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Gen. Ludendorff
nusižudė?

Francija tarsis su 
Vokietija?

Laukiama naujų monar 
chistinių sukilimų

Wilsonas smerkia Amerikos 
nusistatymą

Erkronprincas Friedrich 
sugrįžo Vokietijon

Stresemannas nepaisydamas 
talkininkų uždraudimo įlei
do jį Vokietijon. Taikosi at
gauti sostą.

No. 267
■Kibti ar

Vokietijon
Gen. Ludendorff nusižudė
Nusišovęs kada jį paliuosavo, 

sako nepatvirtintas gandas. 
BERLINAS, lapkr. 10. — Iš

Municho paėjo gandas, kad 
sukūlusių monarchistų karvedis 
gen. IL.udendorff nusižudė tuoj 
po to kaip sukilimas liko už
gniaužtas, pats Ludendorffas 
liko suimtas, o paskui val
džios paliuosuotas ?pata|isai”. 
Tečiaus šis gandas tebėra ne-i 
patvirtintas, nors Ludendorffo 
draugai ir sako, kad išdalies ti-1 
k i tam gandui, 
žingsnis pilnai atitiktų to 
nerolo garbės supratimui.

(Jau antrą dieną negauta 
tvirtinimo šiai žiniai).

Rupprechtas atsisakąs 
nuo sosto

Francija “verkia” dėl 
Amerikos pasitraukimo

Wilsonas smerkia Ameri 
kos nusistatymą

Graži auka Lietuvai

Nacionalistai nepatenkinti 
varijos diktatorium.

Ba Gailisi” kad Amerika atsisakė 
“gelbėti Euorpą”.

Esąs negarbingas ir bailus, de
lei Amerikos šalinimosi Eu
ropos reikalų.

WASHI'NGTON, lapkričio 8 
d. (LIB.) — Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 4-tas Apskri
tys CqnnectiĮc)nitt Valstijoje, 
prisiuntė, per pil. 
lauską, Lietuvos 
auką $1,005.97
Lietuvon, Karo sanitarijos rei
kalams, įtaisymui karinio am- 
bulianso (ligonvežimio).

Auka jau persiųsta (Lietuvon.

Joną Mika- 
Atstovybėn 

persiuntimui
MIUNCHENAS, lapkr. 11.— 

Bavarijos kronprincui Rupp- 
rechti/i liko pasiūlyta pasis
kelbti save tikruoju Bavarijos 
karalium. Jam pasakyta, kad 
delei Ludendorfo ir Hitlerio 
su|kilimo nepasisekimo, 'Miun
chenas ir Bavarija pasiekė ga- 

kadangi toks I. lųtiiuois betvarkės laipsnį ir 
j kad tik jo užėmimas sosto ga- 
I lėtų viską sutvarkyti, nes vi- 
Isos partijos tada susivienytų ir 
I užmirštų senuosius kiviįrčiiuis.

Rupprechtais atmetė tą pa-j 
kvietimą.

Miunchene iškįlo netikėtas 
didelis pasipiktinimas diktato-Į 
riaus von Kahr valdžia už josĮb\-jU; 
nu'&maugimą! Ludėndo'rffo-lfit-1 ekonominę Europos padėtį, 
lerio sukilimo. Veikiausia jis| Valdžia bando suversti kal- 
paeina iš puUės tų moinarchis-1 tę ant prezidento Coclidge ir 
tų, kurie sfoju už Hohelzoller-1 valstybes sekretoriaus Hughes 
nūs, už kuriuos stojo ir Lu-|už suardymą tos konfercnci- 
dendo(i‘f.fas su Hitleriu, kuo-|joS, Bet yra kartu, visiems ži- 
met Kahr ir kiti bavariečiai I noma, kad pati Francija tos 
norėtų pasodinti ant Vokietijos! konfercn ei jos nenorėjo ir dėjo 
sosto Rupprechtą. I didžiausias pastangas ją sirtar-

Monarchistai dabar rengia!flyr, pastatydama nepakenčia- 
nutolatines demonstracijas Miunlynis aprubežiavimus, 
chene ir delei to von Kahr pa-1 butų padarę konferenci ją 
šitraukė iš savo rūmų ir per-1 naudingą ir nevaisingą, 
si-kėlė į reichswehro kazarmes,| .
iš kur jis valdo šalį, visados Anglą, numato smūgi 
apsuptas, karpių. , Franc,ja'-
Ludendorffas tebesąs gyvas. Ą ^NDONAS, fapkr 11 - 

(Anglai priima Washmgtono
Kalbama, kad įHitleris pasi- Į paskelbimą, kad ekspertų kon- 

[ traukė netoli Miuncheno (su I ferencija neįvyks be jokio su- 
1,000 ar 2,000 sekėjų ir dabar!sirnpinimo. Anglai skaito, kac 
buk rengiasi Miuncheną pulti. I tas incidentas parodė Ameri-

Gen. (Ludendorff, kuris taip-1 kai, jog svarbiausia Europos 
jau yra paliuosuotas, esąs savo I bedą yra Francijos nepastovu- 

taip gerai pažįsta

ge-

pa-

Francija užvesianti aiški 
ras derybas su Vokietija

Atskirai nuo kitų talkininkų 
tarsis apie kontribuciją.princo sugrįžimą Vokietijon. 

Kada kancleris Stresemannas 
gavo talkininkų notą, jis pasi
tarė su prezidentu Ebcrtu ir pa
skui įsakė kronprinco paspor- 
tą datuoti lapkričio 12 d., vie
ton lapkr. 10 d.

“Mes nepaisysime protesto”, 
pasakė Stresemannas. “Kron 
princo sugrįžimas yra grynai | tuoj paprašys 
vidurinis Vokietijos klausimas I komisiją užvesti 
ir jis jau yra išrištas.” (Vokietijos

PARYŽIUS, lapkr. 11. 
Pusiau oficialinis laikraštis 
Tems paskelbė, 1 kad Francija 
neužilgo už ves atskiras dery
bas su Vokietija apie kontribu
ciją. Kadangi ekspertų konfe
rencija neįvyks,

Le

BERLINAS, lapkr. 10. — 
Buvęs Vokietijos kronprincas 
Friedrich Wilhelm vėl yra 
Vokietijoje. <

Apleidęs* Wiaringouą šįryt 4 
vai., lydimas tik savo pagelbi- 
ninko majoro Mundler, kuris 
kartu su? juo gyveno ištrėmi
me, apie 10 vai. perėjo Vokie
tijos sieną (rubežių) ties Ol- 
ednzaal. Anksti vakare Vokie
tijos sosto įpėdinis atvyko j 
Hanover ir tuojaus nuvyko 
pas buvusį savo komanduoto- 
ją fieldmaršalą Hindenburgą. 
Jo žmonės nepažino ir tik pa
sitiko jį grupė monarchistų.

Po apsilankimo pas Hinden
burgą kronprincas išvažiavo ir 
manoma, kad jis apsinakvos 
dvare ties Hanoveriu. Ryto jis 
vyks tiesiai įį Ocls, Silezijoj,! 
kur dideliame dvare gyvena jo 
šeimina.

Kronprinco sugrįžimas Vo
kietijon buvo labai tykus, kaip I 
ir jo pabėgimas į Holandiją po Į 
karo. Jis važiavo savo mėgia-1 
mu automobiliu su maj. Mun-| 
dler ir dviem vokiečių poli-Į tą, o kiti — Hohenzollernus. I smarkiau veikti ir bandys at- 
cijos viršininkais ir šoferiu?, o (Socialistai ir demokratai tammonarchiją. Net ir 
kitame automobiliuje jis vežė-1 priešinosii, bet StresemannasIaugštuose politiniuose rateliuo- 
si bagažą. [vistiek paėmė viršų. Nutarimas Ise kalbama, kad monarchistai

Jis gavo Holandi/jos vizą va įsileisti kronprincą tapo pada- j vėl darys bandymų pakeisti 
kar. Pirm išduodant vizą jam ptas dar socialistams dalyvau- valdzią.
buvo pranešta, kad jis daugiau Įiant kabinete. I

Skaitoma, kad Ludendorffo I rateliai taipjau
| ir Hitlerio suminimas Bavari- k kronprinco sugrįžimii, ka- 

’Įjoj nėra laimėjimas respubli- Įkangi atsteigimas monarchi- 
kos, bet bavariečių (Ruppre-|j°s veikiausia panaikintų viltį 
chto Wittlebach) lląimėjimasįgauti kontribuciją.
prieš Hohenzollernus jų kovoji Vokietijos valdžia tikisi, kad 
už Vokietijos sostą. Bet dabar ambasadorių taryba bandys 
visi monarcbiisitai susivienijo I kronprinco klausimu ką-nors 
ir pradėjo dar smarkesnę kovą I veikti. Eina bandų, kad bus 
už Hohenzollernus. bandoma priversti Vokietiją

Gels, kur kronprincas turės I išduoti kronprincą Francijai.
apsigyventi, yra valdomas so-1
e.ialistų ir komunistų. Kad ištrukus nuo kareiviavimo

pasirėdė moterimi — liuosas.

FORT SNELLING, Minn., 
liepos 11.— Frank Schweigho- 
fer iš Stradford, Wis., kad iš
trukus nuo kareiviavimo, per 

.penkis metus gyveno pesirėdęs 
BERLINAS, lapkr. 10. —Į moterimi. Jis dienomis slapstė- 

Ištremtasis Duisbergo butrgo-jsi, 0 naktimis dirbo ant savo 
mistras Jarres, kurį franeuzai Į farmos kaipo moteris. Betgi pa- 
buvo nuteisę kalėjiman, bet Į galios tapo suimtas ir atiduo- 

“REIKIA paskui ištrėmė iš Rulir dist- tas teismui. Teisėjas tečiaus jį

Kronprincas Silezijoj
žmonės numato naujas uno- 

narchistų pastangas atsteigti 
monarchiją.

tai Francija 
kontribucijos 

derybas su 
atstovais klausime 

I Tuojaus pasiųsta žinią į Wie-Į Vokietijos nuojiegumo mokėti
riugen ir kronprincąs ąpleiįoj kontribuciją. \ 
savo ištrėmimo vietą.

Kronprinco atsisveikinimo 
: laiškas su savo draugais Wie- 
ringene yra paprastas. Tik pa
rašas i>o laišku “Wilhelm” ai
škiai rodo, kad jis tikisi kada 
nors tą vardą nešioti ant Vo
kietijos sosto. Wilhelm III bu
tų sekamas Vokieti jos kaizeris, I RERILINAS, lapkr. 11. 
jei monarchistai įstengų jį pa- j Ex-kronprincas Friedrich Wil- 
sodintiant sosto. |helm jau sugrįžo į savo dvarą

Jis prisižadėjo ramiai gyventi I Dels, Silezijoj, ku*r jau nuo 
savo dvare Silezijoj, bet Berli-penai gyveno jo šeimyna, kuri 
no monarchistai 
sako, kad jis u*ž 
triumfai iai įeis 
užims prarastąjį 
stą.

Pats Stresemannas norėjo. |laikui pasimatė 
kad kronprincas sugrįžtų Vo-1 deribuTgu. 
kietijon. Jis tuo tikėjosi su- I Vokietijos 
skaldyti monarchistus, kurių Irimauja dėl 
vieni, bavariečiai, nori pasodin-1 grįžimo. Jie numato, kad mo
ti ant sosto! Bavarijos Ruprech-1 narohistai dabar pradės

tam netiki i | nebėgo su kronprincu Holan- 
kelių mėnesi’ Įdijon, bet pasiliko Vokietijoj.
į Beriiną iri Kronprincas nebuvo niekur 
laike karo so-1 sustojęs Vokietijoje, 

jHonovery, kur jis
su

, išėmus 
trumpam 
gen. Hin-

žino n ės 
kronprinco

betgi ne
su-

dar

į HOlandiją sugrįti nebegalės.
Vokietija gi išdavė pasportą, 

nežili ri n t talkininkų protesto 
Vokietijos valdžiai prieš kron-

Talkininkų, ypač Franci jos 
yra susidomė-

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.
Nes darbų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant
NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”*
šimtai lietuvių, skaitydami
NAUJIENŲ skiltis f
DARBININKŲ”, susiranda ge-1 rikto, dabar tapęs kanclerio I paliuosavo —- esą ir taip jis už
rausiu darbų. Ir tai moteris ant

.FRANCUOS PRIEŠININKAS 
GAVĘS VIETĄ MINIS

TERIJOJE.

Stresemanno paskirtas vidaus tektinai prisikentęs. Ryto jis 
reikalų ministeriu. Jis yra di- sugrįš į savo ūkę, bet jau kaipo 
delis franeuzų priešas. I vyras.

PARYŽIUS, lapkr. 11. — 
'Frar.jĄja. y.cja krokodiliaus 
ašaras delei Amerikos atsisa
kymo dalyvauti ekspertų kon
ferencijoje., kuri turėjo ištirti 
Vokietijos nuojiegumas mokėti 
kontribuciją. Amerika gi atsi
sakė dalyvauti toje konferen
cijoje delei pačios Francijos 
uždėtų didėlių tai koferencijai 
suvaržymų.

Konferenciją palaidojus, nes 
Amerikai nedalyvaujant ji ne-

na ir sakosi gailintis, kad 
Amerika atsisakė sugrįsti į 

Europos politiką, |kad. pagel- 
a Įsteigti finansinę ir

Penki žmonės užmušti
GHICAGO. — Pereitą sep- 

tintadienį automobiliai užmu- 
šė keturius žmones, o penktas 
mirė nuo žaizdų. Keletas žmo
nių sunkiai sužeista.

Keturi žmonės užmušti

kurie
ne

dvare ir arti galutino nervų Imas, kurį 
paįrimo dėl nusiminimo, kad Į Anglija, 
jam teko dalyvauti tokioj ko-1 Anglai 
miškoj “revoliucijoj.” Jis ne-1 yra ir tuo, kad svarstymai apie 

sąs nusižudęs, kaip kad buvo I tą konferenciją privedė prie 
paėję gandai. Jis esąs namie ir Į Belgijos atsiskyrimo nuo/Fran- 
davę.s žodį valdžiai, kad jislcijos. Belgija jau senai neno- 
ten ir pasiliks. Iromis vilkosi paskui Franci-

jos uodegą, bet dabar ji išdrį
so užimti nepriklausomą pozi
ciją.

Ga) nuvers Belgijos valdžią.
PARYŽIUS, alpkr. 11. ~-Į BRIUSELIS, lapkr. 11. — 

Francuos otfictialiniai piatelliai Į Qpozjcįjos rateliuose skaitoma, 
užginčija gandams, kad Prc-|ka<l ekspertų konferencijos 

t reiškia galą
Kabinetas

Francija nieko nedarys
11. —

taipjau patenkinti

mieras iPoincare mano naujus j j<įpkimas 
žygius prieš Vokietiją iš prie- Theunis kabinetui.
žasties kronprinco sugrįžimo. LurėsįąS pasitraukti prieš už- 
Esą maršalas Foch priešinasi |8ij.arant ateinantį trečiadienį 
tolimesniam praplėtimui oku
pacijos, o ir Poincare nepaiso 
kur kronprincas gyvens iki 
pataps pavojam Francijai.

atstovų buto posėdžiui.

ne-

ir suformuluojant ir 
sulig augščiausiais 

internacionalinės poli-

WASHINGTON, lapkr. 11.— 
Buvęs prezidentas WoodroXv 
Wilson, kalbėdamas viešai į 
Amerikos žmones pirmą kar
tą po to kaip jis apleido Bal
tąjį Namą keli metai atgal, 
pareiškė, kad Amerikos nu
sistatymas po pasaulinio karo 
yra “.labai niekingas, baukš- 
tus ir negarbingas”.

Francija ir Italija, sakė Wil- 
sonas, pavertė Versalės sutar
tį j skutą popieros.

Wilsonas sakė, kad tikrąją 
reikšmę Mūšių Paliaubos die
nos galima butų parodyti tik 
atidedant į šalį egoistinius in
teresui 
veikiant 
idealais
tikos. Esą pasaulio padėtis ga
li būti pegerinta griežty nu- 
sisprendimu vadovauti ir dirb
ti, kad įsiviešpatautų teisybė. 
Esą dabar tam yra gera pro
ga, kadangi tuo kaip tik rūpi
nasi id kita didelė šalis..

Wilsonas kalbėjo penkis mi
nutes. Tečiaus jis kalbėjo ne į 
minią, o savo namuose į ra
diofoną. Jo kalba buvo girdė
tis rytinėse ir veik visose cen- 
tralinėse valstijose.

Nors Wilsonas kalbėjo tik 
penkias minutes, bet buvo aiš
kiai girdėtis, kad jis pavargo. 
Jo balsas buvo drebantis 
vietomis sunku buvo 
prasti. Tai visai ne tas 
no balsas, kuriuo jis 
prakalbas kongrese ar
sueigose. Dabar kalbėdamas 
jis tankiai pritrukdavo kvapo 
ir sustodavo kad kvapą atga
vus. Iš visos kalbos jautėsi, 
kad Wiilsonas tebėra sunkiai 
sergantis ligonis.

GHICAGO. Ptreitą šeštadie
nį automobiliai užmušė ketu
rius žmones. Iki tai dienai, nuo 
naujų metų Chicagoje attto- 
mobiliai užmušė jau 613 žmo
nių.

DU ŽMONĖS NUŠAUTI

Daug žmonių žuvo 
Rumunijoj

Negalėjo prirodyti, kad už
muštasis gyveno — užmu

šėjas paliuosuotas.

ir 
jį su- 

Wilso- 
laikė 

kitose

CHICAGO.— Peter Mangles, 
menamas munšaino šmugelnin- 
kas, trijų žmonių liko nušautas 
prie 915 Milton Avė. Spėjama, 
kad tai pasekmė karo tarp 
munšaino šmugelninkų. žmog
žudžiai pabėgo.

Neužilgo po to užpakaly 858 
Milton Avė., rasta nušautą ke
letą mėnesių atgal pašalintą po- 
licistą Robert Manga. Jis laikė 
rankoj tuščią revolverį.

Kiek ankščiau matė juos va
žiuojant automobiliu policistas 
Hughes, kuris dar juos sustab
dė ir iškratė, j ieškodamas gink
lų, bet nieko pas juos nerado.

MARAS MOROKKOJE.

GIBRALTARAS, lapkr. 11.— 
Iš Larache, Morokkoj, prane
šama, kad ten šiandie nuo ma
ro mirė 40 žmonių.

Šiandie—apsiniaukę, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:56 v., leidžiasi 
4:33 v. Mėnuo leidžiasi 7:46 v. 
vak.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

BUCHARESTAS, Rumuni- 
,oj, liepos 11. — Daug žmona; 
liko užmušta ir desėtkai žmo: 
nių sužeista Dompesti fortui, 
sostinės pakraščiuose, vakar 
eksplodavus. Per daugelį va
landų miestas buvo pavojuje 
delei sprogstančių šovinių, ku
rie nukrito gana toli nuo forto. 
Nuostoliai yra dideli.

| Jaunas brolis nušovė brolį.
CHICAGO. — Victor Law- 

Įrence, 12 m., River Road, Elm- 
wood Park, užpykęs, kad jo vy
resnis brolis Clarence liepė pa
dėti jo naują šautuvą, kurį Vic
tor rado daržinėj, paleido du 
šuvius, kuriais jis ant vietos 

(savo brolį užmušė. Victoras da
bar sėdi kalėjime. Daktaras sa- 

ko, kad jis yra nesveiko proto.1

GHICAGO. — Michael Eulo, 
kuris buvo kaltinamas užmu
šime Sam Sperling, kurį jis 
nužiūrėjo turint perdaug arti
mų ryšių su jo pačia, liko pa
liuosuotas teismo, kadangi pro
kuroras negalėjo įrodyti liudy
tojais, kurie pažinojo užmuš
tąjį, kad užmuštasis kada-nors 
gyveno, reiškia buvo gyvas, 
per ilgesnį laiką. Nors proku
roras turėjo užtektinai liudy
tojų apie jo užmušimą, bet ne
turėjo liudytojų, kurie butų 
prirodę, kad jis gyveno, tai ir 
prisiėjo bylą prieš Eulo panai
kinti.

įLAFAYETTE, Ind.; lapkri
čio 11.— Mrs. Wm. Martin už
davė nuodų dviem savo duk
terim, 7 ir 16 metų ir paskui 
pati nusinuodijo. Dukterys yra 
arti mirties.

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie- 
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa- 
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
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 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., 

...r...... ;
Chicago, UI
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Bolševizmo adventas.

Gaisras

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare, Į
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J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

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

ANT NAUDOS.

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu

809 W. 35th SI., Cliicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
w Parduodam Laivakortes. •

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel. Central 6390

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

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

1311 Recter Building
7S West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washincton St.

Cor. VVashington & Clark

Namą Tel.: Hyde Purk 3395

Tel. Lafayette 4223
Plumbing*, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viijudos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, EI!. Į

sutaupyti jums nuo

$5 iki $25
arba overkauto. Mes

Tortai

Viralai

I >11011.1

Saldainiai
Žuvis

Tel. Dearborn 3105

tas krautuvninkui — visi šitie ir kiti atsar

Tai

se induose
rūmą.

Sosai
Mėsos

(i
>\

Kas Dedas Lietuvoj
Menas ir karyba

Musų Teatras.

d
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Kaunas. [ L. Ž.] Spalių 7 
12 vai. dvejus metus remontuo- 
jamae Miesto Teatre buvo da
roma bandymų. Valst. Operos 
Orkestrais darė repeticiją; 
Operos artistai — p. Sodeika, 
p-nios Grigaitienė ir Gaitaunio 
nė — padainavo keletą iš Faus
to arijų, — tai mėginimai pa
tikrinti teatro akustikai. Ka
dangi scena dar neįrengta, tai 
tuo tarpu sunku ką pasakyti ir j 
apie akustiką, tuo daugiau, kad į 
ir teatras tuščias.

Teatras, dėl kurio tiek daug 
prikalbėta, tiek daug prisisielo- 
ta, kuris iš oro neblogą daro 
įspūdį, — iš vidaus atrodo la
bai mažas; jautiesi lyg prislėg
tas, suspaustas, 
Ir visas jis — lyg 
perdaug iš dviejų 
briaunų suplotas, jų pagaržini- 
mo—spinduliuoti gražiai ap- 
šviežiamo skritulio — viso ne
matai; jis nulindęs užpakalin. 
Tas podraug su parterio trum
pumu sudaro slegiančio įspū
džio.

Vietų visuose penkiuose au
kštuose busią apie 800. Sce
na beveik iš visų vietų gerai 
matosi ir artistai iš jų gerai 
girdisi. Geriausios — tai Pre
zidento, Ministerių ir diploma
tų ložos vidury pirmo jaruso.

Scena labai didelę. Kiti pato
gumai—laiptai, fojė ir t.t., ro
dos, bus dideli.

Tuo tarpi? šio teatro Kaunui 
gal užteks, o gal bus ir daug. 
Ret viena reikia konstatuoti: 
teatras oficialiai bus atremon
tuotas (senų dalių beveik neli
ko). Taigi, kalbant apie teat
rą, kaipo apie naujai pastaty
tą, — jis visgi labai mažas ir 
menkas (gal tiksliau—-mizer- 
nas).

Gal būt, kad mes prie jo 
priprasime, susigyvensime, — 
gal jis bus jaukus. Turint gi 
omeny tą, kad jis turėsiąs ge
rą akustiką, kas ypač svarbu, 
gal būt jis bus ir geras.

Tuo gi tarpu jis dar reikalin
gas apie du mėnesiu darbo.

—A'llegro.

ypač partery, 
kaž kaip 
priešingų

Liny ūkis Lietuvoje

ėja pas Vaitkevičių, ir pasisko
lino medžiokliu j šautuvų. Par
ėjęs namo vienų kitų kartų 
mėgino šauti, bet šautuvas ne
šovė. Atsinešęs šautuvų trio- 
bon, pradėjo krapštyti šovinį. 
Vienu 'akymirksniu sprogo šo
vinys ir pataikė \ jo uošvei 
Gurauskienei teisia į kritftinę. 
Sužeista tuojau pasimirė.

gesintojams, kiti namai liko 
išsaugoti. Iš pradžios buvo 
spėjama buvus padegimų, bet 
vėliau ptitirta, jog tų vakarų 
namiškiai buvę labai įgėrę 
prie arklių eidami užkrėtę 
cigaretų.

Buto Telefonas 
Armitage 3209

ir
iš

“cSnt™ «oT DR. h. a. broad 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas Stdte gatvės.

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

Gal jums reikalingi 
akiniai

S. L. FABIONAS CO.
Vilnius 2 Didelės Dovanos 2

Židikai. Maž. aps. [“L. Uk.”] 
Sugaudžių kaime iš 16 į 17— 

| IX š. im ūkininko Julozo Vit
kausko sudegė kūtės. Kartu su
degė 3 dirbami arkliai, 4 mel
žiamos karvės, 10 penimų kiau
lių ir visas žaliasis pašaras. 
Pribuvus iš Sugaudžių dvaro

Daba r Vilu iai'j e į va iri ausi ų 
gandų pilna. Žmonės kalba 
apie busimas riaušes — žiūrėk 
jau prekių kainos ir pakilo; 
paėjo gandas apie miesto dar
bininkų streikų — ditona visai 
išynko, cukrus arba taip pat 
išnyko arba pabrango ligi 45,- 
(M)O svarui. Kalba apie visuo
tinų streiką Lenkijoj — visos 
prekės nyksta iš krautuvių ir 
brangsta be galo be krašto. 
Tikras bolševizmo adventas,— 
sako “Liet. Rytai”.

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

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “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.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

JEI paprasto laikraščio negalit! 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos. i

JEI nuolatinis skaitymas knygą ir ( 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą. I

JEI saulės šviesa išrodo perdaug į 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dida- ; 
snės šviesos pagamina mirksl- 
jimą.

JOHN J. SMETANA I
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So, Ashland Are. 
kampas 18 gctvėi

Ant trečio augšto virš Platto ap- i 
tiekos, kambariai 14,-15, 16 ir 17. I

• tr_i___ ------------- a .—ji_j a —»---------

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovanų

NEPSEINAMYBE KIEKVIENUOS NAMUOS
Ar Protaujanti Šeimynos Motina
Vartotu Pieną, Kurį Ji Abejoja?

Borden s Evaporated (Bordeno Garuodinta-
sis) pienas tai yra pienas, kuris yra patie
kiamas didžiausiu atsižiūrėjimu į saugumą
ir maistingumo vertę. Uždengimas pieno
skardinių švariu skaruliu, kad neleidus įkri
sti nei mažiausiai dulkelei pieną gabenant i
tuštyklą — atsargumai, tokie kaip specialė
veterinarinės inspekcijos Bordeno kaimenių
— specialė priežiūra apsiėjimo su pienu per
visą garuodmimo procesą — galutinis ištyri
mas kol dar užbaigtas gaminys nėra pasiųs

Bordeno Garuodintasis Pienas yra tyras kai
mo pienas — gardus su kava ir virti.
yra vienas pienas pašalinus vandens pervirsi
Jis yra sterilizuotas ir uždarytas sandanuo-

kurie užtikrina jo absuliutų ty-

Jūsų krautuvninkas nori pasigerinti savo
kostumeriams todėl jis persą jums Bordeno
pieną nepaprasta norminių rusių kaina, nors
kartais jis pats daugiau užmoka.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tek: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

Kama $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinSii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted Str^ 
Chicago, III.

Kaunas. [Elta] — Statisti
niais daviniais, šių metų linų 
pasėllio plotas užėmė Lietuvo
je drauge su Klaipėdos kraštu 
52.100 hektarų. Klaipėdoj už
sėta 500 hektarų. 1 hektaro 
derlius siekia 10 centnerių 
grudų ir 8 centnerių pluošto. 
Palyginus su pereitais metais 
š. m. {Lietuvoje linų derliui 
kiek mažesnis, nes 1922 m. 
buvo surinkta nuo ektaro 11 
centnerių grudų ir 8 centne
riai pluošto. Užsėta pareitais 
metais buvo 51,200 hektarų. 
Vietiniams reikalams pernai 
buvo suvartota 225,000 centne
rių pluošto ir 310 grudų, li
kęs gi kiekis eksportuota. 
Amerikos lietuvių bendrovė 
“Rūbas” rengia Tauragėj linų 
valymo ir verpimo fabrikų. 
Rus įrengta 2000 šeivų linams 
verpti. Per valandų galima 
bus suverpti 500 kilogramų 
linų. Fabrikoj dirbs 2n0 žmo
nių. Šiemet rudenį manoma 
užbaigti fabriko (įneių/mą, o 
ateinantį pavasarį pradėti dar
bų. Pirmiausia bus verpiama 
linai ūkininkų reikalams ir 
antroj eilėj rinkai. .

Neatsargumo auka
Židikai. Mažeikių aps. [“'L. 

Uk.”]. Nesenai Židikų dvare 
per neatsargumą, žentas nušo
vė savo uošvę. Atsitiko taip. 
Varnos pradėjo nešti ūkininko 
(iausilio viščiukus. Perpykęs 
jis norėjo varnas išaūdyti. Ne- 
t turėdamas savo šautuvo, įnu-

gumai padaro Bordeno Garuodintąjį Pieną
tokiu, kuriuo visuomet gali pasitikėti.

Gauk Bordeno Garuodintąjį Pieną, išpildyk
kuponą pažymėdama sau pageidaujamus re
ceptus, o mes pasiųsime juos dykai.

Borden Building, New York

KUPONAS
7

Pyragaičiai
rūdingai

Chicagoj Ofisas
510 N. Dearborn St.

tVfcPORtf0
MILK

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą mėnesį, aš gydysiu visui 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionali mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantii 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.0C 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aj 
galiu suteikti jums geriausį gydyną 
žinomą lųedicinos mokslui.

Dr. H. G. Martai 
337 W. Madison h 
Chicago, 111.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 n» 

tai — puikiausiai 
darodymas, kad a 
i esu pasekmingtf 
ir prieinamas, ai 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESA. Tegul Wasarma 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuc 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ii 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINĄ CIJ A $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po j> 
Seredomis ir subatonds: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliornis: 9 lig 1. 
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, Iii.

GERK. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovai kurios 
skelbiasi Naujienose.

ant jūsų siuto
turime visokio mąterijolo kokio jų« 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai SI 8.50
ir augščiau ▼
Vaikų siutai ir overkautai C? O KfY 
Ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

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

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Garsinkitės Naujienose
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Detroit, Mich.

Vieno mėnesio nuotikiai.

Spalių 7 d. įvyko “Ateities” 
Choro koncertas. Programą 
išpildyti daug prisidėjo solistas 
Julius Krasnjickas iš ’Glevelan- 
do ir pats Ateities Choras bei 
choro nariai. Julius Krasnic- 
kas yra neblogas dainininkas, 
turi malonų balsą ir jau pusė
tinai praJavintą. Kaip iš dar- 
l>ininko daugiau negalima ir 
norėti. Jo dainavimu publika 
buvo patenkinta. Pats choras 
dainavo per tris sykius. Sudai
navo neblogiausia, išskiriant 
vieną dainą, kur buvo trukif- 
mų. Duetas, nors pirmą syk 
pasirodė, sudainavo dvi dainas 
vidutiniškai, paskutinę pras
čiau. Publikos buvo gal netoli 
trijų šimtų.

apie 20 žmonių. Tokiu budu 
ir kalbėtojui buvo nesmagu 
kalbėti kedėms. žodžiu sa
kant, su “proletariato diktatū
ra” komunistai nuvaikė nuo 
savęs mases, ir šiandien į pra
kalbas publika visai nesilanko. 
Mat pamatė, kad tie “diktato
riai” yra tik tušti barškalai. 
Sako vienaip, o daro kitaip. To
dėl taip publiką atšaldė, kad 
dabar ir su teisybe sunku pri
eiti prie žmonių...

**

*Tos pačios dienos ^vakarą 
House of Masses Liet, progresy- 
vė Dainos Draugija vaidino tri
jų veiksmų žaislą — “Trokštu 
Mirties”. Veikalas, matyt, 
menko rašytojo rašytas. Kai 
kurias vietas turėtų režisoriai 
taisyti. Vis ddl to iš bėdos ga
lima vaidinti, ypač tirtrint ga
besnius aktorius, 
dramiečiai sulošė 
kyti, kad gerai, 
daugiausiai nauji 
riems, gal geriaus ir sitoku pa
daryti. Man iš sykio buvo nuo
stabų, kodėl dižiuma nauji ak
toriai, kiir senieji? Bet vienas 
iŠ dramiečų paašknino, kad 
visus geruosius aktorius turi 
paėmę, veikalai “Veidmainystė 
ir Meilė”, kurį losią 16 d. gruo
džio.

Žmonių buvo nemažai, ypač 
šokikų nemaža susirinko.

*

šiuo sykiu 
negalima sa- 
Matyt, buvo 

lošėjai, ku-

*

J d. ALDLD., 52 
.17 kp. darb iečiai 

rengė vakarą House of Masses. 
Žmonių buvo visai mažai, gal 
nedaugiau kaip 50, bet šokiams 
susirinko daugiau. Statė “Vel
nias ne tx>ba”. Sulošė kai ku
rie aktoriai neblogiausiai. Da
bar klausimas, kodėl publikos 
taip mažai, ir tai trijų organi
zacijų? Gal dėlto, kad tą vei
kalą jau kelintą syk stato, o 
antra, gal moterys nemyli, kad 
vyras vadina “velnias ne bo
ba”. ..

Važiuodamas į vakarą sutin
ku vieną pažįstamą. Klausiu, 
ar važiuosi pažiūrėt veikalo 
“Velnias ne boba”? Atsako: 
“Aš tą veikalą jau lošiu* penkeri 
metai, —velniam aš dar vešiu 
50 centų. — Kaip tai, sakau, 
lošiat penkeri metai? Aš jūsų 
niekad nemačiau scenoj — Jis 
man atsako: “Kai apsivesi, tai 
ir tu loši. — Tada supratau 
dalyką.

Paeinu toliaus, susitinku ant- Į 
rą pažįstamą. Klausiu: Ar va-1 
žino j i pažiūrėti veikalo? — Ko- [ 
kio? — Aš jam aiškinu, kadi 

mokytojas, pats (šiandie bus rodoma “Velnias nei 
— Nevažiuosiu atkir-|

“revo-

pačioj

♦ *

*
Spalių 14 d. įvyko AIDILD. 

52 kp. susirinkimas. Nuėjęs 
jau radau susirinkimą uždary
tą. Paklausus vieno tavorš- 
čiaus, kodėl šiandien nėra su
sirinkimo, jis man atsakė, kad 
“buvo, bet jau utžsdbaigė, nesu
spėja! ateiti”. Tai jau ne prieš 
dorą, reikėtų į istoriją įrašyti 
tokį atsitikimą — pamislijau 
sau. Visada (laikydavo susirin
kimą per 6 valandas ir tai ne
užbaigdavo, o dabar į valandą 
ir pusę atliko. Turbūt 
liucija” išsibaigė...

♦ *

*
Tą pačią dieną ir toj

svetainėj apie 3 vai. po pietų 
bitfvo ALDLD. 52 kp. “agitacijos 
numerio” prakalbos. Kalbėjo 
vienas iš buvusių (reinkotų) 
agentų P. Pekoraitis. Apie jo 
kalbą čia nėra ko rašyti, nes 
jis pats nežinojo apie ką jis 
kalbėjo. O keliolika klausyto
jų, ir aš dantis sukandę dalai- 
kem iki galui, nes buvo gaila 
palikti vieno kalbėtojo. O kal
bėjo jis apie dvi valandas. Kad 
ir nieko doro nepasake, bet tu- 
nim atleisti, nes labai kosėjo— 
sakės, kad prie pečiaus sėdėda
mas šaltį pagavęs. Mat, nebūt 
buvęs biznierius — žino, kam 
kaltę sifversti. 

* *

Lapkričio 
kp., LMPS.

Spalių 20 d. House of Masses 
įvyko koncertas, kurį rengė 
net trys organizacijos. Koncer
te dalyvavo Baukiutė iš Cleve- 
lando, dainininkė Jerašiunienė, 
Aido Choro
Aido Choras, ir dar viena mer-1 į>oba”.
gaitė (pravardės neįsidėmėjau) . La: — tulriu ją jau dešimts me
lš solistų geriausiai dainavoLy namįe jr man pakako... Nu- 
Jerašiunienė ir choro mokyto I Sprendžiau važiuoti vienas, bet 
jas. Baukiutė šiito sykiu buvo [ važįuodamaS munmu, kokios 
silpna. Nors teisybę pasakius, Į bus pasekmės. Jos buvo ne ko- 
toj svetainėj bloga dainuoti. | kįos> Mat vedę vyrai nenori 
Nors ne taip gerai dainavo, bet j (Įaugįaiis matyti “Velnio ne bo
de tro it iečiai suteikė jai bukietą 150^ o moterys nenori kad jas 
už pirmesnį gerą dainavimą. Laįp nįekįntų. Ateityje rengė- 
Aido Choras šiuo sykiu prastai I jaį turgfų kreipti daugiau do- 
dainavo, prasčiau kaip kad pir-1 mg8 j veįkalą, kad neįžeidus 
mą syk. Vienos dainos rodos Išmonių, nes kitaip draugijos 
nei neužbaigė. Rusų choro | nuostolių.
nebuvo. Turbift nekvietę pa-j ♦ ♦
dėjo apgarsinimuose. Taipgi | ♦
nebuvo mylimos H. Grebliekie-1 (Lapkričio 4 d. SLA. 21 kp. 
nes—kaip Vilnies koersponden- Lurejo susirinkimą. Susirinki- 
tas vadina. Kiti sako todėl ne-Jmas buvo skaitlingas. Mat Su- 
buvo, kad “Vilnies” korespon-l sivįenijime tautiečiai sq bolše- 
dentas pavadinęs “mylima”, iirjvikais ima daryti manevrus — 
dėl to vyras neleidęs. Sakau, [ žada karas. Kad tik nepa- 
tie. vyrai ir bailiai. | darytų suirimų Susivienijime. |

* * | —Kukulis. I
*

Spalių 21 d. ALDLD. 52 kp. 
turėjo paskaitą iš knygos 'Ka
rė—Kodėl?” i-------  —
nis. 
apie 30. 
įspūdžio

Buvo taip. šv. Petro D-ja iš- 
anksto skelbė, kad tą dieną 5 
vai. po pietų ji rengia koncertą, 
kuriame dalyvaus p. A. Pociaus 
vedamas Vyčių Choras iš Chi- 

[Įcagos. Tai pastebėję vietos ko- 
11 munisteliai iš ADP. nutarė ne- 
. | apsileisti ir tą pačią dieną su- 
. | ntfošti savo vakarą-koncertą, 
» pasikviesdami chorą iš Wauke- 

I gano.
Kadangi maskviškiai savo 

koncertą rengė 3y2 vai. po piet., 
’ I tai, susitikęs vieną maskvietę ir 
‘įjos kviečiamas, paskirtu laiku 
‘ nuėjome kartu, į jų koncertą.

Salė—German American Home 
—buvo dar beveik tušti. Kiek 

I palaukus pagaliau prisirinko 
Ikiek daulgiau per šimtą žmonių, 

■ | lcaj-tn su choristais io-
I čiais. Prasidėjo. Choras dair- 
Įmioja Maskvos himną: “Sveika 
I Rusija raudona”... Publika ne
rimauja, “draugai’*, kartu ir 

[“draugė” ploja katiries. Choras 
[menkai išlavintas, vis tik šiaiip 
| taip sudainavo.
[pagrindų Maskvos 
| cagiškis patauška
| lis, ir paleido 
| “visi katalikai, 
| ir socialistai visame pasauly — 
[vagys, sukčiai” — ir t.t. Matyt 
| salėj buvo maskviškiai, butą ir 
| kitokių žmonių, kurie pasipikti- 
|nę, Andriulio šlykščių! liežuviu 
| ėmė paskui vienas kitą eiti laib 
|kan. Aš pats, būdamas lietuvis, 
[sumaniau dūlinti laukan, nors 
| buvau užsimokėjęs už save ir 
“draugę” net pusantro dolerio 
ir tik dalį pro gramo tegirdėjęs. 
Bet ir pasilikti nebenorėjau — 
biaurėjaus. Išėjęs iš salės ra
dau apie dvidešimts lietuvių — 
vieni jų rengėsi eiti namo, kiti 
į kitą koncertą. Vienas skundė
si, kad jam visa ko tekę matyt, 
bet dar nebuvo atsitikę, kad utž- 
si mokėjęs pi n i glife gautum ko- 
lioti ir užgaulioti. Kiti jam 
(pritarė pasibažydami, kad dau
giau į Maskvos patriotų paren
gimus kojos nehekedsią.

Apie 5 valandą po pietų nu
ėjau į šv. Petro dr-jos vakarą. 
Žmonių prisirinko pilna salė. 
Neužilgo pasirodo p. Pocius su 
chicagiškių vyčių choru. Čia 
jau buvo viskas kitaip. Choras, 
p. Pociaus diriguojamas, dai
nuoja gerai ir publika pasigerė
dama ploja ir šaukia daugiau 
dainuoti. Paskui buvo suvaidin
ta komedija “Kas bailys?”, o 
vaidinimui pasibaigus buvo šo
kiai iki vėlumai nakties. Žo
džiu, šis vakaras ipatenkiuo ke- 
noshiečius, ir; tuo budu lietuviš
kieji vyčiai pilnai “subytino” 
maskviškius “vyčius” — komu
nistėlius.
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Skaitė Pr. Jačio-1 
Žmonių buvo visai maža,! 

Pats skaitymas jokio! 
nedarė klausytojams. į

♦ ♦ f

Kenosha, Wis.
Margumynai.

28 d. ta pati kuopa Spalių 28 dieną turėjome prchSpalių
rengė prakalbas Daileryje, De-1 gOs pasiklausyti net dviejų kon- 
troito priemiesty. Kalbėjo K. certų. Mat vietos maskviškiai 
Tamošiūnas, nesenai sugrįžęs ii Į vyčiai norėjo “subytinti” atsi- 
Oetuvos. Prakalbą pasakė nie
ko sau. Bet klausytojų buvo

c ertų. Mat vietos maskviškiai

lankiusius chicagiškius lietutfvių 
vyčius.

Pasirodo ant 
vytis, chi- 

Andiriu- 
burnelę: 

tautininkai

* ♦
♦

Lapkričio 4 dieną S|LA. 212 
kuopa savo mėnesiniame susi
rinkime nutarė surengti atei
nančių Naujų Metų dieną kon
certą ir balių Schlitzo salėj. 212 
kuopos “Dailės Choro” vedėjas 
St. Vaitelis ir organizatorius 
J. Macnoriufe žada dėti visų 
pastangų, kad koncertas pavyk
tų kuogeriauiai.

♦ **

Tą pačią dieną L. B. [Ką tos 
raidės reiškia? —N. Red.] drau
gija turėjo Schlitzo salėj vaka
rą paminėti savo 12-kos metų 
sukaktuvėms. Programas, kurs 
prasidėjo 3 v. po p., susidėjo iš 
trumpų prakalbų, dainų ir mu
zikos. Pp. Jesilienė ir Jelinevs- 
kienė gražiai 
Vėliau buvo 
mai nakties.

sudainavo dūlėtą, 
šokama iki včlu-

* ♦ ♦

laipkr. 6 dienąAntradienį, 
German-American Home salėj 
buvo Wisconsino Muzikos Kon
servatorijos mokinių koncertas. 
Tarp mokinių pasirodė lietuviai 
Pranas Danikauskas p-lė Klivic- 
kaitė. Pastaroji jau* gerokai 
pasilavihus, gaila tik, kad tarp 
lietuvių ji mažai dalyvauja. Da
nikauskas irgi jau pasilavinęs, 
tik šiuo kart pasirinko dainas 
jo jėgoms dar persunkiąs, dėl to 
išėjo negeriausiai.—Slapukas.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “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 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Dykai Balsavimo Kuponas
DEL

‘Naujienų’ Automobilių Kontesto
Geras dėl 100 balsų

Aš čia prisiunčiu 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu 
įskaityti į kreditą:

Miss., Mr. arba Mrs

Adresas

Šis kuponas, gražiai iškirptas, užrašytas vardas 
ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstas į 
“Naujienų” Kontesto Departamentą, 1739 So. Hai
sted St., Chicago, III., bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.

Jums nieko nekainuoja, kad balsavus už jūsų 
draugą tais kuponais ir jus nesate verčiami būtinai 
balsuoti, jūsų Luoša valia. Surinkime kiek tik galite 
ir atsiųskite — jie visi bus rokuojami.

Tas kuponas nebus geras po lapkričio 19,1923.

Mrs. A MICHMIEVICZ-VIOIKIEN t
AKUŠERKA

8101 So. Haisted St., kampas 81 gal 
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 prie? 
gimdymą, laikt 
gimdymo fr pc 
gimdymo.

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

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

$15 JKryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 

savaitę
Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 

$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite i seną 
pasitikėtiną firmų, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurių galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

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

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

iškaitant subatas.

Town of
Lakes

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijas Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Haisted St.

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

CHICAGO, ILL.
s

Tel. Lafayette 3415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisų j Brighton 

Parkų
4454 So. Western Avė. 

(kam p. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakaro.
/

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼. 
3259 So. Haisted St., Chicago. UI.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6. iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Haisted St„
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tol. Prospect 1930 
Valandas pagal sutartį

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Haisted St. 
Gyveninio vietas 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StH 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Haisted St, 

Kampas 18 ir Haisted St.

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieria

8815 Soith Haisted Si.
Tel. Boulevard 1401

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

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Haisted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewidi

BANJS J
AKUŠERKA ■

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

3113 South ’ 
Haisted St.

HERZMAN^Ą
-IŠ RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pUtų, 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonai i

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1989 1

DR. S. A. BRENZA I
Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare »

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, III. |

Tel. Boulevard 9587

DK. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Haisted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dlenąg 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagg

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Valkų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

30 mėty patyrimo $0
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Rooeevelt Rd., , 
Phone Crawford 3140

DR. M. ŽILVITIS, > 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

/■"' ............. 1 1
I Jei abejoti akimis, pasiteiraak 
| Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
TeL Uoulevard ®4J<7 
4649 S. Ashland Ava 
Kampas 47-toa saL 

2-ros lubobe

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVE DENTISTfi
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, m.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.



Bet koks šiandie yra nu
sivylimas žmonėse po pen- 
kerių taikos metų, prasidė
jusių lapkričio 11 diena! 
Jie mato, kad nė viena pa
liaubų dienoje gimusi jų 
svajonė neišsipildė. Nei 
tautų susitaikymo, nei nusi
ginklavimo, nei materialės 
gerovės darbo masėms — 
nei, pagalios, paprasčiau- 
siųjų taikos sąlygų ištisoje 
eilėje šalių po tos karo aud
ros.

Kas gi padarė taip, kad 
visos gražiosios žmonių vil
tys nuėjo niekais?

Niekas kitas, kaip patys 
žmonės.

Pirmiausia tie žmonės, 
kurie tur savo rankose ga
lią ir valdžią. Paskui tie,* 

į kurie nenorėjo arba nemo
kėjo priversti savo valdovus 
kitaip elgtis.

Padėdamos ginklus, visos 
didžiosios valstybės iškil
mingai pasižadėjo viena ki
tai padaryti tarp savęs tei
singą ir draugišką taiką. Vi
si atsimemane tuos žodžius: 
“taika be aneksijų bei kont
ribucijų ir su apsisprendimo 
teise kiekvienai tautai”. Vi
si pamename gersiuosius 
prezdento Wilsono “14 
punktų”, kuriais buvo su
tikta vadovautis, rašant tai
kos sutartį.

Bet valdžios, laimėjusios 
karą, visus tuos iškilmin
gus pažadus sutrempė ir pa
kišo parblokštiems savo 
priešams pasirašyti tokią 
“taikos” sutartį, kokią galė
jo padiktuoti tiktai neapy
kanta, kerštas ir godumas. 
Visa, kas po to atsitiko per 
šiuos penkerius metus, tai 
buvo tiesioginės pasekmės 
tos milžiniškos valdžių ap
gavystės.

NAUJIENOS
(Tie Lltkvanlaa Daily Nava 

Pnhllihed Daily, ucapt Sandai |y 
ūTha Aithuanian Vawa Pib. C*., Ino,

Editor P. CrlKaitU 
1789 South Halsted Straat 

Chicago, III. 
Talaphona Roosavalt 85M

< Subscription Ra ten
88.08 per year in Canada.
17.00 per year outaide of ChicagA
88.08 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
irt Chicago, III., undar the act of 
Maivh 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liakiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 
idroy*, 1789 So. Halated SL, Chicago, 
III. — Telefoaasi Rooaeyelt 8500.

Uisimokijimo kainai 
Ehicagoje — paltui

Metams_____________________88.00
Pusei meta-------- - __, »......4.00
Trims minusiems 2.00
Dviem m4 našiam - - 7 i 1.50

• Vienam minėsiu! , , ,75
Ehicagoja per neitotejuaj

Viena kopija - - - , r , 8c
i Savaitei .... . 18c

Minesiui ----------------- , , .. 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chieageje, 

•paltu t
Metams 87.00

! Pusei metu , 8.50
Trims minusiame  1.75
Dviem minesiam , - 1.25
Vienam minesiui - - - - - - .75

i Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams 83.00
Pusei metu______ ___-......-.........4.00
Trims minesiams 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Drderiu, kartu su užsakymu.

Penkeri metai 
“Taikos".

Vakar buvo vadinamoji 
“armistice day”, musių pa
liaubos diena. Prieš penke
rius metus lapkričio 11 d. 
.visos kare dalyvavusios ša
lys padėjo ginklus, pasiža- 
dėdamos padaryti taikos 
sutartį atnaujinti draugin
gus santkius, kuriuos bu
vo nutraukusi baisioji pa
saulio skerdynė.

Džiaugsmas tą dieną visuo 
se karštuose buvo neapsa
komas. Žmonės sveikino 
kits kitą, pajutę, kad jie vėl 
yra artimai, broliai — o ne 
kits kito kraujo trokštantys 
grobuoniai. Su didele vil
tim jie žiurėjo į ateitį, tikė
damiesi, kad daugiaus jau 
nebebus tokių brolžudiškų 
kovų ir užviešpataus sutiki
mas tarpe didelių ir mažų 
tautų.

Atsiminti tas džiaugsmo 
Valandas ir tas dideles viltis 
yra malonu kiekvienam, to
dėl ir švenčiama kasmet tos 
paliaubų dienos sukaktuvės.

Žmonių masės tečiaus 
pergalėtojų šalyse nepas
merkė už tai savo valdžių, 
nepakilo ginti apgautąsias 
ir skriaudžiamasias šalis. 
Pergalėtojų liaudyse taip 
pat paėmė viršų neapykan
tos ir keršto jausmai ant 
teisingumo ir išminties.

Šiandien plačiuosius vi
suomenės sluogsnius visur 
yra apėmę nusiminimas ir 
apatija. Vis mažiaus ran
dasi žmonių, kure dar drįs
ta tikėtis ko nors geresnio;

vis mažiaus lieka žmonėse 
noro darbuotis ir pasišvęsti 
prakilnesniam tikslui.

Klausimas, ar ilgai taip 
tęsis. Ar reikės sulaukt da 
ir šeštųjų metinių paliaubų 
dienos sukaktuvių — be tai
kos?

Apžvalga
PARTIJŲ AR GRUPIŲ 

VALDŽIA?

“Lietuvos Žiniose” prasidė
jo įdomios diskusijos valdžios 
sudarymo klausimu. Vienas 
to laikraščio bendradarbis, Val
stybes Simus, įrodinėja, kad 
geriausia valdžia butų tokia, 
kuri butų sudaryta iš tam tik
ros grupės atstovų, o ne iš par
tijų.

Viena partija, jo nuomone, 
negali sudaryti gerų valdžią, 
kad ir ji turėtų daugumą Sei
me, nes jos paspara visuomenė
je esanti persiauna. Partinė vai 
džia yra priversta pataikauti 
savo partijos elementams, 
.idant jie tvirčiau remtų ją. Tai 
veda prie draugelio negeistinų 
papasekmių.

Geresnė, negu vienos partijos 
valdžia, esanti tokia valdžia, 
kurią sudaro partijų koalicija. 
Čia jau nereikia pataikavimų 
kuriems nors elementams ieš
koti valdžios rėmėjų, nes ją 
remia didelė visuomenės dalis. 
Be to, koalicinėje valdžioje 
įvairių partijų ministeriai lenk
tyn tuoj a su kits kitu ir kontro
liuoja kits kitą.

Bet sako— Valst. Simus:
“Yra dar trečiasis būdas 

kabinetui sudaryti, tai bū
nant tam tikrai grupei, kuri 
gali būti iš įvairių partijų 
žmonių, siekiančių vieno ben
dro tikslo.

“Pas mus, sakysime, galė
tų pasidaryti parlamente val
stiečių-ujldnji nkų grupė (val
stiečių liaudininkų, ūkininkų 
sąjungos, krikšč. dem., loja
lių lenkų, vokiečių ir gal ki
tų).

“Jos tikslas pirmoj eilėj 
kelti žemes ūkio kultūrą...”
Rašytojas, toliau s, nurodo, 

kokie galėtų būt santykiai tarpe 
tokios valdžios ir partijų, kurių 
nariai įeina į tą grupę:

“Partija galutiną tikslą nu
stato, grupė artimiausius šio 
momento siekinius ir arti
miausių darbų pieną ir turi 
tik praktingo pobūdžio. To
dėl susitarimas yra kur kas 
lengvesnis.”

Negalima sakyt, kad tai butų 
laibai aišku. Valdžia, nežiūrint 
kurio ji butų sąstato, visuomet 
juk yra grupe, kuri nustato tik 
artimiausius momento tikslus 
ir padaro praktingą planą jų 
įvykinimui — o ne užsiima ide
alų (galutinų tikslų) piešimu. 
Dar kokią tai ypatingą “grupę” 
tverti iš įvairių partijų visai 
nėra reikalo valdžios sudary
mui. .

Antra vertus, didelis klausi
mas, ar bent kuri valdžia gali 
apriboti savo programą vienu 
kurios nors grupės reikalu, kaip 
numato “L. Ž.“ bendradarbis. 
Mums rodosi, kad jisai šį-tą 
nedasako, kuomet siūlo valstie- 
čių-ukininkų grupės valdžiai, 
sudaryti iš įvairių partijų, sta
tyti pirmon eilėn tikslą “kelti 
žemės ūkio kultūrą.” Valdžia 
yra politikos, o ne praktingos 
agronomijos organas.

Kalbėdamas apie “žemės ūkio 
kultūrą”, Valst. Sūnūs tutrėjo 
omenyje veikiausia ūkininkų 
klasės reikalus, — kas, žinoma, 
reiškia daug daugiaus, negu že
mės dirbimą ir ūkio produktų 
pardavinėjimą.

Ūkininkų reikalai apima ir 
klausimą apie darbininkų al
gas, ir mokesčių paskirstymo 
klausimą, ir šimtus kitų daly
kų, kurie rupi ne vien tiktai 
žemės savininkams.

Baigdamas savo straipsnį 
“L. Ž.” rašytojas ve ką pastebi:

“D. F. (Darbo Federacija) 
dirbdama bloke su kr. d. ir 
uk- s. turi daug ten įtakos ir 
kartais terorizuodama bloką 
praveda musų žemės ukiui 
kenksmingus įstatymus. Su
sidarius grupei iš įvairių par
tijų, kurios tikslu butų pa
kelti šalies produktingumą, 
t. y. ūkininkų ir k. grupei jau 
tokie įstatymai nepraeitų, nes 
valdžia pasijustų esanti vie
nos linijos ir terorui nepasi
duotų.”
Čia jau pasakyta visai aiš

kiai : Gerbiamieji krikščionys, 
meskite lauk iš savo bloko 
Darbo Federaciją ir priimkite 
mus, valstiečius liaudininkus į 
jos vietą; nes mes visi giname 
ūkininkų reikalus. O Darbo Fe
deracija tegu* jungiasi su social
demokratais. •

Po vardu “grupės valdžia” 
Valst. Sūnūs siūlo, sudaryti 
klasės valdžią.

Kaip senai “Naujienos” nu
rodė šitą klesinį (t. y. ekonomi
nį) giminingumą tarpe liaudi
ninkų ir klerikalų! Pirma liau
dininkai delei to pykdavo ant 
musų, o dabar jau* jie patys 
stengiasi įtikinti klerikalų blo
ko daugumą, kad jie, liaudinin
kai, yra natūralus tos daugu
mos draugai.

“Lietuvių Tautos Dailės
Teatras” — mirė 

negimęs
Tam tikrų New Yorko asme

nų reklamuotas, pustas “Lietu
vių Tautos Dailės Teatras”, kaip 
ir reikėjo laukti, mirė negimęs. 
Apie tai praneša patsai jo ini
ciatorius ir organizacijos pirmi
ninkas p. Angeles, kurio laišką 
čia paskelbiame:

NEW YORK
Lapkr. 6, 1923.

Apie dveji metai atgal suma
niau dailės teatro idėją. P-nia 
Angeles (Alena Useliute) pilnai 
sutiko su manim. Apkalbėjus 
plianus su! įvairias asmenimis, 
ir laikraščių redaktoriais. Visi 
pasakė, jog tai “puikus suma
nymas ir reikalingas, ir dabarti
nis laikas geras.”

Kur tik kalbėjau, sumanymas 
visur buvo entuziastiškai priim
tas. Todėl šių metų birželio 
pirmą dieną (Lietuvių TauJtinės 
Dailės Teatras buvo įsteigtas 
susirinkime laikytame “Garse” 
(Brooklyne, N. Y.). Buvau iš
rinktas organizacijos pirimnin- 
ku, X. Strumskis vice-pirminin- 
ku, A. B. Strimaitis iždininku 
ir Mrs. Angeles raštininku.

Nutarta susirinki mus laikyti 
kiekvieną ketvirtadienio vakarą 
“Garse”.

Apie ruglpiučio mėnesio vi
durį asmeniškais reikalais vy
kau Cliicagon. Prieš išvažiavi
mą buvo sušauktas generalinis 
Dailės Teatro susirinkimas, ku
riame pasireiškė nepasitenkini
mo, kad valdybos nariai nelan
ko susirinkimų.

šiame suvirinkime bandžiau 
atsisakyti nuo pirmininkystės, 
ir norėjau ten ir tada grąžinti 
pinigus tiems, kurie prie inu^ų 
prisidėjo. Po ilgų svarstymų 
buvo nutarta rinkti naujus vir
šininkus. Vėl buvau išrinktas 
pirmininku, P. šlapikas vice
pirmininku, Motiejus Kičas iž
dininku ir Jurgis J. Struogis Jr., 
raštininku.

Sugrįžęs iš Chicagos radau, 
kad susirinkimai nekaip laiko
mi. Netik raštininkas ir iždi
ninkas nelanko susirinkimų, bet 
mano, kad nėra reikalo nei į 
laiškus atsakyti. Telefonavau 
iždininkui, prašydamas, kad jis 
lankytų susirinkimus, man at
sakė, kad esąs “perdaug užim
tas.” Paskutinį laiką .kreipiaus 
į raštininką prašydamas narių 
vardų ir adresų sąrašo, įdėjau 
paženklintą adresuotą konvertą 
atsakymui, bet iki šiam laikui 
nieko neatsakė.

Neturint narių vardų ir adre
sų sunku sušaukti visuotiną su
sirinkimą. iSitoka kooperacijos 
tarp Lietuvių Tautos Dailės Te-
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atro reikalu galutinai man pa
rodė, jog šiuo momentu lietu
viai dar neturi noro progresuoti 
kultūros ir dailės keliu, nesu
pranta Tautinio Dailės Teatro 
svarbumo...

Nėr padaryta jokių išlaidų or
ganizuojant Lietuvių Dailės Te
atrą. Aš savo pinigais paden
giau įvairias išlaidas, kaip tai 
pašto ženklus, pagaminimą 
staripsnių laikraščiams, ir t. t., 
todėl narių mokesčiai pilnai pa
silieka.

P-nia Angeles nerašė strai
psnių laikraščiams per perei
tas keturias savaites, dėl to 
nieko neatspausdinta. Spaudos 
komitetas nieko neveikė, o po- 
nia Angeles negalėjo užsiimti 
to komiteto pareigomis, nebū
dama jo nariu.

Kalbant apie presos komite
tą nariu pažymėti, kad p. A. B. 
Strimaitis užimdamas vietą, 
parašė vieną straipsnį, už kurį 
ačiū, ir ponas Vitaitis, “Tėvy
nės” redaktorius, nors užimtas, 
atliko puikaus darbo.

Neturėdamas narių surašo ir 
negalėdamas susižinoti1 su raš
tininku, per spaudą viešai atsi
sakau nuo savo vietos kaipo 
Lietuvių Tautos Dailės Teatro 
pirmininkas ir nuo šios dienos 
neturiu nieko bendra su juo.

Narių mokesčiai yra iždinin
ko ir raštininko rankose. Ti
kiuos, kad tie viršininkai pa
matys ir sugrąžins nariams 
jiems priklausančius pinigus. 
Lietuvių Tautinio Dailės Teat
ro nariai gali susižinoti su iž
dininku iMatthew Kičas, 597 
Grand Street, Brooklyn, N. Y., 
arba su raštinihku George J. 
Struogis, Jr., 370 Hoper Street, 
Brooklyn, N. Y...

Jeigu Lietuvių Tautinis Dai
lės Teatras nutars toliaus gy
vuoti, ir jeigu asmeniškai ga
lėsiu patarnauti ar kaipo di
rektorius arba patarėjas, vi
suomet maloniai pagelbėsiu 
kiek ir kokiu budu galėsiu. Bet 
kol lietuviai patys nesupras, 
jog reikia bendrai veikti, neti
kiu, kad toks judėjimas įvyks. 
Mano adresas yra: Hotel St. 
Paul, New York City.

—Bert Angeles.

Emigracija per Klaipėdą
Kaunas [L. ž.] — Šių metų 

spalių 16 dieną Finansų, Pre
kybos ir Pramonės direktoriaus 
kabinete įvyko pasitarimas val
džios atstovų su laivynų atsto
vais.

Nusistatymas yra toks, kad 
visa Lietuvos piliečių emigraci
ja eitų per Klaipėdos uostą, 
kaip kad kitos valstybės tvarko 
piliečių emigraciją per savus 
uostus. Svarbiausia kliūtis, tai 
karantino ir Amerikos daktaro 
inspekcijos klausimas. Ameri
kos daktaru rūpinsis musų val-

Pirmadienis, lapkr. 12, 1B23
džia, o seno Klaipėdos karantino 
priėmimu! iš privačių rankų tu
rės pasirūpinti Unijos.

Per Klaipėdą važiuos ne vien 
Lietuvos, bet gal Ruisjos ir ki
tų valstybių piliečiai, o be to 
bus gabenama JLietu!vos ekspor
to dalykai, kas iki šiol buvo at
liekama per svetimus uostus. O 
kad Klaipėdos uostas tinka oke
ano laivams nepraščiau už Pila- 
vą ar Liepoją tai patvirtina 
nors ir tie faktai, kad Amerikos 
Valdžios laivynas pats pirmas 
atsiuntė lietuviui kelivius van
deniu iš New Yorko į Klaipėdą, 
liepos 16 dieną, kur transporto 
vadovu atvyko adv. Bagočius ir 
pusantro šimto Amerikos lietu
vių išlipo iš laivo tiesiog Lietu
vos teritorijom Svajota proga, 
kad susisiekt vandens keliu iš 
Kalino į New Yorką jau atėjo, 
tik ją reikia naudoti. Ir musų 
piliečiams nereikės rūpintis apie 
tranzito vizas ir tranzitinius ke- 
liavjįmus, bagažo . ėkspeditavi- 
mus. Francuzų linija taipgi 
vieną transportą Lietuvos kelei
vių per Klaipėdos uostą išvežė. *

Dabar Unijų atstovybės turi 
susirašyt sU savo centrais, o nuo 
lapkričio 15 d. išvažiavimo vi
zos bus išdavinėjamos Lietuvos 
emigrantams tiktai per Klaipė
dos uostą.
~“fcE PIENO NĖRA ŽMOGAUS”? 

C. Houston Goudis.
Leidėjas The Forescast, geriausio 

Amerkoje maisto žurnalo. Įsteigė
jas The Forescast Virimo Mokyklos. 
Maisto patarėjas dėl Peoples Home 
Journal. Lektorius apie virškinimą.

Kai kuriais metą laikais, daržo
vių yra sunku gauti. '*Net ir miesto 
marketuose pristatymas yra aprube- 
žiuotas. Tai yra labai svarbus daly
kas žiūrint iš virškinimo atžvilgio. 
Daržovės būtinai yra reikalingos svei
katai, stiprumui, augimui, todėl, kad 
jos užlaiko vitaminus. Be užtektino 
vartojimo vitaminų žmogaus kūnas 
pradeda menkėti.

Karvės ėda žalumynus. Vieną gam
tinių puikiausių procesų. Karvės iš
duoda iš savęs savo geriausius ele
mentus ir suteikia juos žmonijai pa- 
vydale pieno, štai kas padaro pieną 
vyriausiu maistu — vienas iš kurių 
žmonija negalėtų pasidaryti inteligen
tiška.

Suprantama, svarba gėrime šviežio 
pieno yra didelė. Bet kai kuriose 
dalyse šalies, šviežų pieną, nelengva 
yra gauti. Bet kaipo maistas, pie
nas, būtinai yra reikalingas, daugiau 
reikalingas, kaip daržovės.

Ką mes galime daryti? Atsaky
mas yra paprastas. Vartokite pieno 
kiek tik galite gauti ir vartokite dar 
daugiau tą baltą kenukuose — Bor- 
den’s Evaporated Pieną.

Ne, tas nėra vistiek kaip šviežus 
pienas. Nieko panašaus. Bet jis 
suteikia daugiausiai pieninių maisto 
dalių negu kitas panašus maistas. 
Yra riebiausias ir gryniausias iš 
šviežių pienų, iš kurio vanduo yra 
išsunktas. Tai yra pienas geriausių 
karvių kokios yra žinomos. Jis nuo
lat yra prižiūrimas veterinorių. Tos 
karvės ganosi netoli nuo Bordens’ 
dirbtuvių.

Jis yra šviežias ir grynas. Jis vra 
labiausiai parankus ir ekonomiškas 
iš visų pieno formų, dėl kepimo taip 
yra geras kaip ir šviežus pienas. Dau
giausia šviežio pieno dalių jame ran
dasi. Ir kaip jis yra prižiūrimas iš- 
dirbime, pilnai užtikrina švarumą ir 
gerumą. Jis bėga iš kiano kaip Sme
tona.

Nei vienas namas negali būti be to 
geriausio pieno dėl kepimo. J j par
davinėja kiekvienas groserninkas, 
klauskit Borden’s Evaporated Pieno. 
Bandykite kianą šiandien — jei jus 
esate viena iš milijono kur nevarto- 
jate kokio kito pieno. Laikykit kia
ną po ranka, kad išrišus pieno prob
lemą.

Kapsas.

Pasikalbėjimas.
—Jau senai aš noriu paklausti tavęs, 

mamyte, vieno dalykėlio, bet vis neprisitai
kau.

—Ko, dukrele?
—Pasakyk man, mama, kam musų ku

nigėlis kas šventadienis renka pinigus, ir 
vis laike pamaldų?

—Renka, dukrele, bažnytėlei pataisyt, 
o pamaldų laiku renka dėlto, kad tada visi 
žmonės susirinkę bažnyčioj.

—Laike pamaldų rinkti pinigus, man 
rodos, mama, kad nepadoru ir ne krikščio
niška. Žmogus įsigilinęs į maldą meldies, 
o čia tau kaišiojo po nosim lėkštę ir daro 
turgų. O tie pinigai, sako, šimts žino ku
riam tikslui paskui suvartojami.

—Dukrele, tu visados tokia išmintin
ga, o dabar nesąmones kalbi. Juk sakiau, 
kad sulrinkti pinigai eina bažnyčiai taisyti.

—Kažin, mamyte. Man rodos, kad 
musų kunigėliui labiau rupi plytnyčia ir 
prekyba negu bažynčios taisymas. Aš kaip 
tik pamenu vis renka ir renka, o bažnyčios 
bokšto kryžius nusilenkęs klebonijos pu
sėn, kaip prašė taip ir tebeprašo, kad grei
čiau darytų sutartį su plytnyčia.

—Iš kur jau žinai, kad kunigėliui baž
nyčia nerupi? Ar gi jis neatlieka pareigų, 
ar mišių nelaiko, ar pamokslų nesako, ar 
parapijonų nebara už dėjimasi su sociails- 
Jais?

—Taip, pareigas savo atlieka, bara 
žmones, kam dedasi su* socialistais bara ir 
už tai, kam ne visi balsus atidavė Už krikš
čionių sąrašus balsuojant į Seimą, bet dėl 
ko jis bara, tai tu, mama, visai matyt ne
supranti ir nežinai.

—Na dabar ir gana, imsiu ir nežinosiu I 
—Na tai pasakyk, kad žinai?
Bara dėl to, kad žmonės ištvirkę, pasi

leidę, dažnai neina bažnyčion, neklauso ku
nigėlio, Dievą apleidžia.

—Tai tu, mama, manai, kad kas daž
nai vaikščioja bažnyčion, tai tas jau ir ge
ras žmogus. Aš tau pasakysiu, kad ne. 
Bažnyčios dažnai lankymas žmogų dar ge
ru ir doru nepadaro. Ana Ilgaitis sU Liš- 
kiu labai dažnai eina, jie yra kunigėlio pa- 
sigriebiaPioji ranka, bet kas iš jų? pasipo
teriavę, prisimeldę ir atsišaukimų pundus 
išdalinę, drožia pas Sorkę su merginomis 
dulkti...

—Dukrele, ką tu kalbi? Ar ne pikta 
dvasia tave apsėdo? žegnokis! Tuodu žmo
gų turi savo žmonas, vaikus, yra tikri ka
talikai, dažnai eina prie komunijos — ir 
jie taip nepadoriai elgsis! Nekalbėk niekų.

—Gali mama netikėti, bet taip yra. Ir 
aš tau! sakiau ir sakysiu, kad bažnyčia do
ros neišmokina, dėl to kad ji paversta į 
turgaus vietą. , t

—Nustok! Ką tu čia bliuzniji? Kitokios 
kalbos nė nebežinai kaip tik bažnyčią ir 
kunigus per dantis traukti!

—Nepyk, mama, nesikarščiUok kaip 
koks komunistas. Kad nepatinka, aš įle
kia ilsi nėšiu apie tai, tik nereikia pykti.

—Gerai ir padarytum.
—Tu pasakyk man, mama, kada gi mes 

gausim tos žadėtos žemės?
—Nežinau, dukrele.
—Kaip tai nežinai? Juozukas kaip ne

norėjo eit tarnauti savanoriu, tai mama jį 
kalbinai, sakei: eik, Juozeli, reikia tėvynė 
ginti, o kaip atitarnausi gausime žemės.

—Ak, neprimink man jį! Ir taip šir
dį man skauda kai pamisiiju, kad pati pri- 
gundžiaU eiti... Kad žinočiau, kur jis pa
laidotas, eičiau nors ant kapo paverkti, šir
dies gal taip neskaudėtų.

—Taigi. Bet ir už ašaras žemės negau
si, ir nukauto iš numirusių neprikelsi.

—Kur tu biednas žmogus gausi teisy
bę! Ėjau, žygiaUvau tai pas Apskrities po
nus, tai pas Žemės Ūkio Tvarkytoją, tai to
kių tai kitokių raštų daviau... Kad jis bu
tų Jai gal... Tu nieko nežiūri, nesirupini, 
tik per dienų dienas skaitai tuos cicilistų 
raštus.

—Na, ar aš tau, mamyte, nesakiau, kad 
gausime iš “krikščionių demokratų” žemės 
kai nUmirsim... Juozukas savo “dalį” jau 
gavo, gausime ir mudvi... O jei gautuva 
kokį sklypą dirvonų, tai ką mudvi su juo 
pradetUva be pi ligų?

—<Na, tik rodos valdžia duoda nauja
kuriams pašalpos ir trioboms medžių?

—Matai, mama, kad tu nieko neskai
tai, tai ir nežinai kas dedasi gyvenime.

—Kaip gi neskaitau? ugi “Vienybę”, 
kur kunigėlis kalėdodamas užraše, ar ne
skaitau? O kartais dar ir “Darbininką” 
nuo Dešrytės parsinešu...

—Tai butą man laikraščių! Iš jų tiek 
žmogui naudos, kaip iš ožio — pieno. Ve, 
kad tU “Socialdemokratą”, arba kitą kurį 
pažangesnį skaitytum, tai žinotum, kaip 
“krikščionys” žemę dalina ir kam pašelpą 
teikia...

—Bot dukrele, juk kunigėlis baudžia 
Ana Morta tik pasisakė, kad jos vai
kai balsavo už 4-tą numerį, tai tuoj nuo 
spaviednyčios pavarė ir (išrišimo nedavė: 
kam, sako, nepakavojuis tų numerių.

—Mama, aš tau ve ką pasakysiu. Jei 
kunigas sėdėdamas spaviednyčioj ir klausy
damas išpažinties bara, gązidna, “išrišimo” 
neduoda už tai, kam Smogus balsavo už tą, 
o ne kitą sąrašą, tai jis esti nebe kunigas, 
o paprastas poilitikieris. Balsavimas nėra 
nuodėmė, bet piliečio teisė ir prievolė. Jei 
kunigas sako, kad žmogus sunkiai nusidė
jęs Dievui, kam jis balsavęs ne už kunigui 
patinkamą sąrašą, tai jis meluoja kaip pas
kutinis melagis ir prigavikas. Ir jis gali 
neduot “išrišimo” kieki tik sveikas nori—jo 
‘išrišimas” ar netišrišimas čia jokios vertės 
neturi. Kunigai nekenčia socialistų dėl to, 
kad sodiąlistai gina neturtingųjų žmonių 
reikalus, gina darbininkus nuo ponų skriau
dimo (ir išnaudojimo.

—'Gal tU, dukrele, ir tiesą sakai. Ištik- 
rųjų,taip ir bus. Na, kai ateis rinkiniai į 
Savivaldybes, tai jau ir aš pati balsuosiu 
už cicilistų sąrašą ir kitas moteris rinksi
me į tas Savivaldybes?

—Kodėl?
—Todėl ,kad pas mus jau einama nuo 

demokratizmo prie biurokratizmo. “Krikš

čioniškos” galvos Seime ruošiasi susivaldy- 
bes panaikinti. Jie nori, kad žmonės ne pa
tys valdytų si bet kad jie iš aukšto valdytų 
žmones. ■

—O kad juos vanagai! Kaip per rin
kimus tai visokių gerybių ir laisvių žadėjo, 
o dabar įmatai Jką bjaurybės? daro. Na, 
eikivol jau trustis, kitą kart apie tai daugiau 
pakalbėsiva.

P. Gaidmanavičius.

Kalėjimas.
Raudoni murai, vielomis dabinti! 
Samanų kaukėmis puošiat visus; 
Kiek jus gyvybės spėjot sutrinti, 
Laidojote brolius — laisvės arus.

Ašarų kloniai patvino prie durų, — 
Motinos laukia savo sūnų, 
Laukia merguže savo bernelio, 
Laukia sesutė brolių savų.

Pajuodusios durys stovi, byloja....
Klausos, kaip žvanga sargo raktai 
Giliai rūsyje draugas vaitoja....
Toli jam, toli šviesieji rytai....

Sužvanga pančiai, daina prabilsta, 
Tai girdisi balsas tyliosios maldos, 
Ir kas minutė jėgos jų silpsta 
Nutruko žygis aukso dainos....
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CHICAGOS
ŽINIOS

Telegramo Syndikatas ir 
jo bosai labai apsirgs
Senos bėdos neatsitaisė. — 
Randasi vis daugiau naujų.

“Telegramo” Publishing Syn- 
dikatas ir jo bosas labai susir
go.

Pereitą savaitę susirūpinę 
Telegramo Syndikato koslume- 
riai jieš-kojo visur pono Vilovi- 
čiaus, bet jo negalėjo rasti.

“Telegramo” Syndikato ofi
se pastatytas vyras turėjo sun
kiausią ‘ džiabą“ atsiginti nuo 
žmonių, kurie reikalavo atgal 
savo pinigų, laivakorčių ir tt, 
Pats ponas Vilcvičius ofise ne
pasirodė. Pradžioj pereitos sa
vaitės jis net “išsiinufino“ iš 
savo senos vietos Paskui žmo
nėms buvę pasakyta, kad ponas 
Vilovičiua labai sunkiai apsir
gęs-

Apie neišmok ėjimą pai'gų 
Lietuvoj žmogus “Telegramų” 
ofise aiškino, kad sako ‘IL'ietu- 
vos bankieriai sukreizavoję” ir 
kad buk jie išmokėję kitiems 
žmonėms po du kart, o kitiems 
nelikę nieko.

Laiškai tuo tarpu ateina iš 
Liėtūvos su skundais, kad ban
kas nuo adresatų ten reikalau
ja atgal pinigų, kuriuos išmo
kėjo pagal Telegramo Syndika
to orderio, o negavęs iš to Syn
dikato pinigų. •

Bent keletas laivakorčių po 
144.70 iki subatos 12 vai. dar 
nebuvo apmokėtos, nors pini
gai už jas buvo paimti apie pu
sė metų atgal.

Draftai ant Telegramo Pub. 
Syndikato sumai $1900 reika
laujami Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko ir šią subatą 
dar nebuvo apmokėti.

O tuo tarpu streiklaužių už
tarimo lapas “Telegramas”, 
prieš užbaigiant savo apsiniau
kusias dienas, dar sykį bando 
savo ligas primesti kitiems. 
Vienok ir pats nebepasitiki, kad 
tokie manevrai beišgelbėtų jo 
nereikalingą gyvastį. Nes jo 
prašytas ar neprašytas, štai ir 
kunigėlis Bumšas priskiibo prie 
ligonies ir ėmė egzortas bumbė
ti.. . Ne iš gero...

Naujienoj njiekatl nebuvo 
jokių “šmeižtų’* ar “melų” apie 
'Telegramą’*. Jei kas buvo ra
šyta, tai buvo tik nuogi faktai, 
kuriems Naujienos turi užtek
tinų liudijimų. Naujienos per
daug aUgštai stato ir gerbia 
laikraštininkystės misiją, kad 
tyčia dasileisti šmeižto ar melo, 
kaip tai daro Telegramas su 
savo “frontais“. —Reporteris

Broliuko organo 
laisvamanybė

Broliukų organas ‘Draugas” 
baisiai rūpinasi kitų bizniu. Jis 
dideliai užjaučia biednain “Te- 
Icgramui” ir eidamas jam į 
pagelbą atkartoja visus prasi
manymus ir šmeižtus prieš 
Naujienas. Kad jis tik galėtų 
dangų su visais šventaisiais pri
lenktų, kad tik Telegramui pa
vyktų pakenkti Naujienoms.

Tas jo darbas žinoma yra tu
ščias.

“Naujienos” niekad taip ge
rai nestovėjo, kaip dabar. Ir 
žmonių prisirišimas prie Nau
jienų nemažėja, bet didėja.

Tik kodėl Draugas bėdavoja 
kad Naujienoms busią blogai?

Todėl kad jam pačiam yra 
l>loį*a. ir kad jis savo L»ie<luų 
gyvastį palaiko tik is broliukų 
nedavalgymo ir iš ahnufinų, ku
rias išprašo iš vyskupo Munde- 
leino.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Šiandie Rietynės
kamšiandien bus nuspręsta 

priklauso lietuvių čempionatas.
Ponas J. Bancevičius yra lie

tuvių čempionas. Kas bus se
kantis — ar 
silaikys, ar 
rolis Požėla? 
8:15 vakare
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
prie 32 pi. ir Auburn Avė.

Visi sporto mylėtojai daly
vaus jose. —Rep.

p. Bancevičius pa- 
atims nuo jo Ka- 

šį vakarą kaip 
prasideda ristynės

Smulkios žinios
Papuolė bėdon.

Dr. Louis F. Simmer (osteo- 
patas) begydydamas p-lę Ma- 
bel Huber sumanė ją pabučiuo
ti.

Taip| bent sako p-lė Huber. 
Osteopatui reikės “viską” pa
pasakoti teisėjui Burke.

Paliko $1,000,000 vargdienių 
namams.

Emilie Jane Smith, turtingo 
pirklio duktė, paliko $1,000,000 
įsteigimui seniems žmonėms 
namų ir teikimui jiems užlai
kymą.

šeinyniški nesutikimai privedė 
prie saužudystės.

Louis Loechner (4955 Oak- 
dale avė.) nusinuodijo. Jo žmo
na vedusi “romaną” su kitu vy- 
ru. Kilo skandalas. Louis dė
lei to tiek susirūpino, jog nuta
rė nusižudyti.

★ A

Pametė $20,000 vertės perlus.
P-nia Austrian (Chicago Be- 

ach Hotel) pametė $20,000 ver 
t s ponius. Apie tai ji pranešė 
policijai.

Pametė 
tomobiliu.

besi važinėdama au-

* * *
Trikampis.

Prieš kiek laiko numirė p-lė 
Grace Palmcr Carr ir visą savo 
turtą paliko J. Collins ir A. 
Bunge, anglių kompanijos savi
ninkams, kurių įstaigoje ji dir
bo. Jos turtas siekiąs $32,000.

Sakoma, kad p-lė Carr, Col
lins ir Bunge buvę padarę tokią 

kai vienas jų mirš-

NAUJIENOS, UHcago,
ta, tai jo turtu pasidalina liku
sieji du. i

P-lės Carr giminės teismo 
keliu nori atgauti mirusios tur
tą, sakydami, kad toje trikam
pio sutartyje esą kas tai negera.

Vokiečių' magnatas.
Iš Duesseldorfo (Vokietijos) 

atvyko Cbicagon Dr. Siegfried 
G. Werner, plieno lijyklų savi
ninkas.

Prieš kelioliką metų, būda
mas dar jaunu inžinierium, Dr. 
Werner ketverius metus dirbo 
Amerikoje. Po to jis grįžo Vo
kietijon ir pradėjo varyti biz
nį.

Dr. Werner sako, kad yra 
paika peikti Vokietijos valdžią: 
esą dabartinėmis sąlygomis jo
ki valdžia negalėsianti tinka
mai sutvarkyti šalies reikalus.

Tinkamai įvertina gen. Hallerį.
Lenkų generolui Haller visur 

rengiama šauniausios puotos. 
Valdžios atstovai jį skaito ko
kiu tai pasakingu herojum. Chi- 
cąigojej irgi jam daug garbės 
teikiama. Bet kas yra tas gen. 
Haller? Victor Gertlin raši
nyje “Herojus ar žudeika” štai 
kaip apibudina generolą:

“Generolas Haller , paskilbęs 
Lenkijos antisemitas, sutinka 
karališką priėmimą šioje šaly
je. Jį šauniai priėmė preziden
tas Coolidge, Amerikos (Legio
nieriai ir įvairus kiti valdinin
kai. Žmogus, kuris yra tiesio
giniai atsakomingas Už žudymą 
ir kankinimą žydų, Amerikos 
valdžios sferose yra skaitomas 
herojų. A r mes ir toliau dar 
garbinsime žmogų, kurio ran
kos yra apšlakstytos krauju ne
kaltų žmonių, kurie drįso išpa
žinti savo tėvų tikėjimą? Mes 
kalbame apie Kristaus nukry- 
žavojimą, bet kas reikia pasa
kyti apie žydus, kurie Lenkijo
je gen. iHallerio kareivių buvo 
Užkasami gyvi į žemę? Kadan
gi jis yra civilizacijos išdavi
kas, tai Amerikos žmonės ir 
privalo į jį atsinešti kaipo į to
kį. Teikime jam tokią pagarbą, 
kokios jis užsitarnauja“.

Prie to nieko daugiau nebe 
galima pridėti.

Bandė prosyti merginą vietoj 
apsiautalo.

Stanely Radzveildo (0423 S. 
May St.) Englewood teisme tu
rėjo Užsimok ti $50 ir teismo 
išlaidas už mažą klaidą. Jis pa- 
sitvėręs p-lę Thomas ir ėmęs ją 
prosyti — glamonėti ir bučiuo
ti. Bučiavęs taip aitriai, kad iš 
panelės Itfpų net kraujas pradė
jęs sunktis.

P-lė Thoman buvo atnešusi 
Radzveillo (kuris yra siuvėjas) 
išprosyti apsiautalą.

Lietuvių Rateliuose

čiaus. Svetainė irgi yra paimta 
dėl vakaro, kuris įvyks vasario 
10 d. 1924 m. .

Kontrolės ir revizijos komisi
jos raporto neturėjo. Buvo nu- 
tarta tik rengti metinį raportą, 
nes be surinkimo knygučių šė
rų pardavėjų raportą negalinti 
prirengti, o surinkus knygutes, 
kaip tik pakenktų pačiai ben
drovei.

Planų komisija pranešė, kad 
už savaitės bus gatavas plano 
skaičius, kaip ji gausianti pri- 
duosianti sekančiam šėrininkų 
susirinkimui priimti.

Išrinkta komisijja iš trijų 
ypatų, kuri rūpinsis surengti 
vakarą bendrovės naudai. Jai

UI ■■■■■■■■■■■■■■■■■« 
sOUNARD: 
“ AR MANOTE ATSIIMTI GI-

MINĖS Į AMERIKĄ
5 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 
jų metą
M Lewk musų raštinei Kaune pagelbė-
■ ti Jūsų giminėms išgauti pasportus 
^1 ir vizds ir tinkamai juos prirengti i 
» kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, turin-
■ tiems Cunard linijos laivakortes. Cu-
■ nard laivas išplaukia iš Europos kas 

kelintą dieną. Cunard laivakortės
m yra geros kelionei ant AQUITANIA, 
* BERENGARIA ir MAURETANIA,
■ greičiausia jurų kelionė tarp Lietu-
■ vos ir Amerikos.
■ Del smulkesnių informacijų, malo- ■ 

nekito susižinoti su musų vietiniu ■ 
agentu arba musų raštinėje.

■ Cunard Line 
■140 N. Dearbom 
■Street
■ Chicago, III.

q I Akiniai kurie « g
* ■ pritinka v ■

Roselndo Žinios (Tąsa ant 6-to pusi.)

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratai, 
Naturopathau

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

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dien«. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės veikimas. — Blai
vybės sargai puola munšai- 
nierius. — Lietuvių kalbos 
mokykla vaikams.

Lapkričio 5 d. įvyko Lietu
vių Darbininkų Namo Bendro
ves šėrininkų mėnesinis susirin
kimas. šėrininkų atsilankė šį 
kartą daugiau. Priėmus proto
kolą iš praeito susirinkimo, 
sekė valdybos raportai. Iš vai
dybos raportų teko patirti, kad 
nupirkta k^lętas šėrų per šį mė
nesį. Vajus dar neįvykęs iš 
priežasties negavimo plano ske-

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu i
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

dienas 
dienas, 

susisie-

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

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

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

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, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
Idedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madigoiv St.-N. E« 
kampas Halstėd St.

Room 202 ant virkaus Famous 
krautuvės.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■
a KLEIN BROS

ŽOjillu hJstedSO-ppt

Dvigubos 
stampos 

utarninke

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikinruose egzaminavimas daronijas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589Pertaisymo Išpardavimas
Mes pertaisome šiaurinį kampą musų namo — ir todėl mums reikia užimti tūks
tančius pėdų vietos! Vietoje kraustyti musų tavorus j verauzę ir paskiau vėl 
atgal vežti, mes padarėme šį didelį išpardavimą! Mes esame tikri, kad žemos 
kainos čionai parodytos, greitai sumažins musų staką.

■

Šviesų ir pajiegą suvedame I sęnug ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

X

Taip^i kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

I

PERTAISYMO IŠPARDAVIMAS! ŠILKAI
Pažiūrėkite kiek jus galite sutaupyti pirk
dami šilkus laike šio pertaisymo išparda
vimo.
COSTUME VALENTEEN, 31 colis pločio, 
šilko užbaigimo, spalvos, wine, rudos, mė
lynos, juodos. Labai tinkamos fl* 4 
dėvėti rudeny, jardui 4* I
CHIFTON VELVET, 39 colių pločio, extra 
puikaus gerumo, šilkinio užbai- d* O EQ 
gįmo, jardui
VALENTEEN, tik juodas, 
22 coliai pločio, šilko už
baigimo, dėl dresiu ir'tri- 
mingų, RQa
jardui wwV
NAUJAS GRAŽUS' W0R- 
STED CLUB ČEKIOTAS 
SUORT MARŠKINIŲ 
MATERIJOLAS — visos 
naujos kombinacijos spal
vų, 40 colių.
GRAŽUS IŠMARGIN
TAS CREPE DEL VEIS
LIŲ, 36 coliai pločio, nau
jų rudeninių pattemų, 
dėl naujų E 4 
bliuzių, jardui M* ■ «ww

Vatinių materijolų departamentas perkraustytas ant 
trečio augšto laike šio pertaisymo išpardavimo.

Staltiesės lininio užbaigimo, 
70 colių pločio, statin, jac- 
auard patternai, nuo 2 iki 6 
jardų ilgio, 
jardui
Everet Dresės, Gin- 
gham, nuo 2 iki 10 
jardų ilgio. Nurs 
dryžai ir gražiai če- 
kiotos, 4 OŲof* 
jardui ■
Bolloon Materijo-
las, 40 colių platu
mo, extra storo iš
dirbimo, tinkamas 
dėl plunksnų. Neb
lunkantis, nuo 2 iki 
10 jardų, PQn 
jardui
GATAVAI PASIŪTI PRIE
GALVIŲ APVALKALAI, 42- 
x36, 3 colių hem, pasiūti iš 
gero materijolo, 
kiekvenas po

AQn Hų pločio 
■f v v jardui

4 Qa ro išdi I v G jardui

NEBLUNKANTIS MUSLI
NAS, stoi-ų apskritų siūlų, 
labai dailiai išdirbtas, 36 co- 

10c 
Padėčkas po staltie
sės, 54 colių pločio, 
zigzagais išsiūtas, 
geru neblunkamu 
viršų, «*■< O E
jardui 4* ■ ■***
Hope Mislinas, 36 
colių pločio, minkš
to išdirbimo, tuoj 
galima siutai, Auo 2 
iki 9 jardų, kiekvie
nas šmotas užstam- 
puotas “Hope”. Pe
rdirbimo išparda
vime, jar- j C 

Neblunkantis S. V. įpilu ma- 
terijolas, 90 colių pločio, sto
ro išdirbimo, 49c

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pi eito m galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, j( 
Netoli Ashland Avė.

■

Vaikų savaitė pas Klein Bros!
Nesuskaitomi bargenai musų vaiką departamente. 

Puikios vertės.
VAIKAMS KRIKŠTO 
KAUTAI, iš puikaus 
lawn, trimuotos, su 
leisais, spe- E 4 QO 
cialiai ■ -vO
VAIKŲ BALTOS KI- 
MONOS, iš gražio fla- 
nelette, iš ružavo 
mėlyno šilko, 
59c, specia
liai
KŪDIKIŲ 
CORDUROY
TAI, su pamušalais, su 
diržais, 
dabar

VALKŲ VILNONIAI 
NERTINIAI SACQU- 
ES, balti, mėlini arba 
ružavi, QQa
dabar wOG
VAIKŲ VILNONIAI 
LINK IR LINK LEG- 
G1NGS, iš buff, pea- 
cock, raudom ir balti, 
labai spe
cialiai 
VAIKŲ 
BEAR " 
ružavų ar mėlynų kom 
binacijų, 
po 
VAIKŲ 
TRUMPI 
taipgi kepuraitės iš 
cash-more, 
$3.00, 
po

$1.29
TEDDY 

BLANKETAI,

59c
ILGI AR 

KAUTAI,

*7

ar 
vertos 

39c 
BALTI 
KAU-

verti iki

$1.98

VAIKU VES- yAIKŲ
TeS specia- LAWNOE^ nvuotosC v G cialiai

Po

liai 
po

$1.98
BALTOS 

DRESĖS, tri- 
su leisais, spe-

49c
Pertaisymo išpardavmas! Karpetai!

9x12 wilton yelvet karpetai — naujų persiškų išmar- 
ginimų ir spalvų, viename šmote, 
apkainuoti po
9x12 axminster karpetai ir colonial viltons, dėl pado
rų extra, be siūlių, CCO
specialiai po «

Lengvais išmokėjimais
.2^ R°n,s Karpetai, Imperial siūlų, naujo francu- 

ziško įsmarginimo. --------
miera 9x12

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, I1L

$89
Be siūlių vilnoniai' vel- 
vet karpetai, mieros 
8.3x10.6, labai gerame 
pasirinkime, chiniškų 
ir persiškų išmargini- 
nimų,

$25.50
9x12 be siūlų vilnoniai 
Brussels karpetai geri 
dėl miegamų ii* valgo
mų kambarių, persiš
kų išmąrginimų, po

$19.50

Pertaisymo išpardavimas! 
Blanketai!

Tūkstančiai šiltų blankėtų — nupirkome, 
todėl mes parluodame jas labai pigiai. 
VILNONIAI BLANKETAI — padaryti iš 
puikaus materjolo, visokių spalvų. Kiek
vienas siūlas garantuotas, kad jis yra vil
nonis. Mieros 66x80, dėl CR QR 
dvigubų lovų, po 4*Qnwv
PILKĮ BLANKETAI — 64x76, gražus ir 
minkšti. Padarys gražų lovos apdangalą, 
pigiai negu drobulės, 
specialiai po
VILNONIO Už- 
BAIGIMO BL
ANKETAI — 
extra stori, di
deliam pasirin 
kimui, visokių 
spalvų. Regu- 
liarė kaina $6. 
Specialiai už

$4.44 Į

KOJįl TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą 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 ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribovv
17 N. State St., Room 1714. ' 

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

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

Egzaminavimas Dykai.

Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away eno 

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

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

Pertaisymo išpardavimas! Avalynė!
Labai gera čeverykų rųšis dėl visos šeimynos —‘ 
stakas turi būt sumažintas! Moterų Joliet namų 
trimuoti parinktų spalvų, gumines kul- C 4 < Q 
nys, visų mierų, po I ■ I v
VAIKŲ PROOF ČEVERYKAI, dėl mokyklų ir išei- 
sliperiai, pirmos rųšies felt, kailukais ir ribinais 
giniai iš mahogany ir gun metai, čielos skuros pa
dai, guminės kulnys, mieros ffO
iki 6, po
MERGAIČIŲ IR VAIKŲ FELT NAMŲ ŠLIPĘRIAI 
embroidered euff, minkštais padais, 
mieros iki 2, po
MERGAIČIŲ IR VAIKŲ MOKYKLOS 
KAI, iš mahogany, skuros padais, 
guminės kulnys, mieros iki 2, po

85c
ČEVERY-

$1.98

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
Temove and see and feel the wonderfu) 
difference i n the eolo- and iexture of the skin S
Guaranteed to do these definite things for 
the face or money refunded. Clear ihe 
complexion and give it color Lift out the 
įmes Remove blackneads and pimples 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis-n 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth 5 -(i '
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter It not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Indiana, tora trial tūba. 4
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Litiuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.) •

nedavė jokių instrukcijų vaka 
ro rengimui; viskas palikta jos 
nuožiūrai.

Priėjus prie pastabų, didžiu
ma šeri n i nk ų išsireiškė, kad 
kaip tik bus gatavas plano skė
čius, tad tuoj pradėti vajų ir 
paraginti pasižadėjusius paklo-

Aušroje yra 
kalbos moky- 

Viena klasė 
nuo 10 vai.

o antra nuo 12 vai.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Nutarta priešmetinį susirinki 
mą sušaukti atvirutėmis. Kele
tas pasiėmė po knygutę Šerų 
pardavėjų ir pasižadėjo gauti 
po kelis šėrus. Susirinkimas 
buvo tvarkingas, iškeltus klau
simas svarstė rimtai be jokių 
užsivarinėjimo. Turiu pastebė
ti, kad dar ncvisų Draugijų de
legatai lanko Bendroves susi
rinkimus. Turėtų kiekvienas 
lankfti, nes dabar yra labai 
svarbus susirinkimai. Jau šitie | 
metai baigiasi, Draugijos turė
tų pasirūpinti išrinkti veiklius 
delegatus sekantiems metams. 
Priešmetinis susirinkimas bus 
irgi labai svarbus, turėtų kiek
vienas šėrininkas ir ščrininkė 
atsilankyti, nes bus renkama 
nauja direkcijja sekantiems me 
tams. Ir dar, kas svarbiausia, 
priėmimas pataisyto plano ske- 
čiaus.

bantieji padaro ir iki dešimties 
dolerių į dieną už devynias va
landas. Bet turi dirbti kaip vel
niai pekloje.

* * 
Į Sekmadieniais 
įsteigta Lietuvių 
kla vaikučiams, 
mokinasi išryto 
iki 12 vai
iki 2:30 po pietų. Dar popieti- 
nėj klasėj vietos yra. Kurie tė
vai norite pramokinti savo vai
kučius lietiJvių kalbos ir rašto, 
patartina atsivesti savo vaikus 
į Aušros sekmadieninę Lietu
vių kalbos mokyklą. Audroj ga
lima gauti knygų dėti pasiskai
tymo. Kaucija užstačius kiek 
knyga yra verta galima ir na
mo parsinešti.

—L. D. N. B. Korespondtntas

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rTie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas i 
nepatėmysi kaip susidėsi

savaitė po dolerį-kitą, nei 
kaip susidėsi užtektinai 

pinigo, kad nusipirkus sau namelį.
Naujienų Spulka

1739 S. Halsted St.
Naujienų Spulka
39 S. Halsted St.

Halsted

3210 So.

3259 So.

814 w.

Kodėl reikia mokintis 
muzikos

Įdomus faktas.

ASMENįĮ JIESKOJIMAI
MARCIJJONAS GAIKŠTAS, am

žiaus apie 39 metų, 1906 metais išėjo 
į Ameriką į miestą New York. Kas 
žino pranešti jo adresą draugai arba 
pažįstami žnjonės. Nori sušižinoti mo-1 
tina, seserys, broliai kur atsiranda. 
Motinos, seserų, brolių adresas: Žei
melio valsčius Pasvalio, Biržų apskri
ties, Kai relių kaimo. Gaikštas. ]

APS1VEDIMAI.
PAJIEŠKAU gyvenimui draugo, 

našlio arba vaikino, neskiriant tautos, 
nuo 35 iki 40 metų senumo. Turi būt 
laisvus, nevartoti svaiginančių gėri
mu. Turto taipgi turi turėt nemažiau 
apie porą tūkstančių. Aš esu našlė 39 
metų senumo, laisva, susipratusi mo
teris. Gera gaspadinė. Turto taipgi 
turiu biskį. Taigi. Meldžiu su pir
mu laišku prisiųst paveikslą. Kas pa
veikslo neprisius, tam neduosiu atsa
kymo. P. S. P. O. 18, Chicago, III.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

* ♦ *

Blaivybės sargai pas mus la
bai persekioja munšainierius. 
Karčiamos yra uždarytas. Gir
dėtis jau, kad pradeda krėsti ir 
stui. ?. Užsidarius karčemoms 
pradeda skaitlingesni 1 uti pa
rengtų draugijų vakarai.

Darbai pas mus dar kruta, 
bet iš kitų miestų atvažiavu
siam ne taip lengva darbas 
gauti, o ypač tiems, ku- 
r.-- dar nori darbą pasirinkti. 
Ne ’ n ntiems darbininkams 
neką i vaa ndą po 40c. o k>»i 

kur ir daugiau. Darbai čionai 
yra nelengvi. Nuo šmotų dir-

ANTANAS AUKSELEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 8tų dienų, sulaukęs 39 
metų amžiaus, palikdamas di
deliame nubudime moterį An- 
taninų, dukterį ir du sūnūs ir 
brolį Juozapų Aukselevičia ir 
dvi seseris: Ona Radavičienė ir 
Antanina Kigavičienė. Velionis 
paėjo iš Jurbarko miestelio.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
lapkričio 12 d., iš namų 19 gat. 
ir I^ake St., j Melrose Park baž
nyčią, o iš ten į Šv. Kazimiero 
kapines. Visus gimines drau
gus ir pažįstamus kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nubudusi

Vienas didžiausių muzikų pa- 
Itėmijo, kad iš priežasties musų 
[jaunimo nepaisymo apie muzi- 
Įką, busianti stoka muzikantų 
[ateityje. Ir todėl tas, kuris mo- 
| kės arba bus kiek nors prasila- 
Ivinęs muzikoj, bus labai popu- 
lliarus ir augštai godojamas. 
I štai ir nepaprasta proga! Kas 
| dabar pasimokys muzikos, vė- 
| liaus niekad nesigailės.

Birutės Konservatorija, 3253 
|S. Halsted St., (banko budin- 
| ko) tapo oficialiai atidalyta 
[rugsėjo 10, 1923, bet galima ir 
dabar prisirašyti. Kadai gi ge-| 
rijusi mokytojai r?o’.‘.nn 
konservator.ioj ?, muzikes 
ma greitai išmokti.

Fakultetas susideda iš: 
i A. P. Kvedaras, “Birutės” 
vedėjas; M. Yozavitas, baigės 
American Conservatory; Cle- 
ment Link, Edison Symfonijos 
solistas ir vedėjas Philharmo- 
nik Orkestro^; Robert Whit- 
ney, baigęs American Conser
vatory ir mokytojas Teorijos 
ir Kompozijos.

Galima mokintis piano smui- 
kos, čelio, abelnos teorijos ir 
lavinti balsą.

Prisirašyti galima kasdien 
iki 9 vai. vakaro Konservatori
jos studijoj viršminėtu adresu. 
Paraginkite savo pažįstamus 
vaikus.

Požėlos - Baneevičiaus ristynėms 
bilietai galima gauti šiose vieto
se:

“Naujienose”, 1739 So.
Street.

“Naujienų” skyrius — 
Halsted St.

J. Kulio aptiekoje — 
Halsted Str.

Universal State Bank — 
33rd St.

G. Benošiaus aptiekoje — 1616
W. 47lh St. A v

Dalens aptiekoje — 4193 Archer 
Avenue.J. Urinano aptiekoje — 2300 So. 
Leavitt St.

K. Monlvido aptiekoje —- .1824 
VVabansia Avenue.

Pirkite bilietus iškalno, kad ne
pritruktų. Pamatykite, kad atsitiks 
tarpe K. Požėlos — “grinoriaus” 
ir J. Baneevičiaus (Drapiežno dzū
ko).

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, šeštadie- 
nyj lapkričio-Nov. 17 d., 1923, Mildos 
svet., 3140-42 S. Halsted St., Chicago, 
III. Pradžia 7 vai. vak. Visas už
darbis skirimas Lietuvos universiteto 
reikalams. Programa išpildys Jau
nuolių Orkestrą vadovaujama Grušo.

S. L. A. 36 kp. rengia perstatymų 
“Užburtus Turtus”, gruodžio 9 d., 
1923 m., M. Meldažio svet., loš Dra
matiškas Ratelis kuris ketina suvaP 
dinti gerai, po perstatymui šokis. 
Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Moteris su kūdikiais ir 
brolis su seserimis.

M

šioje
gali-

ar

Reale! Mariampolės 
gimnazijai aukos

Realės Mariampolės gimna
zijos parėmimui P. Sinusas 
(Baltimore) prisiuntė $3.00; 
Dr. C. K. Kliauga aukavo $5.00 
ir aptiekininkas J. J.čižauskas 
(Springfield) $25.00.

L. M. P. S. Atstovybes 
Amer. sekretorius.

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

— Mokytojas.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius,

Roseland. — D. L. K. Vytauto 
Draugijos No. 2 nutarimų raštinin
kas persikėlė įkitą vietą. Reikalui 
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. 
106 PI. — Rtšt. Pranas Grigula.

Reikalui

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelią 
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
ris mėnesinis susirinkimas atsibus 
Mildos svet., utarninke, lapkričio Ii 
d., 7:30 vai. vak. — Prisiartina 40 
m. “Aušros” paminėjimo diena; rei
kalinga papildyti komitetas,'todėl bū
tinai visi atstovai be atsikalbėjimo 
ateikite. Lygiai kviečiame ir veikė
jus, kurie papildymui programo gali 
suteikai naudingi! patarimų.

— Kviečia Valdyba.

Town of Lake. — Amerikos Pilie
čių ir Namų Savininkų Kliubas lai
kys savo susirinkimų pirmadienį, lap
kričio 12 d., 8 vai. vak., Šv. Kryžiaus 
parapijos svet., 46 ir So. Wood St.

Visi malonėkite atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

J IEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
našlio, kuris nevartoja svaiginan
čių gėrimų, nerūkytų. Kad butų 
gražus, išmintingas, gražiai gyven
tų. Aš nešpetnai atrodau, esu 30 
metu, turiu 1 vaiką. Su pirmu laiš
ku atsiųskite savO paveiksiu. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 364.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS.

Ar Tamstai yra reikalas savo na
mą — mabavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti," popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tų 
visų Tamstos darbų galime atlikti už 
gana prieinamų kainų — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbų, at
siklauskite kainos pas mus.

TfypinlcifpR •
BRIDGĖPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfl

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
r 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., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

JIEŠKAU storo tinkamo gro- 
sernei ir bučernei, ant Bridge- 
porto, Brighton Park ar South 
Sidėje. Atsišauk it telefonu La- 
fayette 3542, arba asmeniškai.

4069 So. Sacramento Avė.

MOTERIMS’ PRANEŠIMAS!
Parsiduoda vilnos visokios rųšies, 

nėriniams, sveteriams ir pančiakoms, 
už matką: 25c., 35c. ir 44c. Visokios 
rųšies marškoniai siūlai dėl mezginių 
ir siuvinių, kaina už 250 jardų 10c. 
Parduodu moterims ir merginoms šil
kines pančiakas. Meldžiu nepraleisti 
progos, nes pas mane daug pigiau už 
gerų tavorą, negu kur kitur.

Kreipkitės po antrašu:
FRANK SELEMONAVIČIA, 

504 W. 33rd St., tarpe Parnell ir 
Normai Avė., 1 lubos.

ISRENOAVOJIMUI
SURFACE 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

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

Atsiimkit laiškus iš Pašto

vyriausi j j paštą

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS

JIESKO KAMBARIU

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siusti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. 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. PAKSYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha, Wis I*

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dieinj nuo paskelbi- 
rno.

6 Bowgilo W.
ii 
14 
22 
23 
25 
37 
38 
40 
42 
44 
52 
55 
57 
60 
61 
62 
68 
73 
77 
79 
82 
84 
85 
88 
90 
95 
97 
98

J102
105 ___

106 Zirrzdin Martin

Bowgilo W. 
Breyko Peter 
Ceanska Alana 
Dorr oJseph 
Dugnas R. 
Ganulis Henry 
Jaksevicas Petras 
Juskevičaite Liudvika 
Kairis Klemens 
Kampikas Anna 
Rimantas Jonas 
Lesciauskiu Kazymierie 
Marciukas Franas 
Margevicia F. 
Miskowicz Anna 
Micieta Josef 
Montvid Frank 
Padgurskaie Konstancija 
Rakusius Petras 
Rokas F. A. 
Salkauskaite Marijona 
Shimkus Stanley 
Šidlauskas Anton 
Simonaviciene Ona 
Sipowich B. 
Šokas Kazimer 
Uzumeiki A. 
Vistant Anna 
Vaznoniene Ursula 
Wizgard Mrs. W. 
aZlimas Prenk

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
lų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geidaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis supriduoda- 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų jieŠkoji-

Ir turi būt ii kalno apmokami.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

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

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

ASMENŲ JIESK0JIMA1
Vincas Beržinis malonėkite atsi

šaukti į Naujienų ofisų, reikale siun
timo pinigų Magdelenai Beržinis.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

$5.00 DOVANŲ
Kas praneš kur randasi Ona 

Bumblauskaitė iš Kensingtono, ku
ri pabėgo 5 lapkričio nuo vyro 
ką tik apsivedusi. Vidutinio ūgio, 
mėlynų akių, riesta nosi; tamsus 
ir pakirpti plaukai. Jei pati pa
grįš, bus viskas dovanota. J. D., 
311 E. 115th St.. flatas 6, Kensing- 
ton—-Chicago, III.

PAJIEŠKAU kambario prie ma
žos šeimynos ir geros gaspadinės, 
kad nors vakarienę pagamintų, jai 
galima ruimas turi būti švarus, 
Bridgeporto apielinkėje.

Praneškit
W. T.

32110 So. Halsted St. 

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA salesmano mėsos 
pardavinėtojo, su išdirbtais ko- 
stumeriais arba be. Pardavinė
jimui visus pakaimių produk
tus. Alję-a. <1 tvilkę didesne . negu 

paprasta, kas daugiau parduos, 
daugiau gaus mokėti.

NAUJIENOS, Box 367

REIKIA janitoriaus, vedif- 
sio. Mes turime gyvenimb

Atsišaukite:
W. FINKELSTEIN
3146 W. 13 Street

RAKANDAI

vie-

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio stybaus Velour Parloro setų, vel- 
vet karpetų. pastatomų liampų, val
gomo kambario setų ir 3 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So Kedzie Avė.,
1 lubos; xj,.

----------- -- | -------------- I PARDAVIMjUI. Bargenas. 
- - - - - PARDAVIMUI TEATRAS Pu,iki 45 aknj*pilnai irensta -------------- ----- I MIIUMTUVIUI ILHIUMU Lavų pieno ir pauk^ių augi_ 

IŠPARDAVIMAS Už SKOLĄ KRUTAMU PAVEIKSI II nimo ^rma La Porte County,NELSON BROTHERS AUTO- «kllUlflWiy I KVLIRULy Indiąna Gera žemg> 5 akrai
MOBILE LOAN COMPANY. I I miško, 40 akrų dirbamos že-

-----------  \ Į 700 sėdynių 1 pianas ir 1 var- mės.^ čia atfga beveik viskas, 
Atdara vakarais ir nedalioj. I . _ . . 4 _ _ vaisiai, javai ir daržovės. Jei-

Stutz, 1923 modelio, pigiai už Į &onai re es ra , 0Aver gu interesuojaties atsišaukite 
$1,450. I Moving-Pictures jmašinu,—pi1- 4840 So. Ashland Avė., Chica-

Templar Sport, 4 Pasažierių, . . go, tarpe 8 vai. yrto iki 8 vai.
$650. Pilnai įrengtas, deng-1 l y > P S I panedĮlly, ir utarnin-
tos sėdynės. [kontraktas rendavimo. Biznis ke, lapkričio 12 ir 13, kur ja-

Naujai malevotas HudsonI enag j . Tur. yų sempeliai šiųi.metų ir dar-
Coupe, gerame stovyje, $675. | zovių bus parodomi ir visas

-----------  Įbut parduotas greitai, šaukite: | smulkias informacijas gausite 
nuo savininko. Priežastis par- 
da,vimo, kitas biznis atima 
man laiką. BODENSTAB.

Cele Eight, bėga kaip naujas, | 
$450.

Paokard, 4 pasažierių, tintai-1
my, $775. Labai gerame pa-1
dėjime. |

Taip geras kaip naujas Hud-| 
son Sport, 4 pasažierių, $675. |

Stanley Steamer, .......... $850. |
Ką jus ant to pasakysit.

Tempiau Roadster, $850, ver-. , ,®i nnn įduodu su visu namu.*1,0°2_____ ' biznio, pasiskubinkit.
šaukite MR. THAIUTMAN, | frelt cT“1

6310 Broadway, I kus, 828 W. 31 St.

Te). Sheldrake 6000 ----------------------------

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Str

2 flatai namas, 5-6 ruimai, 
furnace šildoma, renda $110 į 
mėnesį. Kaina $95(X).OO, cash 

PARDAVIMUI bučerne ir|$15OO. Kitus palauksime.
grosernė, cash biznis senas, par-Į 2502 West 69th St. 

Norinti I Phone Republic 5705
Turiu 

J. Mor-

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI Dort touring 
Ikaras, 1920 modelio. Gerame 
stovyje. Bargenas, $250.

1612 N. A vers Avė., 
Albany 4672

PARDAVIMUI1
Į ANT PARDAVIMO Fruitžtoris iŠ 
Į priežasties ligos ir norime į trumpą 
| laiką parduoti, yra gera proga norin- 
I tiems pirkti. Biznis yra išdirbtas 
I per aštuonis motus ir yra apgyven- 
| ta visokių tautų. Atsišaukite šituo 
| adresu: 10821 Michigan Avė., Rose- 
| land, III.

PARDAVIMUI restaiurano 
stalai, krėslai ir geriausis pe
čius. Taipgi bučeriška kaladė. 
Parduosiu pigiai atsišaukite 
1464 Indiana Avė. Chiago, iš 
užpakalio.

PARDAVIMUI barber shop 
fietures, visi geram padėjime 
greitai ir pigiai. Taipgi parduo 
siu 4 pool tablius. Priežastis 
pardavimo — apleidžiame mie
stą. 3714 So. Wood Str.

PARDAVIMUI mažas restau- 
ranas, moderniškai įrengtas. 
Daromas didelis biznis. Dalį pi
nigais, kitus išmokėjimais.

3106 Archer Avė. į

PARDAVIMUI groisernė ir 
bučerne su gyvenimo forničiais 
ir dviem iregisteriais. Savinin
kas parduos visą biznį, arba 
prisiims pusininką. 821 W. 34 
St., Phone Yards 3550.

PARDAVIMUI grosernė, gra
žioj apielinkėj, daromas geras 
biznis, tirštai apgyventa vie
ta. Nepraleiskite progos. Atsi
šaukite į Naujienas, 1739 So. 
Halsted St., Box 368.

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė geras biznis ir išdirptas per daug 
metų. Kas nari gali pirkti visai pi
giai, visokių tautų apgyventa, dau- 
giaus lietuvių ir lenkų.

Savininkas nuo 6 r. iki 7 v. 
2349 So. Oakley Avė.

SPECIALE PROGA. Pardavimui 
grosernė ir delikatessen, su vai
siais ir daržovėmis. Puikioje vie
toje, nėra kompeticijos per 4 blo
kus aplink. Geras lysas, geras biz
nis. Pardavimo priežastis, apleid- 

CIHicarta. Atiduosiu už $2.500. 
Savininkas, 937 W. 55th St. Phone 
Wentworth 7496.

PARDAVIMUI bekernė lietu
vių ir 'lenkų apgyvento j vietoj, 
biznis gerai išdirbtas, kas pir
mutinis laimės; turi būt parduo
ta į trumpą laiką: 4550 South 
Wood St.

PARDAVIMUI saldainių iš
važinėj imo biznis. Labai geras 
biznis. Priežastis pardavimo — 
apleidžiu miestą. Wm. Ambro- 
zaitis, 4521 Wood St., 2 augštas, 
frontas.

PARDAVIMUI du pečiai; vie
nas virimui kitas šildymui. 
Abudu gerame stovyje. Kreip
kitės.

3440 So. Union Avė., 
pirmos lubos*

-- -------- ______ ._____ ■ ' ■ ■_________

PARDAVIMUI —
• BUČERNfi.

Pigiai.
2137 W. 21st St.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir attic, 7 kambarių rezi
dencija, su vana, 50 pėdų lo
tas, 2 karų garadžius, iš fron
to įvažiojamas. Kaina $7,500. 
Savininkas, 2440 So. Millard 
Avenue.

EXTRA! EXTRA!
120 akrų farma, 16 akr. miško, 20 

akr. ganyklos, 10 akr. dobilų, geri 
budinkai 3 mylios į miestą; 10 kar
vių, 4 kiaulės, 2 arkliai; 200 vištų, 20 

Tr K Tz-z-k nriTTZT * i kalakutų, 18 ančių. Mašinos ir pa- KAM KO REIKIA dargai. Viskas $6,500. P. D. And- 
Pirkti, parduoti, manyti: namus. Į rėkus, Pentwater, Mich.

lotus, termas ir visokios rųšies biz
nius. Mjes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME

SS,100

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

Nupirksite naują 4 kambarių 
namą ant loto 100 pėdų pločio 
ir 275 ilgumo. Naujoj apielin- Į DIDELĖ prapertė nešanti 12 
kėj prie C. B. and Q R. R. 40 nuošimčių, parduosiu arba mai- 
mihutų važiavimo nuo Union nysiu ant mažesnės. Atsišauki- 
stoties, 30 minutų nuo Hawth- te laišku, 1739 So. Halsted St., 
orije stęties. Tas yra bargenas, I Box No. 369. 
tik 15 minutų eiti į stotį. Kam 
mokėti rendą kuomet jus galite 
turėti savo namą ir mokėti už 
j j kaip rendą. Parduosime už 
$500 pinigais ir po $35 į mėne
sį.

MOKYKLOS

R. MUDRA,
1413 S. 57 Ct., Cicero, III.

2 flatų mūrinis namas, ne
toli 63 ir Justine St., 5 ir 6 
kambarių, visi aržuolo trimin- 
gai ir grindys, furnace šildo
mas. Tas namas 
klesos padėjime. 
$12,200. Pinigais 
$4,000.

Atsišaukite: 
SHEEHAN WITOUS and CO. 

1654 W. 63 St.
Prospect 1910

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo 
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal ,

yra pirmos 
Bargenas už 
reikalaujama

BARGENAS
2 flatų mūrinis namas, 5-5 kam

barių, furnace šildomas, apie me
tų senas, randasi prie 4536 South 
Sawyer Avė. Turi Dut parduotas į 
savaitę laiko.

SCHETTER & BENLINE, 
6706 So. Ashland Avė.
Phone Prospect 8466

Amerikos Lietuviy Mokykla
I 3106 So. Halsted St.
[ Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal- 
[ bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste- 
[ nografijos, Typewriting, Pirklybos 
J Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
| Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
| jos. Geografijos, Politinės Ekono- 
| mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra- 
| matikos, Literatūros, Retorikos 
| Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

PARDAVIMUI namas 2 gy
venimų po 6-5 kambariai; šar 
le lotas. Garadžius 2 mašinom. 
(> metų sentiTno, viskas naujos 
mados įtaisyta. Parduosiu už 
pirmų pasidlymą. Atsišaukite: 

2441 W. 45th PI.

lleveskio Mokykla
| Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
| Grammar Scfrool, High School ir 
| Prekybos dalykų. Prirengia prie 

kvotimų i visas augštesnląsias mo- 
| kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
I iltį 5:00 V. p. p. Vale.: 7:SO iki 9:30. I NedSldieniais: nuo 10 ryto iltį 

12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.

| 3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

akro taip pigiai kaip ......... $179
akro taip pigiai kaip -4........ $395
35 minutes iš vidurmiesčio ant

C. B. & Q.
_ ietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien netoli krautuvės, moky

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

U

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

Chicago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas 
Informacijas kas link jūsų % ir 

% akro lotų.

Vardas ............................................
Adresas ..........................................

Pavojus
Tiems, kurie nemoka ir mažai mo

ka važinėti automobiliais. Mes pra- 
laliname pavojų, jei jus matysite 
nūs. Mes esame expertai, mokina
me praktiškai, su visokiais automo
biliais, važinėti. Mokiname dieno
mis ir vakarais, netik vyrus, bet ir 
moteris. Kaina $15.00.

Praktiškai išmokiname taisyti vi
skius automobilius. Mažas atlygi- 
limas padarys jus expertu netik va
dinėti, bet ir pasitaisyti jūsų ma
liną.

Mokinimas yra lietuvio eksperte 
aip, kad kiekvienas lengvai gali iš
mokti.

LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA,

Direktorius — PETRAS GUSITIS 
3238 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL,


