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Bavarija šalinasi 
V okieti j os

Su kiiim as Graibi j o j e
\

Reino separatistai laimi
X

8,000 kalinių badauja Airijoje

Bavarija šalinasi nuo 
Vokietijos

Bavarijos kareiviai sudėjo pri‘ 
saiką vien tik,Bavarijai.

LONDONAS, spalių 22.
Berlino žinia perduoda praneši
mą iš Dresdeno, kad būrys 
Vokietijos kavalerijos, įjojant į 
Meissen miestelį, Saksonijoj, 
buvo apšaudomas per langą iš 
namo arti geležinkelio stoties. 
Kareiviai irgi pradėjo šaudyti 
ir ištiko susirėmimas gatvėje, 
kuriame keli žmonės liko sun
kiai sužeisti. Meissen komuni
stų vadovas liko areštuotas.

Bavarijos pretinieras Dr. Von 
Knilling pareiškė, kad Bavari
ja negali pasilikti susivieniju
si su Vokietija, sako Berlino 
žinia. Berlino korespondentas 
sako, kad žinios iš Vokietijos 
sostinės yra cenzūruojamos.

Kita žinia sako:
“Bavarijos kareiviai sudėjo 

ištikimybės prisaiką Bavarijai 
laike dabartinio konflikto.”

TRYS ŽMONĖS ŽUVO.

DETROIT, Mieli., sp. 22. — 
Trys žmonės liko užlmušti ir 
du sužeisti automobiliui ties 
Bell River, Ont., nušokus mfo 
kelio į 12 pėdų gilumo grio
vį-

Darbų Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.
Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
gimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
Ij-gios su vyrais.

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo dabar”

Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris nesenai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
giečiams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus 7:30 vai. vak.
Seredoj, Spalio 24, 

Lietuvių Liuosybės svetainėj 
(14th Street ir 49th Ct., Cicero, III.)

Ketverge Spalio 25, 
Liuosybės Svet., 

3925 So. Kedzie Avė.
Kviečia KOMITETAS.

Kareivi!! maištas 
Athenuose

ATHENAI, Graikijoj, spalių 
22. — Čia prasidėjo kareivių 
sukilimas po vadovyste monar- 
chisto gen. Metaxes. Skaičius 
sukilėlių siekia 2,(X)0 ir be kitų 
ginklų jie turi dar 6 kanuoles.

(Kitos žinios iš Athenų apie 
tą sukilimą yra labai neaiškios. 
Iš visko matyt, kad cenzūra 
jas gerai apkarpė).

Pareinio separatistai už
ėmė daug miestų

Francija ir Belgija laikysis ne
utraliai. Separatistai prisiža
da užmokėti kontribuciją.

PARYŽIUS, spalių 22. — Iš 
Aix-La-Chapelle gauta žinia, 
kad separatistai paskelbė, jog 
Coblenz, Mayence, Wiesbaden, 
Montjcįle, [Mifnchcn-Gjladbaclti, 
Erkelenz, Wurzelen ir beveik 
visa Belgijos okupacijos zona 
yra rankose Reinlando separa
tistų valdžios.

Separatistai užėmė viešojo 
aptarnavimo įstaigas Hussel- 
heim, Mayen, Berncastel, Du- 
ren ir miestelius arti Hoescht..

Coblenzo žinia sako, kad pa
skelbimą “nepriklausomos Rei
no respublikos” padarė Dure- 
ne separatistų vadovus Juozas 
Mat t lies.

Francijos ir Belgijos valdžios 
sako, kad jos laikysis neutra
liai linki/i separatistų veikimo 
ir nesi maišys į jį, jei bent kil
tų sumišimų.

Užmokės kontribuciją.
BRIUSELIS, spalių 22. — 

Leo Deokers, 60 m. fabrikan
tas, vienas iš separatistų vado
vų, pareiškė Šiandie, kad se
paratistai pripažins Versales 
sutartį ir yra pasirengę prisiim
ti savo dalį kontribucijos. Jis 
pridūrė, kad naujosios respub
likos sostinė bus Coblenz.

Berlinas bando taikintis.

MAYENCE, spalių 22. — Vo
kietijos ir Prūsijos valdžios pa- 
kvietusios įvairių Pareinio sepa
ratistų partijų vadovus pasitar
ti su Vokietijos valdžios atsto
vais Colognc šiandie 11 vai. ry
te, kad apsvarsčius įkūrimą Rei
nlando valstijos pačioje Vokie
tijoje.

Tarsis dėl Pareinio.

BERLINAS, spalių 22. — 
Hcsse, tVucrlcinbengo ir Bade
no valdžių atstovai susirinks 
ryto Stuttgarte pasitarti apie 
paskiausius internacionalinius 
politinius įvykius, sako Darm- 
stadto žinia. Susirinkimas yra 
šaukiamas Hessc valdžios ini
ciatyva. Hessc tvirtai stovinti 
už Vokietijos vienybę ir dary
sianti viską, kad tą vienybę 
išlaikius.
Pareinis panaikins Vokietijos 

markes ir įves frankus.
AIX -IL A-CH APELLE, spalių 

22. — “Vokietijos markės bus 
skaitomos užsienio pinigais” 
sako separatistai. “Mes pienuo
jame už kelių dienų išleisti 
naujus pinigus, ki/rie vadinsis 
Reino frankais, bus lygus Fran 
cijos auksiniam frankui ir bus 
paremti užstatymu visų užimtų 
viešųjų triobėsių, bent iki su
sidarys pastovus au’kso rezer
vas”.

Naujasis frankas veikiausia 
bus spausdinamas Paryžiuje ar 
B riti sėly j e.

8,000 kaliniy badauja 
Airijos kalėjimuose

DUBLINAS, spalių 22. — 
Sinn Fein raštinė šiandie pas
kelbė, kad įvairiuose Airijos 
kalėjimuose dabar badauja, 
8,(XX) kalinių. Daugelis jų ba
dauja jau . keliolika dienų, kiti 
dar tik pradeda badavimą.

Padavė apkaltinimus 
prieš gubernatorių

OKLAHOMA CITY, Okla., sp. 
22. — Legislaturos komitetas, 
kuris tyrinėjo nusikaltimus gu
bernatoriaus Walton, padavė 
atstovų butui savo raportą, ku
riame, kaip ir reikėjo tikėtis, 
paduoda daug kaltinimų prieš 
gubernatorių. Kaltinama, kad 
jis netinkamai ėjęs savo parei
gas, kad jis bereikalingai pa
skelbtas karo stovį ir įvedęs 
cenzūrą, kad daug kalinių pa- 
liuosuodavęs ir kad atsisakęs 
leisti žudyti nuteistus kali
nius.

Tyrinėjimai buvo vedami prie 
uždarytų durų ir nežinia kas 
ir ką liudijo prieš gubernato
rių. Bet priduotieji kaltinimai 
yra visgi labai silpnai parem
ti. Svarbiausieji prasikaltimai 
yra paprasti kasdieniniai poli
tikierių prasižengimai, su ku
riais niekas ir nesiskaito.

Jei atstovų butas tuos apkal
tinimuos parems, o apie tai nė
ra mažiausios abejonės, tai val
stijos senatas pradės “teisti” gu
bernatorių už poros dienų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 22 dieną, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.50
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $5.01
Danijos 100 markių............... $17.84
Finų 100 markių ................... $2.70
Francijos 100 frankų ........... $5.81
Italijos 100 lirų ......................  $4.48
Lietuvos 100 Litų.............:.... $10.00
Lenkų 100,000 markių ........... 15c
Norvegijos 100 kronų ........... $15.37
Olandų 100 kronų ............... $39.00
Švedijos 100 kronų ............... $26.36
Šveicarijos 100 frankų $17.85

Anglija neprielanki 
separatistams

LONDONAS, sp. 22. — An
glijos oficialiniai rateliai skai
to, kad paskelbimas Pareinio 
respublikos yra tik dar vienas 
žingsnis prie Vokietijos paįri- 
m<>. Anglija gali tik pripažinti 
"eparatistus, kuriuos taip remia 
Francija, arba ištraukti Angli
jos kareivius iš okupuotojo 
k rašto.

Vienas Pareinio komisijos 
Anglijos narys pritaria pripa
žinimui Pareinio respublikos ir 
pilnam tame kooperavilmui su 
Francija. Bet kiti pataria at
šaukti Anglijos kareivius, kad 
tuo išvengus painios ir pavo
jingos politikos palaikimo tvar
kos tokioje šalyje, kur siaučia 
civilinis karas ir kuri yra izo
liuota nuo Berlino autoriteto.

Anglijos nuosprendis vei
kiausia priklausys nuo separa
tistų metodų. Jei Pareinio res
publika pasiliks ir toliau suriš
ta su Vokietija, sudarant joje 
federuotą valstiją, tai Anglijos 
problema pasidarys lengva. Bet 
jeigu atsiskirimas bus pilnas, 
tai tada Anglija atsidurs keb
lume su kuo tartis, ką pripa
žinti. Betgi bent tūlam laikui 
Anglija mano naudoti savo pil
nas galias okupuotame krašte. 
Ji nenori tame krašte jokių po
litinių ar adĮmįiąistilatyv'ių |su- 
mišimų jeigu Pareinio separa
tistai bandys užgriebti ir An
glijos zoną, tai jie veikiausia 
sutiks pasipriešinimą.

Visos sutartys yra padarytos 
su Berlino valdžia ar jos agen
tais Pareiny ir kol visas klau
simas nebus kitaip išrištas, 
Anglija tų sutarčių laikysis ir 
ateity.

Naujas Vokietijos fabri
kantų pasiūlymas

BERLINAS, sp. 22. — Vo
kietijos fabrikantai Ruhr dis- 
trikte, pasisiūlė atnaujinti pri- 
statinėjimą talkininkams kon
tribucijos anglimis ir nereika
lauti atlyginilmo iš Vokietijos 
valdžios už tuos anglis iki se
kamo balandžio. Vokietijos ka
binetas pasiūlymą noriai pri
ėmė.

Girių gaisrai išdavė 
munšainą.

ONTONAGON, Mieli., sp. 22. 
— Girių gaisrai, kurie sunai
kino didelius plotus baltųjų pu
sių girių, taipjau parodė ant 
kiek čia buvo išsiplėtojęs mun. 
šaino dirbimas. Trijų ketv. my
lių plote rasta 'griuvėsius šešių 
inunšaino dirbtuvių, kurias ap
leista pradėjus siausti girių gai
srui.

Pasekmės Labai Geros. 
Naujienų Didžiausia

Rolė Tarp Lietuvių
Štai vienas iš daugelio atsiliepimų, kurie ateina 
nuo žmonių, kartais mums visai nepažįstamų, 
bedarančių pardavimų ir mainų su Naujienų ap
skelbimų pagelba:

“Jei norite žinoti apie paskelbimo pasekmes, tai 
pasekmės pasiskelbus NAUJIENOSE yra labai 
geros — ne tik šin sykį, bet ir visada, kada tik 
buvau paskelbęs. Man atrodo, kad NAUJIE
NOS lošia didžiausių rolę tarp lietuvių visokiuo
se reikaluose.

Su pagarba,
S. WARPOT, 

Chicago.

Skolingos Amerikai šalys
Lietuva yra skolinga Amerikai 

arti $6,000,000.

WASHINGTON, spalių 22.— 
Jungt. Valstijų skolų komisi
jos raportas parodo, kad šios 
šalys yra skolingos Jungt. Val
stijoms:

Armeni j a $14,263,196
Austrija 927,661,065
Bclgtija $445,782,734
Cecho Slovakija $109,423,- 

344
Estonija $16,788,728

Francija $3,917,325,974
Graikija $16,125,000 
Vengrija $1,989,286 
Italija $1,973,879,133 
Latvija $6.032,478 
Liberija $30,168 
Lietuva $5,977,953 
(Lenkija $181,839,315 
Rumunija $13,218,878 
Rusija $237,212,054 
Serbija $60,992,592 
Visos šios šalys dar nėra su

sitarusios su Amerika apie at
itekėjimą skolų. Anglija ir 
Suomijaj jai? susitarė su komi
sija apie budus atmokėjimo 
skolų ir todėl jos jau nebeįeina 
į skolininkų sąrašą.

Francija nenori mokėti.
PARYŽIUS, spalių 22. —“Jei 

mes užmokėsime, tai ir mums 
turi būti užmokėta.” Taip pa
reikšta Francijos oficialiniuose 
rateliuose perskaičius Ameri
kos skolų komisijos raportą, 
padu'odanti kiek kuri šalis yra 
skolinga Amerikai ir išreiš
kiančią viltį, kad neužilgo bus 
susitaikinta su skolininkais.

Francija skaito, kad skolų 
klausimas yra ankštai surištas 
su kontribucijomis ir kad 
Francijja negali užmokėti savo 
skolų Anglijai ir Jungt. Valsti
joms iki ji nebus gavu’si kont
ribucijos iš Vokietijos. Jeigu 
gi Vokietija neužmokės, tai ir 
Francija niekam skolų nemo
kės, 'ties visi kartu kariavo ir 
todėl visi kartu turi panešti ir 
nuostolius.

Leidžia skelbti streikų
CHICAGO. — International 

Ladics Garmėnt Workers uni
jos vice prezidentui iPerlstein 
leista paskelbti visų Chicagos 
moterų rūbų siuvėjų streiką, 
kuris palies apie 10,000 darbi
ninkų, jei samdytojai neišpildys 
darbininkų reikalavimų. Lai
kas streikui dar nepaskirtas.

60 biliony markiu už $1
BERLINAS, spalių 22. — 

Oficialiniai už vieną dolerį bu
vo duodama šiandien 40,000,- 
000,000 markių, bet neoficiali- 
niai, juodoji birža, duodavo ir 
60,(XX),000,000 markių.

Susirėmimas Meiico City
MEXICO CITY, sp. 22. — 

Penki žmonės liko užmušti ir 
apie 20 žmonių sužeista susi
rėmime tarp dviejų politinių 
partijų šalininkų. Padėtis yra 
rusti ir gali būti dar daugiau 
susirėmimų.

Susirėmimas ištiko laike de
monstracijos už Calles kandi
datūrą į prezidentus, kurią re
mia visos darbininkų organiza
cijos. Kito kandidato, Adolfo 
de la Iįnerta, buvusio finansų 
ministerio, kurį prezidentas 
Obregonas kaltina išaikvojime 
valstybės pinigų, kandidato ša
lininkai užpuolė demonstraci
ją. Tik energiškos priemones 
policijos neleido su si dėmi m ui 
išsiplėtoti ir pavirsti j didelį 
mūšį.

DANZIGAS IŠLEIS SAVO 
PINIGUS.

Danzigo guldenai! bus paremti 
svetimų šalių valiuta.

DANZIGAS, sp. 22. — Pa
skelbta, kad išgelbėjimui Dan- 
zigo finansų bus išleista nau‘- 
ji pinigai. Jie bus žinomi kai
po “guldenai” ir bus paremti 
svetimų šalių pinigais, kurie 
yra sudėti bankuose.

(Danzigas yra nepriklauso- 
hias miestas, kuris tarnauja 
Lenkijai (kaipo priėjimas prie 
jurų. Su* 'Lenkija jis susisiekia 
koridorium per Rytų Prūsiją. 
Iki šiol jis vartojo Vokietijos 
markes, taipjau ir Lenkijos 
markes).

GRAFIENĖ DARBIECIŲ 
KANDIDATĖ.

LONDONAS, spalių 22. — 
Grafienė Warwick, 62 metų 
Amžiaus, liko Darbo partijos 
pastatyta kandidate į parla
mentą iš Warwickshire. Tą vie
tą iki šiol laikė konservatyvus, 
bet jis tapo perkeltas į teisėjus. 
Grafienė Warwick priklauso 
prie socialistų jau daug metų 
ir yra pasižymėjusi darbuoto
ja socialistų eilėse.

Sniegas Kanadoje.

SUDBURY, Ont., sp. 22. — 
Iš Horne Payne, Ont., prane
šama, kad ten siautė smarki 
sniego audra, laike kurios snie
go prisnigo daugiau* kaip dvi 
pėdas.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

I.

NAUJIENOS
!739S.HalstedSt.

Chicago III.

11 zmoniy nusižudė
BERLINAS, sp. 22. — Ne

dideliame miestelyje Ober Re- 
nnersdorf, netoli Breslau, poli
cija surado nepaprastą ir tra- 
gingą saužudystės suokalbį. Mie
stelis atsidūrė dideliame skur
de. Betgi žmonės vis šiaip taip 
gyveno. O ir 11 senių — vy
rų ir moterų, vis dar rodosi 
gatvėse. Bet vieną dieną jie kaž
kur prapuolė. Tik po kelių die
nų policija nusitarė apžiūrėti 
jų namus — ir visus juos rado 
negyvus savo namuose. Vieną 
rasta dar pusgyvį, kuris ir pa
pasakojo apie susitarimą atsi
gulti į lovą ir laukti mirties, 
nes nė vienas neturėjo už ką 
ir duonos nusipirkti, o elgetau
ti buvo perdaug išdidus.

Astuoni žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar ir sep- 

tintadieny automobiliai Chica- 
goje užmutšė aštuonius žmones, 
neskaitant daugybės sužeistų.

PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTI.

MEMPHIS, Tenn., sp. 22. — 
Penki žmonės užmušti ir du 
gal mirtinai sužeisti Frisco 
traukiniui ties Winfield, Ala., 
užbėgus ant jų automobilio.

6,000 DAKTARŲ KON
VENCIJA.

CHICAGO. — Vakar čia pra
sidėjo Amerikos Chirurgų Ko
legijos klinikalinis kongresas, 
kuriame dalyvauja apie 6,(XX) 
daktarų. Kongresas tęsis pen
kias dienas.

Amundsen skris prie poliaus.

CHRISTIANIA, sp. 22. — 
Garsus šiaurės tyrinėtojas Bo- 
ald Amu'ndse.n užsisakė Vokie
tijoje tris metalinius aeropla
nus. Su jais sekamą vasarą jis 
bandys pasiekti šiaurinį po
lių.

ŠIANDIE — giedra; , biskį 
šilčiau.

Saulė teka 6:10 vai., leidžia
si 5 vai. Mėnuo leidžiasi 4:56 
valandą ryte.

i
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Kas Dedas Lietuvoj
numatomas jų našumas bent 
kiek didesnis už praėjusiu^ 
1921 ir 1922 met.

Nauja spaustuvė.
Miško gatv. 11 Nr. “švyturio“ 

B-vė stato didelius 4 akštų na
mus. Už mėnesio statybos dar
bai busią atlikti, čia busianti 
spaustuvė su visais litografijos 
skyriais. Dabar jau esančios par
gabentos keturios mašinos, kiek 
vėliau pargabensią kitas šešias 
spaustuvės mašinas. Apie Nau
jus Metus spaustuvė pradėsianti 
veikti (L-va).

Ir Kaune girdėt užsienio kon
certai.

Dar vienas miesto tarnautojų 
ultimatumas.

Vilniaus miesto įstaigų tar
nautojai, nesulaukdami priguli
mų skirtumų sumokėjimo dar 
kini auksinį vyskupų kryžių, 
turįs prasidėti po šio mėn. 17 
d., jeigu tik lig tam laikui ne
busiu tarnautojii reikalavimai 
patenkinti. Tuo tarpu magis
tratas jokių lėšų neturįs, o nu
tartos ir valdžios patvirtintos 
800 mil. nik. paskolos dar mie
stui neduodu. (L. R.)

Ypač geresnis derlius yra 
Vilkaviškio, šakių ir Mariam- 
polės apskr.; blogesnis Ežerė
lių ir Utenos.

Ar jus žinote, kad
Krank William George Foat, Pro

fesorius Londono Universiteto, atlan
kė Lietuvos pradžios mokyklas ir bu
vo labai užganėdintas mokinimu ir 
tvarka? Ar jus žinote, kad Helmar 
Turkiški cigaretei turi savyje tabaką 
geriausio skonio iš 100% gryno Tur
kiško tabako?

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
■ziŽEIHYNOS SVEIKATA.,

ir reumafiško uždegimo galima 

pasekmin5ai iš^ytįyh su

25 d. iš Maskvos ra-Rugsėjo
dio telefono stoties kalbėjo vie
nas žymių esperantininkų. Kau
no radio stotyje tos kalbos klau
sėsi būrelis esperantininkų — 
d-ras Medemas, pralotas Damb
rauskas, ir p. A. Klimas, 
pat keli spaudos atstovai, 
diotelefonu pranešama
apie ekonominę bei politinę Bu 
sijos padėtį. Taip pat apie espe
ranto kalbos reikšmę tarptauti
niame gyvenime. Išreikšta pagei
davimas, kad esperanto kalba ir 
liktų vienintelė vartojama 
siekiant radiotelefonu.

Duona vėl pabrango.
Rugienė smuįlkjioji (baltoji) 

svartfi 6.504 lenkų markių, ru
pioji — 1000, pyragas 17,000, 
su gardesnis—-40,000— 50,00C 
markių. (L .R.)

taip

buvo
Pasėliu padėtis 

Lietuvoj
(Lietuvos Žemės Ūkio ir Vals
tybės Turto Ministerijos Sta
tistikos Skyriaus pranešimas)

susi-

JAU TURIME LIETUVIŠ
KŲ Sūkių orkestrai

FOLO (DALĮ) NO. I.
Talpinanti 31 populerių lietuviškų 

šokių šiems instrumentams: 1-mai 
Smuikai, 2-rai Smuikai, Bassui, Vio- 
lenčelei, Fleitai, Klarnetui A, 1-marn 
ir 2-ram Kornetui A, Trombonui (sti
priausiam balsui), Bugnui ir Piano 
akompanuoti. Kaina kiekvienos rū
šies 50c. Piano akompanuoti $1.00.

VISOS TOS DALYS ŠIOJE KNY
GOJE TINKA IR KONCERTINAI, 
KAIP IR KIEKVIENA DALIS AT
SKIRAI ORCHESTROS RAKTE.

Tikrai įsigyk setą šitų gaidų, o bu
site pilnai užganėdinti.

■ TU Ji n.r»« 

norEsajJii 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADZr ^^^IPFITĖS

M TAS JUMS BUS B 
ANT NAVSJOS. f

S. L. FA8I0NAS CO

Padėkit Vyrui Sustip 
rėti Finansiškai

5 EVERAS
g.othaWDOL

Ištikimas liDinjenfas

Gerasvaisfas dėl susimušimo, 

išsukimo, tinimo, raumenp šiyvumo, 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

K

809 W. 351h SI.,
Tel. Boulevard 0611 £ 9»74 

PADAROM PIRKIMO PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiar? lirūgus ir 
Parduodam Laivakmes.

KAINA JO IR 60 CENTAI.

KlobskJfc pas apfiekortbs.
TIKRAI jusų vyras bus užganėdintas iš Jelke 
GODI) LUCK. Kol jis dar nėra matęs ir mėgi
nęs, tik valgydamas žino, kad tai yra geras da
lykas, jam nėra reikalo nei žinoti, kad jus var
tojate margariną. Pabandykite ir pamatysite, 
kad jis pradės jumis girti ir tą valgį, kad 
yra skanus ir bus gardu kuomet užsiteps ant 

duonos. Paskiau pasakyk 
jam kainą ir kad jus vartojate 
“Jelke” — padarytą tiktai iš 
gryniausių valgių, įskaitant 
smetoninį pieną, kiusdien švie
žų nuo farmų ir parodykit 
jam kiek jus daug sutaupote 
vartojant jį kaipo užsitepimą 
ant duonos ir kepimui. Jis bus 
už jį iš pat pirmo paragavimo. 
Padėkit Jelke GODI) LUCK 
ant listo jusų groserio reika
lavimų.

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL.
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W. F.SEVERACO.
CEUAH HAI'IOS, IOWA
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PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LLN1MENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinOje ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jusų muskulus 

sutraukia į mazgų.
Nuraminimui drebančių, darančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo ISnarinimų ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juoini — Pravys skausmų 

Salin.
Visuomet laikykite bonkų po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums Ims reikalingas.

35c. ir 70c. už bonkų aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

104*114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠU SAVO KOS 
TUMERIAMS IR 

DRAUGAMS

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-1J 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

3323 So. Halsted St.
Tek: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
•redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose.. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmžls ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. ;;

Aš perkėliau savo krautuvę iš pir
mutines vietos kur išbuvau per 6 
metus. Dabar vėl sugrįžau į se
nąją vietą kur pirmiau turėjau 
auksinių daiktų krautuvę per 3 
metus.

Bugpii,‘ėio mėnuo žemes 
tikini charakteringas javų va
lymu. Praėjęs rugpiučio mėn. 
ypačiai pirmoj pusėj, pasižy
mėjo lietingumu, ir todėl šiuo 
atžvilgiu buvo nepatogus. Pra
sidėjusi pradžioj mėn. rugia- 
piutė, dėl nuolatinio lietaus, 
užsitęsė iki pat mėnesio pa
baigai. Tik apsukresni ūki
ninkai pragiedrulių įlai.'kotar- 

suvežti rugius; 
atsitikimų nu- 

; rugiams teko po 2 
savaites išstovinėti po lie

tum, dėl ko jie kai kur buvo 
. Maždaug nuo 

rugpiučio 20 d. stojo geresni 
i orai ir likę nesuvalyti žiem- 
‘ krūčiai turėjo progos išdžiūti, 
i Vasarojus (miežiai, hvižos, 
i kviečiai) iki rugpiučio mėn. 
pabaigai ne visur suskubo pri
bręsti, ir tik aukštesnėse vie- 

į tose ir pietinėje Lietuvos da- 
lyje prasidėjo jo valymas, 

p. šoblinskaitę. Daugelio korespondentų paste-

Iš Vilnijos
Pilietybės reikalu.

29 d. visašeštadienį, rugsėjo 
eilė lietuvių Vytauto 
gimnazijos mokytojų 
kviesta vyriausybės 
tau pilietybės reikalu. Pasirodo, sugebėjo 
kad švietimo globėjas yra pave- ^biip dai 
dęs komisariatui ištirti, kas tu- Piai/t*erns 
ri Lenkijos pilietybę arba nors' 
turi teisę jsigvti ir kas tos tei- t
sės neturi. Girdėti, kad ir kitų Į pradėję dygti, 
tautu, be lenkų, 'mokyklų moky | 
tojai buvo pakviesti. įdomu, kas 
čia bendra tarp policinės prie
žiūros ir švietimo? (L. B.)

buvo pa- 
komisaria-

“Liet. Rytu” byla.

laikraščio “Lietuvos Rytai” re-' 
daktorę leidėją ]
Traukiama teisman už straipsnį 
“Kiti metai kiti lapai”.

Tclefonas tas pats yra Canal 5838

JELKE
lindlIlUu' 4 Poter A. Miller

2256 W. 22nd St.
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Gripo Perams Užduo
dama Karšta Pirtis.

MARGARINE
Puikiausia aptepimas ant duonos

PAS JŪSŲ GROSERNINKĄ

Ttl. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namni Tel.: Hyde Park 3395

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING
SPECIALISTAS

Gripo perai, pneumonia 
ir paprastas šaltis yra iš
nešiojami ir per'sveikiau
sius žmones. Jie veisiasi 
nosėje ir gerklėje. Bet jei 
jus įteptumėt į nosis bis- 
kutį Vicks VapoRub, taip 
veistis jie negalėtų. Šitoj 
mostyje perai nesiveisia. 
Sukaitink biskutį Vicks 
šaukšte ir kvėpuok jo ga
rais ir, jus suprasit kodėl. 
Jis yra geriausias nuo vi
sų šalčio bėdų.

VICKS
V VapoRub

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.

V. W. RUTKAUSKAS 
.Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted St., Cbicaga.
Tel. Yards 4681

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V Ą” 
—nuo 25-to numerio S. W. BANES, Advokatas

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

bima, kad ypatingai susivėlino 
žirnių nokintas, kurie daugeliu 
atvejų dar žydi, ir todėl abejo
tina ar suskubs iki šalnų nu
nokti. Bulvės, žiuTint virkš
čių, geros, (bet pačios bulvės 
nedidelės; ankstybesnčs vieto
mis, dėl dažnų lietų, pradėjo 
puti.

5 ra korespondentų nusiskun
dimų, kad dėl lietaus pertek
liaus pūdymas buvo per šlapias 
ir negalima buvo laiku gerai 
jo įdirbti. Minimų aplinky
bių Heliai visi svarbesni lau'ko 
ūkio darbai susitelkė į vieną ir 
tą patį laikotarpį.

Paskutiniais daviniais spren
džiant, visi javai šiemet užde
rėjo geriau negu vidutiniai ir

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK K4 GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS: 
1)
2)
3)
4)
5)
?oko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.

) ANT POLITIKOS LAKTŲ, 
paveikslai. . 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiamo nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

B.)

7907 Supcrior Avenue Cleveland, Ohio.
-anų dovanos.

apie
u su

Kaina $60

Į Lietuvą
kais ir ketvertais. fkiue

COME OUT OFTHE BEATEN PATH

Sis Turtingas Velour Parlor Setas
JONAS LUKAS 

Lietuvis General is 
Salesmanas No. 5Pirkite atvažiavimo laivakortes ju 

sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviam-s pasa- 
žieriams.

DVIGUBOS L. Klein

visų pirkinių utarnin-

stampos DYKAI ant

Lenkijos prezidentui esant 
Vilniuj.

Lenkijos prezidentas Vilniun 
spalių mėn. 

prezidentu 
reik. min.

rengiamųjų priemonių įsakęs 
maitinimo skyriui žiūrėti, kad, 

ūdentui Vilniuj, pa
būtų mieste cukraus,

iados sukaktu- 
skupiri Bandurs- 
vvskupų k ryži

Whitc Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic, Home- 
ric. Greitas susisiekimas su Baltijos 
purtais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plyinouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
Baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dčjimai. Geras maistas ir visi pato- į 
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen- j 
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St., Chicago, Iii.

79

KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
GAIRĖS, Dvim-ėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00

KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eiles. Kaina 25c.
KELIONĖ APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal-

Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti
Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaisgantas.

Halsted,lį'&Liberty

Lebiausiai puikios vertės yra pasiūlo
ma pilnos mitros devenport setas

3 ŠMOTAI KAIP 
PAVEIKSLE

Laiku ir laimingas pirkinys didelėj daugumoj 
tų setų didelių numažinimu kainų, daleidžia 
mums suteikti jums tą didelį nupiginimą. 
Setai susideda iš didelių devenport, krėslo ir 
rakerio, padaryti ant masi visko f rėmų su 

webbing pamatu; ant springsų liuosos paduŠ-
kaitės, su plačiais atsparais, storais tassels. Labai 
gražus ir parankus parloro arba kito kambario setas, 
gražiai išmargintas puikios rųšies išmargintos veluor, 
apkainuoti dideliam sutaupymui šiems metams. šia
me išpardayime parsiduoda visas setas iš trijų, 

Lengvais išmokėjimais šmotų ........ ............................................................................ 100

NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

NORTH
GERMANI

LL.OYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai., Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North Gennan Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str.
Chicago, III.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabasb Are.

Td.: Pullman 6377.

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. RASISTĄ,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

....... Oct. 24, Nov. 14, Dec. 12
Oct. 31, Dec. 5

Nov. 10
Nov. 24, Dec. 22

VIGO (8PAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl iingeidžio* aprašomo* 
knyguUa jūsų vietiniui agentui arba t 
didij| ofisą 19 State Street New York.

paris ..
FRANCE 
LAFAYETTE i----
LA 8AVOIE

NEW YORK,

Tęl. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vimdo* 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, SI.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums uuo

$5 iki $25
ant jusų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio nvaterijolo kokio jų« 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C 1 Jį fJJTl 
ir augŠČiau ■ **■'***4
Vaikų siutai ir overkautai <?© Ert 
ir augŠČiau

S.GORDON, 
, 739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakąre.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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GERIAUSI

GERIAUSIŲ

Kad naudotis geriausiu, jus turit ru 
kyti Helmar Turkiškus Cigaretus.

20 Helmarų kainuoja truputį dau
giau negu 20 paprastų cigaretų, bet 
su kiekvienu Helmaru jus gaunat ke
liolika kartų daugiau malonumo.

Turkiškas Tabakas yra geriausias ir 
garsiausias tabakas sviete dėl ciga
retų.

Geriausias 1007c tyras Turkiškas ta
bakas yra sudirbtas į Helmar Tur
kiškus cigaretus, didžiausios vertės 
cigaretus Amerikoje.

f . Išdirbėjai augščiausios
Ą/f rųšies Turkiškų ir
MIIEgyptiškų Cigare- 

tų pasaulyje.

BQXESęFlOo*lO

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

DDVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

KORESPONDENCIJOS | 
l!> —

Carnegie, Pa.
Pabėgo mūsiškių bolševikų 

“Trockis”. — Palikta žmona 
su mažais vaikučiais kenčia 
didelį vargą.

Vincas Navickas pasišalino, 
palikdamas savo žmoną didžiau
siame varge su 4 vaikučiais, 
kurių vyriausias 10 metų, o 
mažiausias 2 mėnesių. Jis buvo 
žinomas tarp Carniegies lietu
vių kaipo karštas “Laisvės” ša
lininkas, balševikas; jį ir va
dindavo Trockiu, ir jis tuo var
du didžiuodavos.

Jau kiek laiko atgal pas mus 
Carniegiej ėmė žmonės šnekė
ti, kad, girdi, “Trockis” pabė
gęs su kokia ten moteria atvy
kusia net iš Ansonijos, Conn. 
Ji buk vadinosi jo sesuo, tūla 
Agota Liudienė. Aš nusitariau 
arčiau ištirtia dalyką ir nuvy
kau į jo nam\is.

Nuvykęs radau jo moterį be- 
sitrusiant apie namus. Paklau
siau, kur Vincas, moteris tuo
jau pradėjo verkti, o verkda
ma pasakoti, kad jos Vincas pa
bėgęs su kita moteria, palik
damas ją be cento su keturiais 
mažais vaikučiais, kurių vy
riausia mergaite 10 metų, o 
mažiausias vaikiukas tik poros 
mėnesių. Vyras palikęs ją 12 
d. rugsėjo — ėjęs neva pas 
daktarą, ir nebegrįžęs daugiau. 
Prieš vyro pabėgimo buvus at
važiavus pas juos iš Asonia, 
Conn., kažkokia Agota Liudie
nė, kuri vadinosi jo seseria. Ji 
ir suardžius! jų gyvenimą. Juo
du abudu norėję bėgti 11 d. 
rugsėjo, bet vyriausioji mer
gaitė įsikabinus tėvui į skver
ną ėmus verkti ir tuo jį sulai
kius. Jo ta “sesuo” išvažiavus, 
ant rytojaus ir jis dingęs.

Paskui jo moteris parodė 
laiškus nuo tos neva sesers. 
Laiškuose Liudienė vadina Na
vicką broliu, tik gana saldžiais 
žodžiais kalba ir gale laiško 
pridėta daug kryžiukų, kas 
reiškia bučkius. Parodė ir ant
rą laišką nuo pabėgusio vyro. 
Laiškas rašytas 7 d. spalių. 
Laiške nepaduoda savo adreso 
ir sako, kad jo antrašo niekas 
negalįs žinoti, tik ant pašto an
tspaudas rodo, kad yra iš 
Brooklyno, N. Y. Tame laiške 
jis rašo šitaip: “Aš Vincas Na
vickas pasveikinu savo bran
gius vaikučius žičydamas geros 
dalies gyvenime ir meldžiu 
gamtos ar dievų kad priimtų 
greičiau mus po siera žemelia”.
Toliaus laiške Navickas savo 

moterį vadina neprietelka ir 
t.t.

Navickienė sakosi, kad kol 
nebuvus atvažiavus Liudienė, 
tai jie neturėję jokių šemyni- 
nių nesutikimų.

Liūdną įspūdį žmogus gauni 
pamatęs tokį šeimynos likimą. 
Motina rauda, kremtasi, kad 
nėr kuo maitinti vaikučių pul
ką, o į prieglaudą nenori ati
duoti, nes nenori ‘jų atsižadėti. 
Reikėtų, kad vietos lietuviai 
susidomėtų tų nelaimingų mo
tinos ir vaikučių likimu ir pa
gelbėtų jiems.

Vietos bolševikai tyli apie 
Navicko pabėgimą ir tyčiojas 
iš varge paliktos šeimynos. O 
tik butų jų šventa priedermė 
pasirūpinti savo draugo vaiku
čiais.

Pas mus Carnegiej yra kele
tas bolševikinių laikraščių ko
respondentų, kurie apie viso
kius dalykus netingi parašyti į 
savus laikraščius, bet apie savo 
draugo pabėgimą tai ne gu gu.

—Ne Bolševikas.

Tą milžinišką pensininkų 
armiją sudaro veteranai, tai 
yra asmenys, dalyvavusieji įvai
riuose Amerikos karuose, arba 
jų našlės.

Daugiausiai tų pensininkų, 
būtent 433,202 asmenų, tai ci
vilinio karo veteranai arba jų 
našles.

Latvių valstybės paja
mos ir išlaidos.

nuoRyga (E.) Laikotarpy 
m. balandžio 1 iki rugsėjo 
d. Latvijos valstybės įstai- 

turėjo pajamų 90,709,024 
74,932,908 

v irsi j a

1
gos
hitus, gi išlaidų
hitus; taigi, pajamos
išlaidas 15,776,116 latų.

MesGarantuojam
— Gerumą
— Pilną svarumą
— Užganėdinantį pristatymą
—- Arba jūsų pinigai grąži

nami

MfS.A MiCHNIEVICZ-VIOIKIEN;’
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tat 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktaKavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o 
pagelbą.

rasite

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

nuo /

. Blvd. 3138
M. Woitkewich

BANIS 
AKUŠERKA

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.

Ta garantija yra ant kiekvieno pristatymo tikieto. Sutaupykit 
slinkiai uždirbtus pinigus pirkdami musų Garantuotą Tavorą. 

(onsumers (ompany
Fred W. Upham, Prezidentas

Generalis Ofisas 111 W. Washington St.
Telefonas Franklin 6400

Musų skyrius, 3808 So. Westem Avė., yra 
pasi r en gęs pą t a r n a u t i jums. 

CHARLES BARWO()D, MANAGERIS.
Telefonas Lafayette 5935

1 ................................... .. 1 r

Jei yra paranku, ateikite asmeniškai dėl pažinties.
65 skyriai visoje Chicagoje. Pasižiūrėkite į telefonų knygą ku

ris yra arti jūsų namų.

Anglys, Solvay Coke, Ledas, Namų Materijolas

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Prcs.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

ATYDAI TOWN OF 
LAKIEČIAMS!

Kurie norite skaityti “Naujie
nas” ir gauti kasdieną į savo 
namus, kreipkitės laišku arba 
asmeniškai pas

FRANK JURĖNAS.

5118 So. Paulina Str.

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 
savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite j seną 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
jau 50 meti). Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. M ANA SS E CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šeštas augštas Reliance Building

32 N. State St. kampas Washington St. 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

iškaitant sukatas.

į £&DR. HERZMAN^A
' —IŠ R U SIJ O S—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
I 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 ptetą, 
ir nuo. 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110 arba 0375
Naktj Drexel 951 
Boulevard 4186

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

Telefonai!

Amerikos pensininkai 
ir pensijos.

-------------- —I—

Jungtinių Valstijų Vidaus 
Reikalų Departamento Pensijų 
Biuro žiniomis fiskaliniais me
tais pasibaigusiais birželio 30, 
1923, šioj šaly buvo iš viso 
539,756 asmenys, gaunantieji 
iš valdžios pensijas. Tais me
tais jiems buvo išmok eta pen
sijų 263,012,500 dolerių.

CLAY AWAY THE YEARS
1 « H III ..................... 'r ■>..........-'-"3 -■ "■■■■ "1 a*

i Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
; your face, and ręst while it dries, then 

remove and see and feel the wonderful 
difference in the color and iexture of the 
skiri S
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Closeenlargedpores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth $
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter lt not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Indiana,Jora trial tube./"

DR. CHARLES SEGAL
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 Drcxel 2881

». Į Į .................................. — I Į ■■ Į <

Ofiso Telefonas III? H A RIJI) AI) Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDUR MIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kainb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

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

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

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo 
G iki 9 valandai vakare.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

J

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, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

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.

________________ ____ . ■ /

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 471 b St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
i. ----------- --------------------■■■ ■--— 

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

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą į Brighton 

Parką
4454 So. Westem Avė.

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12L ....... ■■■ 111 , ii i

A. L. DAVID0N1S, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:89 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

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.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Telephone Varde 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. i. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirirgas ir Akiieris

3315 Sovth Halsted St.
Tek Boulevard 1401

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

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.

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

OptometrUt 
T«L Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47-tos gat.

2-roe lubobe

k.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

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

Ofiso valandos! Į
9 iki 12. 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare '

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, UI. J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 i. . . ——>

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

y
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Fubli*h«d Daily, aoKcept Sunday Sy 
The JUthuanlan Mews Pub. (X, Ina.

pasiryžę ginti tas įstaigas, 
per kurias jie patys tvarko 
savo reikalus.

Iditor P. Srigaitie
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 85M

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada. i
$7.00 per year outaida of Chicaiau
$8.0t per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Port Office 
pf Chicago, III., under the act pf 
March 2nd, 1879.

Apžvalga
DAKTARŲ DRAUGIJA ĮSPĖ

JA VISUOMENĘ.

išrodyta, kad savivaldybės 
turi pajamų permaža ir dėl to 
jos negali priderairrai savo už
duočių išpildyti. Tai taipogi 
patvirtino' ir savivaldybių at
stovų suvažiavimas. Patys 
krikščionių bloko atstovai ta
me pačiame suvažiavime muš
damiesi į krutinę šaukė, kad 
krikščioniškosios frakcijos 
neinančios prieš savivaldybes. 
Net tą pačią ano istorinio Sei- j 

į mo nutarimo dieną kun. J.
Vailokaitis sakėsi, kad savi
valdybės nebusiančios nu
skriaustos.”

Vadinasi, Lietuvos kademai, 
kaip visuomet, taip ir savivaldy
bių reikale apgavo liaudį. Jie 
griauja jas, kadangi jie nori ap
skričių reikalus atimti iš vieti
nių žmonių rankų ir pavesti cen- 
tralės valdžios pastatytiems “gu
bernatoriams”.

stoties pasimatyt, bet nebuvo 
galima nei susikalbėt, neigi ko
kia nors rodą gaut. Kariuomenė 
visur apstatyta vaktuoja, kad 
neišeitume iš traukinio. Todėl 
pasikalbėt nei su giminėmis, nei 
su šiaip žmonėmis niekur neda- 
leido. Traukinys eina tik vienas 
tarpe Eitkūnų ir Rygos, tai mus 
suvarė į vieną atitvertą galą va
gono virš 30 žmonių važiuojan
čių iš Amerikos į Rusiją. Taip, 
kad daugiausiai turėjome stoti 
išstovėti traukiny. Rygoje bu- 

I vome 12 valandą ir galėjome išeit 
į miestą. Iš Rygos gavome ge
rą traukinį iki Petrogrado. Pet
rograde da vis matosi apgriautų 
namų nuo karės bei revoliucijos 
laikų, nors dabar stropiai tai
soma. Viso išbuvome Petro
grade 30 dienų, ir 29 birželio 
pradėjom kelionę į Kemerovą, 
kuri ėmė 13 dienų. 12 birželio 
pribuvome į Kemnerovą. Gyvent 
čion atrodė bus gerai ypač va
saros laiku ir aplinkinė atrodė 
graži. 18-tą birželio pradėjau 
dirbt kasyklose už “tracklayer”, 
dirbome 6 valandas nuo 12 pietų 
iki 6 vakaro todėl iš darbo at
žvilgio čion geriau negu Ameri
koje. Kasyklos beveik šlapios, 
liors ne visur, bet agu'ln'iai imant 
O ypatingai entrese. Veniu yra 
trys imamos, nors jų yra daug 
daugiau. Bet į kitas da nėra 
tunelių išmuštų. Viena nuo 6 iki 
15 pėdų aukščio, kita daugiau 
ar mažiau 18, ir da viena 60 pė
dų aukšta. Visos ant pičiaus. 
Pičius apie 50 'laipsnių, todėl an
glis visur pati bėga žemyn. Mai- 
neriai dabar dirba ant kontrak
to, moka už keturkampį sieksnį 
išimtos anglies ir už kitus atlik
tus darbus. Uždirba apie po du 
rublius į dieną rokuojant auksi
niais. Dieniniai darbininkai už
dirba apie po vieną rublį į dieną. 
Amerikiečiam, kurie valgo kuk- 
nioje pavienis ar su šeimyna, vi
siems lygiai atitraukia 60 nuoš. 
nuo kiekvieno rublio, likusius 
išmoka pinigais. Katrie nori 
patįs gamintis valgį, tiems duo
da valgomų produktų, taip va
dinamą “pajoką”, už kurį paskui 
atskaito iš mokesties.

Prie pabaigos turiu paminėti, 
kad kelionė nors ir ilga, bet se
kėsi gerai, buvom sveiki, taip ir 
dabar da laikomės. Už tą milijo
ną rublių, kur davė A. Ž-aitis, 
tai jau dabar negalima gaut nė 
viena mecke, nes jie 1922 mete| 
likos panaikinti. Dabar jau mi
lijonų vėl nėra, nes nupuolė iki 
vienam tavarnam rubliui. 0 100 
tavarnų rublių lyginasi vienam 
aukso rubliui....

— Joe, Juodis.

dys buk slepiamas Rusų Misi
jos Lietuvoj prekybos skyriuj 
“Vnieštarge”, kur ir daugelis 
bolševikų buvo slepiama ir 
slapta Rusijon išgabenta; bet 
tas butas yra neliečiamas.

žmogžudys per raštinę ėjo 
su kepure. Jam buvo liepta 
nusiimti, tad jis ištraukęs kai
rę ranką iš kišenės nusimovė 
kepurę, o dešinę paliko kiše
nėje. Jo kepurė ant stalo taip 
ir liko, matomai ką tik nau
jai pirkta ir išdėta švedų kal
ba jspausdjintais laikraščiais. 
Policijos šuto pasiuostęs kepu
rę veda per kiemą, per tvorą, 
per sodną; šalygatviais ir vidų* 
ry gatvės sustoja. Spėjama, 
kad ten buvo paduotas bolše
vikų automobilius.

Bolševikai patyrę, kad Alek
sa nuo jų pasitraukė, numany
dami, kad jis kai ką išdavė, o 
rodos 13 rugsėjo turėjo va
žiuoti Mariampolėn dalyvauk 
realistų bylos parodymuose ir 
atverst visus kozyrius bolševi
kų organizacijos Lietuvoje, 
tad jie matomai padare nuo
sprendį jį nužudyti demonstra
tyviai. j

United States Lines raštinė | 
randasi viename name su 
daus Reikalų Ministerija 
patim Piliečių Apsaugos 
partamento butu*. Milicija 
vietos, bet bolševikų buvo
driai sugalvota ir nutaikyta. 
Beveik tuo patim laiku Suo
mijos raštinėje, Gelsinforse, 

Į jie nužudė patį policijos vir- 
Išininką ir žmogžudžiai pasislė
pė. Kalbama, kad paskutinio 
laiku pas mus kelis kartus 
žvalgybai langus apšaudė, o 
vieną vakarą laike tardymo už
gesinta elektra, pasigirdo trys 
šūviai ir pabėgo tardomasai ir 
šovėjas iš pat žvalgybos ran
kų. Matomai bolševikai smar
kiai veikia ir ruošiasi prie Vo
kietijos...

Rugsėjo 14, a. a. Vytautas 
tapo palaidotas Kauno kaputo- 
se. Kan. Tumas pasakė rimtą, 
griaudingą pamokslą. Dalyva
vo daugybė įmonių. Buvo ke
li namiškiai. Žvalgyba auto
mobiliais naktimis važiuoja 
po miestelius, tardo įtariamuo
sius.

Visi a. a. Vytautą labai my
lėjo. Jis mokėjo lietuvių, ru-Į 
sų, anglų ir vokiečių kalbas ir 
buvo nepamainomas bendra-Į 
darbis.

A. a. Vytautas tapo priimtas 
į Lietuvos lUniyersiteto jūrinį 
fakultetą, rugsėjo 15 d. buvo

Jo vardą 
bet vieton

Vilniaus lietuvių rei 
kalavimai

Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto memoria
las, įteiktas Lenkijos Vyriausybei
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Karklis, Dalgeda, Čepulis, Gar- 
la ir kiti, arba perkeliami lyg 
tartum nuibaudimuji kitoisna 
mokyklosna, kaip antai šiemet 
buvo padaryta su mokytojo
mis Stakauskaite ir Rimšely- 

Ite Daugeliškiutose (Priedo Nr. 
2), arba varginami nuolatinė
mis kratomis, suėmimais (E. 
Ivanauskaitė, P. Zavišaitė ir 
kt.), arba pagailai! ištremiami 
iš savo krašto, kaip tat pernai 
buvo padaryta su Kaltanėnų 
mokyklos (mokytoju Uoglintu, 
o dabarties yra daroma su

Švenčionių gimnazijos moky
tojais M. Untulio ir R. But
kum.

čia pridedamas Švenčionėlių 
mokytojos Stcckaitės bylos 
nuorašas (Priedo Nr. 3) daro 
įspūdžio, kad vietinė Švcnčio- 

Inių vyriausybė yra pasiryžusi 
užglemžti net naminį vaikų 
mokymą, kadangi Steckaitė 
buvo patraukta teisman už tai, 
kad susitarusi su tėvais mo
kė pas save namie ketvertą 
lietuvių vaikų.

Ne geriau elgiasi vyriausybė 
ir su musų vidurinėmis mo
kyklomis. Jau seniau buvome 
priversti -uždaryti mergaičių 
gimnaziją, o su berniukų gim
nazija buvome išvaryti iš bus
to, kurį teisėtai anutomet bu
vome užėmę ir brangiai atre
montavę. Dabartės gi dėl nepa
lankaus mums vyriausybės nu
sistatymo, gręsia pavojus, kad 
bus uždarytos visos likusios 
vidurinės mokyklos, būtent: 
Vytauto Didžiojo! gimnazija 
Vilniuje, Švenčionių gimnazija 
ir Vilniaus mokytojų semina
rų a.

šitos 
neturėjo 
kadangi 
nežiūrint ^upinimolsi, neduo
davo leidimo ilgiau, kaip tik 
vieniems mokslo metams. Ta
tai jau didžiai trukdė norma
linį įstaigų plėtojimąsi, nes su
laikydavo mokyklų šeiminin

kui nuo didesnių ilgesniam 
laikui išlaidų. Šiais metais da
lykai stovi dar blogiau, kadan
gi nė viena šių mokyklų netu
ri visai tikro leidimo. Palygin
ti gerėliau yra su Vytauto Di
džiojo gimnazija, kadangi jai 
atsiųsta yra jau koncesija, tik
tai deja be aiškaus leidimo ją 
įvykdyti. Mat vyresnybė tebe- 
abejoja dėl" mokytojų ir ligi 
šiol dar nė vienas nėra j>atvir
tintas savo pareigose: dalykas 
mat d!el lenkiškos pilietybės. 
Daugiau ne pusė mokytojų ir 
patsai direktorius, nors ir la
bai ru*pinasii, negaili išprašyti 
tos pilietybės pripažinimo ir 

draug su tuo pareigose patvir
tinimo. Esame kreipęsis šituo

reikalu rugpiuČio pradžioje į 
Tikybų ir Švietimo Ministeri
ją, bet ligi šiolei neturime pa- 

'• lankaus atsakymo, nors moks- 
• lo metai jau prasideda ir jau

nuomenė yra jatf susirinkusi.
Kur kas blogiau su Švenčio

nių gimnazija. Jau pernai me
tais teko jai kovoti su didelėr 
mis sunkenybėmis, nes mo
kyklų vyriausybė nenorėjo pa
tvirtinti M. Untulio, neišgavu- 
sio dar lenkų pilietybes, direk
toriumi. šiemet turėjo visas 
įstatymų reikalaujamas teises 
ir kvalifikacijas, tačiau be 
priežasties nurodymų Kurato- 
rija atsakė nepatvirtinanti 
(Priedo Nr. 4). Negana to, 
dviem tos gimnazijos moky
tojam, M. Untuliui ir R. But
kui, yra sakyte įsakyta prieš 
rugsėjo 1 dieną išsikraustyti 
kur norint pasirinku‘s iš Vals
tybės ribų. Čia lengva suprasti, 
kad vietinė valdžia nelabai no
rėtų, kad lietuviškoje apskri
tyje gyvuotų Lietuvių gimna
zija.

Su mokytojų seminarija yra 
šitaip. Įsikūrė ji dar 
tais, persidirbusi iš 
kursų, kurie buvo 
laikais. Reikalinga 
ruošti mokytojų 
čioms lietuvių mokykloms. Li
gi šiolei įstaiga plėtojosi ir to
bulėjo, jgydaina kas kart vis 
daugiau musų krašte populiu 
rūmo, ir tai matyt iš vis di
dėjančio auklėtinių skaičiaus. 
Prasidėjusi nito pusmetinio 
kurso, praeitais metais jau tu
rėjo trejų metų mokslo kursą, 
neskaitant pasirengiamosios 
klasės. Šį pavasarį pedagogų 
taryba nutarė įvesti dar ket
virtą kursą, ir taip tolydžių i 
tobulėdama turėjo prieiti Bigb 
normalinių ^valstybės semina
rijų tipo. Tačiau darbas šie
met buvo staiga nutrauktas; 
mokyklų vyresnybė (išrado, 
kad mokslas seminarijoje esąs 
per mažas, ir mokyklą užda
rė (Priedo Nr. 5). Prasidėjo 
nauji rūpesniai. “Ryto” drau
gija sutiko tolydžiui, kiek ga
lėdama, kelti mokykloje moks
lo laipsnį ligi valstybės pro
gramos reikalavimų ir veikiai 
įvesti penkerių metų kursą. To 
nežiūrėdama vyresnybė lig šiol 
neduoda koncesijos ir užgynė 
be jos pradėti mokslą. Moki
niai suvažiavo, metas butų 
pradėti darbas, o čia nėra lei
dimo ir nežinia, ar bus kada 
pagaliau. Skaudu tai ir liūdna 
darosi ir mokiniams ir visuo
menei, matant kaip norima iš 
jos atimti vienutėlė mokykla, 
kuri priruošia liaudies moky
tojus.

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija paskelbė savo laikraš
tyje “Gydytojas” ilgoką rezo
liuciją apie “stebuklingus” Dr. 
Al. M. Račkaus gabumus ir dar 
“stebuklingesnius” jo vaistus, 
kuriuos jisai garsina spaudoje 
(ypač “Drauge”). Rezoliucija 
sako, kad tie Dr. Račkaus garsi
nimai yra “neetiški ir kenksmin-1 
gi lietuvių visuomenei”. I 

Daktarų Draugijos rezoliucija, 
nurodžiusi, kokias ligas apsiima 
“išgydyti” Dr. Račius ir kokius I ' II II L

aiul°publikai’ - 3DI6 Vi AI8KS0S
“Ne tik daktarai, bet ir 

šiaip inteligentiškesni žmonės 
jau gerai žino, kad jokiu bu
du negalima viršuje paminė
tas ligas per laiškus gydyti. 
Visų šalių sveikatos departa
mentai nuolatos perspėja 
žmones nepirkti gyduolių, bet 
lankyti gydytojus. Amerikoje 
draudžiama aptiekoriams par
davinėti ‘vaistus’ nuo gonorė
jos sifilio ir kitų venerinių li
gų, nes patys ligoniai nieka
dos save negali išsigydyti...

“Kadangi savo kataloge 
(“Branginkite savo sveika
tą”) tasai jaunas daktaras 
Račkus sako, kad ‘jei tamstos 
liga yra chroniška ir jei žinai 
kas do liga,.... tai gali pirkti 
gyduoles iš musų’. Reiškia 
gerbiamasmutsų jaunas dak
taras pardavinėja savo išdir- 
bystės vaistus nuo visokių li
gų, nors 12 pusi, pareiškia: 
‘šios gyduolės nėra kokie tai 
patent drugs’. Dar, žinoma, 
jaunas daktaras pardavinėja 
ir kitų išdirbysčĮių vaistuos, tur 
būt gatavus, nes aiškiai pasa
ko: ‘ko mes patys neturime, 
tai galima dėl jūsų gauti’....
O kad dar geriau save apsirū
pinus, tai musų gerbiamo jau
no daktaro katalogas sako: 
‘gyduolių atgal priimti negali
me ir pinigų negrežiname’. ’”
Daktarų rezoliucija baigiasi 

tokiu pareiškimu:
“Mums prisieina pasakyti, 

kad siūlomi vaistai nuo virš- 
minėtų ligų reiškia tiktai no
rą pasipinigauti. Jisai skelbia 
ir nori parduoti tai, kas visa! 
nesutinka su medicinos moks
lu, kas tiktai žemina medici
nos daktaro vardą”.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1789 So. Halsted St.» Chicago, 
III. — Telefonas i Roosevelt $500.

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paltui

Metams...... ....................................$8.00
Pusei metų 4.00
Triirjs mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui ..........     .75

Chicagoje per neiirtejual 
Viena kopija __ —

Savaitei 
Mėnesiui

18c
75c

Pusei metų ....... 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam  1.25 
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams —$8.00
Pusei metų...... ............................... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

nužudymą Kaune.

Biurokratijos 
stiprinimas.

Dvejetas dienų atgal mes 
gavome žinią iš Lietuvos, 
kad krikščionys demokratai 
pervarė Seime savo balsais 
tokį įstatymą, kuris beveik

vivaldybių pajamų šaltinius. 
Tą žinią dabar patvirtina ir 
“Lietuvos Žinios” (žiur. Ap- 
žvalgą).

Valdančioji Lietuvos par
tija, vadinasi, nori sugriau
ti savivaldybes. Musų skai
tytojai jau žino, kam kleri
kalai ketina pavesti tas 
funkcijas, kurias iki šiol at
likdavo savivaldybių įstai
gos: jie rengiasi jas pavesti 
centralinės valdžios agen
tams.

Klerikalai nori, kad Lietu
va butų valdoma ne demo
kratiškai,bet biurokratiškai. 
Jų tikslas yra kiek galint 
labiaus susiaurinti žmonių 
įtaką krašto valdyme. To gi 
jie mano pasiekti, pašalinda
mi žmonių renkamas įstai
gas valsčiuose ir apskrityse.

Praktika parodė klerika
lams, kad dauguma žmonių 
Lietuvoje nepritaria jų poli
tikai. Rinkimus į Seimą jie, 
tiesa, laimėdavo; bet tik su 
didžiausiu vargu — panau
dodami savo agitacijai baž
nyčias ir vartodami biau- 
riausią demagogiją. Vienok 
laimėjimas daugumos vietų 
Seime duoda jiems galimy
bės kontroliuoti tiktai cent- 
ralines valdžios įstaigas; 
vietų valdžios — miestuose, 
valsčiuose ir apskrityse — 
nežiūrint klerikalinės dau
gumos Seime, dažnai būdavo 
priešingos klerikalams. Šita 
aplinkybė ir paskatino kleri
kalus pradėti kovą prieš sa
vivaldybes.

Jeigu “krikščionims” pa
sisektų sugriauti jas, tai Lie
tuva ir vėl susilauktų pana
šios tvarkos, kaip buvo prie 
caro laikų: visa galia atsi
durtų biurokratų rankose.

Bet Lietuvos liaudis var
giai sutiks atsižadėti savo 
teisių. Kaip neseniai įvykęs 
savivaldybių suvažiavimas 
parodė, Lietuvos žmonės yra

KLERIKALAI GRIAUJA 
SAVIVALDYBES.

“L. žinios” rašo, kad krikščio
nys demokratai Lietuvoje tęsia 
savivaldybių griovimo darbą. 
Tik-ką dabar jie uždavė didelį 
smūgį savivaldybėms, beveik vi
sai atimdami joms pajamas:

“Seimas X. 2 d. posėdy pri
ėmė trečiuoju skaitymu krik
ščionių bloko balsais prie že- 
mėSL, mokesnio įstatymo patai
są, kad nuo to mokesnio že
mė dar apkraujama papildo
maisiais mokesniais — aps
kričių savivaldybių naudai iki 
%5, ir valsčių savivaldybių 
naudai ik 10%.” *
“Lietuvos Žinios sako, kad

“Jei Respublikos Preziden
to nebus tam įstatymo suma
nymui padėta veto, tai jis ne
užilgo įsigalės. Tada kuone vi
sos savivaldybės atsidurs la
bai keblioj padėty. 1923 m. 
sąmatos jau užsitvirtino, dau
gelis savivaldybių suveda jas 
su nepritekliais, o čia naujas 
pajamų sumažėjimas. Jau pir
miau buvo apskaityta, kad to
kiam projektui įvykus kai 
kurioms savivaldybėms nebus 
iš ko. tarnautojų algos apmo
kėti.

“ ‘Savivaldybės’ laikrašty, 
Nr. Nr. 1, 2, 3, buvo aiškiai

Žemiau seka antras ir smul
kesnis aprašymas, kaip a. a. 
Vytauto Aleksos nužudymo, 
taip ir priežasčių, kuriomis Le- 
nino-Trockio agentai vadovau- 
damies, šią biaurią žmog.žudy- 
bę padarė.

Tai rašoma iš Kaimo rugsė
jo 25 dieną:

Bolševikų suokalbiu tapo nu
žudytas Vytautąs Aleksa. Visa 
Lietuva gailisi to jauno, ga
baus vaikino, tik musų p. M. 
šalčius savo karštagalvišku 
raštu “Lietuvoj” bolševikams 
paadvokatavo, iškraipydamas I 
tikras nužudymo priežastis. 
Greit tilps “Lietuvos žiniose” 
a. a. Vytauto “Išpažintis”, ku
rią jis išanksto buvo parašęs 
ir rengėsi paduot spaudai. Bus 
puikus dokufmenta'SĮ, įkuriame 

Vytautas išrodo, kaip jis tapo 
bolševiku, kaip jis bolšcvikavo 
dėl idėjos kol pamatė, kad 
bolševikų vadai iš to daro biz
nį ir nuo jaunųjų tai slepia; 
rašo, kaip jį bolševikų misija 
slapta iš Lietuvos į Rusiją iš
gabeno, etc.

Patsai nužudymas įvyko 
šiaip: Rūgs. 12, apie 9 vai. ry
to, į K. Norkaus raštinę įėjo 
žydelis, jaunas, susitraukęs ir 
stovėdamas tarpe skaitlingo 
būrio klientų kelis kartus aty- 
džiai pažiurėjo į bugalterio 
padėjėją p. R. Virkų. Virkus 
pažiurėjo į žydelį ir pamanė 
“tegul palaukia; kaip atleisi
me anksčiau laukiančius, tuo
met jį priimsime”. Už kelių 
mininčių Ikitas tarnautojas, 
Šimanskis, paklauso žydelio: 
“Ką Tamsta gero?” žydelis 

atsakė: “Aš norėjau matyt po
ną Aleksą”. Kadangi pas Alek
są ne pirmą kartą įeina jo pa-Į 
žįstami, tad ir žydelį paprašei 
į Aleksos kambarį užpakalyje 
raštinės prie išėjimo į kiemą, 
kuriame pildydami keleivių 
aplikacijas dirbo du studentai 
— Aleksa ir šneideraitis. Ši
manskis įleidęs žyduką sugrį- ' 
žo atgal, o Šneideraitis tuo 
tarpu pasiėmė poperius ir įėjo 
pirmojon raštinės pusėn. Pra
ėjo apie viena minutė laiko, 
pasigirdo šūvis. Biuro vedėjas 
Puodžius ir kiti tarnautojai 
puolė užpakalinėn raštinės da
liu ir pamatė Aleksą gulintį : 
ant grindų, o iš jo akies liejo- . 
si kraujas, žmogžudžio kulka 
perėjo per Aleksos galvą, pra
kirto šėpą ir atsimušė į sieną. 
Momentaliai (pašaukei (gydyto
jai ir milicija. Gydytojai kon-L 
statavo, kad kulka perėjus 
per didžiąsias smegenis ir ne
gali būti jokios pagelbos. Nu
gabentas ligoninei už penkių 
valandų mirė, negalėdamas pa
sakyti nei vieną žodį. Milicija1 
su šunim ieškojo žmogžudžio, 
bet pastarasis momentaPiai i 
pranyko, matomai išanksto 
pahioštu planu. Ieškojimai 
kol kas nedavė rezultatų. Žmo
nės kalba, kad žmogžudys yra 
narys teroristinės bolševikų 
organizacijos, kuri atvyko iš r 
Rusijos ruošimui dirvos link 
Vokietijos ir dabar žmogžu-

Vi-
po

ant 
gu-

jo imatrikuliacija, 
kelis kartus šaukė,
Vytauto atsiliepė jo dratfgai 

paaiškindami, kad 
krito auka žiauraus bolševikų
suokalbio. —Jo Draugas.

Vytautas

Įvairenybės

mokyklos niekuomet 
užtikrintos būties, 
vietinė , vyriausybė,

Deportuoto komunisto 
laiškas iš bolševikijos

Dirbtinis auksas teorijoj

1915 me- 
vakarinių 
dar rusų 
bu‘vo pii- 
įsikurian-

[Pastaba. —Laiško autorius 
gyveno Herrine, III. valdžios 
agentų suimtas su' komunistine 
literatūra jis buvo Chicagos teis
mo pasmerktas deportuoti į Ru 
siją, šį laišką rašo jis vienai lie
tuvių šeimynai Herrine, 11'1.,> 
pas kurią paliko savo mažą, 5 
metų dukterį.]

daryti auksą — pa-

Kemerovo, Tomsko 
gub., VIII. 1923. — Iš New Yor- 
ko išplaukėme gegužės 1 į Ham
burgą. Pribuvome Hamburgan 
11 dieną gegužio. Išbuvę 12 die
nų Hamburge važiavom Lietu- 
vos-link. Pasiekę Eitkūnus taip
gi išbuvom tris dienas, o pas
kui važiavome per Lietuvą. Įs
pūdžių važiuodami per Lietuvą 
tai patėminau tokių: Pačioje 
Lietuvoje namai kurie buvo iš
griauti karės laikais, tai taip 
daugiausiai ir riokso. Geležin
keliu važiuojant ir šiaip visose 
įstaigose vartoja daugiausia 
rųšų kalbą, arba vokiečių.' Pasie
kus Kauną buvo ant stoties pa
ruošta vakarienė, per pusę va
landos turėjome pavakarieniaut, 
ir vėl į traukinį. Todėl nieko 
daugiau Kaune nebuvo galima 
matyt nei patirt. Norėjau tele- 
fonuot seseriai, kad ateitų ant

Moderninės fizįkos pasiseki
mai duoda mokslininkams pa
mato tikėtis, kad išsvajota 
mintis —
mažu įeis į teoretinių galimu
mų sritį. Laikraštyj 
prancūzų mokslininkas d-ras 
E. P. Ruger išdėsto šio suma
nymo praktinius galimumus ir 
pranašauja, kad po 2-10 me
tų teknika busianti tiek nu
žengusi, kad bufcią galima da
ryti auksą, būtent, iš helijo. 
Jau patirta, kad helijus gali 
būti pagamintas su radio pa
galba, ir esą, galima tikėtis, 
kad iš to galima padaryti auk
są. Tuo bildu teorijoj rastas 
alchimistų j ieškomas “Išmin
ties akmuo”. Pasąk praneuteų 
mokslininko, veikiai busią su
rasti ir praktinės galimybės 
tam įvykinti, (Elta).

Matin”

Ginkluotas užpuolimas.

Rugsėjo 23 d. apie 10-tą va
landą vakare būrys piktadarių 
kėsinosi apiplėšti vieną esan
čiųjų Fredoje kariškųjų san
delių. Sargybinis, pajutęs už- 
puoliku*s, pradėjo šaudyti. Įvy
ko trumpa, bet arši kova tarp 
atbėgusios sargybos ir užpuo
likų. Jų dalis paspruko, gi 4 
suimti. Yra sužeistų. Eina tar
dymas. (IL. Ž.)

Ryto tilps “Naujienose”
labai įdomus buvusiojo komunisto, A. Bernoto, straipsnis:

“KOMUNISTINĖ ‘TIESA’ IR KOMUNISTŲ 
MORALĖ.”

Tame straipsnyje autorius aprašo, tarp kitų, 
sekančius dalykus:

1) kaip ir delko jisai petraukė ryšius su komunistų par
tija;

2) kokias instrukcijas duoda Maskva Lietuvos komuni
stams;

3) kaip komunistai klostuoja žinias;
4) kaip buvo suimta slapta komunistų spaustuvė Kaune;
5) kaip komunistai išdavinėjo kits kitą, ir t. t.

Be to, A. Btrnotas paduoda visą litaniją svarbių komu
nistų “darbuotojų” Lietuvoje ir parodo, kokiais skandalin
gais darbais jie yra pasižymėję.

Kiekvienam lietuviui darbininkui bus labai naudinga 
susipažinti, su tais faktais, kuriuos išdėsto tasai nuo koimu- 
nistų atsimetęs žmogus. Taigi nepraleiskite progos per
skaityti A. Bernoto straipsnį ir parodyti jį tiems, kurie dar 
tebetiki komunistų pasakoms, žiūrėkite rytojaus “Nau- .. 
jienas!”
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Lietuvių Rateliuose
Susirinkimas Mariampolės 

gimnazijos reikalu
Draugijų atstovai pritaria gim

nazijos rėminio darbui. — 
Ad. Micevičius šako, kad A- 
merikos pažangiajai visuo
menei jau senai reikėjo susi
rūpinti Lietuvos švietimo 
reikalais.

Penktadienio vakare Ray- 
moud Chapel’y įvyko Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Atstovybės, veikėjų ir draugi
jos valdybų susirinkimas. Su
sirinkimas buvo specialiai 
šaukiamas pasitarti dėl Mari
ampolės realės gimnazijos pa
dėties. Visų pirma p. Hertma- 
navičius paaiškino, kad tai 
gJmnazijali gręžia rimtas gal
vojus, nes ji neturi savo buto, 
o iš dabar užimamo savinin
kai rengiasi ją iškraustyti. Jei
gu tatai butų padaryta, tai 
i*i innazii prisioi tų užsidarytų. 
Tat amerikiečių ir yra reikalas 

palaikyti tą švietimo įstaigą 
ir nedaleisti, kad vienintėle lai
sva švietimo įstaiga Suvalkijo
je priversta butų užsidaryti.

Paskiri kalbėjo K. Augusti- 
navieius, nurodydamas į tą fa
ktą, jog klerikalai deda visas 
pastangas, kad palaikius savo 
mokyklas Lietuvoje. Jie gerai 
žino, kad kontroliuodami mo
kyklas jie darys didelę įta
ką į visos šalies gyvenimą.

Adv. K. (ingis papasakoja 
apie tai, kaip klerikalai rūpi
nasi savo moksleiviais. Jų lė
šomis yra palaikoma tiese t kai 
studentų Vokietijoje, Šveicari
joje ir kitur. Kada tie žmonės 
grįš Lietuvon, jie žymiai sus
tiprins klerikalų eiles, (ii tuo 
tarpu pažangioji visuomenė 
snaudžia. Tat nors dabar rei
kia pradėti darbas.

M. Jurgelionienė kviečia 
draugijos atstovus prisidėti prie 
darbo.

Kalba ir draugijų valdybos. 
Ypač karštai pritaria tam dar
bui Ad. Micbevičints. Jisai sa
ko, kad Amerikos pažangioji 
visuomenė galėtų pastatyti 
gimnaziją ne tik MariaAnpolėje, 
bet ir kituose miestuose. Rei
kia darbo.

Paskui užginama planas, 
kad atsilankiusieji draugijų 
valdybos sudarys komitetą, ku
ris prisidės darbu prie Mariam
polės gimnazijos palaikymo.

Darbas bite varomas special’ 
nio komiteto, kuris turi išdir
bęs sekamą planą:
Komitetas Mariampolės Realei

Gimnazijai Paremti.
1. šitas komitetas yra suor_

ganlizuotas (Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos Rėmėjų 
l>rau^ijos iniciatyva. Jo tikslas 
yra suteikti moralę paramą 
Mariampolės Reaįeft (jimn^Zti- 
jai ir padėti jai pasistatyt nuo
savus namus. 1

2. Komitetas susideda iš Val
dybos: Pirmininko l)r. A. J. 
Karaliaus, Sekretoriaus K. Au- 
gustinavičiaus, Iždininko, K. 
(ingio — ir tam tikro skai
čiaus narių, kurie patįs iš savo 
tarpo arba pasikviesdami žmo
nes iš šalies sudaro eilę komi
sijų:

SOU1RE EDGEGATE BY LOUIS KICHAKDAnd Just Think of It—the Taxi Register Was Working Ali thc Time!

Finansų,
Spaudos,
Agitacijos, draugijų ir kito

kių, kurios pasirodys reika
lingomis.

3. Aukas ir kitokias komi
teto pajamas prižiūri finansų 
komisija ir raportuoja visam 
komitetui.

4. Finansinės, atskaitos yra 
skelbiamos laikraščiuose.

4. Komiteto pinigai yra lai
komi banke, kurį pasirenka ko
mitetas. Jokie išmokėjimai nė
ra daromi be komiteto nutari
mo.

5. Siekdamas savo tikslo, 
komitetas:

a) Atsišaukia į plačiąją A- 
merikos lietuvių visuomenę.

b) Kreipiasi į draugijas ir 
bendroves kaip Chicagoje, taip 
ir kiltuose ^miestuose.

c) Organizuoja aukų kolek- 
tas.

d) Rengia prakalbas ir vaka
rus.

6. Komitetas kviečia kitų 
kolonijų lietuvius dėtis prie 
šito komiteto skyriaus.

L. S. J. Lygos darbuote
Prasidės reguliariniai lavinimo

si susirinkimai.

Pereitą penktadienį įvyko L.
S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas. Tapo paskelbta, kad 
penktadienio vakarais bus lai
komas lietuvių kalbos pamo
kos.. Mokytojaus K. Augusti- 
navičius.

Po to prasidėjo debatai klau
simu “Ar mokyklos išmokina 
mokinius protauti?”

Debatuose dalyvavo ir p-lė 
R. Kazlauskaite. Ji labai nuosa
kiai įrodinėjo, jog mokyklos 
daug kuo prisideda prie moki
nių proto išlavinimo ir išmoki
na juos protauti. Kadangi ji 
pati yra mokytoja ir gerai ap- 
sipaž'inusi su mokyklos reika
lais, tai jos išvadžiojimai buvo 
ytin įdomus.

Iš visko matyti, kad šį sezo
ną Lyga galės daug ką nuveik
ti. Pasiryžimo nariuose ne
trūksta. —Ten buvęs.

Cicero
Ryto čia kalbės d. P. Grigaitis

• Pagalios ir cicericČiai susi
lauks d. P. Grigaičio, kurio 
jie nėra girdėję per labai ilgą 
laiką.

P. Grigaitis kalbės Cicero 
ryto, spalio 24 d., 7:30 vai. v. 
Prakalbos, suprantama, įvyks 
didžiojoj ciceriečių Liuosybės 
svetainėje.

Visi' ciceriečiai kviečiami į 
jas atsilankyti, nes d. Grigaitis 
kalbės apie tai, kaip .Lietuva 
atrodo dabar, kaip kad jis ją 
matė, kada pats lankėsi Lietu
voj. — xyz.

LIETUVIS APIPLĖŠTAS.

Vincas Valentinas (šoferis lie
tuvių Hub Co.) tapo apiplėštas 
vakar rytą prie 63 ir State gt. 
Du ponaičiai pasamdė jį nuve
žimui jų prie 64 ir Grove gat. 
Jam juos nuvežus, plėšikai su 
revolveriais rankose atėmė iš 
Valentino $60.00 pinigais.
P-as Valentinos raportavo po- kaulų, kurie
licijoj—Report.

Mokslo Draugų 
paskaita.

Prieš 100,000 metu žmo
nės nespekuilavo apie 
tai, kas jiems teks 
gerti pekloje — smalą 
ar munšainą, sako Dr. 
A. Karalius.

A. Bovvers tvirtina, kad tikrųjų 
amerikiečių skaičius eina ma
žyn.

Pereitą sekmadienį įvyko 
Mokslo Draugų paskaita Ray- 
mond Institute. Pirmiausia duo
dama žodis A. Bowers, Y. M. C. 
A. sekretoriui. P-as Botwers kai 
ba apie ateivybę. Jis trumpai pa
pasakoja apie tai, kokios tautos 
ėmė pirmiausia važiuoti Ameri
kon ir apie jų vargus naujoje 
šalyje. Yra gerai žinoma, kad 
žmonėms prisitaikyti prie naujų 
aplinkybių nėra lengva. Esą 
Amerikos gyventojų skaičius 
aujyęs tik dėka ateivi j ai. šiaip 
amerikiečių priaugis esąs men
kas. Apskaitoma, kad amerikie
čių šeimynai, vidutiniai imant, 
neišpuola net trijų vaikų. O tai 
reiškia, kad jų skaičius nesidau- 
gina. Atpenč, tankiai mažėja. 
Vadinasi, tikrų amerikiečių skai
čius stovi ant vietos arba mažė
ja. Kas kita su ateiviais, .ypač 
tais, kurie šion šalin pradėjo at
važiuoti dar visai nesenai. Jie 
paprastai turi keturis, penkis ar 
net ir daugiau vaikų. Lietuviai 
Amerikon pradėjo važiuoti paly
ginamai dar nesenai. Taigi jų 
šeimynos yra gan didelės. Bet 
ar taip ilgai tęsis, tai dar klausi
mas. Yra žinoma, kad po kelių 
gentkarčių ir ateivių šeimynos 
bando turėti kuomažiausia vai
kų. Taip atsitiko su anglais, 
olandais, švedais, norvegais, etc. 
Tat ir su lietuviais tas pats gali 
atsitikti. Bet ar taip biVs, ar ne, 
vienok dabartiniu laiku to pavo
jaus nėra. Reikia tik lietuviams 
labiau susidomėti šios šalies gy
venimu, suprasti jį. Taip dary
dami jie gali būti nemenku fak
torium Amerikos gyvenime.

* ♦ 
*

Po p. Bowers Dr. A. Karalius 
pradėjo savo paskaitą apie žmo
gaus kilmę.

Dar 1654 m., sakė plelegen- 
tas, vienas Cambridge universi 
teto profesorius autoritetingai 
pareiškė, kad žmogus buvo Nu
tvertas spalių 26 d., 9 vai. iš ry
to, 4004 m. prieš Kristų. Musų 
laikais pralotas A. Dambrauskas 
stveriasi matematikos, kad įro
džius, jog žmogus prasidėjo su 
Adomu. Bet mokslo akimis žiū
rint tokie tvirtinimai yra dau
giau negu vaikiški. Gamtos kny
gos (įvairios liekanos) kuoaiš- 
kiausiai parodo, jog žmogus gy
veno daug, daug tūkstančių me
tų atgal. Senumas yra matuoja
mas geologiniais sluogsniais. 
Sulig to,—kokiame sluogsnyjc 
randama liekanos kaulų ir įvai
rių įrankių, — sulig to ir spren
džiama tai, kaip senai tie gyvū
nai gyveno.

Amerikoje, o daugiausia Eu
ropoje, tapo surasta kaukolių ir 

yra kokių 500,000
Kaukolės geriau-metų senumo.

NAUJIENOS, CHčggC, HL
šia nusako tuolaikinio žmogaus 
istoriją. Prieš 500,000 metų gy
venęs žmogus buvo labai pana
šus į beždžionę. Jis turėjo labai 
mažai -smegenų ir tie patys bu
vo menkai išvystyti. Smakro jis 
beveik visai neturėjo. Užtat jo 
dantys ir žandai buvo gerai iš
vystyti.

Kaukolės žmonių, kurie gyve
no vėliau, jau yra daug kitokios. 
Jų smegenų įtalpa yra daug di
desnė. žandai nebėra taip atsiki
šę. Bet smegenų forma visgi pa
rodo, kad ir jie gyveno tik da
bartimi. Praeitis dėl jų tarytum 

neekzistavo: jie negalėjo atsi
minti, kas įvyko prieš penkerius 
ar dešimtį metų.

Vėliausios gadynės žmogus 
(Homo Sapiens) atsirado gal 
prieš kokius 200,000 metų. Ho
mo Sapiens kaukolė jau visai 
panaši moderninio žmogaus kau
kolei. Smegenų talpa irgi ne
daug mažesnė už vidutinio žmo
gaus smegenų talpą. Rastieji 
įrankiai ir braižiniai rodo, kad 
prieš kokius 100,000 metų atgal 
žmogus jau galėjo pasidaryti 
sau įrankių. Spėjama, kad tuo 
laiku jau buvo ir tikėjimo pra
dai. Nors, žinoma, tie musų pro- 
teviai nespekuliavo apie tai, kur 
žmogus eis po mirties: į septin
tą dangų, penktą ar į beismentą. 
Jie negalvojo taipgi ir apie lai, 
ką jiems teks pragare gerti — 
smalą ar munšainą.

Toliau Dr. A. Karalius papa
sakojo visą eilę faktų, kurie pa
rodo, jog žmogus yra išsirutula- 
vęs iš žemesnių gyvūnų. Palygi
namoji anatomija sako, kad 
žmogaus kūnas yra lyginai taip 
pat subudavotas, kaip ir beždžio
nės: tiek pat kaulų, tiek pat 
muskulų, tiek pat nervų, etc. 
žmogaus kūne yra per šimtą ne
reikalingų organų. Vienas jų yra 
akloji žarna. Beždžionei tas or
ganas yra reikalingas, o žmogui 
tik ligą tankiai pagimdo. Kartais 
pasitaiko, kad 'kaikurie žmonės 
gali judinti ausis ir plaukus. Au
sų judinimas, žinoma, žmonėms 
nėra reikalingas. Bet gyvūnams 
tai labai svarbu. Pasitaiko ir ki
tokių kurjozų. Štai Vokietijoje 
yra žmogus apžėlęs ilgais plau
kais nuo kojų iki galvos. Tatai 
rodo, jog kadaisia visi žmonės 
buvo apaugę plaukais. Kad taip 
buvo, patvirtiną embriologijos 
mokslas, žmogaus gymulys bė
giu 9 mėnesių atvaizduoja visą 
žmogaus evo’liueiją. Yra perio
das, kuomet tas -gymulys yra 
panašus į žuvies gymulį. šešta
me mėnesyje jis visas yra ap
augęs plaukais, etc. Pastebia- 
ma taipgi gan ilga uodega. Visa 
tai neginčijamai parodo, jog 
žmogus ištikrųjų išsivystė iš že
mesnių gyvūnų.

* **
Mokslo Draugų paskaitos to

lyn vis labiau pradeda užintere- 
suoti žmones. Lankytojų iškai
čius auga. Reikia vilties, kad ir 
toliau tas skaičius didės.

Sekamą sekmadienį adv. Kl. 
Jurgelionis skaitys paskaitą apie 
“Periklo gadynę”.

Tai yra vienas įdomiausių pe
riodų istorijoje. Kai kurie isto
rikai Periklo gadynę vadina 
aukso gadyne.

Tat kiekvienam bus įdomu iš
girsti; kaip žmones gyveno, kaip 
jie galvojo ir tvarkėsi toje “auk
so gadynėje”.

—K. Bangputis.

Komunisty jomarkas
Pruseika moka tik kolioti ne

patinkamus sau asmenis. — 
Klausimai sunkelė lermą ko
munistų prakalbose.

Spalių 16 d. A. L. D. L. D. 
19 kuopa Mildos salėje surengė 
Priteeikai prakalbas. Kuopa 
prakalbas rengė agitacijos tiks
lais. Bet kalbėtojui visai ne tai 
rūpėjo. Jis trankėsi po visus 
kraštus: buvo Lietuvoje, Vo
kietijoje, F-rancijoje ir visur ki
tur. Išgarbino Lietuvos valdžią, 
o- paskui kibo į pavienius asme
nis. Suminėjęs socialistų vei
kėjus, jis pakeikė Grigaitį už 
jo neištikimybę komunistams 
ir besipriešinimą jų valiai..

Pruseika gyrėsi, kad jo par
tija esanti geriausia, nes ji ža
danti daugiausia darbininkams. 
Esą tik reikia ją remti, o dar
bininkai tikrai susilauksią ro
jaus.

Kalbėtojas gan aštriais žod
žiais smerkė kitas partijas bei 
organizacijas už aukų rinkimą 
ir Šerų pardavinėjimą. Bet ko
te iai <lešiir»čiai minučių i>raSjns 
jis pats čme prašyti aukų ko- 

munistams ir piršti “Vilnies” 
serus.

Išviso tai buvo tik pliauški
mas, o ne rimta prakalba. Ko
kią gi naudą gali atnešti klatf- 
sytojams plūdimas draugijų ir 
asmenų ?

A. L. D. L. D. yra apšvietos 
organizacija. Bet komunistai 
ją naudoja savo tikslams, kurie 
nič nieko neturi su apšvieta.

Paskui buvo statoma klausi
mai. Vienas klausimas skam
bėjo šiaip: Kalbėtojas sakė, 
kad A. L. D. L. D. turinti turė
ti 10 tūkstančių narių. Tuo 
tarpu prieš kelis mėnesius A. 
D. P. tiesiog griovė viršminėtą 
organizaciją. Ką tai reiškia?

Tuoj pasigirdo: “melas”, 
“grigaitinis,” “nori betvarkę 
daryti”, etc. Kilo nemažas 
trukšmas. JanuškeviČia vėl 
prašo balsą. Girdisi šauksmai:

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Ar jus žinote, kad
Vaidylu Brolija (Masonų Organiza

cija) gauna daugiau ir daugiau narių 
ir jie greit pradės organizuoti daug 
naujų skyrių ? Ar jus žinote, kad jei 
jus veiną sykį rukisite Helmar Tur
kiškus cigaretus jus pilnai busite už
ganėdintas kodėl Turkiškas tabakas 
yra geriausias tabakas dėl cigaretų?

— i . ..................... ................................................................................................................

Į IR Iš LIETUVOS ANT SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ VAL

DŽIOS' LAIVŲ.

Bremen'ą ir kitus

Jus keliausit ema
liai po priežiūra S. 
V. Valdžios Greiti 
laivai, puikus val- 
gfrii, dideli kam

bariai, skh*tingt 
aflba šeimynojns, 
visokį patogumai— 
negalite gaut dau
giau už jūsų pini
gus. Išplaukimai 2 
kartu kas savaitė i 

portus.
S. S. Pres. RooseVelt ................... Oct. 23
S. S. President Harding ......... Oct 27
S. S. Pres. Filmore ............... Nov. 3
S. S. Lcviathan ....................... Nov. 10

S S. America ....................... Nov. 13
S. S. President Arthur .............. Dcc. 5
8. S. Gco. Wa»hln<ton .............. Dec. 13

Del kainų ir informacijų rašykite:

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago.

Lokaliai agentai visuose miestuose.

Valdantieji Operatoriai dėl
UNITEp STATES 8HIPPING BOARD

DAVID RUTTER & CO.,1 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mai. Visur pristatom.

South Šitie ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.Ų, . r -----------------

IŠGELBĖJO NUO
OPERACIJOS

Dabar rekomenduoja Lydia 
E. Pinkham’s Vege- 

table Compound.
Washington, D. C. — “Lydia E. 

Pinkham’s Vegetable Compound išgel
bėjo mane nuo 
operacijos kur dak 
tarai buvo pasa
kę, kad aš bučiau 
turėjusi turėti dėl 
labai blogo mote
riško nesmagumo. 
Mano kūno padėtis 
visai buvo bloga 
po gimimui mano 
mažos mergaitės 
poras metų atgal. 
Paskiau aš gavau 
progos paskaityti

apie jūsų puikias gyduoles ir nu
sprendžiau pabandyti jas. Aš be
veik negalėjau pastovėti ant kojų, 
kol vaitojau kitas gyduoles, po išvar- 
tojimui šešių butelių Vegetable Com
pound aš jaučiu kaip nauja moteris. 
Aš dabar dirbu visą namų darbą, taip
gi skalbiu ir prosiju, ir nežinau, kas 
tai yra liga. Mano sveikata yra pui
ki ir aš sveriu 140 svarų. Kuomet aš 
pradėjau vartoti, svėriau 97 svarus. 
Aš noriai rekomenduoju Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound kiek
vienai kuri kenčia nuo moteriškų ne
smagumų arba yra nusilpusi. Jus ga
lite vartoti mano paliudymą, aš noriu, 
kad kiekviena kenčianti moteris žinor 
tų, ką Vegetable Compound padarė 
man gero.” — Mrs. Ida Hewitt, 1529 
Penn Avė., S. E., Washington, D. C.

Tokie laiškai nuo moterų iš viso.4 
šalies liudija, be abejones, gerumą 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 

pond.

| Akiniai kurie * « 
* ■ pritinka v'

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS'

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Oiagnozas $1
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užgančdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokių akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famous 
, krautuvės.

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 
^.m’. Phone Yards 7344, 11132 

ichigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų. v

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarain., Ketv. 
ir Pėt. 2_ 9

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dien^.

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Palaima seniems ir jauniems 
kurie jaučiasi visai 

nusilpę
Tūkstančiai suranda patogumą ir pa

lengvinimą tik j keletą dienų. — 
Yra tiesiog pastebėtina, kaip 

Nuga-Tone greitai veikia.
Nuga-Tone rogrąžina atgal gyvumą, 

nuvargusiems, silpniems nervams ir 
muskulam®. Jis budavoja raudoną krau 
ją, sudaro stiprius nervus ir labiau
siai suteikia daug spėkos. Nuga-Tone 
teikia atšviežinantį miegą, gerą apeti
tą ir gerą virškinimą, normalų ėjimą 
lauk, daug entuziazmo ir ambicijos. 
Jei jus nesijaučiate gerai, jus priva
lote pabandyti Nuga-Tone. Jums nie
ko nekainuos, jei jums ir nepagelbėtų. 
Nuga-Tone yra malonus vartojimui ir 
jus pradėsite jaustis geriau į keletą 
dienų. Jei jūsų daktaras nedavė jums 
recepto dėl Nuga-Tone, tik nueikite 
pas aptiekorių ir gaukite butelį. Var
tokite jį tik keletą dienų ir jeigu jus 
nesijausite geriau ir neišrodysite ge
riau, sugrąžinkite likusią dalį aptieko- 
riui, o gausite atgal savo pinigus. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteiks jums tiek daug gero 
ir jie įsakė visiems aptiekoriams 
duoti jums garantiją arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. Žiūrė
kite garantiją ant pakelio. Rekomen
duojama, garantuojama ir parduoda
ma pas visus aptiekorius.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li
rų.

priyatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* r\3Xpe- 
jišką bv&ą gydy
mo. Dičklll skai
čius žmotAMi U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
^•Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

ištesėti 
nereika-

Dr. B. M. Ross,
, 35 So. Dearborn Street,
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$
EGZAMINACIJA

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

Pasižiūrėkime i vidų savo orgu.tfemo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites Tgydėties be Jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South VVabash 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite reuma-
tiškus skausmus kaulose? Šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus T Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite lašus ant lupų arba g< >k- 
Uje ? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatiea 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrų 
sbov| jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organtzma. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turit* 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką (lepu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jų* nenorit dirbti su 
ndru, įteikite ir gaukite tikrą Ištyrfmą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduoti*.

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

136 VVabash Avė..... Chicago
Valandos nuc 9 ryto iki 6 vakare. Šara

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėliojo nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po • '

Garsinkitės Naujienose
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lietuviu Rateliuose. JIESKO DARBODIDELĖ NAUJIENA! RAKANDAI NAMAI-1EME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Cicero
Du PARDAVIMUI

dienomis:

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ(įrangai

ASMENŲ JIEBKOJIMAI

co.

PranešimaiBabravičius dainuos
ISRENDAVOJIMUI

vaidalas

Tikras paaukavimas
JIESKO KAMBARIŲ

ir

Biru-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Jaunoji Birutė Auroroje

REIKIA DARBININKŲ
MORTGECIAl -PASKOLOSVYRŲ

{VAIRUS SKELBIMAI

MOKYKLOS$25 KIEKVIENĄ NEDĖLDIENĮ

RAKANDAI
l

.. ■ -t'— M

paskelbė, 
koncerte 
daininin

kai! esą 
siuntėte 
tris die-

n am 
nvu.

R. J. EDERER CO. 
cor. Orleans & Ohio Sts.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

i Naujienų Spulka
1789 S. Halsted, St.

Amerikos Lietuvių Piliečių ir Namų 
savininkų kliubas laikys nepaprastą 
susirinkimą spalių 23 d., 8 vai. vak., 
šv. Kryžiaus parapijos svetainėje 
(prie 46 ir Wood St.)

Visi namų savininkai malonėkite 
susirinkti, nes yra labai svarbių rei
kalų. — Valdyba.

L. D. L. D. Chicagos Rajono konfe
rencija įvyks nedėlioj, lapkričio 25 d., 
ryte, Naujienų name. Visos L. D. L. 
D. kuopos prašomos išrinkti delega
tus, o kur to negalima padaryti, kvie
čiamos dalyvauti kuopų valdybos.

— Rajono Komitetas.

Jus galite uždirbti $25 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį už keletą valan
dų darbo. Mes parodysime jums 
kaip tai padaryti. Patyrimo nereikia. 
Jus galite gauti jūsų pirmutinius $25 
ateinantį nedėldienį. Pradėkite tuo
jau. Atsiųskite jūsų vardą ir adre
są ir mes suteiksime jum® pilną infor
maciją. Veikite šiandien.

PAIEŠKAI! Amerikoj savo tėvų, 
brolių ir seserų. Mano tėvas Juozas 
Baziulis kilęs iš Gruodžių kaimo, bro
liai Juozas ir Aleksandras ir seserys 
Ona ir Antanina gimę Liepojaus mie
ste. Amerikon išvažiavo, į Chicagą, 
dar 1912 metais. Labai meldžiu ge
rų žmonių, kurie ką apie juos žinotų 
pranešti man adresu: Petronėlė Ba- 
ziulis, Mažeikiai, Vandens gatvė 5a, 
Lithuania.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
praktiką šiandiena vakaro 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 vai. vak. Visi 
dainininkai bukit ant praktikos ir nau
ji esate kviečiami prisidėti.

— Valdyba.

PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai. Turiu parduoti greit 
ir todėl parduosiu pigiai.

1706 Rubel St.
2nd fl. front

Bitinienę, kuri ske 
kampanijoje tris

LSS. Pildomojo Komiteto posėdis 
jus seredoie, spalio 24, 8 vai. vakare, 
“Naujienų” name. Visi P. K. nariai 
malonėkite dalyvauti posėdy. Yra 
svarbių reikalų tarimui.

A. žymontas,
LSS. Sekretorius.

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.

. VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison St. 
Phone Seeley 1643

Sara Patek, Principal

REIKALINGAS 1 kriaučius 
prie abelno kostuimeriško dar
bo. Atsišaukite tubjaus.

Bruno Kanaverskis 
106 E. 107-th St. Chicago, III.

MOTERŲ —
Indų plovėjų, $16 iki $18 į savai

tę. Janitorkų, 38c į valandų. Mergi
nų į dirbtuvę, $15 iki $18 į savaitę 
Merginų abclnam namų darbui 
$15 į savaitę, valgis ir kambarys.

Atsišaukite:
So. Park Employment Bureau 
4191 S. Halsted St., 2 augštas

Lietuviškai vakarienei, kurią ren
gia Lietuvos Mokytojų Profesinės Są
jungos Atstovybė ir ^veikėjų komite
tas Juciaus restorane (3241 S. Hal
sted St.), tikietai galima gauti šiose 
vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuje, 

3210 So. Halsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Birutės” konservatorijoje, 3252 S.

Halsted St. . ,
Dr. A. Montvido aptiekoje .

— Komitetas.

Adresuokite
LITHUANIAN MANAGER, 

116 So. Michigan Avė., 
Room 1409, 
Chicago, III.

kliubu susivienijo į vieną 
draugiją.

TURI BŪTI PARDUOTAS iš prie
žasties ligos, 2 augštų namas N. E. 
kampas S. Morgan ir 32 pl. Krau
tuvė 57x110, didelis skiepas. Flatai 
1-6, 1-5 ir 4-4 kambarių ant 2 aug 
štų. Garu ir pečiais šildoma. Da
bartinė renda pigi $4,800, nėra ly- 
sų, gali būt padidinta. Kaina $39,- 
000, morgičius $12,000. Busiu ant 
pareikalavimo ir parodysiu namą 
panedėly, utarninke ir seredoje, 
Oct. 22, 23 ir 24.

TURI BŪTI PARDUOTI tuojau 
puikus rakandai (skaitant velour 
ir odinį setą, 3 karpetai, 2 riešuto 
medžio miegamojo kambario setai, 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas, fonografas, indai ir tt. 
Parduosiu atskirai, atsišaukite.

1630 Humboldt Blvd.

na įvyksta Sokol

SOUTH Side flatas, 47 Pl. netoli 
Union Aye., medinis, 4 flatų, 4 ir 5 
kambariai, kieto medžio trimingai, 
elektra pečiais kūrenamas. Namas 
gerame padėjime, reikia $4,000 pini
gais. Bargenas už $6,500. H. J. 
Coleman Co., 4729 S. State Street, 
Drexel 1800.

STOGDENGTYSTB
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

IŠSINUOMUOJA KAMBARYS yię- 
asmeniui, su valgio pagamini- 
Kreipkitės adresu:

6637 So. Rockwell St., 
Chicago.

Kaikurie 
girdi, 

aprašys

žinia.
dar kar-

2 flatų mūrinis, 4 ir 4 kambarių, 
porčius su sieteliais, didelis augštas, 
pilnos micros skiepas, visos grindys 
kieto medžio, vana ir didelis lotas, ce
mentiniai šalygatviai, arti prie karų 
linijos. Parsiduoda pigiai, kaina 
$6,950, įmokėti $1,500, kitus kaip ren- 
dą. Galima tuojau gyventi. Veiki
te greitai.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

4 FLATŲ po 4 kambarius na
mas, $3,200, 3838 Normai 
Avė. Savininkas

* 3106 Archer Avė. 
Lafayette 0957

REIKIA VYRŲ—
KABINET DIRBĖJŲ, 80c. į valan

dą.. Pečkurių, 70c. į valandą. Peč- 
kurių pagclbininkų, $32 į savaitę. 
Dirbtuvių inžinierių, $250 į mėnesį. 
Darbininkų, 50c į valandą. Handy 
vyrų, $27.50 į savaitę, 2 vyrų į 
inašinšapę, 50 — 55c i va’ 
Sargų, $25 į savaitę.

didėja, 
aimanuoja:
visa tai 

“Naujienos”; sarmata.
Ištikrųjų sarmata, kuomet 

lie “tikrieji darbininkų gynėjai” 
į klausimus moka atsakyti tik 
kolionėmis. —Pupa.

Lietuvių Mot. Draugija “Apšvie- 
ta’’ rengia trečiadieni, spalių 24 d., 
7:30 valandą vakare, Mark White 
Sųuare Parko svetainėje (30 ir 
Halsted St.) prelekcija vien tik 
moterims. Prelekciją “Kas kiekvie
nai moteriai reikia žinoti” skaitys 
Dr. St. Biežis.

Prelekcija bus iliustruota
Antra prelekcija įvyks Brigbton 

Parke (Mc Kinley svet.) lapkričio 
9 d. Prelegentu bus Dr. C K. čerys

— Komisija

Antrų morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi
sine 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekziminaciją, revenue stam- 
oas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

I ša Lšk i n i n i as regoj i m o, Pa- 
saulio (Lietuvio papasakoto 
Naujienose spalio 6, 1923.Tai ištiesų 

Trauksime jo 
tą.

Programoje 
vau j a visa eile musų 
artistu su u 
šakyje.

Lauksime nekantriai sekma
dienio, spalių 28 d. Nes tą die- 

svetainėje 
(1812 So. Ashland avė.)
tės” koncertas.—S .S.

vietinių
Birutės” choru prie-

Kaip tik “Birutė” 
kad jos rengiamame 
dainuos musų didis 

kas, tai musų koncertų mėgė
jai vieni kitų klausia: “Ar ži
nai, p. Babravičius dainuos? 
Vėl turėsime progos jį išgirsti.” 

maloni 
išgirsti

Namy Statytojai
Statome ir finansuojame bunga- 
lows, bažnyčias, krautuves ir fla- 
tinius namus bile dalyje Cook 
County. Mes statome už $175,000 
namą dėl Lietuvių Auditorium 
Asociacijos, 3131-37 S. Halsted St. 
Pardavimui Auksiniai Bonai. Sau
gus ir geras investmentas.

Atsišaukite į
“Naujienas”, No. 352

I ARDAVIMUI 2 augštų namas 
krautuvė ir 9 kambariai gyveni
mui, mūrinis garažius dėl 7 auto
mobilių gera bizniava vieta 

1940 So. Halsted St.
Savininko Tel Kedzie 7043 dienomis 
Vakarais Tel. Nevada 5279

DIDELIS BARGENAS
Gera proga jaunai porai, 5 kam

barių vėliausios mados rakandai, 
Punkus parloro setas, valgomo 
kambario setas., miegamo kambario 
setas, liainpa, karpetai ir dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą gerinusį pasiū
lymą, visus sykiu arba atskirai, jei 
norite sutaupyti pinigų. Nepraleis
kite šio didelio bargeno.

1922 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS flatas, 7 ar 8 kam
barių ne brangestfij^negu $35.00, kas 
prirodys, tas gaus & dol. atlyginimo. 
Kambariai turi būt šviesus, vana 
nemaži. Adresas

JULIJA MATUZEVIČIENĖ, 
141 E. 58 St., 

Telefonas Fairfax 2619

nn?rhiAf-LIG°-? SAyiNINKAS NORI 
parduoti ar išrendavoti savo gra
žų mūrinį namą 8-nių kambarių, 
dviejų pagyvenimų kartu su visais

♦ Am1? (h^nitivre). Nepaprastas 
atsitikimas lietuviui įsigyti puikų 
namuką už labai pigią kainą. Par
duosiu tik lietuviui. Atsišaukite 

A. I. Misukonis, 
2623 W. Harrison St.

KRAUSTYKIS I CICERO
Parduosiu mano puikų namą 2 fla

tų mūrinį namą, po 6 kambarius kiek
vienas. Įbudavotos maudynės skyrium 
karštu vandeniu šildomas piantas 
kiekvienam flatui. Parinkta vieta 
Ciceroje, Parkholm subdivizijoj, lotas 
30x125, greitam pardavimui kaina 
$14,900. Lengvais išmokėjimais.

Savininkas
1247 So. 48 Avė., 

Cicero, III,

PARDAVIMUI
$o00 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 1219 So. Jefferson St., 
kampas W 20 Pl., 4 flatai po 4 kam
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St., 
kampas Lake St.

Room 510

• ir koncertas.
mdžiau į draugą kalbėti, 

bet pastarasis ėmė mane stab
dyti. Ir tolyn jis atidžiau ir 
atidžiau klausėsi, karts nuo 
karto reikšdamas savo nusiste- 

, . . .. . v jbėjimą, kad tokie maži vaiku-
’ kltlv sv,įP,a- Ke’jčiai sugeba taip gražiai valdyti

“Neduoti balso tam bepročiui
Vieni ploja, 

dės tik krinta ant žemės. Janu- ,1 
škevičia nenustoja balso pra
šęs. Komitetas stabdo jį. Gi 
Pruseika tyli, kaip žuvis. Visas 
“Vilnies0 štabas šoko Januš
kevičių malšinti. O vėliau V. 
Andrulis bėgo gelbėti kalbėto
jui.

Januškevičia klairtsia: jeigu 
jus norite, kad A. L. D. L. D. 
turėtų daug narių, tai kam ša
linate iš jos visai nekaltus na
rius?

Kyla didžiausias trukšmas: 
“sustabdykite tą niekšą”, gir-

Januškevačia nekreipdamas 
jokios domūs kalba, o Andru
lis rėkia kiek tik jo gerkle iš
neša. Girdi, mes tą žmogų iš
mėtėme iš A. L. D. L. I). 19 kp. 
už skebavimą Stock Yards.

Januševičia atkerta, 
jus patys mane ten 
dirbti; aš tedirbau tik 
n a s..

Pruseika sako, kad
labai gerai padarę išmesdami 
jį iš kuopos. Bet vėl, kodėl An
drulis nemeta iš L. M. P. S. 
9 kuopos A. 
bavo Shane 
savaites.

Trakšimas 
komunistų

Jaunosios Birutės vardas pra
deda būti žinomas ir už Chica
gos ribų, štai ji atlankė Auro
rą ir į vietos žmones padarė di
delio įspūdžio.

Aš jau buvau girdėjęs apie 
tą organizaciją iš laikraščių. 
Todėl prikalbinau ir draugą ei
ti koncerto pasiklausyti. Kai 
pasirodė A. Dellinburo svetai

nėje Jaunosios Birutės nariai 
(9—12 metų amžiaus vaikai), 
tai mano draugas paabejojo: 
girdi, vargu jau galima ką nors 
gera tikėtis iš to vaikų būrio.

AUGUSTĖ SPODER
Persiskyrė su šiuo pasauliu spa
lio 21 dieną, 6 vai. ryto, 1923. 
Turėjo 46 metų amžiaus. Ame
rikoje išgyveno 30 metų. Iš Lie
tuvos paėjo, Suvalkų rėdybos, 
kaimo Pęntiškių. Paliko dide
liame nubudime savo vyrą Ka
zimierą Spoder, 2 mergaitės ir 
du vaikiukai: Gust, Olga, Winni- 
fred ir Walterj. Laidotuvės bus 
24 spalio, 11 vai. ryto, iš namų 
3949 So. Rockwell St. į lietuvių 
liuteronų bažnyčią ant 22 gat
vės tarpe Oakley Avė. ir Lea- 
vitt, iš ten į Kankarijos kapines. 
Prašome visus gimines ir pažį
stamus atsilankyti ir atiduoti 
paskutinį patarnvimą Šime svie
te. Uoka nubudę

Vyras ir vaikučiai.

GERE. Naujienų skai
tytoj ofl ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurio* 
skelbiasi Naujienose.

muzikos instrumentus.
Reikia pagirti chicagiečius, 

kad jie taip gražiai moka auk
lėti savo vaikučius.

Auroriečiai dar ilgai minės 
Jau ną j ą B i ru tę.—Au rorietis.

Spalių 14 d. Vakarinės žvai
gždės Kliubas ir Cicero Lietu
vių Pašelpos Kliubas turėjo 
bendrą narių susirinkimą Lie
tuvių Lrtiosybės svet. Aukš
čiau minėti kliubai niriarė su
sivienyti į vieną draugiją. Var
das bus duotas visai skirtingas 
nuo buvusių abiejų vardų, I 
kad negalėtų didžiuotis vienas 
ar antras. Minimai draugijai 
priklauso žmonės be skirtutmo 
tikybinių Įpažiutrų. Draugijos 
tikslas yra sušelpti ligoje savo 
narius. Draugijoj priguli abie
jų lyčių nariai, moterys ir vy-| 
rai. Sekamas bendras susirin- 
kimias įvyks 1 vai. po pietų, I 
lapkričio 11 d. Lietuvių !Liuo-| 
sybės svet. 49 Ct. Cicero. Na
riai prigulantys prie šių dviejų 
kliičbų turėtų visi atsilankyti 
į sekantį susirinkimą, nes bus 
svarbus kalusimai rišami kaip 
tai: naujas vardas draugijai, 
nutarimas mokesčių nariams iri 
konstitucija bus svarstoma.

Korsp. J. V. Stanislavaitis.

laipsnio, kada žmogus bijosi į 
tamsų kambarį įeiti, nors ten 
ir nieko nebūtų. Kada žmo
nės esti dabai sunetrvuoti, ta
da užtenka vienos pelės, kad 
išgązdinti visą šeimyną. Aš iš
dirbau tuose namuose dvi ar 
tris savaites, bet jokių bala- 
donių negirdėjau*. Klausinė- 

Į jant bernus apie senio vaidini- 
I mos daržinėj buvo aišku, kad 
ir ten niekas daigiau kaip tik 

I baimės įtempti nervai visą ro
pę lošė.

Taigi gailu ir man, kad tu- 
| rojau supustyti tokį gražų, na- 
Ivatną vaidalą. Skaitytojas be- 
Isijuoks iš manęs, kad aš šu*nį 
Į už vaidalą palaikiau, bet jeigu 
visi vaidalai butų ištirti, tai 

I daugumoj nei šunės nebūtų, 
arba butų visai kas paprasta.

Beje, mano matytas vaida- i 
Jas skiriasi nuo Žaliojo Kalno 
vaidalo tito, kad aš mačiau re
ginį, kurio potamsį ištolo ne- 

| pažinau, kuomet ten, ant Ža
liojo Kalno, žinomi, pažįstami 
daiktai judėjo, kilnojos, svai
dės be žinomos jėgos, tarsi ko
kia gyvybė butų į juos įlindus 
arba kokia pikta dvasia ne
matomoms rankoms tuos 
daiktus svaidytų. Bet svaidan
tis vaidalas man ir ne naujie
na yra. Toks daiktų svaidy
mas buvo namtfose man pa
žįstamos šeimynos, Lietuvoje. 
Aš ėjau bent tris kartus ten 
tyčia, kad sugauti vaidalą—| 
well, aš jį sugavau, ir jeigu 
Naujienų Redakcija malonėtų 
patalpinti daugiai? vaidalų apy
sakų, tai aš papasakosiu apie 
tai kitą kartą.

—Pasaulio Lietuvis.

Ar jus žinote, kad Baltic 
States Bankas jau patarna
vo dėl 50,000 žmonių ir per
siuntė Lietuvon $2,000,000?

Ar jus žinote, kad Baltic 
States Bankas jau užsitar- 

I navo tokį užsitikėjimą, kad 
I čia laiko sudėję savo pinigus 
Lietuvos Finansų Prekybos 
ir Pramonės Ministerija, 
Lietuvos Bankas, Lietuvos 
Kredito Bankas, Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban-i 
kas, Latvijas Tautas Ban
kas, New Yorko Valstija, 
Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje ir kiti?

Ant to viso remianties, 
Į mes patariame visiems, kad 
siųstų pinigus Kalėdų šven
tėms per Baltic States Ban
ką. Mes išmokame pini
gus Lietuvos Bankuose ir vi
suose paštų skyriuose. Par
duodam laivakortes ant visų 
linijų.

Kas pasiųs pinigus dabar 
per musų įstaigą, tai gaus 
Baltic States Banko puikų 
kalendorių dovanų.
BALTIC STATES BANK, 

294 — 8th Avenue 
New York,

JIEŠKAU darbo esu specialis
tas prie popieravimo ir penta- 
vimo. Kam toks žmogus reika
lingas meldžiu pranešti.

J. F. Šleževičius, 
1739 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

Reikia -
50 gabių merginų.
Darbas prie grobų.
Nuolat darbas.
Gera alga.
Puikiausi darbo 
kambariai ir pasilsio.
Atsišaukite į 
superitendento ofisą.

OiPPENHEIMER CASING
1020-1026 W. 36 Str.

Chicago.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia. ANT RENDOS, dėl daktaro 
ar dentisto kaįupas 40-th ir 
Wood sts.. labai gražus 7 kam
bariai, štymu šildomas, šaukite 
pas savininką. 1809 W. 46-th 
St. Phone La Fayette 4068

MERGINŲ —
16 iki 18 metų, lengvas, šva

rus darbas švarioje dirbtuvėje. 
Gera pradžiai alga. Bonai nuo- 
latiniems darbininkėms, švarios 
ir labai parankios darbo aplin
kybės, su Lunch parankumu.

Atsišaukite

I as keistas, pamaži einąs, 
išsižergęs, svyruojantis, už
riesta galva, iki žemės ilga 
barzda, be ragų ir be uodegos, 
ožkos didumo sutvėrimas—vai
dalas, buvo tai to paties uki- 
nnko F. šito. Jis grįžo užries
ta galva iš skerdyklos vilkda
mas kiaulės žarnas. Tas šuo 
buvo nepaprasto didumo ir be 
įtodegos. Uuodega buvus nu
plauta v)isii'š|kui dar mažam 
šuoliukui esant. Už pusvarsčio 
nuo ūkininko F. buvo kiaulių 
skerdykla. Tą dieną ten sker
dė daug kiaulių, kur šuniui 
ir pasisekė pavogti žarnas. 
Žarnos buvo didelės, ilgos, dėl 
to šito stengės kelt galvą aukš
tyn kiek galėdamas, kad pa
kelti žarną nuo žemės (už
riesta galva ir snukis), bet 
žarna vistik siekė žemės (barz
da iki žemės) ir dar ilgas bun- 
du'lys vilkos žeme šuniui tarp 
kojų taip, kad eiti ir neužmin
ti ant velkamos žarnos šuniu! 
prisiėjo išsižergti (išžalrgas), 
bet taip išsižergus ir dar vel
kant sunkią žarną ir nuolat 
saugojanties, kad neuždėjus 
kojos ant žarnos, šunies ei
sena pasidarė labai keista, (ne
lankius kojos, svyruodamas). 
Buvo tai ištikrųjų navatnas, 
juokingas reginys.

Tai tiek teliko iš mano ma
tyto vaidalo. Kai dėl vaidalo, 
kifrį ta mergina sakės mačiusi 
stovintį prie obelės prisišlieju
sį, tai jiegu ji ištikrųjų matė 
žmogystą, tai bus buvęs ne kas 
kitas kaip kareivis, rubežiaus 
sargybinis stovintis sekretai. 
Nesą kaimas D. yra ant pat 
Prūsų rubežiaus, čia ir kazer- 
mė su apie 25 sargybiniais bu1- 
vo, ir būdavo ne naujiena už
tikti sargybinį netiktai prie 
obelės, bet ir prie durių, net ir 
prie lango prisišliejusį.

Kai ded ba'ladojimos po na
mus ir ant lubų to kambario 
kur senis buvo sirgęs ir miręs, 
aš manau1 kad tai buvo grynas 
išmistas, sumaišytas su baime, 
—įsibaugštinimas iki tokio

“Birutės” koncertui, kuriame daly
vaus ir paskilbęs musų dainininkas p. 
J. Babravičius, bilietai galima gauti 
šiose vietose:

Naujienose, 1739 So. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų Skyriuje, 

3210 So. Halsted St.
Justino Kulio aptiekoje, 3261 So. 

Halsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Draugas”, 23 Pl. ir Oakley Avė.
“Birutės” Konserąatorijoj, 3252 So. 

Halsted St., 3-os lubos ir pas Birutės 
narius. | i

Koncertas įvyksta sekmadienį, spa
lių 28, Sokol svet., 1812 S. Ashland 
Avė. prie 18 gatvės. — Valdyba.

RENDAVOJASI kambariai 
lietuviškame viešbuty; nėr skir
tumo, vyram ar moterim, su 
valgiu ar be valgio, ant mėnesio, 
ar savaitės; kambariai švarus. 
Kreipkitės, 1606 S. Halsted St.

įPRAPUOLĖ juodas šuva su 
rudais taškais ir trumpa Uode
ga. Išrodo kaip mažas Airedele. 
Atlyginimas. Wilson Steel Pro
ducts Co., 49 St. and Western 
Avenue.

MERGINŲ ir MOTERŲ

DEL PAKAVIMO, ASEMB- 
UINIMO IR PUNGH PRESS. 
DARBAS NUO ŠTUKŲ. 
REIKIA PATYRIMO.
VALANDOS NUO 7 IKI 5 PO 
PIETŲ
SUBARTOMIS.

WASHBURN CO.
6126 So. La Šalie St.

REIKALINGA mb|ter'is arba 
mergina prie namų darbo į ma 
žą šeimyną. Kambarys, valgis 
ir gera užmokestis. Kreipkitės: 

4262 Archer Ąve.
Phone Lafayette 5087

REIKIA pardavinėtojo dėl di
delio pasiūlymo •— propozicijos. 
Uždirbama nuo $40 iki $60 į sa
vaitę. Atsišaukite. 64 E. Van 
Buren St., tarpe 10 ryto ir 1 
vai. dieną, Room 907. Klauski
te Mr. Kreives.

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti pri£ musų ofiso sales de
partamento. Nuolat darbas, 

gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bodega Materials Co.

1520 Consumers Bldg.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas

PARDAVIMUI Restaurantas Lie
tuvių Kolonijoj, prie bizniavos gat
vės, Listas ilgas, rendos $80 į mė-

- nesį. Garantuoju $85.00 į dieną biz-
- nio, Duosiu išmėginti vieną savai- 
. tę ir duosiu morgičių pagal sutar- 
, tį. Parduosiu už prieinamą kainą.

1723 W. 47-th St.

Turiu parduoti grosernę ir 3 
flatų namą iš priežasties ligos.

Atsišaukite
MRS NELLIE R0WE
8060 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI grosernė Gi- 
garų, cigaretų ir mokyklos vi
sokių daiktų krautuvė. Kam
pinis namas, šalę bažnyčios 
skersai gatvės. ShoSvs. Listas 
ant 4y2 metų. Kreipkitės 625 
W. 31-st Str.
—T—-
PARSIDUODA —

BARBERNĖ 
trijų KĖDŽIŲ.
Atsišaukite:

2502 W. 38-tli St.

PARSIDUODA pigiai 2 
(caunters) barai, (shelves)
lentynos ir parodymui baksai.

Atsišaukite:
518 W. 37-th St. 2-nd flr.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, biznis 
išdirbtas du kambariai iš užpa; 
kalio dėl gyvenimo. Parduo
siu pigiai.. Atsišaukite

4104 Sk). Catnpbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj. Priežastį pardavi-

1 mo patirsite vietoj,
1413 E. 58-th St.

Tclcphone Fairfox 2619

PARDAVIMUI mažas restai?- 
ranas, natfjos mados, geras bi
znis, įsteigtas 7 metai. Savi
ninkas eina lauk iš biznio. Tik 
dalį pinigų reikia įmokėti.

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Pusė arba visa, už 
mažą kaina. Biznis gerai išdir
btas. Priežastis pardavimo ne
sutikimas partnerių

3656 So. Union Avė.

KIAULĖS, visokios rųšies
pardavimui, geros veislės dide
lės ir mažos veislei ir skersti. 
Kam reikalinga galit gauti kiau 
lę su mažais paršiukais, pigiai. 
Kreipkitės: 11750 So. Ashland 
Avė.

PARDAVIMUI Cigarų krau
tuvė geroj kolionijoj, ir biznis 
visados gerai galima daryti. 
Numirksite pigiai.

6003 So. State St.
Tel. Normai 2532

PARDAVIMUI grosernė ir ruldtos 
mėsos, kendžių ir visokių smulkių 
daiktų krautuvę. 5 ruimai. Renda 
pigi $25.00 į mėnesį. Lystas 8 me
tams. Kas pirmas tas laimės, prie
žastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3642 Pamell Avė.

EXTRA! EXTRA!
Bučernė ir grosernė parsiduada ne

paprastu pigumu už $350. Lietuvių 
apgyventa vieta 4 kambarių gyveni
mui. Lystas 3 metams. Kas norit ga
lit pirkti “Fiktures” bučemės. Atsi- 
šaukit greitai, turi būti parduota j 
trumpą laiką. Kreipkitės 4342 So. 
Maplewood Avė. Tel. Lafayette 0551.

NAM/I-ŽEME

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St

PARDAVIMUI gražus bun- 
gakĄv — $9,000, pinigais $3,- 
000, su visais rakandais, $11,- 
500. Pinigais $5,500. Bargenas.

6604 So. Sacramento Avė.
Republic 2884

PINIGAI! PINIGAI 1 PINIGAI!
Padvigubinkit savo pinigus į vieną 

metą. Lotai prie St. Louis ir Trum-' 
bull Avė., tarpe 55 ir 57 St., valdomi 
vieno savininko per 38 metus, dabar 
yra parduodami ir atiduodami labai 
pigiai, taip pigiai kaip $350, pusė pi
nigais, kitus išmokėjimais į metus lai
ko. Tie lotai yra pigiau negu, kad jus 
galėjote nupirkti 15 metų tam atgal. 
Ten yra pastatyti $8,500 verti mūri
niai bungalow ant tų lotų. Neatidė
liokite, pirkite 3 ar 4 lotus ir vėl par
duokite juos su pelnu.

JOHN L. CHERIDAN, Agentas 
140 N. Dearbom St.

Tel. Dearbom 7517


