
4

. ......  ................... ——.......— - -i ----------------------------------

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

PUBLISHED BY LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO„ INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. X. Kaina 3c
s

Socialistų ultima- 
tum Stresemannui
Rusai žvangina kardu

Lietuva mobilizuojasi?
Teisia gubernatorių Walton
Socialistų ultimatumas 

kancleriui Stresemannui
Tik išpildžius niekurius reika

lavimus socialistai pasiliks 
kabinete.

BERLINAS, lapkr. 1. — Del 
ligos kancleris Stresemannas 
negalės dalyvauti šiandie ka
bineto susirinkime, kuriame 
bu‘s svarstomas Socialistų par
tijos ultimatumas. Manoma, 
kad todėl valdžia negalės duo
ti šiandie atsakymo į parti
jos reikalavimus.

Socialistų reikalavimai tapo 
suformuluoti partijos pildomo
jo komiteto susirinkime, ku
ris priėmė rezolittoiją, pareiš- 
kiančaą, kad soqia|listai pasi
liks koalicijoje tik šitomis są-

Panaikinimas karo stoviu; 
centraliilės valdžios paskaity
mas BavSMjos valdžios nusi
statymą kaipo laužymą kon
stitucijos ir todėl griebimąsis 
ūmių priemonių prieš Bava

riją; pavedimas policijai pa-

Tavo Namas
Šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.
Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos. r-
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MALŽEM®.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.
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laikyti tvarką Saksonijoje ir 
pašalinimas iš reichąwehro vi
sų tų, kurie remia nacionalis
tus.

Kita partijos priimtoji rezo
liucija reikalauja, kad parti
jos vadovai konferencijoje su 
valdžios atstovais pareikalau
tų, kad algos butų išmoka
mos pastoviais pinigais ir kad 
ūkininkai butų\ priversti 
davinėti maistą.'

Del kaizerio sunaus 
grįžimo.

Kai dėl gandų, kad Vokieti
jos ex-kronprincas paprašė Ho- 
landijos valdžios leidimo su
grįsti į Vokietiją, tai patirta, 
kad jokio formalio prašimo 
nebuvo paduota Vokietijos val
džiai. Neformaliniai paklausi
mai parodė tą faktą, kad Vo
kietijos valcftia gal ir leistų 
£xAronprincin sųgrįštii į Vo
kietiją, bet tik su ta sąlyga, 
kad jis apsigyvens savo dva
re Silezijoj ir į jokį* veikimą 
nesimaišys.

Didelis skurdas Berline.
Miesto salėje įvyko viešas 

susirinkimas, kad atkreipus do- 
mę į viešpataujantį Berline 
didelį skurdą. Berline dabar 
3(M),0(X) bedarbių neturi nė 
tinkamos pastogės, nė tinka
mo maisto. Mįiesto ligoninės 
irgi negali suteikti savo pa
cientams reikiamų patogumų, 
o mokyklų vaikų sveikata nuo
latos blogėja delei netinkamo 
maisto.

par-

Rusai rengiasi gelbėti 
Vokietijos komunistus

Koncentruoja kariuomenę . pa
lei Lenkijos ir Latvijos ru- 
bežių.

PARYŽIUS, lapkr. 1. (Rašo 
Paul Scott Mowrer).
kietija yra išvakariuose civi
linio kam ir padėtis visoje Eu
ropoje yra labai įtempta.

Rusija aiškiai .parodo, kad 
ji mano .padaryti ginkluotą in
tervenciją Vokietijoje, kad 
sistojUs už komunistus ir 
pasirengusi stoti, jei bus 
kalas, prieš Lenkiją ir 
Franciją.*

Vo-

už- 
yra 
rei- 
net

Lietuvos Bonu
Kuponai NebeiŠmokami

Kadangi Lietuvos valdžia nebeprisiuntė daugiau 
pinigų Lietuvos laisvės 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.

Rusijos kariuomenė prie 
Lenkijos ir Latvijos rubėžių 
liko žymiai sustiprinta. Gau
ta slaptų žinių, kad Rusijos 
karo taryba nesenai svarstė 
kampanijos pienus.

Tuo pačiu laiku komunistų 
internacionalas pasmarkino sa
vo propagandą visose svarbes
nėse Europos šalyse. Lenkijo
je įvyko nužiurėtinų streikų, o 
Amsterdame atidaryta komu
nistų “universitetą”. Kari Ra
dek skelbė Vokietijos ir Fran- 
cijos komunistų laikraščiuose 
ugninius straipsnius, prižadė
damas Rusijos pagelbą visiems 
kovojantiems komunistams ir 
užtikrindamas, kad “Rusijos 
durtuvai dar nėra atšipę”.

Kad sumažinus -Vokietijos 
komunistų baimę dėl galimo 
bado, jei jie sukiltų, į Sakso
niją liko pasiųsta daug gru
dų. Tuo pačiu laiku daromas 
didelis spaudimas į Pabaltijos 
valstybes, kad prikalbinu^ jas 
prisidėti pnie Rusijos federaci
jos. Rusija taipjau teiravosi 
Latvijoj ar Latvija praleistų 
Rusijos kareivius ir karo reik
menis į Vokietiją. Duota Lat
vijai suprasti, kad jos atsisa
kymas bus priežastim karo.

Betgi iš kitos puses, šie vi- 
!si Rusijos karingi žygiai ga
li būti tik paprastas bolševi
kų “bluffas”, kadangi Rusa jos 
■armija jau nėra taip gera, o 
'ypač jai stokuoja amunicijos. 
Betgi, kiek žinoma, komunis
tai vistiek nėra atsižadėję sa
vo svajonės apie “pasaulinę 
revoliuciją”.

nariais, todėl butas negalėjo 
būti bešališkas, kadangi gu-i 

bernatorius smarkiai kovojo 
su ku klupiais ir tuo užsitrau
kė visų ku kluxų rūstumą.

Bet senatas, kuris irgi di
džiumoj susideda iš ku khixų, 
tą gubernatoriaus reikalavimą 
atmetė. Taipjau atmesta rei
kalavimas atidėti ant toliau 
bylos nagrinėjimą, kad davus 
daugiau laiko gubernatoriaus 
advokatams prisirengti, nes 
guberna toriui apie apkaltini
mą oficialiniai pranešta tik pe
reitą šeštadienį. Bet ir tas rei
kalavimas liko atmestas.

Senate, kuris dabar skaito
si teismu, pirmininkauja val
stijos augščiaUsiojo teismo na
rys, teisėjas Johnson. Proku
rorais yra atstovų buto komi
sija. . •

Bet gubernatorius laimėjo 
kitame teisme,' kur teismas 
įsakė nepripažinti teisėtais 
senai buvusių balsavimų.

Pareinlo separatistai 
. arti susmukimo

ne-

Separatistų judėjimas neturi 
gyventojų paramos ir turės 
žlugti už kelių savaičių.

Lietuva mobilizuoja 
savo kariuomenę?

Nusigandusi Varšava sako,. kad 
ir Lietuva mobilizuojasi.

NEW YORK, lapkr. 1. — 
Herald-Sun syndikatas prane
ša: Iš Varšavos musų kores
pondentas F. McCoullagh pra
neša, kad rytinėj Europoj ren
giasi naujas karas. Rusijos 
bolševikai stumia savo kariuo
menę prie rubežiaus. Tie Ru
sijos kariuomenės judėjimai 
iššaukia Rusijoje didelio nera
mumo. — Lietuva mobilizuo
ja savo kariuomenę.

(Galbūt lenkams iš baimės 
pasidarė didelės akys, nes vei
kiausia lenkai paskaitė mobi
lizavimu FĄetuvois kariuome
nės paprastą rudeninį naujo
kų pašaukimą kariuomenėn).

Gubernatoriaus Walton 
byla nagrinėjama

Oklahomos senatas atsisako 
panaikinti apkaltinimus prieš 
gubernatorių. Gubernatorius 
nepaliauja kovos su ku 
klusais.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
typkr. i. _ šiandie valstijos 
senatas, kaipo teismas, pradė
jo nagrinėjimą atstovų buto 
išnešto apkaltinimo prieš gu
bernatorių J. C, Walton.

Šiandie visą dieną praleista 
teisminiuose formalumitose. 
Gubernatoriaus advokatai iš- 
pradžių atsisakė pripažinti se
natui teisę teįisti gubernatorių. 
Tai liko atmesta. Tada parei
kalauta panaikinti visus ap
kaltinimus prieš gubernato
rių, kadangi jie buvę išnešti 
neteisėtai. • Atstovų butas esą 
buvęs sušauktas vien svarsty
mui įstatymų prieš Ku Khix 
Klaną, ir todėl negalėjo iš
nešti apkaltinimo prieš guber
natorių. Be to 67 nariai atsto
vų but;o yra Ku Klux Klano

negalėjo iš-

Francija nustato ekspertų Į 30,000 monarchistų ren 
komiteto veikimo rybas giasi pulti Berliną

Ellis sala užpildyta 
immigrantais

Internacionalinis ekspertų ko
mitetas galės svarstyti tik 
keturias kilaus? mujs, sako 
Poincare. Vokietijos .kontri
bucijos sumą megaJės būti 
sumažinta.

Jau pasiekė Turingijos rube- 
žių. Monarchistai yra gerai 
apsiginklavę ir jais koman
duoja kapt. Erhardt.

COBLEiNZ, lapkr. 1. — Pa
sak valdininkų, kurie akylai 
seka padėtį, jpi gyventojai ne
pradės labiau* remti separatis
tus, tai Pareinlo separatistų 
judėjimas turės susmukti ir vi
sai žlugti už iželių savaičių.

įspnendžlmmia, kad separatis
tai jaU bandp daryti kompro
misų. Jie jan priimtų autono
minę vailstiją, beit separatistų 
vadovas J. Matthes, galva lai
kines separatistų valdžios, sar 
ko, kad jis niekad nesutiks 
svarstyti tokio >pasiulymo.

Francuzų ■ įpresos kvatieroj 
pasakyta, kad dabar yra visai 
aišku, jog separatistų judėji
mas neremiamas nė žymesnių 
žmonių, nė šiaip gyventojų.

Separatistams anglų 
zone nevyksta.

COLOGNE, lapkr. 1. — Vo
kiečių policijai areštavo vieną 
separatįistų Vadovų, Dr. Kre- 
mers, remdaiiiosi tuo, kad jo 
buvimas čia ‘ gali iššaukti su
mišimų. Jį ’ areštuotai važiuo
jant automobiliu.

Dar du kiti separatistai ir
gi liko areštuoti, kaipo nužiū
rimi, kadi jieuatvyko padaryti 
perversmą (pUtčą).

Anglijos karinė vyriausybė 
leido vietos Jvokiečių policijai 
apsirupirtti geresniais gink
lais, delei gandų, kad separa
tistai gali čia bandyti padary
ti perversmą ir užgriebti val
džią.

PARYŽIUS, lapkr. 1. — 
Kaip aiškina Francijos užsie
nio reikalų ministerija, pre
mieras Poincare savo kalboj 
Nevers šiandie pripažino tik 
ketinius jJi'laulsimu^, kuriuo's 
galės svarstyti internacionali
nis ekspertų komitetas ir ku
rie bus jo jurisdikcijoje. Kito
kių klausimų tas komitetas 
svarstyti negalėsiąs. Tais ko
miteto svarstytinais klausi
mais yra: '

1. Vokietijos dabartinis nuo- 
jieguinas -mokėti kontribuci
ją

2. Nauji metodai mokėjimo 
‘kontribucijos,

3. Vokietijos finansų pakė
limas,

4. Nauja piniginė sistema.
, Tas programas, pasak mini
sterijos, pilnai atitinkąs Ame
rikos notos Londonui nustaty
toms ryboms. Premieras Poin
care skaito, kad suma Vokie
tijos skolos talkininkams liko 
nustatyta kartą ant visados ir 
negali būti pakeista, kaip ne
gali būti pakeistos sumos, ku
rias Jungt. Valstijos paskolino 
talkininkams laike -karo.

• Poincare kaltina Beriiną
' ntorikaMuš?
NEVERS, JFratacijoj., lapkr. 

1. — Premieras Poincare kal
bėdamas * šiandie Atidengiant 
kard paminklą, pareiškė, kad 
Vokietija liko įstumta į siste- 
matinį organizuotą ;bankruti- 
jimą ir kad niekurios gyven
tojų klesos liko įstumtos į 
skurdą vienatinei naudai tur
tingų fabrikantų ir komersan
tų. Delei to esą reikalinga, kad 
Franci j a pasakytų dalį Vo
kietijos iki Franci j ai nebus 
pilnai užmokėta kontribucija. 
Vokietija gi atsisakanti mokė
ti kontribuciją todėl, kad ji ti
kisi, jog laikas paliuosuos ją 
nuo to, kad susilpnės solidaru
mas tarp talkininkų ir kad il
gainiui viskas liks užmiršta.

WEIMAR, lapkr. 1. 
didesnės monarchistų 
renkasi puolimui ant Berlino. 
Kapt. Erhardt brigada, Hittle- 
rio fašistai, Oberland organi
zacija ir daugelis kitų mažes
nių monarchistų organizacijų 
dalyvauja armijoj, kuri yra su
koncentruota puolimui ant Ber
lino. Turingijos policijos vir
šininkas apskaito, kad monar 
chistai turi sumobilizavę nito 
20,000 iki 30,000 kareivių ir 
prie jų yra prisirengę prisidė
ti 15,000 Bavarijos reichsweh- 
ro kareivių.

(Monairchistai naktį pamaži 
slinko priekyn ir visose vieto
se pasiekė Turingiją.

Monarchistų oro laivynas 
yra Coburge ir susideda iš 12 
greitų aeroplanų, kurie pri
klauso Hittlerio fašistams. Va
kar pridėta prie apsiginklavi
mo dar 30 sunkiųjų automo
bilių dėl kulkosvaidžių. Be to 
Coburgo kareiviai turi tris 
laukų kanųoles ir signalų kor
pusą. 100 Bavarijos policijos 
oficierių lavina tuos ’monar- 
chistus kaip kariauti.

Svarbiausia dalis Hittlerio 
fašistų yra sukoncentruota 
Bamberge. *

Dar negalima pilnai identi
fikuoti visas monarchistų or
ganizacijas, kurios turi su
traukusios savo ginkluotas 
spėkas palei Turingijos rube- 
žių, bet jau s (įskaityta 24 or
ganizacijos. /Visos jos veikia 
po komanda paskilbusio juo
dašimčio kapt. Erhardt, kuris 
savo laiku teriojo ir Lie
tuvą.

— Vis 
spėkos

NE|W YORK, lapkr. 1. — 
šiandie atsidarė nauja immi- 
gracijos kvota už lapkričio mė
nesį ir už kelių minučių- po vi
durnakčio atplaukė ašhioni lai
vai su daugiau kaip 10,000 
inmiigrantų. Tie visi laivai 

lauke atsidarymo kvotos ties 
įėjimu į Ndw Yorko Uostą.

Del tokio didelio užplūdimo 
immigrantų, Ellis sala, per ku
rią visi inimigrantai turi per
eiti, liko immigrantais užpil
dyta ir valdininkai dirba di
deliu paskubamu, kad kuo- 
grcičiausia naujuosius ateivius 
išegzaminavus.

Valdininkai sako, kad kelių 
valstybių mėnesine kvota bus 
išsibaigusi dar šiandie ir dau
giau ateivių iš tų šalių šį mė
nesį nebus įleidžiama.

Trys žmonos užmušti
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai užmušė tris žmones 
ir kelis sunkiai sužeidė. Šią 
savaitę automobiliai užmušė 
jau 12 žmonių.

3,200 KALINIŲ UŽBAIGĖ 
BADAVIMĄ.

DUBLINAS, sp. 31. — Bado 
streikas kalėjimuose skubiai 
baigiasi. Oficialiniai paskelbta, 
kad per pastarąsias penkias die
nas Airijos kalėjimuose sustab
dė badavimą 3,200 kalinių.

Trys žmonės užmušti.

Sukilimas Graikijojej 
gniaužtas.

ATMENAT, spalių 28..—Ofi. 
ciailiniai paskelbtą, kad sukili
mas provimcijois garnizonuose 
liko galutinai užsmaugtas. No 
oficialfniai pasakyta, kad su
kilimo vadovai bus atiduoti 
karo teismui, o jų sekėjai pa
prastieji kareiviai bite nugnk- 
luoti ir paliuosuoti. .

PINIGU KURSAS
Vakar, lapkričio 1 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25',000 dole 
rių banku buvo skaitoma Amerikon 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.50
Austrijos 100,000 kroną......... $L4f
Belgijos 100 frankų ............... $5.03

$2.70
$4.50
$5.87 

$10.0f 
..... 5c 
$15.06 
$88.85 
$26.88

Danijos 100 markių .. 
Finų 100 markių .......
Italijos 100 lirų ....... .
Franci jos 100 frankų 
Lietuvos 100 Litų ......... 
Lenkų 100,000 markių 
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 kronų .....
Švedijos 100 kronų ....
švticarijos 100 frankų .uiUU $17*81

LatvijosEstonijos 
pasitarimai

Lietuvos nusistatymas 
abejotinas.

PARYŽIUS, lapkr. 1. 
Tarp Latvijos ir Estonijos 
Vienio reikalų minisberių )įvy- 
ko slaptų pasitarimų, turbut 
apie kooperavtimą veikime tų 
dviejų šalių. Lietuvos nusista
tymas yra abejotinas. Suomi
ja šalinasi nito Latvijos ir Es
tonijos derybų, bet dalyvauja 
derybose tarp Skandinavijos ir 
Pabaltijos šalių, tikslu sutver
ti Pabaltijos sąjunga po An
glijos globa, su obalsiu: “Bal
tijos jura Baltijos tautoms”.

už-

Nuteisė 19 sušaudyti
MASKVA, lapkr. 1. — Bo- 

ris Izmilov, jo pati ir 17 kon- 
traktorių ir valdininkų liko 
augiausioj o teismo nutdisti 
sušaudymui. Juos nuteista Už 
graftą armijoj ir laivyne. Iz
milov pirmiau buvo viršinin
ku laivyno techninės ir eko

nominės administracijos.

RADEK VARŽAVOJE.
VARŠAVA, spalių 31. — I 

čia atvyko Kari Radek, kaipo 
nepaprastas Rusijos atstovas. 
Jo atvykimo tikslas neskelbia
mas.

PHILADlfjPHIA,. Pa., lapk. 
1. — Trys traukinio darbinin
kai liko užmušti Reading ge
ležinkelio pieniniam trauki
ni u4i nušokus nuo bėgių ir nu
siritus nuo pilimo.

• Ludendorff patapo 
bavariečiu.

MUNIGHAS, lapkr. 
Gauta žinių, kad gen. 
dorff nors ir Prūsijos
patapo Bavarijos piliečiu.

iLiuden- 
pilietis,

ŠIANDIE — apsiniaukę, ne
pastovus į vakarą; nedidelė 
permaina temperatūroje:.

Saulė teka 6:22 vai., leidžia
si 4:46 vai. Mėnuo teka 11:13 
valandą naktį.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtu žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
genaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
ji| 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.
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Tryškiy dvaras

labai

S. L FABIONAS CO.

SKELBIA ATIDARYMĄ

Mitingas ir KoncertasSTRAIPSNIS 44

PENĖTI NAUJAGIMIKAIP

DYKAI

įžanga j šį koncertą tik su unijos knygutei

EXTRA! EXTRA!

loinis.

Kenosha NDIEN.

Lietuviai

Eitra Pranešimas

DOMININKAS BACEVIČIA

Balius
Subatoje, Lapkričio 3,1923

Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23 PI
Įžanga 50c

Tel. Boulevard 1545

KOMITETAS

kūdikis 
pieno 

ji tuoj 
patirti, 
negau- 
reikės

KETVIRTO APŠVIETOS SEZONO
Nariams Aipajgamated Clothing Workąrs of America

MUSŲ PIRMUTINIS APŠVIETOS

be jo- 
priim- 

per

Pranešu savo visiems draugams ir 
pažįstamiems, kad pristojau į

Siame skyriuje mes talkas 

nuo taiko gvildenate* rei

kalus įdomios bttatanUoms 
motinom* ir motinoms jau*' 

M kOdlkl^.

Kddlkly apriplnteaa ir pe

nėjimas yra dalykas gyvo* 

svarbos kelmynai Ir tautai r
ir mes jaugiame, kad tai 

yra dalykas. kur] mos tu
rime regulisrUkals laiko-' 

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvlldenlL.

gi visai 
bet vis 
valdžios 

priev^iz-

Akiniai kurie 
pritinka

Armour and Company 
kviečia savo darbininkus 

būt jos dalininkais ♦

Skaityk Situs straipsnius kas sa 
vaitę atydžiai ir pasidėk ateičiai.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

bandyk Borden’s 
padarytą iš riebaus 

ypatingai

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

kUDIKIv 
£ROVes skYRIUS

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Muzika JERECK ORKESTRĄ^

Rengia
DRAUGYSTĖ AUŠROS VARTŲ MERGINŲ IR MOTERŲ

NIKOLAIKARLASH
BASSO RUSŲ GRANO OPEROS' 

Buer vakaro solistas

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais) 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

ar turit? 
energiją ir 

' šlapu- 
_ ..Z.'J 
Jeigu 

nor- 
nenorit dirbti bu 

tikrą ištyrimą- 
ir sugrąžini-TOWN OF LAKE KVIETKINYCIA

M. S. Petravičia, Savininkas
Pampiname kvietkas dėl visokių atsitikimų 

Labai greitai

1551 West 46th Street 136 Wabash
Valandos nuc 

doj ir Bubatoj 
U vai. ryto iki

Tel. Lafayette 4228
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vkariog 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yūška
3223 W. 38th St., Chicago, 31.

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

£%. W. JiUTKAUSKAS
Z. v’’*-a.? Advokatas

Sb. La Šalie St. Room 510
‘ ( Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yards 4681

Bus duodamos 
pai pirma dovana ■ 
Kviečiame visttR" senus ir jaunus atsilankyti į šį musų maskaradų 

” į. Visi busite užganėdinti. KOMITETAS.

Muzikalia programas bus išpildytas narių Chicago 
Symphony Orkestros vadovaujant

ALEXANDER ZUKOVSKY

JOHN KUCHINŠKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti tkešrvitt St.
Telephonas Can^l 2552

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

lengvomis išlygomis.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Viena didžiausiųjų kompani
jų pasaulyje, būtent Armour 
and Company mėsos pokeriai 
Ghicagoje duoda progų visiems 
savo darbininkams patapti jos 
šėrininkais. Žinomas dalykas, 
darbininkams niekuomet nebtif- 
vo uždrausta pirkti merkėte 
kompanijos Šerus,, bet tokiam 
pirkimui buvo reikalingi pini
gai, o pas daugelį darbininkų 
retai tesiranda pakankamai pi
nigų, kad Šerus ant markėto 
galėtų pirkti.. Dabar kompani
jos viršininku taip sutvarkė, 
kad ir bėdniausi darbininkai 
lengvais išmokėjimais, būtent 
po dolerį į savaitę mokėdami 
nuo vieno sero gali patapti 
stambiais šėrininkais.

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiapsias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukec Avė., 

Kenosha. Wis.

500 DOLERIŲ DOVANŲ
Metinis Komiškas Maskaradu Balius

Bus

ASHLAND AUDITORIUM
Ashland Boulavard ir Van Buren Street

McOarthy
Chicago

vakaro. Gere-
Nedėlioja nuc

Kuomet kūdikio gimimas palaimi
na motiną, ji turi suprasti, Kad jis 
gimė su teise gauti geriausią prie
žiūrų ir maistą. Nors mokslas per 
metų metus bandė surasti dirbtiną 
muistą, kuris prilygtų motinos pie- 

Į nui, bet jam dar nepavyko. Todėl ju- 
| sų kūdikis turi teisę tikėtis krūtų, 
j Pienas krūtyse pasirodo tik tre
čioje dienoje po gimdymo. Žindymo 
pirm to laiko akstiną krūtis. Reikia 
kad pareitų bent šešios valandos po 
pirmo žindymo, kad motina atsigau
tų. Kūdikį reikia žindyti tik keturis 
sykius per pirmas 24 valandas. Bet 

| reikia duoti jau abi kruti šį syki- 
I Žindymo tarpais reikia duoti kūdikiui I du ar tris šaukštus vandens, kuris 
| pirma reikia išvirinti ir atšaldyti. 

Yra saugiau.išvirinti ir atvėsinti van
denį pirm kiekvieno vartojimo.

Pienui pasirodžius, paprastai tre
čioje dienoje, kūdikis turėtų gauti še- 
šius žindymug per 24 valandas, k 
tris valandas per ditną, ir vieną sy
kį nakty.

Jei reikia, išbudink kūdikį, nes tas 
netik pratina jį prie reguliariškumo, 
bet ir motina pavelija geriau laiką 
sutvarkyti darbui ir pailsiui.

Penint reikia vartoti vieną krūtį 
sykiui. Ją reikia kad gerai iščiulptų, 
tada pieno bus užtektinai. Žindyti 
reikia neilgiau 20 minutų.

Nustatant penėjimo valandas, ge
rai yra padaryti, kati penėjimas pri- 

| pultų lygiai ant valandų. Tada laik
rodžio mušimas primena žindymo lai
ką ir palengvina motinai atminti.

Jei pienas sunkiai pasirodo, arba 
tekėjimo neužtenka, nenusimink ir 

kūdikio nuo krūtų neatimk. Pieno te
kėjimą nustato kiekis darbo, kurį kū
dikis atlitka žaisdamas.

Per pirmas dešimts cįienu 
turi gauti apie dvi uncijas 
kiekvieną sykį. Pasveriant 
pirm ir po žindymo galima 
kiek jis suvalgė. Jei kūdikis 
na užtektinai, tai gali būti 
pridėti pieno iš kitur iš bonkutės. 
Čia reikia atsargiai, .elgtis, kad šitas 
pienas butų griežtai šviežias, saldus 
ir grynas. Jei kjla abejonių, geriau 
vartoti patikėtiną kondensuotą pieną.

Kūdikį turi laikyti sveiką ir stip
rų. O tas didžiumoje priklauso nuo 
maisto, kurį duodi. Reikia jį kasdien 
mazgoti ir reguliariškai penėti. Jei 
negali jo žindyti 
Eagle Pieną — 
karvių pieno ir cukraus 
kūdikiams. Gydytojai iš visur ji re
komenduoja dėl jo kokvbės ir vieno
dumo. Per keletą gentkarčių Ameri
kietės rųotinos išauklėjo savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos tą 
darė dėlto, kad Eagle Pieną reko
mendavo draugai ir dėlto, kad rado 
ij užganėdinančiu.

Apskritį Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigtu su shell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozes $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio
Užganėdinimas 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, vąikų kreivas akis,

Ar jųg žinote, kad
Faubourg Kliubas Paryžiuje liko 

visai panaikintas, kuomet Daktare 
Pelletier, smarki moterų, kritikuoto
ja, pasakė kad moterys yra taip pat 
smarkios kaip ir vyrai ir gali ,buti 
imamos kariuomenėn ? Jos patari
mas buvo paniekintas su šauksmu: 
“Taip, mes neturime raudonų kelnių 
šiandien”. Ar jus žinote, kad iš 
daugelio cigaretų pardavimui publi
kai Helmar Turkiški cigaretai yra 
vienatiniai cigaretai kurių rykyto- 
jai reikalauja daugiau ir daugiau?

balių”, 
r balt

akes. Aiški?, kad tuo išreiški
mu savo “geros širdies” savi
ninkai stipriai demoralizuoja ir 
apmulkina darbininkus ir pa
laiko juose savo įtakų. (S-d.)

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

Pasižiūrėkime į vidų savo orgii^femo

Chicago Joint Board
Amalgamated Clothing Workers

• of America

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Gerb. George F. Comings
Leitenantas Gubernatorius Wiscon«ino valstijos kalbės

Priežastys augšty gyvenimo kainų’ 
su preliudija

Augščiausis kortas ir militarizmas’

Dvare gyvena pati grapienū 
Pliater-Ziberkienė su savo sū
numis,’tik laikas nuo laiko* nu
važiuoja į Lenkiją savo dvarų 
aplankyti.

Dvaras turi virš 500 ha., o 
darbininkų nėra nė 10. Butai 
sugriuvę), langai užkamšyti. 
Darbo knygutės neišduotos.

Darbininkai apsileidę ir vi
siškai! neorganizuoti. Jeigu 
vieni susitaria iš savininkės kų 
reikalauti, tai kiti, bijodami 
nusidėt ponams, trukdo. Kai 
kurie iš darbininkų visgi pri
klauso prie s.-d. ir žiežirbinin- 
kų kuopų. Dauguma 
niekur nepriklauso, 
tikisi sulaukti “gerų 
įstatymų”. Einantis 
dos pareigas, darbininkų ne
kenkiamas kaipo dvarininkų 
pataikuna>. Jis laiko save fe- 
derantu, nors apie “Darbo fe
deracijų” Tryškiuose nieko ne
girdėti.

Tryškių dvare yra dar užsi
likęs ir praktikuojamas bau
džiavos laikų paprotis, kad su- 
vežus rugius savininkas pa
kelia darbininkams 
kuriame nesigailima

(Šiaulių aips.)1
Darbiu iltkų padėtis 

sunki. Dirbama gangreit tiek 
pat valandų, kaip ir senuose 
“geruose” caro laikuose, bū
tent: vasarų apie 14 valandų, 
o žiemų nuo 7 vai. iki 4 vaka-

8* W. B ANĖS, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 ,West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Re®. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

SUibatoj, Lapkričio-Nov. 3,19K3
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 SO. HALSTED ST 

L Pradžia 6 vai. vakare.

J Nekalbant jau apie tai, kiek 
i kalbamos kompanijos Šerai yra 

verti reikia priminti, kad Šerai 
tapo pasiūlyti darbininkams 10 
nuošimčių mažiau, negu para- 

I šyta ant Šero. Ant tų šery yra 
Į garantuojama 7 nuošimčiai 
metinio pelno; bet svarbiausia 

I yra tas„ kad darbininkai yra 
kviečiami būt kompanijos dali- 

I n inkai s. Tai yra labai naudin
ga kiekvienam darbininkui iš- 

rnaudot teikiama privilegija^ 
nes tas daug prisidės prie page
rinimo jų būvio. Beto, šiai 
kompanijai yra labai puiki atei
tis, kokia tegali sulaukti tik re
ta korporacija.

Žinoma šis kompanijos pa
siūlymas darbininkams nėra 

I kokia mielaširdystė, ale tikras, 
Į bizniškas pasiūlymas, su ta 
niitomone, kad jos interesams 
bus daug gerinus, jeji jos dar
bininkai jausis esu jos dalinin
kais. Juo didesnis skaičius 
darbininkų pataps dalininkais, 
tuo didesnė bus nauda.

Į Sąryšy su pakvietimu* darbi
ninkų patapti dalininkais Ar- 
niour and Company, jos prezi
dentas, F. Eiiteon White, parei
škia, kad tuomi bus žymiai paJ 
didintas darbo našumas. Iš 
100,000 dalininkų, trys penkta
daliai bus darbininkai. Jau da
bar kompanija susideda iš 40,-1 
000 dalininkų, bet tie 
yra iš šiaip publikos.

Armouro kompanijos pasiu1- 
lymas darbininkams turi ir ki- 

! tų naudų dėl darbininkų: jis 
suteikia jiems progų lengvai 
sutaupyti pinigus. Jis išvysto 
darbininkuose pačėdumų ir, 
pagalios, pačėdup darbininkas 
įsigija vertinybes, kurios ga
rantuoja jam nuošimtį ir aiš
kesnę galimybę prie didesnės 
savaitinės algos. Sakoma, kad 
pakvietimas darbininkams pra
sidės sekamų pirmadienį, bet 
jau tūkstančiai jų gatavi pasi
naudot tuomi pakvietimu. Tai j 
yra vienas išdaugelio budy ati 
dėjimui skaitiko jutodai dienai 
įdedant į tuos, neabejotinos 
vertės serus ir naudotės jais 
taip, kaip ir markete nusipir-

TEISINGA8 GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties 

kių pasekmių, Šiandien dar turime 
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie 
vena nuolat po num. 136 South Wt 
Avė.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
w Parduodam Laivakortes. ♦

Pėtnyčioj, Lapkričio 2,1923
Lygiai 8 vai. vakare.

, MASKARADU BALIUS
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA

IŠKILMINGAS BALIUS
Surengtas

Illinois Lietuviu Pašelpos Kliubo
Naudai statymo Lietuvių Auditorium

Suhatoj, lapkričio 3 d., 1923 m.
ŠV. JURGIO SVETAINĖJ 

33 St. ir Aubpm Avė.
. Pradžia 7 vai. vakaro.

Kviečiame visus gausiai atsilankyti ir paremti statymą svetainės.

Physical Culturo Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, ChiroprataM, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėj'usias, be vaistų ir opera

cijai — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio rrcaterijolo koki’o jųa 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai CIO C A 
ir augščiau ▼ I O»wV

Vaikų siutai ir overkautai CO Ef| 
Ir augščiau ^OivV

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 vakare.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

eynuias vpticai & X-ray 
Laboratory

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

IvOOlYl 202 ant virfiaus Famous 
krautuves.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: , 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 8895

Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bu- 

dą reumatizmui .gydy- 
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntįmu į 
kiekvieno šito Jaikraš- -į/# 
čio skaitytojo namus, L Y 
kuris parašys mums H f. W 
apie tai. Jei turi skau- V/ 'vlj 
smus raumenyse, ar są- // // W 
nariuose, jei jie yra su- į I (jj 
stirę, ar jauti opumą, // 
jei kankina skausmai// įlIliĮlYu 
prie kiekvienos oro at-w yjriA 
mainos, tai čia tavo i 
proga išmėginti naują, prastą' būdą, 
kuris pagelbėjo šimtąms. Net jei ta
vo liga butų užsisenejusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o <ies pasiųsim jį 
išbąadyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašoma, kad tamsta siųstum 

mums pinfguš, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rupostmgai -musų supakuo
tą, kad išmėglhįū'mei musų ' 
Šimtams yrarpagelbėjęs šitas .. 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sėrgi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ----------

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicago,

Kriaučių Bizni 
I

Mes atliekame augštos rųšies darbą. Taipgi garantuojame vi
są rankų darbą ir pritaikom visokio ūgio vyrams.
Taipgi imame senas drapanas valymui, dažymui arba taisynjui

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Iškilmingai
RENGIA 

V. MOTIEJAUS VALANČAUSKO PAŠELPOS DRAUGYSTĖ

Nedelioj, Lapkričio 4, 1923
Mildos Svetainėj, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7 valandą vakare. įžanga 35c. ypatai.
Širdingai kviečia skaitlingai atsilankyti ant virš minėto vakaro pasilinksminti prie puikios muzikos.

Kviečia KOMITETAS'.

visuomet reiškią svarbią suimtą organizme.

galvos sukimą, ar pami 
ambiciją ? Ar turite kokią 
Įtto ----- ‘ ‘ “
veda 
, uaų sveikata 
malto laipsnio, 
noru, 
egzaminą dykai. ________  „ _ ___
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovystę Dr. R. G 

Avė.. ..t
9 ryto iki I 

iki 8 vakare 
1 vai. po •'

dovanos. Įvairiais kostiumais pasirengusiai gru- 
— $80. Bus duodama ir daugiau visokių dovatių

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

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

Kraujo bandymas Wassermanu
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 nupupla svarumas, ar jaučiatiee 
pavargęs, sunervuotas ir nr neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie‘tikrą 
stovi Jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra ki-aujaa.

Didelis Kraujo spaudimas
Ar esate nervuoti ir nekantrus, 

pametėte
4 netvarkj Slapu- 

organuose ? Suirutė organuose tankiai 
prie svarbių organiškų ligų, 
sveikata ir energija yra žemiau

..N jeigu ji 
ateikite ir gaiAite 

Pagydymas

balių. Visi busite užganėdinti
v: -—-------- — - - — ■Wt" .........................ą,i, ..............n ...............   ii -------- "

/■—1 " 1 1 „a.i.a

-



KORESPONDENCIJOS

UNIVERSAL
CLOTHING CO uodu pa

BOXES Q

SIUTAI IR
Telefonai iOVERKOTAIUž Alek

Town of

UNIVERSAL Nedėliomis nuo 8

CLOTHING CO jienomis

Siunčia pinigus Lietuvon.

Garsinkities Naujienose

Didelės Dovanos
Telefonas Boulevard 1989

Mh

Ofiso Telefonas 
Central 4104

3113 South 
Halsted St.

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

turi po prie- 
valanų, o kad 
pasijusi už 

darbininkai,

Jie padeda laikų ir klapatų 
dirbdami Helmar 100% tyrų 
Turkiškų cigaretę, taip, kad 
rūkoriai galėtų gėrėtis Tur
kiškais cigaretais už prieina
mų kainų.

Išdirbėjai Helmar Turkiškų 
cigaretų yra dirbėjai augš- 
čiausios rųšies Turkiškų ciga
retų pasaulyje.

CIGARETAI 
KOKYBĖS

Ofiso valandos]
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 Iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St., Chicago, m

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Jie suteikia Jums kokybę, o 
kiekybę. Katrų Jus pasi

renka! kada perkat cigaretus? 
20 Helmarų kainuoja truput j 
daugiau negu 20 paparstų ci
garetų, bet su kiekvienu Hel
iu aru Jus gaunat keliolikų 
kartų daugiau malonumo.

Lietuvis C
25 E.

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

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

nuo 6:80 Dd 7:8* vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfaz 6574 
CHICAGO, ILL.

Išdirbėjai augiau
sios rųšies Tuiklški] 
ir Egyptiškų < įga 

retų pasaulyje

1464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 Ud 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Tel. Boulevard 6913
Rezidencija, 8159 So. Union Avė.

Tel. Yards 1699

Telephone Yards 5834

IR. P. G. ttlEGNEB
Priėmimo valandoj nuo 8 Hd 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki *9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingi]* ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

Duokite savo aide ištirti šonam spe
cialistui. Bu* naudinga atlankyti jį 
Dr. J. Gmsbnrg A Optometriat, 

3639 W. Reobevelt Rd^ 
Phone Cravford 8140

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

8815 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

šis miestelis visai nedidelis, 
bet gražus, taipjau gražios ir jo 
apidinkės. Miestely yra įvairių 
įstaigų 
sankrovų, pramogos įsaiga, sod
nas etc. Visas miestelis betgi 
priklauso vienai kompanijai.

Darbai eina gerai, bet kitokių 
darbų beveik nėra kaip tik 
anglių kasyklose, neskaitant 
skalbyklos, kur dirba apie 20 
žmonių, ledines, karšapSs etc. 
Kasyklose darbininkai uždirba 
neblogai, nes nors unijos netu
ri, bet mokesnį gauna unijos 
skale.

Lietuvių čia yra tik trys šei
mynos ir keturi nevedę.

—J. P. Kasper.

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

Mes atiduosime visą musu staką žemiau 
negru mums kainuoja, vyry siutus ir 
overkautus, naujos mados ir naujausių 

modelių.

Pasekmingai 
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 7844, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 n. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nerišliomis 9 iki 12.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 pu piet, 
i 6 iki 9 vakare 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted 8K

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ėtte 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nerišlioj 10-12 dieną.

Išpardavimas prasidės rytoj, Subatoje 
Lapkričio 3, 1923.

Ateikite ir pamatykite patys kokią jus 
dabar gaunate progą.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas motorą ligą 

1724 S. Loorais, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietą ir nuo 7 Iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912

Tel. Boulevard 9587

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan- 

. dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dregel 2889

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nerišlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Laikraštis “VIENYRfi” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSSJO 1 d, 1923 m. Prenumerata, nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan SL Chicago, 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

VIENYBE,
193 Grand Street, Brooklyn, N

4^0R, HERZMAN^B
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

xGydo 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

Mrs. A MICHHIEVICZ-VIDIKIENt f
AKUŠERKA 1

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal I 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing )

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso* 
kiose ligose prieč 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo 
se moterims iy 
merginoms; krei; 
kitės, o rasiu! 
pagelbą.

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

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

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS. Prus.
1619 W. 47th St, Toj. Boulevard 7101,1892. Chicago.

, 4104 DR. H. A. BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kaatb. 1202. Kampas State gaivia. 

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietoj ir pagal sutarimą.

DR. B. F. GARNITZ
8149 So. Morgan St. antroto lubos 

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

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną

Kaunas. (S-d.)
I so-to ant kalno naujai statomai 
Į Flemingoi ir Vailokaičio dirb
tuve. čionai darbininkai dirba 
apie 400, kurių padėtis dažnai 
bloga, kadangi trūksta tarpe 
darbininkų susipratimo. Pavyz-I 
žiui, kokie šeši ar aštuoni dar
bininkai pasiima dirbti akor-l 
dinį darbų, prisiima padienių 
darbininkų ir verčia jitos už j 
mažų mokestį sunkiai dirbti. I 
Tai yra didžiai peiktina. Ant-I 
ras dalykas, kuris įžeidžia dar
bininkus, tai panaikinimas 8 
valandos darbo dienos. Tai ne 
vien kų prispaudžia tos dirbtu
vės darbininkui, bet ir didžiai 
kenkia bendrai darbininkams. į 

| Darbdaviai matydami, kad 
ne taip lengva priversti darbi
ninkus dirbti ilgiau kaip 8 vai., 
nutarė mokėti mokestį ne nito 
dienos, bet nuo valandos; reiš
kia daugiau valandų dirbsi —■ 
daugiau pinigų uždirbsi. Iš 
karto buvo laisva— kad nori, 
gali dirbti virš 8 vai., kad ne
nori,, ncdfirblk. Bet kuomet 
didyn aitfga Vailokaičio kapita
las, tuo didyn aštrėja ir dis-1 
ciplina. Dabar 
varta dirbti 10 
nenori, tai tuoj 
vertų. Kalti ir 
kad duodasi taip daug save iš- 
niiuoti.

Ypač dabar pablogėjo darbi
ninkų padėtis, kuoiTlet artinasi 
žiema. Kadangi dirbtuvė dar 
nedirba, tai daug darbininkų 
palluosuoja nuo darbo, be jo
kio perspėjimo Ir be jokio ap
mokėjimo: Pav„ rugsėjo 22 d. 
paliuosavo (neskaitant tų, ku
rie dirbo akordų) 15 darbinin
kų. Visi jie atsidūrė už var
tų ir nežino, kų daryti — ar 
laukti žiemos, ar laukti krikš
čionių pagalbos.

iTel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
rrvo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatiškę prižiūrė
jimą 
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
5 Iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. mu 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1M0 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Ava.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 42 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted SU Chicago. 111.

DR. A. MONTVID 
as ir Chirurgas 
lington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 
Telephone Central 8066 

1824 Wabansia Avė.
Humboldt 1098 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

abejoji akimis, pasiteirauk 
A. R. BLUilENTHAL

OptoBMtrht 
T-L Boulevard 6487 
4*4* 8. Ashland Av. 

||||||B lupu 47-tos cat.
S-ros Isboba

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uidarytaa

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 Ava.

Tel, Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0267

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Nemo Li-Bhjhno- nam.188, tik. 
mi plarus. Turi temą virių ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos šviesiai 
rausvo® ar baltos materijos ; dy 
diiai 24 iki 36; atsieina tik |8. 

Jai krautuvėj nira pr(siųskit 
mums savo vardą, adresą ix 
H. Mes pasiųsime.

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką 
4454 So._ Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Tie žinomi _ _________ _
$15 ar daugiau visų akinių specialistų, 
su kaina tik $8 
dėjimą ar nuvargusia* akis, ateikite i 
pasitikėtiną fh-mą, kuri tarnauja i______
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki 
nius tokia kaina kurią galite i 
Patarimas dykai C. E. MOWER, 
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šeštas augštas Relinnce Building

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

įskaitant subatas.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDA

$15 Kryptok_ Akiniai, $8
Išpardavi- 
mas 
savaitę 

akiniai yra pardavinėjami po 
■ . ■ ‘ . mu-

Jei jus turite galvos skau- 
akis, 

kuri publika1 
j:____:.i-
užmokėti.

Regist-

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAFRAPATH 

gydau staigias

3538 S. Halsted

■aini (■■su
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NAUJIENOS

Hdifag P. ftrigattfai

1789 South Halsted StrM 
Chicago, Ui. 

Talephona RooMvtlt 85M

Subscription Rate, t
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year ouUride of Chfcage.
18.09 per year in Chicago.

8c per eopy.

Entered u Second C1«m Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chicago, III., undėc tha act of 
March 2nd, 1879.

draudžiama nešioti ginklus. 
Reilando okupantai, be to, 
parūpino traukinius sepa
ratistų suvažiavimui; z nu
ginklavo vokiečių policiją 
kiekvienam mieste, kur se
paratistai norėjo paskelbti 
savo “respubliką”; gynė se
paratistus nuo civilių gy
ventojų, kuomet šie rinkosi 
išvaikyti juos iš 
trobų, ir t. t.

P-as Poincarė, 
supranta, kad jo
gaiš pareiškimais niekas 
netikės. Bet diplomatų jau 
toks paprotys —- sakyti ne

valdžios

žinoma, 
melagin-

Naujienos eina kasdien, iieklriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Haleted St., Chicago, 
III. — Telefonoi Roosevelt 8590.

Uiaimokijimo kainai
Chicagoje — paltai

Metama ——  -— ..
Pusei meti , ----- ■
Trims mlnaaiams -- — t- 
Driem minasiam - --- --
Vienam mlnesial - , - —-

Chicagojs per netictejui 
Viena kopija - n - -■ ■ 

Savaitei ........................ ....

4.00
2.90
1.50

.71

11

Apžvalga
KYTRAS BOLŠEVIKAS.

________________ 18c
Minėsiu!  75c

SuvienytoM ValatijoM, na Chfcagoje. 
paltui

Metams_______________________ |7.M
Pusei metą 8.M
Trims minaslama 1.75
Dviem mėnesiam ----- - - - - U5
Vienam mėneaiui - - .75

Lietuvon ir kitur niaieniaoMi 
(Atpiginta) ,

Metams................................   $8.00
Pusei metu . . • ~ ,, r , , 4.0$ 
Trinas minėdama  1.00
Pinigus reikia siųsti palto Monej

Kam ta pašaipa?
Kai “Lietuvos Žinios” ar

ba “Lietuvos Ūkininkas” 
aprašo Seimo debatus to
kiais klausimais, kurie lie
čia darbininkų padėtį, tai 
jie dažnai vartoja pašaipą 
socialdemokratų adresu. 
Liaudininkų savaitraštis, 
pav. 41-am savo numeryje 
taip kalba apie vieną Sei
mo posėdį:

“Toliau svarstomas 
Darbininkų ordinarinin-l 
kų samdymo ir atstatymo 
įstatymas, kuris ir ant
ruoju skaitymu priima
mas. i

“Kaip ir praeitame po
sėdy, taip ir šiame eina 
socialdemokratų ir darbo 
federacijos ‘rungtynės’.” 
“L* Ukin.” šitais žodžiais! 

nori pasakyt, kad socialde
mokratai lenktyniuoja su 
darbo federacija, stengda
miesi augšeiaus paminėtąjį 
įstatymą padaryti kiek ga
lint palankesniu darbinin
kams. Bet argi toks svar
bus Lietuvos darbo žmo
nėms klausimas, kaip dar
bininkų samdymo ir attsta- 
tymo sąlygos, užsipelno tik
tai ironijos iš liaudininkui 
pusės?

Partija, kuri pretenduoja 
būti liaudies reikalų gynė
ją, turėtų tokiuose svars
tymuose lošti ne žiūrėtojo 
rolę, bet aktingai dalyvauti 
juose ir aiškiai parodyti sa
vo nusistatymą.

I Bimba nepatenkintas, kad 
tiktai reichstagas nutarė įsteig- 
ti Vokietijoje laikinąją ir apri
botą diktatūrą. Jisai pripažįs
ta, kad už tą nepaprastą prie
monę balsavo didelė reichstago 
dauguma; bet jam to negana. 
Jisai reikalauja, kad butų duo
ta proga visiems'piliečiams pa- 

Į reikšti savo nuomonę tokiu 
(svarbiu klausimu. Sako:

“Bet kodėl gi kaip diktato
riai — socialdemokratas Eb- 
ertas ir monarfehistai (?) 

| Stressmannas ir Geslęris, — 
taip ir ta Reichstago dau
guma nedavė liaudžiai nu
balsuoti, ar jinai nori tos dik
tatūros, ar ne, jeigu ištikrų- 
jų jie atstovavo daugumą? 
Visi jie pabijojo raujų rinki
mų.”
Be galo “kyiras” sumany

mas: daryti visuotinus rinki
mus tuo laiku, kai monarchis- 
tai su fašistais rengiasi prie 
ginkluoto sukilimo, kai Reino 
provincijoje su francuzų ir bel
gų pagelba tveriasi separatis
tą “respublika”, kai Bavarijos 
reakcininkai įsteigė toje Vokie
tijos dalyje karo stovį ir grū
moja pasiųsti kariuomenę prieš 
Berliną...

Negana to, kad rinkimų ko
va tokiam momente neišvengia
mu budu iššauktų kruvinų su
sirėmimų visoje šalyje, patys 
rinkimai • negalėtų įvykti ankš- 
čiaus kaip per kokį mėnesį ar 
daugiaus lai\o; o naujai išrink-Į 
tieji atstovai sūvažiuotų dar 
vėliaus. Ir per visą tą laiką 
Vokietijos valdžia turėtų sune- I 

ir nieko ne-

dalim, paskel- 
“nepriklausoma

Užsigina ir gana.
Atsakydamas į Britani

jos notą, Francijos premje
ras Poincarė tarp kitko pa
reiškia, kad Reinlando se
paratistų judėjimas einąs 
be jokios francuzų pagelbos 
arba padrąsinimo.

Reikia stebėtis to žmo
gaus drąsa. Visas pasaulis 
žino, kad francuzų (ir bel
gų ) karinė vyriausybė, ku
ri dabar kontroliuoja Parei- 
nės provinciją, leido separa
tistams apsiginkluoti, kuo-1 
met visiems kitiems pro
vincijos gyventojams yra

gali tur-but 
Bimbos su-

tas bolševi-

rus rankas sėdėti 
Į veikti!

Tokių kvailybių 
tiktai bolševikiški 

.galvoti.
Bet įdomu, kad

kiškas “literatas” kalba apie vi
suotinus rinkimus tiktai Vokie
tijoje. Kodėl jisai nereikalau
ja to paties Rusijoje?

Rusų bolševikai įsteigė dik- 
Į taturą, ne tik neatsiklausę liau
dies, bet neatsiklausę nė par
lamento. Daugiaus net. Rusi
jos parlamentas (Steigiamasis 
Susirinkimas), kuris suvažiavo, 
bolševikams jau esant valdžio-l 
j e, didele dauguma balsų atme
tė bolševikų valdžią; vienok 
bolševikai nepasitraukė, bet 
durtuvais išvaikė liaudies iš
rinktuosius atstovus!

j Po parlamento išvaikymo ar 
bolševikai paskelbė naujus rin
kimus? Ne.

Per šešis metus laiko, kai 
bolševikai valdo Rusiją, ar jie 
bent vieną kartą darė visuoti-1 
nūs rinkimus? Ne.

Ar bent dabar jie sutinka pa
vesti laiudžiai nebalsuot, ko
kios valdžios liaudis nori? Ne.

Ponas Bimba tečiaus sako, 
kad Rusijos žmonės esą teisin- 
giaus valdomi, negu Vokietijos! 
Labai silpnai, matyt, dirba 
“NeLaisvėš” skaitytojų smege
nys, jeigu jie nesipiktina to
kios rųšies raštais.’ |

raštis nuolat kartoja tą pasa
kaitę, kad “Naujienos” anuo
met paniekinusios Lietuvos ne
priklausomybės obalsį.

Ta pasakaitė yra melaginga.
Lietuvos nepriklausomybės 

obalsį “Naujienos”, faktinai, iš
kėlė pirmiaus už visus kitus 
Amerikos lietuvių laikraščius. 
Dar 1916 m. vasarą musų dien
raštis paskelbė garsiuosius drg. 
Vilniečio (inž. St. Kairio)* laiš
kus, kur buvo pirmu kartu 
Amerikos lietuvių spaudoje tas 
obalsis suformuluotas ir pama
tuotas.

“Vienybė” tuo laiku stojo 
ne už Lietuvos nepriklausymy- 
bę, bet už autonomiją. Visi ki
ti tautininkų laikraščiai ir vi
sa jų partija taip pat “reikala
vo” Lietuvai tiktai autonomi
jos. šito obalsio vykinimui jie 
buvo ir “Autonomijos Fondą” 
įsteigę.

Vėliaus jie pakeitė savo nu
sistatymą. Kuomet tuolaiki
niai Lietuvos okupantai, vo
kiečiai, sumanė padaryti Lietu
vą Vokietijos 
biąnt ją neva
valstybe”, tai tautininkai (su 

< klerikalais) “reikalavo” Lietu
vos nepriklausomybės.

“Naujienos” tuomet su jais 
ir vėl nesusitaikė. Jos laikėsi 

Į tokios pozicijos, kad Lietuvos 
Į likimą turi nuspręsti patys Lie- 
| tavos žmonės, o ne Vokietijos 
kaizeris ar kas kitas. “Naujie- 

|nos” todėl stojo už Lietuvos 
I apsisprendime teisę.

Apsisprendimo gi teisė visai 
| nėra priešinga nepriklausomy
bėj obalsiui; atvirkščiai, tikra 
nepriklausomybė gali įvykti 

(tiktai per žmonių apsisprendi
mą.

Stodamas už Lietuvos apsį- 
Į sprendimo teisę, “Naujienos” 
tuo budu ėjo ne prieš nepri
klausomybę, o tiktai prieš tą 
vokiečių politiką,1 kurios tikslas 

Įbuvo paversti Lietuvą po “ne
priklausomybės” priedanga, 
Vokietijos vergu.

Tuo tarpu tautininkų^ (ir 
klerikalų) “reikalavimas” ne
priklausomos Lietuvos neturė
jo aiškaus priešingumo tai vo
kiečių politikai. Dalinai jisai 
net rėmė jos tikslus. Kad tai 
yra tiesa, tai rodo tas faktas, 
jogei daugelis mūsiškių politi
kierių ,skelbusių nepriklauso
mos, Lietuvos “reikalavimą”, 
pilnai pritarė tam, kad ant Lie
tuvos sosto butų pasodintas 
vokiečių kunigaikštis Urachas.

“Naujienos” todėl ir nepri
tarė tam, kad Amerikos lietu
viai reikalautų nepriklauso
mos Lietuvos. Jos sakė: tegul 
to reikalauja patys Lietuvos 

žmones ,o kad ji*' galėtų tokį 
reikalavimą statyt, tai jiems 
turi būt pirmu-pirmiausią duo
ta apsisprendimo teisė.

Trumpai sakant, klausimas 
ėjo apie tai, ar pati Lietuva 
turi savo ateitį nustatyt — ar 
Vokietija turi jos ateitį nu
spręsti. “Naujienos” stojo už 
pirmąją propoziciją, o “Vieny
bė” pati nežinojo, ko ji nori. 
Ji svyravo viduryje tarpe tų, 
kurie skelbė Lietuvos apsi-v 
sisprendimo obalsį, ir tų, kurie 
siu<lė Lietuvai “nepriklauso
mybę” po Vokietijos globa.

Apygardos Teisme. Biednuo- 
menė tokiu bylos išsprendimu 
nepatenkinta.

2) Miestelėnai tikėjosi gauti 
iš priklausančio tam dvarui 
Lausiškčs palivarko vieną kitą 
piečių žemes ir nežiūrint pa
stangų kaip iš gyventojų, taip 
ir iš savivaldybes puses nieko 
neatsiek'fti. Gpndelli, kad dva
ras gavęs leidimą parduoti tą 
Lauciškę.

3) Atsilankiusio Tryškiuose 
amerikiečio Ivaškevičiaus ir 
kitų inici'atyvą( buvo griebtasi 
už darbo, kad pastačius Tryš- 
kiutose viduriniąją mokyklą. 
Tam tikslui susitvėrė “Švietimo 
Draugiją”. Buvo daromi viso
kie nutarimai ir prašymai kaip 
jos, taip ir valsčiaus Tarybos 
ir Valdybos 4>uvo siunčiami de
legatai į “viršūnes”, kad gavus 
žemės sklypą statymui viduri
nės mokyklos ir šiaip kultūri
niams ir labdarybės tikslams. 
Bet, deja tas visas sumanymas 
paliko ant popierio. *

4) Prie upės Virvytės buvo 
plotas žemės, kurs buvo tryš
kiečiams poilsio ir pasivaikščio
jimo vieta, o jaunimui vienin
telė vieta sporto žaidimams. 
Dvaras šį pavasarį ir ją užda
rė ir tokiu budu tryškiečiai ne
teko paskutinės Kuosos vietos 
poilsiui ir pasivaikščiojimui, 
o jaunimas sportui, kuriam da
bar prisieina stumdytis patvo
riais. Del šito irgi buvo kilusi 
kova, savivaldybė pasfžyiųejo 
“popierinėmis atakomis” kaipo 
dvaro, taip ir valdžios adresu.

Valsčiaus Taryba 16-III-23 
m. net nutarė prašyti valdžios, 
kad visiškai iškraustytų dvaro 
savininkę PI. Ziberkienę iš 
Tryškių valsčiaus rybų kaipo 
Lenkijos pilietę ir kenkiančią 
gyventojų reikalams. Na, kągi 
manote, ar iškraustė? Žinoma, 
kad darė žygių iškraustymui, 
tik nepamahykit, kad “grapie- 
nes”, bet pačių Tarybos narių 
į belangę.... Nes po to nutari
mo miliciją, gavo įsakymą pa
daryti tardymą kiekvieno Ta
rybos nario • atskirai už tokį, 
“priešvalstybinį” nutarimą. Tai 
bent žinos nesmarkauti prieš 
“bajorus”.

Iš to matyti, kaip mUsų 
“krikščioniškai - demokratinė” 
valdžia darbininkų reikalus už-) 
taria.—Vargdraugis.

Jie buvo girdėję, kad Kaune 
yra kokia tai Skundų Komisi
ja, kurioje visi skriaudžiamie
ji turi užtarimą rasti.

Oi daug Lietuvos dvarų dar
bininkų, katriems metai ir sun
kus darbai prilenkė galvas prie 
žemės, daug jų kartu su Anta
navo dvąro 1 įsenuoĮlliais ieško 
Kaune tos gerosios “Skundų 
Komjisijoįs”. Veltui Įieškos. 
Nieks jų neužtars. Taip žvė-

rinkai ' apmoka fjuržitazGnė 
tiems darbininkams,tvarka 

kurie visą savo amžių vilko 
sunkų jungą.
Antanavo senieji 
kas su jais bus kur jutos dės, 
kaip dvarą pasiskirstys, šaukia 
tūstančiai senų dvaro darbi
ninkų ir visi stato tą patį klau
simą: kur juos dės. Tokia 
liūdna senatve laukia kiekvie
ną darbininką (S-d.)

šaukia, klausia 
darbininkai,

“VIENYBĖS” PASAKA.

Kaip davatka “Tėve Musų”, 
taip Brooklyno tautininkų laik-

MACIUS SCEVOLA

Laiškai iš Bavarijos
(Musų specialio korsepondento) 

,, „.j .
(Tęsiny.)

bolševikų respublikos Bavari
joj šunybės.

Esant y tokiam skaitlingam 
upui tarp šiaurės Vokietijos ir 
Bavarijos, netruko iškilti tarp 
Bėrimo/ ir Miuncheno konflik
tas po konflikto. Bavarija 
stengės visomis pajėgomis at
sikratyti Berlino įtakos ir jo 
tvarkos, Bcrlinas gi norėjo tą 
įtaką dar labiau išplėsti. Tos 
kovos rezultate, Kahr’as turėjo 
pasitraukti mito valdžios vairo 
—Bcrlinas kovą laimėjo: Kalib
ras, kaip tikras bavaras, smar
kesnio spaudimo neišlaikė.

Bet jo pasitraukimas buvo 
akstinas^ dar didesnei neapy
kantai prieš Berliną ir prusus, 
ir jo vardas pasidarė visuome
nėj dar populeringesnis. Jo 
vieton valdžios buvo atsistojęs 
taktingas patriotas grafas Ler- 

Ichenfeld’as prie jo vieši santy- 
Ikiai ’su Berlinu buvo žymiai 
I pagerėję. Konfliktų ir prie jo 
| nebuvo išvenkta, 
I se konfliktutose 
įduodamos visos 
llabu pirmoj
I kompromisų Bėrimui. Rezulta- 
I te jis irgi turėjo pisitraukti jį 
I nuveikė ne Bcrlinas, bet 
Įvarai už “pataikavimą ( BerlL 
įnui”. z

Jo vieton buvo pašauktas da- 
I Kartinis Bavarų -ministeris pir- 
--------- j von Knihng’as, šis 

I gudrus ir atkaklus, kad ir ne
, kaip Kahr’as, 

I bavaras. Jie visi vienos ir tos 
I [Mit politinės partijos nariai, ku
ri pašaukia valdyti tai vieną, 

I tai kitą, prisitaikydama politi- 
I niam vėjui ir atsižvelgdama į 
I Berlino silpnybę ar stiprybę.
I O tuo tarpu Kahr’as ugdė ir

Miestelio kova 
su dvaru.

Tryškiai (šiauių aps.) Tryš
kių, valsčiuje randasi tuo pa
čiu? vardu dvaras iš 500 ha. su 

I viršum. Iš to dvaro yra val
džion perimta 1000 ha. su vir
šum miško. Su šituo dvaru 
eina atkakli kova tarp mieste
lio gyventojų ir juos atstovau
jančių įstaigų, k. a. savivaldy
bės ir kt. Kova reiškiasi dėl 
šių dalykų^ 1) Miestelio gy
ventojai, ' daugiauteda biednuo- 
menė, nuo senų laikų naudoja
si bendromis su -dvaru ganyk
lomis, kurios susideda iš ploto 
200 ha. Dvaras už ganymą 
ėmė mokesnį. 1921 metais gy
ventojai atsisakė mokėti. Dva
ras padavė miestelėnus teis
man, ktfris nuteisė dvaro savi
ninko naudai/. Dabar byla guli

II. KAHR’AS—KAS JIS TOKS, 
KAM JIS YRA, KO JIS NORI.

Paveikslas.
I t

| Generalinis Valstybes komisa- 
|ras Bavarijai, naUdojąsis viso- 
| mis diktatoriaus teisėmis, von 
Kahr’as, susisukę savo buveinę 

Į didžiuliuose rūmuose, kur tel- 
Įpa valdžios organai kalnuotajai 
Bavarijai vaildyti. Namai pa
našus į armijos štabą. Policija 
susituokė laiptų ruimuose, už- 

| ėmė visas duris ir visus korido- 
| rius, ir dieną ir naktį sergsti jos 
valdovo gyvybę ir darbuotę. 

| Belipant laiptais, kur dvelkia 
Į nešvankus oras ir blogos rųšies 
Į kvapas, nenoromis prisimena 
| bolševikų karalystėj 4natyti val- 
|džios lageriai, kai ji. būdavo kur 
(paskelbia naują sovietų respub- 
(liką ir iina valdyti... Šis ner
vingumas, šis krupulingumas, 
šitos rimtos sifsirupinusios fi
zionomijos — visa tai pirma bu
vo privilegija bolševikų kara
lystės komisarų ir čekistų. Bet 

|jau iškarto galima jausti, ir 
girdėti, ir matyti: čia ištikrųjų 
valdoma ir diktuojama, čia iš
tikrųjų susikaupė bavarų visa 
baltai-mėlyna . (tautinės vėlia
vos spalvos. Red.) galia susi
rinko. Didžiulėj posėdžių salėj | atsisėdo valdžios viršūnėje at*| 
miega policmonai, ant maišų su- Į kabliausias, ^savavalis, siaura-1 
sirietę. I kaktis, tačiau ir energingas ba-1 __

Kitame kambary šalimais varas. Vargas tam, kam už-| 
laikraštininkai, kuriuos ponas pis ant seiles prieštaurauti!
diktatbrius buvo kartą pakvie- Vargas Bėrimui! Vargas Vokie- 

I tęs pasikalbėti, stuindėsi kru; I ėių žemei!
voj. Jų buvo iš visų Eiropos[istorijos trupučiukas, 
galingųjų šalių. Čia buvo ir | 
amerikonų, specialiniai oriai-1 Ponas Kahr’as kartąr Bava- 
viu* atskridusių, kad revoliuci- Į rijoj jau yra karaliavęs, lai, 
jos nepražiopsoti, čia buvo ir[^ai 1919 metais papūtė pava-| rugsėjo 22, 1922, moters 
šaltakraujai anglai, ir judru-Į sario vėjai, nuo kalnų nusilei- Į pilietybe einant Jungt. Valstijų 
sai prancūzas, barzdoti šiaurės j dė linksmas štimutngas, ir bol- (įstatymais, sekė jos vyro pilie- 
Vokietijos štinnes’o laikraščių pevikai marčiaus mėnesį buvo|tybę, bet naujas įstatymas rei- 
atstovai, Vienos ir Bukarešto 
žyai. • Centralin.6 Europa bu- 
vo atstovaujama pilname kom- 
plete, tiktai truko_ BerUno laik
raščių atstovų. Šitų ponų 
musų diktatorius nepažįsta b 
pažinti nenori...

Ponas Kahr’as įžengė į kam
barį. Galima buvo laukti, kad 
pasirodys persona, panaši į ko
kį pikčiurną pų?lkininką, ar 
kokį pasetnejusį universiteto 
profesorį,1 kuris nori 'lajikytfi 
paskaitą apie savo politinius 
nusistatymus, arba, pagaliau, 
bu?vo galima laukti pasirody- 

pasakė iš anksto, I siaut dvasiniai inmponuojančią 
I--------- Bet vįSD<s toki^ sva.
(joinės buvo apviltos. Šis gerai 
maitinamas, keturkampis vy
ras su juodais pasiputusiais 
ūseliais, lašingais skruostais 
ir plačia nosimi, kas sudaro 
veide šiek tiek mongolinių po
žymių, pagaliau su visai šei
myniškai žibančiomis akimis, 
greičiau buvo panašus į kokį 
atsistatydinusį kapitoną, negu 
į armijos vadą, greičiau į kukį 
zoologijos ar matematikos mo-| 
kytoją gimnazijoj, negu į vals
tybės vyrą.

Ir byl jo musų šalies dikta-Į 
vi'vie

Jo žjgiai ki.L'h’ nelabai!
i ynienzijų jo žodžiams 

taikintis Bet kaip jis kalbėję. 
Baisės, priebalsės ir diftongai 
veržės iš jo plačios krutinės 
karingu brutalingumu, ir kiek
viename sakiny, kiekviename 
žody, kiekviename garse buvo 
galima jausti, kad čia joks pa- j 
aipriješiniimas nebuts pakenčia-

mas. Skambėjo jo kalba, kaip 
koks aukštas įsakymas, kuris 
yra paskaitomas mokiniams ar 
kareiviams. Jo drakoniškos 
pažiūros buvo negailestingės, 
—užsimojamas išrauti su šakni
mis visą marksizmą iš šventos 
Bavarų žemės; jo panieka Vei
maro konstitucijos adresu, — 
konstitucijos, kuria gyvena da
bartinė vokiečių valstybė. Tik 
vieną momentą jo akys buto 
užsidegusios meilės ir malonės 
liepsnele, ir jo balsas skambėjo 
kiek šilčiau, beveik; glostančiai | "k"
—tai tą momentą, kai jis kai-1 
bėjo apie savo monarkistinius toV«‘smarkus, 
įsitikinimus, lokia šalta didy
be dar joks vokiečių valstybes 
vyras nėra savo širdies atvė
ręs, nuo to laiko, kaip vokiečių 
respublka šiame pasauly gyve
na!

Posėdis baigės. Ponas dikta-
torius skelbė užsienio spaudos I g]obo]~ višas“dežinia7iaš OTga- 
atstovams savo planus ir šie- nizacijas Ęavarijoj, kurios pa
klus, turėdamas likslo nura- staru(>ju taiku išaug0 j gana 
minti z įsiplėtkavusį Bavarijos I stambią, gcraj ginkluotą pajė- 
reikalit užsieny Bet pasiekė I ga įįa prjsig|aU(j5 jr talentin- 
jis visai priešingo tikslo. Kam|gag demagogas, isterikas Hit- 
leko girdėti si diktatoriaus po- ler>iS) čia su8isukg lizdelj ir 
litinės išminties lekcija,, tas generolas Ludendorfag> čia ra. 
negalėjo gauti kitokio įspūdžio, d0 priegIobščjt> jr kiti prugų 
kaip tik tąjį, kad jo asmeny monarkininkai.

bet tuo- 
jis va- 

Vokietijos 
‘eilėj, darė daug

i. (Bus d^ugiąu)

Įvairenybes
MOTERŲ PILIETYBE.

Žemės reformos išvirkš
čioji pusė ,

Antanavo. dvaro (Marianipo- 
lės aps.) seni darbininkai siun
tė “paslą” Kaunan teisybės 
ieškoti. Jam į rankas davė to- 
<į prašymą:

“Mes Antanavo dvaro darbi 
ninkai, prašome labai nuolan
kiai Gerbiamosios Skundų Ko
misijos, kadf Komisija kreiptų 
domesį į mus darbininkus. Pa
senome ir pabaigėme sveikatą 
nedirbdami tame dVare. Dva
rininkui mirus, jo giminės pa
sidalino dvarą į 8 dalis ir dabar 
jau pradėjo pardavinėti. Yra 
jaU parduotų dalių. Dvarinin
kė gi mus ;
kad nuo Jurginių turime ap-1 personą, 
leisti dvarą, nes ji nugriausian
ti stubas”.

Toliau eina senųjų Antana
vo dvaro darbininkų sąrašas su 
įrodymais, kad jie šiokių tokių 
teisių į tą dvarą turi, štai tie 
žmonės:

1) Vyšniauskas Juozas, 67 
metų ąm^iaus> dirbęs Antana- 
ve 47 metus;

2) Vasiliauskas Motiejus, 67 
metų amžiaus, dirbęs Antana- 
ve 33 metus;

3) Dailyda Jurgis, 67 metų
amžiaus, dvare dirba jau 15 
metų; 1 !

4) Matusevičius Mikas, 67 
m., dvarę dirba 16 m.

5) Rimkus Andrius, 59 m., 
Antanave dilba 17 in. (gydyto
jas jį pripažino 1 negalinčiu 
dirbti);

6) Černiauskiene Marė, 691 
m. amžiaus, 
dirbo dvare 24 metus. Dabar 
vyras miręs. 9

torlus.Ką jis kalbėjo — 
lU 
•ei

I sufkurę Bavarijoj sovietų ros- kalauja pilietybės moterims at- 
I publiką. Kaip žinoma, toji I skirai. Amerikiete, kuri išteka 
respublika buvo tiktai “mor- už svetimo krašto piliečio, vis 

Icava”. Į pasilieka Amerikos pilietė; ir
Praėjus štimUngui, pasibai- ateivė gali būti naturalizuota 

I gus garsiajam bavarijos “Fas-Įkaipo Amerikos pilietė atskirai, 
Į chingszeit’ui” — kas lietuvis- nežiūrint kad jos vyras butų ir 
Į kai bus nė tai senos atminties | kitos šalies pilietis. Ir tokioms 
ilįinksmiusai tfnęsiedas, 

rbiesas žino kas, — Bavarijos 
I sovietų respublika buvo sUlup- 
I ta, jos vadai ir piemenys buvo 
Į ar į gardą suvaryti, ar prie sie- 
I nos, kaip stovėjo, taip ir palik- 
| ti — bolševikų pavyzdžiu. Tuo
met tai pasmaugti -bolševiki-

I niam upui Bavarijoj ir buvo 
pašauktas į valdžios sostą tas

Į patsai Kahr’as. Ir šlavė gi jis 
boševikinį ūpą Bavarijoj f Ne
greit šie vyrai čia bepajėgė sa
vo ištiestas kojas pakelti!

Po beprotingos bolševikų 
respublikos, bavarų visuomenės: 
tarpe kilo didžiausia reakcija, 
visa šuoliu nuriedėjo į dešinę, I 
o Kahr’as buvo idealingas de-i 

| šinėjančios visuomenės ūpo 
reiškėjai, ir nuo to laiko jo 
vardas Bavarijoj vis garsiau ir 
garsiau skambėjo po pirklių 
salionus ir ūkininkų kalupas. 
Berline ir šiaurės Vokietijoje 
visą laiką pynės valdžioje kai
rieji elementai ir centras, arba 
visokios ten koalicijos, o Ba-| 
varijoj valdžia f 
rankų nei valandėlei nebuvo I jįeg 
išleista.

nė tai|m°lerims Jungt. Valstijų val
džia išduoda Amerikos paspor- 
tus. Bet klausimas kyla, ar to
kią moterį, Amerikos pilietę, 
kurios vyras yra kitos šalies pi
lietis, ta kita šalis pripažins ją 

kaipo Amerikos pilietę, ir ar 
jai bus galima keliauti į kitas 
šalis su Amerikos pasportu.

Tas pats yra ir su kitos ša
lies piliete, kuri ištekėjo už 
Amerikos piliečio po rugsėjo 22 
d., 1922 m. Einant tos dienos 
įstatymu, ji netampa Amerikos 
pilietė, bet laiko pirmą piliety
bę, ir tokiu budu negali gauti 
pasporto iš Amerikos valdžios.

Klausimas kyla, ar tokia mo- 
’ | teris gali gauti pasportą iš sve

timos valdžios.
Kitas klausimas yra, ar sve

tima valdžia pripažins Ameri
koj gimusią, kaipo Amerikos 
pilietę, jeigu ji ištekėjus už tos 
svetimos šalies piliečio prieš 
rugsėjo 22, 1922, bet kuri tapo 
naturalizuota kaipo Amerikos 
pilietė sulig rugsėjo 22, 1922, js- 

x. . . tatymo, kad nors jos vyras pa- 
iš dešiniųjų sji|eka pilietis tos svetimos ša- L! . I *

ji su savo vyru

Kiek yra žinoma, Lietuvos
Kad Bavarija pasirodo cen-1 piliete, kuri išteka už svetimos 

traline vieta, kur rinkos visą valstybės piliečio, 
laiką reakcijos jėgos,, visa tai patampa piliete tos 
in'aturailinis ^istorjjos (procesas, ^rios piliečiu yra jos 
kurio viršiausias akstinas buvo

automačiai 
šalies, ku- 
vyras.

[FLIS]
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank _ _ _ _ _ __
11106-OOlichigan Avė.

Baisi Brangenybė ir 
Nedarbas Rusijoje

Raportas bankos stovio peržiūrint biznį spalio 17, 1923, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų A pakaiti lavintų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskolos ir Diskauntai .....................................................  $2,635,416.85
Overdraftai ...................................................... :.................. :..... 644.70
Suv. Valst. valdžios investmentai ....................................... 162,940.78
Municipališki ir Korporacijų Bonai....................................... 878,202.81
Bankinis namas, rakandai ir įrengimas ................................ 153,758.01
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ..............:.......... 650,404.08
Kiti sundry resursai ................................................................ 1,894.05

Visi vargsta, tiktai komisarai puikiai gyvena. 
Svaiginamųjų gėrimų kiek nori. — Bet labai 

brangis. — Užsidaro daug mokyklų. — 
, Nepakeliami mokesčiai.

Viso resursų..............................$4,483,261.28

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo stakas .................................................................... $200,000.00
Surplus ................................................................................. 100,000.00
Nepadalintas pelnas ................................................................  97,321.49
Rezervo akauntas................................................................    13,584.45
Neapmokėti dividendai.................................................................. 48.50
Bilos apmokamos ...................................................................... 44,000.00
Depozitai ..................................r....................................... 4,028,306.84

Viso atsakomybių...................... $4,483,261.28

A STATE SAVINOS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

A STATE SAVINOS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Specialis Išpardavimas
SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ

Siutų II Overkautų
Padaryti iš puikiausio materijolo ir tiktai 

rankomis pasiūti

Ateikite ir persitikrinkite patys
Tas kuponas suteiks jums $2 nuleidimo

CHAS. BAIKOFF '
720 Roosevelt Rd.

(12 St.» netoli So. Halsted St.)

Laiškas iš Maskvos
»

Drg. V. Saikus, chicagietis, 
tik-ką gavo laišką nuo savo gi
minaitės, gyveriančios bolše
vikų sostinėje. Jisai yra rašy
tas rusų kalba (nes kitaip ne
galima). Mes jį spausdiname, 
išvertę lietuvių kalbon. Laiške 
dažnai minima “žydai”, kaipo 
vieninteliai žmonės, kurie tur
tingai gyvena, ima geras algas 
ir naudojasi visokiais patogu
mais. Bet tai paliečia, žinoma, 
ne vien žydus, bet ir kitų tau
tų žmones, užimančius augštas 
vietas sovietinėje biurokratijo
je arba stovinčius prekybos bei 
pramonės įstaigų priešakyje. 
Sovietinė Rusija jau turi savo 
kapitalistinę klasę, kuri, veik
dama po valdžios globa, krau
jas! turtus, kuomet darbo žmo
nės kuone badu miršta. Bolše
vikiški komisarai kartu su 
tais kapitalistais sudaro tą vi
suomenės sluogsnį, po kurio di
ktatūra šiandie randasi sovietų 
Rusija. Red.

Maskva, sp. 8-23 
Gerb. p. Saikus, —

Jūsų laišką, rašytą rūgs. 15, 
taipjau siųstą dovaną gavau, 
už ką daug ačiū. — Klausiate, 
kiek milijonų rublių moka vie
nam doleriui, čia už 
ima gauti septynis 
milijonų sovietinių 
Baltos duonos svarui
65 milijonai, refinuoto

raus svarui 300 mil., prasčiau
sio smulkaus — 200 
sviesto svarui 360 mil.,z dešimts 
kiaušinių 130 mil., arbatos 
svarui 1,500 milijonų, kavos 
svarui 1,200 mil., mėsos sv. 
100 mil.; laiškas jį užsienį pa
siųsti pareina 90 milijonų rub
lių.

Pas mus automobilį darbi
ninkai tik akimis mato — pa
sivažinėti jais važinėjasi tik 
žydai, o darbininkai ir buržu
jai pėksti vaikščioja. Fabrikų 
nors ir daug yra, bet didžiuma 
jų privatiniai. Bedarbių darbi
ninkų yra daugybe, nes darbų 
maža. Didelius darbus dirba 
vieni tiktai žydai, o kiti turi 
jiems dirbti. Apie tuos, apie 
kuriuoą jus klausiate ar jie ir 
darbą taip gerai dirba kaip 
kad liežuviu plaka, tai tenka 
pasakyti, kad liežuviais jie pla-

ka daug daugiau ir geriau ne 
kad darbo dirba, o dėl to tai ir 
labai bloga. Rašote, kad maža 
žinių teturite iš Rusijos, — 
argi jus negaunate musų laiš- 
kraščių “Izviestija” ir “Prav- 
da”? ten daug apie visa ką ra
šo.

Etatai vis mažinami, ir paša
linamieji turi patys savim rū
pintis.

červoncai —, prakeikti pini
gai. Jų kaina kasdien kyla, ir 
dėl jų pas mus pasidarė tokia 
visa ko brangenybė, kad gy
vent nebegalima. Vienas čer
voncas šiandie biržoj vertas 
4 milijardus ir 500 - milijonų, 
červoncas — tai 10 aukso rub
lių. Butų geriau, kad jų visai 
nebūtų!

Mokyklų turime daug, tik 
vargu j jas patekti — ne vi
siems jos prieinamos; o dabar 
vėl daugelį jų uždaro.

Spiritinių ' gėrymų — kiek 
tik ir kokių tik kas nori
degtinės, kurios galima pirkti 
tik slapta, mokant didelius mi
lijonus, dagi milijardus rub
lių. Alaus daug, — geria tik 
turtingieji, bet he darbihinkai 
ir ne buržujai.

Valdžios vietų 
mą aukščiausių 
šiai apmokamų 

žydai.
Atvažiavusių 

praeitais metais
bai daug, bet šiemet — maža. 
Tuomet daugelis jų norėjo grį
žti atgal į Ameriką — nežinau, 
ar jiems pavyko.

Kariškius raudonarmiečius 
kaip komanduotojus taip ir pa
prastuosius kareivius vadina 
“tovarišč”. “Ponį^ pas mus 
nėra, visi civiliai žmonės vadi
nami piliečiais. (

Dabar pas mus yra paroda 
—gal jau esate ką nors apie

ją girdėję. Rusijos eksponatų 
išstatyta labai daug, o užsie
nio beveik nėra.

Viskas pas mus apdėta dide
liais mokesniais, akcyzėmis, ir 
tas • visus mus smaugia, nėra 
galimybės ką nors veikti, Ati
daryti kokią menką dirbtuvėlę 
—reikia turėti daug milijardų 
rublių....

I Gyvenu po senovei. Vaikai 
| mokinasi Liepoj u j (Latvijoj); 
jiems gerai sekasi, tik labai 
brangiai man pareina, o išva-

žiuot pas juos negaliu, 
jiems daug geriau, kad iš čia 
juos išvežė. Ten jie gaus visai 
kitokį auklėjimą ir mokslą — 
jei butų pasilikę čia, ir čia auk
lėjami, butų dar galėję išeiti 
chuliganais,....

Už kambarį, kurs yra penkių 
ketv. sieksnių, moku nuomos 
mėnesiui du aukso rubliu,, kas 
išvertus sovietiniais pareina 
apie septyni milijardai rublių 
mėnesyj. Tai jau ne pigu.

Linkiu jums viso labo, —A.

BetI Motinos Priėmė Tiesio
ginį Gydymą Nuo Vi

sokių Šalčio Bėdų

Vaiky šaltis esti paršalinama$ 
per vieną naktį be gėrimo 

vidun per garus, pasida
rančius iš mosties.

be

DIDŽIAUSIAS KNYGŲ IR MOKSLO
IŠPARDAVIMAS

BAISIAS GALYBES VISOKIŲ KNYGŲ IŠPARDUODAME
UŽ rusę KAINOS.

čia dedame tiktai nekurias knygas; kurie norite daugiau, reika
laukite kataliogo, kurį gausite dykai.

Lyties Mosiąs knyga, kuri užveria savyje didžiausias žmogaus 
kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo $7.00, dabar leidžia
me už $3.50. ’ •

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas Žodynai (vienoje 
knygoje), be kurių nė vienas Amerikoj gyvenantis lietuvis apseiti ne
gali, pirmiau kainavo $11.00, dabar leidžiame už $5.50. Baisiai tvir
tais ir puikiais skuros apdarais.

Geografijos knyga kurioje ir žemė, ir žmonės yra aprašyti taip 
plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po $4.00, dabar mes par
duodame po $2J00, ir tai puikiai apdaryta.

L* K. Mokyklos Visos Aritmetikos Lekcijos, iš kurių išmoksi 
aritmetiką greičiau ir lengviau, negu iš vadovėlio ar mokytojo, pir
miau kainavo $40.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K. Mokyklos Anglų Kalbos Lekcijos, iš kurių išmoks anglų 
kalbą net tie, kurie iš niekur išmokti negalėjo, pirmiau kainavo 
$20.00, dabar leidžiamo už $2.00.

L. K. Mokyklos Lietuvių Raštiškosios Kalbos Lekcijos iš kurių 
taisyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie korespondencijas per 
visą savo anvžį rašė, iš visokių vadovėlių mokinosi ir vistiek taisyk
lingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo $20.00, dabar leidžiame 
už $1.00.

Pinigus siųskite: money order, express order, bankos čekį, dole
rius registuotame laiške. Siunčiame ir per C. O. D., vadinasi, kai 
gauni pašte siuntinį, tai ten užsimoki.

Reikalaukite greitai, nes kas pirmiau reikalaus, tas daugiau ir 
laimės. •

Rašykite:.
MARGERIO KNYGYNAS

2023 SAINT PAUL AVĖ., . CHICAGO, ILL.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $50Q,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,087.15.

S LA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai ga^na laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
• PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: *

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

dolerį ga- 
šimtus 
rublių.

čia moka 
cuk-

daug, didžiu- 
ir brangiau- 
vietų užima

mil.,

iš Amerikos * 
sutikdavau la-

an

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

• f-

ATDARAS VISĄ DIE
NA LIG 8 VALANDOS

Tas yra paranku netik musų 
150,000 taupymo depozitorių, 
bet taipgi dėl tų, kurie norėtų 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo

■ Daugiau ir daugiau šeimynų 
Clucftgo(ję priima (išlaukinį 
TIESIOGINĮ gydymą dėl vaikų 
šalčio — Vicks VapoRub.

Motinos mėgsta vartot Vicks. 
Su juo išvengiama nesmagių 
medicinų ir sugadinimo vai
kams pilvo galima vartoti 
Ijuosai ir tankiai, kaip tik rei
kia, 'su pilnu saugumu*.

Jus tik tirnkit Vicks aplink 
gerklę ir krutinę, toliai oda 
paraus, tada aptepkit storai 
ir apriškit su šiltu pienelės au
deklu.

Vicks persisunkia kiaurai ir 
paakstina orą. Be to jo gydan
čiosios dalis garuoja mito kū
no šilumos ir yra įkvepiamas 
tiesiog į užkrėstas kvėpavimo 
pervadas.

Traukiantysis krupas yra 
praginamas šitokiu budu, o 
naujas šaltis paprastai praei
na iki rytmebio.

Gaunamas visuose aptiekuo^ 
se.

VICKS w VapoRub

James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

šio banko stakas yra valdomas per stakholderius iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.
Daerborn, Monroe ir Clark G a t v

’ NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No..............
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

No. 1811. Pasisiūdink ją sau į va
landą laiko. '

Sukirptos mieros 36, 38, 40 ir 42 co
lių pei; krutinę.

36 mierai reikia IVz yardo 36 colių 
materijos ir 1% yardo stugelių apsiu- 
vimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
išduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
klrosą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
ialsted St., Chicago, III.

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Rudenynės Skry
bėlės po $3.

200 moterų ir merginų žieminės 
skrybėlės susidedančios iš lyons 
velvett Duvetyn su velvet kombi
naciją panne su metaliniu audiniu 
ir daug kitų gražių modelių visų 
spalvų ir kombinacijų vertos iki 
$6 ir $7 jūsų pasi- CO
rinkimui

Mergaičių ir Vaikų Žieminių Kaulu Išpardavimas
Todel, kad “Hi-Class” Coat Co., Fifth Avė., New York jiems labai reikalingi buvo 
pinigai, jie daleido mums pirkti nuo jų tavorą beveik už musų pačių kainą, visą 
staką — 3000 kautų iš visol Mes greitai juos nupirkome. Ir jus galite suprasti 
kiek jų's sutaupysite pirkdami pas mus žemomis kainomis!

Lot 1
KAILIO KALNIERIUS 

KAUTAI
Del vaikų; iš puikaus Kersey 
ir kittų išdirbinių be kalnie- 
rių ar su kalnieriais; su pui
kiu satininiu pamušu; gražiais 
naujais kalnieriais mieros 2 iki 
6, verti iki $5, $3.19

Lot 2
KAILIO KALNIERIUS 

KAUTAI
Del vaikų 2 iki 6 metų senumo. 
I. Broadcloh Chincrilla, Kersey 
ir kitų išdirbinių su pamušais, 
verti iki $9, tikrai fl? Ą į Q 
geraį bargenas už *•*“■■**

Lot 3 •
MERGAIČIŲ 

KAUTAI 
Iš Sportt _Mixtures, 
Velour, 
Polaire 
visi odiniais kalnie- 
riais su diržais ir 
kišenėmis, naujos 
spalvos. Flare, ap
sisupami ir sportiš
ki modeliai mieros 
7 iki 14, po 
Vaikų Kautai iš 
broadcloth, činčila 
ir kitų išdirbinių, 
beveik visi odos kal- 
nieriais, mieros 2 
iki 6, po

$5.88

Overplaid, 
— beveik

Lot 4

MERGAIČIŲ 
KAUTAI

Gražus nauji mode
liai, iš gražaus ve- 
lour, puikus dvigu
bas polo ir visi vil
noniai sportiški iš
dirbiniai. Daug su 
odos ^kalnieriais — 
šilku trimuoti. Vi
sų naujų spalvų ir 
modelių. Mieros 7 
iki 16 po

$7.88

Lot 5
MERGAIČIŲ 

KAUTAI
Puikių išdirbinių, 
sportiškų sumaišy
mų, suedine, ve- 
lours, overplaids, 
polo ir novelty iš
dirbinių. Pasiūti su 
odos trimais, brai- 
ded ir apsiuvinėti. 
Pilnų stylių, su ki
šenėmis. Visokių 
spalvų. Mieros 7 
iki 16, po

$10.88

SUBAIGS RYTA - 8:30 III 1 VAL. PO PIETŲ HITAI
CRACER JACK

Seni, orijĮinalųs subatoje nuo 
8:30 iki 1 po pietų, 
2 pakeliai

/ i TRINERĮO VYNAS ’
Kartus Vynas — tikras subatoje 
nuo 8:30 iki 1 vai. po
pietų, butelis Vvb

MIDDY BLIUZES 
Mergaitėms iš^Jean balto audimo, 
taipgi su margais kalnieriais, su- . 
battoje nuo 8:30 iki 1 
po pietų OOC

‘ MIDDY SIJONAI
Plaids, su plaids. Mergaitėms 
visi vilnoniai. Mieros 7 iki 14. 
Subatoje nuo 8:30 iki C 4 QE 
1 vai. po pietų

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degamas, 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 ir 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 ii' pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Hoom 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.

ODINIAI MITTENS
Vaikų, mittene, su nertomis alkū
nėmis, su pamušalu subatoje nuo 
8:30 iki 1 vai. po s v ZLAc 
pietų "t "t V

PERLINIAI KAROLIAI
24 colių ilgio — su rhinestone sa
gučių, baksely, subatoje nuo 8:30 
•iki 1 valandai po A A P
pietų

STALTIESĖS
64x64, mercerized, scalloped sati
no pattemų — subatoje nuo 8:30 
iki 1 vai. po $1.50
pietų * 1

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęon Be 
Peilio V d U Skausmo

Tai priguli nuo jūsų
Jei jus turite rupturą, . pasižiūrė

kite atgal ir patysite kiek jums su- 
gaišin laiko ir kiek pinigų kainavo. 
Žiūrėkite į priekį ir supraskite, kad 
visą ateinantį savo gyvenimą jus tu- 
rėsie tą patį nesmagumą ir išlaidas, 
kol jus neišsigydysite. Jūsų papras
tas protas sako jums, kad jus nega
lite apelisti nei vienos dienos neišsi- 
gydžius. Tai priguli nuo jūsų. Jus 
padarykite savo dalį, o aš padarysiu 
ir ruptura bus išgydyto, taip kaip 
šimtai kitų Jau yra išgydyta.

Skaityk
“Aš tm< 

nusprendę, 
ją bet aš 1 . „ „ 
nų atgal aš važiuodamas į ligonbutį 
skaičiau apie jūsų darbą ir nuspren
džiau nueiti pas jus ir būti išgydytu 
jūsų puikiu metodu. Aš labai esu 
užganėdintas, kad tai padariau, nes 
jūsų gydymo metodas visai mane iš
gydė ir esu sveikas ir dabar. Tai 
buvo 12 metų tam atgal ir nuo to 
laiko jokio nesmagumo neturėjau. 
Žmonės su ruptura nieko negali ge
resnio padaryti kaip tik nueiti pas 
jus ir likti išgydytais“.

William Skarda, 621 Thomas Avė.
Forest Park, 111.

’ VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

Patarimai dykai.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 aiigštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:80 p. p., nedėilomis, uždaryta.

, ' ką M r. Skarda sako:
i j:iu ruputrą ir jau buvau 

daryti su peiliu operaci- 
bijojau peilio. Poras (lie
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Dar viena Telegramo 
syndykato bėda

Telegramų Syndikato laivakor
tėms trūkstą kvitų.

Vakar ne vienas aštuoniolik
tos gatvės lietuvis, paniūrėjęs 
į Telegramo Syndikato išduo
tas “rasytes”, panorėjo suži-

paėmė pini-

laivakorčių 
t įlojau s iš’-

dikatas esąs pasiuntęs laivar 
kurtes, už kurias 
gus.

Pasirodė, kad 
likimas negalima 
tirti.

Telegramo Syndikatas nega
lėjo parodyti išsiųstų laivakor
čių talonų arba “rasyčių“. Sa
vo kostumerių prašė, kad pa
lauktų lig panedėlio. Tada sa
ko jis parvešiąs tas “rasytes” 
iš miesto. Kodėl laivakorčių 
“rasyčių” reikia laukti lig pa
nedėlio, Telegramo Syndikatas 
to negailėjo paaiškinti.

Kada Telegramo Syndikato 
vedėjas buvo užklaustas, ką 
jis mano daryti su savo kos- 
tumeriais, kurie reikalauja su
grąžinimo pinigų, tai tas po
nas vedėjas nežinojo ką atsa
kyti, pagalios ištarė, kad tiems 
koštu įnoriams reiksią laukti 
du menesiu\ kol jis “kense- 
liuosiąs” laivakortes, nuo ku
rių “rasyčių” neturėjo ir ke
tino gauti iš miesto.

Tai dar viena Telegramo 
Publishing Syndikato beda.-

Lapkričio 12 d. risis K. 
Požėla su J. Bancevičium
Pirmadienį, lapkričio 12 d. 

įvyks ristynės tarpe dviejų jau 
žinomu ristikų: “grinoriąus” 
K. Požėlos ir J. Bancevičiaus 
(drapiežno dzūko), lietuvių 
čempiono, Šv. Jurgio Parapi
jos svetainėje (prie 33 ir Au- 
bičrn gatvių).

Šios ristynės sukėlė didelį 
žingeidumą Chicagos lietuviuo
se, nes p. Karolis Požėla nese
niai atvykęs iš Europos iššau
kė Cliicagos ristikus.

Atsiliepė p. J. Bancevfiaius, 
lietuvių čampionas, kuris pa
sakė, kad “neduos grinoriui gi
linėti.'* Viskas jau sutvarky
ta, tik laukiama ristynių. Kaip 
viena, taip ir kita pusė'Slinkiai 
treniričojasi.

Žmonėse, eina visokios kal
bos: vieni stoja už Bancevičių 
kiti už Požėlą.

Daugelis sako, kad J. Ban-j 
cevičius lengvai apsidirbs su 
K. Požėla, nes jau Bancevičius 
daug yra gerų ristikų pagul
dęs. Kol kas p. Bancevičius j 
turi daugiau šalinininkų.

Be šių “gladiatorių“ bus 
dvi poros ristikų.

Otto Prapotnick, čekas, 
sis su Pete Zbyško, lenku;

DiJdinskas, lietuvys, 
kitu milžinu sunkios 
kų atvykusiu iš Mo-

dar

rir
Do-

Chicagos Opera
•Chicagos Operos administra

cija skelbia, kad Operos sezo
nas prasideda — ketvirtadie
nį, lapkričio 8 d.

Programa šešiomis dlienoms 
yra paskelbtas toks:

Lapkr. 8 d. “Boris Godu- 
nov”. Svarbesnėse rolėse dai
nuoja šdĮliapinavS ir Van Gor
don.

Lapkr. 10 d., 2 vai. po pie
tų “Samson ir Dalilah” — An- 
sseau (naujas tenoras iš Bel
gijos) ir Van Gordon; o vaka
re “Lu'cJa (di ILjamimermoor”, 
— dainuoja Macbeth, Orimi, 
Rimini, Lazzari ir kiti.

Lapkr. 12 d.,
svarbesnėse rolėse: — 
sseau, Mason ir Baklanov.

Lapkr.
Marshall,

Mar keto Kainos
Praėjusią savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams Chi- 
cagoje buvo sekamos:

’Taust” —
An-

13 d., “Žydelka” — 
Bosą Baisa ir Min-

Lapkr.
— šaliapin, Crimi, Mason, Van 
Gordon ir kiti.

Bilietai nuo vieno dolerio 
iki šešių dolerių, šeštadienių 
vakarais kainos numažintos.

14 d., “‘Mfcfistofele1

Jono McCormack’o 
Koncertas.

Žinoinas pasaulinis Airijos 
tenoras, Jonas McCormackas, 
sekmadienį, lapkričio 4 d., 8:15 
vai. vak., Auditorium teatre 
(prie Gongrcss ir Wabash gat
vių) duoda koncertą.

Religinė pa kvaišelė bandė nusi
žudyti.

Alma Conture (2449 N. Ma
nu orą avė.) begalvodama apie 
religiją pakvaišo. Ji pasitvėrusi 
peilį perpjovė sai? gerklę. Nebe- 
pasveiksianti.

Buvo vedusi Jr turėjo du vai
ku.

Lietuvių Rateliuose
“Aušros” 40 mėty su 

kaktuviy vakaras
Ch. Liet.' Taryba ruošia švieti

mo kanuolei, Lietuvos univer
sitetui, amunicijos, kad ta ka- 
nuolė galėtų šaudyti ir šalin
ti iš Lietuvos prietarus ir 
tamsybę.

Pas amerikiečius lietuvius 
stebėtinai daug gyvumo, ener
gijos ir iniciatyvos. Siela jų iš
tobulinta; širdis jausminga; jie 
genaus tvarkose savo namuose, 
švariau gyvena, daugiaus do-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

m įninkąs 
imsis su 
vogos tik 
line, III.

Jau senai ėjo nesusiprati
mai tarpe pastarosios poros. 
Jie irgi tame vakare atsakan
čiai “pasiričokos”.

’ Visi su Nekantrumui laukia 
ristynių. — N.

Atvažiuoja iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčių 

Skyriaus patarnavimą atva
žiuoja iš Lietuvos, Kazimieras 
Gogelis, laivu “George Wash- 
ington”. Pribuna į Bostoną 2- 
rą d. lapkričio..

/■
, 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

4
Sviestas, svaras 32 iki 50c. 
Kiaušiniai, murzieji 22 iki 24c. 
Kiaušiniai, švieži 30 iki 35 c. 
Kiaušiniai, extra' 42 iki 52c. 
Suris 23% iki 26c.
Vištos gyvos 14 iki 20% c. 
Pavasario vištos 19%c. 
Gaidžiai gyvi 14%c. 
Antys 23c.
Žąsys 22c.
Kurkęs 85c.
Pupos, navy, už 100 svarų $6.00 iki 
$6.50.
Medus, baltas 10c. iki 11c, 
Medus, tamsus 8c.

DARŽOVĖS:
Burokai už 100 bunčiukų $2.50 
iki $3.00.
Kopūstai, kreitas 85 iki 90c. 
Morkvos, 100 bunčių $2.00 iki $3.00 
Koliflaurai, kreitas $1.00 iki $1.25. 
Celeros, kreitas 75c. iki 90c. 
Agurkai, gurbas $4.00 iki $5.00 
Salotos, kreitas $3.00 iki $4.00. 
Svogūnai, maišas Ovbgkžj ązščėųz 
Svogūnai, maišas $2.75 iki $3.00. 
Pipirai, garbas 75c. iki $1.00.
Pupos, šviežios, garbas $1.50 
iki $2.00.
Griežčiai, amp. $1.00

ŽUVIS:
Baltoji 40c 
Trout 30 iki 32c 
Karpiai 6c

JAUTIENA: 
šonkauliai 30c 
šlaunis 58c. 
čoks 12c.

VAISIAI:
Bulvės, maišas 100 svarų 80c. 
iki $1.10.
Saldžios amp. $1.50 iki $2.75. 
Obuoliai, bačka $3.00 iki $6.00 
Bananos, bunčius $2.75 iki $3.00 
Citrinos, keisas $6.50 iki $7.00. 
Apelsinai, kreitatf $6.00 iki $6.50. 
Pyčių keisas $1.00 iki $1.50.
Grušios, gurbą $3.00 iki $3.25 
Slyvų, kreitas 75c. iki $1.00. 
Vynuogės, gnirbas 42c. iki 45c. 
Melonai, kreitas $1.25. *

JAVAI:
Kviečiai, 
Kviečiai, 
Kviečiai 
$1.06%.
Avižos, buš. 42c. iki 43% c. 
Miežią, buš. 52 %c. iki 56%c. 
Rugiai, geg. 72 %c.
Rugiai, spalio 62%c. 
Rugiai gruodžio 69c.

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 21c. iki 22c. 
Rūkyti lašiniai 17 %c. iki 18c. 
Konservuota kiauliena 7% c. 
iki 16%c.
Pork loin 19c. iki 21c.
Plate beef $17.00 iki $19.50.
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00.

ŠIENAS: '
Rinkinių motiejukų 26.00 iki $27.00 
Motiejukų su dobilais $24.00 
iki $26.00.
Motiejukij su dobilais $21.00 iki $28 
Dobilai No. 1 $22.00 iki $24.00 
Šienas papr. maiš. $15.00 iki $19.00 
Dobilai No. 2 $17.00 iki $19.00 
.Šiaudai rug. $13.50 iki $14.50. 
šiaudai aviž. $11.50 iki $12.50 
šiaudai kviet. $11.50 iki $12.50. 
Alfalfa No. 1 $19.00 iki $30.00.

geg. buš. $1.11 U 
spalio 97% c. 
gruodžio $1.06% iki

TRĄŠOS’:
Trintas kraujas, vienute $5.50 
Atmatų' tonas apie 5.50 iki $6.00 
Trintų kaulų tonas 28.00 iki $30.00 
Virintų kaulų tonas 17.00 iki $19.00 
Trintų virintų kaulų tonas 22 iki $24

RIEBALAI:
Lajus 9% iki 9% c.
Lydyti taukai valg. 10%c. iki 10%c.
Taukai 9% c. iki 10c.
Stearinas 11% c. iki 11% c.
Bovelnos aliejus 14c iki 14% c

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo
Doleriais

4-17 — M. Miliušiui
453 — S. Dovidaitis 
465 
466.

■ V. Kulikauskutei
S. Kullikauskui

471 — M. Rankienei
472 — J. Stakiniukė
473 — O. Dovidauskienė
475 — J. Danilevičienė ‘
478 — A. Kazlauskui
482 — P. Brigienei
496 — Z. Gerijotaitei
498 — M. Jasoniui 

Litais
18770 — V. Slivka
18791 — J. Valančius
18810 — J. Lapinskui
18814 — P. RubazcvičieaiČ
18830 — O. Sabaliauskienė
18859 — A. Žobemis
18860 — J. Leškaufckui
18878 ►— P. Nemakšienė
18885 — K, Makauskui
18912 — A. Moraškai

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
I “Naujienų” ofise.

189J8 — N. Snabaitiui
18928 — O. Urbelienč
18938 — J. Gorskiui
18950 — P. Brigienei
18953 — V. Bielskiui
18982 — K. Milkentui
18994 — P. Mikelionis
18995 — A. Virvelienė
18996 — J. Kriščiūnui
181)0(5 — E. Aleksandravičienė
19014 — A. Švanienė
19022 — D. Margevičius
19023 — V.. ViliekienS
19024 ,
19026 — G. .Deškevičiutei
19028 — M. Sabaliauskienė
19029 — J. Karbauskui
19037 —. V. Pakniui
19042 — M. Mikliauzienei
19049 — S. Stokiui
19055 — S. Varškiui
19056 — J. Mockui
19057 — B. Blokienei
19088 — V. Holovnia

A. Griciui

Jusu Proga Artinasi!
SKAITYKIT

“Naujienos” yra pasirengusios išdalinti tūkstančius dolerių dovanomis, 
tarpe kurių bus 3 nauji puikus automobiliai ir kitokios dovanos. Prie to 
dar 20% komiso tiems kurie nieko neišlaimėtų. Kitais žodžiais sakant

I

bus suteikta kas nors kiekvienam kurie stos į šį draugišką kontestą. Tik
slas yra, — padauginti “Naujienų” cirkuliaciją. Mes nusprendėme duoti 
musų skaitytojams ir jų draugams progą laimėti automobilių ir kitų do- 
,vanų.

į

Pilni nurodymai bus paskelbti šioje vietoje i keletą dienų, bet mes norime 
suteikti savo skaitytojams pirmutinęprogą. Malonėkite tuojau išpildyti 
šią blanką, pažimint savo arba savo draugo vardą ir adresą, kad laimėjus 
tų brangių dovanų. * ,

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

Vardas

Gatvė
Miestas
Valstija
Iškirpkite šią blanką 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 
automobilių ir kitų dalykų, arba tu
rite draugą ir norėtumėt, kad ir jis 
laimėtų, iškirpkite blanką, parašy
kite vardą 
“Naujienų” 
Lithuanian 
Halsted St.,
nurodymai bus jums tuojau pasiųsti. 
DABOKITE ŠĮ PUSLAPĮ IR DIDE
LI SKELBIMĄ Į KELETĄ DIENŲ!

I

ir adresą ir pasiyskite i 
Kontesto Departamentą, 
Daily News, 1739 So. 

Chicago, III. Ir smulkus

JUS GAUSITE PILNį NURODYMĄ PIRMIAU NEGU BUS OFICIALIAI PASKELBTA
1

Opportunity Is Corning Your Way!
READ

This paper intends to give away thousands of dollars in Prizes, in which 
there will be 3 New Beautiful 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 inerease the 
circulation of Naujienos. •(

We have decided to revard our subscribers 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 
the next few days — 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 costly Prizes. . j

Information Blank
Kindly mail me full particulars as to how to procced 
to win one of the automobiles, and other prizes, to 

; be given away by Naujienos in the next few weeks, 
: without obligation on my part.

My Name is ................................................................. .
Street ...................................................... ......................
Town
State
By clipping this blank mailing to Naujienos, The 
Lithuanian Daily News, 1739 Sp. Halsted St., Chi
cago, Illinois, you recefve full details In advance of 
official 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, FILL 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 nime appearing on blank.

f

WATCH THIS PAGE FOR BIG ANNOUNCEMENT IN NEXT FEW DAYS!
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lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

mes kreipia į auklėjimą vaikų 
ir yra aukščiau pakilę už savo 
tikrus brolius Lietuvoje. Ir kas 
svarbiausia, .— tai jie neišdidė- 
jo ir nepamiršo savo brolių, ne
žiūrint to, kad Lietuva žiuri j 
amerikietį kaipo į ištvirkėlį, at
simetėlį nuo tėvų tikėjimo, — 
mat, beveik visi amerikiečiai 
pėtnyčioje valgo mėsą ir kuni
gų neklauso, nes amerikietis ži
no, kaip įsigauti į dangaus ka
ralystę ir be kunigo 'loskos, ir 
kaip prasilenkti su pekla. Jei 
kartais pasitaiko amerikiečiui 
atsidurti prie peklos durų, tai 
jis suskambina kišenėje ram 
dančiais skambučiais, ir tuoj aus 
pusė tuzino kunigų pasitveria 
amerikietį ir atatraukia nuo 
peklos durų....

Amerikietis senai jau žino, 
kad tik per apsvietą galima įsi
gauti į dangaus karalystę, todėl 
jis šviečiasi, mokinasi — lavi
na, miklina / protą; švarina, 

prausia ir nauilina kūną, nes jis 
gerai žino, kad sveikame kūne, 
sveikas ir protas, ir tyra, pra
kilnia siela, kadangi neturi lyri
ko susiteršti, apsikrėsti, sustor- 
žievėti.

Matydamas, kas jam ant nau
dos išeina, jis noriai ir mielai 
dalinasi su savo broliais.

Štai ir dabar, nežiūrint to, 
kad amerikietį stačiog išvijo iš 
Lietuvos ir dar konstitucija ap- 
simurino, kad jei sykis, neduok 
Dieve, amerikietis sugrįžtų Lie
tuvon, tai jis per dešimts metų 
turi piestą vandeniu pripiltą 
grūsti, kad gavus griekų atlei
dimą ir vėl tapus sunumi šei
mynos. Mat taip kunigėlis no
rėjo ir įrašė įstatymus konsti
tucijom Vienok jis nenusiminė, 
— neatsižadėjo tėvų ir tėvų 
žemelės ir jis vargais negalais 
nuliejo didelę kanuolę ii* pavadi
no ją Lietuvos Universitetas, ir 
štai šiandien amerikietis gami
na amuniciją tai kanuolei, kad

DR. JONAS DAVIDONIS

Kuris pasimirė kovo 15 d., 
1922 met., palaidotas tautiško- 
Es bus

>to su- 
l, 3čioj

stamus 
aidotu-ridonis.«4aeaaa

I

A| A
AGOTA BALICKAITĖ

Po vyru Bulakienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 5, 1923. Paliko 2 duk
teris siratas be tėvo ir be mo
tinos Oną 12 metų Marijoną 
10 metų. Iš Lietuvos paėjo: 
Luokės parapijos, Telšių aps
kričio. Prašau giminių ir pa
žįstamų norinčių plačiau žino
ti, kreipkitės sekamu adresu:

M. Franevsky,
P. O. Box 58,

Milburn, W. Va. 

galėtų šaudyti J tamsias Lietu
vos stubeles apšvietus spindu
liais.

Chicagos Lietuvių Taryba 
rengia paminėjimą 40 metų su
kaktuvių “Aušros” ir visą išei
ną žada pavesti Lietuvos Uni
versitetui.

Na, brolau amerikieti, čia su- 
krusk ir prisidėk prie to švento 
ir prakilnaus darbo.

Skaityk Naujienose “Prane
šimų Skyriuje”, kada, kur biiš 
tas paminėjimas “Aušros” ir 
būtinai atsilankyk. —Kviečia

Ch. Liet. Tarybos Valdyba.

Lietuviu Auditorium 
reikalai

* \ ’
S,1 * » . » .   •

Žmonės su pasišventimu dirba, 
kad kuogreičiAusia pastačius 
auditorium. — Jie ne tik dar
bo nesigaili, bet deda ir au
kas. . <n

Kuomet vieni nori kuo nors 
pasitarnauti, kad greičiaus su
laukus savo namo Auditorium, 
tai kiti kaip tik stato kliūčių 
tam darbui.

Vieni perka Šerus, duoda au
kas; gi kitį tuščiais pasigyri
mais ir tuščiais patarimais aK- 
lieka meškišką patarnavimą.

Po oficialiai pradėto darbo 
(kasimo Auditorium):, būrelis 
žmonių susirinko pas p. Zalato
rių pietums, kuriuos pagamino 
poni Zalatorienė.

Bepietaudamį ir bekalbėdami 
apie stūmimą darbo pirmyn su
manyta rinkti aukų daiktais ir 
surinktus daiktus leisti išlairtiė- 
jimui serijomis.

Į tokį sumanymą visi atsilie
pė ne žodžiais, bet darbu ir au
komis: tuoj ant Vietos davė au
kų sekami asipenys: J. žilvitis 
—rašomąją mašinėlę; J. Eval
das — rašomąjį stalą; J. Anta
naitis — parašą ir kumpį; A. 
Masalskis — auksinę plunksną; 
General Upholslering Mfg. Co. 
—stalą; G. Zaksas — moterišką 
žiedą; J. Šatkauskas — šešias 
dėžes cigarų; B. M. Butkus — 
bukietą gėlių; J. Balčiūnas 
karolius; V. Krikščiūnas — 
laikrodėlį; P. Maziliauskienė — 
rankų darbo staltiesę; A. Zala

torius -moterišką špilką; J.
Maskoliūnas — dvi elektrikines 
lempas ant komodės; P. Ząlato- 
rienė — rankų darbo uždangalą 
komodei; J. Petkus — vyrišką- 
žiedą.

Visus šiuos daiktus pavedė 
Bridgeporto Draugijų Susivie
nijimui, kad šis susivienijimas 
surengtų vakarą ir šias suau
kotas dovanas surengtame va
kare išleistų laimėjimais, o už 
gautas įplaukas nuo vakaro nu
pirktų daugiau Šerų.

Daugiau aukų, daugiau rei
kia išpirkti šėrų*. O tai kiekvie
nas gali padalyti, nes šėras kai
nuoja tik $10.

Stengkimčs, kad svetainė bu
tų gatava kitam sezonui.

J. B. ir J. K.

Mokslo draugu paskaita
__________________ • ’ e

Kas buvo Buddha? Kur- jis gy
veno? Ką jis žmonėms skel> 
bė?

Dabartiniu laikui apie 300,- 
000,000 žmonių yra buddhiz- 
mo sekėjai. Tai chiniečiai, ja

ponai ir kitų šalių gyvento
jai.

Kas yra buddhizmas? Bud- 
dhizmas yra religija. Religijos 
vardas pareina nuo Buddhos 
Gautama, kuris gyveno apie še
šetas šimtų metų prieš Kris
taus gimimą Chinijoje. •

Bet šių dienų buddhizmas 
mažai bėra panašite į tą mok
slą, kurį skelbė Buddha, lygi
nai taip pat, kaip Šių dienų 
krikščionybė nebėra tai, ką 
skelbė Kristus.

Buddhos mokslas buvo šar
vo rųšies filosofinė sistema 
apie tai, kaip žmogui reikia 
gyventi, ką daryti ir ką neda
ryti. Jis nemokino garbinti ne
matomus dalykite, nežadėjo jo
kių laimių dausose. Jis tik nu
rodinėjo žmonėms budus, ku
rių prisilaikydami jie gali su
klerti laimingą gyvenimą šio
je žemėje.

Nors šimtmečiai jau prabė
go nuo to laiko, kaip gyveno 
Buddha, bet kaikurie jo sam
protavimai dar ir šiandien nė
ra nusenėję.

Iš viso Buddhos gyvenimas 
ir jo mokslas yra labai įdo
mus. Jis buvo kilęs iš didžiu
mų šeimynos, bet paskui liue
su noru atsižadėjo nuo turtų 
ir linksmaus gyvenimo. Bet 
apie tai, kaip tatai įvyko ir ko
kį gyvenimą Buddha yedė ga
lėsite sužinoti sekmadienį, lap
kričio 4 , d., 10:30 vai. išryto, 
Raymond Institute (316 W. 31 
St.), kur adv. Kl. Jurgelionis 
skaitys paskaitą Buddhos mok
slas.

Jeigu jums rupi sužinoti, 
ką vienas šeštadėlis visų pa
saulyje žmonių tiki, kaip jie 

tiki, ir kaip jų tasai tikėjimas 
prasidėjo ir rUtulavosi, — tat 
ateikite pasiklausyti Mokslo 
Draugų paskaitos.

— žinąs.

Cicero
Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau

gija statys operetę “čigonai”.

Spalių 28 d. Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje Vyrų ir Mol 
torų Apšvietos draugija laikė 
savo mėnesinį siteirinkimą. Bu
vo svarstoma operetės “Čigo
nai” perstatymo klausimas. 
Komisija pranešė, kad jau ne
mažai esą nuveikta toje srity
je. Operetė “Čigonai” busian
ti pastatyta Liuosyfoės svetai

nėje vasario 17 d., 1924 m.
Tuo būdu Cicero lietuviams 

bus geros progos pamatyti tą 
puikią operetę.

Kalbant apie pačią “Apšvie
tos” draugiją galima tiek pa
sakyti, kad tai yra viena pa
žangiausiųjų ' organizadijų Ci
cero miestelyje. Pakaks pri

minti, kad ji aukavo Lietuvos 
politikos kaliniams $5.00 ir 
Rusijos badudlių šelpimui 
$25.00. Ir išviso ši draugija yra 
daug naudingų darbų nupeiku
si ir pasižymi savo darbštu
mu.

Tat Cicero lietuviams pra
vartu tokiai draugijai priklaU- 
syti. Draugijos susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pa
skutinį sekmadienį Lietuvių 
ILiuosybės svetainėje (14 St. ir 
49 Ct.).
— Draugijos korespondentas.

Bridgeportas 
.... i* | muki i

L. P. P. ir Pašelpos Kliubui 
gerai sekasi.

Sekmadienį, spalių 28 d., 
Fello!wship svetainėje (833 W. 
33rd PI.) įvyko reguliacinis 
Lietuvių Piliečių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo susirinkimas. 
Susirinkimas pavyko geriau, 
negu buvo galima tikėtis. Žmo
nių prisirinko pilnutėlė svetai
nė, ir pas visus buvo pakilęs 
ūpas ir noras veikti. Iš visko 
matyti, kad trumpoje ateity
je k'liubas Užims vietą tarpe 
tvirčiausių Bridgeporto orga
nizacijų.

Kliubo organizatoriai pilnai 
yra patenkinti susirinkimo pa
sekmėmis.

—- Kliubietis.

North Side 
-- -------4- 

“BijunėRo” darbuotė.

Smagu yra matyti, kuomet 
vaikučiai yra pavyzdingai auk
lėjami. Ypač tai yra malonu 
tėvams. Ir jeigu tėvai nori, 
kad jų vaikučiai užaugtų pa
doriais žmonėmis, tai jie turi 
savo vaikučius šviesti, moky
ti. Vaikų draugijėlė ^Bijūnė
lis” kaip tik ir yra tokia or
ganizacija, kur vaikučiai iš
moksta daug naudingų daly
kų. S

O kad taip yra, tai north- 
sidiečiai tigrės progos patirti 
ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 4 d.

Tą dieną, 7:30 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėje (1822 Wa- 
bansia Avė.) įvyks “Bijūnė
lio” koncertas, kuris susidės 
iš dainų ir muzikos.

Praeityje '“Bijūnėlio” kon
certai visuomet buvo sėkmin
gi. Reikia pasakyti, kad “Bi- 
j Un Sliun” vadovauja gerai ži
nomas - ohieagiečiams muzikas 
P. Sarpalius.

Užtat nėra abejojimo, kad 
ir šis “Bijūnėlio)” koncertas 
pilnai patenkins puibiliką. Gi 
northsidiečiai privalo skaitlin
gai į koncertą atvykti ir tuo 
budu priduoti vaikučiams dau
giau noro dirbti.

— Northsidietis.

. < - - , ; TT > '

1 Iš visų kampy ,
Girių Cirkus. — Prastas solis

tas. — Uždarė bučernę. — 
“Dievo hurdingieriai”. — 
Greit budavoja.

Spalių.21 d. ILiuosybės sve
tainėje,, Cicero, “Pirmyn” Cho
ras vaidino p. Petrausko operą 
“Girių Karalius”.

Veikalas nors sunkus, bet 
gražus. Muzika, rodosi, kalbėte 
kalba, kaip žuikiai šokinėja, 
lapės Selinėja; vilkai slankioja; 
meškos vėžlioja. Rodosi, tikrai 
esi Višakio Rudos giružėj, Me
dėjas paspendžia kilpas; meš
ka (kliūna,-bet medėjo stinus 
iškliudo. Girių Karalius su
gauna medėją ir nori bausti, 
bet jis ima prašytis, prižadėda
mas nekirsti girios, žvėrių ne
žudyti ir nenaikinti Karaliaus 
valstybės. Jis dovanoja jam ir 
visi drauge dainuoja.

Civeriečiai sako, kad jie užL 
ganėdinti girių cirkumi. Jie 
netikėjo, kad lietuviai ne profe
sionalai galėtų taip sunkų vei
kalą perstatyti. Tiesa, tarpe jų 
buvo ir p. Karolius Sarpalius. 
Jo malonus ir aiškus baritono 
balsas žavėjo publiką. Ačiū p. 
V. Sarpaliui, muzikos direkto
riui. ir reziserei p-niai Dundu
lienei, mes turėjome gražų va
karą.

Po perstatymo turėjo ir 
choras dainuoti, bet policija 
pakrikino dainininkus. Mat jai 
patelefonavo, kad • “Pirmyn” 
Choras be pavelijimo vaidino.

Publikos buvo su kaupu. 
Bet “garsint” pagelbėja ir mu
sų broliai komunistai. Atėjęs 
žmogus į svetainę pasakė: 
“trys vyrai priėję prie durių 
grįžta priešais einančius į sve
tainę ir pasiskirstę kalba: “Tu
ščia svetainė, neverta eit, nie
ko gero nebus”. Esą tarpe jų 
buvęs ir “komradas” B-tis. Bet 
Bubnįs juos matė svetainėje.

♦ *

Cioeroj sajiulnai, šiuo laiku 
daro gerą biznį. Mat jų katali
kiškoji valdžia užsiima munšai. 
no “naikinimu”—jie pilsto į 
žmonių bertainiukus. Cicerie- 
čiai rengiasi tuos valdininkus 
pakeisti laisvamaniais. Esą vie
nas valdininkas jau pražuvo; 
nieks nežino, ar jis munšaine 
prigėrė, ar Ku-Klux Klanai jį 
kur išvežė. Jei jus, vyrai, jau 
čiatės silpni, tai šaukitės į Chi- 
cagą, — o mes prisiusime kokį 
šimtą tūkstančių balsuotojų.

* ♦

Einant Halsted gatve sutinku 
Girių Karalių J. Jankų.

—Kaip jaučiasi “karalius”?
—Gana gerai; galėtų būt da 

geria ite..
—Ar matei “Naujienose,” 

kad “Aš ne kritikas” sako, kad 
tamsta esi prastas solistas.

—Taip. Ąš pirma maniau, 
kad esu prastas solistas, bet da
bar dažinojau, kad da yra pra
stesnių. “Aš ne kritikas” pabi
jojo, kąd(),j;ąptiškps # bažnyčios 
klebonas nepaimtų mane už 
vyriausį kantarą, tai tada, ži
noma, “lietuviškiem Rūfam” 
reikėtų pasitraukti.

“Pirmyn“ Choro dirigentas 
p.| Sarpalius sako,, -kad “Aš ne 
kritikas” rašė netiesą.

J;s sako, kad tas žmogus ne
buvęs rašė, o jei buvo, tai netu
ri jokio supratimo apie muzi
ką. Rašymas: “nors orchestra- 
cįja yra dėl dvylikos muzikan
tų, bet čia buvo tik penki ir t. 
p.” esąs tik įžeidimas p. Pet
rausko ir pažeminimas operos.

* *»
Ant Town of Lake poli'cija 

stygavo vieną lietuvį įsikaušu- 
sį. Nugabenus nuovadon klau
sė: “kur tu gavai degtinės?”

Žmogelis ilgai nesakė, bet 
pradėjus militariškai “glostyti” 
jį, prisipažino. * Delei to tapo 
areštuotas buČeris ir ta bučer- 
nė Uždaryta. .

♦ *

•Ant Bridgeporto apie Erne- 
rald • avė. atsirado vagilių. Vie
na žąsis pavogta ir groserio pi- 
ragai. Jaimi gražus vyrukai, 
kaip juos tėvai pabara, tuoj 
apleidžia namus ir vaginėja. 
Nakvoja naujuose nepabaig
tuose būdavot namuose. Polici
ja darė kratą ant Emerald Av.

arti 33 gatvėą, bet “dievo bUr- 
dingieriai” pabėgo.

* ' *

Kokis tai komradas, buvęs 
Bišafo special spešalų agentas, 
tapo namų budavotoju — kon- 
traktorium. Jis labai greitai 
budavoja namus ir kartu mo
kinasi aritmetikos. Kuomet už
baigs mokslą, tuomet ir namas 
bite gatavas. —Bubnis.

Tautiška parapija.
I .................

Prieš tautišką, bažnyčią opo
zicija didėja. Negalėdami nie
ko padaryti atvirai, priešinin
kai stveriasi žiemiausių prie
monių — daužo langus, etc. 
Bet tos rųšies kerštas prie nie
ko gera neveda: parapija to
lyn vis labiau stiprėja.

Pereitą šeštadienį buvo su
rengtas parapijos svetainėje va
karas. Publikos prisirinko pil
na svetainė. - — P. K.

Gimimai:
Chicagos Sveikatos Departa

mente įregistruota gimę: 
Warren Virgis, 5047 S. Hermi- 

tage Avė., spalio 19 d.
Jas aBlzis, ^403 St. Lawrence^ 

spalio 21 d.
Edward vidlauskas, 4421 South 

Talman, spalio 16 d.
Groselda Vitkus, 2923 W. 40, 
spalio 18 d.

Eilėn Šiokis, 3152 Emerald, 
spalio 12 d.

Herbert Mardis, 2403 Karlor, 
spalio 28 d. ‘

Herbert Reinis, 1606 Carmen, 
spalio 22 d. 

‘ a’

Laiškai atėję musu 
adresu

’ . * ------- ~T“
Miss J. Ba 
Miss E. S. 
Akulionis Antapas 
B'irjoris Wm. 
Burela Jonas 
Bprzdas 4acob. ,

t liapšis, Leonas v 
Dvylis Mrs. Tony 
Gervei John (2) 
Gukauskis Jurgis (2) 
Gustauskas J (2) 
Jakštienė Barbora V. 
Jasuneitt Sam. 
Jonaitis Stasys 
Jurgaitis Paul 
Kaitis Peter M. 
Kawall J. G. (2) 
Kondratavičius J. 
Liauska Petras
Lipčius Stanislovas (3) 
Malinauskas J.
Makavickaite F 
Misiūnas 'Frank 
Muntrimiene Ona 
Mutual Steve 
Pupin A. H. 
Bamanauckas Martinas P. 
Šleževičius J. F. 
Stadelnikas, J. C. \ 
Stankus, Anton J. (2) 
Wiskontas Peter 
Wiskontas Peter 
Witkaite Julia 
Zadejka Joe

APDRAUSTI LAIŠKAI.

Mažeika Stephan 
Navickas, Kazys 
Šileika, M. J. 
Vaitauckas, M. 
Venckiene, Anastazija

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso,' t«gu) 
nueina į vyriausį j į paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Wrindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

514 Dschulis Ida
524 Garbus Jou
536 Jamisauskiu Alieksandra
541 Kancevicy Kostantinas
543 Klimate Ona
546 Krutkewicz Justin
547 Kučinskui T J
552 Liutkus A
558 Matusevice Wilem > ’'
564 Mizetkis Antanus 2 l'
565 Mockus Emilija
575 Pecukaitis Frank ’ •
576 Petrauska Kazimieras
580 Ramoška Michalina
588 Sabaliauskui W.;
589 Sakoulis Juozapas
594 Shumpis Alex ' >
595 Shumski D.
596 Skimelis Ludvykas
597 Skardausky Frank
598 Šležas ęhos v j
604 Stumbras Povilas ,
(n4 Waleikai Kazimerui

Ar jus žinote, kad
Vartojimui krutumuose paveiks

luose katalikų propagandos buvo 
duotas įsakymas nuo popiežiaus ? 
Vyskupai iš visų pasaulio kampų ra
portavo, kad ceremonijos krutumuo
se paveiksluose §v. Petro bažnyčio
je, aVtikane labai gerai priimamos. 
Filmų išdirbėjai dabar nori gauti po
piežiaus paveikslą ir sidlo už tai di
delius pinigus, kad gavus daleidimą. 
Ar jus žinote kad, kad Turkiškas ta
bakas yra geriausis tabakas pasau
lyje ir Helmar Turkiški cigaretai tu
ri savyje 100% gryno Turkiško ta
bako?

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
t /h 1739 S. Halsted St. •

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 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.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 2 d., Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI., 7:30 
vai. vakaro. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti taipgi ir norinčių prisira- 
šytifc — Valdyba.

Illinois Lietuvių pašelpos kliubas 
rengia iškilminga balių, naudai sta
tinio lietuvių Auditorium, subatos va
kare lapkričio 3 d., šv. Jurgio sve
tainėj, pražia 7:00 vai. vak. Visus 
kviečia atsilankyti. — Komitetas.

North Sidėj koncertas ir balius, 
rengia draugijėlė “Bijūnėlis”, nedė- 
lioj, lapkričio 4, 7:30 v. v. Liuosy
bės svet., 1822 Wabansia Avė. Bus 
gražus programas. Kviečiame skait
lingai atsilankyti. Komitetas.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, lapkričio 2 
d. 7:30 vai. vakare.

Pirm negu bus organizacijos rei
kalai svarstomi, įvvks lietuvių kalbos 
pamoka. Tat norintieji lietuvių kal- 
kos mokytis atvykite laiku.

— Valdyba.

(Tąsa anl 8-to pusi.)
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8 NAUJIENOS, Chicago, U! Penktadienis, lapkr. 2, 1923

PRANEŠIMAI.
(Seka nuo 7-to pusi.)

Simono Daukanto Draugija laikys 
sa\\) mėnesinį susirinkimą sekmadie
nį, lapkričio 4 d., 1 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare parko svetainėje.

Visi nariai malonėkite atvykti nes 
bus išduota atskaita iš buvusio ba
liaus. Gi tie, kurie esate pasirašę 
ant aplikacijų naujai stojančių narių, 
atvykite perstatyti naujuosius drau
gus. —S. D. D. Administracija.

Mokslo Draugų paskaita. Sekma
dieni, lapkričio 4 d., 10:90 vai. iS-
ryto, Raymond Institute (816 W. 31 
St.), adv. Kl. Jurgelionis skaitys pa
skaitą Buddhos mokslas.

Buddha yra vienas didžiausių se
novės galvočių. Milionai žmonių pri
ėmė jo mokslą, kuris vėliau išvirto 
tikėjimu. Milionai žmonių ir šiandien 
skaito save Buddhos sekėjais.

Tat kiekvienam bus pravartu suži
noti kas buvo tas Buddha ir kokį 
mokslą jis skelbė.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
maskaradinį balių, kuris jvyks lapk
ričio 3 d., 6 vai. vak.. Mildos svetai
nėje (3142 S. Halsted St.)

Bus duodamos dovanos. Pirma 
vana $30 vertes.

Tat visi kviečiama atsilankyti.
Komitetas.

do-

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadieny, lapkričio 3d.» 
lygiai nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės 
salėj, 1822 Wabansia Avė. Nariai ir 
norintieji prisirašyti kviečiami laiku 
susirinkti. —J. Lapaitis, rašt.....

švietimo Draugija rengia 
kurios jvyks sekmadieni, 
d., 7:30 vai. vak., Ray-

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIĮI RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME

Lietuvių 
prakalbas, 
lapkričio 4 
mond Chapel (816 W. 31 St.)

Programa bus interesinga 1’’ įvairi 
Kviečiami visi atvykti. įžanga nemo
kama. —Komitetas.

Roseland. •— LSS. 137 kuopos ir 
LDLD. 79 kp. susirinkimas bus sek
madieni, lapkr. 4 d., 10 vaJ. ryto 
Strumilo svetainėj. — Visi nariai 
kviečiami susirinkti laiku avsvarstvti 
LSS. 137 kp. ir taipjau LDLD. 79 
kp. reikalus. — Organizatorius.

Kenoeha, Wis. — SLA. 212 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 4 d., 12 vai. dienos, 
Schlitzo salėje.

Malonėkite visi nariai susirinkite 
laįku, nes turime daug svarbiij rei
kalų.

— Pirm. J. Marcinkevičius.

Draugystės Atgimtiem Lietuvių 
Tautos vyrų ir moterų laikys savo 
mėnesini susirinkimą 4 d. Nov. 1923 
m. 1 vai. po pietų IJetuvij Tautos 
bažnytinėje svett. ant 85 gatvės ir 
So. Union Avė. Esat kviečiami ant 
susirinkimo, nes turim daug svarbių 
reikalų. Norinti įstoti į draugiją 
esate priimami visi sveiki nariai.

— Nut. rašt. V. P.

Roaeland. — SI^A. 130 kp. susirin
kimas įvyks subatoj, lapkričio 3 d., 
Aušros kambariuose, 10900 S. Michi- 
gan Avė., ant antrų lubu, kambarys 
6. Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai ir 
norinti prisirašyti atsilankykite lai
ku. Kviečią Valdyba.

SLA. 226 kp. bus susirinkimas 
nedėlioj lapkr. 4, 1923 2 vai. po pie
tų. IJuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Bus nominacija Centro Valdy
bos. Būtinai ateikite visi susirinki
mam — Komitetas.

Liet avių laisvės Klinbo susirinki
mas įvyks šeštadieni, lapkričio 3 d., 
7:30 va), vakare. Jono Mazelausko 
svetainėje, 3259 S. Union Avė.

Gerbiami kliubiečiai malonėkite vi
si laiku atvykti, nes turime daug 
svarbiu reikalų. Atsiveskite taipgi 
ir nauju narių.

— Nut. rašt. Kaz. Demereckis.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopa 5nė- 
nesinj susirinkimą laikvs lapkričio 4 
d., 2 vai. po pietų, O. Tomuliunienės 
svetainėje, 1447 S. 49th Avė.

Draugai ir draugės, malonėkite 
kuoskaitlingiausia susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.

Atsiveskite ir naujų narių.
— K. Genis, fin. rašt.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. susirinkimas įvyks penktadie
ny, lapkričio-Nov. 2 d. Aušros Kny
gyno kambariuose, 3210 So. Halsted 
St. šis susirinkimas bus visų Chica- 
gos laisvamanių apkalbėjimui Moc
kaus pasitikimo ir kitų kuopos reika
lų. Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai malonės būti laiku. Bus priima
mi ir nauji nariai. — Valdyba.

Draugystės Darbininkų Lietuvių 
Sąjungos susirinkimas įvyks penkta
dienį, lapkričio 2 d., 7:30 vai. vak., A. 
Bagdono svet. (1750 So. Union Avė.) 
Būtinai visi nariai turite susirinkti, 
nes turim daug svarbių reikalų. Li
gonis uŽsimalduodamas ar atsimsal- 
duodamas turi kreiptis į nut rašt. 
G. Pakeltis, 4315 So. Califomia Avė,

Rockford. ni. — S. L. A. 77 kuo
pos susirinkimas jvyks sekmadienį, 
lapkričio 4 d., 2 vai. po pietų, Lietu
viu tautiškos bažnyčios svetainėje.

Visi nariai malonėkite į susirinki
mą atvvkti. nes bus nominavimas 
centro viršininką.

— Pius G. Aleksynas, pirm.

Roaeland. — Lithuanian Inprove- 
ment and Benefit Club rengia didelį 
fnaskaradinį balių su prizais. Pir
mai grupei skiriama $35.00; antrai— 
$20.00. Gi pavieniems yra skiriama 
90 dolerių.

Balius įvyks lapkričio 4 d., Clh. 
Strumilo svet., 158 E. 107 St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

— Kviečia Komitetas.

Puikus koncertas. S. L. A. Antras 
apskritys rengia puikų koncertą, ku
ris |wk« sekmadieni, lapkričio 4 d., 
Meldaiio svetainėje (2244 W. 23 PI.)

Programoje dalyvauja L. K. miš
rus choras, U D. Stygų orchestras, 
liaudies vyrų kvartetas, solistai, ir 
lolirtės. — Komitetas.

Jaunosios Birutės orkestro repeti- 
jos įvyks šiandie, p. Sarpalių kamba
riuose, 814 W. 83 St., ant 3 lubų 
7:30 v. v. Visi nariai bukite laiku, 
nedėlioj, turėsime važiuoti į North 
Side dalyvauti programe.

— Valdyba.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno ar dviejų vaikinų prie 
Laisvų žmonių su arba be val
gio. Atsišaukite ant pirmų lu
bų, 2852 W. 39 PI.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Ado

mo Šarko, kuris išvažiavo į 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.

JIEŠKAU savo tėvo Vincento De- 
raičio, bus jau 3 metai kaip iš Gary, 
Ind. dingo. Mielas tėve, atsišauk, 
nes turiu svarbu reikalą. Jei kas ži
note praneškite.

JOSEPHINE DERAIČIUKĖ
(Pd vyru Atkins)

3210 So. Halsted St. Chicago, III. 
No. 44.

Aš E. MATUZEVIČIENĖ arba 
Kučinskaitė ieškau tos ypatos, kuri 
ieškojo manės 29 d. spalio ir apie 2 
vai. naktį beldėsi į duris, bet negalė
jo įeiti ir potam, man sakė kad buvo 
dienos laike, bet irgi nieko nerasta 
namie, tai aš delei to atsiprašau ir 
meldžiu patelefonuoti Saginaw 2619 
arba ateiti 1413 E. 58 St.

APSIVEDIMAI.
PAIEŠKAU merginos apsivedimui 

nuo 28 iki 40 m. amžiaus. Aš esu 
38 metų, vaikinas Butų geriau, kad 
butų Chicagietė; laisvų pažiūrų; be 
skirtumo tautos. Su laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą.

J. J. FARANC, 
1821 W. 47tr St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
Įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndaio 0114.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas -savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pi ima negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at- 
ąiklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

ISRENOAVOJIMUI
SŲJIFACE LINE KRAUTUVĖ

25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

RENDAI gražus storas 25x- 
60 gera vieta anekokiam biz
niui. Nuo 15 gruodžio vieta tu
ščia Kreipkitės ant storo vir
šaus 2 lubos frontas.

3227 So. Halsted Str.

ANT RENDOS 4 kambarių 
namas, su rakandais, arba be 
rakandų. Rakandus parduosiu 
skyrium. Rakandai gražus ir 
namas šviesus, tuojau galite 
gyventi, 2434-69-th St.

RENDAI 4 ruimai su garad- 
žiu 5101 So. Lowe avė. • ruimai 
švarus. Renda prieinama. Krei
pkitės prie savininko.

4601 So. Wells Str. 
Tel. Yards 6233

JIEŠKO KAMBARIĮI
REIKALINGAS kambarys 

dėl dviejų vaikinų, tarpe 59 iki 
69, Robey iki Wentworth Avė. 
butų geistina su* valgiu, kam
barys apšildomas. Praneškite 
laišku P. J. K. 1739 So. Halsted 
St.

SIŪLYMAI KAMRARIĮJ
KAMBARYS ant rendos dėl 

vaikinų arba jaunos poros, ap
šildomas, elektra maudynės. At
sišaukite, 4709 W. 12th Place, 
Cicero, Ilk

UŽ DYKA rūmai tam kurio mote
ris apsiims gaminti valgį vienai ypa- 
tai ir apvalys tumus. Ruimai garu 
šildomi elektros šviesa, karštas van
duo ir maudynės. Gali atsišaukti ir 
merginos arba našlės.

MR. FRANK VORONOVICZ 
925 S. Winchester Avė., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
BARBERYS pilnai pątiręs 

savo amate j ieško darbo vaka
rais ir subatomis. Atsišaukite 
į Naujienų skyrių 3210 So. 
Halsted St. pažimėtu No. 46.

KAM reikalingas dženitorius 
aš galėčia boilerius kūrenti ir 
namus prižiūrėti. Kam reika
lingas toks darbininkas, kreip
kitės ypatiškai ar laišku. J.
šiušė, 940 W. 33 Str.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA patyrusių vyrų ar 
moterų selesmanų, kurie moka 
lietuviškai ar lenkiškai, 
lat darbas, gera mokestis, 
šaukite tuojau. Bach’s 
Store, 3645 So. Halsted 
Phone Yards 1322

Nito- 
Atsi 
Dep. 
Str.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba mote
ris namų prižiūrėjimui ir 5 mėtų mer
gaitės pridabojimui. Duosiu kamba
rį ir valgį irgi primokėsiu.

Atsišaukite, ,
2941 W. 39 St., 2 lubos 

arba Pershingt Road 
CHARLES BARTKUS

REIKALINGA mergina prie 
lovų parėdymo į Hotelį dirbti. 
Ruimas ir valgis, gera mokes
tis lengvas darbas. Kreipkitės:

707 N. Clark Str.
Lietuvis, matykite nuo 5 iki 

10 vai. vakare.

REIKALINGA mergina arba 
moteris namų darbui, Valgis ir 
guolis ir gera mokestis. .

Atsišaukite J. Stankūnas 
3315 So. Halsted Str.

REIKALINGA moteris į ręs
tai! raną mokanti kalbėti rusiš
kai.

Atsišaukite į “Naujienų” 
ofisą po nr. 359

keikia —
MOTERŲ dirbėjų šilkinių 

liampų užlaidų, patyrusių ir 
nepatyrusių.

Taipgi trumpam laikui darbi
ninkių.

INTERNATIONAL LAMP 
and FURNITURE CORP.

155 North Union St. 
netoli Randolph Str.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

VYRŲ
Karpenterių, 70c. į vai. Inžinierių, 

$40 į savaitę. »Anglių pilstytojų, 
55c. į vai. Penkių vyrų, 70c. į vai. 
Steamfiterių, 70c. į vai. Vyrų pa- 
siuntinėjimui, $27.50 Į savaitę. Ma
šinistų, 75c. į vai. Punch Press ope
ratorių, 55c. į vai. Sargų, $100 į mėn. 
8 vai. darbo.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4191 S. Halsted St. 
2 lubos.

REIKALINGA ženota šeimyna ar 
pavieni dirbti ant ūkės. Darbas ant 
visados.' Ūkis netoli Chicakos. Tu
ri mokėti karves milžti. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

No. 45.

REIKIA vyrų į baksų dirb
tuvę, rit sawyers, kalamų maši 
nų operatorių, eut-off 
band resawers ir baksų 
tytojų. Atsišaukite:

1418, W. 22-nd Str. 
Rathborne Hair &RidgwayCo.

vyrų, 
prin-

REIKIA SHEARMENŲ į 
geležies atkarpų» jardą. Vien 
tik patyrusių.

Argo Iron and Metai Co., 
1662 Elston Avė.

PRIE malimo mašinos for- 
mano, patyrusio, alga neskiria
ma. Punch press pagelbinin- 
kų ir statytojų, 50-75c į valan
dą. Steam fiterių, 70c. j valan
dą. Atlas Employment Agency 

6300 So. Halsted Str.

1 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.

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė, viskas geram stovyje 
arba mainysiu ant kitos rūšies 
biznio arba nuosavybės. Par
siduoda iš priežasties ligos. 
508’ W. 81 St. Tel. Stewart 
7857 '

SODYBOS NAUJOS
5 AKRĮĮ TRAKTAI

TURIU PARDUOTI tuojau pui
kius rakandus velour ir odos setą, 3 
karpetus, 2 riešutinius miegamo kam
bario setus, riešutinę valgomo kam
bario setus, fonografą, indus ir t. t. 
Parduosiu dalimis.

Atsišaukite
1630 Humboldt Blvd.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė, geroj „vietoj biznis iš
dirbtas per daug metų. Par
duosiu pigiai, atsišaukite 4104 
So. Campbell Avė. Chicago.

AUTOMOBILIAI
FORD IR LINCOLN VARTOTO- 

jams. Malonėkite atlankyti musų 
naują parodos kambarį ir priėmimo 
departamentą. Vartoti karai imami 
mainais. Prieinamos sąlygos. T. G. 
Amold & Company, 3725-29 Ogden 
Avė. Phone Crovvford 1620, F. G. 
Young, lietuvis pardavėjas, 
i i ...i, ... n........ . mnl i,...... i i.

PARSIDUODA du pččiu kie
tom ir minkštom anglims kū
renami. Turiu parduoti į porą 
dienų. Kreipkitės ant trečių lu
bų per užpakalines duris , 701 
W. 31 Str.

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

ce-

CHARLIE SLEZAS, 
156 W. WĄSHINGTON St.

Room 40, Main 2043

PARDAVIMUI

. PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernės rakandai kaip tai 
show casei, icebaksiai, 3 . ske- 
los ir dar daug tavorų. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite 2547 • S. 
Halsted St. Chicago.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, geras biznis. Turiu 
parduoti greit ir todėl parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į savo 
gimtinę.

3300 Wa'llace St.

BARGENAS pekamė turiu 
parduoti greit už pusę kainos 
dėl priežasties ’ prasišalinimo 
moters, nes man vienam per- 
sunku biznis varyti. Atsišau
kite į Naujienas, 1739 So. Hal
sted st. Box 362

BARGENAS!!! Mūrinis namas su 
bučerne Brighton Parke, 3 flatai po 
4 kambarius ir vienas Storas su beiz- 
mentu ir augštu stogu. Savininkas 
gyvena

4229 So. Califomia Avė.
2 lubos.

Tel. Lafayette 4854''.

PARDAVIMUI BILIARDINĖ 
3508 So. Halsted St.

Yra 9 stalai, gerai įrengta, nėra kom- 
peticijos, puikioje vietoje, daug lan
kytojų geras lysaa, tikra vieta pini
gų uždirbimui, kaina $5,500.

Klauskite Mr. Burke.

PARDAVIMUI grosernė, bi
znis geras, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
2859 So. Union Avė.

DIDELIS BARGENAS
2 augštų mūrinis namas su beise- 

mentu, Storas ir 2 flatai po 6 ir 5 
kambarius, gasas, maudynės, elektra, 
2 augštų medinis namas nuo užpaka
lio 2 flatai po 4 kambarius. Ren
dos $85.00 j mėnesį, parduosiu 
priežasties išvažavimo į Lietuvą 
$5,800.

Atsišaukite 
ABRAMAVICE, 

2030 W. 21 Place, 
Ant pirmo floro iš fronto.

iš 
už

v --------------
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, viena iš dviejų.
, 4507 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslų bar- 
bernė. Geroj vietoj ir viskas 
gerai įrengta. Renda pigi su 
gyvenimo ruimais. Kreipkitės 

4540 So. Rockwell Str.

PARSIDUODA grosernė, bu
černė ir 1 tono trokas. Turiu 
parduoti greit; todėl parduosiu 
pigiai.

1727 S. Union Avė.

—— ------------------ - ' "‘"Y.........................     -

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Turir.lput parduota iš 
priežasties ligos; Pardubsiu 
viską, įskaitant įrengimus. At
sišaukite vakarais.

4721 So. Honore St.
■ ■ . 

parduoda muzikosNAŠLĖ 
krautuvę, įskaitant staką ir 
įrengimus.
Atsišaukite vakarais. 1817 W.
47 S t. netoli Wood St.

Didelis ' bargenas.

PARDAVIMUI ar mainymui 
grosernė ir bučernė du namu 
ir garadžius dėl 3 karų utžpaka- 
lį, labai geroj vietoj. Atsišau
kite: 1731 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė ar mainysiu namą. 
Biznis senai išdirbtas. Priežas
tis pardavimo jšlitirsite ant vie
tos.. 2843 W. 38 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
lunebridmis ant auction sale. 
Galite atsilankyti bile valandą, 
nes turi jbuti parduotas į trum
pą laiką.

1715 So. Canal St. Chicago,

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė ir delikatesen, geroje 
vietoje. Dieninių įplaukų nuo 
$50 iki $75.

HROGH
2624 So. CliftOn Park Avė

BUČERNĖ ir jgrdsertig pari- 
davimui, kur daromas geras 
biznis visados. Nupirksit pigiai, 
dėl svarbios priežasties pada
vimo. Kreipkitės.

939 W. 33 Str. .

VICTOROLA PARDAVIMUI
Turiu parduoti savo $275 vertės 

vietrolą, vartota tik 3 mėnesius. Yra 
daug rekordų, deimantini špilka. 
Kaina tiktai $65.

’ 2502 W. Division St.,
2 floras, 

Armitage 1981

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė. Vieta apgyventa rusų, lenkų ir 
lietuvių. Krautuvė gerai įrengta ir 
geras biznis daroma. Priežastis par
davimo nesutikimas partnerių.

2437 Clyboum Avė.

PARDAVIMUI
8 nauji mūriniai namai tik baigia

mi būdavot!, 2 pagyvenimu po 6 ir 6 
kambarius karštu vandeniu apšildomi, 
aržuolo užbaigimas, visas įtaisymas 
vėliausios mados ir darbas pirmos kle
sos. Vieta lietuviam gerai žinoma tar
pe 65 ir 66 Rockvvell ir Talman Avė., 
netoli didelio parko arti lietuviškos 
ir Public Mokyklų, kurie mylite tuoj 
vietoj atvažiuokit pamatyti musų na
mų ir darbo. Mes mainysime ant se
nesnių namų ar lotų.

. Medinis namas beveik naujas, 2 pa- 
gyvenimų, pirmas 3 kambaiių, antras 
5 kambarių, lotas šalę tuščias. Par
duosim pigiai.

6632 Rockwell St.

4 pagyvenimų medinis namas po 4 
kambarius, elektra, maudynės ir visi 
parankumai, eonerete fundamentas. 
Parduosim- ar mainysim, netoli lietu
viškos bažnyčios, Brighton parke.

2 namai ant vieno loto, iš priekio 
Storas ir pagyvenimas 4 kambarių iš 
užpakalio 2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius ir lotas šalę tuščias^ Par
duosim pigiai, randasi Brighton par
ke.

4 kampiniai lotai po 40 pėdų pla
tumo, 125 ilgio, gatvės ištaisytos ir 
išmokėtos, vieta 65 ir 66 Rockvvell ir 
Talman Avė.

Turime ir daugiau bargenų. 
JOKANTAS BROS., 

4138 Archer Avė.
, Telephone Lafayette 7674

PARDAVIMUI. ’ Pamatykit šį 
bargeną, 3-5 kambarių flatas, mūri
nis namas, pečiais šildomas. Pir- 
n^ps klesos padėjime. Turite pama
tyti kad įvertinus.

5918 So. Laflin St.
Kaina $13,000, pinigais įmokėti 

$3,500 kitus lengvais išmokėjimais.
HICKEY — Mc CULLOUGH & 

NEEDHAM, 
8036 So. Racine Avė.

EXTRA Bargenas turi būt 
parduotas į 2 dienas bučernė 
grosernė ir vaisių krautuvė už 
pusę kainos ant bizniavos gat
vės kampas; verta $4000 dėl 
greito pardavimo atiduosiu už 
2500. Stakas naujas, geras ar
klys ir vežįmas, 4 pagyvenimų 
kamb. ir (takajidąi. Lysas • 3 
metai, rendą pigi. Jos. Augai- 
tis, 751 W. 31 Str»

PUSĖ BLOKO NUO MARQUETTE 
PARKO

Didelis bargenas.
Dviejų flatų mūrinis namas, vos 

pusantrų metų senumo, karšto van
dens apšildymas, labai didelis pe
čius Jotas 38%xl25, knvgoms šėpos, 
židiniai; antras flatas išrenduojamas 
už $80.00; antri langai ir skrynai. 
sun parloriai, užpakaliniai porčiai, su 
skryliais ir stiklais; kaina $14.500, 
įmokėt $5000. Kreipkitės pas

ARLO M. WILEY, 
6650 South Kedzie Avė. 
Telefonas Prospect 0578.

BARGENAS, 6 flatų moder
niškas bildingas, netoli 31 gat
vės ir Halsted St. Kaina tik 
$24.000. Tikras snap. Patirkite 
Atsišaukite: E. E. Feeney, 

559 West 31-st St.

PARSIDUODA bučernė labai ge
roj vietoj apgyventa lietuviais vokie
čiais ir amerikonais. Daug stako ir 
geri fikčeriai. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiulimą. Priežastis par
davimo nesveikata arba mainvsiu 
ant namo. Atsišaukite į Naujienų 
Skyrių, 3210 So. Halsted St. No. 47.

NAMAI-ZEME
KAM KO REIKIA

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

Su reikalu kreipkitės pas
A.. GRIGAS.

8114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas, medinis, 
kampinis bizniavas namas ir šalę lo
tas, su garadžium, gražioj vietoj. 
Parduosiu pigiai dėl svarbių priežas
čių. Nėra būnio per 6 blokus, daug 
apgyventa, namas randasi 3801 W. 

| GOth St. Kreipkitės prie savininko, 
4851 So, \LiricoIn Stį, Tel. Lafayette 
2809. \

DID^TAUSLS bargenas, par- 
ravimui 2 flatų mūrinis na
mas 5 ir 6 ritimai, Brighton 
Parke, arba mainysiu ant ma
žesnio namo, Loto, Automobi- 
liaufs bučernės, grosernes ar 
.tokio biznio, kreipkitės.

J. LEPA,
722 W. 35-th Str.
Tel. Boulevard 3249

PRIVERSTAS parduoti 5 
kambarių medinį namą, lotas 
54x120, cementiniu pamatu, 
Berwyn. Yra suros, vanduo, 
elektra, porčius, klosetas, di
delis garadžius, bamė. Viskas 
gerame padėjime. Kaina $4,200 
Pinigais reikia apie $2,200. 
Pasižiūrėkite ir jus pirksite.
J. Illjch, Jr. 7249 Ogden Avė., 
1 blokas į Vakarus nuo Harlem 
Avė. Riverside, III.

ki

BRIGHTON PARK BARGE
NAS, 2 flatų namas po 6 kam
barius, su visais įtaisymais, 
pūkštąs basementas, 2 karų 
?arages. Renda $70 į mėnesį. 
Kaina tiktai $5,500. Randasi 
netoli 44 ir Campbell Avė.

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted Str.

PARDUOSIU pigiai arba mai 
nysiu4 į namą arba į gerą lotų— 
grosernė ir bučernę. Nėra kny
gučių, viskas pinigais.

5342 So. Fairfield Avė.
Tel. Republic 1830

VA KUR JŪSŲ LAIMĖ nu
pirkti namą be pinigų. Jeigu 
turi lotus, automobilių arba bi
le kokį biznį. Priimam už pir
mą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

MORTGECIAl -PASKOLOS

BARGENAS.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 4-4 kamb. North 
West Sidėje.. Gera transporta- 
cija. Kaina $9,500, tik $2,500 
pinigais reikia. Atsišaukite 
Ludwig 1611 N. Lincoln St.

Nainy Statytojai
Statome ir finansuojame bunga- 
lows, bažnyčias, krautuves - ir fla- 
tinius namus bile dalyje Cook 
County. Mes statome už $175,000 
narna dėl Lietuvių Auditorium 
Asociacijos, 3181-87 S. Halsted St. 
Pardavimui Auksiniai Bonai. Sau
gus ir geras investmentas.

Atsišaukite į
“Naujienas”, No. 352

MOKYKLOS
Parduosiu ar mainysiu bučernę ir 

grosernę, geriausioj vietoj Brighton 
Parke. Jeigu tamsta manote pirkti 
panašų biznį, tai būtinai matikite 
šį bargeną. Randasi ant didelios 
bizniavos gatvės, biznis gerai iš
dirbtas. Įplaukos didelės, parduosiu 
pigiai, ar mainysiu ant mažo namo, 
loto ar autoraobiliaus. Del platesnių 
žinių matykite

J. PAKALNIO 
Peoples Real Estate Co.

4388 Archer Avė.

TIKRA PROGA 5 kambarių 
mūrinė cottage, visi aržuolo 
trimingai ir grindys, furnace 
šildoma, naujai malevota ir de
koruota, porčiai su sieteliais, 
mio audros langai, gatvė iš
grįsta, geroje apielinkėje. Kai
na $6,500, išmokėjimai pagal 
sutartį. -

6 kambarių kelastone bunga- 
low, aržuolo trimingai, furnace 
šildomi, platus lotas ir garad- 
žius, netpli bažnyčių, mokyklų 
ir krautuvių, gatvė grįsta ir 
apmokėta. Tikras bargenas, 
kaina $6,800. Išmokėjimai pa
gal sutartį. Kedzie Realty Co., 

6245 So. Kedzie Avė . »

DVIEJŲ FLATŲ

MŪRINIS NAMAS

Netoli 69 ir State S t. 5 ir 
kambarių, furnace šildomas, lo
tas 25x160.

Kaina $9,500, pinigais $2,000 
SHEEHAN WITOUS and CO.

1654 W. 68 Str.
Prospect 1910

6

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dresea.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGĘ, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka 

akro taip pigiai kain ........ $179
% akro taip pigiai kaip  ........ $395

35 minutos iŠ vidurmiesčio ant
C. B. A Q.

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

klos ir bažnyčios.
$50 pinigais kitus po $5 į mėnesį.
Del informacijų atsiųskite kuponą.

’ OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bld*. 

Chicago, UI.
Malonėkite prisiųsti man pilnas 
Informacijas kas link jūsų *4 ir 

% akro lotą.

Vardas
Adresas

’i

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla

Įsteigta Rugpiučio m0n., 1910
Mes išmokinsime jus kaip skai

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

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

Klesos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St.,

netoli Milvaukee Avė.


