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Išvaikė Saksonijos 
parlamentą

Pašalino valdžią
Prancūzai nemažins 

kontribucijos

Angliakasiai laimėjo bylą
Saksonijos parlamen

tas išvaikytas
Kareiviai užpuolė parlamentą 

ir areštavo niekurius atsto
vus, Berlinas paskirė civilinį 
komisionierių ir kabinetas 
pasitrankė.

LONDONAS, sp. 29. — Vo
kietijos kareiviai šiandie įėjo i 
Saksonijos parlamentą Dresde- 
ne ir areštavo daugeli komuni
stų, jų tarpe komunistus par
lamento narius ir šiaip komu
nistų vadovus, sako Berlino 
žinia.

pasidavė savo 
protestuoda- 

pašalinta cen- 
valdžios ulti-

Kita žinia sako, kad Sakso
nijos kabinetas 
pašalinimui tik 
mas. Kabinėta 
tralinės Berlino 
matumu. 

»
Saksoniją valdo kariuomenė.
BERLINAS, sp. 29. — Fe

deralinė Berlino valdžia griebė
si griežtų priemonių prieš Sak
soniją, kurią valdo socialistai ir 
komunistai.

Kancleris Stresemannas sa
vo ultimatumo Saksonijai vy- 
kinimą pradėjo liaudies (fabri
kantų) partijos nario ir buvu
sio vice-kanclerio I)r. Carl 
Heinze paskirimu Saksonijos 
civiliniu komisionierių, kuriam

Išmainyk 
savo automobiliu 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą.

Lietuvos Bonu 
Kuponai Nebeišmokami

Kadangi Lietuvos valdžia nebeprisiuntė daugiau 
pinigų Lietuvos laisves bonų kuponams apmo
kėti, tai kuponų apmokėjimas yra laikinai su
stabdytas. Kada tik Lietuvos valdžia vėl prisius 
pinigų, bonų kuponai ir vėl bus apmokami Nau
jienų ofise.

tapo pavesta visa civilinė val
džia Saksonijoje.

Dresdene reichswhero ko- 
manduotojas Saksonijoje gen. 
Mueller išleido dekretą, už
draudžiantį tolimesnius Sakso
nijos parlamento posėdžius iki 
parlamento nesušauks naujasis 
komisionierius.

Komisionierius Dr. Heinze 
tada pareikalavo, kad rezig
nuotų visas Saksonijos kabine
tas ir įsakė ministeriams ap
leisti savo vietas iki 2 vai. po 
piet.

Freiburgo žinia sako, kad 
riaušėse Freiburge 23 žmonės 
liko užmušti ir 31 sužeistas. 
Pirmesnės žinios sakė, kad ten 
užmušta 13 žmonių.

Francija priešinasi kon
tribucijos mažinimui

Daro viską, kad projektuoja
moji ekspertu ekonominė 
konferencija neturėtų jokios 
reikšmės ir nieko negalėtų 
spręsti.

PARYŽIUS, sp. 29. — Fran
cija nesutiks, kad projektuoja
masis ekspertų komitetas su
mažintų Vokietijos kontribuci
jos sumą ir nepriims jokio pie
no, kuris susiaurintų Vęrsalės 
sutartim suteiktas kontribuci
jos komisijai galias.

Premieras Poinearė pareiš
kė, kad nors Francija nori A- 
merikos dalyvavimo ekspertų 
komitete, vienok ji turi reika
lauti, kad Amerika veiktų su
tinkant su taikos sutartimi, 
kas padaro ekspertų komitetą 
tik prie priedu prie kontribu
cijos komisijos ekspertų.

Savo notoje Anglijos vald
žiai, Poincare plačiai aiškinę 
taikos sutartį, kaip ji paliečia 
kontribucijos komisiją ir nuro
do, kad komisija gali nustaty 
ti tik budus mokėjimo kontri
bucijos, bet kontribucijos su 
mą gali nustatyti tik visi tai 
kininkai ir komisija tos nusta
tytosios sumos mažinti nega
li.

Nors Francija tikisi susitai
kinti dėl ekspertų komisijos, 
bet ji savo sąlygomis taip ko
misijos darbą suvaržo, kad ta
— ■ - 

komisija nieko negalės nuveik
ti. Pats Poincare savo kalboj 
išsireiškė, kad nėra prasmės iš- 
naujo apskaitliuoti Vokietijos 
nuo.jiegumą mokėti, kadangi 
tai padaryti yra kontribucijos 
komisijos pareiga.

Anglai susivylę.
LONDONAS, sp. 29. — Spe- 

cialiniame susirinkime Angli
jos kabinetan šiandie svarstė 
Franci jos atsakymą j Anglijos 
nakvietimą dalyvauti kontribu
cijos konferencijoje nusprendi
mui Vokietijos nuojiegumo 
mokėti kontribuciją.

Franci jos sąlygos pagimdė 
susivylimą ir išblaškė tą opti
mizmą, kokis gimė paskelbus 
susirašinėjimus tarp Curzono 
ir Jungt. Valstijų valstybės 
sekretoriaus Hughes. Anglai 
betgi vis dar tikisi apeiti nie- 
kurias franeuzų sąlygas.

Angliakasių unija laimėjo 
svarbią bylą

Coronaclo ir kitos kompanijos 
jau antru sykiu pralaimėjo 
bylą, reikalaudamos iš ang
liakasių unijos $2,222,000. 
Teisėjas jų skundą pripažino 
nepamatuotu.

FORT SMITU, Ark., sp. 29. 
— Federalinis teisėjas John C. 
Pollock įsakė prisaikintiesiems 
teisėjams (jury) išnešti prie
lankų angliakasių unijai nuo
sprendį naujame nagrinėjime 
Coronado Coal Co. ir kitų ang
lių kompanijų iš Hartford klo
nio bylos prieš angliakasių uni
ją. Tos kompanijos traukė uni
ją teisman ir reikalavo $2,- 
222,000 atlyginimo.

Teisėjas įsakė išteisinti ang
liakasių uniją, remdamasis tuo, 
kad anglių kompanijos neįrodė 
savo tvirtinimo, jog angliaka
sių unija buvo padariusi suo
kalbį ‘ kliudyti skebinių anglių 
gabenimui į kitas valstijas, ne
gi kompanijos neprirodė, kad 
tokią bylą turi nagrinėti fede
ralinis teismas. pasiremiant 
Shermano anti-trustiniais įsta
tymais.

Šios bylos nagrinėjimas tę
sėsi dvi savaites ir yra jau an
tras svarbus angliakasių uni
jos laimėjimas.

Kompanijos jau senai tą by
lą užvedė ir pirmą kartą na
grinėjant bylą teismas nu
sprendė, kad angliakasių unija 
turi atlyginti kompanijoms 
$700,000 nuostolių. Bet šalies 
augščiausias teismas pereitais 
metais tą nuosprendį panaiki
no, remdamasis tuo, kad kom
panijos neįrodė peržengimo 
Shermano anti-trustinių įsta
tymų ir įsakė bylą išnaujo na
grinėti.

Ši byla iškįlo delei angliaka
sių streiko 1914 m. ir delei 
kompanijų aplaikyto laike to 
streiko nuostolių.

Uždarė komunistę 
laikraščius

DRESDENAS, sp. 29. — Ka
rinė valdžia uždarė visus ko
munistų laikraščius Saksonijo
je.

PINIGŲ KURSAS-
Vakar, spalio 29 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip aiž 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 ............... $5.02
Danijos 100 markių ............. $17.35
Finų 100 markių ................... $2.70
Italijos 100 lirų ..................... $4.50
Francijos 100 frankų ........... $5.84
Lietuvos 100 litų.................... $10. M
Lenkų 100,000 markių ............... 5c
Norvegijos 100 kronų ......... $15.32
Olandų 100 kronų ............... $38.87
Švedijos 100 kronų ............... $26.32
Šveicarijos 100 frankų ....... $17.81

Prisipažino pasmau
gęs socialistus

Kapt. Amakasu prisipažino, 
kad tai jis pasmaugė du so
cialistus rašytojus ir jų auk
lėtinį. žmogžudystė padarė 
didelį įspūdį į visą šalį.

TOKIO, sp. 10 (paštu). — 
Niekas taip nepadalino Japoni
jos gyventojų j du priešingus 
nusistatymus ir niekas nepa
darė tokios didelės politinės 
įtakos, kaip brutalis užmuši
mas socialisto rašytojo Osugi 
Sakae, jo žmonos, taipjau rašy
tojos, T to Noe ir jų auklėtinio 
Soiči Tačibana. Juos nusmaugė 
žandarmerijos bute priskirtas 
prie žandarmerijos armijos ka
pitonas Mašahiko Amakasu. 

Juos nusmaugus, pagelba poli
cijos, lavonai liko surišti ir 
įmesti žemės drebėjimo sunai
kintą šulinį ir ten apdengti 
laužais.

Visos žinios apie žmogžudy
stę liko užslėptos. Japonijos 
laikraščiams buvo uždrausta ir 
vieną eilutę parašyti apie tą 
baisią žmogžudystę, kaip kad 
buvo uždrausta rašyti apie ma
sinius socialistų ir korėjiečių 
žudymus.

žmonės vienok apie tai suži
nojo ir taip tuo viskuo pasipik
tino, kad prisiėjo kapt. Amaka
su patraukti karo teisman ir 
kad išgelbėjus visą generalinį 
štabą, tą kapitoną prikalbino 
prisipažinti, kad tai jis vienas 
papildė baisiąją žmogžudystę, 
be niekieno įsakymo ir tik va- 
duomasis “patriotizmu” norė
jęs išgelbėti šalį nuo “pavo
jingų” žmonių. Betgi yra žino
ma, kad ta žmogžudystė, kaip 
ir kiti socialistų ir korėjiečių 
žudymai, buvo atlikta ne kapt. 
Amakasu sumanymu, bet įsa
kymu armijos generalinio šta
bo. Ir tos socialistų ir korėjie
čių skerdynės prasidėjo tuoj po 
žemės drebėjimo, kada žemės 
drebėjimo paliestose apygardo
se įvesta karo stovį.

Kapt. Amakasu savo prisi
pažinime sako, kad socialistų 
“medžioklių” — žudymų, jis 
patėmijęs, kad dar nėra sugau
ti — nužudyti tie du socialis
tai. Tai jis sužinojęs kur jie 
gyvena ir juos suėmę, kartu su 
jaunu auklėtiniu, atsigabeno 
juos į policijos stotį. Ten jnos 
uždaryta į atskirus kambarius 
ir jis ten ėjęs nuo vieno prie 
kito ir juos užsmaugęs. Pir
miausia jis užsmaugęs Osugi 
Sakae, paskui jo žmoną ir ga
ilaus jų auklėtinį. Kiekvieno jų 
nusmaugimas trukęs po de 
šimtį minučių. Serž. maj. Mo 
ri, kuris buvo stoty netik ne
kliudė, bet dar padėjo pa 
smaugti tuos socialistus.

Japonijos laikraščiams dar 
ir dabar neleidžiama rašyt 
apie tą žmogžudystę.

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.

Antradienyj, Spalio 30,
S. Krenčiaus svetainėj, (buvusioj Elijošiaus) 

1807-1809 — 46th St.
Kviečia KOMITETAS.

Meksika mažina savo 
išlaidas

MEXICO CITY, sp. 29. —• 
Delei netikusio buvusio finan
sų ministerio de la Huerta, da
bar kandidato į prezidentus, 
tvarkymo šalies finansų, šalis 
buvo atsidūrusi labai keblioj 
finansinėj padėty. Deficitas 
šiais metais siekia $18,500,000 
ir valdžia nebeturi kuo išmokė
ti net ir algas darbininkams. 
Kaltinama, kad de la Huerta 
be to buvo prisisamdęs daugy
bę nereikalingų darbininkų 
vien tik politiniais išrokavi- 
mais ir jie nieko daugiau ne
dirbdavo, vien algą imdavo.

Valdžia kad sutvirtinus savo 
finansus, įsakė visiems depar
tamentams sustabdyti visokius 
pirkimus, o visiems valdinin
kams ir kareiviams nuo lapkri
čio 1 d. nukapos algas 10 nuoš. 
Be to bus paleisti iš darbo vi
si bereikalingi valdininkai. O 
tokių bereikalingų valdininkų 
esą apie 10,000.

Pralenkė ir Chicago
KANSAS CITY, Mo., sp. 29. 

— Ne taip didelis Kansas City 
miestas pralenkė automobilių 
nelaimėmis ir didžiuli miestą 
Chicago. Kansas City šiemet, 
nuo sausio 1 d., automobiliai 
užmušė jau 708 žmones. Poli
cija stveriasi aštresnių priemo
nių kovai su neatsargiais ir 
greit lakstančiais automobilis
tais.

SULAIKĖ MOKĖJIMĄ UŽ 
IŠTAISYMĄ BULVARO.

CHICAGO. — Pagerinimų 
tarybos pirmininkas Sloan su
laikė išmokėjimą R. F. Con- 
way kompanijai $147,000 už iš
taisymą Western Avė. nuo 71 
iki 95 gatvių. Kaltinama, kad 
kompanija cementą užpylė žie
mos laiku ir todėl jau dabar 
kelias darosi netikęs, nors jį 
dar visai nesenai užbaigta tai
syti.

Kompanija teisinasi, kad ji 
pačios gerinimų tarybos, ypač 
jos sekretoriaus Edward J. 
Glackin buvo priversta tai pa
daryti. Ji sakiusi tarybai, kad 
žiemos laiku užpiltas cementas 
nebus geras ir norėjusi taisy
mą atidėti iki pavasario, bet 
taryba, ypač Glackin nesutiko 
su tuo ir privertė ją taisyti 
žiemos laiku. Pasirodo, kad 
Glackin, kaip tik liko nutarta 
taisyti Western Avė., prie We- 
stero Avė. ir 79 gatvės nusi
pirko 80 akrų žemės ir jam to
dėl rūpėjo, kad kelias kuovei- 
kiausia butų pataisytas, kad 
galima, butų tą žemę brangiai 
parduoti kaipo lotus, o apie ge
rumą taisymo jis visai nepai
sė — pilė jam biznio butų.

Paskendo submarina 
su 9 žmonėmis

PANAMA, sp. 29. — Trys 
nariai įgulos Jungt. Valstijų 
submarinos 0-5 prigėrė, kada 
submarina paskendo susidūrus 
su kitu laivu ties įėjimu į Pa
namos kanalą. 7 žmonės nuėjo 
dugnan kartu su submarina 
Vienas jų vėliau, už 8 minu
čių, iškįlo į paviršį. Kiti vis? 
dar tebėra submarinoj ir ma
noma, kad jie veikiausia yrr 
žuvę. Bus dedama pastangų 
tuoj aus iškelti submarina.

10,000,000 žmonių 
žuvo kare

Jei priskaityti ir civilinius, tai 
butų 20,000,000 sako Franci
jos senatorius.

PARYŽIUS, sp. 25. — Sena
torius Levy padavė Francijos 
politinių mokslų akademijai 
dokumentus, įrodančius, kad 
laike pereito pasaulinio kare 
žuvo 10,000,000 žmonių. Iš to 
skaičiaus 8,000,000 žuvo Laro 
laukuose, o likusieji mirė nuc 
paeinančių delei karo ligų. ] 
šiss sikaitllines neįeina civili
niai gyventojai. Jeigu gi pri
skaityti ir netiesioginiai delei 
karo žuvusius civilinius gy
ventojus, tai pasidarytų 20,- 
000,000 žuvusių kare žmonių.

Sugavo policijos užmušėjus.

CHICAGO. — John Monta
na ir 17 m. jo sūnūs, kurie pe 
reitą šeštadienį savo grosernėj 
914 W. Polk St., nušovė ser
žantą Harnett ir sunkiai sužei 
dė seržantą Barry, jau liko su 
imti. Tėvą suimta Melrose Par 
ke, o sūnų — prie 43 gat. ir 
Grand bulvaro važiuojant auto
mobiliu.

Kiti šeši Montana šeimynos 
nariai irgi sėdi kalėjime, nors 
juos ir stengiamasi paliuosuo- 
ti.

Pusė vaikų nesveiki.

CHAMPAIN, Ilk, sp. 29. — 
Iš 76,650 vaikų Illinois moky
klose, kuriuos egzaminavo Rau
donojo Kryžiaus slaugės perei
tais metais, 33,760 vaikų turė
jo fizinių trukumų, kuriuos 
reikėtų atitaisyti ir pagydyti.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovana suteiks jūsų giminėms tikrų malo
numą ateidamų į laikų.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laikų. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

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

Ruhr dirbtuvės atsidaro
DUSSELDORF, sp. 29. — 

Vokiečių laikraščiai skelbia 
apie nuolatinį atsidarinėjimą 
dirbtuvių Ruhr distrikte, ku
rios pirmiau buvo užsidarę. 
Dabar jau nebepranašaujama 
apie lokautą, kurį buvo sutarę 
fabrikantai. Didžiosios Kruppo 
dirbtuvės, kurios turėjo užsi
daryti išmetant iš darbo 75,- 
900 darbininkų, dirbsiančios ir 
toliau.

Gen. Calles bus Meksikos 
prezidentu.

WASHINGTON, sp. 29. — 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
sekamuose rinkimuose Meksi
kos prezidentu bus išrinktas 
gen. Plutarco Elias Calles, re
voliucinės partijos kandidatas, 
kurį remia ir dabartinis prezi
dentas gen. Obregonas.

Kadangi jis yra pažangus, 
tai Amerikos valdžia ir kapita
listai, ypač aliejaus kompani
jos, kurios valdo Meksikoje di
lelius aliejaus laukus, labai da
boja gen. Calles ir bando patir
ti jo nuomonę visais Amerikos 
kapitalistams svarbiais klausi
mais.

STEINMETZO LAIDOTU
VIŲ DIENĄ.

SCHENECTADY, N. Y., sp. 
^9. — Per keturias valandas 
Nuolatinės eilės žmonių ėjo pro 
karstą didžiojo mokslininko ir 
socialisto Charles P. Stein- 
metz.

Privatinės laidotuvių “pa
maldos” bus atlaikytos jo na
muose šiandie po piet, o pas
kui kūnas bus išvežtas palaido 
■imui Vale kapinėse. Visos mo
kyklos ir Union kolegija šian
die yra uždarytos, o ir visos 
ir visuose miestuose General 
Electric Co. dirbtuvės sustos 
dirbusios penkioms minutėms 
laike laidotuvių.

ŠIANDIE — apsiniaukę, gal 
lietus; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 6:19 v., leidžiasi 
4:48 v. Mėnuo teka 8:47 va
landą vakare.
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Kas Dedas Lietuvoj
r

Kiaulės serga.

Vilkaviškis. (V-va). — šie
met Vilkaviškio apksrity labai 
siautė ir dabar dar nevisai pa
liovė kiaulių liga, vadinama 
“raudonlige”. Namaža kiaulių 
išdvėsė. Apsaugota nuo susir
gimo tik įskiepijant. Stengian
tis ligą apstabdyti, tenka apskr. 
veteritarijos gydytojui daug 
dirbti.

dėl to Meitinės rajone dažnai 
sulaikoma pietų vaisiai, kurie 
Lietuvoje dėl žemesnio muito 
apsieina pigiau. Pastaraisiais 
metais bujojusi spirito ir ark
lių kontrabanda irgi sumažėju
si. Taip pat sumažėjo atsitiki
mai nelegalaus sienų perėjimo 
Latvijos — Lietuvos pasieny.

Iš Klaipėdos krašto
Iš OPEROS.

Opera “Karinėn” jau galuti
nai prirengta. Laukiama pa
baigiant Teatro remonto, kad 
galima butų atidaryti operos 
rudenio sezoną nauja premjera. 
Jau dalinamos operos “Sivilos 
Kirpėjas” roles. (L-va).

“Stebuklinfiras” 
šaltinis.

kaime, 
Vilkaviškio valse, netoli nuo 
gelžkelio, A. Jasaičio lauke ties 
koplytėle yra mažas šaltinėlis. 
Jis yra plačioj apylinkėj žino
mas, kaipo stebuklingas akių 
gydytojas. Joj dažnai lankosi 
žmonės, daugiausia sergą akių 
ligomis, čia vieni geria, kiti 
prausiasi šaltinio vandeniu, 
arba prisipilę butelius nešasi na 
mo. ši vieta yra labai nešvariai 
laikoma. Dažnai matyti primes
ta šaltinėliu visokių šiukšlių. 

Jokios sanitarinės priežiūros 
šaltinėlis neturi. Nieks netyri
nėja nė vandens sudėties.

Mažučių

Klaipėda (L-va). — Klaipė- 
dos krašto ekonominiam gyveni
mui tvarkytis ir kilti daug kliu
do iki šiam laikui nesutvarky
tas tiesioginis susisiekimas ge
ležinkelių Klaipėda — Pagėgiai. 
Vietos pirkliai bei pramoninin
kai pakartotinai kreipiasi į 
Krašto Direkciją, prašydami 
tą reikalą kuoskubiausiai su
tvarkyti. nes tai daug nukenčia 
ekonomine krašto gerovė, l’as- 

taroj i siunčia tuos pasiskundė 
mus Aukštajam Įgaliotiniui, 
bet reikalas iki šiam laikui, 
kiek matyt, nepasistūmėjo pir
ui vn.

Klaipėda (L-va). — Prieš po
rą savaičių Švietimo Ministeri
ja iš Kauno atsiuntė Klaipė- 
don mokytoją Dlugauską orga
nizuoti čia lietuvių kalbos kur
sus. Jam pagalbon kiek vėliau 
atvyko p. Kaušaitė.
mokytis Klaipėdos mieste iki 
š. m. spalių men. 1.
net 212 asmenų.

Be to p. Dlugauskas 
vykęs šilutėn, kame 
norinčių mokintis 121
jų tarpe 21 šiek tiek susipaži
nę su lietuvių rašyba, 22 moka 
kalbėti lietuviškai ir 78 visai 
nemoka.

Artimiausiu laiku bus nu
vykta dar Priekulėn, šilutėn, 
Rusnėn, Pagėgiuosna ir Smali- 
ninkuosna.

Darbui tinkamai pastatyti 
reikėtų dar 6 mokytojų — vie
nas'į Klaipėdą ir 5 į viršpaminė- 
tus punktus.

Norinčių

susirado

buvo nu- 
susirado 
asmuo;
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.
BI

MAŽĖJA KONTRABANDA
TARP LIETUVOS IR LATVI

JOS.

Ryga. (I ) Latvių spauda pa- 
pastaruoju laiku 
kontrabandinė pre-sumažėjusi

kybą tarp Latvijos ir Lietuvos. 
Tat aiškinama kainų susilygi
ni m u abiejuose valstybėse. Vis

Pienas vienas didžiausiu maistu

I Yra ir nustatytas faktas 
daktarų ir valgio žinovų.

Bet yra skirtingumas geru
me. Vienas yra geresnis už 
kitą, žiūrint į aplinkybes 

prie kokių yra išdirbamas.
Protai! j anty s žmones visuo

met perka Borden’s “Select
ed” abelnam šeimynos var
tojimui. .

£ oH a __ lifu
F-5

SKAITYKIT
“Naujienos” yra pasirengusios išdalinti tūkstančius dolerip dovanomis, 
tarpe kuriu bus 3 nauji puikus automobiliai ir kitokios dovanos. Prie to 
dar 20% komiso tiems kurie nieko neišlaimėtŲ. Kitais žodžiais sakant 
bus suteikta kas nors kiekvienam kurie stos i šį draugišką kontestą. Tik
slas yra, — padauginti “Naujienų” cirkuliaciją. Mes nusprendėme duoti 
musu skaitytojams ir ju draugams progą laimėti automibiliu ir kitu do-

809 W. 35th St, Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodant Laivakortes.

n. i ................—... .... -irt

vanų

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Koom 111-1J 

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

3323 So. Halsted St.
. Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Užsisakyk i t
Borden’s 

“Selected” 
šiandien

BORDENS
EmUoductsCo. of- Illinois 

Franklin 3110

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V Ą” 
—nuo 25-to numerio

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

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ IŠ LIETUVOS:

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

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

2)

3)
4)
5) _______
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtj. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

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

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

* nni'ociyimti bus liuskolbti šioje vietoje į keletą dieny, bet mes norime

suteikti savo skaitytojams pirmutinę progą. Malonėkite tuojau išpildyti 
šią blanką, pažimint savo arba savo 
tų brangių dovanų.

draugo vardą ir adresą, kad laimėjus

INFORMACIJOS BLANKA
Malonėkite prisiųsti man pilną nurodymą kaip aš 
galiu laimėti automobilių ir ktias dovanas, kurios 
bus duodamos “Naujienų” į sekamas kelias savai
tes, be jokios man atsakomybes.

Vardas
Gatve
Miestas
Valstija
Iškirpkite šią balnką ir pasiųskite “Naujienų” Kon- 
testo Departamentan, The Lithuanian Daily News, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

R. F. D. No

Taigi, jei jus norite gauti tų naujų 
automobiliu ir kitų dalyku, arba tu
rite draugą ir norėtumėt, kad ir jis 
laimėtu, iškirpkite blanką, parašy
kite vardą ir adresą ir pasiųskite į 
“Naujienų” Kontesto Departamentą 
Lithuanian Daily News, 1739 So 
Halsted St., Chicago, III. Ir smulkus 
nuridymai bus jums tuojau pasiusti. 
DABOKITE ŠĮ PUSLAPI IR DIDE
LI SKELBIMĄ Į KELETĄ DIENŲ!

JĮJS GAUSITE PILNĄ NURODYMĄ PIRMIAU NEGU BUS OFICIALIAI PASKELBTA

Opportunily Is Corning Your Way!
READ

This paper intends to give away thou sands of dollars in Prizes, in which 
there will be 3 New Buautiful Automobiles and other prizes besides 20% 
Cash commission to Non-Prize Winners. In other words, something for 
everybody who enters this friendly contest. The object is to increase the 
circulation of Naujienos.

We have decided to reward our subcribers and their friends by giving 
them opportunities to win Automobiles and other Prizes.

Full details, Rules and Regulations will be announced in this space in 
next few days issue — būt we want to give our subscribers the first op- 
portunity to fili in their own name or that of a friend who they would likę 
to see win one of the soctly Prizes.

Information Blank
Kindly mail me full particulars as to how to procced 
to win one of the automobiles, ant other prizes, to 
be given away by Naujienos in the next few vveeks, 
vvithout obligation on my part.
My Name is ...................................................................
Street .............................................................................
Town
State
By clįpping this blank mailing to Naujienos, The 
Lithuanian Daily News, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, Illinois, you receive full details in advance of 
offisial announcement.

R. F. D. No

So if you want one of these Brand- 
New Automobiles, or other awards, 
or know a friend whom you would 
likę to see win one of them, CLIP 
THE BLANK, FlLL IN NAME AND 
ADRESS and Mail to Naujienos 
Contest Dept., The Lithuanian Daily 
News, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III., and full particulars will be mailed 
at once to name appearing on blank.

WATCH THIS RAGE FOR BIG ANNOUNCEMENT IN NEKT FEW DAYS!

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Purk 3395

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Koom 530
Tei. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardg 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. F

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are.

Tel.: Pullman 6377.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškam’e padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

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

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. .Mes 
turime visokio materijolo kokio jus 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai CM©
ir augščiau I O«wV
Vaikų siutai ir overkautai ę<> C fi 
Ir augščiau f

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 vakęre. 
. . Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

t
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Išdirbėjai Augš- 
1/ čiausios rųšies

Turkiškų ’>■ Lgy- 
ptiškų Cigaretų 

pasaulyje.

FOKES'o/^lO oi-lO

AUGSTOS RySIES TUR
KIŠKI CiGARETAI

Milionai Turkiškų Cigare
tų esti parduodamu ir su
rūkomų visoj šalyj kas 
dien per visus metus. 

IR KODĖL?
Kadangi Turkiškas taba
kas yra geriausias ir gar
siausias tabakas pasauly
je dėl cigaretų.
Helmar yra iš 100% tyro 
Turkiško tabako ir sutei
kia rūkoriui augščiausj 
malonumų ir užsiganedi- 
nimą kiekviename pat
raukime.
Paprastai cigaretai yra iš 
paprasto tabako ir duoda 
.Jums tiktai durnus ir dau
giau nieko.
ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR VARDĄ

Įvairenybės
GYVULIU PAJAUNAMAS.
Kosta praneša, kad Tverės 

prof. Pavlovo laboratorijoj da
roma sėkmingai maudymai gy
vini iams pajauninimą pritaikin
ti. Kaipo gera bandymų ilius
tracija, yra aprašyta speciali- 
nej Rusų spaudoj pajauninimas 
vieno 23 metų arklio iš netin
kamų kavalerijos kursams ark
lių.

Arklys prieš operaciją buvo 
taip suvargęs, jog nesilaikė ant 
kojų. Akys tuvo užgesę, oda 
apsilupus, daug turėjo nito 
gulėjimo neužgijusių sopulių ir 
žaizdų. Apetitas buvo nekoks, 
o apie lyties jėgą negalėjo būti 
nė kalbos.

Po įleidimo jam po oda ga
balėlio ką tik išguldyto kume
lio kiaušelio, po koleto dienų 
arklio padėtis jau pradėjo ge
rėti. Praėjus gi porai mėnesių 
po operacijos, jo negalima bu
vo nė pažinti: gyva išvaizda, 
viso kūno blizganti oda, beveik 
pilnas užgijimas žaizdų, gyva 
ir tiesi padėtis, energingas gy
nimasis uodega nuo musių ir 
ausų pastatymas.

Žymiai “pajaunėjo” ir gyvu
lio psichika — pasirodė net ly
ties suerzinimo žymės. (L. Ž.)

J * k /|cooo luckB
ZZH PltOMARGARlNC

f? vi

Jūsų
Taupymas
Prasidės su
Pirmutiniu
Svaru

Yra labai žymus sutaupymas vartojant 
Jelke GOOD LUCK Margariną prie stalo ir 
duonos aptepimui. Jūsų pardavėjas pasakys 
jums kiek jus galite sutupyti. Imkite tą pro
gą sutaupymo, vartokite Jelke GOOD LUCK 
Margariną, yra gardus, išrodo puikiai ir tik
renybėje yra “geras aptepimas ant duonos”. 
.Kaipo kepiniui yra labai geras dėl pastry ir 
kitokiems kepimams ir t. t. čia Chicagoje ir 
apielinkėse yra didelis būrys pristatytojų 
trokais, kurie važinėjasi kasdien. Taip kad 
jus galite būti tikras, GOOD LUCK visuo
met yra šviežias. Kituose miestuose patar
navimas lygiai yni geras. Del grynumo, dėl 
gero suvirškinimo, dėl ekonomijos—pirkite.

JELKE
Apiplėšė traukinį

Ryga. (E.) Rugsėjo 27 d. 
apie 12 vai. nakties keleivių 
traukinio mašinistas netoli 

Daudzevos turėjo sulaikyti 
traukinį, nes pastebėjo ant vė
žių suverstus medžius. Iš karo 
iš gelžkcilio liniją apsupančio 
miško pasigirdo šautuvų šū
viai, kuriais mašinistas buvo 
sužeistas kojon, o vienas ke
leivis šitokiai krūtinėn. Iš miš
ko išėjo 6 gerai apsiginklavę 
plėšikai ir liepė visiems kelei
viams, kurių buvo apie 30—40, 
išeit iš vagonų. Plėšikai api. 
plėšė keleivius, atimdami iš jų 
pmjgus, vertingesnius daiktus, 
dokumentus. Taip , pat išpeš
tas pašto piniginų perlaidų va
gonas. Iš viso pavogta apie 
1 t/2 milijono rublių.

Po kokios valandos iš netoli
mos stoties atėjo milicija, ku
riai žinia apie plėšimą buvo 
paduota pabėgiosiu traukinių 
konduktorių. Iškilusiame pa
sišaudyme plėšikai pabėgo 
miškan.

Netrukus iš Mintaujos ir 
Rygos buvo pasiųsta policijos 
ir kriminalistų komanda, kur 
pradėjo gaudyti plėšikus, ta
čiau be jokių pasekmių. Lat
vijos vidaus reikalų ministeri
ja paskelbė 50,000 r. premiją
tam, kurs nurodys plėšikus.

MARGA P'N E
Puikiausia aptepimas ant duonos 

Pas jūsų groseminkus

rara

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

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

A. BARTKUS. Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.Garsinkities Naujienose

Nauji Tru-Fit Akiniai
ĖIMI Išbandimui

, BU 
stipriausi 

jūsų

Yra žinių, kad plėšikai per tos 
apylinkės miškus perėjo sieną 
Lietuvon. I^atvijos krimina
listams Lietuvos įstaigos leido 
pereiti sieną.

Prašalinimui skausmo 
nugaroje

Moterjs gali pasitikėti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 

Compound.

Puikus Shell 
rėmai pagra
žina veidą. 
Nesiųskite nei cento aš uzs...-.u jums

ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. 
Kitholz Spectacle Co., Dept. F L. R 
1462-64 66 W. Madison St., Chicago, III 

Atsiųskite man porą akinių dėl 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie patiks aš užmokėsiu 
$3.98. Jei ne, aš sugrąžinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti. 
Vardas .............................. Amžius.........
Pašto Ofisas .................
Gatvė ir numertis 
Box No . R F D State

r
NESIŲSKITE PINIGŲ

Aš nepaimsiu nei vie
no cento kol jus nebusite 
vretfanėdintns. Aš garan
tuoju tikrų pritaikymų ar 
ba nerokuosiu jums nieko. 
Aš pertikrinau dauginu

kaip 200.000 vyrų ir mo- ....
terų, kad mano dideli "True Viston akiniai, 
Kražiais shell rėmais, yra puikiausi ir 
akiniai kokius Kalima gauti. Jie apsaugos 
akis, prašalins akių nuovargį ir Kalvos skaudėji
mų. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardų, adre
sų ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie liampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygius 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano iškaščiais. Atsiųskite kupo- 
ponų tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filletl antausiai nesužeis labiausiai 
minkštų ausų

Minneapolis, Minn. — “Aš labai 
daug girdėjau apie Lydia E. Pink

ham’s Vegetable 
Compound ir kuo
met aš supratau 
aŠ pradėjau varto
ti jas, kad prašali
nus mano ligą, gal
vos ir nugaros 
skaudėjimą ir at- 
budavojus mano 
sveikatą, Aš sir
gau jau keletą me
tų, jau nesvėriau 
nei 100 svarų, bet 
dabar aš turiu to

kias geras pasekmes nuo šio gydy
mosi taip kad aš rekomenduoju Vege
table Compound kiekvienam”. — Mrs.

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

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

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

J. J. Bieber, 3939 — 18th Avė., South 
Minneapolis, Minn.

Draugas, tikras draugas.
“Kiekviena moteris kuri brangina 

savo sveikatą gali pasididžiuoti jei 
turi tikrą draugą kaip Vegetable 
Compound”, sako Mrs. W. E. Shaw, 
8227 Walnut Street, Chicago, Illinois. 
“Aš turėjau moteriškus silpnumus 
taip kad nelabai pastovėti ir ant ko
jų galėjau. Pusę savo laiko praleis
davau gulėdama lovoje ir turėjau 
skausmus nugaroje kurie buvo visai 
nepakenčiami. Aš bandžiau viską ką 
tik galėjau kad pagelbėjus sau ir kuo- 

( met vienas draugas patarė man Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound aš 
pradėjau juos vartoti tuojau. Aš pa
tariu ją be jokių abejojimų”.

35c. ir 7Cc. t:ž bonką nptiekosc.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4tli St., Brooklyn, N.Y.

ir tuojans pajauėiuina maloniai de- *' 
ginanti šiluma besiskleidžiant po skau- » 
dūmą vietą, kuri nuteikia malonų wna- 
genui ! VisišK.ii nėra reikalo kankintis 
turint po runka tokių tikrų pagalbų. .

Pain > Expelleris tikrai pagelbės ir • 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito- # 
miem tūkstančiam žmonių per daugelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonką • 
parankioje vietoje. •

reumatiškų skausmų, ar užpuola neu
ralgija, strėndieglis, skaudami sąna
riai ir muskulai—kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtu! patri- 
nant su

’"*•s-v- G®»pat-

Mrs. A MiCHNIEVIGZ-VIDIKIEJh
AKUŠERKA

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

Tel. Yarda 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai p raki akavu
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir 
gimdymo.
. Už dyką pata

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

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

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi- 
inas visą 

. savaitę

Tel. 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.

— 
jf^DR. HERZMAN^

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
| ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Tie žinomi altiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusias akis, ateikite j seną 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
jau - 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. M0WER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
šeštas augštfis Reliance Building

32 N. State St. kampas VVashington St. 
Valandos nuo 9 ryto iki G vai. vakare, 

įskaitant sukatas.

DAVID RUTTER & CO J 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

| South Side ofisas 3301 Normai A v.
Tel. Yards 2296.

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

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: i-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 gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telefonai i

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 ild 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dresel 2881

--------------- ------------  ■ J

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 *537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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 pc pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

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

nuo 6:80 iki 7:31 vakara.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 806tt 
1824 Wahansia 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 1980 
Valandos pagal sutartj

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas Ir Akaleria

8315 Sovth Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

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

II II .............................. .11 —z

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.

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

'Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 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 iki 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. Fairfaz 5574, 
CHICAGO, ILL.

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

Optometriat 
T«L Boul.Tard 6487 
4649 8. Ashland Ava 
Kampas 47-tos gal 

1-ros lubebe

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos! • Į
9 iki 12. 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare •

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

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

3639 W. Rooeevelt Rd., 
Phone Crawford 8140

DR. B. F. GARNITZ
3149 So. Morgan St. antros lubos 

Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo 
4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
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Apskrityse, kuriose dide
le dauguma gyventojų susi
deda iš sodiečių, yra paste
bimas žymus skirtumas tar
pe vyrų ir moterų skaičių. 
Vienoje apskrityje, Kretin
goje, moterų gyventojų yra 
daugiaus, negu vyrų, net as
tuoniais nuošimčiais.

Entered as Second C laši Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chicago, Iii., undar the act pf 
March 2nd, 1879.

Apžvalga
--------- —“‘

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
lekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1789 So. Halited St., Chicago, 
III. — Telefonas) Booaevelt 8500.

VADUOS NUO LENKŲ.

Uisimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams----------------------------
Pusei metų...... ..................... ..
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicagoje per neiioteju*!
Viena kopija_____________
Savaitei -----—................ .
Mėnesiui______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,

$8.00
. 4.00
. 2.00
i 1.50

.75

8c
18c
75c

paltui
Metam*...... ....................... _____ $7.00
Pusei metų ...... ............... ______8.50
Trims mėnesiam*_____ ______1.75
Dviem mėnesiam ____________1.25
Vienam mėnesiui______ ______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuos*!
(Atpiginta)

Metams........................ $8.00
Pusei metų___ 4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Paskilbusis Z. Angarietis- 
Aleksa atsišaukė per Ameri
kos komunistų spaudą į šioje 
šalyje gyvenančius lietuvius 
darbininkus, kad jie remtų Lie
tuvos ' komunistus, kurie esą 
“nuosakiausiai kovoja prieš 
Lietuvos atidavimą Lenkijai“. 
Jeigu, girdi, neremsite, tai gali 
vykti “Lietuvos pardavimas 
ponų Lenkijai“.

O kai ponų Lenkija, su Želi- 
govskiu 'priešakyje, užpuolė 
Vilnių ir kėsinosi užkariauti vi
są Lietuvą, tai— 
munistai ? Sakė, 
r i ai tie lietuviai 
kurie dedasi ] rie
nimo! Proletaramas 
viena, ar juos valdys Lietuvos 
buožės, ar Lenkijos ponai.

ką sakė ko- 
kad yra dur- 

darbininkai, 
i ji etų vos g j - 

esą vis-

Lietuvos 
gyventojai.

RUSŲ DUONOS EKSPORTAS.

pasaulį, kad tos dideles vilties 
tenka atsižadėti?

Duonos eksportas yra orga
nizuojamas ir vykinamas. Yra 
išgabenama žinoma, ne atlie
kamieji javai, bet valdžios su
pirktoji duona tose Rusijos 
srityse, kur derlius buvo ge
resnis — ta duona, kurią val
džia turėtų siųsti į neužderėji- 
mo vietas, kad apsaugojus tų 
vietų gyventojus nuo 
Kryme ir Archangelsko 
nijoje ūkininkams teks 
ti ir mirti, kaip pernai 
gėje.

Bet ar bent neša kokios nau
dos tas eksportas valstybei, ku
ri juo užsiima, ir ūkininkams, 
kurių javai yra superkami? 
“Socialistiečeskij Viestnik“ sa
ko: ne. Ir štai dėl kurios prie
žasties :

“Valstybė superka duoną 
išimtinai žemomis kainomis, 
mokėdama vidutiniškai po 
40—50 kapeikas už pūdą ru
gių ir po 60—65 kap. už pūdą 
kviečių. Ir tai tuomet, kai 
kai pasaulio rinkose kainos— 
120 kap. už rugius ir 180 
kap. už kviečius.

“žodžiu, tuo 
šaulio kainos 
100%) pakilo, 
1914 m., tai 
siekia tiktai 56—70% prieš
karinių kainų. Net sovietų 
spauda praneša, kad ūkinin
kai vietomis ilgai ir atkak
liai susilaiko nuo javų par
davimo tokiomis 
kainomis...“

Naudos, vadinasi, neturi nei 
ūkininkas, nei valstybe. Pasi
pelno tiktai įvairus komisarai 
ir jų sėbrai, kurie tarpininkau
ja sovietų \ valdžiai ir svetimų 
šalių pirkliams.

Mokslas suprantamai išdėstytas
Rašo Dr. A. J. Karalius

buvoNesenai Lietuvoje 
padarytas visuotinas gyven
toju surašymas. Kai ku
riuos to surašymo davinius 
praneša “Lietuvos Žinios" 
— būtent, apie Šiaulių mies
tą ir apie Kretingos ir Tra
kų apskritis. Daviniai to
kie:

Šiaulių miesto apygardo
je surašyta viso 20,987 gy
ventojai, jų 10,485 vyrų ir 
10,502 moterų. Sulig tauty
be jie skirstomi šiaip: lietu
vių — 14,801, žydų — 5,251, 
lenkų — 112, rusų — 352, vo
kiečių — 198, latvių — 100, 
kitų — 25. Svetimšalių yra

Jau keletas menesių, kaip vi
so pasaulio spaudoje daug kal
bama apie javų gabenimą iš 
Rusijos į užsienius. Sovietų 
valdžia paskelbė mat, kad Ru
sijos žemes ūkis jau taip pa
sitaisęs, jogei šiais metais ji 
galinti parduoti daug javų sve
timoms šalims, šituo, pardavi
mu tikimasi pasiekti dviejų da
lykų: viena, to, kad Rusijos 
ūkininkai turės pinigų ir galės 
pirkti industrijos dirbinius; an
tra, to, kad Rusijos valdžiai pa
pildys savo iždą užsienių auk
su ir galės geriaus sutvarkyt 
šalies finansus.

Europos
raščiai tuo rusų eksporto klau
simu labai 
ėmė .gyvai diskusuoti jį. 
mis dienomis 
žinių apie tai, kad sovietų Ru
sija jau daranti stambių sutar
čių su Francijos kapitalistais 
dėl javų gabenimo į užsienius. 
Sovietų atstovas atsilankęs Pa
ryžiuje ir tenai bankininkai su
tikę sudėti 100 milionų frankų 
grudų pirkimui Rusijoje ir jų 
eksportui. Toliaus_ Francijos 
kapitalistai duosią dar didesnių 
užsakymų.

Tai yra daug žadanti planai. 
Jeigu pasisektų jie įvykinti, tai 
Rusijai atsidarytų kelias į spar
tų ekonominį kilimą, 
ištiesų Rusija jau gali 
platų ir pelninga javu 
tą?

Berline einantis rusu 
tis “Socialistiečeskyj
nik“ mano, kad optimizmui ši
toje srityje visai nėra pamato.

Jisai nurodo pirmiausia, 
derlius Rusijoje 
prastas — pačios sovietų 
džios pripažinimu,

ir Amerikos laik-

susiinteresavo ir 
Šio- 

pasirodė juose

bado, 
guber- 
badau- 
Pavol-

laiku, kai pa
žymiai (80— 
palyginus su 
Rusijoje jos

žemomis

moka taip 
už duoną?

keliai 
juos 

butų
išvež-

“Krikščionių” peštuky 
teismas

Energija

jas

Mes jau esame kalbėję apie 
medžiagą, esame sakę, kad me
džiaga tai vienai pasaulio tikre
nybių. Paskuti energija. Be 

Prienai. (iL. Ž.) 8. m. rugsėjo Į energijos šiame pasauly nebu- 
dieną Prienų Taikos Teisė- tų reiškinių, nebūtų ir gyvy- 
nagrinėjo kriminalinę by- bes. Kaip negalime sukurti 
iškeltą Valstiečių liaudiniu- arba sunaikinti medžiagos, 
Centro Komiteto prieš vie-Į taip negalime sukurti arba su- 

. Tat supra- 
Seiimo juanį B-Isfme paaiškinę kas yra energi- 

Aleškevi-1 ja-
Energija, kaip ir medžiaga, |

visų 
Mes 
bu- 

dar- 
gau-

175.
Kretingos apygardoje 

(mieste ir apskrityje) sura
šyta 89,885 gyventojų, jų 
41,288 vyrų ir 48,597 mote
rų. Sulig tautybe skirsto
mi šiaip: lietuvių — 80,902, 
žydų — 5,723, lenkų — 117, 
rusų — 355, vokiečių — 424, 
latvių — 2,222, kitų — 19. 
Svetimšalių yra 123.

Trakų apygardoje (ap
skrityje) surašyta 77,233 
gyv., iš jų 37,035 vyrų ir 40,- 
198 moterų. Sulig tautybe 
jie skiriasi šiaip: lietuvių — 
59,025, žydų — 4,331, lenkų 
-— 9,485, rusų — 2,192, vo
kiečių — 63, latvių — 19, ki
tų — 1987. Svetimšalių 
Trakų apskrityje yra 131.

Tai yra tiktai maža dale
lė tų skaitlinių, kurias pa
matysime galutinuose visos 
Lietuvos surašymo rezulta
tuose. Net ir iš augščiaus 
paminėtųjų trijų apygardų 
dar čionai nėra paduota 
skaičiai gyventojų pagal jų 
užsiėmimą, pagal tikėjimą, 
pagal amžių ir t. t.

Bet šį-tą įdomaus parodo 
jau ir paskelbtasai žinių 
pluoštas. Iš jų mes matome, 
pav., kad Šiaulių mieste be
veik tris ketvirtadalius gy
ventojų sudaro lietuvių tau
tybės žmonės. Šiaulių mies
tas gal pasirodys lietuviš
kiausių už visus Lietuvos 
miestus.

Bet ar 
varyti 

ekspor-

iai kraš-
Viest-

šiemet

jisai

kad 
yra 
val- 
esąs

10% menkesnis, negu 1921 m.

met esą suvalyta 500—600 mi- 
lionų pūdų mažiaus, negu rei
kia šalies vartojimui. Bolše
vikų spaudoje jau kalbama apie 
šių metų “neužderėjimą“ išti
sose gubernijose ir srityse. Kai 
kurie sovietų ekonomistai rašo 
laikraščiuose, kad prie šitokių 
sąlygų negali būt nė kalbos apie 
eksportą arba iš viso apie duo
nos išteklių.“

Rusija, vadinasi, neturi at
liekamų javų išvežimui į užsie
nius. Bet, nežiūrint to, valdžia 
visgi rodo užsispyrimą vykinti 
savo sumanymą. Ji yra senai 
taip nutarusi ir savo nutarimą 
plačiai išreklamavusi kaip Rusi
joje, taip ir užsieniuose Ilgą 
laiką buvo rašoma ir kalbama 
žmonėms, kad duonos eksportas 
atgaivinsiąs visą Rusijos ūkį. 
Kaip gi dabar galima imti ir 
atvirai prisipažinti prieš visą

Bet kodėl valdžia 
pigiai ūkininkams 
Todėl, kad jai be galo brangiai 
apseina duonos gabenimas.

Bolševikų valdžia yra sumo- 
nopolizavusi javų supirkinėji
mą ir eksportą. Nekas tuo ne- 
gal užsiimt, kaip tiktai tam 
tikros valdžios įstaigos arba 
asmens, kurie turi tų įstaigų 
įgaliavimą. Bet Rusijos 
didžiausioje netvarkoje; 
reikia urnai taisyti, kad 
galima iš vidaus Rusijos
ti javus. O kuo padengti tas 
taisymo išlaidas? Kitokio šalti
nio nėra, kaip tiktai uždėti jas 
ant javų kainos. Paskui — so
vietų valdžios mašinerija yra 
baisiai subiurokratėjus: virši
ninkas ant viršininko, komisi
ja ant komisijos, ir ant jų vi
sų — įvairios revizijos ir kon
trolės. Visa tai taip pat pada
ro daug išlaidų, kurias vėl nė
ra kuo kitu padengti, kaip tik
tai javų kainos kėlimu. Rezul
tate pasidaro taip, kad ant ja
vų kainos, kurią valdžia moka 
ūkininkui, tenka uždėti milži
niška pridedamųjų išlaidų su
ma. Vienas sovietų laikraštis 

(Torgovo-Promyšlennaj a Ga-
zeta) sako, kad “pridedamųjų 
išlaidų ant kiekvieno pūdo ja
vų net tiktai iki užsienių uos
tų pasidaro vidutiniškai 76 
kap.“ Tame pačiame laikrašty
je ekonomistas prof. Liaščen- 

ko apskaito, kad “pridedamo
sios išlaidos, palyginus 
prieškarinėmis, pakils 10 
tų.”

O kiek dar lėšų suėda 
porto atstovų užlaikymas
se šalyse, įvairių komisijų 
siuntinėjimas į užsienius, dery
bų vedimas su svetimų 
kapitalistais, “komišenų“ 
mas?

Bet pasaulio rinkose
kainos yra nustatytos. Jas nu
stato Jungtinių Valstijų, Kana
dos ir Argentinos grudai. Da
bar jos siekia 120 — 180 kap. 
už pūdą. Rusai už savo javus 
negali imti brangiau, nes tuo
met niekas jų nepirktų. Na, o 
kadangi visokioms “prideda
moms išlaidoms“ išeina apie 
80 — 90 kap. už pūdą, tai ūki
ninkui ir nebelieka daugiaus, 
kaip 40 — 50 kap.

Taigi Rusijos ūkininkas iš 
to eksporto ne lobsta, bet prie
šingai — yra apiplėšiamas. Ne
turi jokio pelno ir šalis. i Ofi
cialiame sovietų organe “Ekono 
mičeskaja žizn” - (Ekonominis 
Gyvenimas) vienas rašytojas, 
suskaitęs javų eksporto išlai
das, klausia:

“Kiek reikės pridėti prie
tos duonos?”

su 
kar

eks- 
kito-

šalių 
davi-

javų

ky - i .
tos zakristijoną Ališauską, buv. naikinti energijos. 

1 Steigiamojo! T ’ ’ ..... 1 1
šalčių, Naruševičių, 
čių, Zaperską, Bubniukę ir
Vaitkevičiūtę, ši byla buvo iš-I nesunaikinama ir pasireiškia į- 
kelta dėlto, kad š. m. balandžio vairiose formose. Ir galime 
15 diena Prienuose minėti as- pridurti: kaip tikrai nežinome 
mens trukdė Valstiečių liaudiškas yra negatyve ir pozityve 
ninku mitingą, darę triukšmą elektrą, kuri sudaro medžia- 
ir net kėsinęsi (Ališauskas) ak- gą» taip pat nežinome kas yra 
menimi mušti p. M. Sleževičių, | energija, 
kurs tuomet bifvo nuvykęs kal
bėti mitinge.

Kaltinamą palaikė advokatas 
R. Skipitis, gynė advokatas S. 
šilingas. Ši byla Prienams bu
vo nepaparsta. Publikos pri
sirinko ne tik pilnas Teisėjo 
kambariukas bet kieme ir sod
nelyje buvo prisigrūdę. Nors 
byla tęsęsi apie 8 vai., bet pub
likos nemažėjo. Tardymui pa
sibaigus, kaltintojas —■ advo
katas Skipitis savo kalboj pa
žymėjo, jog ši byla turi visuo
meninės, politinės reikšmes, jog 
negalima palikti nenifbaudirs 
tų, kurio niekina įstatymus, 
niekina tą tvarkų, kurią mes 
patys per savo atstovus nusta
tėme. Gimnazistus — Zapers
ką ir Aleškevičių kaltintojas 
kaltinti atsisakė, gi Bubniukei 
ir Vaitkevičienei, kaipo mažai 
sa vysto vienus, nesąmoningoms, 
siūlė skirti minimalę bausmę. 
Ališauskui, Pr. Šalčiid ir Navį- 
kevičiui kaltintojas prašė pri
taikinti visą bausmę B. St. 262 
str. 1 d. ir Rink. Liasv. Apd. 
Įst. I str. numatytą. Kaltina
mųjų gynėjas adv. Šilingas įro
dinėjo, kad ne visuomet reikia 
statymų laikytis. Šiame atsiti
kime buvęs padarytas triukš
mas, bet gal taip ir reikėjo, nes 
musų ūkininkams lietuviams 
nusibodę tie mitingai. Ar ne 
gerai, girdi, padarę tie, kurie 
nepaisydami jokių įstatymų 
užmurzinę iškabas. Ačiū tiems 
drąsuoliams (murzinto j ams) 
Ministerių Kabinetas ėmęs gal
voti, ar ne geriau, girčŲ., bu
tų nustatyti, kad tokios iška
bos butų tik lietuvių kalba.

Apskritai, byla esanti neti
kusiai iškelta, visai bereikalo, 
tokio čia nusikaltimo nesą ir 
todėl reikią kaltinamitosius iš
teisinti. Replikoj, adv. Skipitis 
abai stebėjoj,, kad juristas ir 

dar įstatymų leidėjas galįs sa
kyti, jog galima įstatymų ne
pildyti ar jų ncšilaikyti. Šilin
gui atsakinėjant į Skipičio rep- 
iką publikoj buvo girdėtis pa
sipiktinimo, ikad Ijuristas ir 
Seimo narys mokinąs nesilai
kyti įstatymų.

Kai ėmė sakyti, jog Sleževi
čiaus niekas mušti nė nemanė 
ir neketino, tai pora valstiečių, 
ne tos bylos dalyvių, pusbalsiai 
bambėjo tarpusavy:

—Ką tu čia, barškutį, barš
ki... kad nebūt revolverio pa
matę, tai, kai gyvas, birtų tą 
Šleževičių užcampinę!..”

—Žinoma, kad būt užpampi-1 
nę... —patvirtino kitas.

Bylos rezoliuciją Taikos 
sėjas žadėjo paskelbti tik 
lių 3 dieną.

Jau 10 vai. nakties buvo 
nešta, jog sprendimo nebus.

Publika tiek laukusi ir neiš
girdusi sprendimo nienoromiijs 
skirstėsi... Kai adv. Šilingo au
tomobilis pasuko į kleboniją, 
kaž-kas iš publikos pastebėjo: 
“Tikrieji bylos kaltininkai nu- 
sįkyietė poną advokatą atgailos 
vakarienės pavalgyti“.

Vienok jau ne tokia 
misterinė jėga kaip kad pir- 
miaus būdavo, šitą misteriją 
jau mokslas pradeda aiškinti. 
Tiktai devynioliktam šimtme
ty surasta, 
nesunaikinamas 
ras ir amžinas 
ga.

kad energija yra 
daiktas, atski- 
kaipir mcdžia-

formos.

Tei- 
spa-

pra-

GARSINKJTIES 
NAUJIENOSE

Eenergijos
Jau senai žinota įvairios 

energijos formos: energija 
puolančio akmens, degančių 
anglių ir kt. energijos; bet 
nenumanyta kad tai yra vienos 
energijos pasireiškimas įvai
riose formose. Paskutinių die
nų mokslas surado, kad ener
gija nenyksta, nesunaikinama, 
nė naujos energijos sukurti 
niekam nepavyko.

Čia mes tiktai trumpai apie 
tai tegalime pakalbėti. Energi
ja ekzistuoja dviejose formo
se: kinetine ir potenciailinė
energija. Judėjimo arba jude
sių energija (puoląs akmuo, 
tekąs vanduo ir t.t.) vadiname 
kinetine energija. Potenciali- 
nė energija vadiname kūne 
esančią energiją, susidarančią 
ačiū jo pozicijai, pv. energjią 
ant kranto gulinčiame akmeny.

Energija gali pasireikšti įvai
riose formose; vienos rųšies 
energija gali išvirsti kitos rų
šies energija. Pv. degančių 
anglių energija išvirsta šiluma, 
iš šilumos mes turime mecha
ninę energiją, kuri suka maši
ną. Tuo budu mes galime per
kelti energiją iš vieno kūno į 
kitą. Pv. Niagaros vandenkri- 
čio energija suka tūkstančius 
įvairių mašinų ir gamina elek
tros šviesą.

Kas yra šiluma?
Kiekviena energija linksta iš

virsti šilumos energija. Puo
lančio akmens užgavimas ga
mina šilumą; vandenkritis šil
tesnis apačioj — krintančios 
vandens dalelės užgaulia žemę 
ir gamina šilumą; ir įvairiose 
cheminėse permainose gamina
si šiluma. Energija gali ilgus 
laikus tunėti medžio šmote: 
uždegkim medį, tuojaus pasiro
dys šiluma. Radiumo arba kitų 
radioaktingųjų elementų spin
duliavimas gamina šilirtną. 
Kiekviena valanda radiuinas 
pagamina užtektinai šilumos 
užvirinti tiek vandens, kiek 
radiumo ^gabalėlis sveria. Ir 
kas yra toji šiluma? šiluma 
—‘molekulų judėsis. Mes jau 
sakėme, kad kiekvienos me
džiagos molekulai nuolatos ju
da; juo didesnis judėjimas, 
juo karštesnė mežiaga. Degant 
anglims jų molekulai labai 
greitai juda, sujudina etero vil
nis, kurias musų pajautos pa
žįsta kaipo šilumą ir šviesą. 
Šituose molekulų judėjimuose 
ir turime šilumą ir šviesą.

Išnykusi vienoj formoj ener
gija pasireiškia kitoj formoj. 
Gamtoje tad energija nenyksta 
ir nykti negali: energija gali 
tiktai pakeisti savo forma. An
glyse yra potencialinės energi
jos; mes deginame anglis; jų 
poterucialinę ^energiją mes pa- 
keičia'me į šilumą, o šiluma, 
kaip sakėm, yra ir-gi tiktai 
savo rųšies energija.

Kuom vaduot angli?
Anglis suteikia beveik 

musų gadynės energijų, 
dabar vartojame kitados 
vusius miškus visokiam 
bui. Deginame anglis ir
name šilumą, be kurios nega
lėtume turėti šių dienų civili
zacijos. Iš kur atėjo toji an
glyse sukrauta energija? Iš

Ilgite amžius saulės 
augino milžininškus 

krovė juose neišma- 
potencialinį energjių,

naujintojo, apie kurį mes dar 
jokio supratimo neturime, tai 
savo laiku musų visata turės 
sušalti.

Bet teoretiškai mes galime 
nu’matyti išeitį. Jei galėtume 
reguliuoti molekulų judėjimą, 
galėtume reguliuoti visų kūnų 
šilumos energijų. Tūli moksli
ninkai mano, kad tūli gyvojo 
ku*no vyksmai neaikvoja ener
gijos, kad cheminė maisto 
energija kūne išvirsta darbu 
be jokio aikvojimo. Gal būt 
žmogus kada nors suras išeitį. 
Gal būt suras kaip išvengti 
energijos aikvojimo ir aikvoji- 
mosi.

Pirminis energijos rezervua
ras yra atomas; iš atomų sau
lės, žvaigždžių ir žemės ele
mentų gamta gauna energijų. 
Ar mes kada nors mokėsime 
naudoti dabar nenaudojamų 
energijų, ar kada nors galėsi
me sustabdyti energijos aikvo- 
jimosi?
/ Gal būt energija yra daik

tas, iš kurio medžiaga suda
ryta. Mes (žinome kad visa 
medžiaga sudaryta iš elektros. 
Dabar mes laukiame atsaky
mo: kas yra elektra?

Vienok

tai mums 
anglių ny-

anglyse su-

saulės, 
energija 
miškus, 
tu o j amą 
kurią mes dabar vartojame sa
vo fabrikuose ir namuose.

Jei šiandie anglies nebūtų, 
tai musų civilizacija turėtų iš
nykti. Tiesa, mes žinome ki
tus šaltinius energijos. Van- 
denkričių energiją mes galime 
pakinkyki, pasijungti; vanden- 
kričiai pagamina labai daug 
elektrinės (jėgos. Pradedama 
galvoti apie sunaudojimą sau
lės šviesos. Vienok šitie ener
gijos šaltiniai sulyginamai gana 
maži. Britų mokslininkai 
padavė sugestiją kasti skyles 
iki žemės vidurio: butų galima 
gauti daug šilumos, bet to dar 
niekas nejšmėgino. 
anglių energjią butų
pavaduoti atomo energija, ku
ri, kaip jau esame nurodę, di
desnė už anglių energjią. Jei 
butų galima su.nau’doti. elektri
nė energija atomų, 
nereikėtų rūpintis 
kimo problema.

Mes naudojame
krautą energiją, bet mes nega
lime ją atstatyti arba naujos 
sukrauti. Energijos negalime 
sunaikinti, bet ji gali patapti 
nesunaudojama. Apie tai dabar 
gaj i me pakalbėti.

Energijos aikvojimas.
Energija aikvojasi. Kur ji 

dingsta? , Ji nesunaikinama, 
tad tur kur nors būti. Čia tik
tai keletą pastabų šiuo klausi
mu galime padaryti. Mes ga
limo įkaitinti geležį iki ji pa
bals. Sustokim kaitinę: gele
žis atauš. Kur dingo jos pir
miau buvusi energija? Mato
mai šiluma išspinduliavo į erd
vę. Ji prisidėjo prie milžininš- 
ko rezervuaro vienodos tempe- 
raturęs. čia galime pasakyti, 
kad jeigu visi ku’nai butų vie
nodos temperatūros, tai mes 
šilumos ir neturėtume, nes ši
luma eina nuo vieno kūno į 
kitą, vieną šildydama kitą auš
indama. Laikui bėgant abu 
kurni lieka vienodai šiltu ar 
šaltu.

Numatoma laikas, kuriame 
visur bus vienoda temperatūra. 
Jei vienas ku’nas šiltas, jis sku
binasi atiduoti savo šilumą ki
tam iki abiejų temperatūra su
silygina. Abiejuose kūnuose 
dar gali būti šilumos energijos, 
bet toji energija jau negali bu’_ 
ti suvartojama. Mes galime 
vartoti šilumą tiktai turėdami 
nelygią tempėraturą įvairių 
daiktų. Jei visur butų vienoda 
temperatūra, tai visatoj butų 
daug šilumos energijos, bet jau 
jos niekas sunaudoti negalėtų.
Ką reikštų vienoda tempera- 

’ tujra?
Ką tai reikštų? Labai daug: 

jei visa visatos enrgija paliktų 
nebesunaudojama visata turėtų 
išnykti... Nuolatinis šilumos 
apsimainymas veda pasaulį prie 
vienodos temperatūros; nors 
molekulai dar galėtų judėti, 
dar butų labai daug energijos, 
bet toji energija jau paliktų ne
sunaudojama. Šiuo žvilgsniu 
galima pasakyti, kad visata 
nyksta...

Sustojite medžiagos moleku
lų judesiui, medžiaga atsiduria 
temperatūros absoliutam zero 
(nuliuj). Nieką šaltesnio būti 
negalėtų.' 273 C. šalčio sustab
do visokį molekulų judėjimą. 
Tai yra didžiausias šaltis, di
desnio būti begali. Jei gamtoje 
nėra kokio nors energijos at-

Vieša padėkavonė
“Naujienų“ gerbiami skai

tytojai,, tikiuosi, pamena, kada 
mane ištiko nelaimė, — su nu
laužta koja tapau pavieto ligo
ninėje paguldytas per ištisus 4 
mėnesius. Dabar jau yar 7 
mėnesiai praslinkę, daug per
mainų įvyko, koja tiek sugijo, 
kad jau galiu vaikščioti nors 
lazdele piiisirenidaniiasĮ. Mano 
mylima gyvenimo draugė a. a. 
Mariutė jau daugiaus negalėjus 
iškentėti, ilsisi kapuose. Pergy
venus tas baisias kančių aud
ras, laikau4 savo priedermę 
reikšti padėkos žodį tiems vi
siems žmonėms, kurie teikėsi 
mus šelpti ir raminti krizio 
valandoje.

Kada mano žmona jau buvo 
išgulėjus per 6 mėnesius lovoj 
dalimis ligoninėje tai namuo
se, štai ir aš buvau paguldytas 
lovon, tas momentas kaip ma
ne, taip ir a. a. Mariutę, kaip 
perkūnas butų trenkęs, taip 
jautėme bejėgiai ir manėme 
kąd atėjo juodoji valanda, kan
čių ir vargų bedugnėj. Bet tuo
jau pajutome draugų šiltas 
rankas, kur muau guodė, rami
no ir šelpė, — šelpė pirmiau
siai chicagiečiai, Ipaškiaus ir 
rytinių valstijų lietuviai, ant 
galo net iš Los Angeles, Cal. 
prisiuntė parengto pikniko vi 
są pelną. Taigi šelpiami buv 
ne ubago trupiniais, bet ti 
draugiška širdžia. Tokis šil 
užjautimas draugų ir pažyšta- 
mų, mudviem pridavė daug jė
gų kovoti su’ likimu, —• aš per- 
nešiau tas visas bėdas, bet 
mano draugė a. a. Mariutė ne
galėjo atsilaikyti, — o taip ji 
įgyventi norėjo, troško pasveik
ti ir kaip galint atsimokėti vi
siems draugams, kurie pasiro
dė tikrais draugais yra! Dar- 
tės lieka man vienam padėka- 
voti visiems, kurie tik šilta sa
vo ranka mudu šelpėte, guodė- 
te ir raminote: priimkite ma
no širdingiausį ačiū! Aš nega
liu’ čia visų vardus išskaityti: 
tiek turiu pasakyti, kad aš au
kas priimdamas, jaučiausi di
delį širdies sopėjimą ir ašaros 
plaudavo akis, — yra daug 
smagiau duoti kitam pašalpą, 
ne kad priimti auką.

Reiškiu didelį dėkingumą 
“Naujienų“ štabui, už rimtą iT 
prielankų musų reikalų talpi
nimą, ypatingai mirus a. a. Ma
riutei paskelbimą ant pirmo 
laikraščio lakšto, pertai žmo
nės, draugai gavo progos suži
noti ir skaitlingai dalyvauti 
laidotuvėse. Ačiū visiems!

— M. J. Damijonaitis. 
Dowagiac, Mich.
/ 10-26.4923.

Ar jus žinote, kad
Chicagos lietuviai įgauna daug am

bicijos ir statosi sau labai puikius 
naujus namus, svetaines ir augina 
medžius apie savo gyvenamas vietas 
Ar jus žinote, kad Helmar Turkiški 
cigaretai yra supakuoti j popierinius 
bakselius kurie apsaugoja juos nuo 
susilaužymo ir susilankstymo, bet ki
ti paprasti cigaretai yra suvynioti į 
pundelius ?
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CHICAGOS
ŽINIOS

Šalapino koncertas
(Įspūdžiai)

Sekmadienį Orchestra Hali 
salėje įvyko Šaliapino koncer
tas.

Sakoma, kad šaliapinas jau 
nebėra tas, kokis jis buvo prieš 
dešimts metų. Esą jo balsas 
nusilpnėjęs. Bet turbut bus tei
sybę pasakęs anglų žymus mu
zikos kritikas, Neuman, kad 
Šaliapino balso ištektų penkio
likai gerų dainininkų ...

Šaliapinas turi tai, ko netu
ri jokis kitas dainininkas pa
saulyje: magnetinę asmenybę. 
Jo vien tik pasirodymas sceno
je elektrizuoja publiką, verčia 
visų akis žiūrėti j jį. Ir jis sce
noje laikosi taip liuosai, išdid
žiai ir galingai....

Pasirodo jis scenoje — ir 
aplodismentų griausmas jį pa
sitinka. Matai, kad jis jau ne
be jaunas, bot vis dar tvirtas 
ir galingas.

Pradeda dainuoti. Dainos to
kios liūdnos, liūdnos. Viena ki
tos liūdnesnė. Dainuoja jis apie 
tris kelius, kurie veda prie sun
kaus darbo ir visokių širdgė
lai. Po dešinei sunkiai dirba bie- 
dni žmonės; aria lauką, kuris 
priklauso kitiems. Kairysis ke
lias veda į karčiamą, kur kai
miečiai užmiršta savo vargus. 
Gi tiesusis kelias veda tiesiai 
į kapus, kur žmonės randa sau 
susiraminimo...

Kitose dainose kalbama apie 
kalėjimą, kur ir tamsią naktį 
užmigti negalima; tai vėl apie 
at.s i s vei k i n i mą, ats i s ve i k i n i mą 
visam amžiui.

Nejauku. Publikoje matai 
vieną kitą šluostant akis. Tiek 
jie susijudinę! Ir galvon skver
biasi mintis: jie turbut yra sa
vo gyvenime liūdnas dienas 
pergyvenę, ir štai dabar daina 
užgavo jų širdžių stygas, pri
minė jiems apie liūdną praei
tį. O gal ir dabar jie kenčia 
skausmą netekę mylimų žmo
nių, — kas žino?

Daina — tai savo rūšies ha
šišas. Jeigu hašišo naudotojo 
nusiteikimas (ūpas) yra links
mas, tai jis linksmus ir sap
nus sapnuoja, o jeigu blogas 
nusiteikimas, tai ir sapnai esti 
nemalonus. Taip pat ir daina 
veikia.

Programo antroji dalis susi
dėjo jau iš linksmesnių dąinų: 
čia buvo vaizduojama įsimylė
jusio į generolo dukterį valdi
ninko nelaimė, kuris nevykusią 
savo meilę bando “užpilti” deg
tine. Prisigerus jo akyse nors 
ir vaizdavosi veidas tos mo
ters, kuri jį pavarė šalin, bet 
jis ramino save kad ir tuo, jog 
ta moteris yra “tik generolo 
duktė”....

Ir kokią dainą šaliapinas dai
nuoja — liūdną ar linksmą — 
jo interpretavimas yra nepaly
ginamas. Pirm visko ir paskui 
visko šaliapinas yra didis ar
tistas. Kiekvienas jo pasijudi
nimas, kiekviena jo veido iš
raiška prisideda prie dainuoja
mos dainos interpretavimo. Jei 
kas kitas bando dainuoti taip, 
kaip šaliapinas (tokių imituo- 
tojų atsirado daug), tai toks

bandymas visuomet baigiasi 
nepasisekimu. Tokie imituoto- 
jai tankiausia daro įspūdžio ne 
tai dainininko ne tai klouno....

Kaip ir pirm buvusiuose 
koncertuose dainavo šaliapinas 
“Ei, uchnem” ir “Blocha”. 
Ypač publika mėgsta “Ei, uch
nem.” Kai jis paskelbė (šalia
pino koncertuose nėra nustaty
tos programos: jis dainuoja 
tai, kas jam patinka, praneš
damas publikai dainos nume
rį; o publika padalintose kny
gutėse gali susirasti dainos žo
džius) dainuosiąs “Ei, uch
nem”, tai visa salė suužė nuo 
aplodismentų. Ir jis dainavo! 
Dainavo taip, kaip niekas ki
tas negali dainuoti. Nebereika- 
lo tat sakoma, kad šaliapinas 
sau lygaus dainininko neturi 
pasaulyje. Nėra kito tokio 
žmogaus, kuris butų ir didis 
dainininkas ir didis artistas. 
Kol kas šaliapinas pasilieka 
vienas.

Be šaliapino koncerte daly
vavo gan geras smuikininkas, 
Rudolph Polk, ir pianistas — 
kompozitorius, Feodor Koene- 
mann. Tas pats kompozitorius, 
kuris parašė muziką dainai 
“Kak korol sol na voinu” — 
Kaip karalius ėjo karau.

Bet koncertą dominavo ša
liapinas, kurio galinga figūra, 
veido ekspresija ir judėjimai 
pasiliko atmintyje išėjus iš sa
lės, o ausyse skambėjo tai “Ei, 
uchnem”, tai “Blocha”, tai vėl 
kokia kita daina....

— K. Sėjikas.

Turės maudytis kas 
savaitę

Kaip turės daryti Bernotavi- 
čius, nes tai teisėjo nuo
sprendis.

Antanas Bernotavičius, 5614 
So. Kolmar Avė., išdirbinėjęs 
munšainą. Taip bent sako jį 
areštavęs policininkas, kuris 
radęs Bernotavičiaus namuose 

50 galionų bragos, katilą ir ne
mažai munšaino.

Byla buvo nagrinėjama pas 
teisėją Joseph Burke. Kadangi 
įtariamas munšaino darymu 
Bernotavičius buvo areštuotas 
be varanto, tai teisėjas nebau
dė jo už munšaino darymą, o 
t'k už nešvarumą. Pasak poli
cininko, Bernotavičiaus vieta 
buvusi neįmanomai nešvari. 
Teisėjo nuosprendis buvo toks: 
bėgiu metų Antanas Bernota
vičius turės bent kartą savai
tėje turės maudytis vanoję.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Brcmen 

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 
vielinio agento arba

Nortli German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.
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Smulkios žinios
Paštui reikia darbininkų.

Jungtinių Valstijų Civilinės 
Tarnybos komisija skelbia, kad 
Chicagos paštas reikalingas 
klerkų, laiškanešių ir šiaip dar
bininkų. Egzaminai klerkų ir 
laiškanešių vietai yra laikomi 
kas pirmadienį. Pradžiai mo
kama $1,400 metams. Vėliau 
alga yra didinama, kol pasiekia 
$1,800 metams. Yra progų pa
siekti atsakomingos vietos.

Darbininkam,s pradžiai mo
kama $1,350 metams. Po vienų 
metų sėkmingos tarnybos alga 
pakeliama iki $1,450 metams.

Blankų aplikacijoms ir pla
tesnių informacijų galima gau
ti Civilinės Tarnybos komisi
jos ofise, Federal Bldg.

MOTERIMS.
Kiekveina šeimininkė bus užganė

dinta iš šių receptų valgiui. Lietu
vių Bisketai.

1 puodukas miltų 2 arbatiniai šauk
štukai JELKE GOOD LUCK Marga- 
lino, 2 arbatiniai šaukštukai cukraus, 
1 arbatinis šaukštelis druskos, V2 
šmotuko suspaustų mielių, 2 šaukštai 
vandenio, 3^ iki 4 puodukų miltų.

Padėkite cukraus, druskos ir 
JELKE GOOD LUCK Margarinos j 
drugną vandenį. Išmaišykit gerai, 
dadėkite mielių ir vandenio taipgi už
tektinai miltų, kad pasidarytų tešla. 
Tegul iškyla, padarykite bisketą, pa
dėkit į aliejuotą keptuvą ir tegul vėl 
iškyla. Kepkite apie 20 minulų.

LIETUVIŲ COOKIES
% puoduko JELKE GOOD LUCK 

Margarino, % puoduko cukraus, apie 
3 puodukus miltų, 2 kiaušiniu, 2 ar
batiniu šaukštuku baking powder 2 
šaukštu minced almonds, 1 arbatinį 
šaukštuką orandžio šoko.

Sumaišykit Jelke GOODS LUCK 
Margariną, dadėkit cukraus ir gerai 
išplaktus kiaušinius, paskiau almond 
iii orandžių šoką. * Išmaišykit ir da
dėkit povvder, puoduką m-iltų ir iš
maišykit. Supilkit kitus miltus ir iš- 
valkavokit plonai. Supjaustykit gra
žiai. Pakepkit į karštą pečių.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

Akiniai kurie « 
pritinka M ■

—MH—■! II III I ■!! i ■IH IMI I Tl 
Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li- 
£ų.

Kalbės August CIaessens.

Spalių 30 d., 8 vai. vak., 
Machinist Hali salėje, 113 So. 
Ashland Blvd., kalbės August 
CIaessens iš New Yorko.

CIaessens yra atvykęs į Chi- 
cagą varymui teisėjų rinkimo 
kampanijos Socialistų Parti
jai. Jisai yra vienas geriausių 
socialistų kalbėtojų ir pasižy
mi tuo, jog moka nepaprastai 
gyvoje formoje perstatyti da
lykus. Jo kalbos tema bus “Sel- 
fishness and Its Sočiai • Con- 
trol.”

Be CIaessens dar kalbės 
Leon J. Eli, Dr. R. B. Green ir 
John Collins, kuris vadovaus 
susirinkimui. Įžanga nemoka
ma.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

FRANCE ....... Oct. 31, Dcc. 5
LAFAYETTE i------ Nov. 10
PARIS ....... ' Nov. 14, Dec. 12
LA SAVOIE Nov. 24, Dec. 22

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jusi) vietiniui agentui arba i 
didjjj ofis» 19 State Street New York.

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 Diagnozas $1
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

gerinusį Ameriko
nišką i” TAZKipe- 
jišką bv'Ą gydy
mo. Dickibi skai
čius žmotiVj Ll<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali i 
mokėti, taip kad n 
lauja užmesti savo

d vienas nereiks • 
ligą.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais < 
eiti j tas sankrovas, kurios į 
skelbiasi Naujienose, i

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ,

k----------------------------- -------------------/
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — S’outhampton 
Išplaukimai kiekvieną subatą. Did
žiausi laivai Majestic, Olympic. 
Greitas susisiekimas su Baltijos per
tais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plyniputh — Southainpton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

127 So. S’t»te St.. Chicago. 111.

Bukit atsargus po gripo, di
delio persišaldymo ir 

influenzos
Jei jus jaučiatės silpnas, nervuotas ir 

visai niekam netikęs, jus pviva- 
lote paklausyti perse

rgėjimų
Štai yra nauja gyduolė kuri veikia 

labai gerai šuiose atsitikimuose. Jei 
jūsų daktaras dar nėra jums jos už
rašęs, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį, jį vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite per porą dienų ir jus nusi
stebėsite, kaip greitai jus atgausite sa
vo sveikatą ir stiprumą. Musų skai
tytojai gali neabejoti, bet tuojau ban
dykite tą gyduolę, Nuga-Tone, nes jio 
suras, kad tai yra labai geras priren
gimas kuris atbudavoja stiprumą, ner
vus, kraują ir patį kūną. Ji teikia 
atšviežinantį miegą, suteikia gerą ape
titą, stimuliuoja kepenis, reguliuoja 
vidurius ir žarnas labai gerai. Išdir
bėjai Nuga-Tone žino labai gerai, kad 
ji suteikia jums tiek daug gero ir 
jie įsakė visiems aptiekoriams 
duoti jums garantiją arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. Žiū
rėkite garantiją ant pakelio. Reko
menduojama, garantuojama ir parduo
dama pas visus aptiekorius.

Kaip Praginti
Traukiąntyjį Krupą

Užgančdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokiu 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.
Telcphone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

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

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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 *1**- 
ną. Panedėlyj, sere YA? ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

DŪVIERNASTĮS
(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 goriausiems savo daly
ko žinovams.

Aptepk Vicks VapoRub 
einant gult gerai trinant 
aplink gerklę ir krutinę. 
Apdengk su šiltu pelnelės 
audeklu. Palik lovos ap- 
klodus atlapus taip, kad 
kylantjs garai butų gali
ma kvėpuoti per visą nak
tį. Krupas tąsyk vargiai 
galės prasidėti. Vicks gali
ma gaut kiekvienoj aptie- 
koj.

VICKS
v VapoRub

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ii’ ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribovv
17 N. S'tate St., Room 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

GYDOME SERGANČIUS 

$10 MAY $1 
EGZAMINAC1JA

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

One ’FI'iing Sare, ile Knovvs' This Bird’s

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Serganti žmonės 
klausykit

Dr. VAN PAING 
SPECIALISTAS

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

3101 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Valandos nuo 10 ryto iki

Pasižiūrėkime į vidų savo org&.^lmo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties lx> jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priirft- 
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 13ti South VVabaah 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

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

8 valandai vakare.

Town of
DR. M. STAPULIONIS 

NAPRAPATH
Gydau be vaistų ir be operacijų. 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 S'outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės 
v—...................... i

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, 
jnoterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis S—12 
dieną.

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

............. ' 1z . A

Lake
Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Bemins
1616 W. 47th Street

1

Kraujo bandymas VVassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatie* 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrę 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

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

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

136 Wabash Avė..... Chicago
Valandos nuc 9 ryto iki 6 vakare. Sero- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėliojo nu* 
9 vai. ryto iki 1 vai. po • •

NDSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Hcaring’is Now n K.! BY I.OIJIS RIČHARI>

Kaina $60
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 SUų 
Chicago, Iii.

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvių Rateliuose
Lietuviška vakariene

Kaip jau buvo rašyta “Nau
jienose”, šeštadienio vakare 
Juciaus restorane įvyko Lietu
viška vakarienė. Vakarienę su
rengė Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Atstovybe 
Amerikoje ir veikėjų komite
tas. Nors vakarienėn žmonių 
atsilankė ir neperdaugiausiai, 
vienok pasisekimas kitais žvil
gsniais buvo didelis. Apie tai 
vėliau.

Užbaigus valgyti, Dr. A. Ka
ralius prabilo į susirinkusius 
paaiškindamas vakarienės tik
slas.

O tikslas tas toks: Mariam- 
polės gimnazijos laikytojai 
kreipėsi į Amerikos pažangią
ją visuomenę prašydami ku
riuo nors budu paremti juos, 
kad neprisieitų gimnaziją už
daryti.

P. Grigaitis papasakoja trum 
pa gimnazijos kūrimosi istori
ją. Ji susikūrė dar vokiečių 
okupacijos laikais. Buvo gan 
sunku gauti leidimas gimnazi
jos atidarymui: klerikalai vis 
bandė koją pakišti. Ta kliūtis 
betgi buvo nugalėta. Gimnazi
ja susikūrė ir pradėjo darbą. 
Po kai kurių įvykusių permai
nų gimnazijos laikymo našta 
puolė ant pačių mokytojų pe
čių, kurie turi gerų norų ii 
daug pasišventimo, bet neturi 
reikiamų išteklių gimnazijai 
namai pastatyti. O tokie namai 
yra būtinai reikalingi. Gimna
zija dabar randasi svetimuose 
namuose, kurių savininkai (ma
toma, tam tikru išrokavimu) 
stato nebepakeliamas išlygas. 
Kad darbas nepakriktų, reikia 
savi namai statyti. Bet tokiems

SEVEROS GYDUOLES UŽLAIKO
5EINYN05 SVEIKATA.
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ir reumafisko uždegimo galima 

pasekmm^ai išgydyti su

i SEVERAI
gothARDOL
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namams pastatyti gimnazijos 
laikytojai neturi pinigų. Užtat 
amerikiečiai savo doleriais 
jiems lengvai gali pagelbėti. Ir 

I tų dolerių ne kažin jau kiek 
reikia — tik $5,000.

O kad Mariampolės reale 
gimnazija yra verta paramos, 
apie tai abejoti neprisieina. 
Tai vienintelė Suvalkijoje pa
žangi gimnazija. Mokslas ten 

I yra pastatytas gal geriau, ne- 
I gu bile kurioje kitoje moky
kloje. Mokytojai yra ne tik 

I kompententiški, bet ir turi di
delį pasišventimą savo darbą 
dirbti. O taip dalykams esant, 
gimnazija gali atnešti Lietuvai 
neįmanomos naudos.

Adv. K. Gugis nurodė į tą 
faktą, jog pažangioji visuome
nė ištikrųjų iki šiol buvo ap-1 
snudusi. 
smarkiai 
tenkinosi 
kia nors 
kyti lietuvių judėjimą Ameri
koje ilgam nebus galima. To
dėl norint ką nors gerą lietu
viams padaryti, reikia savo vei
kimą perkelti Lietuvon. Kitais 
žodžiais sakant, remti ten pa
žangiosios visuomenės judėji
mą, ir pirmon vieton apšvieti- 

i ma. fe
Adv. Kl. Jurgelionis kalbėjo 

apie tai, jog paviršutiniai im
ant palaikymas Mariampolės 
gimnazijos atrodo nereikalin
gas. Lietuvoje juk jau yra ne
mažas skaičius gimnazijų, tat 
kam jau būtinai reikia tą vie
ną remti? O remti ją reikia 
štai kodėl: jeigu Lietuvos mo
kyklos bus klerikalų kontro
liuojamos, tai kultūriniai Lie
tuvos žmonės bus atsilikę nuo 
kitų tautų. Tik laisvos moky
klos gali paskatinti progresą 
Lietuvoje.

Kalbėjo dar St. Valančius, 
B. Jankauskas, Dr. Al. Davi
donis, Ad. Micevičius ir kt. Vi
si agitavo remti gimnaziją. 
Kad susirikusieji suprato rei
kalo svarbumo, parodo suauko
ti pinigai. Aukavo sekamai: |

“Gyvenimo” leidėjas 
daktorius Dr. A. J. 
Karalius ...........

P. Grigaitis ...............
K. Gugis ...................
K. Augustinavičius .... 
Ad. Micevičius ...........
Dr. Al. Davidonis ....

Kuomet klerikalai 
dirbo, tai pažangieji 
tik žodžiais. Tat rei- 
dabar sukrusti. Palai-

ir re-

i?

i Isti k*rn<»s linimenfa*

Geros vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenp slyvumą 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

I 
a

K
JO IR 60 CCNTAI.

Klauskite pas apfiekoriUs.

AI.
KI.

Lubinas, J.
Juskunas, 

Jankauskas 
(žydas).

Tautiška parapija Pranešimai
Nutarta leisti $7,000 vertės no

tų, nešančių 6%. — Advo
katu — patarėju paimta K. 
Gugis. — Dr. Al. Davidonis 
skaitys paskaitą.

tuo tikslu, kad 
atmokėjus sko- 
senųj ų tvarkda- 

turtą sudaro ke- 
didelė

JIESKO DARBO RAKANDAI NAMAI-2EME

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

ar kviečia.

ZECERIS ieško vietos spau
stuvėje. Kreipkitės adresu:

J. PETRIKĄ, 
539 Washington Blvd., 

’Baltimore, Md.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
r~rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Tšpulka 
1739 S. Halsted St.

Tautiškos bažnyčios reika- 
I lai eina geryn. Globėjai nutarė 
išleisti septyniems tukstan- 

I čiams dolerių notų. Tai bus an
tri mortgečiai. Pirmų mortge- 

I čių yra $6,000.
Tai daroma 

kuogreičiausia 
las, padarytas 
rių. Parapijos
turi kampiniai lotai, 
bažnyčia ir namai gyvenimui. 
Visa tai verta $25,000.

šiuo tarpu viskas klojasi ge
rai, valdyba dirba parapijos 
naudai. Kad geriau sutvarkius 
savo reikalus, parapija pasi
kvietė talkon p. K. Gugį, kuris 

1 bus jos advokatu.
Kuomet parapijos komitetas 

surengia kokį nors vakarą ar 
prelekciją, tai žmonių labai 
daug sueina. Pavyzdžiui į Dr. 
A. J. Karaliaus paskaitas, ku
rių buvo dvi, atvyko apie dve
jetas šimtų žmonių. Parapijos 
baliai visuomet yra sėkmingi ir 
sutraukia daug žmonių.

Kuomet darbas eina sėkmin
gai, tai, matoma, kai kuriems 
parupo daryti kliūčių. Stve- 
riamasi gan chuliganiškų prie
monių — langų daužymo. Bet vai 
jau pradėta susekti, kas tai da- j 
ro. Vieną gražią dieną tie ak
menų mėty toj ai galės pasiaiš
kinti teisėjui, kodėl jiems 
kliūna svetimi langai.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
\V. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, šeštadie- 
nyj lapkričio-Nov. 17 d., 1923, Mildos 
svet., 3144 S. Halsted St., Chicago, 
III. Pradžia 7 vai. vak. Visas už
darbis skirimas Lietuvos universiteto 
reikalams.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas jvyks spalių 30 d., 
8 vai. vak., Mildos svetainėje (3140 
So. Halsted St.)

Visi delegatai bukite laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— A. J. Lazauskas, rašt.

LSS. 4-tos kuopos susirinkimas bus 
laikomas šiandie Raymond Chapel sa
lėj, 816 W. 31 St. Posėdis atsidarys 

| lygiai 8 vai. vak. Viši nariai kvie
čiami atvykti, nesiveluodami.

— S'ekr.

Brighton Park. — “Ateities žiedo” 
! vaikų draugi jėlės tėvų susirinkimas 
jvyks trešiadienį, spalių 31 d., 7:30 

"ak.. McKinlev Park svetainėje. 
_ Į Susirinkite visi laiku, nes turime 

1 daug svarbių reikalų.
K- — Sekretorius.

už-

REIKIA DARBININKŲ

DIDELIS BARGENAS
Gera proga jaunai porai, 5 kam

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

1922 So. Kedzie Avė.

SODYBOS NADJOS 
5 AKRŲ TRAKTAI

MOTERŲ
REIKALINGA mergina arba mote

ris namų prižiūrėjimui ir 5 metų mer
gaitės pridabojimui. Duosiu kamba
rį ir valgį irgi primokėsiu.

Atsišaukite
2941 W. 39 St., 2 lubos 

arba Pershingt Road 
CHARLES BARTKUS

PARDAVIMUI rakandai dėl 
4 kambarių. Greitai! Pigiai! 
Dalimis arba visus sykiu.

3003 Princeton Avė.,
2 augštas, frontas.

PARDAVIMUI

Prie Downers Grove ir ce
mentinio kebo; puiki gera žemė, 
tinkama vištų fanuos, lygi 
žeme, gali būt padalinta į ma
žesnius lotus. Geras pirkinys 
ateikite ant farmų; 40 minutų 
važiavimo iš vidurmiesčio. $90 
įmokėti, kitus išmokėjimais po 
$10 į mėnesį.

MERGINŲ IR MOTERŲ

Prie pakavimo ir Punch
Press
Darbas nuo štukų
Kuomet turės patyrimo.
Valandos nuo 7 ryto iki 5 

po pietų. Subatoje iki pietų.

PARDAVIMUI inalevos ir 
geležies krautuvė geroj apie- 
linkėj apgyvento  j kolonijoj, 
biznis geras, stakas naujas atsi 
randa po nr. 4501 So. Wood St.

CHARLIE SLEZAS, 
156 W. WASHINGTON St.

Room 40, Main 2043

WASHBURN CO.
6126 S. La Šalie St. ’

DARBININKIŲ 
RESTAURANUI

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDARRAPIOS. IOWA

ADOMAS' SULMISTRAS

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
Spalio 28 d. 11:25 vai. dieną, 47 
m-etų amžiaus. Paėjo Dugnų 
kaimo, Tauragės vai. Paliko 
savo moterį brolį Andrių ir Lie
tuvoj brolį Joną.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ny 1-mą d. lapkričio iš namų 
653 W. 14th PI. į Cancordian 
kapines apie 1-mą valandą po 
pietų visus gimines ir pažįsta
mus meldžiame dalyvauti laido
tuvėse. *

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vbiidcs 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 88th St., Chicago, UI.

$22.00 
$15.00 
$12.00 
$11.00 
$10.00 
$10.00

Baronas ................. $7.00
Micevičius ........... $6.00
Jurgelionis ........... $6.00

$5 aukavo: Dr. A. Zimon- 
tas, Dr. Naikelis, P. Gasiunas, 
J. J. Čeponis, L. Narmontaitė, 
A. Kvederas, M. J. 
Mozgeris, George 
Ant. Miliauskas, B. 
ir Dr. Shingleman

Po $3: Al. Margeris.
Po $2: J. Augustinavičius, 

St. Valančius, P. Miknaitis, J. 
Matkus, K. Narumbavičius, J. 
Meknius, Mrs. Conn ir J. 
Strumskis.

Po $1.00: Zenkus, K. Yucius, 
J. Meletz, M. Vainauskas, S. 
Elijošius, A. Ūkelis, H. Ūkelis, 
L Lapaitis, X ir Simonaitis.

Smulkiomis aukomis sumes
ta $13.31.

Viso suaukota $201.31.
Reikia atiduoti kreditą Dr. 

A. Karaliui, kuris nepaprastai 
sumaniai ėjo “toastmeisterio” 
pareigas. Jis tikrai moka pri
duoti gyvumo: dėka jam vaka
rienė praėjo labai pakilusiu 
upu, nežiūrint to, kad jis pusė
tinai užsitęsė.

— K. Bangputis.

LSS. 4 kp. mitingas

TURIU parduoti saldainių ir 
cigarų krautuvę; įsteigta 15 
metų. Kaina $2,000 greitam 
pardavimui.

A. NOVAK, 
2348 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI cigarų, ken- 
džių ir school supplies gera vie
ta prie pat mokyklos; tinkami 
žmonės gali gerą biznį nedary
ti. Priežastis nesutikimas 
partnerių. 2700 S. Wallace St.

PASIŪLOMAS GERIAUSIAS 
BARGENAS

2 lotai prie Turner Avė. prie 
57th St. Kaina $1,^00 abudu, jei 
pinigais dar pigiau.

2 augštu mūrinis namas ir skie
pas, prie 21 ir Leavitt, krautuvė 
ir flatai, labai gera vieta dėl be- 
kernės ir bučernės ir grosernės. 
Kaina tik $10,500.

S. G. TUPONICH,
1344 West 18th Street, 
Prie Bhie Island Avė.

į Fine for Lumbago*
Musterole drives pain away ana 

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

It Is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

8

šiandie, spalių 30, įvyks LSS 
4 kuopos narių susirinkimas 
Raymond Chapel salėj, 816 W. 
31 g-vė.

Posėdis bus atidarytas lygiai 
vai. vak.
Praeitą susirinkimą nariai

davė žodį nesivėluoti, — atvyk
ti į susirinkimus laiku, kad po
sėdžiai butų pradedami lygiai 
tuo laiku kaip paskelbta. Ta
tai lai įsidomi ir tie draugai, 
kurie pareitame mitinge neda
lyvavo. — Sekretorius.

PARDAVIMUI
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 2019 So. Jefferson St., 
kampas W. 20 PI., 4 flatai po 4 kam
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St., 
kampas Lake St. 

Room 510 
....................... . ... .. i

REIKALINGAS BIZNIS
2 flatų namas po 6 kambarius, 

vana ir 2 karų garage. Kaina $5,- 
800. " ‘ ...........................
lotų

ANT PARDAVIMO grosernė ge
roj vietoj, pragyvenimui kambariai, 
renda pigi. Senai laikau tą štorą. 
Kas to biznio nemoka, pamokinsiu ir 
kas visų pinigų neturės, palauksiu. 
Atsišaukit ir kas pirks tas negailėsis 
dėlto kad gera vieta.

1413 E. 58 St.
Telefonas Fairfax 2619

Mums reikalinga 2 ar 3 moterų, 
apie 35 metų, amžiaus. Darbas ke
lioms valandoms kafeterijoj ir res- 
taurane. Valandos nuo 11 ryto iki 
3:30 po pietų.

Atsišaukite.

SWIFT & COMPANY
Union Stock Yards. Generalis Ofisas. 

Samdymo Biuras.

D. L. K. Keistučio Kliubo nariai, 
i kurie esate paėmę tikietus pardavine- 
I jimui iš kalno, veikalo Juozapo ir Zel- 
■ borą, malonėkite sugrąžinti Mark 
, , ... ‘ , J
i vai. vak. Ten bus vienas iš komisi-

I norą, m-aioneKiie sugrąžinu iviarK 
y | White Park svet., spalio 31 d., 8-tą 

ta., a i ta -a • i • 1 vah vak. T«n bus vienas iš kuiuisi- 1V toje, 1)1. Al. Davidonis skai- j0St kuris priims pinigus ir tikietus. 
tys prelekciją. Prelekcijon yra Vakaro komisija nori užbaigti galu- 

ę tiną atskaitą iki kliubo susirinkimo.
> 1 — Komitetas.

Ateinantį trečiadienį,

kviečiami ateiti kaip vyrai, 
taip ir moterys.

— Viens iš tų.

REIKIA veiterkos į lietuvių 
restauraną. Geistina, kad mo
kėtų savo darbą.

NEW CITY RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė.

PEKARNfi PARDAVIMUI, viena 
iš geriausių, kur kepama visokios rų- 
šies duona ir keksai. Išdirbta vieta. 
Parduosiu pigiai, iš priežasties mano 
dalykų.

Kreipkitės
4530 So. Honore St.
Tel. Lafayette 4005

Mainys ant bile kokio biznio, 
arba autoinobiliaus.

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

Phone Boulevard 9641

DIDELĖ NAUJIENA!

REIKIA DARBININKŲ

ASMENŲ JIESKOHMAI

1 Ar jus žinote, kad
I Lietuvos Švietimo Ministernja Kny
gų Leidimo Komisija nutarė atspau- 

 j dinti, iš priežasties 40 metų “Auš- 
Ai. i j ros” Jubilėjaus, visus laikraščius,JUS ZinOtfi, kad HaltlC knygas ir rašytoju biografijas to lai- 

States Bankas jau patai^na- ko? Ai* jus žinote, Jcad skonis 100% 
vo dėl 50,000 žmonių ir per- X’., 
siuntė Lietuvon $2,000,000? i tumą tarpe užganėdinančių cigaretų 

. , , ir šiaip paprastų cigaretų?
Ar jus žinote, kad Baltic 

States Bankas jau užsitar-Į 
navo tokį užsitikėjimą, kad:
y * i j . f . JIEŠKAU savo brolio Igno Lukau-Lietuvos b inansų Prekybos skio, apie 40 metų amžiaus. Iš Lie- 
ir Pramonės Ministerija, tuvos Mažučių kaimo Kartinos valsč. 

Lietuvos Bankas, Lietuvos kon 1911 ar 1912 metais.
Kredito Bankas, Lietuvos oats ar kas kitas pranešti, busiu ^le- 
Prekybos ir Pramonės Ban- T?” ~
kas, Latvi jas Tautas Ban- Lietuva.
kas, New Yorko Valstija,1 
Susivienijimas Lietuvių A-1 
menkoje ir kiti?

Ant to viso remianties, 
mes patariame visiems, kad 
siųstų pinigus Kalėdų šven
tėms per Baltic States Ban-_________________
ką. Mes išmokame pini-'''7uimjiį”o|fnmui| 
gus Lietuvos Bankuose ir vi- ĮVAinŲu vAtLullVIAI 
suose paštų skyriuose. Par- ---------------------------
duodam laivakortes ant visų 
linijų.

Kas pasiųs pinigus dabar unksj/i'sTa^^ 
per musų įstaigų, tai gaus . 'Z,
Baltic States Banko puikų darbminkai^ samdomi, 
kalendorių dovanų.
BALTIC STATES BANK 

294 — 8th Avenue 
New York,

________ VYRŲ________
REIKALINGAS duonkepis 

1-mos rankos.
Atsišaukite

1208 E. Madison St.
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir rukitos 
mėsos, kendžių ir visokių smulkių 
daiktų krautuvė. 5 ruimai. Renda 
pigi $25.00 į mėnesį. Lystas 3 me
tams. Kas pirmas tas laimės, prie
žastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3642 Parnell Avė.

PARDAVIMUI, gerame sto
vyje pool table

Mažai vartotas.
Atsišaukite

3300 So. Union Avė.

Prašau jis

kingas. A. Lukauskas, Laumalių kai
mas, Kretingos valse., ir apskritys.

REIKALINGAS kriaučius 
prie kostumeriško darbo ir tai
symo senų drabužių.

Atsišaukite tuoj.
S. ALEKNO 

2537 W. 63rd St.

PARDAVIMUI grosernė kur 
visados biznis gerai yra daro
mas. Nupirksit labai pigiai 4 
ruimai gyvenimui. Kreipkitės 

3245 Parnell Avė.

PASARGA
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
r>iit atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
'dant Naujienų darbininkai geriaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jleškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
nai ir Lt. turi būt iš kalno apmoka
mi.

apmoka-

pasirodoJeigu kurie ' apskelbimai 
*bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalplriti, kol nėii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsinti sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.

PAJIEŠKAU savo vyro Ado
mo šarko, kuris išvažiavo j Ore- 
gon City, jau 6 mėnesiai laiko. 
Jis pats ar kas apie jį žinote, 
meldžiu pranešti. Veronika šar
ko, 1435 W. 47 st. Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PASTABAI

PARDAVIMUI grosernė ir 
bekemė. Gerai išdirbta vieta 
ir galima biznį gerai visados da
ryti. Nupirksit pigiai. Kreip
kitės, 4337 So. Wood St.

PARDUODU namą 2 fletų po 5 
kambarius, elektros šviesa, maudynės 
mūrinis namas, parduosiu arba mai
nysiu ant biznio, bučemės, grosernė.’ 
ar kitokio biznio.

Kreipkitės pas
J. BALCHUNAS, 
3200 A "C

Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
3 flatų mūrinis namas po 7 kam

barius, su visais įtaisymais. Parsiduo
da pigiai arba mainysiu ant geros 
UK6S

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

Phone Boulevard 9641

ANT pardavimo namas keturių 
pagyvenimų po keturius kamba

rius, arba mainysiu ant lotų su 
mažu į mokėjimu. Namas randasi 
uit Bridgeporto.

STANLEY and CHELEDINAS, 
4600 So. Wood Street 

Lafayette 6256

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto arba kokio biznio, 2 pagyveni
mų namelis Brighton Parke 4 ir 4 
kambariai, elektra, maudynės ir ga
las. Kaina $5,500.

Atsišaukite
3114 S. Halsted St.

Klauskit L. JARUSZ

' STOGDENGTYSTE
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 

) ir garantuojamas už $4. Automobilių 
■ trokų patarnavimas Chicagoj ir apte" 

džiausią ir geriausia stogų dengimo 
i- Tik patyrę unijos 
________J. J. Dunne 

Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

GALUTINIS IŠPARDAVIMAS 
UŽDARYTŲ KARŲ! KAINOS 
YRA NUO $75 IKI $150. PI
NIGAIS ARBA IŠMOKĖJI
MAIS.

PARSIDUODA grosernė ge
roje vietoje gerai biznis daroma 
renda pigi turi būti parduota, 
tuojau arba mainysiu ant mažo 
namo, 4 kamb. pagyvenimui. 
5135 So. Halsted St.

BARGENAS!!! Mūrinis namas su 
bučeme Brighton Parke, 3 flatai po 
t kambarius ir vienas Storas su beiz- 
nentu ir augštu stogu. Savininkas 
gyvena

4229 So. Califomia Avė.
2 lubos.

Tel. Lafayette 4854.

1923 
19*23 
1921 
1921 
1921

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba j naujus pAmus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus,

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ruimas vienas di

delis arba du vidutiniški, vedusiai po
rai. Kas turit tokius ruimus, malo
nėkit pranešti tuojaus į 

Naujienų Skyrių, 
8210 So .Halsted St.

No. 43.
Tel. Yards 5504

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRENDAVOJU kambarį vie

nam vaikinui arba dviem part
neriams be valgio, matyti gali
ma kas dieną pusę penkių, J. V. 
1462 S. Peoria 2nd fl. front.

Wilis St. Clair......
Stutz Sport ..........
Stutz Touring ......
McFarland Touring
Stanley Steamer ...
Hudson 7 Pass. Touring —. 1921
Chandler ..........................r
Packard Twin Six ...........
Templar Touring...............
Templar Roadster ...........
Ford Sedan ......................
Dodge Sedan ...................
Buick Sedan .....................
Hudson Coach ...................
Paige Touring No. 666 ....
Lexington Sedan........... ....

1921
1920
1921
1922
1922
1922
1922
1921
1922
1921

Nelson Bros
6310 BROADWAY, 

PHONE SHELDRAKE 6000
Klauskite

MR. TRAUTMAN

PARSIDUODA automobilius 
gatavai prirengtas, lietuviška 
Hub Cab Co. geros išlygos įsto
ti į kompaniją, norėdami dasiži- 
not klauskit H. P. Radville, 2929 
S. Halsted. Phone Victory 7070

PARDAVIMUI grosernė ir 
Pieno biznis, parduosiu 'labai pi
giai už $400 arba 3 dalį kiek 
man kainuoja, turi būt parduota 
į trumpą laiką. Atsišaukite, 
1413 S. 49th Ct., Cicero, BĮ.
e

HAHAI-ZEME
KAM KO REIKIA

Pirkti, parduoti, manyti: namus, 
lotus, faunas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

U. akro taip pigiai kaip...............’$į79
% akro taip pigiai kaip ........... $395

35 minutos iš vidurmiesčio ant
C. B. & Q.

Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien; netoli krautuvės, moky

klos ir bažnyčios. 
$50 pinigais, kitus po $5 j mėnecį.
Del informacijų atsiųskite kuponą.

OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bldg., 

Cricago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas in
formacijas kas link jūsų U ir % 

akro lotų.
Vardas .............................-—
Adresas ............................................

MORTGECIAl -PASKOLOS

i

Namą Statytojai
Statome ir finansuojame bunga- 
lows, bažnyčias, krautuves ir f lė
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

Antrų morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
'ino 1 metams už paskolą $1,000, 
nėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
lėra komplikuota tas taipgi užmoka 
tž title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
Arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
ii i — .........

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus 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


