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Francija nori už
imti Hamburgą
Kalbina Angliją
Išvaikė Ispanų parlamentą

Chicago, DL, Ketvirtadienis, Lapkričio-November 15 d., 1923
—------ -------- ----- . ..a .....---r- -rrw.rfnnnr---T1IĮnr-----Vakar vaigščiojo gana auten- tą Hamburgą ir svarbias gele
tinės žinios, kad valdžia ren žinkelių kryžkeles palei Ruhr
giasi suteikti autonomiją Pa- kraštą.
reiniui, todėl visus nustebino
Haagos korespondentas Pary
oficialinis paskelbimas, kad val žiaus laikraščių nors
negali
••
Nedalyvaus
joje,
kadangi
JI
džia “niekad neleis paskelbti patvirtinti gandų, kad ex-kaizePareinio respubliką”.
ris gavo paspirtus grįžimui Vo esanti padaras Versalės sutarties.
kietijon, bet jo pati Hermina
pardavinėjanti visus nereikalin
GENĘVA, lapkr. 14.
Ru
gus dalykus, o kaizeris nusipir
ko stiprų automobilių, kurį da sija oficialiniai atmetė pakvie
timą dalyvauti ryto čia prasi
bar taisosi.
dedančioj
transportacijos ' ir
Reikalaus kronprinco paša komunikacijos
konferencijoj,
Kalbina Angliją reikalauti, kad
linimo.
kadangi ta konferencija yra pa
kronprincas butų išduotas
talkininkams. Anglija nėra
BRIUSELIS, lapkričio 14. — daras Versalės sutarties, kurią

Rusja atmetė komunikaci
jos konferenciją

Francija nori išvaryti kron*
princą iš Vokietijos
tam prielanki.

Atstovai Vian Ho-ck

ir Boues- Rusijos
partijos ir' pažinti.

valdžia

atsisako

——

sn-*s

«w

No. 270

Debsas sunkiai serga Amerikos militaris attache
Lietuvai
TERRE HAUTE, Ind., lapkr.
14. — Senas socialistų vado
vas Eugene V. Dobs sunkiai
serga širdies liga. Jis susirgo
pereitą penktadienį ir prisiėjo
atšaukti visas rengiamas pra
kalbas. Sdnatvė ijir sunaikinta
ilgo laiko kalėjimu? federaliniąme kalėjime Atlantoj svei
kata daro to senelio socialistų
darbuotojo, kuris daugelį akrtų buvo Socialistų partijos kan
didatu į prezidentus, ligą labai

Juo paskirta yra maj. Henry
C. McLean.
. WASHINGTON, D. C., lap
kričio 13, 1923. (IUB.). — šio
mis dienomis išvažiuoja Lietu
von Maj. Henry C. McLean,
kuris yra paskirtas Suvienytų
Valstijų militariu attache Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai.

pri pavojingą.
(Kita žinia sako, kad senelis

katalikų liberalų
Rusijos pranešimas taipjau Debsas serga lengvai).
4 darbininkai užmušti
Vokietija nebšelpsiant Pareinio (LONDONAS, lapkričio 14. ses,
socialistas Mathieu
pranešė
— Francija daro didelį spaudi šiandie valdžiai, kad jie paduos sako, kad Rusijai ta konferen
okupacija yra neteisėta, kaipo mą į Angliją, kad prikalbinus .interpeliaciją apie tai, kokių cija nepatinka, kadangi ji vei
IRONTON, Mo., lapkr. 11.—
Francija nori užimti į padrąsinimą vokiečių.
Shehan kompanijos akmenų
pastarąją prisidėti prie išvary priemonių Belgijos valdžia ma kiausia nesvarstys to, ką Rusi Didelis pelnas iš centy
Tvirtinama, kad AngiK'jos mo kronprinco Friedrich Wil- no stvertis delei sugrįžimo į ja skaito pamatiniais principais
la.užyklloje
tios Graujitesvi'lle
Hamburgą
okupacijos spėkos Colognoj da heJm iš Vokietijos..
Vokietiją kronprinco. Interpe- internacionalinės komunikaci
CHICAGO. — William Wrig- ekspl'odavo 50 svarų dinamito.
t

ro viską, kad tik nepasisektų
Anglijos valdžia mano, kad liatoriai reikalaus,, kad valdžia jos laisvės.
Italija ir Anglija, o gal ir kitos derybos
tarp Francijos ir bent dabar butų nepatogu kel pareikalautų kronprinco išdavi
šalys tam pasipriešins.
Ruhr gyventojų, Stinnes irgi ti jau įvykusį faktui bet galu mo, pildant Versalės sutartį.
vėl buvo visai arti susitaiky tinas nuosprendis nebus pas . Tie trys atstovai, kurių pir
RYMAS, lapkr. 14. — Dip mo su franciais, bet ir vėl at kelbtas iki po kabineto susirin mieji du priklauso valdžios par
COLOGNE, lapkr. 14. — Palomatiniuose pateliuose Šian simetė.
kimo šiandie. Kabinetas gi nuo tijai, taipjau* reikalaus,
kad reinio separatistų vadovas Leo
die gauta nepatvirtintų žinių,
Sugrįžimas kronprinco ir dugniai apsvarstys visus vė Belgijos valdžia stvertųsi prie
kad Frandija pranešė kitiems Vokietijos atsisakymas paleng liausius Francijos pasiūlymus. monių neleisti sugrįšti į Vokie Deckers liko areštuotas Verviers, tuoj už Belgijos sienos,
talkininkams, jog ji mano už vinti darbą nuginklavimo ko
tiją
ir
ex-kaizeriui,
prie
ko
jis
Nežino ką darys, kaizeris.
sako Aix-La-Chapelle žinia.
imti didžiausį Vokietijos uostą misijai dar labiau užpykino
jau rengiasi.
Interpeliacijja
Hamburgą.
franeuzus.
Valdžia neturi jokių oficia- taipjau kritikuos Holandiją.
Italija priešinasi Praneijos
kįla visuotinas linių žinių, kad kaizeris many Ji veikiausia bus paduota ryto AIRIS GAVO NOBELIO DO
Franci joj
VANĄ Už LITERATŪRĄ
užėmimui Hamburgo, kadangi reikalavimas veikti.
Ir jeigu tų pasekti savo sutnų ir sugrįš
tai dar labiau1 supintų Vokieti Francijai pasidarys aišku, kad ti Vokietijon, Anglijos valdijos situaciją.
Manoma, kad talkininkai nenori prisidėti prie ninkai pilnai pasitiki,
Ją laimėjo poetas ir dramatur
kad
tam pasipriešintų ir kiti talki Francijos, tai yra priežasties Holandija pilnai išpildys savo
gas Yeats.
ninkai.
manyti, kad viešoji nuomonė prižadą ir neleis kaizeriui pa Stinnes maitina vaikus savo ko
Paryžiaus žinios sako, kad privers Francijojs valdžią veik bėgti, bet laikys jį savo ištrė
STOCKHOLM, lapkr. 14. —
telio.
išmatomis.
Francijos kabinetas svarstė ti vieną. Franeuzų nufsispren- mimo vietoj iki laikas nenu
iandie paskelbta, kad Nobelio
” " ’ ■*TI--- —1 —..... *
apie Hamburgo užėmimą, kai dimas yra griežtas. Jie neleis spręs jo likimo.
dovana už literatūrą tapo pa
BERLINAS, lapkričio 13.
po bausme už kronprinco įsi kame nors paniekinti sutartį.
Nežiūrint oficialinio abejoji Kuomet turčiai moka po 50 ar skirta Airijos rašytojui Willeidimą.
?
liam Butler Yeats.
Francijos ekonomine padėtis mo gandams, kad kaizeris buk
60
auksinių
markių
už
vakarie

Italijos; oficiaJdntal rateliai yra gera, gyventojai remia val nori grįsti Vokietijon, laikraš
Yeats yra gimęs
1865 m.
nę
ir
bonką
vyno
geriausiuose
mano, kad Anglija yra prie džią ir todėl ji viena gali pulti čiuose nuolatos pasirodo apie
Tai yr# žymiausias naujosios
Berlino
buteliuose,
tai
darbi

šinga užėmimiĄ Hamburgo ir ir spausti Vokietiją.
tai žinių. Bet visgi jas negali ninkai badauja. Turčiai betgi Airijos poetas ir dramaturgas.
atsisakys dalyvauti tame žygy
Savo poezijose ir dramose jis
ma patvirtinti.
nesirūpina
darbininkų
likimu.
Veikiausia
franeuzų
okupa

je su franeuzais.
daug naudojasi turtingais Ai
Kada vaikų šelpimo draugijos rijos padavimais. Jis ypač rū
cija bus praplėsta ant geležin Francija nori aštrių priemonių.
atstovai apsilankė pas didžiausį pinosi įsteigimu Airijos tauti
kelių kryžkelių į rytus nuo
Francija
taipjau
ragina
An

Vokietijos turtuolį Hugo Stin
Frank forto.
gliją pasiųsti aštrų atsakymą nes, jis atsisakė'c prisidėti prie nio teatro. Nuo 1922 m. jis yra
į Vokietijos atsisakymą suteik vaikų šelpimo, kadangi jis jau narys Airijos senato.
ti didesnę apsaugą talkininkų užlaikąs prie vieno savo hoteVokietijojs nuginklavimo ir lio veikimą sriubos virtuvę
WRIGLEY TURĖS UŽMOKĖT
kontrolės
komisijoms.
.
ir daugiau nieko nebegalys da
Niekas talkininkų nerems Fran$3,718,063.
Anglijos
(žvilgsniu,
Francija
ryti. Bet jis visai nepasakė,
cijos politikos ir Francijai
gali užgriebti Hamburgą ir ki kad tie vaikai yra maitinami
nieko kito nelieka, kaip vie
CHICAGO.— “čiugumo” ka
tus
Vokietijos
uostus,
jei
VoIspanijos diktatoriai mano apišmatomis ir maisto likučiais, ralius Wrigley, Jr., turės užmo
nai spausti Vokietiją.
kiietijja atlaikys kapituliuoti, kuriuos išmetama iš jo hotelio. kėti C. P. Larson, Jr. kompani
seiti ir be parlamento.
bet Anglijja nerems tokių grie 90 nuošimčių 10,000,000 ne jai $3,718,063. Taip nusprendė
PARYŽIUS, lapkr. 14. —
MADRIDAS, lapkr. 14. — žtų priemonių.
okupuotos Vokietijos darbinin “mastery in chancery” MorriPremiero Poincare pastangos
susitarti su talkininkais apie Reikalaujant diktatoriams, ka Premjeras 'Po i n care deda di kų yra arba be darbo, arba son. Jis pripažino, kad Wrigley
bendrą kontribucijos politiką ralius Alfonso pasirašė po dek delių pastangų prikalbinti Ang dirba tik dalį laiko. Jie visi panaudojo Larsono užpaten
ir bendras priemones
prieš retu, paleidžiančiu Ispanijos liją veikti bendrai su Francija, yra reikalingi pašelpoš, nes ki tuotą “čiugumo” vardą “double
mint” ir tuo pakenkė Larsono
yokietiją, nuėjo niekais ir Eu parlamentą.
kad tuo padarius didesnį spau taip jie turi badauti.
Diktatoriai sako, kad parla- dimą j Vokietijojs valdžią ir
bizniui. , Wrigley kompanija,
ropos padėtis tebėra rusti.
kuri keletą dienų atgal paskel
CALIFORNIETIS GAUNA
Prancūzai mano, kad Vokie mentas nebus sušauktas ir ne- kartu atgrąsinus ex-kaizerį nuV)
bė $50,000,000 dividendą, turi
NOBELIO DOVANĄ.
tija sparčiai žengia prie atstei- bus paskelbti rinkimai iki Is- grįžimo Vokietijon.
sugrąžinti visus pinigus, ku
gimo monarchijos ir prie at panija nepasiliuosuosianti nuo
Anglijos
kabineto
nusistaty

STOCKHOLM,' lapkr. 13. — riuos ji uždirbo aht “double
metimo Versalės sutarties, re- visų politinių partijų. Esą par
panašiais
mas
šiais
ir
kitais
mianties tuo, kad Ruhr okupa lamentas visąi berdikalingas
Nobelio dovana už fiziką tapo mint” “čiugumo.”
bus
paklausimais,
manoma,
Dar 1918 m. apeliacijų teis
cija padarė sutartį neveikian dalykas, nes jis vistiek neišpaskirta Dr. Robert Anddewr
tarybai Millikan iš Pasadena, Calif.
duotas ambasadorių
mas pripažino, kad panaudojus
reikšiąs balsuotojų valios.
čią.
Paryžiuje.
Taigi daabr diktatoriai val
Itąlijofs nubosta tymo negaili
Dr. Millikan yra direktoriui vardo “double mint” yra sulau
be jokio parla Ambasadoriai nieko neveikia Norman Bridge fizikos labo* žymas patento ir per visą šį
ma išgauti — ji tyli- Belgija dys Ispaniją
gi svyruoja. Anglija gi vis dar mento.
ratorijos ir pirmininkas Cali- laiką » bu*voj tyrinėjama kiek
PARYŽIUS,
lapkr.
14.
—
Tal

tebėra atvirai priešinga Franfornijos Technologijos Insti Wrigley turi užmokėti nuosto
kininkų
ambasadorių
taryba
buvo daromi
cijos politikai.
tuto administratyves , tarybos lių. Tardymai
šiandie
visai
nesvarstė
klausi

Prancūzai žiuri į Anglijos
Jis yra 55 m. amžiaus ir mo daugely valstybių. Buvo įrody
mo
ką
daryti
su
sugrįžusiu
Vo

nuolatinį tivrtinimą, kad Ruhr
kinosi Amerikos ir Vokietijoj ta, kad Wrigley pelnė $2,840,kietijon kronprincu; taipjau ne universitetuose. Jis yra pirmas 528,
bet Wrigley liudytojai
svarstė ir Vokietijojs nusista mokslininkas, kuriam pasise tvirtina, kad tas “čiugumas”,
Leis jam manytis kaip jis pats tymo dėl atnaujinimo tal-ki; kė izoliuoti elektroną.
kiyrib daugiau nebęfšdirbama,
išmano, nes Vokietija toliau militarinės kontroles. Ambasa
padaręs virš $691,000 nuosto
doriai, manoma, svarstė visai
jį šelpti nebeįstengia.
lių.
pašalinius dalykus ir apie šiuos
Kompanija nuo to nenukendu
klausimus
visai
ir
neužsi

BERLINAS, lapkr. 14.— Po
tėsianti, kadangi ji tam tiks
minė
delei
apsireiškusio
skirtu

litiniai vadovai svarsto federa
CHICAGO. — Užvakar auto lui jau nuo senai turi atidėju
mo
nuomonėse
tarp
talkininkų.
linės valdžios nusisprendimą
mobiliai užmušė penkis žmo si $6,000,000.
Anglijai, kuri pirmoji pasiū nes ir kelis sužeidė.
atitraukti visą federalįnę pagelbą nuo Ruhr ir Pareinio pro lė pasiųsti Vokietijaji protestu
Francuzai valgo arklieną.
sugrįžimo,
vincijų, paliekant tas teritori delei kronprinco
WASHINGTON, lapkr. 14.—
PINIGŲ KURSAS
jas manyti kaip pačios geriau dabar norinti visą tą klausimą
Prekybos,departamentas sako,
Vakar
lapkričio
14
d.,
užsienio
numarinti,
o
Francija,
kuri
išsia išmano, ar atsidurti malo
vartojamas
įdienos
Sinigų ne mažiaus kaip už 25,000 kad;’
pradžių buvo, nebojanti, vėliau olerią bankų buvo skaitoma Ame Francijoje, kaipo maisto, nuo
nėj franeuzų su belgais.
Tas faktas, kad tolimesnis pradėjo pritarti kokiam nors rikos pinigais šitaip:
latos' didėja. Dabar paplauna
Šelpimas tų distriktų darosi jau veikimui, o dabar to veikimo Anglijos 1 sv. sterlingų .. .. $4.36 ma maistui po 120,000 arklių
Austrijos 100.000 kronų ... .. $1.41
nebepanešama Vokietijos val jau reikalauja.
Belgijos 100 frankų ......... .. $4.69 į metus. Daugelį arklių mais
Danijos 100 markių ........
$17.05 tui importuojama iš Anglijos.
stybei našta, manoma, ir pri Francuzai norį Hamburgo.
Finų
100
markių
.........
.
$2.76
vertė Vokietijos valdžią nusisItalijos 100 lirų ............
.. $4.34 Tvirtinama, kad arkliena yra
pręsti visą • atsakomybę už tų Franeuzų rateliutose kailba- Francijos 100 frankų ...... .. $5.50 pfigesnė ir m^stingesnėt Ark
Lietuvos 100 Litų .........
$10.00
provincijų vokiečių gyventojų ma, kad bausmei už kronprinco Norvegijos
pardavinėja
paprastai
100 kronų__
$14.45 lieną
likimą sukrauti ant Francijos sugrįžimą Vokietijon reikia už Olandų 100 kronų ........... $37.70 tam tikrai įrengtos mėsiny100 kronų .........................
$26.68
ir Belgijos pečių.
imti svarbiausi Vokietijos por- Švedijos
Šveicarijos 100 franką
$17.5Š čiosj

Separatisty vadas suimtas

Kapitalisty “labdarybe”

Francija veiksianti viena
prieš Vokietija

Išvaikė Ispanijos
parlamentą

Vokietija suteiksianti Pa
rainiui autonomiją

ley, Jr. kompanija, kuri išdirba Eksplozijoj keturi darbininkai
“čiugumą” paskelbė $50,000,- liko užmušti.
000 dividendų, šėrininkai gaus
dividendus
prieš kalėdas —
Bankierius gavo 4 metus
kaipo Kalėdų dovaną.
kalėjimo.
NUBAUDĖ NEATSARGŲ
AUTOMOBILISTĄ.

Turės užmokėti $16,250 ir laidotuvių išlaidas.
LINCOLN, Neb., lapkr. 14.—
Turtingo groserninko suYiys
Ernest Grainger, kuris prisi
pažino taip neatsargiai važia
vęs, kad užmušė kartu su juo
važiavusius Nebraskos univer
siteto studentą ir suldentę ir
vieną merginą sužeidė, aplaikė
sekamą bausmę:
Užmuštųjų tėvams turi užmo
keti $15,Qį)0 ir laidotuvių iš
laidas;
Sužeistai merginai $1,000 ir
ligoninės išlaidas;
Užmokėti į mokyklų fondą
$250 ir visus teismo iškaičius;
Per penkis metus nevažinėti
automobiliu;
Turi gauti naudingą darbą,
šalintis blogos draugijos ir pa
pročių ir nuolatos prisistatyti
policijai.

BOSTON, Mass., lapkr. 14.—
Joseph B. Marcino iš Chicago,
kuris iš barzaskučio patapo
bankierium, liko nuteistas 4
metams ir 3 mėnesiams federalinin kalėj iman Atlanta, Ga.
Jis liko nuteistas už apvogimą
Warren, Mass., banko, kurį jis
buvo atpirkęs ir kurio prezi
dentu jis pastatė knygvedį, kad
galėjus prieiti prie banko “sei
fo” ir pasiimti pinigus. Bankui
užsidarius jis pabėgo į Meksi
ką, kur tapo sugautas. Banko
prezidentas Taylor liko nuteis
tas 3 metams kalėjimo. Marci
no tokių šposų padarė ne su
vienu banku.
BERLINAS, lapkr. 13. —
Prof. A'lbert Einstein, paskilbęs
vokiečių mokslininkas, kuris ne
senai sugrįžo iš Rusijos, gavo
nuo antisemitų tiek grūmojan
čių jo gyvaščiai laiškų, kad jis
nusprendė, kad bus saugiau ap
leidus Vokietiją ir apsigyvenus
Holandijoj. Einstein yra žydas.

Plėšikai užmušė du žmones,
atėmė $43,000.
NEW YORK, lapkričio 14.—
Du plėšikai šiandie 55 gatvės
stoty, Brooklyne, nušovė du
banko pasiuntiniui ir atėmė iŠ
jų $43,600. Stotis buvo pilna
žmonių, bet plėšikai įstengė pa
bėgti automobiliu.

ŠIANDIE — veikiausia gied
ra; nedidelė permaina tempe*
raturoje.
Saulė teka 6:39 vai., leidžiasi 4:30 vai. Mėnuo
leidžiasi
10:53 valandą vakare.

Kad Dar Prieš
Kalėdas Gautų
Lietuvoj Pinigus
Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numų 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
j u pridavimo. Naujienų patarnavimas yra
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

Penki žmonės užmušti

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

>4*

.

*•

\ ' .jvį’ ’

I -r 1'' *?"/'

Chicago, UI.
.... .I..— —.»!■!!

Į

Į ||

toras, mechaninis piuklas ben
zino motoru varoma#, kuriuo
pėr minutę galima perpilant 2
pėdų storio medžio kamieną ir
kt. Be to parodoj yra apščiai
išąlatyta stiklo dirbinių, maši
nų diržų pavyzdžiai, įbatams
tepalo ir kt. smulkmenų.

Kauno laikraščių
žiniomis
Lietuvos Operos artistas Kip
ras Petrauskas
spalių
mėn. 12 d. išvažiavęs koncer
tuoti 'į užsienį. Aplankysiąs
Vokietiją, Čekoslovakiją ir Ita
Ši paroda liudija švedų tvir
liją. Kattnan grįšiąs tik vasario
tą 'pasiryžimą užinegsti
su
mėnesy
1924
m.
Kaunas. (L-va)
Spalių
Lietuva tampriuos prekybinius
I^c
to,
jis
esąs
kviečiamas
inčn. 6 d. sporto aikštėje prie
stiprią
susiartinimo
koncertuoti Danijos
sostinėj, ryšius,

Sugauti doleriŲ pavogėjai Žydai patraukti teisman
už lietuviy mušimą
Kaunas (L. ž.) — Krimina
linės milicijos pastangomis ta
po sugauta vagilė, kuri apvogė
amerikietį
Klioštoraitį
ties

“United States Line” atstovy Janavos aikštes buvo rungty
žydų
komandos Kopenhagoj.
be 17 d. pereito mėnesio. Va nės tarp

gilė Agnieška Vilkiutė iš Pa “Makarui” ir ir lietuvių “Liet.
nemunes buvo patėmyta ir su Fiz. Lav. Sąjungos” [koman Žinoma rusų dainininke R opasta
areštuota po to, kai ėmė pirkt dos. Per rungtynes įvyko peš z a 1 i j a >G o r s k a j
patalines, kitokius dalykus ir tynės. Dabar miesto milicijos ruoju laiku koncertavusi Skan
kaip jos gyvenamoj vietoj pra vadas praneša, kad kvota apie dina vilose, dabar žada apsilan
sidėjo girtuokliavimas. Krimi tai, kaip žydai musė lietuvius, kyti Lietuvoj ir čia kuriam lai
20 d. kui apsigyventi.
nalinei milicijai Vilkutė papa jau pabaigta ir spalių
Kaimo 1 nuovados
sakojo, kad ir ji besiriangianti pasiųsta
į Ameriką važiuoti ir lankėsi Taikos Teisėjui, kad patrauk
United ^States lAnes raštlinėn, tų kaltinamuosius atsakomy
kaip tik tuomet, kaip Kanados bėn.
emigracijos inspektorius ten
tikrino alikacijas norinčių va
Kaunas (L. Ž.) — švedų
žiuoti Kanadon Lietuvos emi
pramonininkai suruošė Kaune
grantų. Vilkutė sako:
(Mickevičiaus g. 26) savo pre
“Pamačiau doleriu^, apsalo
Universitetas
kių pavyzdžių parodą. Paroda
širdis ir nepasijutau’, kaip ran
pilnai atvaizduoja visą švedų
ką į kišenių įkišau. Paėjau prie
Soboro
darželio pažiurėjau,- šiais metais Lietuvos Univer pramonę, ir kiekvienas atsi
kad penkiasdešinitines ir suki sitete yra viso 1366 studentai lankęs joje turi galimybės pa
šau už ančio. Ten viso buvo ir 219 laiusvųjų klausytojų. Su- matyti įvairių pramones gar
jie skirstomi minių, pradedant nuo sudėtinės
3000 dolerių ir 4 litai, o jeigu Į lig fakultetais
Teologijos—Filologijos konstrukcijos Dizelio motorų
tas amerikonas sako, kad dau taip:
baigiant
reikalingomis
fakultete—132 studentai, ir 10 ir
giai?, tat jis meluoja”.
klaus.; Humanitarinių smulkmenomis.
Ji sakosi, kad pinigus atida laisv.
Parodoje yra žemės ūkio
vusi savo kavalieriui Pelikaus- moksl. fak. — 136 stud. ir 34
kuriame
išstatyta
kui, bet Pelikausko brolio žmo laisv. klaus.; Teisių fakultete Skyrius,
laisv. klaus.; Įvairių seklų,
superfosfatas,
na kriminalinėj pareiškė, kad 336 stud. ir 71
Pelikauskas ir Vilkutė jai pa-Į matematikos—gamtos fakulte separatorių, arklių ir kitų že
šakojosi, kad jie gavę tik 700 te—157 stud. ir 30 laisv. klauls.: mės ukimi reikalingų mašinų.
dolerių. Vilkutė
parėjus iš medicinos fakultete—414 stu Mašinų skyriuj yra medžiams
Kauno bu’vo labai linksma ir dentų ir 60 laisv. klaus, ir te apdirbti mašinų, motorų, įvai
instrumentų, namų j
nuėjus pas savo draugę į šan-| chnikos fakultete 191 stud ir riausių
čius surašė laišką neva nuo bro 14 laisv. klausytojų, šių metų ruošai reikmenų, žibalo virtu-1
lio iš Amerikos V. ir, pridėjus pavasario semestre studentų ir vių, degtukų pramonei, o taip-j
prie seno amerikoniško ko-n-Į laisvųjų klausytojų skaičius sie pat ir papirosams gaminti ma
šinų, kilnojamas valtims movetro, rodė Pelikauskienei gir-Į ke 956.
damos*!, kad gaunanti daug tuf-j
kstančių dolerių iš Amerikos.
Viilkuitos motina krimdnalinei
miliijai pareiškė, kad jos dūk-1
te namie negyvena, nieko ne-1
dirba,
ištvirko ir pasileido.!
Vilkutė sakėsi, kad 500 doloj
rių ji išmainė vienoj pinigų!
mainymo kontoroj
Laisvės I
Alėjoj, o 500 dolerių pametu
si. Krimti halinės
valdiininkol
Kuris randasi piene randasi
prašė, kad ją paleistų, siulyda-j
ma tada atiduoti pinigus.
pas Borden’s “Selected”.
Byla perduota H nuovados
Borden’s vardas yra kaipo
teismo tardytoji^, o Vilkutė Į
uždaryta kalėjiman.
synommas grynumo per

veda ir švedų spauda, labai pa
lankiai (Lietuvai nagrinėjama Mrs. A
f
šį reikalą.

Lietuvių firmų atstovai ir
šiaip prekybininkai jbei pilie
čiai paroda labai susidomėję.
Per tris dienas joje atsilankė
virš 600 asmenų.

PARYŽIUS, lapkr. 9.
Pildydama talkininkų reikala
vimų, HoJandija uždraudė bu
propagandų, kaip matyti iš tu vusiam Vokietijos kronprincui
rimų parodoj švedų laikraščių, apleisti Wieringen.

Švedy Prekių Pavyzdžių
Paroda Kaune

Baltijsky

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS
4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien
nedalioj 9 iki 12
Telefonas Lafayette 6061

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR-

Valandos nuo 1
ryto iki 1 po ple
tų, nuo 6 iki 9 v

K. GUGIS

vakaro.

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-1J
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis n6o 9 iki 12 ryto.

DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
A Parduodam Laivakortes. «

ADVOKATAS

NUPIRK
Typevvriterj arba
rašomų mašinėlę
Savo artimiausiems žmo
nems kaipo Kalėdų
Dovanų

Kaipo švenčių sezonui besiartinant ne
kalakutų arba kitokios šventėms mėsos.

JOHN KUCHINSKAS
*

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir pa’dirba visokius Dokumentus,
nerkant arba parduodant Lotus
Namus, Farmas ir Biznius, SkolP
na Pinigus ant pirmo morgičiaua
lengvomis išlygomis. , ;

Tel. Dearbom ,9057

A. A. SUKIS

Civilizacija atėmė nuo jūsų medžioji
mą. Tuo pačiu laiku, civilizacija suteikia
jums net daugiau mėsos negu senovės ga
dynėj ir modemiškas patarnavimas pra
šalino visus sunkumus, kur pirmiau rei
kėjo kovoti dėl valgio.

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. Waahington & Clark

šiandien, Swift & Company atveža jūsų
pardavinėtojui, ar jis gyvena kaime, mie
stely ar mieste, tokį gerumų ir daugumų
mėsos kokios jus norite. Tas patarnavi
mas taipgi suteikia jums Swifto PUemiumn
Pienų Penėtas Vištas, GoJden West Pft*
nėti Paukščiai, (visi su atskirais para
šais), kalakutai, antys ir žąsys.

Kaina $60

Mokėjimas ir atsargus penėjimas ir au
ginimas patyrusių pakaunių žinovų, sky
rių, ir automobiliais dastatymas, užtikri
na jums gauti gerų tavorų, ar jus gyvena
te arti centro išdirbystės ar šimtus mylių
toliau.

, Namų Tel. j Hyde Park 8895

Tuoml padarysi didelį smagumą
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinSii ir
Seičiau galėsi parašyti laišką ar
kltlj, negu su ranka. Gbriaui, parankiausia ir dalikatniaueia
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.
Gaunamos

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Chieago.
Phona Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

NAUJIENOS

J. P. WAITCHES

1739 S. Halsted Sti\

Chicago, III.

Musų pelnas iš visų resursų
lyginasi tik dalele cento nuo
kiekvieno svaro

S. W. BANES, 'Advokatas

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom St.,
Telephone Randolph 5584
Vakarais t 10736 So. Wabash Are.
Tek: Pullman 6377.

V, W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yards 4681

Užsisakykit

Borden’s
“Selected”

šiandien

Tel. Lafayette 4228

BORDENS

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams viaaidea
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška

IMtodiicttCo. of Illinois
Franklin 3110

3223 W. 38th St.,

Chicago, UI.

selfreduCING
Nemo Liesinimo* num.888, tikrai pigus. Turi Žutną virių ir vidutinj sijoną. 14 tvirtos šviesiai
rausvos ar baltos materijos ; dy
džiai 24 iki 86; atsieina tik 83.
Jei krautuvėj nėra
prislųskit
niurni* savo
vardų, adresų
ir
88. Mes pasiųsime,

TIESI
KELIONE
ARbZk L1EPO JU

Almanaęh

(Lietuvos laikraščių praneši
mu nuo
šių metų lapkričio
mėnesio pradėsiąs Kaune eiti
rusų kalba mėnesinis literatū
ros, meno ir ekonomijos žur
nalas “Baltisky Almanach” —
Baltijos
Almanakas. Eisiąs
knygomis 120—160 lapų in 4°.1
Žurnalo tikslas busiąs visoke
riopai remti Baltijos respubli
kų (Lietuvos, Latvijos, Esti-1
jos ir Suomijos) susiartinimo |
idėją jų bendro kultūrinio ir
ekonominio plėtojiinos denio-1
kratiniais pamatais. Žurnalo re Į
daktoriiKs—Eugenius škieras. I
Adr.: Kaunas, Ožeiškienės g. Į

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

Optikai ir akinių specialistai.
Seėtas augštas Reliance Building
32 N. State St.
kampas Washington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare,
iškaitant b ubątas.

Senovės iškasenos

nuo Unijos
kad jie užsiliko
laikų, Be to dar rasta keletas
(Rastieji dąikti^i pan
raktų
dasi pas vieną to pu’lko kari
ninku.
Tikiuosi, kad p. Karininkas
juos paaukuos muzėjui, o vė
liau jų kilmė
bus paaiškinta
laikraščiuose.

S. L. FABIONAS 00.

Baigusi akušeri
jos kolegija; ib
gai praktakavu
«i
Pennsylvanijos ligonbnčiuc
se. Sąžiniškai pa
tarnauja,
viso
kiose ligose prieš
gimdymą, laikt
gimdymo ir po
gimdymo.

L. MANASSE CO.

tris gentkartes

ko galima spręsti,

Tel. Yards 1119

Ti« iinomi akiniai yra pardavinėjam! po
816 ar daugiau visu
specialistų
Jei akinių
jįF't^riU
ūolvot skjul
sų kaina tik 88.
‘
dėjimą ar nuvargusias
akis, ateikite t seną
— _..j,
pusitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai
jau 60 metų. Mes iritaikome specialius akinius tokia kaina
uria
galite
užmokėti.
Patarimas dykai
C. K. MOWER, Regietruotaa Optikas. >__

vencių

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

8101 So. Halsted St., kampa| 31
Ofisai su Dr. J, F. Van Paing

ik- ISpardaviKEfll mas visą
JBl
savaitę

Visas Gerumas

ky erelis,

AKUšERKA

•$15 JKryptok Akiniai, $8

KAUNAS

Inžinierijos pulkas tiesia Šan
čiuose plentą. Jo paaukštinimui
kasamas ir vežama nuo Ne
muno kranto smėlis.
rasta
daugybė
Bekasant
žmonių kaulų ir senovės piniv ienoj
gų. Pinigų išvaizda
o antroj neva len
pusėj Vy

MICHNIEVICZ-VIDIKIEN;

I LIETUVĄ
ANT KALĖDŲ IR NAUJŲ
METŲ ŠVENČIŲ
Greitais ir dideliais expresiniais
laivais.
g S. S’. POLONI A ................................. Nov. 21
2 S. S. ESTONIA ............................. u..... Dec. 5
I S. S. LITUANIA ............................... Dec. 19

f’
TREČIOS KLESOS KAINOS Į:
i' HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
J
. LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiy. ir žinių kreipkitės nrie savo agentų

Dykai Balsavimo Kuponas
f

•

DEL

.

‘Naujienų’ Automobilių Kontesto
Geras dėl 100 balsų

Aš čia prisiunčiu 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu
įskaityti į kreditą:
Misa., Mr. arba Mrs
Adresas

šviesą ir pajiegą suvedame i semia ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmoksimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pre».

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
Ofiso Telefonas
Central 4164

F)l? U

A

RROAIY
ORĖJAU

Buto Telefonas
Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatves.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

b° .Hygienic.Fashion Institute
120 E. 16th St., New York (Dept. 8.1

“Naujienų” Kontesto Departamentų, 1739 So. Hal
sted St., Chicago, III., bus priskaitomas tam žmogui
kaipo 100 DYK AL BALSŲ;
j
Jums nieko nekainuoja, kad balsavus už jūsų
draugų tais kuponais ir jus nesate verčiami būtinai
balsuoti, jūsų liuosa valia. FSurinkite kiek tik galite
ir atsiųskite — jie visi bus rokuojami.
Tas kuponas nebus geras po lapkričio 19, 1923

Dykai nuo dusulio ir nuo
augštos temperatūros
kenčiantiems

Overkautai
2 kelnių siutai
Vyrams, vaikinams ir
vaikams
Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

Dykai išbandymas metodo kurj gali ant jūsų siuto arba overkauto. Mes
turime visokio materijolo kokio jųa
vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
Mes turime metodą kaip sukontroliuoti
dusulis ir mes norime, kad jus pabnndy- sių stylių.

tumėtr Ją musų išlaidomis, Nedaro skirtumo ar juo šenai sergate ar dabar pradejo- Visi styliai, spalvos ir mieros.
te sirgti, ar tai yra kaipo chronifika Asth
ma arba augšta temperatūra, jųiis
CIO Cfk
priva- Siutai ir overkautai
lote Reikalauti dykki Išbandymui imusų me- ir augščiau
■ O.OU
todo.
Nedaro skirtumo kokiamei klimate
jus gyvenate, jūsų amžius
arba
___
užsiėmimas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- Vaikų siutai ir overkautai C* O C A
gštos temperatūros, musų metodas pagelir augščiau
bes jums greitai.
Mes specialiai
norime pasiųsti
tiems
kurie turi be vilties ligas,
_ v kur
visokios
formos Įkvėpuojančių tgyduolių,
'
opiumo
prirengimų,
"‘patentuoiųj durnų'
ir tt
nepagelbėjo.
Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, l._
kad musų meto'
das yra paskirtas prašalinti
...J visus negali' Pirmos durys i rytus nuo Halsted SU
mus kvėpavimus, visus tuoe
nemalonius
paroxysmus.
prie 14 St.
Tas dykai pasiųlymas yra labai svarbu,
kad nepraleillus ient vienų dieną. Rašyki- Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak.
te tuojaus ir pi Skite metodą tuojau. Nesiųskite pinigų.
__ ___
_____
Tik
htsiųskite
kuponą, Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare.
Darykite tai šiandien
Nedelioj nuo 8 iki 5 vakare.
-a — jums
nereikli
mokėti nei už pašto Ženkleli.

739 W. 14th St.

/

>

. ..........

i. 1

1

Dykai bandymo kuponas

FRONTIER ASTH M A CO. 72-B,
Niagara and Hudson Sts., Bu f falo, N. Y
Ataiųskite dykai bandymui jūsų metodo pas:

Ketvirtadienis, lapkr. 15, ’23

NAUJIENOS, Chicago, m.

ravimuose. Išsigimusi diktatui te rinkliavas padėti areštuo matome tiems trukumams tai
ra vis labiau švelnina savo po tiems ir ištremtiems.
syti.
Y
litiką buržuazinių sluoksnių at 'Reikalaukite padaryti galę
Dalykams! geriau išsiaiškinti
Nueiki, matuše, kur priekalai žvanga,
žvilgiu. Čia demogoginčs am priespaudos! ir despotizmo po- mes turėtume rengti debatus.
Kur kaukia mašinos, tirpsta geležis,
nestijos, Kalinino kelionės po litikai.
Klausimų debatams yra pa
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius,
Kur godus turtuolis darbininką engia,
Sibirą, perkratymas Maskvos . Reikalaukite politinės am- kankamai, reikia
tik imtis
Ant gaio praryja kaip žuvis žuvį.
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
kalėjimų—paliuosuoja ne tik nesti jos!
juos viešai kelti, debatuoti.
Atrasi, matuše, ten savo sūnelį
kriminalinius kalinius, bet taip Rusijos Socialdempkratų Dar Butų gerai, kad šis mano
Eilinis No. 32
Lapkričio 15, 1923.
Prakaituotu veidu nuo kūjo sunkaus,
I pat dalyvius bufvusių sukilimų, bininkų Partijos Centro Kom. priminimas Įneprabėgtų pro
Jis geležį kala, — tyšk’ zindros į šalį,
didesnius ir mažesnius dar Maskvoje, 1923 m. rūgs. mėn. ausis smegenų nepalietęs. Gal
Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
Krūtinė alsuoja nuo oro troškaus.
buotojus kadaise priešingo so
būt draugai-gės šį klausimą
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas,
Nueiki, matuše, kur kanuolės baubia,
vietų valdžiai pasaulio. Bet nė
pasvarstys LSS. kuopų susirin
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami
Kur miršta ant durklo jaunutė Širdis,
I mažiausio nusileidimo sočiakimuose ir “LSS. žiniose”. Vie
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
Kur kulkos po orą tik švilpia, tik kaukia,
Įlistams,
jie
žudomi
be
pasigai-j
nas dalykas — imkimės dar
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie
Ir mirštantį lanko laukinė žvėris.
liejimo! Ant musų užleidžiamą
bo, nes jau metas!
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui
Atrasi, matuše, ten savo sūnelį
Į žiaurumų banga ne už rengiLaisvės Mylėtojas.
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So.
Perverta krutinę nuo plieno aštraus,
I
mą
kokių
nors
sukilimų,
bet
LDLD. Chicagos
Rajono
Halsted St., Chicago, III.
Vaitoja ir blaškos ir taria žodelį: „
I už ramų darbą politinio auk- konferencija įvyks septintaTel. Blvd. 8138
— Sudiev jau, matuše, nebėr jau sunaus. —
I Įėjimo, už proletariato ir dir- dieny, lapkričio 25 d., 11 vai.
M. Woitkewich
L.S.S. Pildomasis Komitetas:
LJ8J8. VIII Rajono Centro
Nueiki, matuše, kur medeliai šlama,
I bančiųjų minių jungimo dar- ryte, Naujienų name.
BANIS
Kur kryžiais kryželiais papuošti kapai,
Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1739 So.
Ibą.
Komunistai
stengiasi
šmeiAKU6ERKA
Konferencijos dienotvarkė:
Halsted St., Chicago, III.
Kur vien tik' liūdnumą žmonijai telemia
Pirmininkas J. F. Vilis, 1511 N. Wood
Turiu patyrimą
Ižtais uždengti
tą nemalonų
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Eda) Konferencijos atidarymas
St., Chicago, III.
Pasekmingai paAšaroms nuplauti vingiuoti takai.
brooke Avė., Chicago, III.
I jiems faktą. Išvilkite juos švie- ir mandatų patikrinimas.
| tarnauju
mote
Sekr.-Iždin. B. Miller, 3210 So. Hal Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827
Atrasi, matuše, ten savo sūnelį
rims
prie
gimdy

Ison!
»
sted St., Chicago, III.
b) Rajono Komiteto praneArcher Avė., Telef. Lafayette 1017,
mo kiekviename
Paslėptą nuo šito pasaulio žiauraus,
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St.,
I Teroras pasiekė, rodos, sa- Į Šimai.
atsitikime. Teikiu
Chicago, III.
Jis ilsis palikęs atminčiai kapelį,
Chicago, III.
^ypa
tiška prižiurėIvo rubežių. Ir ne apie policines
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Trims minėsiantis ... .............
1.75 tam yra nemaža priežasčių
meluoja ir šmei-į
Dviem minėsianti 1J5 dabartinėje Anglijos padė komunistai
Vienam mėnesiui .75
žia socialdemokratus — mat
tyje.
šiandie
ji
jau
senai
ne

Lietuvon Ir kitur užsieniuose!
čia melas kovos priemone, “są
(Atpiginta)
bėra vienintelė pramonės moningas melas”.
Metama........ J._______ $8.0(
Pusei metų..............
, ____ 4.0< šalis, kaip buvo praeitame
Komunistai pripažįsta melui
Trims mėnesiams
2.00
šimtmetyje; jos pramonei blogas pasekmes tiktai ten,
Pinigus reikia siųsti patto Money
tenka išlaikyti ' sunkias kur tasai melas juos pačius ap
Orderiu, kartu su užsakymu. ,
grumtynes su pramonėmis gauna.
Bet, deja, komunistai netik
ištisos eilės naujų industri patys save apgauna. Jie savo
Prieš rinkimus
nių šalių. Tuo gi tarpu Eu jo melo taktika yra apgavę ir
Anglijoje.
ropa dėl karo yra baisiai su demoralizavę darbininkų klasę.
vargusi ir neįstengia pirkti Jie metė į darbininkų eiles
Anglijos ministeris pirmi Anglijos prekių; kai kurios melu pagrįstą savitarpį nepa
ninkas, Baldwin, paskelbė, Europos šalys (pav. Vokie sitikėjimą, suskaldė proletarų
kad šį penktadienį* (t. y. tija), mokėdamos savo dar solidarumą ir visa tai nuėjo
šiandie) busiąs paleistas at bininkams žemas algas, sa buržuazijos naudai!
Sąmoningas melas” iškrikistovų butas. Nauji rinkimai vo pigiomis prekėmis užver no“ir
pačius komunistus. Ką gi
ketina įvykti pradžioje at čia Anglijos rinkas.. Todėl reiškia tokia V. Aleksos išpa
einančio mėnesio.
jau keletas metų, kaip Ang žintis ir daugelis kitų “sąmo
Dabartinis Anglijos par lija gyvena skaudų pramo ningojo melo” faktų? Nuo me
lo komunistų partijoje iki ščylamentas buvo išrinktas tik nės krizį ir valstybė turi lei r u imti žvalgyboje tik vienas

Kur veda komunis
tu taktika.

atgal. sti

tai apie metai laiko
Konservatorių valdžia

šimtus

milionų

svarų

nu sterlingų bedarbių šelpimui.

tarė jį paleisti dėlto, kad ji
nori gauti piliečių patvirti
nimą valdžios sumanymui
muitų klausimu.
Britanija yra nuo senai
žinoma, kaipo “laisvos pre
kybos” šalis. Ji tokia pasi
darė dar pereitame šimtme
tyje, kuomet Anglija buvo
“pasaulio fabrikas” prista
tantis pramonės dirbinius
visiems Europos ir Ameri
kos kraštams. Kitose šalyse
tuomet pramonės dar be
veik nebuvo, todėl Anglijai
nereikėjo muitais ant užsie
nio prekių saugoti savuo
sius pramoninkus nuo sve
timos konkurencijos. Iš už
sienio ji gabendavosi tiktai
žaliąsias medžiagas savo
dirbtuvėms ir duoną savo
miestų gyventojams; bet ši
tas prekes jai buvo svarbu
gauti kiek galint pigiaus.
Įvežamieji muitai ant ši
tų prekių butų buvę naudin
gi Anglijoje tiktai žemdir
biams, nes muitais sutrukdžius įgabenimą duonos iš
kitų šalių, jie butų galėję
augštesnėmis kainomis par
davinėti savo ūkio produk
tus. Ilgą laiką taip ištiesų
ir buvo, vienok prieš tuos
muitus sukilo Anglijos bur
žuazija ir, padedama darbi
ninkų klasės, pasiekė jų pa
naikinimo. Tai buvo didelė
liberalizmo pergalė ant dva-

Taigi nėra abejonės, kad
konservatorių sumanymui
įvesti protekcinius (apsaugojamus) muitus yra dabar
labai patogus momentas.
Eidami su juo į balsuotojų
minias, jie žadės atgaivinti
Anglijos pramonę, pašalinti
nedarbą, paliuosuoti valsty
bę nuo bedarbių šelpimo ir
— tvirtesniais ryšiais su
jungti atskiras milžiniškos
Britanijos imperijos dalis.
Numatydama, kad bus ne
lengva atmušti konservato
rių ataką, paremtą tokiais
svarbiais argumentais, An
glijos buržuazija jau ėmė
smarkiai ruoštis rinkimų
kovon. Liberalų partija, ku
ri nuo karo metų buvo su
skilusi į dvi priešingas frak
cijas (Asųuit’o pasekėjus ir
Lloyd George’o pasekėjus),
jau nutarė susivienyti.
“Laisvosios prekybos” gy
nėjų eilėse stovi ir Anglijos
Darbo Partija, nes protek
cionizmo (apsaugojamųjų
muitų) politika veda prie
maisto ir kitokių gyvenimo
reikmenų brangėjimo, kas
skaudžiausia paliečia darbi
ninkų mases. Darbo Parti
jai tečiaus rupi da ir antroji
to klausimo pusė, būtent,
agresyvio sustiprėjimo pa
vojus, surištas su konser
vatorių
planu
aptver
ei muitų siena Britani

rininkų-lordų partijos kon- jos imperiją.

žingsnis.

Kij sčjote, fcix

ir piati-

site! Komunistinio melo pin
tis jau atėjo, metais ugdytas
melas jau rodo jiems savo aš
trias iltis.
Tarptautinė socialldemokraVi
ja niekados nesivadavo melu.
Ji brangina vien tik solidarų
ir laisvą
darbininkų {klasės
vystymąsi ir ukdo jos kovos
pajėgas. šitame] yra socialde
mokratijos esme* ir patikrini
mas jos laimėjimo.

.

*

t* *

Pavarčius mūsų komunistų
rašinius užtinki straipsnių, kad
soc.-dem. Rusuose baigia savo
dienas. Tokie straipsniai, ži
noma, taikomi į tuos, kurie
aklai tiki Maskvos popiežiams
ir nenusivokia, kas ištikrųjų
dedasi Rusuose, v
Mes gi tu’rime pasakyti, kad
apie soc.-dem. partijos Rusuo
se paslarasiais dienas jau ra
šoma kelintas metas, bet tos
pastarosios dienos neina ir ga
las. Savo laiku kunigai skelbė
“pastarąsias pasaulio didnas”,
bet pasaulis po šiai dienai vartaliojasi dausose. Iš pasaulio
“pastarųjų dienų” paslinaudojo
tu’rčiai ir tie patys kunigai, ku
rie suimdavo turtus tų žmo
nių, kurie aklai pasaulio galui
tikėjo ir buvo nutarė drauge
su juto žūti. Tai buvo spekulia
cija anų laikų kunigų.
Tokio pat spekuliacijos po
būdžio turi dabartiniai komu
nistų tvirtinimai apie galą Ru
sijos s.-d. darbininkų partijos.
Priešingai, komunizmas Rusuo
se, kaipo ūkio sistema, mirė
lig negimęs. Tik pažiūrėkite
Petrapily, Maskvoje, Odesoje,
Kieve, Charkove eina masiniai

Spalių 1 d. Petrapily buvo
81.043, Maskvoje 125.571 be:
darbių. Tai tik tose dviejose
vietose o kur Urąlas, Donas ir'
kiti miestai ir vietos? Nedar
bas ir streikai juk yra tuose
kraštuose, kur viešpatauja ka
pitalizmas. Jei Rusuose eina
streikai, jei yra bedarbių mi
nios, reiškia Rusutose gyvuoja
kapitalizmas, jis vadinasi k om u m i s t i n i s kapitajlizin a s, prie kurio darbininkams
ne lengviau, kaip prie paprasto
buržujų kapitalizmo. Reiškia,
komunizmo senai Rusuose nėra,
jis baigė savo dienas. Komu
nizmas pats save išgyvendino!
Rusijos s.-d. partija auga, di
dėja ir tvirtėja,
nes Rusijoj
komunistai įvedė kapitalizmą.
Rusijos s. d. dirba savo darbą
visai slaptai, slapčiau bei ca
ro laikais. Socialdemokratų ir
jiems pritariančių pilni komu
nistinės Rusijos kalėjimai, trė
mimo vietos, Sibiras ir kator
ga. Nežiūrint šitų žiaurumų,
nežiūrint slapto' partinio dar
bo sąlygų, partijai užjaučia pla
čios darbininkų minios, nes s.d. kovoja su komunistų palai
komu kapitalu. Tik pažiūrėki
te į Rusijos s.-d. slaptai lei
džiamą spaudą: 1) “Socialde
mokratas” slaptas partijos C..
Komiteto Biuro laikraštis, ?)
“Rabočij
Listok”, laikraštis
Petrapilio org., 3) “Biuletenis”,
organas G. K. Bundo organizacijuf, 4) “Odesos org. biule
tenis” ir kt. Už jį komunistai
tremia katorgom* Sibiran, j
Šiaurės kraštus. Laike streikų
s.-d. partijos organizacijos iš
leido didoką skaičių atsišauki
mu į darbininkus.

kieno nors akių, bet todėl, kad
gyvenimo sąlygos yra nepaken
čiamos. Privatus kapitalistai
naudoja darbininkus:
verčia
dirbti 10—11 vai., menkai ap
moka
darbą.
Darbininkai
streikuoja, komunistų, gi val
džia šautuvais, trėmimais, ka
lėjimais grąsina darbininkams,
bet no kapitalistams. Odesoj
uosto
darbSninkų
streikas numalšintas milicijos pagelba! Visai kaip Lietuvoj!

darbu. Tai jau yra paragi
nimas Mokslo Draugams ir
toliaus tą darbą dirbti. Vie
nok, kad to darbo ^butų di
desni vaisiai, Tamstos ir vi
-Žymus Norvegijos moksli
si, kas tik jaučiasi esąs Mok
ninkas ir politikas F. Nansen’slo draugu, privalėtumėte
as, pasižymėjęs savo bumams*
tiniais darbais sugriuvusiose
ne tik patįs lankyties į Mok
po karo valstybėse, atsilankė į
slo Draugų paskaitas kas
Atsišaukimas.
Pittsburghą ir čia turėjo pa
nedėldienį, bet priraginti ir
skaitą lapkričio
11 d. š. m.
Daugelis Chicagos Lietu kitus, kurie nors šiandien
Jis pranešė kaip dabar yra Eut
ropoj ir kur jos taika. Euro vių draugijų savo įstatuose gal yra paklydę ar apatiški,
pa šiandien tamsesnė negu bu kaipo vieną savo tikslų yra betgi galėtų musų paskaito
vo karo laikais. Ekonominis padėjusios mokslo rėmimą, se atgaivinti savo dvasią ir
ir politinis gyvenimas suįręs.
paskaitų rengimą, apšvietos toliaus pradėti žingeidauti
Draugijų mechanizmas nevei
musų nesibaigiančios gyve
kia. Neapykanta tarp tautų skleidimą ir tt. Bet keletą
pasiekė aukščiausio ' Jaipsi^io. paskutinių metų tokioms nimo eigos apsireiškimais,
Karo sėklos yra sėjamos visitfr. musų draugijoms beveik ne kaip juos ištiria ir supranta
Jeigu sekantis karas įvyktų, jis buvo progos tą savo prakil mokslas.
butų daug baisesnis negu anas. nų tikslą vykinti, ypačiai
Kviečiame todėl visų rim
Dabartiniai kentėjimai ir žmo
tų draugijų narius: lanky
paskaitų rengimų.
nių skurdas gali priversti pa
Dabar ta spraga jau gali kitės patįs į paskaitas, ,o
saulį prie katostrofos. Ameri
ka neįsivaizdina Europos skur būti užkišta. Nes savo tiks taipgi atsiveskite į jas ir vi
do. Kokie gali būti metodai lo ir uždavinio pildymui mu sus savo geresnius draugus.
išvengti karui?
Pirmiausia, sų draugijos turi tik pasi
Mokslo Draugai.
tarptautinis
bendradarbiavi naudoti tomis paskaitomis,'
mas.
Visų tautų uždavinys
kurias rengia Mokslo Drau-i
yra sutverti gerą valią.
gai kol kas vien Raymond
Toliau Nansenas pasakojo Instituto svetainėje, 816'W.
kas buvo atlikta gero per pas
Istoriniai atradimai Korsikoje.
31
St.,
o
reikalui
atsiradus
kutiniuosius metus. Milijonas
Anglų laikraštis
“Times”
rengs
ir.
kitur.
Musų
drau

Vokietijos, Austrijos belaisvių
duoda žinių apie M. Ambrosi,
buvo išmėtyta po visą Europos; gijoms reikia tiktai, ir šiuo senovės gadynių liekanų globė
ir Azijos Rusiją. Visi jie gy mes kviečiame visas ir kiek jo, pasisekimus. Jis nesenai,
veno didžiausiame varge. -Ba vieną
Chicagos lietuvių tyrinėdamas kalnų Korsikoje,
das, ligos, šalčiai buvo nuola draugiją — nurodyti savo atkasęs daug senovės istorijos
tiniai lankytojai tų nelaimin
paminklų.
gų žmonių. Vienoj stovykloj; nariams į Mokslo Draugų
Iki šiam laikui būvą žino
Sibire išmirė nuto bado visi iki paskaitas ir paraginti, kad
vieno, apie 25 tūkstančiai. Ne jie į tas paskaitas nuolat ma, kad šitas kalnas yra vieta,
mažai buvo ir rusų belaisvių. lankytus ir tuo 'budu patįs kur buvo pastatytas senovės
Vokietijoj,
kuriuos reikėjo taptų ir butų mokslo drau romėnų miestas Aleria. Tačiau
Ambrosi, bėkasisėjant šį kal
grąžinti namo, šis darbas te gais. '
ną, pavyko surasti ženklų, ku
ko atlikti Dr. Nansen‘ui, kurs
Mokslo Draugų paskaitos rie liudija, kad tai buvo vieta,
veikė kaipo Tautų
Sąjungos
Aukštasai KomisionieriuS. Da nėra rengiamos tik tiems, kur butą miesto dar priešisto
bartinė problema,
stovinti kurie nieko nežino. Anaip rinėje gadynėje. Kasimų buvo
prieš visus, — tai graikų pabė tol, jos yra ir turėtų būti daroma trijose vietose: kalno
viršūnėje ir šonuose. Buvo at-

Draugijų Valdy
boms ir Draugi
jų Nariams.

Dr. F. Nansen apie
Europą

Įvairenybės

Socialdemokratinis jaunimas
leidžia: . 1) “Junij Proiletarij ’
Jaunasis Proletaras)
ir 2)
“Biuleten” — tai organai G. K.
Rusijos s.-d. jaunimo organiza:
iš Mažosios Azijos, skai- žingeidžios tiems kurie žino
cijų. Be to eina: 1) “Klič Mol gėliai
žinj-e
vii-š .milijono
žmonių,
lodioži”

(Jautrimo

Trimitas)

Petrapily, 2) “Molodoje Dielo” kuriuos

Rieve ir 3) “Proletarę Jauni
mas” Odesoje. Kiek persekio
jimų kenčia Šiši Rusijos jauni
mas sunku butų trumpame ra
šiny išdėstyti.
Komunistei
ypatingu žiaurumu persekioja
socialdemokratus
todėl, kad
socialdemokratą! didėjančia sa
vo įtaka darbininkų tarpe su
daro pavojų komunistų viešpa
tavimui.
Nemažai represijų, kalėjimų
ir kitų komunistų “malonių”
tenka
pakęsti Rusijos soc.dem. Jiems tenka pakelti dar
negirdėti, nematyti komunis
tų šposai. Komunistai Šaukia
buvusiųjų soc.-dem.” konfe
rencijas, jose priima nutarimus,
kuriuose šmeižia
soc.-dem.
“likviduoja” liesam's jų orgaihZiici'f.« ir giria komunistus.
Bet ir šitoks kovos būdas ne
siseka komunistams. Partiniai
soc.-dem. gerai žino tuos špo
sus. Mdžai to, Lillise buvo
atsitikime
Vi? n vakarą
raudonam iečiai su ninėjo gat
vėse priepi olamtfs /menes,, va
rė juos į nuovadas ir tenai liep
davo rasi ašyti pareiškimą, kad
j.“ išstoja it s.-d. partijos. Po
U
kom ristų laikraščiuose
skelbiama, kad TifiLo s.-d. or
ganizacija pati
likvidavosi.
Priepuolar «i gatv’s
žmonės
likvidavo Gruzijos s.-d. partija!
Ir prie šitų sąlygų: teroro,
apgaulio, s.-d. partija ir jos jau
nimas dirba, įdirba todėl, kad
tas darbas randa pritarimo Ru
sijos darbininkuose, kurie ne
sivylė komunistais. Rusijos ko
munizmas baigia išgaruoti, So
cialdemokratija gyvuoja.
—Sparva.”

darbininkų streikai.. .Darbinin
Taigi Darbo kai streikuoja ne delei gražių Suradę vaistus gydyti plaučių

Partija dės visas pastangas
servatorių.
Apie dvejetas dešimčių neduoti laimėti Anglijos
metų atgal Anglijos konser dvarininkams.
vatoriai, vedami Joseph’o Dabartiniame parlamen
Chamberlain’o, vėl mėgino: te Anglijos Darbo Partija
atgaivinti įvežamuosius mui euri daugiaųs, kaip šimtą
tus, bet buvo smarkiai su ceturiasdeširhts narių, ir ji
yra antra pagal stiprumą
mušti rinkimuose.
Dabar konservatoriai da partija. Jeigu konservatoro rfaują ataką ant “laisvo riai butų sumušti, tai ji gal
sios prekybos”. Juos para- pataptų stipriausia partija

itetvirtadienis, lapkr. 15, ’23

nedidele graikų

tauta

yra priversta užlaikyti, čia tu
rėtų ateiti į pagalbą Raudona
sis Kryžius ir kitokios įstaigos.
Tautas privalo bendradarbiau
ti, kad išgelbėjus taiką ir. civi
lizaciją. Vokietijos padėtis ei
nanti nuo blogo prie dar blo
gesnio. Visvien kas joj įsivieš
patautų, ar monarchija ar ko
munistai, pavojus taikai nesu
mažės. Neužgesinimas keršto
jausmas gali apimti vokiečių
tautą, jeigu šių dienų sunku
mai nebus prašalinti. Atstaty
ti Europą yra Amerikos parei
ga. Imtis to darbo reikia tuč
tuojau, nes paskiau gali būti

Lietuvos vagonu
remontas.

.

Ryga. JE). — Neužilgo bus
baigtas Rygos gelžkelio dirbtu
vėse atliekamas darbas perpresavimo Lietuvos vagonų ašių
ir rusų bėgių platumo —į nor
malų. Vagonai gauti Lietuvos
einant taikos sutartimi su Ru
sija, bet gi negalėjo būti be
remonto naudojami, nes 'Lietu
voje nėra rusų bėgių platumo
geližkelių. Tam tiks|lu|i prisi
ėjo perprosyti
vagonų ašis.
Darbas atliekamas ne toli nuo
Rygos esančiose gelžkelio dirb
tuvėse. Padarytoji su latviais
sutartis numatė 200 prekių ir
101 keljedvių vagortų perpresavimą. Dabar beveik visi va
gonai jhu perpresyti: beliko
apie 60 vagonų, kurie bus perpresuoti ulž kelių savaičių. Dar
bus vietoje peržiūri specialiu?
Lietuvos komisija inž. Čarnec
kio! pirmininkaujant.
Tokiu pat

keliu gautųjų 41

rasta

-trys

skirtinai

kapinynai

ir nori daugiau žinoti, tiems,

kurie reiškia tris skirtingas ci-

kurie nenori atsilikti nuo
mokslo eigos, bet nori visuomet sekti vėliausius
mokslo ištyrimus ar kryptis.
Mokslo Draugų prelegen
tais yra ir gali būti nebile
kas iš mokslus išėjusių žmo
nių, bet tik tie, kurie moks
lų nėra užmetę, kurie nuolat
studijuoja ir gali ir moka
įsigilinti į tą ar kitą mokslo
klausimą ar dalyką.
Mokslo Draugų noru yra
paskaitų rengimu ne tik
duoti sveikos medžiagos ge
resnių palinkimų žmonių
protui, bet ir paskatinti prie
mokslo darbo musų inteli
gentiją, kuri daugumoj
ypač šiuo laiku išrodo lyg
kad numojusi ant visko ran
ka.
Lietuvių Mokslo Draugų
paskaitonąis, kokios jos bu
vo iki šiol, pradėjo dėmėties
apšviesti amerikiečiai, o
Chicagos bei Northwestern
universiteto profesoriai iš
reiškė sutikimą dalyvauti
su lietuviais paskaitų rengi
me.
Mokslo Draugai nejieško
tuščios garbės ar kokių aklų
neprotaujančių
pasekėjų.
Savo ramiu, giliu, rimtu
darbu Mokslo Draugai tiki
si tik atlikti daugiaus apsi
švietusių žmonių užduotį —
pasidalinti bešališko mokslo

\įil!izacij4^. Atrasta ^kapinynas
su požemioe urvais, antras —
su primityviais karšais,. trečias
*—
urnomis (su kapais).
Viename urve
gaubtomis
sienomis rasta lavonas, pagul
dytas ant kairiojo šono išilgai
nuo vakarų pusės į rytų pusę
ir atkreiptu veidu į šiaurę. Iš
davinių, kokių buvo rasta šia
me kape, negalima atspėti, ar
šis kapas yra vienas iš neolitikos kapų, ar tai butų laidoji
mo vieta tų nuožmių žmonių,
kuriuos
buvo sutikę Spipio
trečioje gadynėje prieš Kristų.
Tai sunku išspręsti,
nes dar
trūksta davinių.

Taipgi Ambrosi atrado ypa
tingų ir svarbių romėnų staty
tų namų griuvenų. Iš jų gali
ma matyti, kad namai statyta
taip, kad pamato pilioriai su
savo dalimis sudaro dvigubą
arkadą. Namų yra su požemio
galerijomis, kuriose yra buvu
sio fontano žymių. Vandeninių
kanalų ženklai rodo, kad čia
buvo įtaisyti
vandentraukiai
miestui vandeniu aptarnauti.
Surasta visa eilė s'kylių, per
kurias galėjo nubėgti vanduo.'
Tose skylėse rasta indų dalių.
Šie indai pritaikyti
vandens
aptarnavimui..
Atrasta daug įvairių indų,
daugiausia raudonos spalvos,
kurie • žinomi kaipo Arezzo in
dai. Jie daugiausia ornamen
tuoti gyvulių piešiniais. Rasta
taurių, stiklo ir marmuro, ku
ris, matyti, buvo plačiai nau
dojamas. Grindų mozaiški kubikai rodo, kad narnų butą pui
kiai papuoštų. Rasta apie pen
kiasdešimt lietų pinigų ir me

žiniomis su visais, kurie tik dalių,

garvežio, kurie stovi tai pat nori rimtai mokslą sekti.
netoli Rygos, likimas galutinai
uždegimą.
Paskaitos, kokios iki šiol
dar neišspręstas. Manoma jutos buvo Mokslo Draugų pa
pervežti Lietuvon ir jau ten
12.
RYMAS, lapkričio
teiktos Raymond svetainėje,
Garsus daktaras, prof. Marchi- perpresuoti.
gali būti užtektinu pavyz
afava paskelbę, kad jaupaę švei
caras. Dr.‘ Leandro /Tomąikin, Sun Yat-Sen paėmė Chinijog džiu kokio rimtumo ir svar
miestą.
bumo
uždavinį
Mokslo
kuris dirbo valdžios tyrinėjimo
laboratorijoj , surado vaistus
Draugai yra pasiėmę atlikti.
gydyti plaučių uždegimą ir ki SHA-NGHAI, lapkr. 13. —
Daugelis žmonių jau vie
Pietinės Ghinijos vadovas Dr;
tas plaučių ligas.
Vaistai jau buvę naudojami Sun Yat-lSen paėmė šiaurinės šai kalbose ir spaudoj išreiš
karinėse ligoninėse ir davę ge Chinijos spėkų laikomą mies kę yra savo pasigėrėjimą
Mokslo Draugų vedamų
tą Waičau.
rų pasekmių.

kurie liudija laikus nuo

Augusto
iki
imperatoriaus
Maksentiaus. Rasta Venus dei
ves statula.
Ambrosi mano,
kad ši statula yra Afrodite —
Miuncheno muziejuje replika.
(L-va)

MINEOLA, N. Y., lapkričio
12. — Mrs. Consella Pattadi,
66 m., jos sūnūs Jos. Gambrino
ir jo draugas Michael Petralis
(lietuvis?) tapo areštuoti ir
kaltinami užmušime New Yorko pirklio Joseph Albo.

t

i

NAUJIENOS, Chicago, 111.^

Ketvirtadienis, lapkr. 15, ’2S

Mat vis žmones mulkina ir
sams, ką galima bus pildyt irĮbinų ant dešinio peties, o kai si Lietuvoje. Todėl Latvijos
DR. VAITUSH, O. D
Produktą kainos.
rej e laikydamas revolverį, vei kriminalė policija su atitinka nori jų akį nukreipti nuo tik
koncertuose.
Lietuvis Akių Specialistas
Panevėžys. — Vidutinės tur
ros.
nedarbo
priežasties.
mais
musų
atstovybės
Latvijo

dų
uždengęs
kaujke,
lšversd<UAukos siųst: Gabijos Fondas,
Tyčiojasi. — Gludų atstovų gaus kainos Panevėžy, spalių
769 Broadway, So. Boston, mas keleivius iš vagono, plėšė je dokumentas atvyįko Lietu
juos ir ką rado sau reikalingo von sekti plėšikų, bet tuo tar kfliuboi pirnuininko [Taraškevi 4 d. buvo sekančios: agurkų
Mass.
čiaus buJte net du kartu dary- kapa 8 lit., kopūstų kapa 9 lit.,
Prenumerata: Mr. M. Pet paėmė, nežiūrėdamas ir į be* pu4 maži vaisiai.—:T.
i ta krata. Nė vienų kartų poli obuolių arba kririiVšių litras 20
rauskas,
769 Broad!way, So. Erčius. Pradedant plėšti G-j į
Iš draugijų veikimo.
cija neparodė įsakymo, o pa c., i*ugių centu. 13 lit., kviečių Palengvins akių įtempimą, kurie
vagonų, vienas keleivių pa s iBoston, Mass.
priežastimi galvos skaudėjimo,
klausta, Įko ieškanti, atlaikiu 27 lit., miežių —12 lit., avižų esti,
priešino. Jį plėšikas sunkiai
Gabijos Fondo Konnitatė
svaigimo
akių aptemimo nervuotu—12 lit.,
sėmenų — 30 lit., mo skaudamą*
Lapkričio 24 d., 2 v. po pietų
si,
kad
Rusijos
užs.
reik,
miakių karštį atitaiso
revolverio
sužeidė
ir
bu
viu
iš
Matas Biekša
bulvių
—
4
lit.,
suris
2
lit.,
grie

kreivas
akis,
nuima
kataraktą, atitai
SLA. 100 kp. laikė Sandaros
nisterio čičerino.
%
•dęs atsįt. »irkė nuo
Jonas Palionis
so
trumparegystę
ir
toliregystę. Pri
tinės iltr. 2 lit., pieno — 50 c., renka teisingai akinius.
Kiliitbe susirinkimų. Nominuo
tani šeštam
VILNIUS
I Šėkui
VhtjAuo.
Visuose at
Nori spaudų primygti. Visi
sviesto
kilgr.
7
lit.,
lašinių
5
sitikimuose
egzaminavimas
daromas
ta kandidatai į SLA. Pildomųjų
liko ncapikreivių \: gonas
vaivados gavę įsakymų surink
------------- — • ,
-f
su elektra parodančia mažiausias
lit.,
jautienos
1,50
s.,
kiaušinių
Sukonfiskuota ‘^Lietuvos Ke ti žinių apie valdiųinktj parTarybų. Gavo daigiausiai bal
rilČ'l.H, • u tuo tuo momentu
klaidas. Specialė aty^a atkreipiama
deš.
1,90
c.,
avis
14
—
30
lit.,
į mokyklos vaikus.
sų šie: prezidento vietai Stasys
traukini') prilydomas lias”. -- Nežinia už ką sukom tingumų ir aštriais prižiūrėti
žąsis 7 lit., antis 5 lit, kalakil- Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. i
Gegužis, vice-prezidento — P.
iš eilės spaudų.
I K-i dukioi'i.s į st j į pranešė fiskuota paskutinis
(Liet. Rytai).
1545 West 47th St.
tas
8
lit.,
ir
viščiukai
2,70
c.
Phone
: ’culevard 7589
Mikokiinds, sekretoriaus —P.
viską ten ? uvusiai policijai. Jai “Lietuvos Kelio” numeris (Nr.
L indėjus i.idyti, plėšikai pasi- 14, data spalių 21 diena).
.Jurgeliutė,
iždininko — T.
Tai
tikrai
revoliucijų
gady

Į’raifkė į n ?škų.
Plėšikai iš
Paukštys, iždo globėjais K. VaVilniaus bedarbių statistika.
nė!
Į
kurią
tik
šalį
galvų
pa

I traukinio ir juo keliavusių pi- Vyriausybės darbo tarpinin
rašius, J. Danielius, daktarusuksi,
visur
išgirsi
apie
įvai

| liečiu pagrobė virš 1,000,000 kavimo įstaigos
kvotėju Dr. J. Klimas.
pranešimu
riausius
sujudimus,
tiek
poli

j
latvių
rublių
(virš
40,000
litų),
Nutarta Kalakitų dienų, tai
spalių 18 dienų įsiregistravusių
tikoj,
tiek
industrijoj,
ir
kiek

Į 8 brauningus ir kitus daiktus, bedarbių buvę 1025 darbinin
yra laipkričio 29 d. ruošti di
vienoj
šaly,
visame
pasauly.
šis paskutinis įvykis sujudino kai, tame skaičiuje vyrų 713,
delį vakarų, nes šiemet 100 kuo
pai sukanka 10 metų nuo jos Bet įdomu, kad tie sujudimai, visų Latvijų. Kriminalė ir vie moterų — 312. Darbo iešką
apsupę plėšimo daugiausiai įvairus biuralistai.
suorganizavimo. Taigi vakaras tos “revoliucijos” neaplenkia— šoji policija
kaip
kartų
Naujienos
pavadi

vietų. Plėšikai kol kas nesi*- Nemažai
bus kuopos dešimtmetinių su
registruojamasi ir
Musų kainos pasiuntimui į užrubežj yra
Lietuvių Dentistas patar
no
—
nei
davatkų
ar
vienuolių
įgauti.
Sprendžiama
iš
plėšimo
kaktuvių apvaikščiojiimas. Bite
stalių, mūrininkų ir kitų kvali
lygiai tokios kaip marketas parodo — ar
naus geriau
pramonės,
—
parapijų.
aplinkybių, kad plėšikai atėjo fikuotų darbininkų.
prakalbos, programas [koks?
tai draftais, money orderiais arba kabeliu.
Traukimas dantų be skausmo.
Vidinis Ricinomis sužinojau iš Lietuvos, čia apiplėšė ir vėl
Mes turime privilegijos išmokėti pinigus
Red,] ir šokiai. Mes tikimės
“Vilenskoje Utro” byla. Spa
Bridgo
geriausio aukso. Su musą
tikrais doleriais — bet kai kurios šalys rei
tokiam svarbiam parengimui apie vienų tokių kilusių “revo grįžo j Lietuvų. Taip tikrai lių 17 dienų apygardos teisme
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
gauti kalbėtojų gerb. -“Naujie liucijų.” Ir kiek ji sujudimo] tvirtinti negalima, nes dar ga biVvo nagrinėjama rusių laik
kalauja savais pinigais.
padarė
dagi
Brooklyne!
Visi
lutinai viskas neišaiškinta. Kaip raščio “Vilenskoje Utro” re
žemas musų kainas. Sergėkite ąąvo
nų” Redaktorių P. Grigaitį.
Ateikite
šiandien
ir
pasiųskite
savo
pinigus
brooklyniečiai
tik
.ir
šneka,
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
ten nėra, mes taipgi negalime daktorius Romašovo byla, ku
Spalių 27 d. įvyko tos pačios j
į
užrubežj.
1545 West 47th Street,
100 kp. maskų balius, kuris kiek nesmagumo padarius vie ramiai žiūrėti į plėšimus Lat- ris buvo kaltinamas už paskel
Netoli Ashland Avė.
nos
lietuvių
parapijos
kunigo
vijojej, tuo labiau kad jie į- bimų prieš teismų tardymo ineKlauskite prie langelio No. 6
?
kuopai davė $85.04 pelno —
tos | vyksta musų
kaimynų arti- džiagos. Redaktorius nuteista 10
Užrubežinis Departamentas
ačiū visiems rėmėjams.
i liuli jo gaspadinė. Mat
“
gaspadĮinės
”
tai
daigiausiai
|
muose
mums
pasieniuose.
Iki
Sandaros Kliubas
stropiai
dienų kalėjimo, bet sąryšy su
ruošiasi spektakliui. Laikomos kunigėliams šposų ir iškerta. I šiol musų biržėnų apylinke amnestija kaltė dovanota.
$50 už $12.50
kas antrą vakarų repeticijos ir Įvyko kunigo X parapijonų su-1 panašių įvykių ir, bendrai, plė Gandai. Vilniuje pasklydę gan
Visą šitą m&iesį, aš gydysiu visuf
atsišaukusius paėijantus už numa
kitokie darbai atliekami. Vaidi-I sirinkimas. Kur buvus nebu- šimų nematė. Pageidaujama, dų, kad kaž-kur surašinėjama
žintą profesionali mokestį, būtent
vos
susirinkiman
ateina
ir
jo
|
kad ir toliau musų
apylinkė bedarbiai darbininkai norinnimas bus lapkričio 25 d. Tur$12.50 bile kokią negalę. Kentantia
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
ner Hali, 2 vai. po pietų. Bus I gaspadinė su skundais prieš je- nebūtų drumsčiama panašiais tieji važiuoti Japonijon darmo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
25 N. Dearborn St.
Ra butotis. Daugelis žmonių netuvaidinama trijų aktų komedija gamastėlį. Nujausdamas kuc| musų kaimynų įvykiais.
naudoti šiuo prakilniu numažinijnu,
Netoli VVashington
nigėlis
bloga,
tuojau
iš
susi-1
mumo
delei
reikalingos
bend

tuojaus.
Atsimink, aš duodu jums ta
^Meijlė—Visų ILilgų iGydytoja”
rėdami darbo ieško to biuro,
pačią
priežiūrą
ir atydą, kaip, kad
CHARLES
E.
SCHLYTERN,
DANIEL
V.
HARKIN,
ir juokai “Jonuko Kelinės”. Be rinkimo išsinešdino, nelukda-Į ros pastangos [ir atkreipimas kur užrašinėjama darbininkai
jus mokėtumet pilną kainą
$50.t0<
Diretokių Prezidentas
Prezidentas
mas,
kada
gaspadinė
savo
“
iš

domės
į
apsigyvenančius,
pra

Gydymas
tų
negalių
yra
mano
gyve
to bus dar deklemacijų ir dai
važiuoti Japonijon.
k •
nimo
užsiėmimas.
Aš
žinau,
jog
ai
nų ir muzikos. Užsibaigus pro pažintį” pradės. Gaspadinė gi einančius ir pravažiuojančius
galiu suteikti jums geriausj gycymą
Įtarimų pastebėjus
žinomą medicinos mokslui.
gramų4! bus šokiai iki 12 vai. Įminus pasakoti susirinkusiems Į žmones.
Dr. H. G. Martin
nakties.
j parapijonams, kad kunigėlis reikia pranešti’ atatinkamon įk
1
337
W. Madison S
lindęs
į
jos
darželį,
bandęs
jos
staigon.
Iš
bu
’
vusių
plėšimų,
Sandariečiai tikisi, kad į va
Chicago, III.
nors netiek žiaurių, Panevėžio
karų atsilankys gausiai kaip rūteles skinti, ir tt.
daktaras
Šitokia gaspadinės “išpažin-1 apylinkėje 190—21 m. ir pavar
vietos taip ir apielinkių lietuvių
DEL VYRV
tis”
sukėlėte didelio trukšmo | totos juose taktikos išvedama,
Pradėjau 25 mt
—Meldiuietis.
— puikiausiai
parapijonų susirinkime ir jie kad plėšikai,
drumsčiantieji
darodymas, kad n
pas musų kaimynų artimų pasienį,
nutarę siųsti delegacijų
S esu pasekmingff
*r prieinamas, at .
vartoja tokius pat metodus, tai
vyskupų.
ne tiesa ?
Gerbdamas kunigėlio asme- yra apiplėšia Latvijoje slepiaEUROPIŠKAS’ gydymas
Naudojamas
nį, aš nenoriu jo išvardyti. Vis
,,R|II
..........................
............ ... ...........
■
...
I
II.—II...........................
. ................................ .
SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma'
.
•
*
dėt to įsivaizdinkite: senas, pli
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
kas, storas, — o koks smarkus
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo
Dramos ir Muzikos Draugijos prie rūtelių!
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis
yra perdaug brangi, kad rizikuoti.
Praeitų
pavasarį,
gal
kad
ge

“Gabija” atsišaukimas į lietuNaujas gyduolių sutaisymas, perkei
riau mergoms pasidabotų, ar
vių visuomenę.
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol
Į Lietuvą
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
kų, jis sugalvojo pasijauninti.
siduoda šitam moksliškam gydymo
So. Boston, Mass. Vienų sekmad[idnį pa Fabijonai Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
metodui. Aš naudoju mano praktikoj
visus vėliausius serumus, čiepus. an
žiuri, žiuri, ir negali pažinti sų giminėms Lietuvoje. Kompani
Gerbiamieji!
titoksinus,
bakterinas ir naujausias,
nuosavas ofisas Kaune gerai pa
Mes,
Gabijos
Muzikalės kunigėlio. Balsas lyg tas pats jos
ypatingas
gyduoles
ir vėliausius ir
tarnauja visiems lietuviams pasageriausius
budus
gydymui
užsisenėbutų,
bet
kunigas
ne
tas,
ir
ga

žieriains.
Draugijos Fondas, šiuomi krei
Pribukite Nedėlioj
jusių negalių. Stok prie būrio dorin
gų užganėdintų
pacijantų,
kurie
piamės prie muteų visuomenės na. Pasirodė, kad senis kuni
Mes
turime
keletu
atlikusių
parinktų
šmotų
už
sena^
kainas
ir
daug
že

White
Star
Line
plaukte
plaukia
į
mano
gydymo
kam
teigiamojo sustato asmenų ir gas X perukų įsitaisęs ir plikę N. Y. — Cherbourg — S'outhampton
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
mesnes, negu kiti reikalauja už tokius prapertes, astuonios ar dešimtį my
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
lių toliau į vakarus. Pasinaudokit musų žemomis kainomis pirm, negu
draugijų, pareikšdami: paau- paslėpęs. Da, girdi, ir pasipud Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
mo.
vai Majestic, Olympic. • Greitas su
prasidės Pavasario statyba ir kainos pasidvigubins ar pasitrigubins kaino
kokit ar užsiprenumerifokite ravęs !
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.
sisiekimas
su
Baltijos
portais.
se.
čia
yra
gera
mokykla,
arti
prie
čia
krautuvės
ir
bažnyčios
ir
nepertoSenesnės
moterėlės
jau
tuo

Nelauk lig paskutinių dienų, kad
operų
“
Žalčių
Karašešių aktų
A
merican
L
ine
S
u
dėl
perdaug svieto mano ofise nega
li
C.
B.
&
Q.
gelžkelio
stotis.
lienė”, kurių nesenai parašė lie met klegėjo: “tai ir pašėlęs tas
lėtumėt
pasikalbėti su manim. Tei
White Star Line Sykiu
šešios dešimtįs treinų į diena. Fėras mažiau, kaip 10c ir tik 35 minutės
singas gyd' ■ is. Nėra apgavingų
tuvių ir Lietuvos kompozito- musų senis: užsidėjo plaukite,- N. Y. — Plymouth — Southampton —
apvylimų ar
.žadėjimų. Pasekmės
kad gražesnis atrodytų!”
nuo didmiesčio.
Cherbourg — Hamburg
riite Miksa Petrauskas.
yra tokios k<A,ų norite.
Kuo šitoji revoliucija pasi Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli,
Valandos: 9 ryte lig 5:30 po J>.Pirmieji aukojusieji:
greiti laivai. Greitas susisiekimas su
Seredomis
ir subatomds: 9 ryte lig
A. Ivaškevičius .... $200.00 baigs, pamatysime vėliau.
baltijos pertais.
x 8 vakare, Nedeliomis: 9 lig 1.
—A. P. Serbas.
Red Star Line
Dr. M. Devenis.......... 100.00
DR. H. G. MARTIN
N.
Y.
Plymouth — Cherbourg —
P. Vaičiūnas ............... 50.00
Antwerp
337 W. Madison St.
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelione.
Dr. J. Jonikaitis .... 25.00
(Kampas Madison ir So. Market)
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir
Chicago. Iii.
Sandaros N. A. Apsk. 25.00
Gothland
(3
klesa).
“Biržų Žinios” praneša*
Viskas užrakinama, privatiški pasiSmulkias surinkta virš 100.00
dėjimai.
Geras maistas ir visi pato
Išleidimui veikalo reikalinga
Iki šiol dar nežinoma pikta- gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
turėt apie 5,000 dol. Opera jau darių gatfja pasirinko sau plė- tų arba
spaudoje ir bus atspausdinta Šimo vietų musų kaimynus lat Pasažierių Departamentas
127 So. State St.. Chicago. 111.
Kalėdoms.
vi u s. viais melais ten padaryi
Kas aukos
išleidimui to ti keli žiaurus pėlšimai. Išžudy
Dėk jį ant kiekvienos rupturos, senos,
Statykis namus, kaip tik nori ir dar turėsi pakankamai vietos dėl mažo
veikalo nemažiau vieno! ddl., ta balandžio mėnesį Brunavos Pirkite Tiesiog iš
ar šviežios, didelės ar mažos ir pradė
si sveikti; tas įtikino lauksiančius.
vištų ūkio ir trokui daržo. Laike šio pardavimo lotai be depozito nebus pa
to vardas bus atspaudintas,.ta mastelyje Vainerio šeima, bir DirbtuvėsSu,YnpZrltup'
laikomi. Jei jus negalit pribut Nedėlioj, prisiųsk kuponų, kolei dar nė
me leidinyje kaipo aukotojo. želio mėnesį apiplėšta dienų,
Mes prisiusime tiesiog j
Pasiunčiam dykai
ra vėlu.
Kas prenumeruok, tas gaus netoli nuo
Tamistos namus tą nepnŠenbergo miesto,
vertes NAUJĄ
įsitikinimui.
knygų-operų pitee' kainos, t. y. dešimt su viršų žmonių ir ke JlIMi prastos
kabinetini PHOKiekvienas turjs rupturą, vyras, moteris
NOGRAPHĄ — kurio
už 5 dol.,
nes po išėjimui iš letas nužudyta. Rugsėjo 26 d.
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas Wčionai matote, su
S. Rice, 76 C Main St. Adams, N. Y. ne
spaudos tos knygos-operos kaL 11 valandų sitetabdytns maža,
20 nauju lietuvišku 75c Comokamam išmėginimui jo stebuklingo sti
•V'B
lumbia rekordu, grojančiu
sai traukinys tarp F'kken-Grana bus 10 dolerių.
muliuojančio tepalo. Tik
ušdčk j| ant
Pribukit
anksti!
40 įvairiu kompozicijų ir 200
rupturos
ir
raumens
pradės
susitrąukti;
jie
Aukos priimamos iki gruo ben ir Daudziba stočių.
Jau- S.€yW Keriaužiu adatų, —viską už
pradeda
susitraukti
taip,
kad
skylė
natū

Musų vyrai dėvinti raudonus ženklus pasitiks jus prie WESTERN AVĖ.
džio 15 d., tad maloniai pra njeigavos — Nerfto—Suvanišraliai užsidaro ir suveržimas,
diržas
ar
ir 18 Str. Stoties C. B. & Q. Gelžikelio.
nptaisymas sutampa nereikalingas.* Neuž
šome pasiskubinti su aukų pri- kių kelio ruože, jame važiavę
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net
siuntimi/. Jeigu bus surinkta keleiviai apiplėšti* Traukinio
'
g
Persiuntimą ApmokąmS
TREINŲ LAIKAS
jei rupturą nekvaršina, tai kam nešioti
geras skaitlius aukų, (nes pre mašijiisto padėjėjas sužeistas, TIKTAI PAMĄSTIK1TE! $29 nuperka Tadiržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti ga
C. B. & Q. Stotis prie 18
ptiistai phonographą, kurio padirbimas ir balso
ngrenos ir kitokj pavojų nuo mažos ir nie
numeratos tokiems veikalams mašinisto
sunkiai
vienas garsumas lyginasi su phonographu, kurie yra var
ir Western Avė.
ko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl ku
OLIVER SALINGER & COMPANY,
daug nebūna, kadangi menkas keleivių. Plėšikai nepaprastu iuodama po $150. Kabinetas labai gražiai padary
rios tūkstančiai liko paguldyti ant opera
9:45 iš ryto
629 First National Bank Bldg.
tas iš mahoninio medžio, turi stipru motorą ir aišku
cijos
stalo? Daugybė vyrų ir moterų kas
Skaitlius Muzikos meno rėmė šaltumu ir drąsa įvykdė, pasku balsą. Galima ant jo grajint visokį rekordai.
dien
užsitraukia toki pavojų, nes jų rup
10:47 iš ryto
Praneškit man apie jūsų didelius lotus Brookficlde, kur jie ran
vos 4 PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU
jų), tuomet
Gabijos Fondas tinį plėšimą, būdami
turos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. Pa
UŽ KITUS. TAI TODĖL, KAD PARDUODAME
dasi ir jų prekes, kaip arti transportacijos. Aš tuomi įdomauju. ,
11:40 iš ryto
rašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai
dalį knygų išsiimtinės žymes žmones. Jie sustabdė vos iš | PAMIŠTAI TIESIOG IŠ DIRBTl/VfiS. Šis būdas
tikrai , stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
1:45 po piet
niems pasauliniams knygynams ėjusį iš stoties Ekken—Graben pardavimo sutaupina išlaidas: pardavėjų, vertelgų,
Vardas .................................... *..................................................................
kias rupturas, 1 kurias galėjai du kumš
agentu, olsčlio. pervežėju ir 1.1, ir, štai, tos visos
traukinį, kurio sustato buvo 6, autaupintos išlaidos atiduodama Tamistai;
čiu įdėti.
Parašyk
tuojaus
panaudoda
uždykų.
2.30 po piet
Adresas............................................................................ ............................
mas
šitą
kuponą
žemiau.
Kiekvienas asmuo
galerų keleivių vagonai, suversdaini] Kiekviena mašina esti išbandoma ją išsivčiant—
4:12 po piet
tat gi yra gvarantuojama ant 20 metu. Už $29jrri.
y
duot aukų ir kartu užsiprenu- ant kelio pabėgius, gulėjusius siusime Tamistai ši puiku kabinetini Phonogra
DYKAI RUPTURAI
meruot. Kas pasivėlite per sa šalia kelio. Pirmais šūviais iš phą, su 20 nauju lietuvišku 75c Columbia rekordu,
W. S. KIČE, Ine.
grojančiu 40 įvairiu kompozicijų ir 200 geriausiu a76 C. Moin St , Adams, N. Y.
reikalui karabinų sužeidė mašinisto pa datu. Užganedinimą gvarantuojame, arba grąži
vo nerangumų, tai,
Galite prisiųsti man dykai pavyzdin]
prisiėjus, už tų operų mokės dėjėjų, sistematiingai pradėjo name pinigus. Prisiuskite Money Orderj ar čeki.
gydymą jūsų stimuluojančio tepalo RupNEPAPRASTĄ n A R A PI
turai.
629 First National Bank Bldg
plėšimų. 3 iš piktadarių saugo UŽSM3AKYKTA
10 dolerių.
PHONOGRAPHĄ IR REKORDUSUADARI
Vardas ..........................
„
__
'“Žalčių t Karalienė” (opera jo iš tolo, o vienas, apsiginkla-]‘General
Randolph 5333
Phonograph Co.
Adresas .............................................. .....
Dept. L. 12
talpina daug
arijų, duetų 4r vęs trumpu vokišku karabinu 2271 Stciair ęAve..
Valstija <..........................
i
CLEVELAND,
OHIO r
<
choralių vietų įvairiems bal-’ ir revolveriu, laikydamas kara-

korespondencijos]
Racine. Wis.

Iš okupuotos Lietuvos

Revoliucija dėl kunigo
gaspadinės rutelig.

Siųskite Pinigus
Kalėdom Dabar

GYDYMAS

OF'CHI

DIDELIS VIENOS DIENOS

IŠPARDAVIMAS!

Del Operos "Žalčiy Kara’
liene” išleidimo

Nedėlioj, Lapkr. 18

Likučiai Praperčių iš šimto akerių,
kurių didžiuma yra jau apstatyta.

;/4 Akerio Taip Pigiai, Kaip $179
J/ž Akerio Taip Pigiai, Kaip $395
$50 iki $100 Cash, Balansą
$5 iki $10 per Mėnesi

Plėšimai Latvijoje

Pribukit Nedėlioj

Atminkit Nedėlioję, Lapkričio 18tą

$29.

Oliver Salinger

Jei turi rupturą .pamėgink
šitą dykai..

NAUJIENOS, Chicago, III

MIROS DURYS LAIMEI! AUTOMOBILIU
Naujienų” didelis automobilių ir kitų dovanų kontestas yra dėl smarkių vyrų, moterų, berniukų ir mergaičių, kurie turi daugiau ambicijos, gyvenanti Chicagoj ir lietu
ių kolonijose. Subatoje, gruodžio 22, jie pamatys kas tą dieną jau gaus sekamas dovanas:

■ l| 11ETM
Pi Ai U WI Ei

Kaip? Atsiųskite $24 vertės|j|"||

$5.00 ir 50,000 extra balsų jums

prenumeratos pirm 8 valandos vakare, gruodžio 22, 1923

■ Eill

ir 50,000 extra balsų
V

jstokit dabar! Pirmas periodas

siūlomas tiems kurie veiks gerai nuo lapkr. 12 iki gruod. 22, 1923

Devynių savaičių gigantiška prenunieratos kampanija tik prasidėjo. Vietos atdaros vyrams ir moterims, vedusiems ar nevedusiems, vaikinams ir mergaitėms, kurie turi
lietuvių kolonijose. Nieko jums nekainos pabandyti dėl tų pasiūlomų brangių dovanų ir jus nieko nepralošite. Kiekvienas prisi
daugiau ambicijos, gyvenančių Chicagoje
kiekvieną žodį
dėjęs prie šio kontesto bus apdovanotas. Skaitykit šį paskelbimų atydžiai
paskiau iškirpkite žemiau paduotus kuponus ir atsiųskite juos tuojau dėl
savęs ar savo draugo. Atsiminkite, kad gera pradžia yra pusė laimėtos pergalės

GRAND CAPITAL DOVANA

ANTRA DOVANA
Eųuipped with Extra Tire and Tube. Front Bumper

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių
COLUMBIA SEDANAS
1 .
Pilnai įrengtas, vertas $1,700
r
Pirktas ir parodomas pas

TREČIA DOVANA

PENKTA
DOVANA
Puikus Solitaire
Deimantinis Žie
das, pasirinki
mui vyrams ar
moterims vertas

Thor Electric Skalbia
moji Mašina verta

S183.75
$428.73
Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO
PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Pirkta ir padaroma
pas

ir atsiųskite juos dėl savęs ar savo draugo

tas Prenumeratos Kuponas
Tiktai vienas toks kuponas bus pripažintas kiek
vienam kontestantui, kuomet bus prisiųstas su ap
mokėta prenumerata vieniems metams, Chicagoje
paštu $8, i kitus miestus paštu $7.

TAS KUPONAS YRA GERAS

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS,

“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimės,

geradel 5000 balsu
Misa, Mr. arba Mrs.

Adresas

Adresas ..............
Suma pinigų įmokėta.................. Kreditas duodamas
paprastų ir ektra balsų šiam prenumeratoriui:
Kandidatas .............................................................................
X

Adresas ........................... .........................................................

Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY
STORE
Chicago, III.

1536 W. 47th St.,

Surašąs Balsų
NAUJIENŲ
Prenumeratos Kaina

Nominacijos Blanka
AŠ ISTOJU IR BALSUOJU 5000 BALSU UŽ

Prenumeratorius

$150

KALUZNY & CO.,
5039 S. Ashland Avė.
Chicago, UI.

Iškirpkit Žemiau Talpinamus Kuponus
NAUJIENOS”, KONTESTO DEPARTAMENTAS,

fbr EconomicclTranfpirui

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir
užrakinamas, Vertas $920
Pirktas ir parodomas pas
MILVVAUKEE AVĖ. MOTOR SALES
2504-06 Mihvaukęe Avenue,
Chicago, Illinois

WM. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 Milw.aukee Avenue,
Chicago, Illinois.

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas

and Wheel Lock.

Kaipo kandidatas “Naujienų” kontesto “Kiekvienas
Laimės”.

PASTABA: — Tiktai viena nominacijos blanka pri
imama dėl kiekvieno nominoto kandidato.

PASTABA: Tiktai vienas Nominacijos kuponas priimamas dėl kiekvieno no
minuoto kandidato.
•

PIRMAS PERIODAS
įskaitant pirmutines šešias savaites
(užbigint gruodžio 22), sekamas skai
tlius balsų bus išduodamas už prenu
meratas:

metų
“
“
“
“

Iš kitų
% metų
1
“
2
“
3
“
5
“

$4.00
8.00
16.00
24.00
40.00

Balsų
5,000
12,000
26,000
54,000
90,000

miestų paštu
$3.50
-----5,000
12,000
7.00
26,000
14.00
54,000
21.00
90,000
85.00

ANTRAS PERIODAS.
{skaitant septintų ir aštuntų savaitę
(užabigant sausio 5, 1924), sekamas
skaitlius balsų bus išduodamas už
prenumeratas:

TREČIAS PERIODAS.
įskaitant devintų ir paskutinę savaitę
(užabigiant sausio 12, 1924), sekamas
balsų sakitlius bus išduodamas uz
prenumeratas:

Balsų
3,333
8,000
17,333
86,000
60,000

metų
“
“
“
“

$4.00
8.00
16.00
24.00
40.00

miestų paštu
metų $3.50
8,333
8,000
7.00
17,333
14.00
21.00
36,000
35.00
60,000

kitų
metų
“
“
“
“

miestų paštu
$3.50
2,500
7.00
6,000
14.00
13,000
21.00
27,000
35.00
45,000

metų $4.00
8.00
16.00
24.00
40.00

Balsų
2,500
6,000
13,000
27,000
45,000

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept
1739 South Halsted Street, Chicago, Illino's, Telephone Roosevelt 8500.

UStoiEm
OBeago,
M
..........
.......... ....
I

Ketvirtadienis, lapJčr. 1S, ’22

CHICAGOS
ŽINIOS

—

10 metų mergaitė.
Jai buvo
įteiktas didelis gyvų gėlių bu<
kietas.
Po to sekė paskaita. Levin,
programo vedėjas padarė pla
tesnę įžangą kviesdamas
rubsiuvius

darbininkus

lavintis,

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

dar ragina narius kalbėti dra
mos skyriaus klausiniu, bet vi
si tyli.
' Nemažai ginčų sukėlė naujoji
konstitucija
ir apmokėjimas
“Nairj’enų” bilos už jos atspaus
dinimą. Kai kurie ėmė įrodi

šviestis, kad patapti sąmonin Keistučio Kliubas seniau ir da- nėti, kad konstitucija esanti
netinkamai pataisyta. Daugelis
gais klasiniai
susipratusiais
bar. — Kode! kliubas dabar punktų tiesiog juokingai skam
darbininkais ir kovotojais už
mažai beveikia.
bą. Priegtam antgalviniame
darbininkų gyvenimo pagerini
mą. Ragino šios šalies pilie Ne taip dar senai Keistučio puslapyje esąs praleistas žodis
čius dalyvauti šalies valdininku Kliubas—neperdėsiu sakydamas “pašalpos”. Bet dėl tos klaidos
rinkimuose ir balsuoti Už dar- tai — buvo veikliausias visoje lermas kelti nebuvo , reikalo,
užtikrino,
biiiinkų -reikalus ginančias par Chicagoje. Tiesa, ir dabar dar nes pirmininkas
Sekmadienį, lapkričio 11 d tijas.
šis tas veikiama: pereitą vasa kad spaustuvė klaidą atitaisy
sianti.
Žydų Socialistų svetainėj, 1224
Padaręs tą įžangą vakaro ve rą buvo 'surengtas išvažiavi
Albany Avė.,
buvo
Cook dėjas pristatė kalbėti George
Aš naujosios
konstitucijos
mas
į
Jefferson
miškus,
kuT
County S. P. delegatų mitingas. F. Comings, Wisconsįno vals
įvyksta visokie “kerui ošia i”; neskaičiau* ir negaliu pasakyti
k’.ck juokinga ji yra. Vienok
Susirinkimą atidarė pirminin tijos leitenantą gubernatorių.
buVo ir vakaras surengtas,— negaliu nepastebėti to fakto,
kas drg. Collins. Buvo skaityti Jo kalbos tema buvo “Causes nusisekė gan gerai. Bet visgi
iš pereito susirinkimo tarimai for tbe Migli cost of Living”. to jau nebėra, kas buvo praei jog tos konstitucijoj priėmimui
buvo šaukiamas extr i susirin
ir priimti. Tolinus sekė įvairių
Kalbėtojas įrodė, kad karai tyje, kada ILGS. 174 kuopa dar
komisijų iŠ jų veikimo ir nu neša visam žmonijos gerbū buvo stipri. Veiklesnieji tos kimas, tat kodėl tada nebuvo
prašalinta tie. f‘juokai”.
Tai
veiktų darbų S. Partijos labui viui didžiausią bledį, ardo ka kuopos nariai
priklausė ir dar ne visa. Vienas konstilupranešimai bei atskaitos. Pas riaujančių valstybių ekonomi kliubui. Jie tat daugiausia ir *
kui buvo naujų narių į S. P. nį šalies ūkį, naikina amžiais dirbo, tieka jiems kliubos na cijos taisymol komisijos narys
priėmimas, šiuo kartu įstojo sukurtą žmonių kultūrą, pagul rių skaičius nuo 70 trumpu susirinkime buvo pranešęs, jog
23 nauji nariai; daugiausiai ita do milionus jaunų vyrų be lai laiku pašoko beveik iki 500. su* juo kiti nariai nenorį skai
tytis, slepiasi nuo jo. Jis no
lai, žydai ir čekai. Vienas net ko į kapus.
Tuoj prie kliubo įsisteigė dra rėjo rezignuoti, bet jo rezigna
nesenai atvažiavęs iš Austrijos
mos skyrių ir choras. Kuopai
priimta: girdi,
su paliudijimu ir barine kny Kalbėtojas nurodė Europos iškrikus, nukentėjo ir kliubas: cija nebuvo
valstybių
gyventojų
dabartinę
konstitucija .jau esamti patai
gute išduota nuo Austrijos So
pasibaisėtiną ekonominę padė tapo likivduota choras ir dra syta, tai kam čia “besimonkincialistų Partijos. Jį rekomenda
tį, ypačiai Vokietijos ir Rusijos, mos skyrius. Ir kas įdomiau ti” paskyrimu naujo nario ko
vo Northsidės vokiečių socialis
kur žmonės kenčia dideliaus sia, kuopos nariai tiesioginiai misijai.
tų kuopos delegatas drg. Gesgal ne tiek jau prisidėjo prfe
Extra-komisija bandė dar įler. Bet lietuvių stojančių į So vargą.
Karai, sako kalbėtojas, neša choro palaikymo, kiek netie tarti “Naujienas” tuo, jog jos
cialistų Partiją nesigirdi. Neži
naudos tik saujalei kapitalis sioginiu bildu1, būtent, organi nenorinčios parodyti Jkordctunia kodėl toks * apsnūdimas
tų. Šiaip daugumui
žmonii, zuodami ir remdami jį viso* ros. Bet čia jau buvo perskai
viešpatauja lietuviuose.
laike karo ir po karo tenka tik kiais budais. Ačiū tam vis tytas spaitetuvSs lališkąsi, kur
Nutarta surengti mirusiam
X’
kas ėjo kuopti ikiausiai.
. I vargas 1kęsti.
sakoma, jog komisija visuo
draugui Hovve “Memorial” mi-i
Bet pastaruoju laiku ėmė pa- met galinti matyti korektūras,
| Buvo paliesta kalbėtojo ir
tingą, nes Howe veikė Soci
Jungtinės Valstijos. Čia yra su ąiredkšti kliidbieČių tarpe ytin bet išsinešti galėsianti tik ta
alistų judėjime daugiau kaip
sikurę daugybė Irusių, kurie negeistinų dalykų. Buvo atsi da, kai apmokėsianti bilą už
keturiasdešimts metų. Tam me
kontroljiuoja indufetriją. i Talip radę žmonių, kurie kliubo ge spaudos darbą.
morial mitingo surengimui iš
karts nuo
dalykams esant, pati industrija rovei parašydavo
Atsitiko dar vienas keistas
rinkta komisijja iš trijų drau
karto
laikraščiams
žinių.
Kai
tarnauja ne tiek žmonių reika
dalykas. Narys, kuris begiu
gų. Taip pat apšvietus komisi
korespondentams šešių mėnesių nebuvo mokėjęs
lų patenkinimui, kiek pelnui. kada tiems
ja rengs moksliškas paskaitau
prisieidavo vienam kitam as
pareikalavo, kad
prof. Scott NearinglH ir Tucke-I Juk fabrikini ūkams rupi ne meniui ir ant “korno” užmin mokesnių,
žmonių gerovė, o tai, kiek pel
bktų išmokėta jam pašalpa. Kilo
riui. Tuckerio paskaitos pra
ti.
Ir
tai
suprantama,
juk
tų
no jie gali pasidaryti. Fabrikai
karščiausios diskusijos. Visas
sidės nuo lapkričio 14 dienos ir
dirba visu smarkumu, kad tu asmenų, kurie kenkia kliubui reikalas tapo atidėtas ateinan
bus skaitomos kiekvieną savai
rojus kutodaugiausiai pelne.
čiam susiripkimui.
tę trečiadienių vakarais
toj
Bet kitomet klimbe dėl tų
Kuomet pridaroma perdaug dir
Ar šiaip, ar taip bet pirmi
pačioj saloj, 122-1 Albany a v.
kilti ninku*! reikėtų susipažinti su
ėmė
binių, tąsyk mes turime indus korespondencijų
Lietuviai, kas supranta anglų! trinius krizius, bedarbes.
skandalų, korespondentai palio
kalbą, gali pasinaudoti. Įžangai Bet tai dar ne visa. Tarp in vė visai rašę. Tuo budi! vis draugijos patvarkymais, tąsyk
nereikės bereikalingai laikas
veltui.
dustrinių šalių prasideda lenk- kas nutilo ir nieko spaudoje leisti susirinkimuose nepama
... Pramogų rengimo komisija!
tyniavimosi. Kiekviena jų ieš nebesigirdėjo aįiiC' klhlbą..
tuotiems ginčams.
pranešė, kad šio mėnesio 25 d. j ko naujų rinkų savo dirbi
Dar vienas “Kremlino” žmoKliubo susirinkimas.
rengia muzikalį vakarą: šokius |
niams. Kyla
nesusipratimai,
užkkiusęs, ar tik
gus buvo
su* dovanomis ir vakariene, Di-|
Spalių
dz
McKinley
Parko
kurie gan tankiai priveda prie
neišsusirinkimui
šiam
vision Hali, 2441 W. Division!
svetainėje
įvyko
kliubo
mėne

ginkluotų sUsirėmimųų.
*
valdyba rinkti. Pa
puola
St. Tikietai išanksto 35c., oi
sinis
susirinkimas.
Narių
su

To išvengimui Amerikos dar
to
(kad
„
prie durų 50c. Jie galima gauti! bininkai privalo labiau susiin- sirinkimai! prisirinko nepapras aiškinta
nesą galima Įįaryti. Tuoj po
pas visus Cook County delega-|
teresuoti politika, rūpintis, kad tai daug. Tatai išpradžių at to “naujokai1 ėmė buliais ap
tus ir S. P. ofise.
Dar buvo!
į valdžią įeitų tokie žmonės, ku rodė gan keistai. Bet vėliau leisti svetainę. Vadinasi, jie
pirmininkui duota informaciji-Į
rie stovi taikos ir darbo klasės misterija paaiškėjo.
buvo atėję susirinkiman kad
niai klausimai. Į juos atsakiusi
Atlikus jįvairius (kliuibo rei pravedus savo žmones į vaidy
reikalų sargyboje.
susri likimas užsidarė. •
prie komisijų bą.—Kometa.
Baigdamas savo kalbą kai- kalus, prieita
— šapos Darbininkas,!
“Ibėtojas gyrė Amalgameitų uni raportų iš pereito baliaus. Iš
|ją, kuri yra pavyzdys to, kaip raportų pasirodė, kad kliubui
Į turi būti organizuojami darbi- gryno pelno liks apie $50. Bū
vo mėginta tarp komisijos na"| įlinkai.
Paskuti dainavo Rusų Operos rių sukelti nesusipratimai, bet
Renka dolerius papai.
[solistas, Nikolai Karlaš. Jis viskas ramiai užsibaigė.
Bridgeporto Auditoriirin de| publikai labai patiko. Per tat
Į ir aplodismentų nepasigailėta legatas pranešė, kad fundamen Lapkričio 4 d kunigėlis pra
Į Dar orkestras sugriežė keletą tas svetainei jau padėtas ir ra nešė parapijonams “baisią ži
Lapkričio antrą dieną /Asli-Į gabalų ir vakaras tuo pasibaigt gino narius pirkti Šerus. Spul- nią”: esą papos padėtis bloga,
land Auditorium salėje įvyko» | Kiek girdėjaju, unijai tie va- <os atstovas pareiškė, kad jau jam gręsiąs badas; reikia Dievo
pirmas riVbsiuvių unijos visų Ikarai begiu
sezono atsieina esą išmokėta tūkstantis dole įpėdinį žemėje gelbėti.
Tuo tikslu buvo dalinama
tautų Apšvietus
mitingas ir $50,(XX). Vienok naudos darbi- rių. Nutarta tūkstantį palikti
muzikalis koncertas. Tą lavini- ninkams jie tai tikrai daug at- spulkoje, o procentus atsiimti. kenvertai. Visi dievobaimin
Dramos iskyriauts komitetas’ gieji žmonės, kurie nori į dan
mosi pramogą surengė Chica- neša. Jie turi progos girdėti ge
gos “Joint Board”.
Publikos ros muzikes, gerų kalbėtojų ir praneša, kad viskas eina kuo- gaus karalystę patekti, buvo
juikiausiai. Bet šalia jo sė raginami dėti dolerius į konprisirinko pilna svetaine.
matyti klasiškus šokius.
Levin atidarė programą it
— Siuvėjas dintis žmogus pastebia:’’ “Me-* vertus ir siųsti šventam tėvui.
Bet daugelis parapijonų tiek
uoji”. Komitetninkas atkirto:
Chicagos Symphony Orkestras
“Jeigu aš meluoju, tai pasakyk “patvirko”, jog nebesiskubina
po vadovyste Alexander Žukovapie tai kliubui. Nesidrovėk”. su doleriais. Jie sako, kad nors
sky sugriežė A. Lentner “FestNAUJIENŲ
“Ar tai eina puikiausia, kuo konvertai yra adresuoti papai,
Overture” ir dar du gabalus:
Pinigų Siuntinio Sky met draipos skyriuje bepasili- bet jie visvien turės pareiti
a) In the Garden, from Counrius atdaras kasdien nuo
cenzūrą.
cai tik tu ir pora asmenų”, — per vietos apaštalų
try VVedding
Symphony, —
O žinote, cenzorius gali viso
atkerta tasai žmogus.
Goldmark. b) Capriccio Bril8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Dar apsimainoma kebais aš kias konfiskacijas\ daryti...
liante in B-Minor —MendelNedeldieniais nuo 10 v.
Be to, parapij onai sako, ipotriais žodžiais ir tas incidentas
ssohn. Šį gabalą griežiant, pia
ryto iki 2 vai. po piet.
jis
baigiasi laimingai. Pirmininkas piežiui pinigų nereikia
nu lydėjo Rosalina Kapland,

Cook County Socialistu
Partijos delegatų su
sirinkimas .

Cicero žinios

Chicgos Amalgameity ap
švietos mitingas ir mu
zikais koncertas
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ir taip dideliame pertekliuje
gyveną: važinėjasi auksinėje
karietoje ir turi kelis tūkstan
čius kambarių.

O kai kurie “pagedę” parapijonai sako (gink Perkūne!) ir
tokių dalykų: papa, girdi, iš
Dievo

gali viską išprašyti, tat

tegul jau musų
ja”..,

“nebaderiuo-

Mačiau ir girdėjau.

Mačiau
didelius apgarsini
mus, kad lapkričio 18 d. Liuosy(Tąsa ant 8-to pusi.)

Visi Laimės
Ar jus turite vikrumo?
Ateikite į į
lenktynes ir laimėkite Columbia Sedan, Chevrolet S’edan Arba Ford
Touring Kara.

Dideles dovanos laukia kiekvieno
nų” Kontesto. kur kiekvienas laimės.

/ žuch -n-

'Sum t>iche.*. To ROET PE^JR THfT
OUT OF FILU THE
HOmLK /a/ T H E.
"7 yyaRLD /« T>tCH£O
\you To R /'A*/ ^lF^

ENZBIGELIS

59 metų mirė lapkričio 13 d.,
1923 m.„ 7 vai. iš ryto.

Dar yra laikas įstoti į kontestą.
Jau girdėti daug pagyrimų už taip
didelį i naudingą pradėtą kanTpaniją
ir siūlomas gražias dovanas iš puses
“Naujienų”. Kaip tai: Columbia Six
Sedan vertės $1,700, Chevrolet Sedan, $920 ir Ford Touring Karas,
$428.73 ir kitos puikios ir žymios do
vanos bus duodamos tame dideliame
prenumeratos konteste - kampanijoj.
Kontestas pasibaigs sausio 12, 1924.
Tęsis tiktai 9 savaites.

Paliko nubudime du sūnūs
Leoną ir Antaną ir dukterį
Emiliją.
Paėjo iš Lietuvos
Telšių apskričio.

iš Žarėnų,

Meldžiu giminių ir pažįstamų dalyvauti laidotuvėse pėtnyČioj, lapkričio 16 dieną 8:30
iš ryto iš namų kur yra kūnas
pašarvotas. 21 W. 114th Place,
Chicago, III.

Kūnas bus lydimas j šv. Pet
ro ir Povylo bažnyčią West
Pullman, o iš tenai j Šv. Kazi
miero kapines.

Lieka nuliūdę
Sūnus Antanas ir Leonas
ir duktė Emilija.

« Akiniai kurie, g.
"
pritinka
vI

No. 1812. Paskiausios
_____
. mados suknia. Jeigu pasisiūdinsi ją sau iš šil
ko, galėsi ją dėvėti visą žiemą.
Sukirptos mieros/' 16 metų, 36, 38 ir
40 colių per krutinę, 36 mierai reikia
5Ve yardo 40.'colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš
aurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
aaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aišriai paraSyti savo vardą, pavardę ir
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15
entų. Galima prisiųsti pinigais arba
krasos ženkleliais kartu su užsakymu.
Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų; Pattem Dept., 1789 So.
lalsted St., Chicago, III.
NAUJIENOS Patiem Dept.

1739 S. Halsted St. Chicago, III.
siųsti man pavyzdi No............
čia įdedu 15 centų ir prašau atper krutinę

Mieros

(Vardas ir pavardė)
(Adresas)

(Miestas ir valst.)

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs
pirmiau Irving Park Senatorijoj
vyriausiu gydytoju.

Vyrąs kuris veda kontestą.
Jis pasiėmė ant savo pečių labai
didelį ir atsakomingą darbą. Nors
laikas ir yra trumpas, bet jis užtikri
na, nežiūrint jokių kliūčių, kad tas
darbas bus užbaigtas su pilnu pasise
kimu visiems, kaip “Naujienoms”,
taip ir tiems žmoniems, kurie dabai’
Brisidės prie šio didelio kontesto.
'ar niekuomet iki šiol nebuvo pasiū
loma tokios didelės ir brangios dova
nos, kaip “Naujienos” dabar, kad pa
siūlo.
Jau tos vienos augšČiau paminėtos
dovanos verčia kiekvieną giliai pamą
styti ir su dideliu noru prisidėti, kad
laimėjus bent vieną iš jų. O prisir
dėti vertą ir naudinga, nes jei dova
nų kas ir nelaimėtų, tai jis vis viena
gauna už savo darbą — rinkimu
“Naujienoms” prenumeratorių — komišiną-nuošimtj 20%.
Dar nebuvo tokios dovanos duoda
mos nei vieno lietuvių laikraščio Su
vienytose Valstijose. Užtat mes no
rime, kad darbas kiekvieno butų at
liktas v atsakančiai ii’ už tai mes ge
rai užmokėsime.
Mes nusprendėme
duoti tuos tris automobilius. Apart
to mes dar duosime Thor elektrinę
skalbimui mašiną vertės $183.75; tik
rą deimantinį žiedą, $150; Victrola,
$150; Visokių tavorų už $100; $75 ir
$50 ir auksiniais $25 ir $15.
Mes norime Rauti 40,000
prenumeratorių.

Ar jis apsimokės? Tai yra klau
simas, kuris kyla kiekvienam skaitan
čiam' šį didelį, vieno puslapio apselbimą. Taip, jis apsimokės. Gal
ng doleriais ir centais, bet dideliu po
puliarumu šio laikraščio.
Laike šios kampanijos tūkstančiai
naujų prenumeratorių ir naujų besigarsintojų bus padėta ant musų listo. Tas suteiks naudos vis didesniam,
ir didesniam skaičiui lietuvių, kurie
daro biznį, o padarius daugiau biznio,
pats laikraštis galės būti dar labiau
pdidintas.
Tas kontestas tęsis tik devynes sa
vaites. Ir per tą laiką, visi tie ener
gingi vyrai ir moterys, kurie nori už
sidirbti pinigų savo liuosu laikų ir
dar laimėti dovanų, gali prisidėt:'
prie padauginimo “Naujienų” cirku
liacijos.
Šios kampanijos lenktyniavimas
bus labai žingeidus kiekvienam, kurie
tiktai prisidės prie to darbo. Reikia
tiktai ambicijos ir energijos, kad lai
mėjus puikių dovanų.
Devynias
trumpas savaites ir jus gal važinėsitės savo automobiliu!
Kad suteikus kiekvienam pagelbą,
kurie prisidės prie šio kontesto, yra
nusamdytas brangus manageris, ku
ris pašvęs visą savo laiką ir energi
ją vien tik tam dalykui.

Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki
tomis dienomis pagal sutartį.
2009 North Avė.

(Kampas Milwaukee Avė.)
- —*

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

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
/Draugiškas pasikalbėjimas ir musų
patarimas be mokesčiu v
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.
Įdedant Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos
i>J nurses ,visuomet patarnauja.
Telephone Hayn^arket 1626

Reynolds Optical & X-ray
Laboratory
738-40 W. Madison St. N. E.
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famous
krautuvės.

| Physical Gulture Institute
DR'. J. A. VELONIS
Osteopathas, Chiroprataa,
Naturopathaa

Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų 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.
Nedeldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

3 automobiliai dykai.
Ateikite ir pasikalbėkite su juo as
meniškai ir gaukite pilnas informaci
jas žodžiu, kaip laimėti dovanas ir
t. t. Jis pagelbės jums visuose da
lykuose kaip laimėti dovaną. Jei jus
negalite asmeniškai ateiti ir pasikal
bėti su juo, tai iškirpkite kuponą ir
prisiųskite “Naujienų” Kontesto Ve
dėjui, 1739 So. Halsted St., Chicago,
Illinois.
Veikite šiandien.
Gera pradžia visuomet yra pusė
laimėjimo.
Atsiminkite, kad šiame konteste

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

DR. M. STAPUL1ONIS
NAPRAPATH
Gydau be vaistų ir be operacijų.

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto
iki 9 vai. vakaro. v
4647 S'outh Halsted Street

(kampas 47 gatvės

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už
degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai,
sutinusios kojos, skaudami keliai ir
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.
Kodėl jums kentėti ? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai
Je skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui., Kode! ne jums? Jei jus buvoe visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimalykite su kojų specia
listu

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

Room 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais:
2058 N. Division St. Valandos nuo 6
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9
iki J. Phone Brunswick 5991.
Egzaminavimas Dykai.

Garsinkites Naujienose

NAUJIENOS, Chicago, m

litiuviu Bateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.)

bes Svetainėje bus labai puikus
koncertas.
Dainuos ir žydų
choras. O kaip girdėti, žydai
labai gerai dainuoja.
Išgirsi
me. Sužinojau, kad “Naujie
nose” tilps apie koncertą dide
lis apgarsinimas. Tėmykite.

Amžinas šliubas.

PRANEŠIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI (REIKIA DARBININKU

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

-------- r
S. L. A. 36 kp. rengia perstatymą
‘Užburtus Turtus”, gruodžio 9 d.,
1923 m., M. Meldažio svet., loš Dra
matiškas Ratelis kuris ketina suvai
dinti gerai, po perstatymui šokis.
Kviečia visus atsilankyti.
— Komitetas.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuoti, popieruoti arba į naujus namus
sudėti stiklus? Jei taip tai m«s tą
visą Tamstos darb^ galime atlikti už
Sana prieinamą kainą — pirma negu
uosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.
Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING
HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted St.,
Tel. Yards 7282.

Ketvirtadienis, lapkr. 15, ’23

PARDAVIMUI

MOTERŲ

NAMAI-2EME

ANT PARDAVIMO Fruitštoris iŠ
Eriežasties ligos ir norime į trumpą
liką parduoti, yra gera proga norin
tiems pirkti.
Biznis yra išdirbtas
per aštuonis metus ir yra apgyven
ta visokių tautu.
Atsišaukite šituo
adresu: 10821 Michigan Avė., Roseland, III.

SIŪLYMAI KAMBARlįl

ANT RENDOS šviesus 4 kambarių
W. 2Srd Pi., nedėlioj lapkričio 18,
flatas, nėra eleetrie nei vanos. Kam*,
1923 m. Pradžia 7:30 vai. vak.
bariai randasi ant antrų lubu iš už
— Komitetas.

Sekmadienio vakare, lapkri
pakalio. Geistina kad butų lietuviai
be
vaikų. Savininkas gyvena ant
čio 11 d., Dievo Apveizdos pa Susivienijimo Bridgeporto Draugi pirmų
lubtj iš užpakalio. Savininką
jų Auditorium Statymui, rengia va galima matyti visados. Atsišaukite
rapijos bažnytiniame
skiepe karienę
paminėjimui pradėtam sve
3629 So. Wallace St.
(prie Union ir Aštuonioliktos tainės pamatui kasti. Atsibus segat.), buvo pramogų vakaras redos vakare, lapkričio 21 d., šv. Jur
IŠSIRENDAVOJA
puikus
gio par. svet., 32ras PI. ir Aubum
— muzika ir šokiai. Man įėjus Avė. Bus gardžių užkandžių. Tiktai kambarys dėl vieno arba dviem
svetainėn seni ir stori, jauni ir įžanga $1.00.
draugam; galima irgi burdą
Kviečia visus Komitetas.
ploni šoko prie
griežiančios
gauti.
muzikos, bet vaikų klyksmas A. L. T. Sandaros 23 kp. rengia va
4200 So. Maplewood Avė.
viršijo muzikų. Matėsi ir pu karą nedėlioj, lapkr. 18 d., 7:30 v. v.,
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė.
sėtinai prisitraukusių naminė- Kalbės S. Kodis ir kun. P. P., ZalenRENDAI storas su gyvenimo
lės. Svetainėj pilna prirūkyta ka, dainuos Sarpalius ir Čepaitis, ruimais. Geras ane, kokiam biz
taipjau dalyvaus Bijūnėlio mokytojas
cigaretų durnų, prispįaudyta. Sarpalius,
o A. Rugiutęi vadovaujant niui. Ant bizniavos gatvės. 3552
bus
klasiniai
šokiai. Kviečia visus
Rodosi kunigėlių pareiga butų |
So. Halsted St. Kreipkitės
atsilankyti.
— Komitetas.
tuos žmones mokyti nespiau748 W. 35-th St. 2 lubos
dyti, nerukyti šokių svetainėDr-jos Lietuvos Ūkininko susirin
—šokikas. kimas jvyks sekmadienj, lapkričio 18
je.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.
Naujienų Spulka
1739 S. HalsW St.

Mokslo Draugų paskaita.
Sekamą sekmadienj, lapkričio 18
d., Mokslo Draugų paskaitų lankyto
jai turės progos sužinoti apie tokį
dalyką, kuris lankiausia kiekvienam
žmogui rupi, būtent: ar yra galima
prailginti žmogaus gyvybė, ar yra
būdų organizmo pajauninimui ?
į tuos klausimus, paskutiniosiomis
mokslo žiniomis apsišarvojęs, atsa
kymą duos Dr. A. J. Karalius. Savo
paskaitai jis pasirinko tema Žmogaus
gyvybes prailginimas ir organizmo
pajauninimas.
Tat sekmadienį 10:30 vai. iš ryto
visi bukite Raymont Institute (816
W. 31 St.).
L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadieni, lapkričio 16
d., 7:45 vai. vak., Raymond Institute
(816 W. 31 St.).
Kaip ir paprastai, bus lietuvių kal
bos pamoka ir šiaip trumpas programėlis, kurj išidys Lygos nariai.
— Komitetas.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa
rengia balių, kuris įvyks sekmadienį,
lapkričio 17 d., 7 vai. vak., V. Piekarskio svetainėje 15709 S. Halsted
Street. _
,
< |l
Visi vietos lietuviai yra kviečiami
į balių, kad smagiai praleidus vaka
rą.
— Komitetas.

Bridgeporto Lietuvių Draugijų Su
sivienijimas rengia vakarienę su pro
gramų. Vakarienė įvyks lapkričio 21
d. švento Jurgio parapijos? svetainė
je. Vakarienė prasidės 7 vai. vak.
Visi yra kviečiami atsilankyti, nes

d., Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd
PI. 1 vai. po pietų.
Kviečiami atsilanyti visi nariai ir
narės, taipgi norintieji prisirašyti.
— Valdyba.

Garfield Park Lietuvių vyrų ir mo
terų Pašelpinis Kliubas rengia nuikų
balių, subatoj, Lapkričio (Nov.) 17 d.
1923 m*. John Engel’s svetainėje, 3720
W. Harrison. Kviečiam visus atsilan
kyti, nes dalyvaus Garfield Park vai
kų draugijėlė ir manom visi busit už
ganėdinti.
Kviečia Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono Centro Komi
teto posėdis įvyks nedėlioj. Lapkričio
18 d., 10 vai. iš ryto M. Kasparavičio name 3827 Archer Avė. pirmas
augštas iš užpakalio. Visi VIII Ra
jono Centro Komiteto nariai rrvalonėste dalyvauti posėdyje, nes turime
svarbių reikalų aptarimui.
RaŠt. M. Kasparaitis.

MOTERŲ

REIKIA DARBININKU

REIKIA apisenio

vyro ant parlor Delicatcssen

ūkės, kuris nori dirbti ant tyro oro ir myli gyvulius. Darbas
žiema ir vasara, geros sanlygos
gali būt ir nepatyręs. Kreipki
tės laišku.
T. P. Shurn,
R. F. D. 1, Box 15 Hinsdalle, III

RAKANDAI

JIESKO PARTNERIŲ

REIKIA merginų į hotelį prie lo
vų parėdymo ruimds, valgis, gera
mokestis, 707 N. Clark St., nuo 5 iki
10 vakare.
Arba prašau atsišaukti
puiki mergina apsivedimui. Aš esu
puikus vaikina?.
M. RUTKAUSKAS,
Tel. Dearbom 9574

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI TEATRAS
KRUTAMU PAVEIKSLŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Phone Lavndale 0114.

REIKIA—
penkių patyrusių moterų sortavimui skudurųų.
P. GOLDMAN
101 So. Fairfield Avė. .

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Str.,
Tel. YardS 6894

Parduodu moterims ir merginoms šilkines pančiakas. Meldžiu nepraleisti

*r*A-*• Balius
n i*
Teatras
ir
— rengia t.
nį lapkr. !7 Meldažio salėj, 2224 W., gTrei$& "X“
23rd PI. Pradžia 7n ..v. ..
v. — Scenoj
frank SELEMONAVIČIA,
bus statoma 6 aktų komedija “Grafas
504 W. 33rd St., tarpe Parnell ir
kaimiečio bernu”. Kviečiame publiką X
Normai Avė., 1 lubos.
gausiai atvykti.
— Komitetas.

t

Louie Lahon,

156 W. Washington St

Room 40, Main 2043

Savininkas beveik aukaus greitam
pirkėjui 6 kambarių bungalow, gera
me padėjime, elektra, vanos visi
įtaisymai ir apmokėti. Tikras bar
genas! Kaina $3,500, įmokėti $1,500,
ant kitų morgičių.
Taipgi puiki 8 kambarių rezidenci
ja Chicago Lawn lotas 37^xl25„ visi
įrengimai ir apmokėti. Kaina $4,250,
pinigais arba išmokėjimais.
J. N. ZEWERT & CO.,
4377 Archer Avė. '

PARDAVIMUI prie Ashland
Avė., netoli 63 St, mūrinis na
mas su krautuve ir flatu, gera
me padėjime. Gera vieta dėl
bekemės. Kaina $15,000. Vei
kite greitai, nes tas bargenas
nelauks ilgai.
BERNARDY & O’BRIEN
1954 W. 69th St.
Phone Republic 0174

PARDAVIMUI prapertė, ge
ros įplaukos, randasi 4435 So.
Marshfield' Avė. Kaina $10,000.
Įplaukų $120 į mėnesį. Pinigų
[nedaug tereikia. Atsišaukite
[ant 2 augšto, iš fronto.

PARDAVIMUI namas 2 gy
venimų po 6-5 kambariai; ša
lę Jotas. Garadžius 2 mašinom.
6 metų senumo, viskas naujos
mados įtaisyta. Parduosiu už
pirmą pasiullymą. Atsišaukite:
2441 W. 45th PI.

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.

NORIU PIRKTI
RlETAJĮ atsitinkanti proga!
PRAPERČIŲ
parsiduoda 2 augštų namas 2
APIELINKĖJE
flatai po 5 kamb. elektros švie
CANALPORT AVĖ.
sa, gasas, maudynės, beizmon189 No. Clark St. Room 510
tas ir kiti patogumai. Namas
randasi Southsidėj puikioj apy
linkėj. Greit parsiduos; kaina
BARGENAS. Pardavimui 2
maža, tiki $6,900. Kreipkis greit
augštų namas. Yra bučernė ir 7
Walter Yurkeviče
kambarių flatas užpakaly, 2 fla2423 W. 63 Str.
tai viršui, attic ir skiepas. Ce
ŠTAI kur proga tau. Parsi mentinė ėla. Kaina $5,5.00. 3215
duoda groserne ir

delikatesen Parnell Avė. Tel. Republic 2880

krautuvė, gera vieta, geras biz
nis ir išdirbta per daugel metų,
čia tai yra tikra proga tau pa
daryt gerą pelną. Atsišauk grei
tai ir pirk tą biznį. Viskas tik
PARSIDUODA grosernė, pi už $1,200.
giai. Biznis eina gerai, pigi reniWailter Yurkeviče
(Ja, $16 į mėnesi, lysas ant 3
. 2423 W. 63 Str.
metų. Parduosiu? už pirmą ge
rą pasiūlymą. Atsišaukite.
NiATIKĖTAS BARGENAS 2
4508 So. Wood St.
flatų mūrinis namas po 6 kam
barius, su visais
įtaisymais,
PARDAVIMUI kriaučių, va>- augštas cementinis beismentas.
lymo ir prosinimo šapa, geroje Vertas $11,000 parduosiu? už
vietoje, lysas 2 metams, garu $9,000. Namas randasi
ant
šildoma. Turiu parduoti tuojau. Emerald Avė., netoli 31 St.
Atsišaukite vakarais.
C. P. Suromskis,
753 West 35-th Str.
3346 So. Halsted Str.

PROGA DARBININKUI

n A. GRIGAS,
8114 So. Halsted St.

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS,
su 5 kambarių cottage, netoli
Ogden Parko, 5 ir 6 kamb.,
karštu vandeniu šildoma pir
mas augštas, aržuolo tiąmingai ir grindys, plieno konstruk
cijos, 5 kambarių cottage iš
užpakalio. Tas yra
bargenas,
$15,000, pinigais reikalaujama
$5,000
Sheehan Witous and Co.
1654 W. 63 Str.
Prospect 1910

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų in Marąuette Manor, 5 ir 6 kambarių,
garu šildomas, lotas
40x125.
Tokie pat lotai iš abiejų pusių
šio namo. Užpakaly su sieteliais
miegamieji porčiai, ledo baksas, gazinis pečiui ir tt. Kaina
$16,000, pinigų reikia $8,000.
Ateikite pasirengę
pirkti šį
namą, nes jis bus parduotas
M. Wiley,

6650 S. Kedzie Av.

PARDAVIMUI medinis namas 2
augštų 4 ir 5 ruimai^ vienam auto
mobiliui garadžius. Viskas geroj
tvarkoj. Elektra, maudynė ir 2 rui
mai ant viršaus.
Kaina $5,000 tik
$2000 cash, kiti lengvais išmokėji
mais.
F. GEDUTIS,
5315 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai 2 augš
tų medinis namas, labai geras
kampas, krautuvė ir kambariai,
2-4 kambarių ant viršaus. Tin
ka bile kokiam bizniui. 1501 S.
Karlow Avė.
--------------------------- --

—— .. —

PARDAVIMUI biznis ir 2 au
gštų mūrinis namas, su 2 flatais viršui. Gasas, celktra, vana,
krautuvės su 6 kamb., karštu
vandeniu šildoma, 2 garų ga
radžius, geras biznis, grosernė
ir delikatesen. Viskas cash, gera
vieta geram žmogui, gera apielinkė,
3700 So. Honore Str.
PARDAVIMUI 3 augštų mu‘rinis narnąs, 2-6 kainb. flatas,
1-5 kamb. flatas, Kaina $9,(XX)
greitam pardavimui. Randasi
2412 So. IrviiTg Avė. Tarpe Leavitt ir Oakley Avė. Atsišaukit
2415 So. 60- Court
PARDAVIMUI nauja 6 kam
barių murino bungalonv, 2 karų
garadžius ant kampinio loto.
Laibai gražus namas, išmokėji
mais, 64 Place ir Hamlin Avė.
Phone Republic 8373 ir 6551

MOKYKLOS
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 1648
' Sara Patek, Principal

Pavojus

Tiems, kurie nemoka ir mažai mo
ka važinėti automobiliais. Mes pra
šaliname pavojų, jei jus matysite
nūs. Mes esame expbrtai, mokinane praktiškai, su visokiais automo
biliais, važinėti.
Mokiname dieno
ms ir vakarais, netik vyrus, bet ir
ĮMOKĖDAMAS $300
noteris. Kaina $15.00.
Praktiškai išmokiname taisyti vi
Nupirksi 2 pagyvenimų namą. Ren
dos neša $75 į mėnesį. Kaina $7,500. sokius automobilius.
Mažas atlygiPriimsim į mainus lotus, automobilių rimas padarys jus expertu netik va
dinėti, bet ir pasitaisyti jūsų ma
arba bile kokį biznį.
giną.
C. P. SUROMSKIS,
Mokinimas yra lietuvio eksperto
3846 S. Halsted St.
aip, kad kiekvienas lengvai gali iš
Phone Boulevard 9641
vokti.
GERBIAMAS DARBININKE
LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ
MOKYKLA,
Statyk namą kaip patinka

%
%

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

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

4
?

Išmokite dresšmaking

Direktorius — PETRAS GUSITIS
3238 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI 2 flėtų mūri
JAU TŪKSTANČIAI VYRŲ
mažiau negu 10c., 60 trauki
nis namas 5 ir 6 kambariai, nu- Tikietas
nių kasdien netoli krautuvės, moky -RASTOJO LAIMINGAIS —
pirksit už prieinamą kainą, ar
klos ir bažnyčios.
PALIKĘ AUTOMOBILIŲ
ba mainysiu ant mažo namo, lo $50 pinigais kitus po $5 į mėnesį.
MEKANIKAIS!
Del informacijų atsiųskite kuponą.
to,
automobiliaus,
biznio.
J.
LePraktiškos
lekcijos ant geRrojiklis pianas.
Atsišaukite 2502
William Harris
Archer Avė., kampas Halsted St., 2 pa, 722 W. 35 St. Tel. Boul. 3249 R ^OLJVER SALINGEBT & C^
iausių karų; žemos kainos ir
4736 So. Ashland Avė.
augštas, užpakaly.
|
629 First National Bldg.,
;arantuoti rezultatai . Kreipki
PARDUODU mūrinį namą 2 pagy |
Chicago, Iii.
EXTRA DIDELIS BARGENAS. venimų 5-6 kambarių ir garadžius 2
mės šiandie į
REIKIA —
Parsiduoda bučernė ir grosernė viso mašinoms, 1 flatas apšildomas forni- Į Malonėkite prisiųsti man pilnas
Patyrusių moterų sortavimui kių tautų apgyventa. Daugiausiai su. namas randasi ant Justin St. ne į informacijas kas link jūsų ^4 ir Lietuvių Automobilių Mokykla
3238 So. Halsted St.
lietuvių. Randa pigi. Penki kamba toli 63 St. Parduosiu pigiai arba |
% akro lotų.
skudurų.
riai dėl pragyvenimo užpakalyje Sto mainysiu ant biznio bučemės, groserUžpakaly malt and Hops štoro
1332 Miller StrM
ro.
Pąrdavirrn priežastis patirsite nės ar kitokio biznio. Kreipkitės Vardas ............................................
Petras Gustaitis instruktorius.
ant vietos. 1505 So. 49th Court, Cice pas G. Zaksas, 3339 S. Emerald Avė.
Tel. Canal 1890
Į Adresas
...... .......................
ro, I1L
, Tėl, Boulevard 9265.
t
,
Valandos ryte arba vakarais

REIKIA patyrusių moterų PARDAVIMUI arba mainymui. AŠ
mastinių tavorų pardavinėtojų. turiu pianą taip gerą kaip naują,
MOTERIMS’ PRANEŠIMAS!
parduosiu už $135 pinigais, arba mai
Parsiduoda vilnos visokios rųšies, Gera alga, nuolat darbas. Atsi nysiu į Victrolą. Pianas yra 4 me
nėriniams, sveteriams ir pančiakoms, šaukite.
tų senumo,' naujas kainavd $400. Ne

Vakarėly bus tikrai lietuviški šo už matką: 25c., 35c. ir 44c. Visokios
rųšies marškoniai siūlai dėl mezginių
kiai.
Kviečiami visi atvykti.
ir siuvinių, kaina už 250 jardų 10c.
— Komitetas.

NAUJOS SODYBOS
1-2-5 akry traktai

cigaretų štoras. Senas biznis.
*;
ir todėl
Turiu parduoti greit
parduosiu pigiai. Frank Rud
žius,
1734 S. Union Avė. .

NAMAI-ŽEME

AUTOMOBILIAI

REIKIA —
moterų sortavimui popierų 700 sėdynių 1 pianas ir 1 var
REIKALINGAS partnęris su
$10,000 į garage biznį,. Gali atkarpų. Gera alga. Atsišaukite. gonai “Orchestra”,
2 Ptfwer
Frances Hughes Co.
ma pirkti netik biznį bet ir
1405 W. 21 Str.
Moving-Pictures /mašinų,—pil
namų.•
Tel. Roosevelt 2148
nas įtaisymas, pigus ir ilgas
REIKALINGA mergina arba
Charly'
moteris prie namų darbo. Gera kontraktas rendavimo. Biznis
mokestis, kambarys ir valgis.. senas ir gerai išdirbtas. Turi
3125 N. Halsted Str.
būt parduotas greitai, šalkite:
Lakeviehv 9507
STOGDENGTYST®
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
t rokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos

ir

ĘEIKIA merginos abelnam
namų darbui. Maža šeimyna.
Gera mokestis.
Kreipkitės:
1032 W. Taylor St.
PARDAVIMUI 4 ruimų ra-i ARBATOS ir Kavos krautuvė par
davimui. Geri visi rakandai 4 rui
kandai, norinti ir tuose pačiuo-l mai
antros lubos, priekis.
gyvenimui.
Rendos į mėnesį
se kambariuose galės gyventi. $30.00, elektra, maudynės, už cash
nupirks, arba mainysiu Cattege
REIKIA merginos dirbtuvės Pardavimo priežastį patirsite pigiai
ar bungalow.
darbui, kuri mokėtų kalbėti an ant vietos. Daiktai visi geri.
623 W. 47th St.
Tel., Boulevard 6323
4550 S. Western Avė., 3 lubos.
gliškai. Atsišaukite.
FULTON SAW W0RKS.
52 Avė. and 22 St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Povilaičio kuris pirmiau gyveno Ci
cero, Iii., o paskiau rodos Brighton
Park, Chicagoj.
Meldžiu jo paties
atsiliepti ar kitų jo pažįstamų pra
nešti man turiu svarbų reikalą. Juo
zas Povilaitis, Naujienos, 1789 South
Halsted St., Chicago III.

cigarų

GERIAUSIA PROGA JAUNAI
PORAI.
Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, velvet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kambario ' 'dėtą ir 8 hiiegamo
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonbgrafą, rekordus
ir deim-antinę adatą.
Viskas kaip
nauja.
Parduosiu sykiu ar dalimis
už trečdalį.
1922 So. Kėdzie Avė.,
1 lubos.
---------------------- --------------------------PARDAVIMUI rakandai dėl 7 kam
PARSIDUODA bučernė ir
barių. Turi būt parduota tuojau.
Pigiai. Skuriniai ir velour, 3 kar- j grosernė, gerai apgyventa vie
petai, fonogi’afas, valgomo kambario I ta, ipardaVimo priežastis dėl 2
setas, miegamo kambario setas, 3
liampos ir t. t. Vidus sykiu arba da biznių.
limis. 1630 No. Hirmbold Blvd., 1
' 4201 Maplewood Avev
flatas.
' f0,!

REIKIA merginos abelnam
PARDAVIMUI visokių rūšių
namų darbui, 5 vai. į dieną. Ge
vartotų karų, lengvais išmo
ra mokestis. Nėra miegamo
kambario. Atsišaukite. 4700 S. kėjimais.
2800 So. Michigan Avė.
Western Avė., kendžių krautu
PAJIEŠKAU, savo dėdės Modesto vė, S. W. kampas.

J. J. Dunne
vakarienė rengiama Lietuvių Audito darbininkai samdomi.
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė.,
rium* naudai.
— Komitetas.

Roseland. — Draugijų delegatai
palaikymui “Aušros” knygyno rengia
vakarėlį, kuris įvyks lapkričio 17 d.,
7:30 vai. vak., Chas. Strumilo svet.,
158 E. 107 St.

REIKIA DARBININKŲ

i kirkti, parduoti, manyti: namus,
lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.
Su reikalu kreipkitės pas

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga
juoda žemė tinkanti dėl vištų
farmų, lygi žemė, galima pada
linti į mažesnius lotus. Geras
pirkinys ateities investmenutui.
Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant
farmų, 40 minutų važiavimo iš
žių krautuvė. Gera vieta, ruimai miesto, $90 įmokėti, o kitus PO
gyvenimui. Parduosiu pigiai tai $10 į mėnesį,
yra gera vieta Lietuviui.
8308 So. Halsted St.

čia daug kalbama apie tokį
kalbos pamokos vaikams
atsitikimą. Du seneliai išgy ir Lietuvių
suaugusiems būna utaminkais ir
venę apsivedę 50 metų. Einant pėtnyčiomis Raymond Institute, 816
W, 81 St. Mokytojauja J. Briedis.
įsigyvenusiu
papročiu, jiems Norintys
mokintis kviečiami prisira gio, nėra mažų. Elektra, mau
šyti
minėtomis
dienomis.
reikėjo amžinas arba auksinh
dynės, karštu vandeniu apšildo
— Mokytojas.
šliubas imti.
Kaipo geriems
mi. M. Zelnis, 6125 S. Troy St.,
v
parapijonams, knngelis šliubą Bridgeportas. — Lietuvių Stygų Chicago. Tel. Canal 1554.
I
sutikęs veltui duoti. Visa kas Orkestro praktikos įvyksta kas antraseneliams reikėjo padaryti, tai lienį, 7:80 vai. vak., Mark White
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St.
PARDAVIMUI
bučernė ir
užpirkti trejas mišias už dū dorintieji prisirašyt malonėkit atsigrosernė, dailioj vietoj' ir ant
— Organizatorius.
šias “čyščiuje nuikas kenčian ankyt.
biznio gatvės, kampiniame nau
SURFACE LINE KRAUTUVĖ
VYRŲ
čias”.
I Roseland. — D. L. K. Vytauto 25x60.
Nauja.
Puikioje vietoje,
jam name ir nauji %fikčeriai,
Ir štai, kada seneliams pri Draugijos No. 2 nutarimų raštinin vienoje geriausių biznio blokų South
REIKALINGAS
pirmarankis
duo

siėję su kunigėliu atsiteisti už kas persikėlė jkitą vietą. Reikalui Side, 4 gyvenimui kambariai ir va nos kepėjas, prie lietuviškos duonos viskas verta apie trys tūkstan
Vėliausi elektros įrengimai.
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. na.
tas mišias, tai iš jų pareikalau IO6| PI. — Rtšt. Pranas Grigula. Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite ir keksų. Geram* vyrui $50.00 savai čiai. Del greito pardavimo ati
tei, Pageidaujama kad butų vedęs duosiu Už $1,500. Vieni fikčepažiūrėti.
ta $70.
ir
nevartojas svaiginamų gėrimų.
715 W. 47 St.
riai verti daugiau negu, tiek,
Atsišaukit \
Paprastai už mišias imama Chicago's Komitetas Lietdvos Naš
Phone Wentworth 4325
šelpti sulaukė iš Kauno nuo
5654 W. 64th PI.,
nes aržuoliniai, mašina mėsai
po $5, bet seneliams, mat, pa laičiams
Moterų Globos Komiteto didelių
Tel. Prospect 6012
(
ir kavai malti, 2 krėslai, registe
skrynią gražių rankdarbių ir rengia
RENDAI storas su 4 ruimais
daryta “mielaširdystė”...
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet.,
—Buvęs parapijomis.
REIKALINGAS barbens nuo- ris ir daug kitų dalykų. Arba
3142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. gera vieta dėl barberio ir viso
Touring
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti kiam kitam bizniui, lysta galėsimi darbas. Turi būt patyręs sa- mainysiu ant Fordo
Ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite gauti ant ilgo laiko. 3308 So.jVo amate. ,
Karo. Priežastį patirsite ant vie
Lietuvos našaličius.
— Komisija.
tos,
1901 W. 22 Str.
Wallace St. Kreipkitės prie sa
3210 So. Halsted Str.
Liet. M. Apšv. Draugija rengia Ba vininko, 5603 So. Morgan S t.
Box No. 50
lių ir teatrą “Gyvi Nabašninkai” dvie
PARSIDUODA
ice cream
jų aktų komedija, Meldažio svet. 2242

Pramogy vakaras parap
svetainėje

KAM KO REIKIA

MERGINŲ ir moterų pa
kavimui, asemblinimui ir PARDAVIMUI bučernė ir
punch press. Darbas nuo grosernė, labai geroj vietoj biz
štukų kuomet turės patyri nis išdirbtas per 10 metų. Par
mų. Valandos nuo 7 iki 5 duosiu pigiai. Priežastis parda
po pietų. . Iki pietų suka vimo, patirsit ant vietos. 2462
W. 46th PI. Tel. Lafayette 4536.
toje.
2 KAMBARIAI ant rendos THE WASHBURN CO., I PARDAVIMUI
(Delicates6126 So. La Šalie St.
dėl vaikinų su valgiu ar be val
sen), ir visokių kitokių mažmo

ISRENDAVOJIMUI

NAMAI-ŽEME

i

