St.

(1-mas fl. užpakalyj.)

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

RANDAI KAMBARYS
Randasi -šviesus ir apšildomas 

kambarys dviem vyram su valgiu. 
Elektros šviesa ir vonia. Galit 
jaus atsišaukti:

3247 So. Union Avė.
(3-čios lubos)

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, randasi geroj vietoj, 
visokių tautų apgyventoje Biz
nis nuo seniai išdirbtas. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite:

3840 S. Albany Avė.

PABDAVIMUI KEPYKLA, 
puikus vietos biznis, geras san
delis ant rankų. Parduodama dėl 
to, kad turi kitą biznį; agentai 
nepageidaujami. H. SUTTON, 

3222 S. Ash'Iand Avė.

tuo-

IŠDUODAMA ŠVIESUS kam
barys elektros švieša ir maudy
nė, vienam arba dviem vaikinam, 
arba vedusiai porai.

Atsišaukite: A. P., 
2320 W. 47th PI.

Reikalingas 
davėjas prie 
dalų. Mes norime tokį žmo
gų, kuris nori turėti pasto
vų darbų. Geriausia proga 
geram darbininkui.
LUSTIGS DEPARTMENT 

STORE
3410-3412 S. Halsted St.

patyręs 
vyriškų aprė-

par-

PARDAVIMUI $3000 VALGOMŲ 
daiktų sandėlis. $1500 pardavyklos 
įtaisymai, $3,500 kepykla. Parduos vi
sa už $3,200 gyvais pinigais. Verslas 
eina gyvais pinigais, suvirš $100 į 
dieną. Pigi nuoma. Dviguba krautu
vės vieta. Tegul niekas nebando, kas 
neturi pinigų. Frank Moore, 3811 So. 
Campbell Avė. •

PARDUODU SALIUNĄ. Biz
nis geras. Parduodu dėlto, kad 
turiu du biznius. Atsišaukti — 
424 W. 31st St. Taipgi reikalau
ju bartenderio. Atsišaukti tuo- 
jaus.

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 mašinai, 
rendos $97.00 į mėnesį, anglių netei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na- 

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

' Tel. Lafayette 6824

mo, 
nio.

PARDAVIMUI 
grosernė, visokių 
joj. Biznis senas 
davimo priežastį
vietos. 4900 Roosevelt, Rd.

Cicero, III.

BUČERNĖ ir 
tautų koloni- 

ir geras. Par- 
patirsite ant

BRIGHTON PARK.
6 kambarių medinis namukas su 

beizmentu, elektra, vanios, fomisu ap
šildomas, garažas.. $1700 pinigais.

4 kambarių mūrinis namukas elek
tra, maudynės, beizmentas, — $2000 
pinigais.

3 pagyvenimai ir štoras, medinis 
garažas, elektra, vanios, — $4000.

CHAS. ZEKAS, 
4454 So. Western Avė.

6 pagyvenimais mūrinis ponaujis 
namas po 5 kambarius, elektra, mau
dynės, lotas 37 pėdų, — $15,000.

Mūrinis ponaujis namas, 2 Storai v 
2 pagyvenimai po 6 kambarius, elek
tra, vanios, garu apšildomas prie 
nevos gatvės, — $9000 pinigais.

UNITED LAND & 
INVESTMENT CO., 

4454 So. Western Avė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

biz-

IŠDUODAMA KAMBA- 
rys vienam vaikinui su elek
tros šviesa, telefonu ir gera 
transportacija prie mažos 
šeimynos. 332 W. 58th St., 
Tel. Wentworth 2835.

PARANDAVOJU KAMBARĮ 
vienam ar dviem vaikinam, su 
valgiu ar be valgio. Atsišauki
te: JOS. PUŠINIS,

3019 Poplar Avė.
Arti 30 gatvės.

RANDON GRAŽUS KAM- 
barys. Garu apšildomas, telefo
nas, ir visi kiti parankamai.

3130 W. Harrison St.
Tel. Nevada 2468

REIKALINGAS ANTRA- 
rankis duonkepis. Darbas 
ant dienų.

Atsišaukti:
1043 w: 13th St.

DARBININKAI 
ATSIŠAUKIT 
ROSENBAUM BROS.

FEED MILLS, 
87ta ir Stewart Avc.

DARBININKŲ
Reikalaujama darbininkų ĮVAIRUS SKELBIMAI ir padėjėjų prie mašinų, dar- ĮTHinyj OM-UJIHIHI j bag nuo gtukių Prityrimas 

nereikalingas. Ateikite pasi
rengę prie darbo.

ACME STEEL 
GOODS CO.,

2840 Archer Avė.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chica^oj ir apie- 

. linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne. Roofing Co., 3411-3413 Ogdcn 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Vis! 
Skyriai.

JIESKŪ DARBO [Reikia -
J1EŠKAU darbo mokytis bu- 

čemėj ar kepykloj. Kalbu 4 kal
bas, prašau atsišaukti. W. J. Z. 
137 So. Halsted St., Room 14.
r

Vaikų virš 16 metų am
žiaus prie mašininių darbų, 
darbas nuo stukių. Prityri
mas nereikalingas.

Atsišaukti:

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

ACME STEEL 
GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

REIKALINGOS MOTERYS ir mer
ginos, dirbti Koteliuose, Restauranuo- 
se ir privatiškuose namuose. Taipgi 
reikalingi vyrai už dženitorius ir dirb
tuvės darbui. Ateikite pasirengę prie 
darbo. C. G. Chibicki, samdymo biu
ras 1149 Milwaukee Avė., arti Divi- 
sion St.

VYRŲ
Reikalauja varžtininkų (riveterių) 

ir sutaisytojų prie plieninių freitinių 
karų darbo. Atsišaukti:

PULLMAN CAR WORKS 
FREIGHT DIVISION, 

103čia gat. ir Cottage Grove Avė. 
Pullman—Chicago

EXTRA PROGA! Restaurantas 
pardavimui už “cash” arba mainymui 
ant namo arba lotų, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Lietuviais apgy
ventoje 'apygardoje. Pardavimo prie
žastis yra labai svarbi — patirsite 
ant vietos. Kreipkitės sekamu antra
šu: Naujienų Town of Lake Skyrius, 
No. 68, 1614 West 46th St.

PARDAVIMUI, 6818-20 S. Clare- 
mont Avė., — naujovinis 6 ir 7 kam
bariais dviejų augštų namas — dvie
jų augštų 3 mašinoms garažas — 4 
kambariais namelis. Garu apšildoma. 
Savininkas antrame augšte. »

PARDUOSIU LABAI PIGIAI 
šaltumynų, tabako, minkštųjų 
gerymų ir visokių smulkių daik
tų krautuvę. Pigi randa, yra gy
venimui kambariai. Kreiptis — 
125 E. 107 gat., Roseland, Iii.

PARDAVIMUI 0X0 GAS pe
čių šapai ir štoras. Turi būti par
duota greitai. Priežastis parda
vimo liga. Tel. Englewood 9465 
ar Kreipkitės:

3306 So. Halsted St.

PROGA KURIOS DAR NEI VIE- 
nas nėra turėjęs. — Pardavimui be- 
<ernė su visais įtaisymais. Taipgi 
randon krautuve. Pardavimo priežas
tis, liga.

3008 W. 39 St.
(Pershing Rd.)

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
su namu, biznis senas, namas 
mūrinis, gatadžiils dėl vienos 
mašinos. Priežastis pardavimo 
apleidžiu miestą. Kreipkitės:

3604 So. Wallace St.

PARDAVIMUI SALIUNAS “White 
Clover” geriausioj vietoj ant Town of 
Lake. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą. Norinti 
pirkti pasiskubinkite', nes tP&rsiduoda 
už gazia prieinamą kainą. Kreipkitės: 

WHITE CLOVER CLUB HOUSE
SALIUNAS, 

1632 West 46 St.

PARDAVIMUI GROSERNE 
minkštų gėrimų ir saldainių, ta
bako krautuvė. Parduosiu pigiai, 
nes turiu greitai apleisti miestą.

Kreipkitės:
740 W. 26th St.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas prie Parne.ll 
Avė. arti 35 gatvės. Turi du 
pagyvenimus po 4 kambarius, 
elektros šviesa ir naujos išei
namosios bei sinkos. Randa 
$30 mėnesiui. Kaina $2700.00. 
Savininkas priims automobi
lių kaipo pirmų mokestį, 
geras daiktas nusikraltyti 
vo karo ir garažo raudos 
žiemą. Užmokėk pirmą 
kestį karu, o namas pats 
siniokės.

Mes turim kitų gerų barge
nų.
STANDARD REAiLTY CO., 

736 W. 35th St.

PARDUODAMA PIGIAI 
RIVERSIDEJ.

Tik 68 lotai likę neparduoti prie 
Ogden Avė., tarp Pershing Road, 
Harlem* ir Powel Avė., du blokai nuo 
Desplaįhės upes į rytus, gražioj miško 
prezervoj. Gera proga statytojams 
ir spekuliantams.

Taipgi 5 kambariais bungalow, tik 
cą užbaigtas ir prirengtas kraustvtis. 
Parduosiu pigiai. Norėdamas šitos 
nuosavybės paimk kurį nebūk gatve- 
carį iki 22 gatves ar 48 Avė., o paš
tui paimk Lyons-Berwyn gatvekarį, 
ar automobilinį busa iki Desplaines 
upės. Jurgis Chernauskas, Savininkas, 
Ogden Avė. ir upė.

Designing, kirpimo, fitavirno ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mneruoja 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 lubu

sa- 
per 

mo-

NEGIRDĖTA PROGA

PARDAVIMUI REGIS- 
teris, visas randasi gerame 
stovyje. Galit matyti visa-i 
dos, 1-mos lubos.

709 W. 34th St.

PARDAVIMŪI GROSERNĖ 
ir saldainių krautuvė, 4 kamba
riai gyvenimui. Lysas, randa pi
gi. Priežastis pardavimo liga.

Kreipkitės:
737 W.j84th St.

PARDAVIMUI namas, 3 
kambariais ir krautuvė iš fron
to. Sykiu parduosiu grosernę ir 
bųfernę. Bižtiiš geras; parduo
siu pigiai.

5224 S. Mozart St.

Parsiduoda muro kampinis namas 
ant bulvaro, 2-jų flatų po 5 kamba
rius, elektros šviesa, aukštas cimen- 
tuotas skiepas, maudynės, ir visi pa
rankamai vėliausios mados Įtaisy
mais. Namas neša 30 nuošimtį, par
duosiu už $9,500. arba priimčiau kai
po pirmą {mokėjimą, kas tU”ėste, lo- 
ą, bučernę, automobiliu arba kitok 

gerą bizni, likusius kaip renda, na
mas turi būt parduotas ar išmainytas 
šitą mėnesj.

Kreinkitės nas 
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalba; 
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.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PK1VATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori tui’ėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu hudu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madisnn St.

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

PARDAVIMUI VALGY- 
kla, savininkas išvažiuoja iš 
miesto; biznio padaroma nuo 
$23 iki $35 į dienų. Atsišauk
ti tuojaus. Jim Korsak, 646 
W. 14th St.

PARDUODU SALIUNĄ, 
biznis senas, gerai išdirbtas.

Kreiptis:
2051 Coultear St.

PARDAVIMUI BARBER- 
nė 4 krėslais geroj 
biznis išdirbtas per 
tų. Atsišaukite:

1120 W. Madison 
Chicago, III.

vietoj,
12 me-

St.,

PARSIDUODA SALIUNO VIETA, 
su visais įtaisymais gera yra vieta 
žmonėms, kurie yra buvę saliuno biz
nyje; gali tą vietą tvarkyti vyras ar
ba moteris, kuri turi patyrimo. Atsi
šaukite pas

P. GADEIKA
1606 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 2 AUTOMOBILIAI: 

vienas Marmon limozinas $850.00, o 
kitas Paige touring — $650.00, 1919 
modelio. Abudu labai gerame stovy. 
Išvažiuoju į Californiją, todėl ir par
duodu. _>

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė; turiu greitai parduo
ti, nes turiu du biznius. Gali pirkti 
ir nemokantis tą darbą, aš išmoky
siu. Kreipkitės:

3303 So. Aubum Avė.
* Tel. Boul. 0619

3546 Diversey Avė. 
Juniper 9899

REIKALAUJAMA PRI- 
tyrusių moterų minkštoms 
vilnoms skirstyti, $20 į sa
vaitę. Atsišaukti:

B. COHEN & SONS, 
1100 W. 22nd St.

PAJIEŠKAU VAIKINO AR VYRO 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus mokintis 
amato; yra geras amatas, galima už
dirbti pinigo ir nebūti amžinai lebe- 
riais. Atsišaukite subatoj po pietų, ar 
nedėlioj nuo 9 iki 1 po pietų. Klaus
kite Mr. Mikšas, 736 W. 35 St.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA GROSERNE IR 
visokių maistų krautuvė, pardavimo 
priežastis nesutikimas šeimynoj; par
duosiu už teisingą pasiūlymą. Pra
gyvenimui 5 kambariai. Vieta gerai 
išdirbta.

AGNĖS STULGA,
3233 S. Halsted St.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Maxwell 5 pasažeriams, 1921 modelis, 
viskas geram stovy, parduodu iš prie
žasties ligos ir trumpa pinigų. Esu 
priverstas aukauti už $250.00. Kreip
kitės tuo jaus. 4630 S. Ashland Avė., 
antras augštas, Room 1, Yards 6079.

Klauskite: Mr. J. BAYERS.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKALAUJAMA LAN- 
gų plovėjų. Atsišaukti:

CHICAGO WIND0W
CLEANING CO.,

62 W. Washington St., 
Room 21

PARDAVIMUI CIGARŲ, SALDAI- 
nių, minkštų gėrimų, arba sodos, ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Lietu
vių apgyventa, labai gera proga ne
turėjusiam biznio. Aš išmokysiu.

Atsišaukite:
2012 So. Peoria St.

PARDAVIMUI saliunas 
ram stovy su lysu.

323 S. Kedzie Avė.

ge-

PARDUODAMA AUTOMOBILIUS 
Apperson Jack Rabbit 6 cilinderiais, 
geram stovy, naujos ratlankės, nauja 
baterija už $200.00.

STANLEY PLARPA, 
240 N. Central Avė. . 
Tel. Columbus 2886.

RAKANDAI

REIKALAUJAMA DARBI- 
ninkų druskai semti. 40c į va
landą. 9 Ir 10 valandų į dieną, 
nuolatinis darbas.

MORTON SALT DOCiKS, 
East South Water St.

Ties pavandene.

BUK PATS bosas ir pats darbinin
kas, automobilių mechanikas, nusi
pirk garažo biznį. Pusė, ar visas biz
nis gerai išdirbtas, parduosiu labai 
pigiai. Geistina butų, kad norėtų tai
syti automobilius. Nemokantį galiu 
pramokinti. Paklauskit “Naujienų” 
ofise Num. 157.

PARDAVIMUI 'labai pigiai 
grosernė ir automobilius sykiu, 
ar atskirai. Viskas geram stovy. 
Tikras bargenas — nepraleiskit 
progos. Kreiptis į savininką — 
667 W. 18th St. į krautuvę.

PARDAVIMUI MOKYK- 
lų reikmenis ir notion stock, 
priešais mokyklų, biznis iš
dirbtas per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo liga.

4544 So. Wood St.

PARDAVIMUI — Dvi krautu
vės, šeši pagyvenimai po ketu
ris ir penkis kambarius; geriau
sia kertė per aštuonis blokus į 
abi pusi. Chas. M. Weber, 2243 
22 Street.

TURI BŪTI PARDUOTA TUO- 
jaus sykio, ar po vieną vėliausios ma
dos rakandai 5 kambariams už kiek
vieną vidutinišką pasiūlymą. Taipgi 
gražus Grojiklis 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 galima užvaduoti pusę 
pinigų. Ateik tuojaus.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI (FUR- 
niture) 5 kambariams. Parduosiu vi
sus sykiu. Pigiai. Rakandai kaip nau
ji. Ateikite tuojau pažiūrėti, jei pa
iks, nupirksite.

731 W. 18 St.,
2 fl. iš užpakalio.

NAMAI ŽEME 
BARGENAI.

3 kamb. medinis ir 2 lotai, kaina 
$1950; 4 kamb. mvl. ir 2 lt. kn. $3000, 
įmokct $500; 4 kamb. md. ir 2 lt. kn. 
$2300, įmkt. $1300; 5 kamb. md. ir 2 
lt. kn. $2500, įmkt. $1250; 4-4 kamb. 
md. ir 2 lt. kn. $3250, įmkt. $1000; 4-4 
kamb. md. ir 1 lt. kn. $3750, įmkt. $1,- 
500; 6-6 kamb. md. ir 2 lt, kn. $6000, 
įmkt. $1000; 4 kamb. muro 1 lotas, kn. 
$2600, įmkt. $600; 5 km. muro, 1 lo
tas, kn. $6750, įmkt. $800; 4-4 km. 
muro, 1 lotas, kn. $7200, įmkt. $1000; 
5-5 km. muro, 1 lotas, kn. $13,000, 
įmkt. $5000.

Tie namai randasi Brighton Parke 
ir kitose vietose; su tais {mokėjimais 
galima pirkti o likusius kaip rendą. 
Turime lotų puikiausioj vietoj Chica- 
goj už $195 ir aukštesnėmis kainomis, 
business Jr rez’dencijos. Parduosime 
su mažu {mokėjimu. Kad nori įsigyti 
vieną iš tų bargenų, tai matykite.

Fitch Mgr.
J. N. ZEWERT & CO., 

4400 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI.
6 flatu kampinis muro namas, par

siduoda labai pigiai, arba išmainoma 
ant bučernės, lotų, ar mažo namo. 
Perkant reikia įmokėti $2,500. Kitus 
kaip rendą.

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

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO.
2 flatų biznevas mūrinis namas 

randasi nnt kampo, lietuviu apgyven
to! vietoj. Kaina $3,800. Mainvs ant 
didesnio namo arba ant kok’o biznio.

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

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

NAMAS RANDASI GRAŽIOJ RE- 
zidencinėj vietoj, kurį noriu parduoti 
arba mainyti ant namo, saliuno, ar 
bučernės. Namas biznevas su 4 kamb. 
pagyvenimui. Didelis bargenas. Atsi
šaukite prie savininko: •

1920 N. Oakley Avė., 
1-mos lubos

BRIGHTON PARKO BARGENAI!

Geras kampinis 2 'pagyvenimų na
mas po 6 kambarius; greitam parda
vimui, kaina $3,500; tas yra tikras 
bargenas ir ilgai nebus ta kaina. Taip
gi turiu pardavimui vieno pagyveni
mo namą su karštu 'vandeniu šildo
mu; turėdamas $1,000 gali pirkt’, li
kusią sumą išmokėjimais taip kaip 
rendą. Galima matyti dieną ar vaka
rais, atsilankykite pas 

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
i 4034 Archer Avė., 

Prie Califomia Avė.

DIDELIS GARAŽAS!
Pardavimui ar išmainymui ant 

ro namo 
biznis; , 
priežastį pardavimo patirsite ant 
tos. Atsilankvkite >nas

JOSEPH YUSHKEWITZ,
• 4034 Archer Avė.,

Prie Califomia Avė.

ne
gerai apmokantis garažo 

talpinantis 50 automobilių; 
vie-

3 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS, 
išeinamosios kiekvienam pagyvenime, 
gazas ir porčiai užpakaly. Turi par
duoti, išvažiuoja į pietus; jokis tei
singas našiuivmas nebus atmestas, 
<aina $4000, $2100 morgičio. Artesnes 
žinias gausite nuo mano namų agen
to. John Barch., 2008 Robey St.

PARDAVIMUI 2 augštų frame na
mas, cemento pamatu. Modemiškas. 
Ant antro flato 6 kambariai. Keturi 
kambariai iš užpakalio. Didelė krau
tuvė, su įrengimais. Grosernė ir sal
dainių krautuvė. 4 kambariai užpa
kalyj krautuvės. Žema kaina išmokė
jimais. Parduosiu pigiai.

504 W. 43rd St.

MAINAIS AR Už PINIGUS 
Didelis Bargenas

2 augštų mūrinis namas, 2 
pagyvenimai 5 ir 6 kambariais, 
randos neša $90 mėnesiui. Pri
ims, automobilių, ar bet kokį biz
nį.

Kreipkitės į

J. STUKIS, 
3355 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6894.

MAINYSIU NAMĄ DVIEM 
pagyvenimais ant biznevo namo 
arba bučernės. Mainysiu todėl, 
kad noriu eiti į biznį.

Tel. Lafayette 5107.

PARDAVIMUI 160 akrų 
Wisconsine, mainys ant nuo
savybės Chicagoje. Kaina 
$608. Atsišaukti — S. 61st 
Avė. Chicago Lawn Station.

MORTGECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MORGIČIAUS 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^

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.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausis 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo- 
cindamas. Ateik, ar parašyk.

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

$20 — IŠMOKTI BŪTI — $20 
ŠOFERIU IR MECHANIKU 

Aš išmokinsiu į 2 ar 3 savaites. 
Visokio darbo mašinomis važiuoti. 
Šoferio leidimas ir vieta garantuo- 

ama.
CHICAGO SCHOOL OF MOTORING, 

3807-9 W. North Avė.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
as barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber College, 

653 ir 609 W. Madison St.


