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Vokietiją valdys 
direktoratas

Spaudžia Chiniją

Prieš socialistus smarkiau
siai stojo fabrikantai, vadovau
jami liūgo Stinnes. Mat finan
sų ministeris socialistas Hel- 
fcrding įvedė didelius tikruo- 

si.ts mokesčus ir fabrikantai 
nebegali išsisukti nuo mokėji
mo' kaip kad būdavo 
pirmiau. . Todėl jie ir 
stojo piestu prieš socia
listus, kad jie norį sunaikinti 
industriją ir konfiskuoti ka-

Ambasadorius Harvey 
rezignavo

Taipjau pasitraukia ir amba
sadorius Ryme.

WASHTNGTON{ \sp. 4. — 
Valstijos departamentas pa
skelbė, kad |Jijngt. Valstijų 
ambasadorius Anglijoje ILar-

Iš Shane kompanijos 
rubsiuviy streiko

CHICAGO. — C. B; Shane 
streikuojantys rubsiuViai tęs
dami streiką tryliktą savaitę 
ir vis nepaliaudami kovoti, 
stumia Shane prie to, kad jis 
arba turės išpildyti streikierių 
reikalavmus, arba kraustytis

Kėsinasi ant darbininkų

Vokietijos fabrikantai nori vėl 
pavergti darbininkus

Vokietiją valdys keturi 
ministeriai

Kancleriu pasiliks St.^seman" 
nas, prie kurio bus priskir
ti dar trys ministeriai. Ne
ramumai tebesitęsia.

LONDONAS, sp. 4. — Nau
jasis Vokietijos kabinetas su
sidės iš keturių ministerių, 
sako Berlino žinia.

Kancleriu ir užsienio reika
lų ministerių pasiliks Strese- 

mannas, ekonomijos ir finan
sų ministerių bus MinoUx, vi
daus reikalų ir šalies gynimo 
ministerių bus Dr. Otto Ges- 
sler ir darl>o ir maisto mi- 
nisteriu bus Heinrich Braims.

Kancleris Stresemannas ma
no paduoti refichštagiįi tą re
formų bilių, kokį jis buvo pa
siūlęs senajam kabinetui.

Nors sukilimas Kuestrine 
liko užgniaužtas ir naujų su
kilimų Neištiko, betgi padėtis 
šalyje nėra rami, ypač Sakso-
nijoj, kur nuo 100 iki 200 
žmonių būriai nuolatos užpul
dinėja ūkininkus ir atėminėja

gely atsitikimų buvo susirė
mimų, kada į tuos puolimus 
ant ‘kaimų įsimaišydavo poli

cija. Viename atsitikime trims 
dešimtim policistų pasiprieši
no apie 1,000 žmonių, bet po
licista i netik juos mtveikė, bet 
dar suėmė apie 600 žmonių.

Tuo tikslu diplomatai pa
siuntė Chinijos užsienio reika
lų ministerijai notą, kuri yra 
atsakymu į paskiausią Chini
jos valdžios notą, kuri atme
tė visus svetimų šalių reikala
vimus dėl įvykusio gegužės 
mėn. Linčengo banditų epizo
do.

Atsakyme diplomatai pakar
toja, kad jie laikosi senojo nu
sistatymo, jog Chinijos val
džia yra atsakominga už sau
gumą svetimšalių visoje šaly
je ir todėl tapo išnaujo parei
kalauta, kad Chiniją išpildy
tų pirmesnius diplomatų rei
kalavimus — užmokėjimas di
delio atlyginimo, nubaudimas 

provincijos viršininkų, reor
ganizavimas geležinkelių sar
gybos ir griebi'mąsis aštrių 
priemonių prieš banditus.

Chiniją savo atsakyme > į 
pirmesnius reikalavimus su-: 

tiko užmokėti atlyginimą ban-« 
ditų suimtiems svetimšaliam^ 
ir tvirtino, kad jau yra grieb
usi priemonių nubausti kalti
ninkus ir reorganizuoti gele

žinkeliu sargybą, tečiaus val
džia atsisakė pripažinti. diplo
matams teisę reguliuoti pro
vincijų administraciją ir mai
šytis į geležinkelių apsaugą.

Nori panaikinti & vai darbo 
dieną

Stregetmannas pienuoja įsteigti 
dįktatorijrtį <lirdktoriatą.

Vėl bara Chiniją
ru-Reikalauja, kad ji stropiau 

pintųsi užbaigti banditizmą.

PEKINAS, sp. 4. — Diplo
matinis 'korpusas išreiškė ap- 
gailavimą, kad Chiniją nesirū
pina užgniaužti banditizmą ir 
apsaugoti svetimšalius.

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

BERL1NAS, sp. 4. — Kanc
lerio Strescmanno kabinetas 
rezignavo ir prezidentas Eber- 
tas tuojaus rezignaciją priėmė, 
įsakydamas Stresem>mpirti su
daryti naują kabinetą.

Stresemannas nemano su
dalyti naują kabinetą sulig 
partijų, bet sudarys mažą ka
binetą, panašų į direktoriatą. 
To kabineto uždaviniais bus 
užgriebti ekonomines verteny- 
bes, kontroliuoti kainas, pa- 
didiri'ti i>or<lirkcijq ' ir panai
kinti 8 vai. darbo dienos įsta
tymą. Delei pastarojo dalyko 
socialistai ir pasitraukė iš ka-^ 
bineto, tuo priversdami rezig
nuoti visą kabinetą.

Šitokie pareišlkimali rodo, 
kad kancleris Stilcsemannas 
stengiasi įvesti diktatorinį di
rektoratą ir kad reichstangas 
bus paleistas.
nitserijos bite 
tos sujungtos 
riai veiks po
role Stresemanno.

Socialistai kovoja prieš pa
naikinimą 8 vai. darbo dienos 
įstatymo, kadangi tai buttį 
pralaimėjimas visų koncesijų, 
kokias, darbininkai laimėjo po 
nuvertimui monarchijos. - To

kie žygiai ilgainiui gali prives
ti prie politinės ir •militarinės 
diktatūros, kokia liko įvesta 
Bavarijoj ir kur darbininkai 
ir socialistai yra smarkiausiai 
persekiojami.

Niekurios mi- 
panaikintos, ki- 
ir tie ministe- 
tiesiogine kont-

pitalistų turtus, nes 'kapitalis
tai tokių mokesčių negalį už
simokėti. Čia fabrikantų pat

riotizmas- išnyko ir jie pasiry
žo daryti viską, kad tik išven
gus tų mokesčių (taksų), net 
jeigu Vokietija ir prie sukili
mo ir galutino suįrimo priei- 
ų. Kartu fabrikantai yra pa

siryžę išnauijoz pavergti darbi
ninkus ir juos despotiškai val
dyti, kaip kad jie valdė prieš 
karą.

Kodėl Vokietijos kabinetas 
puolė

Socialistams pasitraukus 
ministerijos, rezignavo 
kiti ministeriai.

iŠ
ir

vey yra nusitaręs su pradžia 
ateinančių metų pasitraukti iš 
savo vietos Londone.

Tufo pačiu laiku sužinota, 
kad ir ambasadorius Ryme 
Child nebeketina grįšti Ry
man po to kaip jis už kelių 
savaičių sugrįš į Jungt. Valsti
jas.

Abiejų ambasadorių, pasi
traukimas esąs daromas asme
niniais tikslais 
dro neturi : 
valdžioje delei 
dingo mirties.

Dar nežinia
Coolidge paskyrė ką-nors į jų 
vietą.

(Eina gandų, kad Jlaryey 
pasitraukia tikslu vesti prezi
dento Coolidge jjrezidentinę 
kampaniją 1924 m.)

i ir nieko ben- 
su permainomis 
prezidento Har-

ar prezidentas

BERLINAS, sp. 4. — Trys 
žmonės liko užmušti ir keli 
sužeisti ‘Bindenburge, Augšt. 
Silezijoj, susirėmime tapo po
licijos ir nepatenkintųjų dar
bininkų, kurie buvo surengę 
demonstraciją,.

Pasitraukite kanclerio Stre- 
semanno (koaliciniam kabine
tui daug kalbama apie įvedimą 
civilinės diktatūros, paremtos 

karo stoviu.
Kabinetas rezignavo po to, 

kaip iš jo pasitraukė keturi i 
socialistai, kada jie atmetė 
kanclerio kompromisinį pa
siūlymą klausime astuonių va
landų darbo dienos, kurią, 
kancleris norėjo panaikinti. 
SocjfalJistaims pasitraukus Ir 
buržuazinių partiją miinfiste- 
riai mrtarė pasitraukti ir'pa
prašė Stresemannb praniešHi 
apie tai prezidentui Ebertui.

Tie skirtumai, delei kurių 
sodiaflistai pasitraukė iš kabi
neto, nėba pašalinti, kadangi 
kancleris Stresemannas atsi
sako nusileisti ir todėl reikia 
manyta, 'kad stipri Vokietijos 
socialistų partija dabar 
skelbs valdžiai kovą. /

Bavarijoj paskelbta 
• monarchija?

BFjRLINAS, sp. 4. — 
nepatvirtinta žinia, kad 
rijoj likusi paskelbta 
chija ir kad kronprincas 
rechtas likęs pakviestas 
ti sostą. .

Ravarijos legacija 
kad visa tai yra netiesa.

Gauta
Bava-

monar-
Rupp-
užim-

sako,

Fordas įsigaus Rusijon
(LONDONAS, įsp. 4. —For

do skyrius Danijoj padarė 
kontraktą su Rusija, sulig ku
rio jis pristatys Rusijai auto
mobilių ir traktoriui Rusijos 
atbilda voj i įpili. • Kontraktas Ii* 
ko padarytas įsakymu iš vy
riausios raštinės Detroite.

Iš trijy atveju bandė 
nusižudyti. r

pa-

išgelbėjo 5 angliakasius
FALKIRK, Škotijoj, sp. 4.— 

Vnki angliakasiai iš 40, kip 
riuos palaidojo ekspoilzija 9 
dienas atgal, šiandie Tiko ras
ti gyvi. Jų išgelbėjimas sutei
kė vilties, kad gal ir likusieji 
angliakasiai tebėra gyvi ir de
dama pastangų prie jų prisi
kasti. IšgeUačtioji maisto rve- 
turejo jau nuo pirmos dienos 
po eksplozijos. Ta ola, kurioj? 
jie dirbo, liko užlieta vandens, 
bet jiems pasisekė surasti ne
užlietą išsikišimą sienoje, ant 
kurio jie visą laiką ir išbuvo.

Catherine Leonard, 28 metų 
mergina, trečiu kartu , bandė 
atimti sau gyvastį. Tuos pasi
kėsinimus ji padarė paskuti
niais keliais mėnesiais.. Kiek
vieną kartą ji bandė nusinuo
dyti veronolu.

Ji tapo nuvežta į ligoninę. 
Jos gyvastei esą nėra jokio pa
vojais.

GHTCAGO. — Board of as- 
scssors apskaito, kad vlidutr- 
miesčio triobėsiai ir žemė yra 
verti $668,455,362, arba arti 
$73,000,1000 ne#?n
Teitais metais. GcntraJinis 

niifakturiiiTs disti^iktas, 
vidiLTmiesčio iki 39 gatvės 
vertas arti $200,0u0,000.

ina- 

niio 
yra

Nenuveikia 4 kaliniy

Taxi šoferis visu smarkumu 
įvažiavo į State gatvės gatve- 
karį. Jis tapo ant vietos už
muštas. Valiavusiems gatve- 
kariu žmonėms buvo nemažai 
bainąės.

EDDYVILLE, Ky., sp. 4? — 
Keturi ginkluoti kaleliai, ku
rie bandydami pabėgti iš ka
lėjimo užmušė tris kalėjimo 
sargus, vis dar tebėra nesu
imti. Jie laikosi užsidarę val
gomą j ame- kambary, nežiną 
rint kad tapo prisiųsta milici
ja, kuri iš kulkosvaidžių:' palei
do į tą kambarį daugiau kaip 
5,000 žuvių. Mesta ir troški
nančių bombų, bet ir tos nie
ko negelbėjo. Bus atgabenta 
dar daugiau; bombų. Kaliniai 
gi pabėgti negali.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 4 dieną, užsienio pi-* 

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių banku puvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 ?rv. sterlingų
Austrijos 100,000 kronų
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 markių.......
Finų 100 markių
Francijos 100 frankų ...

/ Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 Litų ........ .

• Lenkų 100,000 markių ...
Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 kronų ........
Šveicarų 100 kronų .......
Švedijos 100 kronų ....... .
Vokietijos 10,000,000. markių ' 2Mi<

i lauk iš biznio. Tada ir skobų 
rojus išnyks.

Dabar artinas teismas 
kompanijos areštavimo 
streikierių. Sakoma, kad ji 
išmananti ką reikės daryti 
kaip pateisinti tokį puol 
ant streikierių. Net ir “gud
rus” lietuviški boseliai nežiną 
ką reikės teisme sakyti ir kaip 
reikės teisintis, kad be jokio 
reikalo areštavo tiek daug 
žmonių. Kompanijos šnipai iš
sijuosę dirba, kad kaip nors 
suradus kokios medžiagos pa
naudoti teisme įrodymui, kad 
buk visi tie streikieriai laužė 
injunetioną ir kad už tą teisė
jas streikierius nubaustų. Bet 
streikierių žiniomis, šnipams 
nesiseka ir streikieriai 
tikisi, kad kompanija 
pralaimės. zTas pats balsią ir 
su kitomis prieš pavienius 
streikierius užvestomis bylo
mis.

Pasak streikierių, Shane 
gerai žinąs, kad jis unijos į- 
veikt’i negalės, tik ikišiol jis 
vis dar drąsino1 savo neprotau
jančius skebus, kad jie ir to
liau skebautų, kad tuo parod
žius, jog .jis turi darbininkų 
savo šapoje. O kas laukia ske- 
bų ulž poros savaičių, tai to 
jiems nė ShaniC, nė kiti bosite 
liai nesako.

Nesenai vienas skebšapės 
boselis pasitiko gatvėje strei- 
kierį ir klausia: “Ko neini dir
bti, kam čia vaigštai? Į tai 
streikieris atsakė irgi klausi
mu: “O ką tu darytum būda
mas mano vietoj, streikierių, 
o ne! bosu, streikuotum ar sk/e- 
bautum?” “Well, tas tiesa,” 
atsakė boselis, “aš važiuoju 
kitokiam vežime ir aš tufriu 
sakyti kaip kompanijai ge
riau.” Pasakęs tai jis nukiūti
no į savo skebšapę daugiau 
mulkių žvejoti.

Protaujantys žmonės dirbti 
už skebus negali. Streikieriai 
sako, kad kas jiems pasiūlytų 
ir geriausią algą, tai vistiek 
skebauti neitų. O kaip yra 
su Shane skebais? Jie dirba 
nuo štukų ir daugelis jų! teuž
dirba vos $10 ar $15 j savaitę. 
Streikieriams teko matyti ske- 
bų išmokėjimo konvertus ir 
jie žino, kad tai yra tiesa.

Skebauj antys toj dirbtuvėj 
lietuviai net ir savo draugams 
sarmatinasi pasakyti kur jie 
dirba. Jie tik sakosi kad dir
bą mieste prie kriaučių. Bet 
užsiminus ■ a.j>ic Shane, jie t>a- 
žijasi, kad< ten nedirbą, bet kad 
dirba įminėję dirbtuvėje, nes 
esąs senas kriaučius. Bet
gi taip išsisukti jiems nevyks
ta, nes greitai sužinoma kas 
streiklaužiauja.

Daugelis lietuvių, ne kriau
čių, tyčiomis važiu,oja prie 
skebšapės, 325 W. Madison 
St.,. išryto 7:30 valandą, 
kada skebai eina į darbą arba 
4:15 ar 5:15 vakare, kada ei
na iš darbo, pažiūrėti kaip at
rodo lietuviai skebai, nes juos 
lengva yra išskirti iš būrio 
žmonių.

— Toks kaip kriaučius.

dėl
70

ne-
ir

pilnai 
teisme

. $4.57 
$>.45

. $4.92 
$17.65 

. $2.69 
$5.84

. $4.50 
$10.00 
.... 20c 
$15.79 
$39.30 
$17:85 
$26.53

T

Keturi žmonės užmušti
ICMCAGO. — Vakar nelai

mėje su automobiliais keturi 
žmonės liko užmušti — trys 
vyrai if viena maža mergai
tė.

A. A. MARES OAMIJONAITIENES 
LAIDOTUVES BUS PETNYCIOJ

A. a. Marės Damijonaitiencs laidojimas įvyks šian
dien, t. y. Pėtnyčioj, Spalių 5 d., 1 vai. po pietų.

Nabašnikės kūnas iš namų yra jau išvežtas .į lai
dotojo p. St. P. Mažeikos įstaigą, 3319 Aubum Avė., iš 
kur rytoj, 1-mą valandą po pietų bus išlydėtas į Tau
tiškas Kapines.

Pp. Damijonaičių draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvių apeigose, suteikti miru- 
siajai paskutinį patarnavimą.

Lydėtojai automobilius — kas savo neturi — gali 
užsisakyti pas laidotoją. Mažeiką, telef. Yards 1138. .

Dar 32 saliunus uždarė 
vakar

Tarp jų yra šeši lietuvių galiū
nai.
CHICAGO. — Vakar mayo- 

ras Dever atėmė laisnius ir 
uždarė dar 32 saliunus. Tokiu 
budu nuo pradžios šios kam
panijos prieš asliunųs, mayo- 
ras uždarė jau virš 600 saliu- 
nų.

Tarp vakar uždarytųjų sa- 
liunų yra šie šeši lietuvių ga
liūnai:
John Tamitekunas, 2259 W.

Rosevclt Rd., x
Katrie Laj\v.icni|itia, 1300' W.

112 St.,
John Wiscovski, 5301 S. Pau

lina St.,
Peter Gelentus, 3258 Emerald 

Avė.,
A'Jex Giloicaitis, 7184 >W. Grand 

Avė.,
Walter A. Remkus, 10112 Vin- 

cennes Avė.
■ ' f

Pašalino policijos 
kapitonus

CHICAGO. — Vakar polici
jos viršininkui Collins reika
laujant, rezignavo keturi — 
East Side, Kcnsington, Grė
sliam ir Town Hali policijos 
stočių — kapitonai, kadangi 
jie neįstengė nusausinti savo 
distriktų.

Vidurmiesčio detektyvams 
įsakyta arba nusausinti vi- 
durmiestį, arba pasitraukti iš 
vietos. Jau daug kratų liko 
padaryta ir vidurmiesty.

75 mirė nuo munšaino
PHILADELPHIA, Pa., sp. 

4. — Sveikatos dėpartamentas 
paskelbė, kad šiemet, per aš- 
tuonius mėnesius Philadelphi- 
joj nuo nuodingo munšaino 
mirė 75 žmonės. Tai yra du 
syk daugiau, negu pernai mi
rė nuo munšąino per visus 
metus.

Naujas žemės drebėjimas 
Tokio.

. TOKIO, sp. 4. — Smarkus 
žemės drebėjimas • buvo jau
čiamas čia pereitą naktį. Gy
ventojai skubiai aplefdo na
ujus, o ir elektros šviesos liko 
atkirsto®.. Antradieny buvo 
jaučiama 14 sudrebėji-
mų. <

Gazolinas vėl pabrangsiąs.

CHICAGO. — Didžiosios 
aliejaus kompanijos sako, kad 
gasolino kaina neužilgo vėl pa
kils, kadangi perviršis jau bai
giasi ir neužilgo busiąs jaučia
mas net ir trukumas. Tada 
gasolino kaina vėl augštai iš
kilsianti — galbūt daug augš- 
čiatf, negu kad buvo ikišiol.

Šiandie — giedra; biskį šal
čiau*.

Saulė teka 5:50 v., leidžiasi 
5:27 v. Mėnuo teka 12:25 v. 
nak.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1

* ** . /

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip praris Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chičagolll.



S naujienos, cnm m

BALIUS DAINA JUOKAI
Subatoje, Spalio (Oct.) 6,1923

Balius su žaismėmis. Pradžia 7:30 vakare.

Nedėliojo, Spalio (Oct.) 7, 1923
Daina — Juokas — kalba ir šokiai

Kalba Dr. A. J. Karalius
įžanga 35 centai. Pradžia 8 vai. vak.

Rengia Lietuviu Tautos Parapija
35 ir Union Avė. gatvių.

Visus lietuvius kviečiamo širdingai ant šių vakarų, kad gerai, 
smagiai ir linksmai laikų praleidus,, pažaidus ir pasimokinus ko nors.

Visus kviečia KOMITETAS.

Kas Dedas Lietuvoj
Vilniečio tremtinio P

Mičiulio laidotuvės

Penktadienis, Spalis 5, 1923

Pranešimas

Iš Okupuotos Lietuvos

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
P^_ dS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Rodsevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavos

3501 So. Union Are., Chicago, III, 
Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
lančio vakare.

yisus bažnytinius patarnavimus 
atliekame imagai Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meile Dievo ir artymo.

nors blogos tektų darbinin
kams! O tas vis ūkininkai iš- 
gaudo. Valsčiais viršaitis »a- 
kysim, gavo žemės rėžį arti 7 
hektarų. Gauna ir kiti, tik 
sunkiausia 'gauti darbininkams, 
nes reformą daro tie patys 
ūkininkai, žinoma kreipdami 
savo pusėn. Kur gi toji kri- 
kščioniškojo (l|ik(uno darbiinJin- 
kams pažadėtoji žemė?

iLaisvamanis.

Kaunas.— 2 rugsėjo Kauno 
Ligoninėje pasimirė 41 metų 
amžiaus Pijus Mičiulis, vienas 
iš 33 Vilniaus tremtinių. Ve
lionis buvo “Lietuvos Žinių” 
bendradarbis ir redakcijos na
rys. Būdamas Vilniuje redaga
vo valstiečių-liaudinin'kų sa
vaitraštį lenkų kalba “Glos 
Ludu”; buvo didelis lietuvių 

scenos mėgėjas ir još veikalų 
rašytojas, parašęs penkių 
veiksmų dramą “Eršktečių ta
ku”, “Sugriautas gyvenimas” 
ir k.

4 rugsėjo, 5 vai. po piet ve
lionį Pijų nedidelis lietuvių 
inteligentų būrelis palydėjo į 
kapus. Ant kapų kun. J. Tu
mas pašventęs velionės grabą 
pasakė trumpą prakalbą apie 
mirusiojo gyvenimą ir jo nu
veiktus darbus.

Prisiminus, kad velionis Pi
jus Mičiulis darbavosi scenos 
ir raštijos dirvoje ir už lietu
vybės idėją tapo ištrėmimo au
ka,’ liūdną įspūdį darė matant 
tokį šaltą prie jo kauniečių 
lietuvių atsinešimą, kad paly
dint jo sustingusį kūną į- am
žiną atilsio vietą toks mažas, 
toks neskaitlingas žmonių bū
relis tedalyvavo. Mat velionis 
Pijus Mičiulis buvo |ne koks 

aukštai iškilęs ponas, bet su- 
vargusis tikras proto prole
taras ir tik dėlto jis ir šioje 
paskutinių atsisveikinimo va
landoje buvo taip užmirštas.

Savo kilimu velionis paėjo 
iš Ožkabalių sodžiaus, Vilka
viškio apskr., išėjęs Marijam
polės gimnaziją ir neužbaigęs 
Maskvos universiteto.

—Lietuvos darbininkas.

809 W. 35th SI., Wo |
Tel. Boulevard 0611 9? tfrtt J

PADAROM PIRKIMO SS PAR- J
DAVIMO RAŠTUS. į

Pasekmingai siunčiam* fjrdgns ir |
Parduodam LaivakMftes* j

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik Šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR, M. S. BASISTA,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom’St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki<i8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Bulgarų ekskursija.
. šiomis dienomis atvažiavusi 

Vilnimi bulgarų ekskursija, su
sidedanti iš profesorių, moky
tojų, studentų, ir kt., visa į 60 
asmenų.

Mums papasakojo, kaipo 
faktą, kad vienas vyresniųjų 
ekskursantų, sveikindamas sto
ty mokyklų delegacijas 'prabi
lęs šiais žodžiais: “Sveikinu 
jus, broliai lietuviai, Tamstų 
senoje sostinėje. Daug esame 
matę kraštų, bet tokia gra
žaus mieste! dar nesame ma
tę”. žodžiai “broliai lietuviui” 
lenkų delegacijų tarpe padarę 
tiesiog konsternaciją. Bot, jau 
kitą dieną bulgarai “pasitaisę” 
ir visur vartoję žodį “lenkai”.

ii

Išgirskime Jį
ir Dar
Sykį!

BALTIMORIECIŲ DOMAI!

Juozas Babravičius
Musų puikiausias dainininkas

Petnyčioj, SpalioS d

Subatoje, SpalHct. 6,1923
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c

Muzika J. Pociaus, Trio Sycopating Orkestrą

šiuomi pranešu visiems lietuviams, 
kad aš užėmiau S. A. Aleknos drapa
nų siuvimo vietų. Todėl šiuomi mel
džiu visus buvusius ir naujus kostu- 
merius atsilankyti. Aš darau drapa
nas ant užsakymo ne vien vyriškus, 
bet ir moteriškas. Priimu valymo ir 
dažymo darbų kaip ir pirmiaus. Už
tikrinu greitų ir teisingų patarnavimų.

Su pagarba,

Vincent Briedis,
911 W. 33rd St., Chicago, III.

DR. M. T. S'HERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas moterų ligų 
1724 S. Lopinis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912

Victrola No% 12a 
$275

Electric, $315
Mahogany

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.

ICTROLA ir Victor Rekordai prilygsti di- 
džiausiems dailės darbams pasaulyje. Vic- 

tro’la sujungia regiamają dailę su augščiausia 
ištobulinta pardavime garso daile ir, kožnas Vic
tor Rekordas, didžiausiųjų svieto artistų yra 
geriausia muzika.

Tai yra labai malonu turėti tokį instrumen
tą — ypač kai žinai, jog tai yra geriausia re- 
korduota muzika pasaulyje. O Victrolai paten
kina kiekvieno skonį — dvidešimts vienas sty- 
lius, nuo $25 ir augšeiaus.

Nueik į artimiausią krautuvę, Victor iš
dirbinių, o jų pardavėjas noriai pagrajis jums 
šiuos

Žemės reformos vy 
kinimas.

73978

Naujus Victor Rekordus už Spalį
/ Listo kain.

10 in. 75c

73976

Linksma Moksle!vių.
L. Hilke’s Kupelija 

žirgelis, šokis
L. Hilke’s Kandija

Barbora Polka
P. Raner’s Kapelija 

Milijonierius Polka
P. Raner’s Kapelija

Kiti patartini dėl jūsų Victor
Rekordų knygynėlio

10 in. 75c

METINIS RUDENINIS SUKIS
Rengia

Brighton Park Lietuviy A. B. Kliubas
Meldažio Salėje
2244 West 23ru Place

Resrldencijos Tel. Branswick 4887 
Ofiso Tel. Brunswick 7692

Dr. C. Yticiųs D. C. Ph. C
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12
1579 Milwaukee AveM 

Kampas Robey ir North Avė.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egząminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
Eerkant arba parduodant Lotus, 

iamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

VICTROLĄ dėl jūsų ir suteiks naują VICTOR katalo
gą lietuviškų rekordų.

73911 Kur Bakūžė Samanota
Mariona Rakauskaitė 

Du Kryželiai
Mariona Rakauskaitė

10 in. 75c
<< <c

73912 Po.Dubeltavu Ereliu — Maršas
Sousa’s Kapelija

10 in. 75c

Rankos Skersai -— Jūres Maršas 
Sousa’s Kapelija

ii ii

73913 Elenos — Polka
Kauno Kapelija

10 in. 75c
U Pabaiga Svieto — Polka 

Kauno Kapelija
ii Ii

65111 Girtuoklio Mirtis
Pundzevičius

10 in. 75c
U Skundas Prasčiokėlio 

Pundzevičius
ii ii

65121 Linksma Pavasario Atėjo Diena 
Kudirkos'

10 in. 75c
U Brolis Ant Dvaro 

Kudirkos
U u

69778 Šiaulių, Maršas
Pietro

10 in. 75c
U Gražiosios Dienos — Valcas 

Pietro
(< ii

72106 Aguonėle
Comvay’o Kapelija

10 in. 75c
<( (1) Suktinis; (2) Klumpakojis 

Convvay’o Kapelija
ii a

Kožnas VICTOR išdirbinių pardavėjai parodys jums

Victr oi a
žiūrėkit po dangčio ir 
ant korčiukės šių Victor 

vaizbaženkiių.
HJS M.aster^ voice''

Victor Talkjng, Machine Co.
Camden, N. J., U. S. A.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

. A. BARTKUS, Pres'.
1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago

Ižvarų musų vaisei u -
Kai kurie dvarinin-
Gorskis turi ir nė 

Kiti dvarininkai iki! 
negrįžo Lietuvon ir.

Yra;
IVKiĮ./) SS" j 

čapskienės Į 
dalini-

Šaukėnai (Šiaulių ap.). Sh 
žemės reforma pas mus deda
si taip, kaip ir kitose Lietuvos 
vietose, 
j e daug, 
kai kaip 
vieną, 
šiol dar
dvarus valdo užvaizdos. 
dvarų visai apleistų, kaip, 
kyši m, grafienes < 
Beržėnai. Bet žemės 
mas eina pamaži; dalinti ima
mos prasčiausios žemės.' Kad

Ar jus žinote, kad
Remfanties statistikos žiniomis ras

tomis archyvuose Ispanijos miestas 
Malos, tik $8,000 išeleido atradimui 
Amerikos. Prirengimui 3 laivų, Co- 
lumbus praleido tik $3,000. Viskas 
sykiu dėl atradimo Amerikos išrodo, 
kad tai buvo nebrangi kaina, sulygi
nus su šių dienų daromomis expedici- 
jomis atradimui kitų šalių. Ar jus 
žinote* kad Turkiškas tabakas yra tai 
pasaulyje geriausias tabakas ir Hcl- 
mar Turkiški cigaretei turi savyje 
100% gryno Turkiško tabako?

Visi kurie tik įdomaujate 
skaitymu “Naujienų”, dabar ga
lite gauti kas dieną,
K. LIUTKAUS KRAUTUVĖJ

101 South Frimont Avė. 
BALTIMORE, MD.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVE DENTISTE
Vai. 9—12 dienų, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

Dr. Anielė Kaushillas 
CH’ROPRACTOR 

3250 So. Halsted St., 
Ant viršaus Universal State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisų nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tų, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu yisokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedely, soredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir petnyčioj nuo 0 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir nę- 
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Ąve. Vai. 2 iki 7 p/m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedeliomis 9 iki 12.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAUIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St*

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

^29 So. Ld Šalie St. Room 530
J.-SA Central 6390
Vak. S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681

S. W. BANES, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. ♦ Vai.: G iki 9 vai.
.. . .......................... J

»«..■■■ I-*—*—■» ■■■■ I ■■■ ■ ■...........H

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St.,

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Paskutini Karta Chicagoj
DAINUOS SAVO
KONCERTE

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Avr. 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018. --- ------- _ ------- -

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St„ Chicago, III.

----------1—*..................

LIEPOS 
DRABUŽIU 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Michigan bulvaras 
tarp Jackson ir Adams

Juozo Babravičiaus koncertai, jo žavėjantis dainavimas, 
yra tikros tyros augštos dailės iškilminga šventė. Čia 
visus savo asmeiškus reikalus užmiršę, galime suteikti 
sau ir savo mylimiems tikro nepaprasto smagumo. Eiki- 
me-gi visi į šj JUOZO BABRAVIČIAUS koncertą, kurs 
yra jo atsisveikinimo koncertu su Chicagiečiais

IŠGIRSKIME JĮ DAR SYKĮ!

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jusu 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl It 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas. 
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22,50, $25.00 
$27.50 dabar ..............................  $18^4
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, 
$35.00. Dabar ..........................  $25.0^
1 ir 2 kelnių siūtai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.5(1 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 keblią 
siutai vertės nuo $22.50, $2&50 ir 
$27.50. Dabar ......................  $13-53
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 Ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.54’ r- 
augŠčiau.

S. GORDON f
739 W. 14th Str.

l-mos durys į rytus nuo Halsta, 
Atdara kasdien nuo 8 IR* f 
Snbatomis nuo 8 ryto lic '6 ii.—*
Ncdėliomis nuo 8 ryto 1U L

k
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Reikia Reguliariškai ' 
Su Daktaru.

Kūdikių aprūpinimai Ir 
nijtmaa yra dalyku <yro»

I
svarbos MmynaJ Ir tautai 
ir mes jaugiame. kad tai 
yra dalykas, kurj ims t®-' 

rime ngolbrUkab laiko-' 
tarpiai. atatc(l tr. tedarai 
peryvUdaaU..
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KŪDIKI^ 
GEROVĖS skYRIUS

Referendumas dėl 
bažnyčios.

fe-.

te-

Atsakanti Skrynutė 
Del Garsiy Cigarety

Helmars yra supakuoti 
kietose skrynutėse, taip 
jog jys pirkdami Hel
iu arus esate užtikrintas 
jog visados gausite juos 
šviežius ir geriausiame 
stovyje.
Paprasti cigaretai yra 
supakuoti į pundelius ir 
nešiojantis rūkytojo ki
šenėje susilaužo. Tokie 
cigaretai negali būti 
šviežus.
Helmar yra teisingai 
pavadinti “Amerikos 
garsiausi cigaretai”, nes 
išdirbėjai duoda jums 
geriausių, ką yra gali
ma pirkti už pinigus.
ATSIMINK SKRYNU-

Išdirbėjai augiausios rųšles 
Turkiškų ir Egyptiškų Ci- 

garetų pasaulyje.

I BOYES o/l O oi-2O
V aaa-K.amnvraannaur'Tr.tammm-sacsuana■■nata

M

GERIAU DABAR, NEGU VĖLIAU 
RŪPINTIS SAVO SVEIKATĄ!!

Išsirašyk

“Gydytoją
paveiksluotą sveikatos žurnalą

Prenumerata: Amerikoj $1.00. Kitose ša
lyse $1.50 metams. Vienas numeris 
15 centų.

Gydytojas
4454 South Western Avenue

Chicago, Illinois

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINES LIGOS
866 Milwaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Haymarket 3042 

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 diena, po pietų nuo
6 iki 9 Valandai vakare.

Ofiso Telefonas DR TJ A RROAD Busto Telefonas Central 4104 LFIv. 11. 2V. I51VV21.17 Armitage 8209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
T West Madison Street* kamb. 1202. Kampa* State gatvė*.

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų b* pagal sutaimą.

Ryga. (E.) Rugsėjo 1 d. pra
sidėjo referendumas dėl baž
nyčios. Prasidedant balsavi
mui imta varpais skambinti 
visose liuterių bažnyčiose, kur 
ėjo pamaldos. Kairieji latvių 
laikraščiai varo griežtą agita
ciją priH balsavimą. Dešinioji 
spaudos dalis sykiu su vokie
čiais stovi už balsavimą, todėl 
balsuotojų tarpe žymi dalis 
latvių. Latvių valdžia pasira
šius konkordatą su* šventuoju 
sostu ir seimifi konkordatą 
ratifikavus, turėjo suteikti 
Latgalijos ir Latvijos katali
kams privilegijų. Tuo tikslu 
buvo įsteigtas Rygoje katalikų 
vyskupatas. Katalikų vysku
pui perduota vokiečių liuterių 
Jokūbo bažnyčia. Su perdavi
mu įvyko tarp valdžios ir vo
kiečių tos bažynčios parapijo- 
nų kivirčas. Latvijos vokie
čiai pradėjo rinkti parašus, 
kad tas dalykas butų išspręs
tas refedendumo keliu.

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kūdikio viduriavimas yra 
pavojaus, kuriam reikia tuoj 
rėti. Ekstra atyda ir tinkama _ _ 
ra iš motinos puses, daug padarys, 
idant kūdikį pernešup per šį pavojin
gą laikotarpį.

Visados reikia saugotis viduriavimo, 
kadangi mažiausias užpuolimas, jei 
negydomas, gali privesti prie ,rimtų 
painiavų. Įteikia gydytoją šaukti net 
menkiems nuotikiams. Jei, vienok, gy
dytojo nėra galima gauti, tai butų 
patartina neduot maisto per 24 va
landas, duodant tik paprasto vandens 
arba miežinio vandehs. Jei po 24 va
landų kūdikiui pagerėjo, bandyk la
bai silpną mišinį (sakykime, pusę pa
prastos formules) ir stiprinkime iki 
mišinis atatiks kūdikio amžiui. Pa
prastai ima 10 dienų iki dvejų savai
čių kol kūdikis atgauna normalę pa
dėtį Viduriuose. Uga antrą sykį už
puola greičiau negu pirmą sykį.

Visados reikia bonkutes, čiulpikus 
ir virimo indus laikyti griežtai šva
rius. Tai geriausia atlikti pavirinant 
juos vandeny. Vandenį vartojamą mai
stą gaminant reikia išvirinti, ir atvė
sinti bei laikyti gerai uždaromame 
puode — o puodą ir uždangalą reikia 
pirma gerai pavirinti Sykiu tik tiek 
vandenio išvirk, kiek reikia visos die
nos penėjimams.

Krūtų pienas yra saugiausias pie
nas visados. Jei jo nėra, tai reikia 
parinkti maistui švarų, sveiką pie
ną, atmiežtą sulyg kūdikio amžiaus 
ir svorio. Jei nesi tikras savo aplin
kos gauname piene, tai kondensuotas 
pienas suteikia ideališką maistą, dėl
to, kad yra švarus, vienodas, mais
tingas, lengvai suvirškomas, ir visa
dos galima jį greitai paruošti.

Jeti duodama orančių sunka ir ko
šelės (kaip, rekomenduoja bile pieno 
formula), tai kondensuotas pienas tin
kamai vartojamas suteikia visus au
gimui reikalingus elementus.

Vidurių suirimo galima išvengti. 
Švarus maistas, švarus virimo ir pe
nėjimo indai, grynas vanduo atsigė
rimui, tinkamas kiekis maisto atatin
kamais tarpais, (įrauge su ganėtinu 
kiekiu šviežio oro ir saulės yra dide
li žingsniai viduriavimą išvengti. Mu
sės yra mikrobų nešiotojos įr dažnai 
užteršia maistą. Todėl svarbu tuos 
niekingus tvarinius vaikyti nuo kūdi
kio ir jo maisto. Neįleiskite musių 
į stubą.

Kaip rašėme, dažnai nutinka kad 
motinos negali žindyti kūdikių ir tu
ri duoti kitokį maistą. Geras, grynas 
karvės pienas tinkamai sulietas su 
tinkamu kiekiu geriausio cukraus at
stoja motinos pieną. O geriausias su
liejimas parinkto pieno ir geriausio 
cukraus parduodamas po vardu Bor
den’s Eagle Brand Pieno. Per tris 
gentkartes Amerikos motinos pasiti
kėjo šiam’ pienui. Penint sulyg nuro
dymų, jie yra arčiausias šalę moti
nos pieno.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daugelį kūdikių, kurių tėvai 
buvo juo išauklėti ir tėvų tėvai, ’60 
ir *70 metais. Kada pasvarstai kad 
Borden’s pienas yra tas, kurį per 
tris gentkartes vartojo ir dabar nuo
latos vartoja vis didesnis žmonių skai
čius. tai pamislini kad turi būti prie
žastis. O ta priežastis ta, kad jią už
ganėdino ir yrą saugus.

Nežiūrint kur tu eisi per visą šitą 
kraštą ir Kanadą galėsi veik kiekvie
noje krautuvėje gauti tą patį Bor
den’s Eagle Pieną šviežią ir sveiką. 
Visais atžvilgiais jis yra vienatinis 
saugus pienas kūdikių auklėjimui, 
kuomet motina negali žindyti.

*■■■*..... 4....
Skaityk šitus straipsnius kas savai

tę ir pasidėk ateičiai.

PAN-AR
Didžiausia Northwest Sides

Drabužių Krautuvė
Kviečiame jumis atsilankyti ir pažiūrėti musų pilną pasirinkimą 
rudeninių ir žieminių 2 kelnių siutų ir overkautų, užrubežinių ir 
vietinių išdirbiščių. Naujausių stylių dėl vyrų ir vaikinų.

Pan-ArtCa

Mis, A MIGHNIEVICZ-VIOIKIENt
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pcnnsylvani- 
jos ligonbučiuo-' 
se. Sąžiniškai pa . 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims ir

Į merginoms;
I kites, o 

pagelbą.

Šimtai jusy draugų jau yra 
įjas mus pirkę sau siutus ir 
pverkautus musy krautuvėje 
ir persitikrino, kad musų ta- 
yoras ir musų kainos yra di- 
džiausis pasiūlymas koks kada 
nors buvo. Jys galite pasiti
kėti musy pasakymu ir musy 
tavoru. Puikus seni biznio ide
alai, teisingumas yra charak
teristika viso musy darymo 
biznio su jumis.

Kodėl jys negalite dasižinoti 
apie musy didelės vertės šian
dien, vietoje kada nors vėliau. 
Ateikite ir pasimatykite su 
mumis. Jus nebusite verčiami 
pirkti.

P. S. Steponas J. Pannert pa
tarnavo publikai šioje apielin- 
kėjc per paskutinius dvide
šimts mėty.

othiers
Milwaukee, North Avė. prie Robey St.

*■
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Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai. t 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
i Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.V-. . 1 ... .............................

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2EUS -
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

■7-8, nedelioj 10-12 dieną. DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St. į
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 !
1824 Wabansia Av*.

Humboldt 1098
! Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

r 1 <
Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton j 

Parką
4454 So. Western Avė. 

(kamp. 45 Si.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak.
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki T2
............. ...... 1 1 1 SU ®l|l II III ■

f............. ■■■—. ............................ ........ ■■........................

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820 Į

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
' Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098A. L. DAVIDONISj M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel/Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:8Q iki 7:89 vakare, 

k—...................... ......

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki fl ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas 
te.......  , i...........     —J

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St. >DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257 DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 Somth Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

V-——,2—.................. —J

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfai 5574.
CHICAGO, ILL 

te u 1. 9

..................................

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

Garsinkities

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 Ud 9 v. 
vakare.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^rDR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

i Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktj Drexel 951 
Boulevard 4188 

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

NAUJIENOSE”

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkcwich 

BANIS
AKU8ERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES ŠEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

t
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Telefonas Boulevard 1939 į
DR. S. A. BRENZA Į

Ofiso valandos: < I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare *

4608 S. Ashland AveM
netoli 46th St., Chirago, III. I

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE

, No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo.
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8.

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago

————■ < 1 W I   I ■« /
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NAUJIENOS
Šie UUmiM Daily Newe 

PuMbhed Daily, ezcept Sundny *7 
The Uthoaniaa *ewa Pub. G©., Ino.

Editai P. Grigaiti*
1789 South Halsted Street 

Chicago, 111.
Telephone Roosavalt 850S

Subscription Kates i 
88.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chics 
$8.0t per year in Chicago.

8c per copy.
■ - - - ■ ■ -
Entered as Second Clasa Mattel 

March 17th, 1914, at th* Post Office 
rrf Chicago, III., undac th* act of 
March £nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. —- Telefonai! Roosevelt 8500.

$8.00
.4.00
.2.00
, 1.50

.75

8c 
18c 
75c

jiems raštus. Taip, nesenai 
buvo sukonfiskuota ir sude
ginta Kaune knyga “švent
raščio Paslaptys”, kurią pa
rašė buvusia kunigas Liudvi
kas Adomauskas. Spaustuvė 
“Raidė”, kurioje ta knyga 
buvo spausdinta, tapo užda
ryta.

Kunigai savo spaudoje ir 
pamoksluose nuolatos pasa
koja apie bedievių “žiauru
mą”, bet ar bedieviai daro 
taip, kaip Lietuvos “krikš
čionys”?

Yra nemažai šalių, kurio
se laisvamaniai turi savo 
rankose valdžią, bet’katali
kiškų arba kitokių tikėjimi- 
nio turinio knygų jie nekon
fiskuoja ir į ugnį nemeta. 
Išskiriant tiktai bolševikiš
ką Rusiją, kuri yra išėmi
mas civilizuotame pasauly
je, visos šalys, nežiūrint ar 
jos butų daugiaus ar ma-i 
žiaus bedieviškos, pripažįsta

BANKIERIAI PRISPYRĖ 
AMERIKĄ KARIAUT.

UžsimoHjimo kainai
Chicagoje — paltai 

Metams.................................
Pusei metų -------- ----- —
Triir.s minėsi am* 
Dviem minesiam 
Vienam minesiui

Chicagoje per nelieto jusi 
Viena kopija ....... ...

Savaitei............................. ..
Minesiui ..................................

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metams.......... .......    $7.00
Pusei metų 3.50
Trimis mėnesiams___ _—r 1.7o
Dviem mėnesiam---------------1.251 katalikų įsitikinimams pilną
įV 10TldJQl UlCjlCSllll ■ n T -IT -rr r   • I U | | •

: u.. i___ laisvę.i ietuvon ir kitur užsieniuose! I r
(Atpiginu) J Iš to matyt, kad laisvama-

Metams__________________ — $8.00 . j •
Pusei metų___ ______________ - i.oo niuose yra daugiaus zmonis-
Trims menesiams------------------ 2.oo kūmo, negu katalikų dvasiš-

Orderiu, kartu «u'u
SS

Seni 
argumentai. Žmones ima 

šviestis.

Hearsto laikraštis Chicagoje, 
Herald Examiner” rašo:

“Vienas dramatingiausiųjų 
nuo tikiu Amerikos istorijoje 
yra ką tik neįvykusis musų 
tarptautinių bankininkų su- 
bankrutavimas, kai Jungtinės 
Valstijos buvo netikėtai ati- 
dėjusios savo įstojimą į Euro
pos karą.

“Amerikos bankininkai, vei
kdami kaipo Europos sąjungi
ninkų finansiniai agentai, bu
vo davę $400,000,000 žmonių 
pinigų, sudėtų bankuose, są
jungininkams — rizikuodami 
prakišti juos, jeigu sąjungi
ninkai butų pralaimėję, o šie 
negalėjo laimėt be Amerikos 
pagelbos. ;

“Na, mes įstojome į karą. 
/ Keletu dienų vėliaus, baland

žio 24 d. 1917 m-, buvo priim
tas pirmutinis Laisvės Pasko
los aktas. Viena diena vėliaus 
Britanijos ambasadorius gavo 
čekį ant tos sumos pinigų, ku
rią New Yorko bankininkai 
buvo iš kalno privačiai davę 
sąjungininkams.”
Taigi yla išlindo iš maišo. I 

learsto laikraštis atvirai pasa
ko, jogei Jungtinės Valstijos 
įstojo į karą tam, kad išgelbė
jus Amerikos bankininkų biz
nį.

Bet karo metu jisai to nesa
kė. Priešingai, jisai visa gerkle 
Šaukė, kad Amerika gelbsti nuo 
vokiško barbarizmo pasaulio de
mokratiją ir civilizaciją.

<<

kiau kovoja už tas teises ir vis Į svarbiai ir gudriai mokės pa 
geriau sugeba jomis pasinaudo- kalbėti.
ti?

Taip yra ir su pąrlamentu. | politika yra 
Daugelis žmonių, tiesa, dar ne-, 
supranta jo reikšmės, bet geres
nės valdžios formos iki šiol dar 
visgi niekas nėra suradęs. Per' 
parlamentą visi žmonės turi ga- i 
limybės dalyvauti šalies valdy
me.

Geras laikraštis - 
koks jis turetųbuti

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoje Gomper- 
sas griežtai pasipriešino su
manymui steigti nepriklau
somą darbininkų partiją. Ji
sai sako, kad Europos dar
bininkų pavyzdys negalįs jo 
įtikinti, kadangi Amerikoje 
esančios visai kitokios sąly
gos. |

Tai yra labai senas argu-1 
mentas. Kitąsyk jį nuolatos 
vartodavo senieji darbinin
kų vadai Anglijoje, kuomet 
jie būdavo raginami imti pa
vyzdį iš vokiečių ir francu- 
zų ir steigti darbininkų par
tiją. Jie sakydavo, kad Bri
tanijoje esančios visai ne to
kios sąlygos, kaip Europos 
kontinente; Britanijos dar
bininkai galį daug daugiaus 
laimėti su pagelba savo uni
jų, negu su pagelba nuosa
vos politinės partijos.

Ir kaip šiandie Ameriko
je Gompersas pataria darbi
ninkams rinkimuose balsuo
ti už savo “draugus” repub- 
likonų arba demokratų (daž
niausia pastarųjų) partijo
se, taip kitąsyk konservaty
viai Anglijos darbininkų va
dai ragindavo darbininkus 
remti liberalų partiją.

Ėet Anglijoje tie laikai 
jau praėjo. Tenai ne tiktai 
gyvuoja galinga Darbo Par
tija, kuri turi daugiaus kaip 
140 atstovų parlamente, bet 
ji yra priėmusi ir socialisti
nį programą, kuris'principe 
niekuo nesiskiria nuo Euro
pos kontinento socialistų 
programų.

Tas pats bus ir Ameriko
je. Klausimas eina tiktai 
apie tai, kiek ims laiko, iki 
šios šalies organizuotieji 
darbininkai pradės sekti Eu
ropos darbininkų pavyzdžiu.

Drau-Pirmutinė Mokslo 
gų paskaita, kuri įvyko pe
reitą nedėldienį Chicagoje 
(Raymond Institute), turėjo 
gana gero pasisekimo. Ne- 

' žiūrint įžangos, į ją susirin
ko daugiaus publikos, negu 
paprastai renkasi į agitaci
nes prakalbas. Ir ji išklausė 
paskaitą labai atidžiai.

Tas rodo, kad musų žmo
nės jau pasiilgo mokslo ži
nių ir ima suprasti, kad rei
kia šviestis, o ne tiktai ves
ti tarp savęs amžinus gin
čus. “ •

Poryt bus antra Mokslo 
Draugų paskaita.

Apžvalga
h............ ■■ ■ —

BAŽNYČIA — GERMANI
ZACIJOS ĮRANKIS.

Knygų 
deginimas,.

........J. ,

Lietuvos kunigai jau ne
begali spirginti ant laužų 
eretikų ir bedievių, kaip bu
vo daroma viduramžiuose 
katalikiškose šalyse, tai jie 
bent stengiasi inkvizitorių 
fcudu naikinti netinkamus

Prūsų lietuvių spaudoje ran
dame tokių žinių apie bažnyčias 
Klaipėdos krašte:

“Klaipėdos krašte yra 29 
evangelikų .parapijos su 33 
kunigais. Trys kunigai yra 
lietuvių kilmės, kiti vokiečiai, 
iš kurių tūli šiek tiek moka 
lietuviškai. Yra ir tokių (4), 
kurie lietuviškai nesupranta 
nieko.

“Vokiečiai kunigai žmones 
pamokinti lietuvių kalba ne
sugeba ir nenori. Pamokslinin
kus (konfirmandus) netiesio
giniai verčia eiti į vokiškas pa
mokas ir tokiu budu juos ger
manizuoja..

“Klaipėdos krašto bažnyčia 
ir po politinio krašto atskyri
mo pasiliko suvienyta su Prū
sija.” . i
Mažojoje Lietuvoje yra ir ka

talikų bažnyčia, bet joje tokie 
pat santykiai:

“Klaipėdos krašto katalikų 
bažnyčia su 3 kunigais yra 
bendrai tokioje pat padėty. 
Jie iki šiol prigulėjo nuo Erm- 
lando vyskupijos, Prūsuose.” 
Vadinasi, ir protestonų ir ka

talikų bažnyčios Klaipėdoje yra 
germanizacijos įrankiai. Kunigi
ja, ar šiokios ar tokios bažny
čios, pasirodo, visuomet eina iš
vien su ponais.

Kitąsyk Lietuvoje kunigai 
buvo “lenkiškos kultūros” apaš
talai.

į “P. L. Balso” bendradarbis 
Brolis tuo klausimu rašo:

Laikraštis turi didelę reikš
mę. Bet jis bus naudingas tik 
gerų redaktorių rankoste. Kas 
dieną mes skaitome laikraštį. 
Dauguma žmonių vien jų dau
giausia ir teskaito. Aišku, kad 
tas turi didelę reikšmę žmo
gui ką jis skaito. Iš laikraš
čio gali pasimatyti gero ir blo
go, o iš kito ir nieko nepasi- 
matyti. . Laikraštis yra kaip 
draugas, su kuriuo pasišneki. 
Tas draugas žino pateikti nau-l 
j ienų ir užtat jis pageidauja-1 
mas. Paprastuosius laikraš
čius dėl naujienų vyriausiai 
žmonės tik ir laiko. Bet tarp 
tų naujienų jis tau papasakos 
ir šiaip savo nuomonę, o kas 
pikčiausia, pasakos kartais ir 
to, ką jis pats nĮetiki. Jis veid
mainiaus ir meluos savo sau- 
naudiškaisiais tikslais. Laik
raščiai beveik visuomet yra 
partijų bei interesantų grupių 
įrankiai. Čia jau jie visuomet 
teisybę pasakyti negali, bet 

ponas J. Gabrys-Paršaitis, bla-1 turi tarnauti šiaip ar taip sa- 
škęsis per keletą metų iš vienos vo partijos ir savo grupės in- 
pusės į kitą, sugebėjo pagalios | teresams, Be vienpusiško da-| 
įsipiršti bendradarbiu Lietuvos 
oficiozui, “Lietuvai”.

“Lietuva” deda ilgus jo laiš
kus iš Genevos apie Tautų Są
jungos seimą. O ar seni tie lai
kai, kada jam buvo draudžiama 
net pasirodyti Lietuvoje!

ŽMOGAUS LANDUMAS.

NEPAISYMAS — BLOGU
MO ŽENKLAS?

skaityti du 
laikraš- 
dalykai 

pusių.
Kartais 
to galo, 

kieno“Vienybė” spėja, kad jau at
ėjo gadynė, kada parlamentariz
mas bus atmestas taip pat, kaip 
buvo atmestas monarchizmas, 
nes —

“Italija su jos Mussdlini, Ru
sija su jos Leninu, Bulgarija 
su jos militaristais, o dabar 
ir Spanija su jos Rivera — vis 
tai pavyzdžiai kaip niekas ne
paiso parliamentinių įstaigų 
ir niekas nešoka jų ginti.”
Italija, Rusija, Bulgarija ir 

Ispanija tai dar visgi toli-gražu 
nėra viskas. Jeigu pasibaisėtina 
suirutė, kurią pono Poincarė po
litika iššaukė Vokietijoje, pri-j 
vestų prie parlamentarizmo su
irimo ir pastarojoje šalyje, tai 
dar visgi paliktų labai daug val
stybių, kur parlamentarizmas 
laikosi tvirtai. •

Bet sakysime, kad laikinai! 
imtų ir visas pasaulis paniekin
tų parlamentus — ar tai reik
štų, kad ta valdžios sistema jaji 
yra netikusi?

Didžiojo karo metu, kuris tę
sėsi daugiaus kaip ketverius 
metus, kuone visam pasaulyje 
buvo nepaisoma to, kas yra ci
vilizuotų žmonių branginama 
jaikos laiku; bet butų nesąmo
nė daryti iš to išvadą, kad ka
ras esąs geresnis daiktas, negu 
taika?

Baudžiavos tęsėsi ilgesnį lai
ką, negu* ilgiausi karai. Bau
džiavų sistemoje ne tik ponai 
nepaisė žmogiškų ūkininko tei
sių, bet ir patys ukininkai-bau- 
džiauninkai nemokėjo jų vertin
ti. Bet baudžiavos visgi, laikui 
bėgant, buvo panaikintos, ir 
šiandie niekas nebenorėtų jas 
grąžinti. , ; v

Ilgą laiką visi darbininkų kla^ 
sės žmonės nepaisė pilietinių ir 
politinių teisių. Net ir po to, kai 
jie tas teises įgijo,/daugelis jų 
nežinojo (ir šiandie dar lemtai 
nežino), l$:ą su jomis daryti. Bet 
ar nėr& faktas, kad bendrai im-| 
ant darbininkai tolyn vis smar- Berods,- tiesa, ne visi vienodai 800,000

pats nežinos
Bet kitas ' nežfinoji- 
ilgo ieškojimo liepto 
aukšta išmintis. Se- 

sakė:

lykų nušvietimo čia jau neap
sieis.

Kadangi . taip yra ir kitko 
laukti nei negalima, tai bus 
patartina kožnam kurs tikrą 
tiesą nor žinoti,
priešingos nuomones 
čiu; per tai' jau bus 
nušviečiami iš abiejų 
Ta§ labai naudinga, 
jis tuomet pareis prie 
kad nei 
teisybė!, 
mas prie 
galo yra
nasis Graikų išminčius 
Juo daugiau žinau,' juo dau
giau išpažįstu, jog esu nieko 
nežinąs. Nežinėlis daug dau
giau yra įsitikinęs savo žino
jimu negu išminčius. Nežine- 
lis už savo įsitikinimus galvą 
guldo, o mokslo žmogus žino, 
kad nieko tikrai negali žinot. 
Iš tos priežasties ir taip pavo
jinga nežipoliui arba bemoks- 
liui žmogui tokią nuomonę pa
sakyti su kuria jis nesutinka. 
Jis užpuls baisiausiai. Mokslo 
žmogus taip greitai neužpyks; 
nes jis žyio, kad visokių žmo
nių ir visokių nuomonių yra 
ir kad taip .tur būt; o būtino
sios teisybes (absoliutės teisy
bės) niekas žinoti negali. Ta
tai patvirtina filosofai.

Prie laikraščių grįžtant, la
bai brangyti privalysime tuos, 
kurie šalia svarbiausių kasdie
ninių žinių teikia daug ir svar
bių pamokinančių dalykų iš 
ūkio, politikos, mokslo, doros, 
tikybo|s», kūdikių užantin i mo, 
šeimynos arba familijos gyve
nimo, apie jaunimą, tautą, kal
bą, gamtą, istoriją, geografiją, 
sveikatą, pasaulėžvalgą arba 
filosofiją ir t.t. Kad laikraštis 
apie tokius dalykus tetiktų aiš
kaus, lengvai suprantamo, len
gva kalba pasakyto 
tai jis butų brangus.

Užtai jis turėtų 
tuščius ’ šiaudus kulti
džias ir amžinai pasikarta jau
čiais ginčais bei Žodžių kaupi
mais, kur mažai tepasakoma 
minčių. Ginčytis yra visai ne
sunkus dalykas. Giiičytįs, sa
kysime, kad ir ajfie politikos 
arba tautiškus klausinius kož
nas vienas moka; ir vargu 
atrasime to, kurs negalėtų il
gai ginčytis, dienų dienas, nuo 
ryto lig vakaro, jei tik norėtų.

mokslo,

mažiau 
bergž-

Giiičytįs, są-

Politiškų ginčų turi būt it 
žinoma, didei 

svarbus dalykas. Politika 
sprendžia dideliausios reikš
mės klausimus, antai kaip tą, 
kur tur priklausyti Klaipėdos 
Kraštas, koki jo turi būti vi
dujinė tvarka, ir kokiom sąly
gom jis tur prisiglausti prie 
Lietuvos. Del tokių ir pana- 

Įčių dideliausios reikšmės klau
simų, štai ir dėl bažnyčios, mo
kyklų, muitų, vąliutos, prekių 

| ir t.t. negalima palikti nepasi
ginčijus.

Bet tas visas ginčas turi 
derėti tiktai pasiaiškinimui. 
Taį čia juk piktų žodžių varto
ti kaip ir nereikėtų. Pasakyti 
aiškiai savo nuomonę, atre- 
miant tuonri priešo laikraščio 
nuomonę; to galėtų pakakti. 
Het mes žinome, kad papras
tam gyvenime to nepakanka, 
bet tur būti varoma ir agita
cija. Tam tikslui tai reikia 
tyčia pastatyti į negerą šviesą, 
dar nusitverti prie to ir asme
nis, personas. Rftikimų laiku 
politikos laikraštis be agitaci
jos neapseina. Bet šiaip tos 
agitacijos neturėtų būti.

Į Abelnai bene 
pasakyta, kad 
yra geras, kurs 
agituoja, o kuo daugiau teikia 
svarbiausiųjų žinių bei rimto, 
ramaus pamokslo. Del paties 
gerbiamojo skaitytojo tas yra 
naudingiausjia. ĮKurs agituo- 
ja, tas tarytum žydas arba 
mekleris, čigonas nor mane 
p?er!katLb&ti. Juk gerai kad 
agitacija varoma už gerą tiks
lą, bet dar geriau, kad tos 
agitacijos amžinai -nebūtų. 
Kožnas žmogus turėtų būti su- 
protėjęs, sutvfiiįtėjęs savo aviš
ki išmanymu bei nujautimu.

Iš Sauliaus berods galėjo 
pastoti Paulius. Bet Saulius 
ir nebuvo auklėtas taip, kaip 
mes narime, kad žmonės butų 
auklėjami. Jam jo profesorių 
(nes Saulius ėjo raštemokyto- 
jų mokyklas) buvo įkaliama: 
kas ne visame sutaira su raš- 
temokytojų bei kunigų moks
lu, tas yra prieš Dievą, tą rei
kia akmenimis Užmušti. Jis 
čia tai buvo labai vienpusiškai 
išauklėtas ir buvo sufanatizuo
tas. Mes atpenč mokinami, kad 
reikia abiejų fcusių laikraščius 
skaityti ir su abiejų, beje vi
sokių. nuomonių žmonėmis 
nuodugniai pasišnekėti, prie to 
ir knygų apie politikos klausi
mus skaityti, partijų progra
mas gerai žinoti, o tai savo 
partiją pasirinkti. Taip pada
rius, visą amžių tu ir galėsi 
prie savo partijos pasilikti, o 
agiteija jau nieko nebepada
rys.

Gaila, kad tiek daug vietos 
laikraštyjle pritepama agitato- 
riškais straipsniais ir agitato- 
riškomis ižiniomisi. Vargšas 
skaitytojas tokiu budu tary
tum amžinai tur klausytis, 
kaip tuodu du, jo laikraščio 
redaktorius su priešo laikraš
čio redaktorium čia ginčijas. 
Tai laiko sUsipustyjimas, kurį 
galėtum išnaudoti daug ge
riau, skaitydamas per tą va
landą naudingą knygą, darbą 
dirbdamas arba eidamas atsi- 
kvapstyti, kad paskui vėl nau
ju atsigaivinimu galėjus dfrb- 
ti.

Kas yra ‘Darbo 
Federacijos’va

dai Lietuvoj.

bus teisybė 
tas laikraštis 

kuo mažiau

Kauniškis “Socialdemokra
tas” deda šitokį “mažmožį”:

“Lietuvos” 180 nr. praneša, 
kad Ūkininkų Sąjunga įsteigu
si Cen tralinį Liaudies Banką. 
“Darbas sėkmingai pradėtas ir 
pačių ūkininkų vedamas, per 
U k i n i n ki ų Sąjungą. 
Liaudies Bankas be
matant išsiipės įga
li n g ą ūkininkų e k o- 
n o"m i n ę orgianižaci- 
j ą”, (mano pabraukta. M^nas) 
rašo laikraštyje, matyti, kuris 
nors to banko įkūrėjas. Ban
kas išsiplės į galingą ūkininkų 
ekonominę organizaciją. Vadi
nasi, Ūkininkų klasė, įsigyja 
naują savo organizaciją, kuri 
sujungia ūkininkų koperaty- 
vus, Ūkininkų draugijas, kuri 
centralizuoja 'ūkininkų pirki- 
mą-pard^vimą. Bankas stiprins 
ūkininkus ekonominiai, stip
rins juos ir politiniai. Tuo la
biau, kad tą banką veda Ūki
ninkų Sąjungos prąvadieriai: 
Mikšys, Josiukas, Draugelis ir 
panašus. Ūkininkų Sąjungos 
tikrasis galva — pats Vailo
kaitis — neįeina nė į to nau
jo Banko Valdybą, nė į Tary
bą. Į valdybą įeina tiktai jo 
banko direktorius' A. Katilius.

Mes pro šį faktą — steigi
mą naujo Ūkininkų Sąjungos 
banko ---- gal būt praeitume
tylomis. Mes žinome, kad Ūki
ninkų Sąjunga yra viena iš 
reakcingiausių, konservatin- 
giausių ūkininkų ortganizadijų, 
kad Ūkininkų Sąjungos pryša- 
kyje stovi Vailokaičio Bankas, 
kurs per keletą Lietuvos val
stybės gyvavimo metų įsigyjo 
milžiniškus turtus, kad tokiu 
budu, Vailokaičio Bankas per 
Ūkininkų SąjjUngą faktinai už
grobė Lietuvoje politinę vald
žią ir valdo ją sulig savo va
lios. Mes tai žinome, bet ma
nome, kad tai žino ir visa gal
vojančio ji visuomenė.

Ir mes pašventeme tam Ban
iui šitas eilutes tiktai štai dėl
to.

Ūkininkų Sąjungos Banko 
pryšakyje, šalę Ūkininkų Są
jungos vadų, greta Mikšio, Jo- 
siuko, Draugelio, greta Vailo
kaičio Banko direktoriaus, gre
ta Cemarkos ir kitų? mes ran
dami išrinktą į to banko ta
rybą į D a r b o Federaci
jos vadą, Viktorą 
Beržioką. Pasirodo, kad 
ir federacininkas Beržinskas 
taiko pakliūti i to banko di
rektorius, kurs nori “išsiplėsti 
į galingą ūkininkų ekonominę 
organizaciją”..

Beržinskas — Seime Fede
racijos frakcijoj; Beržinskas — 
Darbo Federacijos laikraščio 
“Darbininkas” redaktorius; Ber
žinskas — Ūkininkų Sąjungos 
Banko Tarybos narys; Beržin
skas' sakosi mitinguos esąs 
Kauno fabriko darbininkas.

Beržinskas^ ne vienas toks, 
— Darbo Federacijos galvos 
visos tokios gudrios.

— M-nas.

samdinių. Vieninteli išimtimi 
yra rūbų siuvimo pramone 
New Yorke. Šičia, dėl to, kad 
rūbų siuvimo pramonė yra 
gerai organizuota, darbininkų 
(ių) algos siekia ytin aukštai, 
nežiūrint to, kad toj pramo
nėj dirba žymus skaičius mo
terų.

Aukščiausias algas moterys 
ima rūbų siuvimo pramonėj 
New Yorke. Mažesnes algas, 
bet visgi ne mažiausias, uždir
bo moteris kai kuriuose batų 
siuvimo fabrikuose, audiny- 

člosc ir fotografinių aparatų 
(kamerų) dirbtuvėse. Tūlos 
moterų šitose pramonės šakose 
uždirba daugiau, kitos — ma
žiau, bet abelnai imant, vidu
tinis jų uždarbis siekia 17 do
lerių savaitėje.

v Mažiausias algas gauna kon
servų pramonėj ir pirštinių 
dirbtuvėse. Čia vidutiniai jų 
uždarbiai siekia 11 dolerių sa
vaitėj arba ir mažiau.

Mažiausias vyrų algos yra 
cigarų dirbimo pramonėj. Vi
dutinės cigarų dirbėjų algos 
siekia 25 dolerių savaitėj.

Kąi šitaip dalyfkdi klojasi 
§u vyrų ir moterų darbo aj>- 
mokėjimu, darosi aišku, kodėl 
Illinois valstijoj samdytojai 
ima darban moteris ir neduo
da darbo vyrams. Kad samdy
tojai Illinois valstijoj pasižy
mi tokia praktika, rodo tos 
valstijos darbo departamento 
raportas iš pereito rugpiučio 
mėnesio. Pavyzdžiui, skaičius 
moterų, samdomų kokiose 500 
įstaigose, nuo balandžio iki 
rugpiučio mėnesio padidėjo 
pusseptinto nuošimčio, nors 
skaičius visų samdomų darbi
ninkų (vyrų ir moterų) suma
žėjo per tą laiką vienU nuo
šimčiu.

Tatai reiškia, kad vyrai dar
bininkai atleidžiama iš darbo, 
o į jų vietas imama moterys. 
Skaičius moterų darbininkių 

metalo amatuose padidėjo pus
šešto nuošimčio bėgiu vieno 
mėnesio, t. y. laikotarpy nuo 
liepos iki rugpiučio mėnesio.

(Darbas)

JUOKAI
Vyskupas. '

Kikulių bažnytkiemį pir- 
kartą turėjo apsilankytimą 

vyskupas, tai žmonės iš visos 
parapijos skubinosi bažnytkie- 
min, kad vyskupą .pamatytų. 

‘Daugybė kunigų važiavo ka
rietomis vyskupo pasitikti.

Vietos klebonas pasitiko jį'to
li už bažnytkiemio ir pasipra
šė savo karieton. Vyskupo ka
rietoje liko tik vienas kunigas 
ir vyskupo šuva. Kada karie
tos prisiartino prie bažnyčios, 
žmonės grūdos, kad pamačius 
vyskupą. -Viena senutė, kurį 
savo ąmžiuje nebuvo vysku
po mačiusi, klausinėjo, kuri 
tai vyskupo karieta. Jai kiti 
parodė. Ji, pamačiusi karieto
je kunigą ir vyskupo šunį su
šuko su nusistebėjimu.

“Oi tu Dievuliukai, Dicvu- 
liukai! kunigas kaip kunigas, 
bet vyskupas — kaip tik šu
va!!!”

New Yorko Amalga- 
meitv Bankas.

Motery darbas mažina vy 
ry darbininką algas

Vyro bėdos.
Vyras sugrįžęs vakare na

mo iš darbo, rado užrakintas 
triobos duris. Negalėdamas 
įeiti ir nesulaukdamas sugrįš- 
tant pačios, bandė įlysti trio- 
bon pro langą. Vienok langai 
buvo uždarinėti. Vargšas vy

relis, prisikankinęs, ant 
šiaip taip įlindo triobon 
stogo viršų.

Trioboje ant stalo jis
pačios paliktą jam laiškelį:

“Mielas Vincutį: aš išeinu 
su reikalais į miestą. Raktą 
nUo triobos rasi pakištą linuke 
po trepais”.

valstijos darbo
paskelbė įdo-

Nc<w Yorko 
komisionierius 
mių žinių apie vyrų ir mote
rų darbininkų ir darbininkių 
algas New Yorko valstijoj. Pa
siremdamas valstijos depatra
mento skaitlinėmis, komisio
nierius Shientad praneša, kad 
vyrų algos, aplamai imant, 
esančios $31.50 savaitėje, o mo
terų— $16.50 savaitėje.

Reiškia vyrų algos yra kone 
dvigubai didesnės, kaip mote
rų. Bet pasaka tuo nepasibai
gia.

Komisionierius Shientag mi
kitas šalis. Suma per-Įrodo, kad vyrų algos yra ma- 
Banko pinigų 'Viršija žesnės toše pramonėse, kurio- 

dolerių. (Darbas). se moterys sudaro didžiumą

NevV Yorko Amaįlgamciitų 
Banko turtas jau viršija 2,250,- 
000 dolerių. Tikresnė banko 
turto skaitlinė yra — $2,281,- 
231.50. Taip rodo Banko pra
nešimas, paskelbtas rugsėjo 
10 dieną.

Mėnuo laiko atgal, 
14 d. rugpiučio, Banko 
buvo $1,744,000.

Skaičius depozitorių,

būtent 
turtas

Skaičius depozitorių, turė
jusių Banke pinigus, 10 d. rug
sėjo buvo daugiau kaip 5^000.

Bankas varo platų biznį. Iki 
10 dienos rugsėjo Bankas jau 
yra pasiuntęs 26,875 orderius 
pinigų į 
sĮųstųJv

galo 
pro

rado

P. Šlakes. — Paprasti daly
kai, .nesuvartosime.
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Thomson išteisintas
Keturiais atvejais balsavo pri- 

saikintojal teisėjai, kol iš
nešė nuosprendį “nekaltas”.

“Aš supratau 
svarbumą, 
dis to geidė.

“Ar jus pasakėte teisėjui, 
jog esate vyras, kai buvote su
areštuoti ?”

“Ne. Ir kam tai? Fiziniai 
aš esu v^ras, bet temperemen- 
tu moteris.”

“Bet jus žinojote, jog galite 
įrodyti esąs vyras.

“Aš

to žingsnio 
Vienok mano šir- 

>»

“Ar jus kada buvote pasirė
dę moterį; drabužiais, kad 
papildžius žmogžudystę?”

“Niekuomet!” - *y
“Ar jus nužudėte Tesme-

'“Freddie” Thomson^ false- 
tto balsas n irt ruko. Jis paslė
pė veidą rankomis ir ėmė verk
ti.

“Ne!” buvo griežtas atsaky
mas. “Aš negalėčiau užmuš
ti katę arba šunį”. '"'J

Toks tardymas įvyko teisė
jo Caverley žambaryje, kur 
“ l'r<x I<1 i«-” |xq>nsako jo savo 
dvilypį gyvenimą.

Jis papasakojo apie savo kū
dikystę mieste Columbus, O.; 
kaip jis neapkentė berniukų 
drabužių; kaip jis atvyko Chi
cagon nuduodamas esąs mo
teris; kaip jis tapo Frank Car
rick “moterimi”, o vėliau ap
sivedė su Marie Clark, k

Keletą minučių teisme vieš
patavo beveik visiška tyla: 
girdėjosi tik Freddie kūkčioji
mas.

Kaltinamojo advokatas rei
kalavo, kad1 butų statomi klau
simai liudininkams, bet pro
kuroras nesiskubino.

Puikiai pasirėdžiusios 
rys su dideliu įtempimu 
sėsi kiekvieną dvilypės

»

tik tiek žinojau, kad 
Dievas davė man keistą dvi
lypę prigimtį.”

“Ar Carrick žinojo, kad jus 
esate vyras, kai jis vedė ju*s?”

“Nė, tik kelioms savaitėms 
prabėgus aš prisipažinau jam 
fiziniai esąs vyras, o protiniai 
—moteris”.

‘Tai bus viskas”, tarė teisė
jas Caverly.

Po trumpų kalbų už ir prieš 
prisaikintojai teisėjai įėjo į 
savo kambarį. Jie tarėsi ke
letą valandų ir balsavo keturis 
kartus, kol 'išnešė nuosprendį 
“nekaltas”.

Thomson išgirdęs nuospren
dį susijudiinuMiai pafreiškė, jog 
jis gerai žinąs, kad su juo yra 
kas t»i negera. Bet esą^krei- 
vos akys dar nereiškia, kad 
žmogus yra kišenvagis arba 
adenoidus turintis žmogus dar 
nėra žudeika.

Susirinkusi į teismą publika 
entuziastingai pasitiko 
sprendį “nekaltas”.

langus ir ant barų, kad jie tve
rdami visus politikos kliubus, 
mokėdami visokius kyšius ir 
daižydąmies prie politikierių 
nieko nelaimės, nes toks dar
bas parodo žmogaus silpnybę 
ir nežinojimą.

Jų toks poltikavimas bus 
tol, kol tokio darbai tęsis. Kol 
žmonės pilnai su’pras kokius 
kliubus tverti ir už ką balsuo
ti, o ne rėkti “ura”!

Iš žemių “North Side”.

nuo-

Lietuvių Rateliuose
Raganiaus Raportas

IŠ
inote- 
klau- 
žmo-

pietą ir šiaurių ir žmonių 
veikįmo raportuoja 
nius.

Raga-

Alaus karė.
“Jūsų vardas?
“Frederick 

taipgi btfvau 
Fa y Uolines

Aš 
kaipo

Thomson, 
žinomas 
ir p-ia Frances

tikslams jus va- 
vardafs?”
jie labiau atitiko

Tad aš ir vėl iŠ-
Mano pa-

“Kuriems 
dinotūs tais 

“Kadangi 
mano prigimčiai.”

Ir jis ėmė pasakoti apie sa
vo kūdikystės gyvenimą Ohios 
mieste.

“Aš dėvėdavau berniukų 
drabužiuos, bet aš juos neapken
čiau. Apie namus aš vaikščio
davau mergaitės drabužiais 
pasirėdęs. Tajp pasirėdęs aš 

jaučiaus daug geriau1.
“Aš buvau keturiolikos me

tų, kai atvykau Chicagon/Vie
nų vienas. Apsigyvenau S. 
State gatvėj^- Dėvėdamas 
moterų drabužius aš gavau 
darbą. Vėliau 'linksmindavau 
svečius kavinėje. Mano bal
sas buvo ankštas soprano.

“Paskui aš sumaniau rėdy
tis vyro drabužiais. Bet nie
kas nenorėjo tikėti, kad aš 
esu vyras.
virtau “moterimi”.
pročiai yra grynai moteriški. 
Aš mėgstu siūti ir trustis apie 
namus”.

“Jus apsivedėte su vyru?”
“Taip, aš apsivedžiau — ap

sivedžiau si.* Frank Carrick. 
Mudu gyvenova viename bute, 
bet atskiruose kambariuose. 
Mudu suareštavo, . ir teisėjas 
paliepė pristatyti apsivedimo 
paliudijimą”.

“Ir po to jus dėvėjote mo
ters drabužius?”

“Taip.”
“Vėliau jus apsivedėte su 

moterimi?”
‘Taip. Su Marie Clark. Aš 

padariau* tai, kad išgelbėjus ją 
nuo nedoro gyvenimo. Aš dė
jau pastangų, kad ji nenu- 
klimptų į paleistuvystės balą”.

Po to jis nupirkęs Elmhurs- 
tc penkis akerius žemės ir 
bandęs užsiimti žemdirbyste. 
Bet tai jam nesiekę, ir jis vėl 
grįžo Chicagon, kad vedus po 
senovei moters gyvenimą.

Čia jo buvo paklausta, ar jis 
‘J nužudė ;'Į'esmerį.
ta Jis vėl pakartojo savo gyve- 

nimo
J ’og 811

&

istoriją, pridurdamas, 
Carridk jis apsivedęs 

Pointe.
kode! jus važiavote į

O*

Kuomet miesto valdžia 
dėjo persekioti alaus pardavė
jus ir kitų stipresnių gėrimų, 
tai žmonyse Jvisgį įvyko kas 
tai tokio nepaprasto — suju
dimas didelis. Visi kalbasi— 
kad bus? Ar žmonės visai 
neteks a taute? Ar visus taip 
gaudo ir areštuoja?

Raganius ir žingeidauja tuo.
Kada pradėta dairyti i“ab- 

lavas” ant karčiamų, tai pra
dėta nuo pietų pusės — “South 
Side”; ir pirmiausia nukentė
jo musų lietuviai, nors jie (lie
tuviai karčiamninkai) tankiau
sia turėjo tik naminėlę ir alų 
n? “eteru” t. y. papraistas alus 
vadinamas “near beer” ir į jį 
įsipilta alkohodiaus arba ete- 
ro. Už tokio alaus bačką kar- 
čiamninkas mokėjo nuo $35.00 
iki $50.00. Žmonės karčiam- 
(linkui mokėjo nuo 20c iki 30c 
už stiklą. Gi alų pardavinėjo 
politikierių bei policijos agen- 
/CMl. \

Jau buvo kelis kortus įro
dyta, kad pati policija arba 
stotyse pardavinėjama šnapsas 
ir alus. Kada prasidėjo ši ko
va, tai nukentėjo daugelis ver- 
teivių nuo policijos. Juos ati
duoda teismini, kuris vienus 
išteisino—liepė eiti atgal irpar 
davįnėtli,—kitus ^nutdisė, trte- 
;iems atėmė laisnius.

Mane ši kova visgi suįdomi
no, todėl nusitariau pasižiūrė
ti vidurmiesčio—ar ir te ii taip 
pat, kaip ir kitur persekioja
ma.

Visai ne. Pačiame vidurinio 
styje visai' atvirai yra pardavi
nėjamas geras alus. Pavyzd
žiui Clark ir Madison, Wells ir 
Randolph Clark ir Illinois gau 
>a gero alaite.

Pas mus čia yra baimė, pas 
mus užtai baudžia. Kas iš to 
išeina ?

Atrodo, kad čia bus politi
kierių suplanuota pasipinigau
ti. Man teko girdėti, kad net 
policistai ir tie uždirba į apie 
$1000 į dieną.. O ką jau bekal
bėti apie aukštesnius politikie
rius?

Visiems gerai, tik mažiems 
ir svetimtaučiams yra bloga. 
Nors ir gaila, kad ir musų tau 
tos žmonės nukenčia, bet išda- 
lies bus jiems pamoka, kad jie 
daugiau nekabinėtų politikie
rių paskelbimų su prižadais į

pra-

Čia ir vėl politikierių iš
tvirkimas. Nežiūrint žmonių 
protestų, politikieriai 'ir biz
nieriai sugalvojo įtaisyti viso
kias “Karuzeles” — ratus ir 
visokius “Gambling stands”, 
—ir tai dar ant didžiausios — 
gyviausios vietos — ant kam
pų Robey, North ir Milwau- 
kee gatvių, kur trys gatve- 
karių linijos jungias, kur dau
giausia praeivių. Ten užgrudo 
visokius balaganus, žinoma, 
kad padarius biznį. Didžiau
siais suslikrudimas^ kiišenivagių 
pilna, vieta ankšta — praeiti 
sunku1. . .

Buvo protestuota net per 
didlapį Daily News ir kitas įs
taigas, bet tas tik praskambė
jo ir to pakako.

Delko taip, kas jiems duoda 
protekciją? Pažvelgkime štai 
į ką. Tą visą rengia North Si- 
dės biznierių asociacija, kurios 
pirmi, yra žinomas p. Noel, 
Noel Banko prezidentas. Jo 
paties bankas randas ant vieno 
tų kampų. Kas tai proteguoja 
—nepasakoma. Tik -pats p. No
el pasakė, kad šią savaitę tas 
biznis ir toji paskutinė diena 
bus pašvęsta p. Kųntz, tos 
apygardos kongresmano pager 
bimui.

Ką tai reiškia? Qgi matyt, 
kad p. Kuntz jiems tą biznį 
leido ir proteguoja, todėl jį ir 
reikia pagerbti.

Vaidylų Brolija.
Aš esu* matęs jau daug orga

nizacijų pradedant savo gyva
vimą, bet dar nesu matęs, kad 
bent kokia oTgainizaisija taip 
smarkiai augtų, kaip kad Vai- 
dylų Brolija.

Ten ne visus priima, ten di
desnis įstojimas, ten didžiau
sios slaptybės, ten ištikrųjų 
nieks nežino, kas yra kol neį- 
stoja, — ir žmonės eina rašo
si, tiesiog prašosi, kad juos 
priimtų.

Ši organizacija auga, kaip 
ant mielįų. Jie savo susirinki
mus laiko du kartu į mėnesį 
ir kiekvieną susirinkimą desė- 
tkai naujų anrių.

Man rodos, kad lietuviai 
greit galės kiek nors pamatyti 
tas Valdytas vtiešKmoJe, nes 
jie yra nutarę (taip bent gir
dėjau) parengti viešą vakarą 
gruodžio 18 d. p. M. Meldažio 
svetainėje.

Ir jie ten mano parodyti lie
tuviams ką tai tokio nepapra
sto. Tą vakarą jie už vadino 
“Vaidylų naktis.”

Jie mano būti visi su unifor
momis.

'Pažiūrėsime tų slaptų Vai
dylų, nes aš irgi noriu žinoti 
daugiau apie juos, — kas jie 
yra per paukščiai.

Sako, kad kada kandidatą 
priimama, tai jį užsodina ant 
ožio, kiti sako, ant kiaulės — 
ir liepia jodinėti. Jeigu kandi
datas nukrinta, tai jo nepri
imama. ’ ' ~

Kiti sako, kad jie sieros duo
dą uostyti kandidatui... ir 
daug kitokių ceremonijų esą. 
Bet kaip ten ištikrųjų yra, tai 
nežinia. Gal būt jie mums pa
rodys ką nors gruodžio aštifo- 
niolliktą. —Raganius.

“Jaunoji Birutė” va
žiuoja i Aurorą.

*“JaWnoji Birute” ateinantį 
sekmadienį važiuoja į Aurorą, 
kad palinksminus Auroros gy
ventoj us_ ir ten dar tebestrei- 
kuojančius gelžkeliečius. Ten 
yra rengiamos prakalbos strei- 
kieriam^ DeMinbergo svetainė
je. Bus kalbėtojai iš Chica- 
gos, o “Jaunoji Biurte” su sa
vo muzikos instrumentais ir

savo balseliais straikierius pa
linksmins. “Jautaoji Birutė” 
dabar turi pagal oficialį pra
nešimą 73 narius. Gyvuoja or
chestras, chorafs, giramai- 
tikos mokykla, kuri prasidės 
ateinatį šeštadienį kaip pirmą 
valandą po pietų Mark White 
Sąuare parko svetainėje, 
“Library Rooni”

Gramatikos mokins Dr. A. 
J. Karalius. Sąstatas mokyto
jų yra sekamais: muzįkos-dai- 
nos—Petras Sarpalius, Liet, 
kalbos ir gramatikos— Dr. A.
J. Karalius, šokių-žaismių —J.
K. Uktveris.

Su laiku manoma gauti dar 
kelis mokytojus kitokiems 
skyriams.—R.

Lietuvių Darbininkų Namo 
i Bendrovės reikalu
Ro&elandiečiai subruzdo dirb

ti, kad įsigijus nuosavą na
mą.
Spalio 1 <1. S tr u milo svetai

nėj įvyko Lietuvių Darbininkų 
Nainio Bendrovės šerini nkų 
mėnesinis susirinkimas, šeri
ni nkų atsilankė nedaug, tur 
būt bus ta priežastis, kad per
eitas susirinkimas neįvyko iš 
priežasties Labor Day. Iš val
dybos raportų teko patirti, kad 
yra paimta svetainė vakarui, 
kuris įvyks vasario 10 d., 1924 
m.

Planų komisija pranešė, kad 
turinti ant rankų plano skė
čių; daug dar buis taisytinas 
tasai skėčius. Kai ji priim- 
sianti skėčių, tuokart duosian
ti pataisyti architektui, o kai 
jisai pataisys, tuokart priduo- 
sianti šėrininkų susirinkimui 
priimti. Priėmus susirinkimui, 
bus duotas architektui paga
minti tikras planas busiančio 
nauno.

Pagal koinjisijos išsireiški
mus, teko patirti, kad skėčius 
bus pagamintas už kelių sa
vaičių, tai tuokart valdyba tu 
rėsianti tiesą sušaukti šėrinin
kų nepaprastą susirinkimą.

Kol bendrovė netur pasiga
minusi namui plano, tai ir su
sirinkimai esti nelabai gyvi. 
Kurie ir darbuojas, tai ir 
jiems tas darbas pradeda nusi
bosti.

Ar nepravartu butų šėrinin- 
kams skaitlingiau susirinki
mus lankyti? Žinote,,kad nuo-

savą namą pasistatyti yra ne
keliu asmenų darbas; čion rei
kalinga daug žmonių ir tai to
kių, kurie darbuotųsi. Vėliau 
ar anksčiau', bet namas Rose- 
lahde bus pastatytas, nes kito- ' 
kio išėjimo nėra. Su kiekvie
nu parengimu mes čionai tu
rime vargo. K(4 gauname 
svetainę kokiam parengimui, 
tai nusilenk kokiam privatiš- 
kam žmogui, o gavę svetainę 
tik publiką klaidiname, nes ji 
kartais nepatirsta kokioj sve
tainėj yra rengiamas vakaras. 
Per nežinojimą daug publikos 
tur sėdėti namie, o būnant na
mie gerai žinote, kad jie pa
tys save nusiskriaiMžia finan
siškai ir protiškai. Prfrgrasy- 
viškos draugijos, taipgi progre
syviai žmonės turėtų kuodau- 
giaus pastangas dėti dėl įsigi
jimo nuosavo namo Roselande.. 
Dalis jau darbuojasi, bet dar 
nevisi. Turėtų visi sukrusti.

Turint nuosavą namą Rose
lande, pasidarytų skaitlingesni 
parengimai negu šiandien. Ku<- 
rie dar nepermato neudingu- 
ino tos 1>tisiajnčiojs svetaines, ir 
jie greit pamatys ir prisidės 
prie to prakilnaus darbo. Nes 
jau numatoma, ikad sąlygos 
juos privers.

Kiele vieną žiemą čionai sek
madieniais yra įrengiama vai
kučiams mokykla letuvių kal
bos. Neturint erdvingesnios 
svetainės, prisieina tenkintis 
mažučiais kambariais ir dar 
brangiai už juos mokėti. Taigi 
vaikučių tėvai turėtų dėti kifo- 
daugiaus pastangų dėl įsigiji
mo nuosavo namo. Turint 
erdvingą nuosavą namą, galės 
erdvingesnėj svetainėj ' ir mo
kyklą įrengti vaikučiams.

Susirinkimai būna kas mė
nesį pirmą panedėlį Strumilo 
svetainėj.

L. D. N. B. Korespond. J. T.

Pranešu
Teatrininkams, kurie norite

Teatrališkų veikalų gerų gauti, tai už
sisakykite sekančius: “Trokštu Mir
ties”, 8 veiksmų drama, 15 veikiančių 
ypatų dalyvauja; setas $3.00.

Jeigu norite įspūdingą teatrą'suloš- 
ti Ir turėti daug publikos ir publiką 
užganėdinti, tai užsisakykit “ŪžduSi- 
nes”, 3 veiksmu vaizdas, tikras atsiti
kimas Lietuvoj. Dalyvauja 30 vei
kiančių ypatų, su giesmėmis ir daino
mis. Rengiam# daryt kopijas, kas už
sisakys, tiems bus padaryta už $10.00 
setą. Užsisakant prisiųskit ir pinigus.
JAUNIMO DRAMOS KNYGYNAS’, 

3856 Archer Avė., Chicago, III.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Peilio530 Be 
Skausmo

Ar jus žinote, kad
Vokietijos miestai kurie randasi ant 

orcplanų kelio Francijos orlaivių la- 
kio,tojai turi visuomet trukdymų savo 
kelionėje i Centralinę Europą ir Bal
kanų pusiausalius. Ir ie būtinai turi 
lėkti per Vokiečių teritoriją ? Tokia
me atsitikime aviatoriai yra dikčiai 
baudžiami ir jų mašinoj yra konfis
kuojamos. Ar jus žinote, kad ta
bakas vartojamas Helmar Turkiškose 
cipfaretuose yra geresnis ir smulkesnis 
tabakas, negu yra vartojamas kitose 
eigaretuose ?

ZENONAS’ BANEVIČIUS

Atsisveikino su šiuomi pasauliu 
rugsėjo 28 d., 1923. Likosi pa
laidotas spalio 2 d. j šv. Kazi
miero kapines. »

Tariam širdingai ačių visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse musų 
mylimo brolio kaip tai gimi
nėms, kaimynams ir draugams, 
muzikantams, vedėjui A. Sto
niui, graboriui S. Mažeikai. Už 
tokį didelį suteikimą paskutinio 
patarnavimo musų broliui. Dar 
kartą tariam širdinbiausiai ačiū 
visiems.

Liekame nuliūdę 
Kazimieras ir Juozapas 

Banevičiai.

DR. M. ŽILVITIS, 
DANTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Physical Gultum Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathaa, Chiropr&taa, 
Naturopathaa

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. -— Brighton Pa r k. 

Theater Bldg., 2-ro« lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną,. 

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

Tel. Lafayette 5698. *

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas , metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma- 
gurno arija sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabanejy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųe senai sergate ftr dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų mo* 
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius 
mafl, jei jus kenčiame nuo 
gŠtos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Meo specialiai norime

užsičmi- 
pagcl- 
tiems 

visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
meto- 

negali-

arba
dusulio arba au- 
metodas

__ pasiųsti 
kurie turi be vilties Hvas, kur 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prlrengimų, “patentuotų durnų* 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų iškaščiais, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvėpavimus, visus tuos ’ nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepralaidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaue ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite 
Darykite tai šiandien — jums 
mokėti nei už pašto ženkleli.

kuponą, 
nereikia

Dykai bandymo kuponas
FRONTIER AŠTHMA CO. 72-B, 

Niagara and Iludspn Sts., Buffalo, N. Y
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pu:

VAIKŲ PLAUKŲ KIRPIMAS 20c.

Star SpeciaI Kayser su užraiščiais pirštinės
Moterų žinomas Kayser Chamoisette trumpos pirštines. Išrodo, 
jaučiasi ir. dėvisi kaip skurines. Naujos rudeninės
spalvos, mieros iki 8, po WwV .KLEIN BROS

Gcriausis tavoras

BankrulųFirmosDrabužiųStakas
I

s Parduotas Klein Bros!

900 vieny ir dvejų kelnių 
siutai ir overkautai!

L Schwarts & Sons Co., 515 S. Frank- 
lin St., buvo augštos rųšies siuvėjai. 
Męs todėl esame tužganedinti musų pa
sisekimu nupirkti gerinusį tavorą jų 
gero stako taip pigiai!

1 ir 2 kelnių siutai
Padaryti dėl patarnavimo, visi vilno
niai vvbrsterfs ir cassimeres, alpaca pa
mušalu, rankomis pasiūti, rudeninių 
ir žieminių stylių, vienaeiliai ir dvi-' 
eilini, dėl storų, plonųi ir vidutinių. 
Trijų rųšių.

Šilti overkautai
Dideli, ruimingi overkautai, visi vilno
niai, plaid ir juddi, nauji tan ir brown 
spalvų, rankomis siūti, satinu trimuoti, 
mieros kiekvienam vyrui. Trijų rų
šių. k
Lot 1 verti iki $25 
tiktai

y- -.J" .» . ' ’ < >

Lot 2 verti iki $33 
. tiktai

Lot 8 verti iki $40 
tiktai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ‘
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Iznris Avė.

CHICAGO. ILL.z

$14.50
$21.50
$29.50

Kuomet jus nuvargstate dėvėdami 
diržą ateikite pas mane ir išsigydykite 
savo rupturą. Jus nežudysite laiko 
nuo darbo ir išgydymas bus ant visan 
dos. Ateikite pas daktarą kurs išgy
dė šimtus kitų.

Skaitykit ką Mr. Pilutis sako:
“Aš turėjau rupturą per keturis me

tus. Tuomet aš nuėjau pas Dr. Flint 
ir paėmiau jo gydymą. Buvo labai 
malonu žiūrėti, kaip lengvai šis dak
taras gali gydyti rupturas. Be pei
lio, be skausmo, nesugaištant nuo dar
bo ir tai yra tiesa. Aš dabar esu 
visai sveikas ir nuoširdžiai rekomen
duoju kitus su rupturą žmonės eiti pas 
Dr. Flint ir būti išgydytais, taip kaip 
ir aš”.

John Pilutis,
671 W. 14 pi.

VERKTOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojų mano paties metodu. Bo 
peilio, be skausmo ir be gulėjimo lo
voje. Ir kojos palieka taip., dailios 
kaip mažo vaiko.

Patarimai dykai.
Dr. E. N. Flint

322 So. State St., 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėtomis, uždaryta.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING
SPECIALISTAS ;,'

/ 4 V H

Gydau Chroniškas ir Ly
tiškas ligas vyrų ir mote
rų. Mikroskopu egzamina- 
cija.
Ofisas ir Labaratorija

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimu yra būtinai reika
lingu tikslui gero Išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, Žiūrime ligonių eu 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau
ją, Šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų bu nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dol to pertrumpu. P«r anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, lakai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo orgu?*mo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, Šiandien dar turime priimti ta puikų paeiulyma. paaamfnt. per 
KLECTRO MEDICAt DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wal>aab 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi EuropiSkus intrevenaus specifiikų 
vaistų.

Kraujo bandymas VVassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose ulei* 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali iSrodyti Ar turite reuma- 
ti&kua skausmus kauloeeT fia&us, rudas plėt- 
mas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargęs, 
gyventi ?
stovi jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

išbėrimus 1 Ar slenka jūsų plau- 
turite feuftus ant lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar jaučiatiea 
Bunervuotiis ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrų

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką ilapu- 
mo organuose? .Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ifityrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G McCarthy

136 Wabash Avė.... , Chicago
Valandos nuc 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki R vakare 
9 vai. ryto iki 1 vai. po ‘

vakare. Sere- 
Nedėlioje nuo

Fine for Lumbagu#
Musterole drives pain away eni 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tube^ hoąpital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTE1

/
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NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, Spalis 5, 1923

Pranešimai ASMENĮ! JIESKOJIMAl REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ZEME r NAMAI-ZEME
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

Trie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

S’. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas atidedamas sekamai savaičiai, ka
dangi daugelis narių pareiškė norą 
dalyvauti p. Babravičiaus koncerte.

— Valdyba.

Liet. Moterų Draugijos “Apšvieta” 
m€n. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 7 d., 2 vai. po p. Mark White 
Sųuare paprastoj svet. Visos narės 
kviečiamos atvykti.

— Raštininkė

North Side. — Draugijų Sąryšis 
spalių 7 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės 
svetainėje (1822 Wabansia) turės 
linksmą balių. — Komitetas.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa
šei pos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šešetadienį, spalio 6 diehą, 8 
vai. vakare, paprastoje svetainėje, 
3301 So. Morgan St.

Visi kliubiečiai malonėkite susirink
ti laiku, nes reikės išrinkti darbinin
kų kliubo baliui, kuris įvyks lapkričio 
3 dieną, šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. — A. J. Lazauskas, rašt.

Draugyste Darbininko Lietuvos Są
jungos mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių 5 d., 7:30 vai. vak. 
A. Bagdono svet., 1730 So. Union 
Avė.

Visi, nariai yra prašomi būtinai 
atsilankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų.

— Nut. rašt. G. Pakeltis.

Pirmyn” Mišrus choras stato fan
tastišką operetę “Girių Karalius” 
spalių 21 d., Cicero Liuosybės svetai
nėje. ‘ — Komitetas.

Repeticija DLK. Keistučio Kliubo 
veikalo “Juozapas ir Zelbora” I ak
to bus šiandie, spalio 5, 7:30 v. vak., 
McKinley Parko svet. prie Archer ir 
Western Avė. Visi, kur turite I ak
to roles, malonėkite atvykti laiku.

Režisierius.

•Liet, švietimo Draugijos prakalbos 
įvyks sekmadienį, spalio 7 d„ 7:30 v. 
vak., Raymond fChapelėj, 816 W. 31 
gatvė. Kalbės kun. Geniotis. Kviečia
me publiką gausiai atsilankyti.

— Valdyba.

Roseland. — A. žvaigždės P. P. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
šiandie, spalio 5 d., 7:30 vai. vak., K. 
Strumilo svet.

Visi kliubo nariai yra kviečiami 
atsilankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų, būtent, sutvarkyti išvažiavi
mo ir pikniko bilas.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Tarybos menesi- 
s susirinkimas įvyks Mildos svet., 

Utaminke, Spalio 9tą d., 7:30 valan
dą vakare.

Meldžiami gerb. atstovų nesivėliuo- 
ti, nes randasi daug svarbių reikalų 
išsprendimui. Kviečia

— Valdyba.

North Side. — Bijūnėlio vaikų drau
gijėles kalbos painokos prasidės Su- 
batoje. spalio 6 <1., 2 vai. po piet, Uuo- 
sybės salėje, 1822 Wabansia Avė. Vi
si tėvai, kurie norite savo vaikučius 
lietuvių kalbos išmokinti, atsiųskite 
juos arba atveskite.

— Komisija.

Draugystė Lietuves Dukterų ren
gia iškilmingą vakarienę spalių 6 d., 
10 vai. vak., Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted.

Visi kviečiami atsilankyti, kurie 
buvo pasiėmę tikietus pardavinėti, ma
lonėkite juos gražinti pėtnyčioj šiuo 
dresu: 3347 S. Union Avė.

— Komitetas.

LDLD. 19 kp. susirinkimas bus lai
komas sekmadienį, spalių 7, 1 vai. po 
p. Naujienų name. Visi nariai kvie
čiami susirinkti. — Valdyba.

Lietuvių Tautos Kataliku šv. Mari
jos Bažnyčioj, 3501 S. Union Avė. ir 
35-ta g-vė, sekmadienį, spalių 7 d. 
kaip 11 vai. ryto bus iškilmingos Mi
šios, o 7 vai. vak. Mišparai. Dalyvaus 
Arcivyskupo sekretorius kun. E. J. 
Higgins. — 8 vai. vak. bažnyčios sve
tainėj bus pramogų vakaras su įvai
riu programų. Kviečiame visus da
lyvauti. L. T. K. B, Komitetas

Dramatiško Ratelio repeticija “Gy
vi Nabašninkai” įvyks nedėlioj, spalio 
7 d., 10 v. ryte, Meldažio svet. Visi 
dalyvaujantys lošime kviečiami atvyk
ti laiku. — Valdyba.

Roseland. — L. S. M. Ratelis ren
gia draugišką vakarėli, šeštadieni, 
spalio 6 d., Strumilo svet. Ratelie- 
■čiai ir Ratelio rėmėjai kviečiami atsi
lankyti. Tikietus galima gauti pas 
Ratelio narius. — Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. — Suiv. Lietu
vių Amerikoj 185 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį spalio 
7 dieną, 10 vai. iš ryto Katharine 
House svet., 138 ir Deodor St.

Prašome visus narius susirinkti lai
ku, o taipgi ir naujų atsivesti.

Fin. rašt. Pranas Barzdys.

Lietuvių Tautos parapija rengia 
šeštadienį šokius su žaismėmis, sek- 
madienj. Kalba Dr. A. J. Karalius, 
Bus taipgi: muzika, dainos ir juokai.

Visi kvočiami dalyvauti šiuose va
karuose. — Komitetas. /

ASMENįl JIESKOJIMAl
JIEŠKAU dėdės Petro Meneiko pa

einančio iš Lietuvos Sedos valsčiaus, 
Kulsėnų kaimo anas važinėdavos per 
ilgus metus po tolimus kraštus, o da
bar iš Canadog parvažiavęs į Chicago 
ir gyvenas Town of I^ake. Mielas dė
de malonėkit atsiliepti arba kas žinote 
praneškit. AI. Lenkauski, 839 W. 33rd 
PI., Chicago, III

PAJIESKAU Igno Martišausko, 
kuris gyveno Rockford, turiu svarbi 
reikalą, nes jo brolis Kazimieras Mar
tišauskas gyvenęs Kenosha, Wis. yrt 
miręs ir palikęs -pusėtinai apdraudos 
Jis pats ar kas nors kitas atsišaukite, 

JOHN D. SIMANS,
9008 Commercial A v., So. Chicago, 111.

JIEŠKAU švogerio Franciškau 
Matelio, pirmiau gyveno Tacom 
Wash., o dabar nežinau kur. Tai p p 
jieškau brolio Simono Lukošaičio. Ji 
patys arba kas kitas atsišaukite.

KAZIMIERAS LUKOŠAITIS 
1639 N. Paulina St., 

Chicago, III.

PAJIEšjl^AU [pusbrolio Jur
gio Suvaizdžio ir draugo Juo
zo Mažiuko® Biržų apskričio, 
Papilio valsč., Satkunų kaimo. 
Meldžiu? atsišaukti arba kas 
žinot praneškite. Jonas Suvai- 
zdis 10353 S. Michigan Avė., 
Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON —

GABADŠIUS
DEL PENKIŲ
KARŲ

1113 West 19-th Placc.

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKALAUJU kambario 

Cicero miestely taipgi ir ga- 
radžiaus kartu, arba gal kai
mynystėj randasi. Meldžiu 
pranešti laišku. J. M.

4208 S. Richmond Avė.

REIKALINGAI kambaris 
dėl vieno vaikino Bridgeporto 
apielinkėje. Geistina su valgiu 
prie švarių žmonių. Kas turit 
ruimą praneškite į Naujienų 
skyrių K. V. 3210 S. Halsted st

JVAIRŲS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
;rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di

džiausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
’hone I^wndale 0114.

1 .......................... ■■".— n

REIKIA DARBININKŲ
MOTER^^_______

50 MERGINŲ
Išsimokinimui kaip vynioti 

coil. Mes čia mokame labai ge
rą algą kol jus mokinsites ir 
cuomlet jus turėsite patyrimo, 
jus gausite mokestį kaip už 
darbą nuo štukių didžiai/sią 
algą Chicagoje. Nuolat darbas 
visą metą moderniškoj dirb
tuvėj. Gabios merginos gali 
išmokti šį darbą į trumpą lai
ką. Taipgi mums reikia paty
rusių punch press operatorkų, 
teflefono vielų vy*niotojų„ tele
fonų vielų galų nitavotojų 
vielų vynioto jų.

Kellogg Svvitchboard Co.
1066 W. Adams St.

MOTERŲ
ir

MERGINŲ

Lengvam asemblinimo 
darbui. Taipgi punch 
press operatorkų.
THE WASHBURN CO. 

6102 So. La Šalie St.

ir

REIKALINGA senyva mote
ris dėl padabojimo nemažo 
vaiko išeimo laiku. Kambaris 
ir taip toliaus. Kręipkitės:

3210 So. Halsted St. No. 37

PROGA DEL MOTERŲ
DIRBTI ABELNĄ KAFE- 

TERIJOS DARBĄ, 
VALANDOS NUO 11 
RYTO IKI 2 VAL. 
po pietų: 
ATSIŠAUKITE:

CWIFT and CO.
Union Stock Yards, 

Generalinis Ofisas, Samdymo 
Biuras.

REIKALINGA. mergina 
moteris prie namų darbo, 
mina maža, vieta randasi 
versidej. Atsišaukite: 3251 
Halsted St., Chciago..

ar 
šei-
Ri-

MOTERŲ
REIKIA senyvos moteries 

pridabojimui 1 metų mergai
tės. Gera mokestis.

Atsišaukit:
5159 S. Morgan St.

Reikia —
50 gabių merginų.
Darbas prie grobų. 
Nuolat darbas.

*■ Gera alga.
Puikiausi darbo kambariai ir 

pasilsio. ’
Atsišaukite į superitendento 

ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1020-1026 W. 36 St., 
Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA tuoj bučerio. Tuoj 
galima atsišaukti per laiškus. 
Gera alga ir geros sąlygos.

“A. SUCILA, 
12300 Emerald Avė.
Tel. Pul'lman 3990

REIKALINGAS barberis va
karais ir subatomis po piet. ■

K. RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė. 

Lafayette 6907

Reikia -
VAIKINŲ

Nuo 16 iki 20 metų am
žiaus lengvam dirbtuvės dar

bui mifsų operavimo depar- 
tamentie.

Gera proga apsukriems vai
kinams.

Bernard — Hovvitt & Co.
910 Van Burcn St.

Torch vyry reikia.
Patyrusių prie 
karpymo geležies atkarpų. 
Nuolat darbas, 
Gerą alga.

PRICE IRON AND 
STEEL CO.

52 Avė. and 16 St. /

AUTOMOBILIŲ mechanikų proga. 
Galima uždirbti keturis sykius dau
giau kaip kad pas kitą dirbant. Su 
visai mažu investmentu. Užtektiną! 
darbo dėl dviejų mechanikų.

Kreipkitės po šiuo antrašu: 
4257 So. Kedzie Avė*. 
Phone Lafayette 0409

REIKIA bučerio į retai! mar 
ketą. Trumpos valandos, gera 
alga. ' .

OMAHA PACKING CO., 
Underwood Market

2318 South Halsted St.

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui, švarus namai ir 
gera alga.

Mrs. W. H. Mesirow 
4801 Vincennes Avė. 
Tel. Kenwood 7483

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir grosemė, 

su namu ar be namo Namas naujas 
mūrinis ant kampo. Naujas stakas, 
>iznis išdirbtas, gražioje kolonijoje, 
Brighton Parke. Turiu greit parduo- 1 
ti, nesutikimas partnerių.

Savininkas
4359 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI, bekernS gero
je biznio vietoje. Biznis išdirb
tas ir yra nešantis gerą pel
ną.

,4530 So. Honore St. 
_____ i____________________ |

PARDAVIMUI Saliunas kam
pinis kur visados biznis gerai 
yra daromas. Nupirksit -pigiai. 
Priežastis pardavimomo patirsit 
ant vietos.

3001 So. Halsted St.

EXTRA! EXTRA!
Parduodu bučernę ir grosernę ar

ba mainau ant saliuno. Ruimai gy
venimui. Išdirbta vietą; turi būt 
parduota greitai. Priežastis svarbi.

4342 So. Maį)lewood Avė.
Tel. Lafayette 0551

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didele Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
ąpereiting room. Puiki proga de 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo svarbi. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 8210 So. Halsted St., 
No. 29.

PARSIDUODA bučemė ir 
grosemė 1 klesos, yra gera Ice 
mašina, 7 ruimai pagyvenimui, 
ši'ltu vandeniu apšildomi. Lysas 
5 met. Taipgi mainysiu ant namo 
Naujienos, 1739 s. Halsted b. 338

PARSIDUODA grosemė, kaina 
$850, viena grosemė viduryje bloko, 
visokiij tautų apgyventa vieta.

Atsišaukite
5137 S. Paulina St.

Galima matyti savininką nuo 5 vai. 
ryto tiki 10 vai, vakare.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių ir kitų tautų apgyvento, 
kolonijoj. Biznis geras, tik

1 reikia darbininko. Priežatsis 
pardavimo — liga. 4502 So. 
Honore Str.

PARDAVIMUI groesrnė, 
smulkių dalykų ir mokykloms 
reikmenų krautuve, skersai 
kelio mokykla. Pigia kaina.

4619 So. Hermitage Avė.

BARGENAS! Pardavimui 
grosernė ir bučernė su* ledo 
mašina. Turi būt parduota šią 
savaitę be išėmimo. Kaina 
i$2,500. Jei reikia — išmokėji
mais. Prie transferinio kam
po. 604 West 31 st St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda saldainių, cigarų, ciga- 

retų krautuvė, taipgi ir automobilių 
naujas, vartotas tik 6 nedėlias, viskas 
parsiduoda už pusę kainos. Atsiliep
kite tuoj nes turiu gerit parduoti.

' 4932 W 14th St., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė. Senas ir išdirbtas biz
nis. Parduosiu pigiai. Priežas
tis pardavimo 'labai svarbi, ran
dasi 4753 S. Honore St.

..... • 1(V -
PARDAVIMUI grosemė ir 

bučernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per 7 metus, pigi renda, 
4 kambariai gyvenimui. Atsišau
kite: 3300 Wallace St., Chicago, 
Illinois.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Visos elektros mašinos; viskas 
gerai sutaisyta; išdirbta per 14 me
tų. Jeigu nemokate to amato, galiu 
išmokinti. Parduosiu už pusę kainos 
kiek man kainuoja, lies aš einu į kitą 
biznį.

A. J. B. 807 W. 19 St.

PARDAVIMUI gfOsemė su 6 ruimų 
(cottage) ir garadžius dėl 2 mašinų. 
Biznis išdirbtas ir arti kito tokio biz
nio nėra, arba mainysiu ant bučernės 
ar nedidelio namo, gausit bargeną.

3342 So. Parnell Avė.
Tel. Yardš 0839

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, gerai biznis daromas, turi būti 
parduota tuojau, negaliu vienas ap
žiūrėti, renda pigi, keturi kambariai. 
Atiduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą.

5135 So. Halsted St.
Tel. Bulevard 1824

PARDAVIMUI cigarų krautu
vė ir čeverykų valymo vieta. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite •
1830 So. Halsted St.

PAiRDAVIMUI Bučernė ir 
4 ruimų rakandai. Biznis ge
roj vietoj ir visi daiktai geri. 
Visiką nupirksite už $600.00. 
Kreipkitės 737 W. 34-th Str.

PARDAVIMUI grosernė ge
roj vietoj. Storų aplinkui nėra, 
renda pigi, gyvenimui ruimai, 
2 blokai nuo Jackson- parko, 
1413 E 58 St. Tel. Fairfax 2619

PARSIDUODA saliunas ir 
namas parantlavojimui namas 
turi 15 kambarių tai yra kote
lis. Turiu parduoti savo biznį 
nes mano žmona serga ir aš 
negaliu viesnas verstis.

2468 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI kendžių ir 
groserio storas. Biznis išdirb
tas gerai per daug metų. Gali
ma padaryti gerus pinigus.

Pardavimo priežastis, -.einu 
dideliu biznin, 1971 Cąnalport 
Avenue.

GERA PROGA JAUNAI PORAI

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubų 
springsų gramafoną su rekordais už 
gerą pasiūlytą kainą. Viskas nauja. 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
sę pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno.

1922 S. Kedzie Avė.

PIRMOS KLESOS 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS.

Po 6 kambarius kiekvienas fialas, 
pečiais šildomas. Randasi geriausioj 
vietoj South Englevvood, netoli eleva
torių transportacijos, Normai parko 
ir bulvaro. Rendos atneša į metus 
$1,900. Kaina greitam pardavimui 
$16,000, pinigais $6,000, kitus pagal 
sutartį.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 kamb. ra
kandai beveik nauji; atskirai 
ar visus kartu, taipgi galima 
paimti ir kambarius. Atsišau
kite 017 W. 18-th PI. iš užpa
kalio. šiokiom dienom nuo 7 
n odelio j iki pietų.

ALIEJAUS STOTIS PARDAVIMUI 
Puiki proga, vikriam biznio žmogui. 
Alčjaus stotis jau daranti biznį, prie 
Dixie kelio, kur 1000 karų pravažiuoją 
j valandą, žemės yra 200x250 pėdų 
su lysu dcl 20 metų. Turi būt par
duota šią savaitę.

SCHETTER & BENLINE 
6706 So. Ashland Avė., Chicago, III. 

Prospect 8466.

AUTOMOBILIAI
Šluojantis - Nupiginimas
Del subatos ir nedėlios tiktai, mes pa
darysime $100 Bona-fide nupiginimą 
ant kiekvieno perbūdavote ir perdirb
to karo ant musų floro.

Mes Mainysime
Musų pasiūlymas $150 ar daugiau 
jūsų vartotą karą yra dar geras ir 
jūsų mainai rokuosis už pirmą įmokė- 
jimą, ---- ---------------------  kitus leng
vais išmokėjimais.

UŽ

Mes turime specialius pardavimus 
Ford, Chevrolet, Maxwell, Buick, 
Dodge, Chandler, Oakland visokių mo
delių ir daug kitų dėl pasirinkimo.

Oakland
Motor Car Co

Dirbtuvės Skyrius
2426 So. Michigan Avė.

Tel. Calumet 5310

NAMAI-ZEME
BIZNIO VIETOS

Halsted St. 31 gatvės, mūrinis na
mas, Storas ir 2 pagyvenimai, įmokėti 
$7,000.

Halsted prie 31 gatvės, medinis na
mas, 2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
kaina $7000, įmokėti $4000.

Halsted prie Ž2 gatves, mūrinis na
mas, Storas ir 3 ‘pa^k'’>CnimaL kaina 
tiktai $9000.

Halsted, prie 55 Boulevardo, mūri
nis namas, teatras ir 2 Storai, dėl 
kainų kreipkitės į musų ofisą.

Taipgi turime daugel kitų bizniavų 
praperčių; dėl tolesnių žinių kreipki- 
tžs pas

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO, 
786 Węst 35th Street 
ANT BRIDGEPORTO

Lowe Avė. mūrinis namas 3 pagyve
nimai, po 6 kambarius, tiktai $10000.

4 pagyvenimai po 4 kambarius, tik
tai $3500, įmokėti $2000.

Lotas ant Union Avė. prie 35 gat
vės, parsiduoda pigiai.

Turime namų .ir lotų kitose dalyse 
miesto; dėl tolesnių žinių kreipkitės 
pas

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street

BARGENAS
3 aukštų mūrinis namas su aukštu 

stogu ir beismantas, 7 fl. po 4 kamb. 
gasas, elektra, maudynės, pečiais šil
domas. Rendos $178 ant mėnesio, na
mas vertas $18,000, parduosim už 
$13500, su mažu inmokėjimu. M. Ab- 
ramavice, 2015 So. Robey St.

PARSIDUODA lotas Brighton 
Parke, Talman Avė. ir 40 PI. 
Pigiai $500.

Atsišaukite
8531 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 namai, 
mūrinis iš fronto, o medinis 
užpakaly.

Atsišaukite: 
Savininkas

1905 Ruble Str.

PARSIDUODA 9 kambarių reziden
cija, elektra, garądžius ir 6 lotai, kai
na $4600, taipgi kitas namas. Krautu
ve ir 4 kambariai ir 6 lotai $1900.

JUSTIS PARK 
Klausk Ice Cream Parlore 

KARBASEK
_______  i_______

AUBURN PĄRK
Pardavimui modemiška 7 kamba

rių mūrinė rezidencija, 2 po veiną ir 
2 po du miegami kambariai. Aržuolo 
trimai, lotas 80x125, furnace šildomas 
2 karų garadžius. Kąina $9,000 pi
nigais $3000.

MISS M., DEVORAK 
7748 So. May St.

SOUTH WEST SIDE
Kas nori tą 2 augštų frame namą, 

> ir 6 kambarių, labai gražioje vietoje 
;arpe Kedzie ir Westem Avė., 1 blo- 
cas nuo Archer, gatvė cementuota ir 
apmokėta. Turiu parduoti pigiai. Sa
vininkas 1 flate. i

3813 So. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių 
namas netoli karų linijos, už 
$28.00, o taipgi atskiri lotai.

Paklauskite nuo 1 iki 6 vak.
5124 Archer Avenue.

PARDAVIMUI medinis na
mas cimentuotas skiepas ketu
rių gyvenimų po 4 kambarius, 
maudynes elektrikos šviesa, 
ir visas įtaisymas. Namas 
randasi 5323 Emerald ĄVcnue. 
Atsišaukite pas savininką. C. 
B. 5013 So. Wells St. 2-os lu
bos.

FARMOS. EXTRA BARGENAS
Turi būt parduota į 10 dienų, 80 

akrų, 10 akrų didelio miško, 20 akrų 
ganyklos, 40 akrų dirbamos žemės, 
žemė prie molio. Stuba .3 kambarių, 
m'aža barnė, 5 karvės, 1 arklys, 2 
kiaulės, 40 vištų, 9 kalakutai, 3 my
lios į miestą. Kaina $2,700, įmokėti 
$500.

40 akrų, 12 akrų sodo, 3 akrai miš
ko, 2 mylios į miestą, 3 karvės, 2 ark
liai 10 kiaulių, 40 vištų, javai, pada- 
dargai. Stuba 6 kambarių, 
bamės, gera žemė ir padargai 
už $3,600. Įmokėti $1,200. 
farmos ant mainymo į namus.

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

geros 
viskas 
Kelios

NEGIRDĖTAS PARGENĄS!

DIDELIS BARGENAS
Farma 160 akerių f antra South Mi

chigan valstijoje prie leikos ir upės, 
namas 7 rūmų su cimentiniu beise- 
mentu. Barnė patelpa 70 stukių gal
vijų ir pašarui, šįmet dobilų 40 tonų, 
didelė saila dėl kornų, didelė klėtis, 
cimento vištininkas, garadžius dėl ma
šinos.

Randasi 20 raguotų galvijų 2 ark
liai, 6 kaukazkos avys, 5 kurlanskos 
kiaulės, vištos, žąsis, karveliai, visos 
mašinos, traktoris, moras, drilus dis- 
kės, vežimai, automobilius, gašolino 
indžinas, saporeiteris ir visos tulžio, 
kokios tik yra reikalingos dėl farmos. 
Užsėta 35 akeriai dobilų, 15 akerių 
rugių, 10 akerių kviečių. Geriausia 
žemė prie molio, kur viskas auga, far
ma prie didelio keho, kampinė ant 
krašto ežero, galima visokių paukščių 
auginti; ir visokių žuvių randas ir vi
sokių laukinių paukščių. Nėra geres
nės farmos ant pasaulio. Farma ver
ta $20,000, iš priežasties nesutikimo 
partneriu parduosiu šitą savaitę už 
$8000 arba mainysiu ant namo, nėra 
skirtumo kur bus. Atsišaukite pas

ABRAMAVICIUS, 
2030 W. 21 PI., Chicago, III.

PARDAVIMUI bizniavas medinis 
namas-; yra Storas su 5 kambariais už
pakalyje ir yra 4 kambarių namukas 
užpakalyje; visur su elektra; gera vie
ta bile kokiam bizniui; kaina greitam 
pardavimui $3,500.

PARDAVIMUI puikus 2 pagyveni
mų medinis damas; 2 flatai po 4 kam
barius su gasu, elektra, maudynėms, 
beismentas ir 2 Šantės užpakalyje; 
kaina greitam pardavimui $5,000.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas flatai po 6 ir 7 kambarius; ge- 
sas, elektra, maudynės, skiepas ir 
dviem automobiliams garadžius; ren
dos neša $99 į mėnesį; kaina $10,500.

Viršminėti namai randasi Brighton 
Parke lietuvių apgyventose vietose. 
Norėdami pamatyti atsilankykite die
na ar vakarais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ 
4034 Archer Av. (prie Califomia Av.)

KAS TURITE LOTĄ ?
Aš turiu gerą mažai vartotą 6 ci- 

linderių automobilių ir noriu mainyti 
ant loto Brighton Parke ar kitur.

Atsišaukite pas
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

4034 Archer Avė,, 
Chicago, III.

3 FLATŲ mūrinis namas, ne
toli 71 ir Halsted St, 2-5 ir 1-6 
kambarių flatai. Aržuolo tri
niai ir grindįs. Lotas 33x125, 
namas gerame padėjime, renda 
$130 į mėnesi. Kaina $13,300, 
pinigais $4,000. Sheehan Witous 
and Cp., 4654 W. 63rd Sereet, 
Tel. Prospect 1910.

TIKRAI MODERNIŠKAS 2 
FLATŲ MŪRINIS

Netoli 63 ir Ashland Avė., 5 
ir 6 kambarių. Viskas kieto me
džio užbaigta. 2 apšildymui 
įtaisymai, 2 karų garadžius. Lo
tas 30x125. Kaina $12,300. Pi
nigais $4,300.
SHEEHAN WITOUS AND CO. 

1654 W. 63rd St.
Telephone Prospect 1910

PARDAVIMUI namas 2 augštų, 6-6 
kambarių ir garadžius Gasas, elek
tra. Rendos j mėnesį daugiau kaip 
$50. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
į automobilių arba lotą, — $2,000 pi
nigais gali pirkti šį namą. (Veikite 
greitai, nes yra tikras bargenas. A. 
M., 1913 So. Morgan St.

Extra gražus namai.
Nauji mūriniai namai tik baigiami 

būdavot po 6 ir 6 kambarius, viskas 
vėliausios mados intaisymai. Gražioj 
vietoj, lietuviams gerai žinoma tarpe 
65 ir 66 ir Talman ir Rockvvell, katrie 
mylit pirkti gražu namą ir puikioj 
vietoj atvažiuokit ir pamatykit musų 
namus, mes parduodam už kėš ar 
mainome ant mažesnių namų ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė., Chicago, III.
< Phone Lafayette 7674

BRIGHTON PARK BARGENAS
8 flatų naujas mūrinis namas po 6 

kambarius. Electrika ir maudynės. 
Randasi gražioj vietoj, Brighton Par
ke, 38 PI. ir Saęramento Avė. Ver
tas $14,000. Parsiduoda už $11,800. 
mažais įmokėjimais.

Atsišaukite
C. P. SUROMSKIS,
3346 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 pagyvenimų po 4 kambarius. Elek

triką, aUgštas beisementas. Rendos 
neša $40 į mėnesį, kaina $3800. Mai
nysiu ant bučernės, grosernės arba 
loto.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 S. Halsted St. 

Phone Boulevard 9641

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 8 kamb. na

mas, 4 lotai su dideliais med
žiais fronte ir ant yardo. Elek
tra, vanduo, kiaules, vištos 
karveliai. Kaina $5700.00

P. Martin, 
3945 W. 66-ih Place

SPECIALIAI

ir

BARGENAS
2 FLATŲ, 5 ir 5 kambarių 

namas, kieto medžio grindįs, 
furnace šildomas, elektros 
šviesa, 2 karų garadžius, na
mas geramę padėjiųie. Kaina 
$9,500, pinigais $3,000.

Atsišaukite:
SHEEHAN WIT0US and CO. 

1654 West 63-rd Str.
Phone Prospect 1910

9 KAMBARIŲ mūrinė cottage, 
furnace, elektra, 50 pėdų lotas, 2 kary 
garadžius labai gerame padėjime, ar
ti prie elevatorio ir karų . linijos, 
$3000 pinigais.

SALTER, KILBOURN, 
netoli Harrison, prie elevatorio stoties 

Nevada 5853

PARDAVIMUI % akerio žemės, 
mažas 4 kambarių namas, elektra, 
miesto vanduo , 12x30 pėdų paukšti- 
ninkas, 10x12 pašiūrė. Viskas aptver
ta, 250 vištų. Viską už $2,500, išmo- 
mokėjimais.

H. RYAN, 
3936 W. 65 PI.

BARGENAS. Turiu greitai par
duoti mūrinį namą, 5 ir 6 kambarių 
ir garadžius delei 1 mašinos. Viskas 
puikiai įtaisyta pagal šios mados, 
Savininką galima matyti tiktai ne- 
dėlioj. I

1331 — 49th Ct 
Cicero. III.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaumį merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

’ McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Ąve. 

Ųearborn 3173
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jimo. Dienomis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta -Rugpiučio men., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

tyti, rašyti ir kalbėti angliškai į
labai trumpą laiką. Taipgi arit
metikos, gramatikos, geografijos, 
istorijos. Musų augštesnėj moky
kloje mes prirengsime jus į kole
giją ir universitetą į dvyliką mė
nesių.

Jus galite rasti pas mus užbai
gusius kiekvienoje Chicagos kole
gijoje ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka
tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbėjome šimtams jaunų 
žmonių kad dasiekus mokslo. Mes 
pagelbėsime ir jums.

Klesos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St
netoli Milwaukee Avė.


