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Stresemann siūlo 
rezignaciją

čeverykų fabrikantais, kurių 
dirbtuvėse dirba apie 30,000 
darbininkų.

Francuzai skelbia, kad kitos 
Pareinio industrijos veda dery
bas ir bando taikintis su oku
pantais.

Dn Cook nuteistas 14 mė
ty kalėjiman . .. .

Teisėjas aštriai pasmerkė tą 
prigaviką — šiaurės poliaus 
“atradėją.”

Vokietija protestuoja
Pareinis nusileidžia

Japonai nužudė 500 korėjiečių
Kancleris Stresemannas 
siūlo savo rezignaciją

Sutinka rezignuoti, jei tai išeitų 
šalies naudai. Neturi vilties 
pagerinti padėtį Vokietijoje.

LONDONAS, lapkričio 22.— 
Berlino žinia sako, kad kancle
ris Stresemannas šiandie kalbė
damas reichstage pareiškė, kad 
jo valdžia apleis savo vietą, jei 
tai butų reikalinga ir kad jis ti
kisi,, jog reichstagas veikiai tai 
nuspręs, kad jis galėtų žinoti ar 
ir toliau jam eiti savo pareigas.

Jo kalbai reichstage nuolatos 
trukdė komunistai atstovai.

Stresemannas pareiškė, kad 
Vokietijos vidurinė padėtis yra 
beviltė ir kad ant kiek jis gali 
numatyti, nėra mažiausios pro
gos ją pagerinti.

Jis taipjau sakė, kad nežiū
rint Tuščioj Vokietijos padėties, 
bite dedama pastangų tartis su 
Francija, kadangi Vokietijos 
valdžia nori daryti viską, kad 
tik'kaip nors susitaikius ir pa
gerinus padėtį.

Reichstagas tečiaus neturys 
manyti, kad koncesijos Franci- 
jai labai pagelbėtų Vokietijai. 
Vokietija gi yra perdaug silp
na., kad galėtų priversti paCSiij 
Fra nei ją padaryti koncesijų.

“Iš Vokietijos išvarvės pas
kutinis kraujo lašas dėl Ruhr 
ir Pareinio, jei Francija prie
varta laikys tą žaizdą neužgy- 

dytą”, sakė Stresemannas. 
“Francijos pareiškimas, kad 
musų gedibėjimas alkanų vokie
čių Ruhr distrikte yra tęsimas 
pasyvio priešinimos, yra netei
singas ir begėdiškas.’’

Jeigu1 Vokietija leistų Franci- 
jai imti anglis ne dėl kontribu
cijų, bet iktieins tikslams, tai 
Vokietija pripažintų teisingu
mą Ruhr okupacijos.. Vokieti-

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

ja turi ne vieną kreditorių, o 
visą entente (talkininkus). To
dėl yra neteisinga, kad tik vie
na šalis grobtus! vien sau pini
gus.

Kai dėl Vokietijos vidurinės 
padėties, ji galėtų būti pagerin
ta tik įvedant ilgesnes darbo 
valandas, tvirtino ^Streseman- 
nas.

Vokietija protestuoja prieš 
gelbėjimą separatistą

BERLINAS, lapkr. 22. — 
Vokietijos atstovas Paryžiuje 

Hoesch Įteikė Franci jos val
džiai ir laikraščiams notą, 
protestuojančią prieš Francijos 
valdžĮ’os gelbėįjjmą jseparatis- 
tams Bavarijos Palatinate ir 
trukdymą vokiečiams kovoti 
su tuo maištingu elementu.

Francuzai uždraudžia kovoti 
prieš separatistus.

COLOGNE, ' lapkr. 22. — 
Atsakydami į ultimatumą, kad 
jie turi rezignuoti arba pasi
duoti separatistams, nes ki
taip bus pašalinti, Ludwigs- 
hafen ir Neustadt miestų tary
bų nariai apsilankė pas fran- 

cirzų komandiiotojąi gen. De- 
nietis, r<" ikti'la.i Alaiii i apsnugos. 
| tai generolas pasakė:

“Kam jus ateinate pas ma
ne? Aš uždraudžiau separatis
tams davinėti išvarymo įsaky
mus. Aš nieko negaliu padary
ti. i Separatistų valdžia trium
fuoja ir jus geriau prisitaikin
ki kitę prie aplinkybių. Vistiek 
aš ulždraudžiu* jums priešintis 
separatistų įsakymams spėkos 

pagelba.”
Kitas augštas franeuzų val

dininkas pasakė:
“Palatinate šiandie yra dvi 

valdžios, Viena Speyery, o ki
ta Heidelberge ir mes su jo
mis elgiamės vienodai.

“Speyerio valdžia liko priim
ta kaipo įvykęs faktas. Bet 
jus neturite ją vadinti sepa
ratistų. Jus turėtumėt ją va
dinti ‘Reino respublikos’ vai 
džia”.

Darbas Pareiny atsinaujina
Dažylų ir čeverykų pramonės 

susitaikė su franeuzais.

DUSSELDORF, lapkr. 22. — 
Pareinio dažylų industrija ir 
talkininkų vyriausioji komisija 
Coblenze padarė sutartį atnau
jinti darbą toje industrijoje. 
Sutartis paliečia apie 50,000 
darbininkų.

Kartu su kitomis padaryto
mis sutartimis, tai pagelbės at
naujinti darbą* dirbtuvėse ant 
kairiojo Reino kranto, sako 
francuzai.

Dažylų fabrikantai sutikę 
pristatyti dažylų talkininkams, 
kaipo kontribuciją, o už tai da
žylų eksporto taksai bus laiki
nai sumažinti; kad davus indus
trijai progos sustiprėti finansi
niai.

Komisija taipjau susitaikė su

Didelis japoną nuožmumas
Korėjiečius Japonijoje gyvus 

degino.

WASIIINGTOiNAS, .lapkričio 
22. Korėjos Draugai Ameri
koje padavė valstybės sekreto
riui Hughes protestą prieš iš
skerdimą 500 korėjiečių ir 15,- 
000 korėjiečių uždarymą kalėji
man Japonijoje laike ten siau
tulio žemės drebėjimo ir gais
rų.

Dr. Floyd W. Tomkins, kutris 
pasirašo po protestu, sako, kad 
“Kapt. Hedstrom,, pagelbinin- 
kas dokų superintendento Yo- 
kohamoj, matė 250 korėjiečius 
surištus už rankų ir kojų gru
pėmis po penkis žmones, sudė
tus ant krūvos laužų, aplietus 
gąsdinu ir gyvus sudegintus”.

(Tuoj po žemės drebėjimo 
siautęs Tokio ir Yokohamos 
apielinkėse didelis teroras bu
vo atkreiptas netik prieš kore- 
jiečii.S, bet ir prieš pačius japo
nus, kurie tik nors kiek labiau 
pasižymėjo veikimu tarp darbi
ninkų. Tokie buvo gaudomi ir 
žudomi kariuomenės, ir policijos 
be jokio teismo. Tarp taip nu
žudytųjų yra daug žymių Ja
ponijos darbininkų vadovų. Del 
to prieš niekusius žandarų vir
šininkus yra užvestos bylos, bet 
jas stengiamąsi užglostyti, o 
Japonijos laikraščiams draud
žiama apie tai ką-nors rašyti).
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Talkininkai pasiuntė Vo
kietijai dvi notas

R«ika.la.uja. apsaugot i talkininkų 
kontrolės komisijų, ir neįsilei- 

sti į Vokietiją buvusio kai- 
zerio.

PARYŽIUS, lapkričio 22.. — 
Sulig ambasadorių tarybos 
nuosprendžio, premieras Poin- 
care, kaipo tarybos pirminin
kas, pranešė Vokietijos vald
žiai,, per jos amlbsadorių, kad 
talkininkų kontrolės komisija 
vėl pradės veikti Vokietijoje ir 
pareikalavo apsaugos tai komi
sijai.

Antra nota sako, kad išdavi
mo buvusio kronprinco nebus 
reikalaujama, jei Vokietijos 
valdžia išlaikys jo atsižadėjimą 
Prūsijos ir Vokietijos sosto.

■ Nota taipjau griežtai pareiš
kia, kad sugryžimas ex-kaizerio 
nebus toleruojamas ir todėl 
Vokietija turi griežtai laikytis 
prižado, kad ji neleis ex-kaize- 
riui sugrįžti Vokietijon.

Šios notos buvo pasiųstos jau 
,po to, kaip per Vokietijos am
basadorių bitfvo gautas Vokie
tijos valdžios paaiškinimas, 
kad kronprincas jau 1918 m. 
atsižadėjo visų teisių prie sosto. 
ex-kaizeiris neprašė leidimo, su- 
gryšti Vokietijon ir kad Vokie
tijos valdžia niekad ir neleis, 
jam sugrįžti į Vokietiją.

Skris apie pasaulį
DAYTON„ O., lapkričio 22.— 

Ateinančią vasarą keturį, o gal 
ir šeši armijos aeroplanai ban
dys skristi apie visą žemės ka
muolį. Jie Viręs perskristi du 
vandenynu ir padaryti 30,000 
mylių kelionę. Jeigu jiems tai 
pavyks padaryti, jie bus pir
mieji žmonės apskridę apie visą 
pasaulį. Dar neapskaityta kiek 
jiems visa ta kelionė ims laiko.

FORT WQRTH, Tex., lapkri
čio 22. -- Federalinis teisėjas 
Killits nuteisė šiaurūs poliaus 
“atradėją” Dr. Frederick A. 

.Cook 14 metų ir 9 inėn. federa- 
linin Lcavcnvvorth kalėjiman. 
Re to jis turės užsimokėti $12,- 
000 pabaudos.

Kartu su juo liko nuteisti ir 
kiti jo pagelbininkai — viso 12 
žmonių. Jie gavo nuo 1 iki 8 
metų, žiūrint ant kiek jie prisi
dėjo prie Cook suktybių. Juos 
visus nuteista už vartojimą 
pašto prigavi ilgiems tikslams.

Kadangi Cook pareiškė, kad 
jis paduos apeliaciją, tai iš jo 
pareikalauta $75,000 kaucijos, 
turbūt didžiausios kaucijos Te- 
xas istorijoj. Kadangi jis tiek 
kaucijos užsistatyti negali, tai 
dabar sėdi kalėjime. O jei net 
ir gautų kauciją, tai vistiek tu
rės pasilikai kalėjime ilgoką lai
ką, iki bus atlikti visi surišti 
su apeliacija formalumai.

Turbtd dar jo<kis teisėjas taip 
aštriai nepasmerkė nuteistojo, 
kaip teisėjas Killits pasmerkė 
D r. Cook. Po to kaip jis ap
kaltino Cook’ą apvogime našlių 
ir našlaičių, ' senių ir vargšų 
gražiais prižadais didelių pel
nų, teisėjas pasakė:

“Cook, ar tu neturi padoru
mo? Ar tau Besivaidina nakti
mis tos apgailėtinos žmogys
tos, kurias tu apvogei? Kaip 
tu gali miegot?

“Cook, tas tavo biznis yra 
taip prakeiktai supuvęs, kad 
man išrodo, jog tavo advoka
tai, kad galėjus tave atstovaųc 
tį, turėjo skepetaitėmis užsi

imti nosis, nes smarvė siekia 
dangų”.

O Cook stovėjo nuleidęs gal
vų ir tylėjo. NeišgelL>e j o Sį sy- 
ų nuo kalėjimo ir labai pa
traukiantis jo asmeninigumas, 
kuris taip labai jam gelbėjo 
atlikinėti įvairias prigavystes. 
Taigi tas paskilbęs avantiūris
tas pagalios susilaukė sau tin
kamo nemokesnio — kalėjimo, 
iš kurio jis negreitai pasiliuo- 
suos.

9 žm. žuvo ekspliozijoj
NEW IBERIA, La.„ lapkričio 

22. — Vakar Vida cukraus va
ly tu vėj ILoreauville, 10 m. nuo 
čia, ištiko smarki boilerio eks- 
pliozija, kuri sugriovė dirbtuvę. 
9 darbibninkus užmušė ir 15 
sunkiai sužeidė, penkius jų gal
būt mirtinai. Trijų darbininkų 
pasigendama, tad griuvėsiuose 
j ieškoma jų lavonų, nes spėja
ma, kad ir jie yra žuvę. Nuo
stoliai siekia $100,0000.

Vaikai nusinuodijo prezervųo- 
tomis tomeitėmis.

GUNNISON, Col„ lapkr. 22 
— Du vaikai jau mirė, trečia? 
miršta, o jų motina, Elsie Deab 
mare, irgi sunkiai serga nuo 
užsimiodijimo maistu, valgant 
kenuotas tomeites.

PINIGŲ KURSAS
Vakar lapkričio 22 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ......  $4.36
Austrijos 100,000 kronų ......  $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $4.73
Danijos 100 markių .......... $17.40
Finų 100 markių ................. $2.70
Italijos 100 lirų ......................I $4.88
Francijos 100 frankų .............. $5.42
Lietuvos 1OO Litų ......................... $10.00
Norvegijos 100 kronų........... $14.80
Olandų 100 kronų .............. $38.08
Švedijos 100'kronų ............... $26.38
Šveicarijos 100 frankų ........ $17.48

Šeši galionai vyno dėl jus
Jei tiek neturite, tai neturite 

savo “dalies”.

CHICAGO. — Chicagos vyn
uogių pardavėjai apskaito, kad 
laike šių metų vynuogių sezono 
padaryta mieste tiek vyno, kad 
ant kiekvieno vyro, moters ir 
vaiko Chicagoje išpuola po še
šis galionus vynuogių vyno. 
Rūpestingai surinktomis žinio
mis, šiemet padaryta vyno 18,- 
000,000 galionų, vertės apie 
$58,0(19,000. FedeVailinės vald
žios statistikos gi rodo, kad dar 
niekad tokio didelio vynuogių 
derliaus šioj šaly nebuvo, kaip 
šiemet.

Tečiaus Chicagą vyno dirbi
me Gary ir kiti apielinkės mie
steliai, kUr gyvena daug svetini 
taučių, toli viršija. Ten ant 
kiekvieno žmogaus vyno pri
puola arti 20 galionų.

Per pastaruosius tris metus 
vymiogiųl suvartojimas Chica- 
geje pasidvigubino.

Lenkija tikisi pasipelnyti 
iš Silezijos

VARŠAVA, lapkr. 22. — Pa
sak padarytos su Lenkijos val
džia sutarties, lenkai fabrikan
tai Augšt. Silezijoj sutinka su
mokėti prieš gruodžio 5 d. 25,- 
000,000 auksinių frankų kaipo 
taksus ant kapitalo.

Žemės savininkai sutiko už
mokėti $16,000,000 pastovia 
valiuta, jei jiems bus leista už 
tiek pat eksportuoti grudų.

SMARKUS MINISTERIS.

šaukia Vengrijos atstovą 
dvikovom

BUDAPEŠTAS, lapkr. 22. — 
Švietimo ministeris Klebers- 
berg iššaukė monarchistą at- 
stovą Ralcovskį dvi kovon už tai, 
kad pastai-asis vakar įžeidė mi- 

nisterį laike triukšmingų deba- 
tų parlamente apie viešas pa
maldas ir kitas ceremonijas gi
mimo dienoj mirusiojo ex-ka- 
raliaus sunaus Otto, kurį mo- 
narchistai skaito įpėdiniu Ven
grijos sosto.

Išgelbėjo 2,792 žmones.

WASHINGTON, lapkričio 22. 
— Jungtinių Valstijų pajurio 
sargyba ne vien degtinės šmu- 
gelninkus gaudo, bet atlieka ir 
kitus naudingus darbus. Štai 
niekurie tos sargybos pereitais 
fiskaliniais metais atliktieji 
darbai:1

Išgelbėjo 2,792 žmones.
Pagelbėjo 16,253 žmonėms 

ant skęstančių laivų. /
Išgelbėjo laivų ir atgavo tur

to už $110,000.
Užgriebė 2,106 laivus už per

žengimą įstatymų (daugiausia 
prohibicijos). Metai atgal tokių 
laivų suimta tik 596.

43 pajurio sargai neteko gy
vasčių eidami savo pareigas. 23 
gavo medalius už žmonių gy
vasčių gelbėjimą.

šiaurės polio “atradėjas” Cook 
turės pasilikti kalėjime.

FORT W0RTH, Tex„ lapkr. 
22.— Pagarsėjęs šiaurės polio 
“atradėjas”, kurio jis niekad ir 
nematė, Dr. F. A. Cook ir 12 ki
tų, kurie liko rasti kaltais var
tojime pašto prigavingiems 
tikslams, organizuojant priga- 
vingas aliejaus kompanijas, už 
tą liko federalinio teisėjo Killits 
nuteisti kalėjiman ir užsimokė
ti pinigines pabaudas, vistiek 
turės atsėdėti kalėjime mažiau
sia du mėnesius, jei jiems ir 
pasisektų gauti iš apeliacijos 
teismo paliuosavimą už kauciją.

Tautg sąjunga nori laisvą 
uosty

GEN5VA,, lapkričio 22. — 
Tautų sąjungos sušauktoji in
ternacionalinė tranzito konfe
rencija dabar svarsto projektą 
sutarties apie uostus.. Tuo pro
jektu butų suteikta laisvė jurų 
portų ir lygybė prekyboj visoms 
po sutartim pasirašiusiom ša
lim.

Kitas sutarties projektas re
komenduoja pagerinti interna
cionalinį geležinkelių susisieki
mą sujungiant internacionali
nės linijas, taip kad traukiniai 
galėtų vaigščioti visa linija ir 
taipjau suprastinant ir suvieno
dinant muitų, policijos ir pas- 
portų formalumirts.

Keturi žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar automo

biliai užmušė vieną žmogų, o 
trys mirė nito pirmiau aplaiky- 
tų žaizdų. Viso šiemet automo
biliai užmušė 639 žmones.

Vaikai sužeidė mokytoją.

NEW YORK, lapkr. 22. — 
Trys vaikai,, vienas kurių lanko 
pradinę mokyklą, perdūrė pei
liu ir sunkiai sužeidė Harlem 
viešosios mokyklos mokytoją 
John Wechsler už tai, kad jis 
atsisakė pasakyti jiems kodėl 
jis laike kvotimų nepraleido 
vieno mokinio. Visi trys vaikai, 
kurių vienas yra 19 m., o kiti 
du 15 m., yra italai; jie visi 
areštuoti.
šeši žmonės užmušti medžio- 

. jant elnius.

, MILWAUK|EE, Wis., lapkri
čio 22. — šiandie užsibaigia se
zonas medžioklių ant elnių 
(briedžių). Apskaitoma, kad j 
medžiokles šioj valstijoj šiemet 
suvažiavo 6,800 žmonių. Kiek 
elnių nušauta dar nežinoma, 
bet iš medžiotojų .liko nušauti 

šeši ir trys sunkiai sužeisti..

Nauja daktarų draugija.
MILWAUKEE, Wis., lapkr. 

22.— Dr* Theodore H. Larson, 
prezidentas, paskelbė, kad jau 
susitvėrė nauja daktarų nacio
nalinė draugija, American Pro- 
gresive Medical Association, 
kuri atsimetė nuo American 
Medical Association delei pasta
rosios medikalinės diktatūros.

Saulė teka 6:49 valandą, lei
džiasi 4:24 valandą. Mėnuo te
ka 4:24 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
numą ateidamą į laiką.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL
-------- -................................ - ..........   f

Iš Bolševikijos.
Komunistų ir čekistų byla 

dėl fabrikavimo pinigų.

Bėdinas, 'lapkr. 21 (Forverts) 
— Kiėve dabar tardoma didelė 
komunistų valdininkų ir čekis
tų byla dėl fabrikavimo klastin
gų pinigų. Tapo susekta visa 
dirbtuvė, kur buvo fabrikuoja
mi klastingi Amerikos doleriai 
ir Anglijos sterlingai, o tų pi
nigų dirbėjai pasirodė esą ko
munistų valdininkai ir čekis
tai.

Bedarbiai puola transportus.
Įvairiose Sovietų Rusijos vie

tose bedarbių darbininkų minios 
pAdarė puolimų gelžkelių staty
si ant traukinių, gabenančių į 
užsienį javus, šaly — badas ir 
nedarbas, o valdžia, vietoj rū
pintis žmonių vargą mažinti, — 
duoną gabena į užsienį.

Banditų užpuolimas 
traukinio.

Ginkluotų banditų būrys už
puolė einantį iš Charkovo į Ni
kolajevą traukinį, kuriuo važia
vo taipjau Ukrainos komunistų 
centralinio pildomojo komiteto 
sekretorius Burenko ir kiti at- 
sakomingi valdininkai. Bandi
tai, sulaikę traukinį ties Zna- 
menkos stotim, apiplėšė kelei
vius ir patį Burenką, atimdami 
iš jo pinigus ir daug svarbių do
kumentų.

Trockis tikrai sergąs.
Berlinas, lapkr. 22 — Vienas 

labai svarbus asmuo ką-tik at
vykęs čia iš Maskvos praneša, 
kad Trockis labai sergąs—vėžio 
liga. »

Visos žinios, kurios skelbė, 
kad Rusų revoliucijos šešerių 
metų sukaktuvių iškilmėse Ma
skvoj nedalyvavęs tik “dėl po
litinių priežasčių” esą neteisin
gos. Trockis, nedalyvavęs dėl 
to, kad negalėjęs dalyvauti dėl 
savo ligos.

ŠIANDIE — nepastovus, vei
kiausia lietus į vakarą; biskį 
šilčiau.
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Kas Dedas Lietuvoj
JA| maLm prie stubos ėmė šaukti kad iš- nelereHDlllll3S OSl IHOke"! eitų gaspadorius. Kaip tik bro- 

cniii ii7 nušvinta lis taip ir davė tris kaTtusolliŲ HZ lluodvllllęi iš; revolverio, ir brolis parpuo-
7DU10 I atl/iini Visi suriko, ir razbaininkai
Zulliy LdlVIJUj nuėjo toliau. Brolis Vincas dar 

-----------  I nebuvo visiškai užmuštas, jis 
Ryga. (E.) — Latvijos cen- Į ropodamas dar įėjo į stubą ir 

tralinė rinkimo komisija pa- puolė. O-gi žiuri, plėšikai ir vėl 
skelbė balsavimą dėl kaikurių ateina ir pamatę, kad brolis dar 
socialdemokratų pakelto suma-Į gyvas, vienas jų stovėdamas 
nymo apie nemokėjimą atlygi-(tarp durų šovė — kolipka per- 
nimo buv. savininkams už nu
savintąją žemę. Balsų rinki
mas eis nuo lapkričio 11d. iki 
gruodžio 2 d.,; viso reikalinga 
surinkti apie 100,000 parašų. 
Surinkus šį skaičių, įstatymo 
projektas bus svarstomas sei
me; jei seimo dauguma jį at
mestų, įstatymas bus rišamas 
visuotino balsavimo (referen
dumo) keliu. Įstatymo pro
jektas bus priimtas, jei balsa
vime dalyvaus bent pusė visų . 
turinčių teisę balsuoti, t. y. 
apie 450,00 žmonių, ir jei už 
projektą bus paduota vėl bent 
pusė reikalingo skaičiaus, bitf- 
tent 225,000.------------------------ |

Kairioj i 
kreipėsi į 
partijas pasiūlymu 
pakeltą klausimą, 
socialdemokratai 
priėmė. Laukiama, 
rems ne tik socialdemokratinės 
partijos, bet ir centro—demo
kratinės, kaip naujakurių, Lat- 
galijos darbo partija, ir demo
kratinis centras. Taigi, prieš 
tą sumanymą liks dešiniosios 
partijos (ūkininkų sąjunga, 
tautinis centras, krikščionys 
tautininkai ir mažumos).

ėjo tiesink per krutinę ir brolis 
užmigo amžinai. Paskui plėši
kai visur griozde, viską ėmė ir 
gabeno.... Daugiau tie raizbai- 
ninkai užmušė Siručių Vincą, 
Launikonį Augustą, vieną mote
riškę ir du jaunu vaikiščių ir 
daugiau — viso septynis žmo
nes užmušė, o daugiau sužeidė 
— labai sužeidė Jokubaucką 
Vincą ir Pečiukonį Tamošių....

Labai sunku čia gyventi, ale 
ką padarysi, reikia vargti ir ga
na, nesinori taip greitai paleisti 
tėvynės. —

socialdemokratai 
kitas pažangiąsias 

romti jų 
Dešinieji 

pasiūlymą 
kad jį

Sugavo plėšikus.

Kuršėnai. — Kuršėnų nuova
dos milicijai naktį į spalių mėn. 
21 d. pasisekė suimti du plėši
ku Šiauliuose kinematografe ir 
vieną Šiauliuose, taip kad iki 
šiol siautę — Tryškių apylin
kėje plėšikai — Balsys Juozas, 
Vainauskas Stasys ir Lipskis 
Pranas suimti ir eina tardymas. 
Jie Tryškių apylinkėje padarė 
tris plėšimus ir apie 16 vagys
čių. Milicija juos ilgokai sekė.

Lenku plėšiku puolimai
Iš Kučiūnų valsčiaus, Seinų 

apskr., vienam čikagiečiui ra
šo: y ... ,K) ;U 4

....Dabar duodu žinoti, kaip 
lenkų plėšikai užmušė mano bro
lį. Nedėlios rytą prieš saulės te
kėjimą, kai jau moterys atsikė- 
lusios virė pusryčius, Kučiūnų 
kaimą užpuolė lenkai — apsu
po ir pradėjo šaudyti. Vieni 
šaudo, o kiti rubavoja, plėšia 
žmones. Tai išgi.’dęs mano bro
lis Vincas prikėlė mane ir sako: 
tik nebėk niekur, ba visur šau
do, niekur nepabėksi. O aš sa
kau, greičiau imam arklius ir 
bėkim. Bet žiūrim — jau ateina 
lenkai, tai mes nuo tvarto ir ei
nam — Vincas nuėjo į stubą, 
o aš prie kluono. Lenkai atėję

Prakalbos
Rengia

ALDLD. 187 Kuopa

Pėtnyčioj, Lapkričio-Noy
23 d., 19 23 m.

G. Krenciaus Svel.
(Buvusi Elijošiaus) 

1809 W. 46 St.
Kalbės du kalbėtojai:

d. P. ŽALPIS ir DEIKIENĖI
Inžanga dykai.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kviečia visus

Komitetas.

CHICAGOS RUSŲ DIENRAŠTIS

„PYCCKHH BECTHMK“
(Russky Vestnik)

Rengia gražų

KONCERTĄ ir BALIU
Nedėliojo, 25 Lapkričio, 1923 m.

SCHOENHOFEN HALL
Kampas Milwaukee ir Ashland Avės

Pradžia 3:30 vai. Bilietai 50c.

KONCERTO PROGRAMAS: •
1. Rusų Neprigulmingas Choras....................................
2. P. Grigaitis...................................................Oratorius
3. L. Glosenhėimer............................................. Tenoras
4. Nora Gugis.........................................  Soprano
5. A. Kaminsky.............................................Smuikorius
6. Salomija Cherry ir Nora Gugis........................Duetas
7. A. Karablinoff ............................................... Bariton
8. L Elkofskaja.......................................... ?... Kontralto
9. Nora Gugis ir A. Karablinoff..........................Duetas

10. Rusų Mišrus Choras.............................. .....................

Lietuviai, nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

N A TU IENOS, CMcftgo, III. _ ____
-i -i . -rnjnir.--n»Tvii.iiii m į—1

.Tusu Padėkavones Dienos siutas yra gatavas dėl jūsų čionai 
užbaigtų vvorstcds 
žai 
styliai, su prisiūtomis kišenėmis ir puse 
diržo

— puikus Box Overkautai — d|dėli burly 
otoriniai Kvitai, Chesterfieldai, Sportiški

Atsiveskite savo vaikus — ari 
bus aprūpinti jei ateitų ir vieni 
MET GARANTUOTA.

VAIKŲ OVERKAUTAI
—- Didelės vertės —
.vilnonio nu.cerijolo
KAINA ČIA ŠIĄ SAVAITE PO

Milwaukee an

ir vaikams — 
musų 29 metų 
rantija, kad už savo pinigus gausite pilną vertę čionai 
kur jus gyvenate 
iyje — jei jus norite gauti gerai tinkant 
sutaupymu — ateikite tiesiai | didelį ( 
miesto rūbų ir Čeverykų krautuvę —

Pilnas parodymas vaikinų skrybėlių, kepurių, pirštinių 
visko dėvėjimui.

Storiems, ploniems, mažiems ir augštiems 
overkautai Amerikoje

Kiti geri overkautai, $25 iki $85

Dabar tuojau — prieš Padekavonės Dieną — ta didelė krautuvė pripildyta 
Sezono geriausių overkautų, siutų, čeverykų, skrybėlių, vyrams vaikinams 
ir vaikams — jus galite būti tikras, kad jus čia gausite ko jus norite — ir 

RAS patarnavimas ir .DIDELĖ vert® tavorų yra jūsų ga- 
“ i. Nedaro skirtumo

— šiaurėj, pietuose, vakaruose, arba netolimome mieste- 
„ „ " J — ir geriausius riibus — su tikru

ateikite tiesiai | didelį Continental krautuvę, didžiausių už

geriausi 
tomis žemomis kainomis — $35

2jų Kelnių Siutai
VYRAMS IR VAIKINAMS

Vaikų Overkautai
tsiųskite juos į CONTINENTAL — ji< 
UŽGANĖDINIMAS IR VERTĖ VISUO

OVERKAUTAI
SUAUGUSIOJ IR JAUN 
overkautai — Raglans, I 
Kautai — Kiekvienas 
darytas iš tikrų vilnų, 
visi 
šąlu — naujos 1924 spalvos — mėlinos, 
azurę pilkos, pearl, beige, fawn, ir t. t.

AMŽIAUS 3 IKI 8
šilti, gerai pasiūti overkautai — mm

— naujų stylių — SPECIALĖ j

VAIKŲ OVERKAUTAI — AMŽIAUS 8 IKI 16
Nepaprasti styliai ir verte — ilgi ir vidutiniai —
gerų spalvų — vilnonio materijolo — su diržais, U* J • ® 1
prisiūtos kišenės — puikus overkautai — labai juNb Į f Ą a > 1/ 
žema kaina.

_____ ves<

29-Annual

■ i — puikių ne
minkšti cašsimeres — grąžtus tweeds — milini šet- 

’semidress” modeliai — “sport”
nauji pattemai mėlini, pilki, ru- mlIm

visų mierų; storiems, ploniems, ina- BĮgEįMr įSaĮ
žiems ir paprastiems — TIKRAI VILNO- t
NIAI IR GERAI PASIŪTI — musų kai- ■0W 
nos — (2 kelinės prie kiekvieno siuto)

J VYR 
Isters, 
overkautas pa 

labai gerai dė 
gražus užpakaliai arba su painu- 
naujos 1924 spalvos

— VISOS MIEROS DEL VYRŲ IR VAI 
KINŲ IKI 50 STORUMO —

BULGARIŠKA ŽIEDŲ ARBATA
Pirmiau vadindavosi Bulgariška Kraujo Arbata

Ką ji suteiks tiems kurie serga.
JI PAGELBĖS prašalinti iš kūno visus nuodus kurie yra atsakomingi dėl 

visų ligų.
JI PAGELBĖS sustiprinime ir sutaisyme kraujo.
JI PAGELBĖS prašalinti skilvio nesveikumus.
JI PAGELBĖS sustiprinti ir išvalyti kepenis.
Ką gi suteiks tiems kurie yra sveiki.
JI PAGELBĖS prašalinti persišaldymą kuris tankiai išsivysto į influenzą, 

gripą ar pneumoniją.
JI PAGELBĖS padaryti šviesias akis ir švarią ir gražią odą kur yra tikru 

ženklu, kad jus turite gerą sveikatą.
IR kuomet jus vartosite ją karštą garuojančią, jus gausite grynas išsun

kus kur pati gamta suteikia vaikams.
Laikykit pas save baksą Bulgariškos žiedų arbatos visuoihet. Pardavinė
jama visose aptiekose, arba mes atsiusime jums paštu, didelis šeimynos 
bakselis už $1.25, arba trys už $3.15, -arba 6 už $5.25. Adresas H. H. Van 
Sehlick, Prezidentas, Marvel Products Company, 25 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

Ofiso Telefonas H A RPLHD Buto Telefonas
Central 4104 1AIV. XI. 21. Armitage 320S

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po piet-ų ir pagal sutarimą.

Penkiadienis, Lapkr. 23, ’23
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS C0.------- ---- , - -n ,

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, f

' ■ ...... ■" ,

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-U 

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
b—/

—........  i

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus.

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaue 

lengvomis išlygomis.

.. .. 1 . ..................
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idunniestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Nam-ų Tek: Hyde Park 3805

-------r-..... .....  - .Ii f. ---- - ------------------------- - -----

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuos© Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus. Padare 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 South Dearbom Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

S. W. BANES, Advokatai 
Vak: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardg 1015. Vak: 6 iki 9 vak
V— . .... J

J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
-----------------  ■ - i

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tek Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Cbtcaro.
Tek Yards 4681..........—. ........... ....

[susivienijimas LIET, AiSoP
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000,00. s

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

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
>

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

^=2-.....■_i—........................................................................ y

Dykai Balsavimo Kuponas
DĖL

‘NaujiėniĮ’ Automobilių KoiMo
\ ■ ' • 'z , _ • . _ Y '

Geras dėl 100 balsų
Aš čia prisiūnčiu 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu 

įskaityti į kreditą:

Miss., Mr. arba Mrs ...............................................

Adresas ....................................................................
; ’ • * - * i • ’ ./ V"'

šis kuponas, gražiai iškirptas, užrašytas vardas 
ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstas į 
“Naujienų’" Kontėsto Departamentą, 1739 So. HaL 
sted St., Chieago^ III., bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.

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

Tas kuponas nebus geras pb lapkričio 26, 1923.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams *

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

$5 “ $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jųit 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.

Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai 
ir augščiau $18.50

• ■*-> *

Vaikų siutai ir overkautai 
ir augliau $8.50

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted S’t, 
prie 14 St.

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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Indiana Harbor, Ind.
ge- 
vis 
tai

SLA 185 kuopa gyvuoja 
rai, kiekvieną susirinkimą 
naujų narių prisirašo. O 
ačiū energingam kuopos orga
nizatoriui P. Barzdžių i: jis 
mažai triukšmo kelia, bet su 
naujų narių prirašymu vargiai 
kuris kitas ku'jpų organizato
rius galėtų su juo susilyginti. 
Pavyzdžiui, šiais metais per au
ksinį konkursą prirašė netoli 
50 naujų narių, — kai tokioj 
nedidelėj kolonijoj kaip Ind. 
Harboras, tai jau tikrai nepa
prastas dalykais. Musų organiza- 
toriauts gabumą tuo atveju ga
lėtum prilyginti nebent prie F. 
J. Bagočiaus, kurs kadaise Det
roite per prakalbas sugebėjo 
taip suagituoti žmones, kad čia 
pat prie LSS. kuopos prisirašė 
80 naujų narių. P. Barzdis yra 
kartu ir kuopos f inansų rašti-1 
įlinkas ir ta-s pareigas taipjau | 
pavyzdingai eina, — jo knygosl 
visados tvarkoj, suspenduotų 
narių nėra nei vieno, nes jei I 
kuris narys pamiršta laiku už
simokėti, tuoj parašo jam laiš
ką, o jei tas nepadeda, nueina 
į jo namus ir čia iškolektuoja. I 

Tokių stropių ir energingų 
žmonių turbūt nedaug Susivie
nijime yra.

Dabar SILA 185 kitopa turi | 
daugidu kaip šimtą narių pilnai 
užsimokėjusių. Vis tai dėl pa
sidarbavimo gabesnių narių. 
Kiek laiko atgal, tiesa, turėjom 
vieną tokį narį, kurs 185 kuo
poj laike susirinkimų keldavo 
triukšmo ir užsipuldinėdavo 
ant kitų narių, bet jo atsikra-

tėm: jis persikėlė Chicagon 
(ki.T, gurdėti, 123-čioj kuopoj 
dabar triukšmą kelia) ir musų 
kuopa pavyzdingai tvarkosi ir 
bujoja.

Praeitą kuopos susirinkimą 
buvo pakeltas klausimas apie 
parėmimą Marimpolės Bealės 
Gimnazijos — paskyrimą šiek 
tiek pinigų iš kuopos iždo ir 
rinkimą aukų iš šiaip žmonių. 
Klausimas betgi tapo paliktas 
kitam susirinkimui išspręsti, ir 
neabejoju, kad ateinantį susi
rinkimą kuopa nutars tą mo
kyklą remti, kiek tik ji galės.

Sekamas susirinkimas įvyks 
[gruodžio 9 dieną Katharine 
Hanse svetaii^ąj, 10 vai. ryto. 
Nariai to susirinkimo laukia ir 
ruošiasi, nes mat bus svarbus: 
bus nominuojami kandidatai į 
ŠIA. Pildomąją Tarybą — 
kiekvienam rupi, kad butų iš
rinkti tinkami ir atsakomingi 
žmones.

Ateinantį |soknia<lieinį, laą>

gyvenimo reikalai dirvonais už-
9 dieną ta pati leisti, baigia usnimis želti. Už- 

kuopa rengia toj pačioj salėj Į tat atviras laukas davatkybės 
prakalbas. Kalbėt pasižadėjo 

Kl. Jurgelionis iš Chica-
—Alvienas.

Gruodžio

adv.
gos.

So. Omaha, Nebr.
Musų snaudimas.

pramone bujoti. Vietos kunigė
lis šeimininkauja bolševiku pa
vyzdžiu eidamas, diktatoriau- 
darnas parapijonims. Jis pats 
nebijo nė grieko nė nieko — vi
sokius laikraščius, dieviškus ir 
bedieviškus skaito, bet parapi
jonims draudžia — griekas. Jis 
darbuojas—padėjo įkurti dabar 
“širdžių” draugiją, kuriai pri
klauso tik jaunesnės moterys ir 
merginos. Užtat vyrai ruošiasi 
organizuoti savo—kitokią drau
giją.—Kipšas iš Pakapio.

žemės reforma.
ž. Panemunė (L-va). — šiais 

metais tapo nusavintas žem. 
Panemunės dvaras, priklausęs 
Tomui Žanui. Kadangi šioje 
apylinkėje yra labai daug ma
žažemių ir bežemių, tai kiekvie
nas jų norėjo čia pat gauti sau 
sklypelį žemės. Tačiau žemės 
komisija, turėdama labai daug 
norinčių žemės, negalėjo visus 
norus patenkinti. Iš to kilo ne
pasitenkinimai ir skundai ant 
Šakių apskrities žemės komisi
jos.

žemės iš Panemunės dvaro 
gavo veik visi dvaro kumiečiai 
ir rudenį stengėsi savo parce- 
lius rugiais apsėti.

tekdavo bent karts nuo 
pastebėti laikraščiuose ži- 
iš musų kolonijos, o da- 
retenybė. Yra juk ir čia 

kurie skai-

Snaudimu girtis neišpultų, 
bet ką padarysi, tenka prisipa
žint, kad mes snaudžiame. Ka
daise 
karto 
nučių 
bar—
šviesesnių žmonių, 
to įvairius lietuvių laikraščius, 
seka lietuvių judėjimą ir, apla
mai, visa, kas pasauly dedas, 
bet ir jie sutingę ką nors laik
raščiams pranešti iš vietos lie
tuvių gyvenimo. Užmigo kores
pondentai, užmigo veikimas, vi
sas pažangusis elementas pa-

UELMAR

rų- 
ir

Dirbėjai augščlausios 
sies sviete Turkiškų 
Egyptiškų Cigaretų.

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. A. J. BERTAšIUS 
8464 So. Halsted St.

Ofiso val.i 1 ild 8 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Boulevard 5913

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

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

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

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

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Westem Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

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

Tel. Lafayette 3415

Ireg. S. V. Pat. Biure.
Pastebėkit jų pastangas nuryti Šitą ska
niausi viduriu paliuosuotojij, kokia tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausis, vienok veikia pasekmingiau- 
siai I Motinos—jus nešinote to smagumo 
jausti malonumų, pasitikėjimų ir uitai- 
ganėdlnimą, jei jus nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer- 
sintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok Šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą 
ir atliks gerai I

P. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn. N. Y.

Ne Pagal Kainos 
Spręskit Gerumą

R Tamsta esi vienas iš tų rū
kytojų, kurie mano, kad ne

galima gauti gerų Turkiškų Ci- 
garetų prieinama kaina?

Jeigu taip, tai pabapdyk HEL
MAR cigaretus, nes jiė yr!a pa
daryti iš čysto 100% Turkiško 
Tabako ir parduodami prieina
ma kaina.

Jie net prašo daugiaus! 
Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
dali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką

J \ Kaina 35c.
apti«dcoaa

Kūdikiai mėgsta jį I

20 Helmarų kaštuoja truputį 
daugiau, negu 20 paprastų Ciga- 
retų, ir su kožnu Helmaru Jus 
gaunate keletą sykių daugiaus 
malonumo.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOfi Be 
Peilio’?d U Skausmo

Mokslas ir praktika sutinka, kad 
rupturai negalima leisti būti, bet 
turi būti gydoma tuojau. Su mano 
metodu jus surasite, kad galima 
išgydyti greitai, be skausmo ir tik
rai, be peilio operacijos. Tegul 
tie paliuodijimai nūrodo jums tą 
kelią..

Skaityk ką Mr. Lhotah sako:
“Penki metai atgal aš turėjau 

. rupturą ant abiejų pusių. Tos rup- 
turos augo nuolat ir vis darėsi di
desnės, nežiūrint kiek aš dėjau ant 
to pastangų jr vis laikiau diržą. 
Per paskutinius du metu nekentė
jau jokio skaiusmo, kokius kentėjau 
pirmiau. Man buvo sakyta, kad aš 
būtinai turiu vartoti peilį išsigydy- 
mui, bet aš bijojau. Kuomet aš pa
skaičiau kaip Dr. Flint išgydo rup- 
turas be peilio, aš nuėjau pas jį 
Malonu pranešti, kad jis išgydė tik
rai gerai. Gydymas buvo visai be 
skaiusmo ir aš dirbu kasdien. Da
bar aš liuosas nuo skausmo. Aš 
nedėviu daugiau diržo ir lengvai 
gailu dirbti.

Frank Lhotah, 2303 S. 63 St. 
VERICOSE GYSLOS $25

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

Patarimai dykai.
Dr. E. N. Flint

322 So. State St., 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:80 p. p., nedėliomia, uždaryta. i

.y

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicb 

BANIS 
AKU6ERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

/"atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

KALĖDŲ PLAUKIMAI 
Į LIETUVĄ

Bus speciališki plau 
kimai Kalėdų laike. 
LEVIATHAN iš
plauks Gruodžio 1 
dieną. PRESIDENT 
ARTHUR Gruodžio 
5 dieną. GEORGE 
WASHINGTON gr. 
13 dieną, iš New 
York’o. Taipgi ir

kiti išplaukimai. Geras sujungi
mas su Lietuva per Angliją arba 
Bremen’ą. Naudokis smagumais 
keliavimo ant S. V. Valdžios laivų; 
Dideli 
lijoms 
jiems, 
dėnys. 
tarnų.

UNITED STATES LINES 
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl 
United States, Shipping Board

kambariai. Poroms ir famir 
kambariai yra vien tik 

Ruimingas pasivaikščiojimo 
Patarnavimas mandagių 
Puikus ir įvairus valgiai.

j&rDR. HERZMAN^M©VERKAUTŲ
’ardavimas

Chas. Baikoff
720 W. Roosevelt Rd.

5
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Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

i
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
f Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai i

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

Prisiartinus šaltam orui mes pasiūlome musų visą 
staką vertės $50,000 siutų ir overkautų nužeminto
mis kainomis ir mes suteikiame jums progą sutau
pyti nuo $10 iki $15 ant kiekvieno rūbo pirkto laike 
šio išpardavimo.

Mes turime pilną pasirinkimą siutų ir overkautų. 
Visi vėliausios mados spalvų, stylių ir materijolo. 
Šiame išpardavime jie bus parduodami nuo $23 
ir augsciau. *

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

HELMAR cigaretai yra supa
kuoti kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužymo ir 
sumankymo. Paprastai Cigaretai 
yra supakuoti į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR 
VARDĄ.

BOXES of 
IOctIO

Šis išpardavimas prasi
dės subatoje, Lapkri
čio 24.
Mes nuleisime ant kiek
vieno pirkinio $2 kiek
vienam kuris atsineš šį 
kuponą.

Šis kuponas suteikia 
savininkui nuleidimą 
$2 perkant bile siutą 
ar overkautą laike šio 
išpardavimo.

CHAS. BAIKOFF, 
720 W. Roosevelt Rd.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

telefonas Boulevard 1939 ]
DR. S. A. BRENZA i

Ofiso valandos! I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 ild 9:30 vakare '

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th St., Chicago, III. I

Atdara vakarais iki 9 vai. Nedėlioję iki 4:30 po pietų.

Tėl. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III.
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan SU Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.
S

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Indepen'5ąnce Blvd. Chicagv

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 VVabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisai yra 

uždarytai

A

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas Ir Akeierh

8315 Soith Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

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

. ...................... ................................... .........................

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 U 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

Office Houn: 10 ild 12 pietą 
6 Iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1980 So. Halsted St. 
Gyvenimo Vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
L.-------- - -

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

O£1S38 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2881

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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

Optomstrist 
Tel. Boulsvard 0487 
4649 S. Ashland Are 
Kampas 47-tos gal 

2-ro« lubobs

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. F. E. REIGHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki

tomis dienomis pagal sutartį.

2009 North Avė.

(Kampas Milwaukee Avė.)



NAUJIENOS
Th» Lltb»ant*« Daily N«*w« 

FnM’abad DaUj. Mjcapi Suaday by 
Tha Llthuaulan W«wa l*ub. O., lue-

________ gdltor P. GrigiltU________
1789 South Halstad StiMt 

Chicago, III.
Talephona Roosevalt 85M

Subscription Rateai 
18.00 per year m Canada. 
17.00 per year outaide of Chieag#. 
18.01 per year in Chicafft, 

8c per copy.

Entered as Socond Claag Matter 
M are h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 1)1., undar tha act of 
March Žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriaat 
sekmadienius. Laidžia Naujieną Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Koosevalt 8690.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje —* paltui

Metama---------------------------------$8.00
Pusei metų...... ......................   4.00
Trima mžnMiama ................... 2.00
Dviem minesiam ....................... . 1.50
Vienam minėsiu! ... ..........................75

Chicagoje per neiiotejnsi
Vilma kopija — .......... ■—* 8c
Savaitei — — — ~ 18c 
Minėsiu!............ ...... .......- — 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui
Metams>7.00
Pu.sei metų ...... —...........  8.50
Trims mėnesiams   ........... 1.75
Dviem minesiam      1J2E 
Vienam mėnesiui ....... - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginu)

Metams --------- $8.00
Pusei metq.........................    4.00
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Militarizmas 
Lietuvoje ir jo 
talkininkai.

, Kai Lietuvai reikėjo gin
tis nuo lenkų Želigovskio, 
tai buvo įvestas karo stovis. 
Jisai tebėra ir šiandie.

Ilgoką laiką da ir po to, 
kai kovos su Želigovskiu bu
vo pasibaigusios, žmonės 
Lietuvoje bijojo naujų lenkų 
atakų, todėl valdžiai nesun
ku buvo pateisinti karo sto
vio tęsimą. Toje lenkų pa
vojaus atmosferoje tapo su
tverta nepaprastai didelė 
Lietuvai kariuomenė ir iš
augo Krašto Apsaugos mi
nisterijos įtaka valdžioje.

Dabar to pavojaus, gali
ma sakyt, nebėra. Niekas 
šiandie rimtai nebetiki, kad 
lenkai užpultų Lietuvą ir 
mėgintų ją užkariaut, kaip 
mėgino Želigovskis. Bet 
kam tuomet Lietuvai reikia 
gyvent po karo stoviu, lai
kyt karo komendantus ir lei
sti milžiniškas sumas pinigų 
kariuomenės reikalams?

Lietuvos žmonės tolyn vis 
aiškiaus mato, kad krašto 
militarizavimas dabar yra 
vykinimas ne dėl baimės pa
vojaus iš lenkų pusės, o tik
tai dėl tam tikrų vidujinės 
politikos motyvų. Krikščio
nys demokratai laiko karo 
stovį tam, kad su jo pagelba 
galėtų lengviaus persekioti 
savo priešus, slopinti darbi
ninkų organizacijas ir var
žyti spaudą. Kaip jau šioje 
vietoje buvo rašyta, spaudos 
cenzūra iššaukė Lietuvoje 
triukšmingą protestą net iš 
konservatyvių Pažangos 
veikėjų pusės.

Kita priežastis, delko yra 
laikomas karo stovis, randa
si, be abejonės interesuose 
militaristų, kurie traukia 
tiesioginę naudą iš to stovio. 
Kuris gi komendantas, pa
pratęs, lyg koks carukas, 
viešpatauti Kaune arba ki
tam mieste, norės persi
skirti su ta vieta ir tapti pa
prastu piliečiu? Visa kari
nė vyriausybė yra, žinoma, 
priešinga tam, kad butų ma- 

jžinimas karininkų štabas ir 
j karpomos išlaidos Krašto 
j Apsaugos ministerijai.
I Taigi be aštrįos kovos su 
atžagareiviška krikščionių 
demokratų politika ir su įsi
galėjusių militaristų užgai
domis nebus galima pasiek
ti to, kad tas slogutis butų 
nuverstas nuo respublikos 
pečių.

Keistu budu tečiaus į tal
ką tiems atžagareiviams ir 
militaristams dabar ateina 
— komunistai.

Lietuvos militarizavimo 
šalininkams jie teikia naują 
argumentą, sakydami, kad 
Vilnių Lietuva galinti ir tu
rinti atgauti ginkluota jėga. 
Jie stačiai siūlo Lietuvai pa
daryti militarinę sąjungą su 
bolševikų Rusija ir karo ke
liu eiti prie Vilniaus atva
davimo (žiur. straipsnį “Vil
nius ir Bolševikai” apžval
gos skyriuje), vienas ko
munistų organas, pav. sako:

♦

“Kaip diena aišku, kad 
vieniems lietuviams nega
lima sumušti Lenkijos ar
miją. Norint ją pergalėti, 
reikia padaryti sutartį su 
Sovietų Rusija ir bendro
mis spėkomis kovoti prieš 
užpuolikus.”
Lietuva turi, vadinasi, 

rengtis prie karo! Na, o 
kas gi, besirengdamas prie 
karo, bus toks neišmintin
gas, kad mažins kariuome
nę, siaurins išlaidas karo 
reikalms ir naikins vartoja
mus karo laiku apsisaugoji
mus?

Čia yra nesvarbu, ar vieš
pataujantys Lietuvoje ele
mentai norės daryti kokias 
nors sąjunga su bolševikiš
ka Rusija. Gal būt, kad jie 
;am nepritars; gal būt, kad 
jie ir karo su Lenkija neno
rės turėt. Bet yra vienas 
dalykas tikrieji jų norai, o 
kitas dalykas — jų politika.

Tegu tiktai Lietuvos liau
dyje bus paskleista mintis, 
kad nėra kitokio budo iš
spręsti Vilniaus klausimą, 
kaip per karą su Lenkija, ir 
kad prie to karo reikia reng
tis, — tai Lietuvos militari
stams bus tiktai baika patei
sinti visą savo biznį: ir ka
ro stovį, ir skaitlingos ka
riuomenės laikymą ir dide
les išalidas karo reikalams.

Tuo laiku, kai Lietuvos 
militaristai jau yra netekę 
argumentų savo politkai pa
teisinti, ateina “vieninteliai 
darbininkų gynėjai” ir bru
ka jiems į rankas naują gin
klą.

Komunistai tą daro, žino
ma, ne delko kito, kaip tik
tai dėlto, kad paagitavus už 
bolševizmą. Vilniaus atva
davimas jiems rupi tiek, 
kiek pernykštis sniegas. Bet 
vesdami tokią gremėzdišką 
agitaciją už bolševikus, jie 
teikia moralę paramą tam, 
kas Lietuvą šiandie labiau
sia vargina, — militarizmui.

Todėl tą jų agitaciją lietu
viai darbininkai turi atrem
ti griežčiausiu budu.

Ar jus žinote, kad
Susivienijimas Lietuviu Ameriko

je, didžiausia pašelpinė organizaci
ja, su 1,5,000, vis auga didyn ir di
dyn. Ar jus žinote, kad Helmar' 
Turkiški cigaretai suteikia jums 
daug gero už jusų pinigus negu ki; 
Ii visi cigaretai, todėl, kad jie turi 
100 nuoš. tyro Turkiško tabako?

MM

Į Apžvalga
....... m i>— i ' 11 iiififai'l

VILNIUS IR BOLŠEVIKAI.

. Komunistai, kurie “durnino” 
lietuvius darbininkus, kuomet 
šie protestavo prieš lenkų įsi
veržimą Vilniun, dabar jau nuo 
kurio laiko stengiasi pasirodyt 
didžiausiais Vilniaus atvadavi
mo šalininkais. Niekas, girdi, 
taip netrokšta paliuosuot Vil
nių nuo lenkų jungo, kaip jie, 
komunistai; ir niekas, girdi, ne
turi tokio teisingo budo šitam 
tikslui pasiekti, kaip jie, Mas
kvos diktatorių klapčiukai.

Kokiu gi budu siūlo komuni
stai atvaduot Vilnių? “Laisvė” 
ve ką rašo:

“Kaip diena aišku, kad vie
niems lietuviams negalima 
sumušti Lenkijos armiją. No
rint tą pergalėti, reikia pa
daryt sutartį su Sovietų Ru
sija ir bendromis spėkomis 
kovoti pričš užpuolikus.”
Tokiai sutarčiai, pasak 

“L.”, yra priešingi ir klerika
lai ir tautininkai ir socialistai, 
todėl jų šnekos apie atvadavi
mą Vilniaus esančios “nevertos 
išvalgyto kiaušinio”^

Komunistų laikraštis, vadi
nasi, laiko rimtu daiktu tiktai 
sutartį su bolševikais dėl Vil
niaus atvadavimo. Jisaj mano, 
kad Lietuva, negalėdama viena 
sumušti Lenkijos armiją, turi 
gauti bolševikų 'pagelbą šitam 
tikslui.

Jo planas tuo budu yra — 
militarinę Lietuvos ir Rusijos 
sąjunga ir karas su Lenkija.

Reikia stebėtis/kaip laikraš
tis, pretenduojantis būti darbi
ninkų klasės reikalų gynėju, 
gali rašyti tokius idiotiškus da
lykus. Nejaugi “Laisvė” įsi
vaizduoja, kad Lietuvos darbi
ninkai turi bent mažiausio no
ro eiti į tokį karą — lieti savo 
kraują ir guldyti savo galvas? 
Nejaugi jai rodosi, kad šito
kiam karui norėtų aukoti savo 
kraują Rusijos liaudis?

Ir kad tai dėl Vilniaus atva
davimo reikėtų vesti karą vien 
tiktai sjli Lenkija! Bet kiekvie
nam protaujančiam žmogui juk 
yra aišku, kad, sovietų Rusi
jai (vienai, arba sąjungoje su 
Lietuva) užpuolus Lenkiją, j 
talką lenkams būtinai ateitų ir 
franeuzai, ir Rumunija, ir vei
kiausia Čecho-Slovakija su Ju- 
go-Slavija. Kame gi yra šian
die pasaulyje tokia jėga, kuri 
galėtų visas šitas valstybes su
mušti ?

Jeigu prie Rusijos ir Lietu
vos prisidėtų Vokietija ir net 
Vengrija, tai ir tuomet jos ne
galėtų laimėti. Vokietijos įsi
maišymas į konfliktą tarpe Ru
sijos ir Lenkijos turėtų tiktai 
tą pasekmę, kad lenkų-francu- 
zų pusėn stotų ir Anglija su 
Italija. Reiškia, prasidėtų vi
suotinas Europos karas, kuris 
nušluotų nuo žemės paviršiaus 
ir tas civilizacijos liekanas, ku
rių dar nesuspėjo praryti pir- 
mesnysis pasaulio karas!

Tai ve tas “vienintelis” pla
nas Vilniaus atvadavimui, kurį 
turi komunistai: dėl Vilniaus 
jie siūlo ne tiktai sugrusti į ka
ro nasrus Lietuvos ir Rusijos 
darbo žmonių gyvybes, bet už
degti antrą karo gaisrą visoje 
Europoje. Tik iš proto išsi- 
krausčiusieji maniakai gali da
ryti tokius pasiūlymus.

Yra tečiaus šitame klausime 
dar viena problemą7, 'į kurią 
verta pažvelgti. “Laisvė” kartu 
sū visais kitais komunistiniais 
pleperiaiš nuolatos piešia pub
likai sovietų Rusiją, kaipo kan
didatą į Vilniaus išvaduotojus, 
— visai užmiršdama tą, kad 
tuo laiku, kai Lietuva dėjo pa
matus savo nepriklausomam 
gyvenimui, tie patys komunis
tiniai pleperiai sakė, jogei bol
ševikiškoji Rusija prie pirmos 
progos sunaikins Lietuvos ne
priklausomybę. į

Bet kada ir kur bolševikai 
yra parodę, kad jie nori arba 
gali atimt Vilnių iš lenkų ir ati
duot Lietuvai? Visi žino, kad 
lepkų užgrobimas Vilniaus iš 
viso tiktai vieną kartą stovėjo

RAOJlfeRbB, CHeųo, ffl. 
prieš sovietų valdžią, kaipo 
praktiškos politikos klausimas, 
būtent; taikos konferencijoje 
Rygoje. Ir kaip tuomet pasiel
gė bolševikai ? Jie nusilenkė 
lenkams ir ne tiktai paliko Vil
nių grobikų rankose, bet ir su
tiko pripažinti jiems “korido
rių”, visiškai atkertantį Lietu
vą nUo Rusijos.

Bolševikai, kurie prieš tai 
jau buvo padarę taiką su Lie
tuva, padarė koncesijų len
kams, griežtai priešingų . tos 
taikos sutarčiai, reiškia, papra
stai kalbant — pardavė Lietu
vos interesus lenkams!

Ir po to Lietuva turi žiūrėt 
į bolševikus su vilčia, kad jie 
padėsią jai atgauti Vilnių, ši
tokiomis pasakomis “Laisvė” 
gali bovyti tuos “beibes”, ku
rie tiki į nekaltą Lenino prasi
dėjimą, bet sveiko proto \ žmo
nės tik pasijuoks iš jos.

PASIGENDA RIMTOS SO-
cializMo kritikos.

Chicagos “Tribūne” nurodo, 
kad socialistinės idėjos vis la
binus skleidžiasi Amerikoje. 
Daugiausia ačiū socialistų agi
tacijai, susiorganizavo ir pasie
kė nemenkų rezultatų farmerių 
Non-Partisan League daugely
je vakarinių valstijų; socialis
tai daugiausia prisidėjo ir prie 
Farmer-Labor partijos sukūri
mo; socialistų idėjos darosi po- 
puleringos ir tarpe besimoki
nančios universitetų jaunuome
nės.

Bet socializmas, pasak “Tri
būne”, esąs priešingas Ameri
kos įstaigų “genijui” ir “mu

sų progreso principui”. Todėl 
reikią su juo kovot. Jeigu mes 
norime apginti savo “ameriko
niškus” įsitikinimus, tai, gir
di, —

“Jau laikas, kad mes pra
dėtume sistemhčiai dėti pa
stangas sukritikuoti socialis
tinę musų Visuomenės kriti
ką.”
Tas kapitalistinis laikraštis, 

kaip ir daugelis kitų tokios pat 
rųšies, mėginą įrodyti, kad so
cializmo idėjos esančios sveti
mos Amerikai. Bet tokia jo 
nuomonė neišlaiko kritikos. Ar 
čia senai praėjo tie laikai, kuo
met į socializnją žiurėjo taip 
pat, kaipo į Švitimą, iš kitur 
importuotą idėją, ir Vokietijos, 
ir Šveicarijos, ir Anglijos bur
žujai? O šiandie tose šalyse so
cializmas jau yra pavirtęs mil
žiniškų masių judėjimu. Ne
ims daug laiko, kol socializmo 
idėjos užkariaus ir Amerikos 
darbininkų mases, — nežiūrint 
“Tribune’ų”, Samuolių Gom- 
persų ir bolševikiškų komunis-

“ŠLUOSTO NOSĮ” — -SAU.

Jau daug kartų pastebėjome, 
kad demokratijos ir parlamen
tarizmo atsižada tautininkų 
“Vienybė”, kurią labai sužavė
jo bolševizmo ir fašizmo pasi
sekimai kai kuriose šalyse. Da
bar į tą pačią dūdą pučia ir kle
rikalų “Draugas”. Sako:

“Ir kaip gi yra su demo- 
kratybės žiedais — parla
mentais? Griūva sostai, griū
va parlamentai. Ar vis dar 
nekaista ‘pasaulio lygintojų’ 
skruostai ? Tik apsidairyki
me!

“Parlamentarizmo krizis 
šiandien, regis, visuotinas. 
Jis nėra vienos šalis nepasi
sekimu. Po Italijos Mussoli- 
ni, štai Ispanijos Primo de 
Rivera; po Ispanijos Primo, 
atsiskubino Vokietijos Stre- 
semann (? “N.” Red.).

“Mes esame akyvaizdoje 
trijų diktatūrų. Tiesa, skir
tingų, bet jos visos šluosto 
nosis socialistams, žemina 
parlamentarę drausmę, gi že
mina taip nežmoniškai, kad 
Ispanijoje parlamentarizmą 
iš kojų išverčia.”

: S ;; /'/ |
Bet ♦ “Draugas”, rodydamas 

tuos demokratybės nepasiseki
mo pavyzdžius, užmiršta pami
nėt šalis, kuriose nei demokra- 
tybė, nei parlamentarizmas nė
ra susmukę. Štai Anglija, Ame* 
rikos Jungtinės Valstijos, visa 

eilė Pietinės Amerikos respub
likų, Skandinavų valstybės, 
Šveicarija — ar tose šalyse yra 
bent mintis apie tai, kad par
lamentarizmą pakeitus diktatū
ra?

Jeigu “Draugas” žiūrėtų į 
gyvenimą, ne primerkęs vieną 
akį, tai /jišAi pamatytų tą ne
užginčijamą faktą, kad, nežiū
rint visų diktatūrų, demokraty- 
bė ir parlamentarizmas šiandie 
yra užkariavę nepalyginamai 
didesnį plotą pasaulyje ir yra 
pilniaus įvykinti praktikoje, 
negu buvo prieš karą.

Visa eile kraštų, pirmiaus 
buvusių po despotiškomis val
džiomis, šiandie yra parlamen
tinės respublikos: Austrija, če- 
cho-Slovakija, Lietuva, Latvi
ja, Estonija, Suomija ir Lenki
ja. Be to, štai dar keletas kitų 
stambių demokratybės laimėj i- 
mų, įgytų tik po 1914 m.: vi
suotino balsavimo įvedimas An
glijoje, monarchizmo sugriuvi
mas Rusijoje ir centralinėje 
Europoje, moterų balsavimo 
teisės pripažinimas Amerikoje 
ir daugelyje kitų šalių;

Jeigu palyginti tuos demo
kratybės laimėjimus su jos 
pralaimėjimais kai kuriose ša
lyse, tai rasime, kad rezultate 
šiandie demokratybė visgi yra 
padariusi milžinišką šuolį pir
myn.

Tai yra viena išvada, kurią 
gali padaryt bešališkas tyrinė
tojas. Bet yra antra, nemažiaus 
svarbi išvada iš to, ką mes ma
tome šiandie Europoje.

Kurios yra tos šalys, kur de
mokratybė paskutiniu laiku ga
vo smūgį? Rusija, kurią karas 
buvo privedęs prie visiškos su
irutės; Italija, kurią karas ir 
gi skaudžiai sužeidė ir privedė 
prie sunkaus krizio; Vokietija, 
kurią baigia smaugti Franci jos 
militaristai; Ispanija, kurios 
liaudį per šimtus metų plėšė ka
talikų dvasiškija ir dvarinin
kai.

Pasirodo, kad demokratybė 
susilaukė nepasisekimų tose ša
lyse, kurias perdaug nukama
vo karas ir jo pasekmės arba 
kurias visiškai nualino jų vieš
pataujančiosios klasės. Jos yra 
ligūstam stovyje, nelyginant 
kaip žmogaus organizmas, pri
veiktas choleros arba šiltinės.

Tuo tarpu visose kitose ša
lyse, kuriose gyvenimas eina 
daugiaus ar mažiaus normaliu 
budu, demokratija ne tiktai nė
ra susilpnėjusi, bet . priešingai 
— užkariavo visą eilę naujų 
pozicijų.

Akyveizdoje to viso, kas 
augščiaus nurodyta, yra tuščia 
pasaka kaip tautininkų “Vieny
bės”, taip ir klerikalų “Drau
go” postringavimas apie “de
mokratybės krizį”. Krizis yra 
ne demokratybėje, o tiktai gal
vose tų elementų, kurie neturi 
jokių principų^

Kai kuriems gi tų elementų 
trūksta ne tiktai principų, bet 
ir “šulo” galvoje, — kaip, pav. 
“Draugo” redaktoriui. Tik pa
klausykite, ką jisai nušneka po 
to, kai jisai pasidžiaugė, kad 
demokratybės nepasisekimai 
“šluosto nosis socialistams”:

“Reikia stipraus optimisto, 
kad nenustojus vilties į žmo
nių valdžią — demokratybę. 
Mes optimistai.”
Vadinasi, “Draugas” bažija- 

si, kad jisai tiki į demokraty
bę, nežiūrint visų jos nepasise
kimų. O tik ką jisai mėgino 
išjuokti socialistus, kurie kovo
ja už demokratybę!

Tokiam gudragalviui gali
ma, ištiesų, tiktai patarti, kad 
jisai—nusišluostytų nosį, o ne 
mėgintų kalbėt apie rimtus da
lykus.
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MUCIUS SCEVOLA

Vokietijos Galas.
(Laiškas musų speciailnio korespondento)

I. “REINO RESPUBLIKA”.
Dar pereitą vasarą teko 

“Naj ienoms” rašyti, kad ankš
čiau ar vėliau Reino respublika 
bus paskelbta, — šiandie ji jau 
įsikūnijęs faktas. Kai prancū
zai įsiveržė į Ruhr’o sritį, man 
vėlei teko rašyti, kad naivu bu
tų manyti, kad prancūzai tenai 
savo reparacijų ieško, šiandie 
visa franeuzų taktika, privedu- 
si Vokiečių valstybę iki subi- 
rėjimui, tą mintį patikrina.

Teisybė, dar kovos dėl Reino 
respublikos toli gražu' nebaig
tos. Vokiečiai Reino separatis
tus skelbia banditais ir dris
kiais, o ir anglai ^sėdėdami gra
žiausiame ir didžiausiame Rei
no mieste Koeln’e giriasi sepa- 
ratingos Reino respublikos ne- 
pripąžinsią, bet tai padėties dar 
nei kiek nekeičia. Kaž kokia 
pekliška ironija anglų-vokiečių 
santykius pagavo: kai tik ang
lai bando įsikišti į vokiečių- 
franeuzų santykius ir gerą žodį 
už vokiečius užtarti — vokie
čiams ęeikalas baigias tris kar
tus blogiau, negu kad anglai 
nebūtų kišęsi. Ir jeigu dabar 
anglai skelbiasi užstosią vokie
čius, neduosią jų valstybės 
skaldyti — blogas ženklas: 
reiškia vokiečių valstybė bus 
galutinai suskaldyta. Jeigu da
bar prancūzai tėra tiktai tarp
tautinis banditas, tai anglas 
ir tebėra tarptautinis pirklys. 
O vokiečio kailis — visai pel
ningas prekybos objektas. Ang
lų užuojautos žodžiai Vokietijos 
adresu — tai tik pirklio užsi- 
prašymas, kad pirkėjui rokun- 
dą sumaišius, kad šis nebeži
notų kiek prekė ištikrųjų ver
ta. Prekių dūšia — šit dabar
tinės Eiropos dabartinės politi
kos alfa ir omega!

šiuo tarpu bent atrodo, kad 
prancūzams pavyks du zuikiu 
iškarto nušauti. Prancūzai pa
reiškė, kad jie iš Ruhr’o srities 
tol neišeis, kol, Vokiečiai sumo
kės jiems paskutinę reparacijų 
kapeiką, o reparacijų sumos ne 
sutinka nei kapeika sumažinti. 
Tokios reparacijų sumos, kaip 
ji dabar nustatyta, Vokiečiai ir 
p6r penkias dešimts metų ne
įstengs sumokėti: kad'a prancū
zai pasitrauks iš Ruhr’o sri
ties?... Tuo tarpu prancūzai vi
sti irolumu ir atkaklumu skelbia 
Reino respubliką. Tiesą pasa
kius, tai dalykas istorijoje ne
labai naujas. Prancūzai dabar 
eina kaip tik vokiečių pavyz
džiu ,kurį jie jiems davė didžio
jo karo metu. Kai to karo me
tu Vokiečiai pasodino Ukrainoj 
“tautinį” hetmoną Skoropads- 
kį, kai Lenkijoj viešpatavo 
“tautinė valdžia” ir rėmėsi vo
kiečių durtuvais, kai Lietuvoj 
rengės į sostą sėsti Urach’as, 
kai pagaliau “revoliucinė” vo
kiečių valdžia (tam pačiam 
Ebert’ui prezidentaujant ir 
Herman MuelleFiui bei Noskei 
—vokiško kailio socialistams 
ministeriaujant!) buvo vokie
čių finansais ir ginklais šelpia
ma galvažudžių von der Goltz’o 
bei Bermonto plėšikiška ekspe
dicija Lietuvoj—tai visos šios 
begėdiškos komedijos vokiečių 
buvo nušviečiamos, kaipo idea
lizmo, kaipo “tautų apsispren
dimo” požymiai. Ir jeigu vo
kiečių nebūtų sulupę vakaruo
se, jie ir šiandie tebebūtų kara
liavę tose šalyse, butų jas už
plūdę savo kotoiiistais, butų tų 
kraštų žmones mobilizavę į sa
vo kariuomenę, butų vertę vo
kiečių^ kaizerį garbinti, ir butų 
skelbę pasauliui, kad jie išvada
vo 'tas tautas iš amžių nelais
vės,, kad tos taUto-s pačios apsi
sprendė. Prieš tų laikų ' tokią 
vokiečių politiką Vokietijoje nei 
šuva savo balso nekėlė. Bei 
vokiečius vakaruose sulupę, vie
toj vokiečių imperialistų stojo 
prancūzai ir naudoja kaip tik 
pačių vokiečių išbandytus me
todus, — kaip prancūzus be
keikti vokiečiai ir žodžių nebe- 
suskumba pramanyti!

Visa tai sakau ne tam, kad 
pateisinti prancūzų plėšrius 
darbus ar mefistofeliškai 
džiaugtis vokiečių nelaimėmis. 
Anaiptol. Tiktai norėjau pa
sakyti, kol pasauly viešpatauja 
kumštis, kaikada eretingai ide
alizmo skraiste pridengiamas, 
pranctązų darbai Reino krašte— 
natūralinis istorijos bėgis. Nei 
čia pykti tenka, nei keiktis — 
o tik skaitytis su nuoga kumš
čio galia.

Ar yra dabar tokia galia, 
kuri dabar galėtų prancūzus su
lupti, kaip anais metais vokie
čius? Prancūzai gerai žino, 
kad dabar tokios galios nėra. 
Ir jie labai nuosakiai rūpinas, 
kad tokia galia ir ateity ne taip 
greitai galėtų susirasti.

Šiuo tarpu dar tebeina kovos 
dėl Reino respublikos pačioje 
Reino srity. Kur vieni separa
tistai gali laikytis, ten prancū
zai laiko neitralitetą, bet kur 
daugiau yra socialistimų darbi
ninkų, tai šie netrunka separa
tistus nugalėti ir išvyti. Tuo
met įsimaišo praneužai, ir kad 
palaikyti viešą tvarką išsiunčia 
ar paprastai areštuoja vadus, 
kurie kovoja prieš separatistus. 
Ir separatistai vėlei iškilmin
gai žygiuoja į vietas, iš kur 
juos buvo išviję. Jeigu šiandie 
pačių separatistų skaičius dar 
ne toks didelis, tai laikui bėgant 
jijs vis tiktai didės. Reikia 
atsiminti, kad Vokietijoje da
bar gyvenimas ne daug ką tege- 
resnis už tą gyvenimą, kuris, 
kaip kunigai maliavoj a, po 
smerčiai pekloj busiąs. Propa
gandos reikalui' prancūzai lėšų 
nepasigailės. O Vokietijos gy
ventojai tiek išvargę ,tiek išba
dėję, tiek iškankinti, kad dau
gelis jų pasiduotų ir velnio val
džiai, by tik turėti kiek poilsio 
ir ramybės, by tik nebereikėtų 
badauti! ' '

Kai Nepriklairtsomoj Reino 
Respublikoj bus įvesta šiokia 
tokia tvarka, prie jos prisi
jungs Pfalz’as. Pfalz’as —tai 
yra Bavarijos provincija, esan
ti Reino upės viršūnėse, kurią 
dabar irgi prancūzai okupuoja. 
Jau dabar tenai įvedama pran
cūzų valftta, kas prie dabarti
nių gyvenimo sąlygų, palygi
nant su Vokietijos finansų 
anarkija, yra beveik rojus, ir 
galingas propagandos įrankis. 
Jau dabar daroma bandymai 
Pfalz’e atsiskirti nuo Bavari
jos. Ir nėra jokios abejonės, 
kad ankščiau ar vėliau tai bus 
padaryta ir bus prijungta prie 
Reino respublikos. Politikos 
dalykuose pranašauti — nedė
kingas uždavinys. Aš to ir ne
norėčiau daryti; tiktai įsižvel- 
giant į gyvenimą aiškėja toli
mesni prancūzų planai. Kai 
bus sujungtas Pflaz’as su Rei
no respublika, ateis eilė ir 
Ruhr’o sričihi. Juk šioj srity 
prancūzai “turi teisės”, ar bent 
yra pasiryžę gyventi, kol jie tik 
panorės, tai yra kol vokiečiai 
reparacijas sumokės... Kad pa
lengvinti “reparacijų gavimą” 
Ruhr’o sritis pasiskelbs auto
nominiu kraštu, o paskui prisi
dės šiokia ar tokia forma prie 
Reino respublikos. O juk Rei
no respublika gyvens su Pran
cūzija tokiuose pat santykiuo
se, kaip seniau kaizerio laikais 
turėjo gyvent Ukraina, Lenki
ja, Lietuva, Latvija su Vokieti
ja. Kokių dar daugiau repara
cijų bereikia Prancūzijai, jei ji 
gauna į savo rankas visą Reino 
kraštą; Ruhr’o sritį?

(Bus daugiau) 1

Šventvagystė.

Kuršėnai. — Naktį į spalių 
mėn. 24 d. tapo apvogta Kur
šėnų bažnyčia: išnešta 3 kieli- 
kai ir dar kai kas, viso sumai 
apie 1000 litų. Diena ankščiau 
buvo apvogta Kitajaus krautu
vė Kuršėnuose.

r
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Kaip Prailginama Žmogaus Amžius!! 
ir Atjauninama Nusenęs

am hutui n Žmogaus Kūnas
arba

Kaip senatvę atitolinti

Rašo Dr. A. J. Karalius.

Nuo 9 iki 3. Orderių nepriimam laiškais 
nei telefonu

OIL HEATERS
Balti arba mėlini ir balti, enairceled body, didelė tanka. 
Garantuotas be durnų ir nesmirda, apšildo bile C 7 9 K 
kambarį, paprasta kaina, $9.50, po 4* ■-................... , ...................

CUKRINYČIOS
Arba sviestui torielkaitė gero stiklo, Colonial 
išmarginimo .

DEL LUNČIAUS AUDEKLAS
54x54, hemmed, mercerized, lininio užbaigimo, Damask 
pattern dėl lunčiaus audeklas, paprastai, $1.19, RQf* 
kiekvienas Uvv

TALCUM 30c.
Kianas Mennen’s vaikų borated talcum, 
specialiai j 18c

MUILAS 10c.
Šmotas, Lifebuoy Sveikas Muilas, daugiausiai 4 A P 
šmotai, specialiai už šmotą Vw

ŠILKINĖS PANČIAKOS
Vyrams, juodos ir spalvuotos, vienodos ar dryžuotos, pir
mos rųšies, mieros nuo Mz iki 12, $1 vertės, f*
specialiai porai w I V

UNION SIUTAI
Vyrų combed vatiniai union siutai, ecru ar balti, gerai pa
siūti, tinkanti, mieros 36 iki 46, $2.50 CO RC) 
gerumo, po

FELT SKRYBĖLĖS
Del vyrų, geriausios rūšies, juodos, rudos 4 QQ 
ir pilkos ■ -O**

MOTERŲ PIRŠTINĖS
Nevelty kid juodos, rudos ir kitų spalvų, fl* 4 
mieros 5% iki 8, $2.98-vertės jorai 4* ■

i Senoviniai protavimai.
žmogus auga, bręsta ir sens

ta. Tai pastebėta jau žiloje 
senovėje; pastebėta ir, mato
mai, norėta kaip nors atsijau
ninti, kokiu nors budu senatvė 
atitolinti. Žmonių padavimuo
se ir pasakose randame ilgai 
gyvenusių asmenų — antai bib
lijoje kalbama apie Matuzelį, 
kuris gyvenęs apie 800 metų, 

j Jisai, sakoma, buvęs dievobai
mingas žmogus ir dėl to taip 
ilgai gyvenęs; kiti patriarchai 
ir-gi ilgai gyvenę, ilgiau, negu 
kad dabar žmonės gali gyventi. 

ĮTvardauskas velniui dušiųi užra
šęs ir užtai velnias jį atjauni
nęs, velnias taipgi atjauninęs 
Faustų. Raganos ir burtinin
kai mokėdavę žmones atjaunin
ti. Sukapodavę senute žmones, 
sudėdavę į bertainius, apipilda
vę kokiu ten misterimu skys- 
čiu, užraukdavę ir paskui savo 
laiku iš susirietusio senio pasi-, 
darydavęs j'aiftias ir gražus jau
nikaitis. Senovės religijų dva
siškiai, pasakojama, mokėdavę 
žmones atjauninti maldolmis ir 
šiaip savo rųšies apeigomis; tū
li vartodavę kokius ten šaknų, 
žolių ir lapų skystimus. Vienok 
visose pasakose nėra aiškių 
nurodymų kaip atjaunėti. Lie
tuvių pasakose suminėta, 
kad jei senis nevalgys druskos, 
tai ilgiau gyvens. Visose tau
tose randame bandymų, bet 
nerandame aiškių nurodymų 
kaip atjaumėti arba kitus at-

MOTERŲ BLUMĘRIAI
Augštos rųšies sateen, tamsių spalvų, kvalduoti keliai, 
mieros 27 iki 29, 98c. vertės, AAP
specialiai po Ovv

HAND BAGS
Tikro pin seal ir Morocco, juodi ir cordovan, šilko ir sku
tos pamušu, verti iki $4.98, C 9 QR
kiekvienas

BATH ROBES
Del moterų tikri beacon ir Lawrence, dailus ir kvietkutf- 
tais išmarginimais, trimuoti su satino, storas vvorsted, 
mieros 36 iki 46, QQ
specialiai po

VAIKŲ KELNAITĖS
Tamsios, iš vilnų ir ševjoto, gerai pasiūtos 
geros mokykloms kelnaitės

Alchemijos vaistai.
Alchemijos gadynėje butą 

stiprių bandymų surasti vaistų, 
kurie visas ligas išgydytų ’ ir, 
žinoma, senatvę atitolintų. Tų 
vaistų butą visokių, pradedant 
nuo paprasčiausių iki sudeti- 
niausių mišinių augalų ir gy
vūnų medžiagų. Vartota žolių 
lapai, gyvūnų 
net šlapimas, 
Vienok jokių 
neįrekorduota.

Tai buvo tamsieji viduram
žiai. Giltinė tada turėjo liue
sas rankas, žmonės mirdavo 
nuo visokių ligų; mirdavo nuo 
visokių epidemijų šimtais ir 
tūkstančiais...

matysime, ir slepiasi pasiseki
mas žmogaus amžių prailginti, 
senatvę atitolinti: juo žmones 
daugiau žinos apie savo kūnų, 
juo jie bus sveikesni ir ilgiaus 
gyvens. Ir ilgiaus jaunatve ga
lės pasidžiaugti.

Dabar gailime plačiaus pakal
bėti apie senatvės atitolinimų.

'Raukšlėtas nusenęs vėidas.
Musų laikuose yra daug žmo

nių, kurie valgo perdautg mė
sos, mažai vandens geria. Lai
kui bėgant jų inkstai pakrinka, 
viduriai sukieti; tokių žmonių 
oda negraži, pageltusi, veidas 
nustoja skaistumo; jie išrodo 
senesni, negu jų metai, čia, ži
noma, lengva pataisyti? reikia 
valgyti daugiau daržovių ir vai
sių, gerti daugiau vandens. Ko
ki nors geros rųšies riebalai 
įtrinti j veidų dažnai suteikia 
reikiamo skaistumo. Galima 
vartoti pudra (milteliai), ypa
tingai moterims, tiktai ji turi 
būti gera — be kokių norp nuo
dų, ypatingai be švino. Geriau
sia pudra padaroma iš ryžių 
miltų, krakmolo ir talko (lygios 
dalys). Visokį dažai sugadina 
veido odų. Kai dėl riebalų, tai 
galima panaudoti kadir alyvų 
aliejus — įtrinti į veido odų 
kas antrą dieną, o paskui pa
naudoti minėtą pudrą. Galima 
aptepti veidą alkoholiu (pridė
jus tris dalis vandens). Adre- 
nalinių liaukų ekstrakto skie
dinys irgi veidą atskaistina 
(skiedinys turi būti silpnas, 
apie 1 dalis adrenalino į 20,000 
dalių vandens)? - šitų skiedinių 
dažnai nevartoti.

(Bus daugiau)

KIAUŠINIAI
Parinkti Aprils, parinktas stakas, 
tuzinas

OBUOLIAI
“Try One” Tikrai geri obuoliai, 45 svaraį C 9 
j baksą, po' ųlt.fcU

ŠVIEŽIAI IŠTAISYTI VIŠČIUKAI
Tikrai švieži ištai
syti virimai viščiu
kai, subatoje svarui

Tikrai švieži ištai
syti kepimui viščiu
kai, subatoje, svarui 

25c

Tikrai švieži ištai
syti virimui viščiu; 
kai, subatoje, svarui 

19/20

GERIAUSIA PROGA ŠIANDIE INVESTUOTI 
PINIGUS YRA PIRKIMAS NAMŲ

Nekurie nepatyrę žmones skelbia buk tai namai 
atpigs, bet patyrę ir mandrus žmones žino jog pava
sarį namai bus dar brangesni.

Ta jus galit persitikrinti pas Kontraktorių kur 
pamatysit jog tris mėnesiai atgal galima buvo pabu- 
davoti namą pigiau negu dabar.

Dėlto mes patariam visiems susipratusiems 
žmonėms pirkti namus nelaukiant jokių atpigimų. 
Nes laukdami patrotysit nuošimtį ant pinigų ir tu
rėsit mokėti brangiau už namą.

Mes turim visokios rųšies namų, kiekvienoj da- 
lyj Chicagos. Kreipkitės ypatiškai pas mus ir išsi- 
rinkit sau tinkama namą! Didelį ar mažą, bile tu
rėsit savo. Tėmykit musu Bargenus laikraščiuose.

L. FABIONAS C0.
809 W. 35th St. 

CHICAGO. 
Tel. Blvd. 0611 arba 0771.

išmatos, sėklos, 
prakaitas ir tt.
tikrų rezultatų

'GEROVes skYRIUd 
į DEL APRŪPINIMO 
A MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Medicina tampa mokslu.
Paskui medicina tampa mok

slu. Surasta kraujo cirkuliaci
ja, išstudijuota žmogaus kū
nas, surasta iligų priežastys, iš 
pradžių fantastines, paskui tik
ros. Išsivystė vaistai, atsirado 
aptiekos. Dabar žjmonės pra
dėjo svajoti apie gyvybės elek- 
sirus, apie padarymų tokių vai
stų, kurie prailgintų žmogaus 
amžių ir senatvę atitolintų. At
sirado visokios rųšies Ponce de 
Leonų, kurie ieškojo gyvybes 
eldksiro visur, ieškojo vaistuo
se, žolėse, neištirtuose kraš
tuose, slaptuose šaltiniuose, mi
škuose. Ieškojo ir patys mirė 
beieškodami.

() medicinos mokslas visu 
smarkumu pasiėmė žmogaus 
kūną tyrinėtų ir surado tikrą
sias ligų priežastis. O sutradus 
priežastis, žinoma, galima rim
tai pakalbėti ir apie tų priežas
čių panaikinimų, apie ligų gy
dymų. Ir šiandie nėra baisių 
ligų: išgydoma raupai, džiova, 
sifilis, cholera, difterija ir kt. 
ligos. Saugojamoji medicina 
dideliais šuoliais eina pirmyn, 
kon ce n t r u odam a žynį iausias 
medicinos niokslb jėgas kovai 
su išvengiamomis ligomis, žo
džiu sakant, dinbalna rimtas 
darbas ir rimtų žmonių. Medici
nos mokslo populerizaviniu už
siima gabiausi žmones. Ir jau 
matome gerų rezultatų. čia tai,

Siame skyriuje mes talkas 

nuo įniko gvildensime rei

kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau* 
fty k adikly.1'

KOdikiy aprūpinimas Ir pe* 

nčjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mes tu* 

rime regullariškals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdentL.
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DALYKAI, KURIUOS MOTINA 
TURI ATMINTI

Niekad neduok kūdikiui maisto, be 
gydytojo įsakymo. Jei reiks, tai gy
dytojas pasakys.

Neduok kūdikiui vaikščioti kuomet 
jis dar perjaunas. Vaikštinėjimas, ar
ba stovėjimas kol kaulai dar nėra 
sutvirtėję, gali padaryti amžiųu uba
gu.

Niekados nelaikyk šlapios ar purvi
nos palos ant kūdikio. Nuimk tuoj 
ir išmazgok.

Duok kūdikiui užtektinai vandens, 
jei gydytojas nedraudžia. Vanduo 
turi būti pirma pervirintas ir atvė
sintas.

Paprastai lengvai ir greitai pri
tampa. Todėl, pradėk kūdikį mokin
ti gerų papročių.

Prie pirmo ženklo viduriavimo ar
ba vėmimų patartina šaukti gydyto
jas-Vartojamas pienas turi būti liue
sas nuo visų užkrėtimų. Eagle Brand 
Pienas yra liuesas nuo visų kenks
mingų bakterijų ir yra kūdikiui svei
kas maistas. "

Motinoms, kurios turi kūdikių, bet 
negali ju žindyti, stipriai patartina 
vaitoti Borden’s Eagle Pieną į bon- 
kutes. Tai puikiausias pienas ir ge
riausias cukrus moksliškai sulietas. 
Borden’s Eagle Pienas yra maistas, 
kuris auklėja stiprias kojas ir vik
rius kunus. Jis augina kūdikio svo
rį, kuris reikalingas jo normalybei ir 
sveikatai., Gydytojai jį rekomenduo
ja jau 65-i metai dėl jo augštos koky- 
bėsr Motinos patirs, kad ir šiaip 
sveiki kudykiai nuolatos augs iš 
Eae-le Pieno. Jei nežinai kaip varto
ti Borden’s Eagle Pieną, iškirpk ku
poną, kuris randasi musu laikrašty ir 
nasiųsk jj The Bordcn Company. o 
ii atsiųs visai dovanai pamokinimą 
jusli kalboje kain penėti kūdiki ir ki
tokios svarbios literatūros, kaip pri
žiūrėti save ir kūdikį.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Floridos Orendžiai
Gražus plonos žievės Floridos Orendžiai, 
su daug syvų (2 
iriausiai), tuzinui

ių paštu nei laiškais

:xx.23cJj
New Yorko Pirkinys Puikių 
Kautų Aukaujama Kaina! 
Didžiausias kaulų išpardavimas metuose — 1,200 puikių kautų nupirkome labai pigiai n "o New Yorko žino
mų išdirbėtų, nes jiems reikėjo pinigų! Kiekvienas kautas yra labai gražaus model:- ,'“J 1.....-5-15
išpardavimai yra tik šešėlis prieš šį. Jie yra geriausio materijolo, puikiausiai pasi’i 
trimingai ir vėliausių stylių — geriausiai dėvėti šiame sezone tokiomis žemomis kainon 

Gyvi modeliai parodys tuos kautus!
• DU LOTS:

taip kad buvusieji 
parinktų kailiukų

$21.75 $29.75
Verti iki $45

Materijolas Styliai
šilkiniai seal pliušai, Dvigubų 
fanced uolos, korakulai, Crushed 
pliušai, žvilganti britonia, suedine, 
bolivia, cordova velour.

Wrap kautai, iš šono užsegami, 
tiesių linijų, sportiškų modelių, 
bliuzių efekto; naujais kalnieriais 
ir* rankovėmis.

Kailiukų trimingai Spalvos
Iš Viatka coney racoon, ’soble opo- 
sum, fitch oposum, lapės muffion, 
beavette, Mandžurijos vilkų Fran- 
cijos coney, karamie.

MIEROS 16 IKI 20 — 36

Juodi, navy, rudi, reindcer ir kit 
fox, gražiai apsiuvinėti. Daug 
stylių..

IKI 46 — 48 IKI 52

1500 Sampelinių Skrybėlių 
Didelis pirkinys sampelinių skrybėlių nuo 3 išdirbejų, žema kaina. 
Nauji styliai moterų skybelių iš atin, velvet, trimuotos su sidabru ir 
auksu ir metalinio audeklo, su ornamentais, naujų spalvų.

SKRYBĖLĖS PO $3.98. Moterų šilkinės ir satino skry
bėlės trimuotos su kvietkomis ir kitais pagražinimais. 
Polk bonnet, tuhbans, grybų efekto ir close-fitting stylių, 
rudos, francuziškos mėlinos, kaip medis, rožinės ir juodos.

SKUBĖKITE VYRAI Į KLEIN BROS. DIDELĮ

"2 for 1” Drabužių Išpardavimą
2 kelnių siutai ir overkautai abudu už kainą vieno!

Nepraleiskit tos progos!! Bukite čionai! Pirkite 2 kelnių siutus ir ©verkautus arba 2 
©verkautus arba du 2 kelnių siutus už kainą vieno. Tikrai nepaprastas pasiūlymas, — 
pasinaudokite progai

zh kelnių siutas ir overkautas, $33
2 kelnių siutai yra vieneiliai ir dvieiliai arba sportiškų modelių, 

M w vilnoniai, naujų audinių, stylių ir pattemų.
OVERKAUTAI yra vilnoniai, extra stori, naujausių modelių, 

TT • • raglan arb# set-in rankovių.

2 kelnių siutas ir overkautas, $48
2 kelnių siutas augštos klesos modeliai, vilnoniai vorsteds, cas- 
simers ir šeržai, naujų stylių ir pattemų.
OVERKAUTAI yra plaid užpakaliais ir sutraukamais užpaka
liais, vilnoniai audiniai, gražiai pasiūti.

Califomia džiovinti ap- 4 9V>p 
ricots, svarui I fc U
Importuotos string fi- 4 9V>p 
gos, svarui v I v v 
čielos supakuotos tumei- 4 7 p 
dės, 3 kianai ■ I

Viščiukai šviežiai nuva- 1 
lytos, svarui -
Gražiai nuvalyti pavasariniai viš
čiukai, pienu maitinti, OE p 
svarui
Native sirloin steak, pasi- 99 p 
rinkto atpiovimo, svarui fcfcv

OOa Virta šinka, Majestic brand, atnio- 
fcvv vimas 38c., visas ar 99 p

pusė svaro 7
Pot roast, atplautas 
didelio šmoto, 
svarui

nuo native

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

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

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

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

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

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Buvusi Vcelik Studio
1147 W. 18th St, kampas May St 

Kalbame lietuviškai

Mrs.A MIGHNIEVICZ-VIOiKIENt
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paine

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; ib 
gai prakt akavu
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie! 
gimdymą, laiki 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už 
rimas, 
kiuose 
se

dyką pata- 
, da ir kito 
i reikaluo

merginoms; kreip 
kitės, o rasite] 
pagelbą.

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

Prospect 2992
Spccialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys} 
temos armeni- 

' i 'ir 
chroamatikų.

Žinomi muzi
kantai vartoja 

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St*, 
Netoli Kcdzie Avė., Chicago, UI.

Mg*
I

4— kų, pianų 
■H F
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kiek balsy paduota už 
socialisty kandidatus

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

ATDARAS VISĄ DIE
NĄ LIG 8 VALANDOS

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

Lapkričio 6 d. įvyko teisėjų 
rinkimai. Socialistų Partija 
statė kandidatus visoms vie
toms. Už jos kandidatus pa
duota balsų sekamai:

Marcus H. Taft .......
Keliam Foster ...........
Jason A. įmes ...........
VVilliam Steik ...........
John M. Collins ....
Pierce L. Onderson....
Leon J. Eli..................
Mary O’Reilly ...........
Ilerman Dickstein ....
Chas. V. Johnson...... .
John

' Ivar A. Anderson ....
Otto
Bernard Berlyn .......
John T. Whitlock.......
Mike Ladevich ...........
David Norstedt .......
Raphael B. Green ....
Harry E. Aldrich ....
Bernard Kortas .......
Samuel Block ...........
Swan M. Johnson ....
Daniel Uretz ...............

Tai atsitiko spalių 13 d. Apie 
lapkričio 5 d. Naylorui pasise
kė išsprukti iš “nevalios”. Jis 
sugrįžo Chicagon. Bet jam 
tapo pranešta, kad Leonardai 
vėl išvažiavo jo pasiimti.

Naylor pranešė apie tai po
licijai, o pats užrakinęs ofisą 
ėmė daboti, kada gatvėje pasi
rodys Leonardai. Kada jie pa
sirodė, tapo pranešta detekti- 
mas, kurie ir suėmė “kolekto
rius”. Pas juodu rasta revolve
riai ir daug amunicijos. Abu 
tapo pasodinti į kalėjimą.

“Tai bent tvarka”, įtūžusiai 
kalbėjo Leonard
“Tašai žmogus, Naylor, yra sko 
lingas $9,000 musų kompanijai 
ir jisai yra liuosas, o mano sū
nui ir man tenka eiti į kalėji
mą”.

Čia, girdi, kluxiškų metodų 
negalima naudoti, pastebėjo 
jam kalėjimo užveizda.

Pastebėki! žinokit Skaitykit 
Didelis lienos Osmos išpar- 
davimas Nei, Lapkričio 25

tėvas.

C. Flora

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

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

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Branstetter

16,241 
15,020 
14,229 
15,751 
15,177 
13,339 
13,901 
14,553 
14,152 
15,183 
14,056 
14,599 
14,618 
13,907 
14,156 
13,530 
14,029 
13,875 
14,110 
13,684 
16,187 
14,941 
14,217

Lietuvių Rateliuose
Mokslo Draugy paskaita

Kaip rutuliavosi demokratijos 
idėja.

Daerborn, M o n r o e Clark

Neteko liauky
Užmigdę šoferį chloroformu, 

padarė jam operaciją.

ŠIANDIEN IR SUKATOJE

Einame Lauk
Iš Biznio

Paskutinis pranešimas didžiau
siam pasirinkimui.

Visiems vienoda kaina.

už kiekvieną rūbą daugiau;. Nelauki
te kol bus didelis prisigrudimas. At
eikite utaminkais iki 9:30 valandą 
vakare, ketvergais — 9:30 vai. va
kare, subatoje iki 10 valandos vaka-, 
re, nedalioj iki 2 vai. po pietų.

Siutai ir overkautai žemiau kaiųų. 
Jums reikia overkauto dabar ir jus 
galite gauti jj jūsų pačių kaina.

4000 siutų ir overkautų jau yra par
duota, 5000 siutų ir overkautų dar 
yra likę. Ateikite ir persitikrinkite 
patys. Pirkite savo rubus tiesiai nuo 
išdirbėjų bet ne nuo agentų, kurie 
rokuoja jums

s20 *25
Siutai ir ©verkautai nuo

$20
ir augščiau.

1IVERSAL
CLOTH1NG CO
1228 So. Halsted St Chicago, III.

Kartą paskilbęs Chicagoje 
adv. Clarence S. Darrow pasa
kė, kad nebūtų jokio skirtumo, 
jeigu piliečiai ne balsuoti eitų, o 
butų sveriami: kuri partija 
daugiau svertų, tai ir butų pa
vesta šalies valdžia....

Prie to esą susiveda demo
kratijos principai.

Tai, žinoma, vienas Darrow’o 
parodoksų, kurių jis nemažai 
yra sugalvojęs.

Vėl nauja sensacija. Chica-| Bet kas yra ištikrųjų demo- 
giečiai jau buvo bepradedą už- kratija? Nuo kada žmonės 
miršti prieš kelis mėnesius pa- ėmė kalbėti apie demokratiją, 
darytas praeiviams operacijas, vykinti ją gyveniman?
bet dabar ir vėl... > I Kas

Charles Ream, taxi šoferis, I duoti patenkinančius atsaky- 
apie antrą valandą nakties ėjo mus? Tikrai tokių 
namo, 5217 Dorchester Av. Ne-1 daug.
tikėtai privažiavo prie jo au-| mokratiją prikalbame devynias 
tomobilius, iš kurio iššoko du I galybes../ žodžių...
vyrukai. Grūmodami revolve- Sekmadienį,, lapkr. 25 d., 
riais jiedu privertą Reamą sės- 10:30 vai. išryto, Raymond In- 
ti į automobilių. Nusivežė į nuo- stitute (816 W. 31 St.), P. Gri- 
šalią vietą piktadariai chloro- gaitis, “Naujienų” redaktorius, 
formų užmigdė savo auką. laikys paskaitą tema Demo-

Kas paskui dėjosi — Ream kratija istorijoje.
nežino. Po trijų valandų jis Tat nepraleiskite progos iš- 
prabudo ir pajuto neįmanomą girsti tą taip labai įdomią pas- 
skausmą. Dasigavęs iki pirmos I kaitą._ Aida.
gyvenamos vietos, jis pasišau-l 
kė automobilių. Chicago Me-| 
morial‘ligoninėje Dr. Orlando 
F. Scott išegzaminavo Reamą. 
Jam esančios išplautos liaukos.
Operacija padaryta sumaniai. I Praeitą trečiadienį Chicagos 
Tokią operaciją, sako Dr. Scott, I Apskričio Liet. Vyčių choras, p. 
galėjo padaryti daktaras arba I a, Pociaus vedamas, davė kon- 
paskutinio kurso studentas me- certą čekų Sakalų salėj, Town 
dikas. Priegtam operacija ga-|of Lake.
Įėjo būti padaryta ligoninėje! Apie tą koncertą sužinojau iš 
arba šiaip kur nors gerai įreng- įdėtos praeitą šeštadienį žino
toje vietoje. LqS “Naujienose”, kur buvo pa-

Ream yra dar visai jaunas įsakyta, kad koncerte dalyvau- 
vyrukas, nes turi tik 22 metu. sią solistų _ pp. janušauskie-

IšpradŽių buvo manyta, kad Rakauskienė etc. Pasirodė 
tai buvo padaryta keršto tiks- betgi> kad “Naujienos” klaidin- 
lais. Vienok patirta, kad jau-Į gai buvo informuotos. Vienin- 
nuolis vedęs labai pavyzdingą tėliais solistais buvo p-Iė A. Bė
gyvertimą ir jokių priešų netu-1 reckaite ir p. J. ' Ramanauskas, 
rėjęs. lat spėjama, kad iš jo!§įaįp vįs^ programą išpildė pat- 
liaukos pavogta tuo tikslu, kad I saį choras ir jo grupės — akte- 
atjauninus kokį nors senį. Las įr vįenų mergaičių grupė.

Policija daro pastangų, kadjQboras ne didžiulis, viso apie 
suradus kaltininkus. Į trisdešimts penki žmonės, bet

Ituri gerų balsų, ir visa ką dai- 
Inavo, sudainavo neblogai, šiek 
įtiek nesklandžiai ėjo pirmuti- 
Inės dainejės, bet toliau pasitai
kė ir jau -kur-kas sunkesnės 

Susidūrė gatvekariai sužeista | kompozicijos, kaip Sasnausko
23 ir užmušta vienas vaikas. I “Užmigo žemė” arba dagi Han-

Įdėlio “Messia” išėjo visai pa-1 
Prie Dearborn ir Kinzie gat-1 kenčiamai.

vių susidūrė du gatvekariaiJ Solistų*_  p.
Sužeista 23 žmonės. <’ ’
mey, 12 metų vaikas, tapo mir-|karėlių koncertuose

gali į tuos klausimus

rasis ne-
O nežiūrint to, apie de-

Liet. Vyčiy Koncertas

Smulkios žinios

Ramanauskas 
John Zi-1 kaį nepretenzinguose musų va- 

■ - ‘ gali dai
linai sužeistas. * I nuoti. Turi vidutinį tenoro

I balsą ir, matyt, turi noro dai- 
bent kolektoriai. I nuoti. Bet dar to nepakanka. 
W. Naylor, Santex I jej turėtų noro, o gal dar ir pro- 
kompanijos viršinin-1 gumų, rimtai lavintis pas tik-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8982

3514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO. ILU

Tai
Roger 

Products 
kas (309 S. La Šalie St.) prasi-|raj gerą ir sąžiningą maestro, 
skolina Serviette kompanijai iš Įgalėtų gal geras dainininkas iš- 
Chattanoga, Tenn., $9,000. Tos Į 
kompanijos vedėjas E. P. Leo-| 
nard su savo sunum atvyko Į'
Chicagon iškolektuoti skolą. I Ar jus žinote, kad 
kadangi p. Naylor pasakė ne-1 Lietuva turėjo armijos 1922 me- 

o-nli^ tnni ta ąkola atmokėti I Juose 30,000 vyrų? Ar jus žinote,,ai}S tuoj tą SKOią atmoKeti, j įa(j Helmar Turkiški cigaretai yra
;ai Leonardai grūmodami re- supakuoti į popierines dėžutes kur 
volveriais išsivežė jį pas save, susilaužymo?10 suslIankstymo ir

(Tąsa ant 7-to pusi.)

MM - ------------------------------ '-----------------

ATEIKIT NEDELIOJ
Pasinaudokite progų musų žemomis kainomis pirmiau negu didelių namų sta
tymas prasidės ateinantį pavasarį, tuomet kainos bus dvigubai ar tribubai 
didesnes. Didele mokykla ant žemes, krautuvės ir bažnyčios netoli tos pra- 
pertės ir netoli nuo C. B. & Q. stoties, šešiasdešimts traukinių dienoje. Fėras 
mažiau negu 10c. Tik 35 minutės važiavimo nuo Union Stoties.
Tikrai ateikite nedėlioj. Statykit sau namų kaip jums patinka ir turėkite 
užtektinai vietos dėl mažos vištų farmos, daržovių daržo, kurie sumažins jūsų 
gyvenimo išlaidas.
Atsiminkite, tai yra jūsų paskutinė proga.

Nedėlioję, Lapkričio 25tą d.
DYKAI NUVEŽIMAS

Musų vyrai dėvinti raudonus ženklus pasitiks jumis prie Western Avė. ir 18 
St. Stoties C. B. & Q. geležinkelio.

Treinu Laikas
C. B. & Q. Stotis prie 18 ir Western Avė.

9:45 iš ryto 1:45
10:47 iš ryto 2:30
11:40 iš ryto 4:12

po piet 
po piet 
po pdet

$179 y/4 Akerio Taip Pigiai, Kaip $179 
$395 ^z Akerio Taip Pigiai, Kaip $395 

$50 iki $100 Cash, Balansą 
$5 iki $10 per Menesį

Nei vienas lotas laike šio išpardavimo neduodamas be depozito. Ateikite pa
sirengę daryti biznį. Pasinaudokite proga kurių mes jums suteikiame.
Atsiminkite ateikite pas 18 St. ir Western A v. stoties C.B.&Q.R.R.

Vardas
Adresas

t L

Town of
Lake

KOJĮĮ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

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

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

suoliukas.
$15 mėnesi ' nuo atsako- 
mingų žmonių. Atsišau
kite.

po

iršiandien

. . KUPONAS
Praneškite man apie jūsų didelius lotus prie C. B. & Q. R. R. Aš labai žingeidauju apie juos.

OLIVER SALINGER & CO
629 First National Bank Bldg.

Suburban Departamentas

$195
Už tą kainą nupirksite 88 
tonų grojiklę -j-*--1— 
120 muzikalių rolių ir

pianino,

Priimsiu

338 S. ASHLAND BLVD.
ant kampo Van Buren St.
klauskite Mrs. Walker’s.
Grojikliai pianai.
Atsišaukite
rytoj iki 10 vai. vakare.

TAI YRA TIKRAS

BARGENAS 
žmones rašo mums, kad tik mes duodame 
TIKRĄ BARGENĄ, nes parduodame knygas 
už PUSĘ KAINOS.
Taip, Gerbiami Draugai, mes nesimonkiname su 
25% ar 35%, bet duodame 50%, vadinasi, par- 
dūodame knygas už pusę kainos.
Reikalaukite musų naujo knygų katalogo, o pamatysite — ko 
dar nematėte ir išgirsite — ko dar negirdėjote. Tik prisiųskite 
savo adresą, o katalogą greitai gausite.

Musų adresas:

MARGERIO KNYGYNAS
PARDUODA KNYGAS PIGIAUSIAI 

2023 Saint Paul Avė., 
CHICAGO, ILL.

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

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Garsinkitės Naujienose



Penkiadienis, Lapkr. 23, NAUJIENOS, CEcfig-o, M

iūviu Rateliuose. Poetas.

(Tąso nuo G-to pusi.)

eiti, bent neblogesnis už kai ku
riuos Kauno operos artistus, 
kurių mes čia turėjome laimės 
girdėti. Kol kas — na, pakaks 
tiek. P-lė A. Bereckaitė teko 
man pirmą kartą girdėt. Padai
navo Petrausko “Pasakyk Lie
tuva mylimoji” ir encore. Su
domina savo natūraliai gražiu, 
skambiu, apvaliu soprano bal
su. Rimtai palavintas, išmik
lintas, nušlipuctas — tikrai ne 
tik vakarėlių koncertuose butų 
klausytinas. Kiek nemaloniai 
užgauna ausį 
tarimas “s”, “š” 
jaukiai švagžda
bet nuo to tur būt nelengva čia 
gimusiems atsikratyti.

p. Pocius dar skambino savo, 
matyt, labiausiai mėgiamą 
Saint-Saeno “Allegro appassio- 
nata” ir, kaip paprastai, skam
bino meistriškai ir su verva.

Publikos buvo susirinkę ne
daug, apie pusantro šimto žmo 
nių. Parapijiečiai, matyt, ne
labai mėgsta dailę, nė į savo 
koncertus nesilanko.—Xy.

vei- 
Tik

amerikoniškas 
garsų — ne

dainuojant;

Visi žino kokio tipo turi būti 
poetas. Juo tai ir yra p. J. Au- 
rustinavičius.

Kunigaikštis.
Aš neminėsiu kokio tipo 

kalas reikalauja tai rolei,
tiek pasakysiu, kad atvaizdini- 
mui tos rolės “Birutė”, pasky
rė Alex Micevičių.

šie suminėti artistai vaidina 
vadovaujančias roles. Bet stam
biausiu faktorium veikale yra 
ne kas kitas, kaip choras. Nors 
*ykį “Birutės” 
/erstas mums 
Tuoti. Choras 
lainų.

Palaukime
kaip ta kombinacija, 
danti iš dviejų gražių panelių 
“Birutės” ir “Sylvijos”, pasiro
dys lapkr. 29 d. South Side 
Turner Hali, 820 N. Clark St.

Nors tai erdvi svetaine, te- 
čiaus įsigykit bilietus iškalno 
“Birutės” konservatorijoj 
L Halsted St.—Tai taip.

kaip tai: daktarą A. Montvidą 
—lietuvių kalbos; p. P. Sarpa- 
lių—muzikos ir dainų; p. Aldo
ną Rugiutę — fiziško lavinimo, 
—ir toliaus augs ir bujos nu
šviesdamas visą Northsidės lie
tuvių padangę. Visos pamokos 
atsibuna Liuosybės svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. *

Lietuvių kalbos—kas 
dienis nuo 2 v. po piet.

šokių bei žaismių kas septin- 
tadienis nuo 9:45 v. ryto.

Dainų nuo 10:30 v. ryto.

šešta-

šokis, surengtas A. žvaigždės 
L- P. P. kliubo. Publikos buvo 
daug, ypač jaunimo, kuris gra
žiai ir blaiviai linksminos iki5 
vėlybos nakties. Pelno atliks 
apie 200 dol. Virš minėtas kliu- 
bas visad turi pasekmingus va
karus su šokiais, kuriuos daž
nai rengia. Vieną balių su vi
sokiais įvairumais rengia sek
madienį, gruodžio 1 d., t. y. 
prieš pat adventą. Į balių ti
kimasi sutraukti dar didesnj 
jaunimo būrį.

—Roselandietis.

Iš West Pullmano
Buvusieji ir busimieji vakarai.

choras bus pri- 
daugiaus &udai- 
dainuoja net 16

ir pamatysime, 
suside-

Roselandas Jaunoji Birutė
Kas veikiama draugijose. Jaunieji birutiečiai sekamą sek

madienį duoda koncertą.

Vaikų

3252

North Sido
draugijėlės “Bijūnėlio” 

darbuotė.

Iš “Birutės"
Operetė “Sylvia”

—Eisim pažiūrėti “Birutės’ 
statomą “Sylvia”, — taip visi 
chicagiečiai dabar kalba. Beliko 
tik viena savaitė iki “Sylvijos”.

Daugelis, beabejo, žingei 
dauja, o. ypač tie, kurie jau ma
tė šį veikalą, statant, kaip “Bi
rutė” pasirodys? Kokie bus ar
tistai? Kas diriguoja? Kas 
vadovaujančias roles vaidina?

Tokius klausimus sau visi 
stato. Taigi į keletą klausimų 
aš mėginsiu atsakyti.

Vakar buvau “Sylvijos
peticijoj ir štai ką aš ten ma
čiau ir girdėjau.

Dirigentas.

Dirigento reikia rimto žmo
gaus ir žinančio kiekvieną akor
dą visame veikale taip, kaip sa-

Juo ir bus 
didelę at
virutės”

re-

veikalą p.

Turiu pabrėžti, kad “Bijū
nėlis” sparčiai žengia pirmyn 
kaip nArių skaičiumi, taip ir 
nokslo bei meno srityje. Nuo 
'apkr. 25 d. įvedamas naujas 
skyrius ,tai yra šokių ir žais
mių. Skyrių pasižadėjo vesti 
panelė Aldona Rugiutė. P. A. 
Rugiutė northsidiečiams yra 
serai žinoma, kaipo darbšti ir 
energinga visuomenės veikėja. 
Prie to bėgiu kelių savaičių lai
ko ji baigs augštąją mokyklą 
kolegiją — Chicago Normai 
School of Physical Education. 
Kas liudija, kad vedimui virš- 
minėto skyriaus ji yra pilnai 
rtsakanti. Northsidės lietuvių 
visuomenė pilnai įvertina “Bi
jūnėlio” draugijos dedamas pa
stangas pramokyti jaunąją 
?entkartę savo tėvų kalbos, 
meno, ir fiziško išsilavinimo. 
Todėl prisiunčia savo vaikučius 
ne vien tik arti apsigyvenę, bet 
ir toliaus gyvenanti, kaip tai: 
nuo Lincoln park, Portage park, 
Humbold park ir kit. apylin
kių.

“Bijūnėlis”, turėdamas ga
bius ir energingus mokytojus,

Lapkričio 12 d. K. Strumilo 
svetainėj laikė mitingą A. L. 
Politiškas kliubas, kuris nese
nai susitvėrė, būtent, praeitą 
pavasarį. Kliubas gerai gy
vuoja, kas mitingą rašos vis 
nauji nariai, kurie nori patapti 
Amerikos piliečiais, nes kliubas 
pagelbsti išsiimti antras popie- 
ras. Viršminėtame mitinge bu
vo svarstyta naujoji konstitu
cija ir keletas punktų liko pri
imta. Paskui nutarta surengti 
balių sekmadienį lapkričio 24 d., 
K. Strumilo svetainėj.

Girdėti, kad baliaus komite
tai gerai darbuojasi ,kad su
traukti visą vietinį jaunimą.

Pasamdyta geras orkest
ras. * $ *

Lapkričio 17 d. buvo “Auš
ros” knygyno “vakaruška” su 
lietuviškais šokiais. Publikos 
buvo vidutiniškai, kuri noriai 
sušelpė “Aušrą”, nes atliko pui
kaus pelno iš saldainių ir tikie- 
tų. Pelnas eis palaikymui Auš
ros knygyno, kuris randasi 
10900 So. Michigan Avė., 2-ras 
aukštas.

Paskutiniu laiku “Aušros” 
iždas buvo gerai aptuštėjęs iš 
priežasties bolševikų netaktiš
ko šeimininkavimo.
draugi j ų delegatus bolševikai 
išėdė, kiti delegatai patys nebe
lanko mitingų, nenorėdami būti 
renegatų pastumdėliais. Drau
gijoms, palaikančioms “Auš- 
hą”, reikėtų atkreipti domės į 
tai; jog “Aušra” nėra bolševi
kų propagandos biuras, o yra 
bepartyviška kultūros įstaiga. 

* * *
Lapkričio 18 d. toj pačioj 

svetainėj buvo “moon light”

Sekmadienį, lap. 25 d., Mil
dos svetainėj (3142 S. Halsted 
St.) Jaunoji Birutė rengia drau
gišką vakarėlį su muzikaliu 
programų. Bus orkestras, cho
ras, duetai solistės—solistai ir 
magaryčioms dar kalbėtojas. 
Taigi bridgeportiečiai turės 
progos dar sykį pasigerėti jau
nųjų artistų koncertu.

Berods, daugumas bridgepor- 
tiečių jau senai su nekantru
mu laukia jaunųjų birutiečių 
vakarėlio. O tai parodo ir tas 
faktas, kad vakarėlio komitetai, 
vos tik atspausdino tikietus, o 
jaunieji artistai paima ir par
duoda. Į dvi savaites laiko dau
giau kaip 100 tikietų parduota.

Taigi tas aiškiai parodo, kad 
visuomenė užjaučia Jaunosios 
Birutės siekimams.

P. Sarpalius iš savo pusės 
ketina sutaisyti tokį progra
mą ,kokio dar lig šiol niekas 
nebuvo girdėjęs iš 
draugijėlių.

Visą to vakaro pelną Jaunoji 
Birutė ketina paskirti nupirki
mui muzikalių instrumentų ir 
duoti progos mokytis i^iuzikos 
tiems jaunuoliams, kurie turi 
prigimtus muzikai gabumus, 
bet neišgali ųusipirkti instru
mentų.—Japų Janis.

čia gerai gyvuoja SLA. 55 
kp., kuri surengė puikų koncer
tą lapkričio 10 d. Bajorūno sve
tainėj. Programą išpildė R. D. 
Stygų orkestras, vedamas F. 
Juodžio. Orkestras grojo ge
rai; publikai labai patiko. So
lo dainavo L Ivanovas prita
riant orkestrui. Išėjo gerai, 
prisėjo jam atkartoti vieną dai
ną, nes publika reikalavo. Iva
novas turi puikų balsą, tik rei
kia jį lavinti; butų puikus te
noras.

Olga Datgiutė sudainavo vie
ną dainą angliškai. Išėjo gerai. 
Taipgi dainavo orkestro vedė
jas F. Juodis pritariant gita
rai; publikai patiko. Smuikos 
ir piano solo išpildė Kenstavi- 
čiukai; atliko gerai, 
darbe tėvams 
kad savo vaikus 
ir lavina.

Po koncertui
Publikos buvo nedaug. >i< * *

Prieš adventus visos vieti- 
tinės draugijos rengia vakarus. 
TMD. No. 2 rengia balių lapkri
čio 24r d., ant rytojaus lapkr. 25 
d. West Pult Pašelp. Kliubas 
rengia balių K. Bajorūno sve
tainėj. Ir West Pillmano para
pija norėjo pasipinigauti; su
rengė balių net Roselande 
Strumilo svetainėj. Pasisam
dė juodukus muzikantus. Pub
likos susirinko mažai ir ta pati 
pyko ant komitetų kam juodu-, 
kų orkestrą pasamdė.

—žemaitis.panašių

buvo šokiai.

Už tai 
Kenstavičiams, 

gerai auklėja
1841

suk-No. 1841. Paskiausios mados 
nia. Išrodo lyg suknia, lyg apsiaus
tas. Labai patogi rudeniui dėvėti.

Sukirptos mieros 36, 3$, 40, 42, 44 ir 
46 colių per krutinę.

36 mierai reikia '3% yardo 40 colių 
materijos ir % yardo 27 colių materi
jos apikaklci ir -juostai . 1 ,*

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

Icrasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept;, 1789 So. 
Talsted St., Chicago, III.

Nekuriu

chi-

Kazys Jančius 
Chicagoje '

P-as K. Jančiųš, žinomas 
cagiečiams lošėjas, dabar dirba-
lošia filmoms. Važiuodamas 
Californijon sustojo porai die
nų Chicagoje. išvažiuoja penk
tadienį dirbti prie Famous 
Players Lasky Corp. Laimin
gai.—Raganius. (

Lietuvos Dukterų Drau
gystes pranešimas

Teismas laimėtas. Kvietkienė 
su savo šalininkėmis bylą pra
lošė. Ar joms ne sarmata da
bar pažiūrėt į tas moteris, ku
rias nekaltai šmeižė visokiais 
budais. Mes tylėjom, laukėm 
galo. Dabar jau teismą laimė
jom ir paskelbiame viešai.

Pirm. A. Cheplinskienė 
Rast. K. Smergelienė 
Ižd. P. Bungartienė.

GARSINKITIES
NAUJIENOSE 1

• NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

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

Mieros ,. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

( Miestas ir valst.)

LIETUVON— 
nerašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Nau j ienas labiausia
mėgsta.

Motinos! Gydykit
Šalčio Ligas Tie

sioginiu Budu
Išgydyk tik sykį šaltį su 

Vioks VapoBub ir jus jau pri
imsit jį, tą išlaukinį gydymo 
būdą, nuo visokių šalčio ligų 
dėl visos šeimynos.

Kada vaikučiai pareina šla
pi ir šniukčiodami, aptepk 
Vioks aplink gerklę ir krutinę 
ir apdek su šiltu pieneles au
deklu. Vicks netik persisun
kia kaipo linimentas, bet jo 
dalis, kurios garuoja nuo kū
no šilumos, yra įkvėpuojamos 
per visą naktį.

Vaikas paprastai yra geresnis 
sekamam ryte ir, be blogumų, 
kurie yra paliekami per imą, 
mas vidun gyduoles.

Tajipgji nau'dingas suaugu
siems.

Gaunamas visose aptickose.

VICKS
W VapoRub

vo penkis pirštus.
A. Olis, kuris paims 
sakomybę išlaikymui 
dabartinio tono.

Jam prirengs visą
A. Kvedaras, “Birutės” chorve- 
dis, atiduos į dirigento rankas, 
ir tai dėl to, kad patsai p. Kve
daras dalyvauja vaidinime, nes 

, nėra kam jį pavaduoti.
Vadinasi

“Sylvijoj”.
p. A. Olis debiutuos

“Sylvia”.
reikia gražios, išle-

Dabar yra laikas siųsti PINIGUS LIETUVON
idant gautų ant KALĖDŲ

|Norėdami|Gauti Teisingą ir Atsakanlįtj Patarnavimą|Visados Kreipkitės Į

Physical Gulime Institute?
DR. J. A. VELONIS ' 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera- 

• cijų, — naujausiais budai?,.' 
4204 Archer Avė. Brighton Park, 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
.T

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatves
*

Tcl. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vištidei 
patarnauju kuogeriausiai 

k M. Yuška 
3223 W. 38th St., Chicago, .11. 
..................... i .. ...... e ~a<

GYDOME SERGANČIUS 

$10 MAY $1 
EGZAM1NACIJA

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

Pasižiūrėkime į vidų savo orgu>mo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties 

kių pasekmių, Šiandien dar turime 
ti - tą Y>uikų pasiūlymą, pagamintą 
ELECTRO MEDICAL DOCTOIIS, 
vena 
Avė.

AMERIKOS SKYRIUSEUROPOS SKYRIUS

Vincas.

Jisai yra tvirtas, 
nebijo, turi ture-' 
Juomi ir yra p.

Ūkininkas, 
atviras, nieko 
ti gera basa. 
A. Kvedaras.

l>e jo- 
priiin- 

per 
kurie gjy- 

nuolat po num. 136 South VVabash

McCarthy
Chicago

vakare f'ere-
Nedčli-jje nuo

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antltoxinU8 BaKteriue, o 
taipgi EuropiŠkua intrevenaua specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose ntsitikimoee

Ar turite

AiS,

išbėrimus? Ar slenka jūsų plnu- 
turite šašus ąnt lupų arba gerk- 
nupuola svarumas, ar juuėiatle* 
bunervuotas ir ar neturite noro 
Ateikite ir sužinokite apie tikrf 

, kad ner- 
gyvaslim, o gyvastimi nervų yrą

Sylvijos 
pintos panelės. Jąja ir yra 
p-ia Z. Krasauckienė, o kiek ji 
tinka tai rolei, tai jus patys ga
lėsit spręsti.

Jie debiutuoja.
Elsie ?
Elsie yra kaimietė, nerangi, 

bet labai geros širdies. Jaja 
bus ne kas kitas ,bet p-ia S. Če- 
rienė. Jus gerai dar atsimena
te ją iš “Bailaus Daktaro” kai
po “Oną”.

■?.Y’

' L >5
M*’ * *• ■ 
•I* • •

iI
ONA POVILIONIENĖ

Po ilgos ligos 7:30 vai. 21 
d. lapkričio persiskyrė su 
šiuo pasauliu; paliko nuliū
dime vyrą Antaną ir 3 sūnūs 
brolį gyvenantį Amerikoj ir 
seserį Lietuvoj. Paėjo iš Vin- 
greliškio kaimo, Vaškių vai., 
Biržų apskr. Laidotuvės atsi
bus 24 lapkričio subatoj 8 
vai. iš ryto iš namų 6825 S. 
VVestern Avė. i Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčių 44-th and 
Fairfield Avė. o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Meldžia
me visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuiiudv vyras, brolis
ir sunai.

Norėdami gauti teisingą patarnavimą, at
sakančių žmonių, visados kreipkitės į —

Greitai pristatome pinigus į Lietuvą 
ir į visas dalis svieto.

Parduodam laivakortes ant geriausių 
laivų iš Lietuvos ir į Lietuvą.

Parupinam pašportus ir vizas. Įšiuri- 
nam bagažus iki Lietuvos.

Padarom visokius Notariališkus raš
tus (Doviernastis ir 1.1.)

Esam registruoti Notarai pas Lietuvos 
Atstovybę Washington’e.

Perkam, Mainom ir Parduodam na
mus, lotus, farmas ir biznius.

Parduodam pirmus Morgečius atne
šančius 8% ant metų.

Peržiurim (Examin) Abstractus ir 
padarom visokius pirkimo ir par
davimo raštus.

Įšiurinam turtą ir gyvastį geriausiose 
kompanijose.

Parandavojam Bankines dėžutės 
(Boxes) $2.50 ir augš. metams.

S.L FABIONAS COMPANY
RE

FOREIGN EXCHANGE
MORTGAGES

T

SIEAMSHIP TICKETS
INSURANCE

lt

REAL ESTATE
Phone Boulevard 0774 arba 06W809 West 35th Street, arti Halsted

Nurodome abejotinose atsitik Imoee uiaL 
krėtimą, nežiūrint hnt kiek menka# ir ne
kenkiantis guli ifirodyti Ar turite retima- 
tiukua skausmus kaulose? Sukus, rudas plėt- 
mas arba 
kai? Ar 
Įėję? Ar 
pavargę's, 
gyventi? _______ .. _________
stoi’j jūsų sveikatos. Atsiminkite, 
vai yra 
kraujas.

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

Electro-Medioal Doctors
Po vadovyste Dr. R. G

136 Wahash Avė...
Valandos nuc 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare 
0 vai. ryto iki 1 vai. po • '

'
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Pranešimai' PRANEŠIMAI JIESKO KAMBARIŲ RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME T

NAMAI-ŽEME

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

Trie 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. Halsted St.

Mokslo Draugų paskaita. Sekma
dienį, lapkričio 25 d., 10:30 vai. ryto, 
Raymond Chapel (816 W. 31 St.) 
įvyks Mokslo Draugų paskaitą. Pre
legentu bus P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Paskaitos tema Demo
kratija istorijoje.

Kas yra demokratija? Nuo kada 
demokratijos idėja ėnvė pas žmones 
atsirasti ? Kaip vystėsi ta idėja ?

Tie klausimai privalo rūpėti kiek
vienam, kin is domisi tuo, kas šiandie 
dedasi aplinkui.

PAJIEŠKAŪ kambario, geis
tina, kad butų Cicero, 11'1. Kam
barys turi būti švariai užlaiko
mas. Atsišaukit laišku. P. J. 
Burdulis, 1938 So. 49th Ct., Ci
cero, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

Turiu parduoti tuojąu savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus. Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu' ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė., 
1 lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Turi būt parduota 
greitu laiku, nes einu į kitą 
biznį.

1209 So. Cicero Avė., 
Cicero, III.

TIKRI BARGENAI!

NAUJOS SODYBOS

Dramatiško Ratelio repeticija Už
burtų Turtų įvyks penktadienį Nov. 
23 <1. Meldaio svetainėj. Visi lašėjai 
būtinai turi atsilankyti. ,

— Valdyba.
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.

Birutės Kalno Draugija rengia 
Rožinį balių, subatoj, lapkričio 24, 
Mildos svetainėje 
SI. Bus 
kviečia

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje Centro valdybos ir kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienio vaka
re, 7:30 vai. lapkričio 24 d., Raymond 
Institute.

t^Chtro mitingas prasidės lygiai 7 
vai., kuopos kiek vėliau.

Visi nariai būtinai turi atsilankyti.
— Valdybos.

RENDON 1, 2 arba 3 kamba
riai yra šiluma, šviesa, telefo
nas ir kiti patogirinai.

6420 S. California Avė.
Tel. Republic 8581

kos 
čioj

giai 
ku.

susirinkimas įvyl 
re, 7:80 vai. lapk REIKIA DARBININKy

MOTERŲ

3142 So. Halsted 
gražus rožinis balius. Visus 
atsilankyti. —Komitetas.

Praktikos dainų ir muzi
j lapkr., Fellovvship 

. 33-rd PI. pradžia ly-

Extra _
Jaunosios Birutės įvyks pėtny 

23 dieną 
833 \V.____

7 valandą vakare. Bukite lai- 
— Valdyba.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks lapkričio 25 d., 7 "30 
valandą vakare, Raymond Institu
te (816 W. 31 St.).

Programas bus labai įdomus, lai 
visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Iš “Birutės”.
Kaip žinomą, Padėkavonės dienoje, 

lapkričio 29 d., “Birutė” stato opere
tę “Sylvia” South Side Turner Hali 
salėj, 820 N. Clark. Bilietai jau par
davinėjama. Jie galima gauti šiose 
vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuj, 3210 

So. Halsted St.
“Birutės” konservatorijoj, 3252 So. 

Halsted St.
Kulio aptiekoj.
Universal State Banke.
Pasiskubinkite bilietus įsigyti iš- 

kalno.

REIKIA —
mųterų sortavimui popierų 

atkarpų. Gera alga. Atsišaukite.
Frances Hughes Co.

1405 W. 21 Str.

REIKALAUJU merginos arba 
moteries, kad ir apysenės namų pri
žiūrėjimui ir vieno vaiko metų ir 
pusės; atlyginimas bus geras. Meld
žiu atsišaukite nuo 5 iki 6 ir nuo 
9 iki 10 vakarais.

P. Kaspar, 
4208 S. Richniond St.

Tel. Lafayette 3054
2 aukštas.

EXTRA DIDELIS BARGENAS.
________________________________ Parsiduoda bučernė ir grosernė viso-

~ kių tautų apgyventa. Daugiausiai
PARSIDUODA rakandai^ 2 I lietuvių. Randa pigi. Penki kamba-

lovos, 4 krėslai 1 staliukas kas *“
pirks rakandus galės ir ruimus J su dideliu numažinimu kainoje. Par- 
parandavot, 4 ruimai 15 dolerių I ^svimo priežastis patirsite ant 
randos. A. Mažeika, I 1505 So. 49th Court,

. 1120 Sk Halsted Str. Cicero’ I1L

vie-

AIITnUnRII IAI > PARSIDUODA grosernė ir deli- AU I UlvIUDILIAI I katesen krautuvė. Parduosiu pigiai -------------------- - 14 kambariai gyvenimui. Renda pigi 
PARDAVIMUI visokiu rnšiu L1?’1?8*. V’ninysiu ant namo ar loto.. . I Greit laiku turiu parduoti, nes rei-

vartotų karų, $50 ir aukščiau, I kia išvažiuoti į kitą miestą., 
lengvais išmokėjimais. 1 I Nal,iienos 1739 So. Halsted St.

Kreipkitės I —____ ____________________
2800 So. Michigan Avė. -______

---------- —...........  | PARSIDUODA grosernė cigarų, 
PARDAVIMUI automobilius 1921, ci«aretų ir saldainių krautuvė, 4 

Premier, 7 pasažierių; tinkamas žie-1 venmiui kambariai. Garu apšil- 
mai ir vasarai. Yra dvi badies, žie- d«ma> P1#* renda, kas norj gero biz 
minė ir vasarinė; 5 nauji Cord taje-1n1”’ nepraleiskite progos.
rai. Šitas karas yra geriausiame sto-1 AtsisauA,‘f;
vyje. Norinti pirkti automobilių. I 2630 W. 38-th Str. .
Atsišaukite greit, parduosiu pigiai.

2423 W. 46 St.

Cicero Lietuvių Draugijų Sąjun
gos vakarinė mokykla bus laikoma 
utarninkais ir ketvertais 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
l t St. ir 49 Ct. , , ,x. __Mokykla atsidarys lapkričio 2/ 
d. Mokytojaus K. Augusiinavicius. 
Norintieji mokyklą lankyti > ra 
kviečiami ateiti. —Komitetas.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija rengia gražų maskaradini 

balių, kuris įvyks gruodžio 9 i/ 
vai. vak., Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St. t ,

Pirmai dovanai skiriama $25. ne 
to, bus ir daugiau dovanų.

— Apšvietos Komitetas..

Detroit, Mich. — Detroito Lietuvių 
Draugijų Sąryšis rengia puikų vaka
rą lapkričio 25 d., House of M r,sės 
svet. Bus perstatyta dviejų veiksmų 
komedija “Bosienė”; veikalas nuo pat 
pradžių iki galui yra gana juokin
gas. Apart to bus dar koncertas, o 
vėliaus šokiai.

Visas pelnas to vakaro eis labdary
bės tikslams, kaip tai: palaikymui są
ryšio mokyklos ir drg. V. Turauskui, 
kuris jau antri metai randas ligonbu- 
tyj. Todėl visi bukite šiame paren
gime. Kviečia Sąryšio Komitetas.

REIKIA merginų rinkimui ir 
pakavimui popkornų — $15 į sa
vaitę.

Atsišaukite
2750 W. 35th St. ‘

REIKIA DARBININKy

Cicero. — Draug. Liet.. Tvirtybė 
laikvs mėnesinį susirinkįmą sek
madienį 1 vai. po pietų V. Lūksto 
svetainėje, 15 St. 49 Avė. . . . ..

Malonėkite visi nariai susirinkti 
ir atsivesti naujų. —Sekretorius.

Rarine, Wis. — Sandaros Kliubas 
lapkričio 25 d. Turner svetainėje (ku
ri randasi prie kampo Lincoln ir Hub- 
bard gatvių) ruošia teatrą ir šokius.

Programas susidės iš perstatymo 
“Meilė — Visų Ligų Gydytoja” ir 
“Jonuko Kelinės”. Apart to bus dai
nos, deklemacijos ir kiti pamargini- 
mai. Prasidės 2 vai. po pietų ir tę- 
sis iki 12 vai. nakties.

Kviečiame visus lietuvius kaip vie
tinius, taip ir iš apylinkių suvažiuoti.

— Komitetas.

VYRŲ
VYRAS SU KARU

West Side. — D-ro •. 
draugijos susirinkimas įvyks šeš
tadienį, 8 valandą vakare, lapkričio 
21 d.., Meldažio salėje. Visi draugai 
kviečiami atvvkti laiku ir naujų na
rių atsivesti ‘ prisirašymui musų 
draugijon. - Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
f .

Brighton Park.—Keistučio Kliu- 
bo Dramos Skyriaus susirmkrmas 
įvvks šiandien, lapkričio 23, 7.30 
valandą vakare. McKinley Park sa: 
Įėję. Visi Dramos skyriaus nariai 
bukite laiku. - Komitetas

PAJIEŠKAŪ Frarik šarkus, kuris 
lindėjo trejetą savaičių atgal išva
žiuoti į Kanadą yra labai svarbus 
reikalas. Tuoj atsišaukite, arba'kiti 
klokite žinoti, kur jis randasi.

Volteris šarkus
10321 Indiana Avė. Roseland, III.

Lietuvos Dukterų Draugystė lai
kys extra 
lapkričio 26 d., 
Mark White Sųuare Engine Room 
svetainėje, 
žiam visas

susirinkįmą panedėly
, 1923, 7:30 vai. vak.

30-1 h "Halsted St. Moki
na res atsilankyti.

— Kviečia Valdyba.

APVEDIMAI,

ChicagosChicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti rengia Lietuvos Naš
laičių rankdarbių bazarą, Nedėlioj, 
Gruodis 2 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Pradžia 3 vai. po pie
tų. '

Kviečiame visuomenę prisidėti, su 
rankdarbiais, namie gamintais val
giais, arba aukomis, prie šio baza- 
ro. Aukas siųskite P. Balickienės var
du, sekr. M. Zolpienė, 927 W. 34th 
PI. Rankdarbius siuskite N. Valan- 
čauskiene, So. Halsted St., 3
lubos. — Bazaro Komisija.

PAJIEŠKAŪ merginos arba 
našlės nuo 18 iki 28 m. Aš esu 
28 metų amžiaus, nerūkau, ne
geriu ,turiu gerą darbą. Atsi
šaukit prisiųsdamos savo peveik 
šią, 1739 S. Halsted St. Box 378

PAJIEŠKAŪ apsivedimui mergi
nos ar našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiaus, aš esu vaikinas 38 metų, turiu 
ir turto apie kurį paaiškinsiu per 
laišką. Kuri sutiktų, meldžiu rašyti 
laišką ir įdėti savo paveikslą; atsuki
mą duosiu kiekvienai; vaikinų mel- 
Ūžiu nerašyti. J. Gaudis, 1526 S. 5 O t h Ct., Cicero, III.

Li uosybes Draugystes mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, lapkr. 
24 d., L. Juodvalkio svetainėje, 733 
W. 18-tos gat., apie 8-tą valandą va
karo. Aptarimui yra labai svarbių 
dalykų, pertat privalo visi draugai 
dalyvauti.

— J. Danta, Rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

North Side. — Vaikų dr-ja “Bijū
nėlio” pamokos atsibuna: lietuvių 
kai. kas šeštadienis nuo 2 vai. po 
piet. Šokių bei žaismių: kas sekma
dienis nuo 9:45 vai. ryto. Dainos kas 
sekmadienis nuo 10:30 vai. ryto.

— Komitetas.

STOGDENGTYST®
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
tžiausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
larbininkai samdomi. J. J. Dunne 
lioofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

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

— Mokytojas.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelią 
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
8142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

L. D. L. D. Chicagos Rajono kon- 
femcija įvyks nedėlioj, lapkr. 25 d., 
11 vai. ryte, Naujienų name. Viso* 
kuopos prašomos prisiųsti delegatus, 
o kur to negalima, kuopų valdybos 
prašomos dalyvauti.

— Rajono Komitetas.

GIMINĖS Zofijos čiukaitės 
kurie siuntėte jai support affi- 
davit, malonėkit atsilankyti j 
“Naujienų” ofisą, nes yra svar
bus pranešimas dėl jūsų.

ISRENDAVDJIMUI
L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki

mas jvyks penktadieni, lapkr. 23 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel svet., 
816 W. 31 St.

Bus lietuvių kalbos, painoka ir 
šiaip trumpi pranešimai.
i l □ Komitetas* _

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

715 W. 47 St.
Phone ,Wentworth 4825

NEPAPRASTA PROGA. Parsiduo- 
i garadžius, biznis su visais įran- 

PARSIDUODA. automobilius kiais telpanti 26 karai; parduosiu 
Pierce-Arrow Ipmcizinną 7-nin Pigiai ir 8rcitai arba mainysiu ant nerce Arrow temozinas ( mų foto tarp Western ir Kedzie ir tarp 
pasažierių, 1918, tai bus didelis 159-th ir 67-th St. 
ba;«®"as- Jn A z,. ■ , 1543 w: 4«!ihast.

1513 — 49 Avė. Cicero 2 fl. I Phone Boulevard 2282

nAniAAanrnirTT u j n PARSIDUODA KRAUTUVE ciga-1 ARDAVUMUI Ford Coupe,Įrų, tabako saldainių ir šeip viso 
gerame stovyje ir geri tajerai. | renda su gyveni-
Pigiai. Apleidžiu miestą. Atsi
šaukite nedėlioj.
3529 So. Halsted St. Blvd. 4729

PARDAVIMUI automobilius
Gali uždirbti $50 ir dau-1 Chalmer 7 sėdynių, arba mai

giau kiekvieną nedėldienj 
nuvežant žmonės į Calumet 
City ir Fordo naują dirbtu
vę, kur 16,000 darbininkų 
dirbs. Pasimatykit su

nysiu ant loto, ir mažos gro- 
sernčs. . Parduodu labai gerai 
šautuvas su kuriuo galima vis
ką nušauti. 3207 S. Halsted St.

Manager Lithuanian 
Department,

116 So. Michigan Avė., 
Room 1408, <

Utarninke ir ketverge nuo 6 
iki 8 vakare. Arba subatoje 

nuo 3 iki 8 vakare.♦

PARDAVIMUI ford coupe 1923. 
Modelio 4 mėnesiu senumo. Parsi
duoda už $295 arba mainysiu 
Roadsterio ar Touring.

Kreipkitės: I:/ J 
3222 So. Halsted Str.

ant

Salesmanu Reikia

PARSIDUODA automobilius 
dviejų pasažieriiį coupe. Suvis 
mažai vartotas/'galima matyti 
subatoj nito 2 iki 3, nedėlioj 
nuo 10 iki 11 vai. 3210 S. Hal
sted Str. ,

mui kambabriais.
Nupirksite pigiai.
. Atsišaukite

4513 Wentworth Avė.
Tel. Boulevard 5625

PARDAVIMUI vyrų reikme
nų ir čeverykų krautuvė, gero
je vietoje, garu šildoma,, pigi 
renda, geras lysas, tuTi 'būti 
parduota tuojau. Bargenas.

3257 W. 63 Str.

1. 4 flatų mūrinis narnas ant
2 lotų, 3 flatai po 5 kambarius
ir vienas kdturi kambariai, ele
ktra, maudynes, garu apšildo
mas, 2 mašinom garadžius, ren 
da $275. į menesį, kaina tik 
$15,000. Inmokėti tik $4,000. ------- ------ ---------  — —
Kas nori negirdėto, randasi arti far,nŲ> lygi žemė, galima pada- 
Marąuette ir Normai Blvd. 
(iEnglcftvood).

X

2. Gražus mūrinis namas, 5 
ir 6 kambariai, karštu vandeniu 
apšildomas, maudynės, elektra, 
kaina tik $12,500, įmokėti $4,- 
000. Randasi prie Garfield Blvd. 
ir Ashland venue.

3 flatai po 5 ir 3 po 6 kambr
3. Puikus mūrinis namas ant 

60 pėdų loto, 4 mašinom garad
žius, garu apšildomas, beveik 
naujas. Kaina tik $37,000, įmo
kėti $15,000. Renda $7,100. 
Randasi prie pat Douglas Park

4. 12 apartmentų mūrinis na
mas, visi flatai po 6 kambarius, 
2 mašinom garadžhis, Kaina tik 
$55,000 įmokėti tik $20,000 
•enda $11,000. Randasi ant 
Normai Parkway. Labai graži 
vieta.

$2,500 nupirks
5. Dviejų flatų namas, 4 ir 5 

kambarių, elektra, maudynės, 
karštu vandeniu apšildomas, kai 
na tik $8,500. Randasi arti 731

$13,000 nupirks 
•6. 8 flatus po 4 kambarius, 

miegami porčiai, garu apšildo
mas, beveik naujas namas, 
renda $420 į mėnesį. Kaina tik 
$30,000. Randasi South Sidėj.

7. Mūrinis namas, sun par- 
lors, apšildymas kiekvienam 
atskiras, kaina tik $13,000 įmo
kėti tik $6,500. Randasi Marąu- 
ette Manor.

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų

linti į mažesnius lotus. Geras 
i pirkinys ateities investmenutui. 
Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 minutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus po 
$10 į mėnesį,

Louie lahon,
156 W. Washington St

Room 40, Main 2043

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir attic, 7 kambarių rezi
dencija, su vana, 50 pėdų lo
tas, 2 k&rų garadžius, iš fron
to įvažiojamas. Kaina $7,500.

Savininkas
2440 So. Millard Avenue

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, vana, elektra, cemen
tinis skiepas, viskas pirmos kle- 
sos padėjime, kaina $6,700. At
sišaukite. Mr. E. Feeney, 559 
W. 31 St.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
pagyvenimų mūrinis fundamentas, 
cimentuota.s beismantas, už $6500, 
$2000 cash. Atsišaukite pas savinin
ką, 2158 Hasting St. Tel. Roosevelt 
2689. '

PARDAVIMUI mūrinis namas, 7 
flatų, 3 po 5 — 4 po 4 kambarius. 
Elektriką, vanos, beismantas 9 pėdų 
augščio, cimentautas, už $15500.

Kreipkitės prie savininko 2158 So. 
Hastings St. Tel. Roosevelt 2689.

Kreipkitės ypatiŠkai ir pasi-

PARDAVIMUI —
arba mainymui labai gera 
groserne ir bučernė.

Atsišaukite f
1731 S. Unidri Avė: Canal 1406

NAMAI-2EME

PARDUOSIU mūrinį namą Storas 
rinkit sau narna iš musu bar- 4 kambariai prie storo fomisu apšil- 
oAtin ’a j i .! damas pirmas augštas, antras augš-genų kokioj tik norite dalyj tas 6 kambarių, pečiais apšildomas, 
Chicagos. elektra, vanos ir visas įtaisymas, bei-

sementas cimentuotas, už $10500. 
Įnešti galima pagal sutartį. Atsi
šaukite pas savininką 2158 Hastings 
St, Chicago, Tel. Roosevelt 2689.

Chicagos

S. L FABIONAS C0

PARDAVIMUI

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

Tel.

(hicagoJlL
809 W. 35-th St.
Blvd. 0611 arbą 0774

namų

Trust 
musų

PARDAVIMUI grosernė, puikioje 
vietoje, lietuvių apgyventoje, biznis 
gerai išdirbtas, turiu parduoti į trum
pą laiką. Priežastis pardavimo, ap
leidžiu miestą. Apie kžflną pasitarsi
me ant vietos.

M. RUTPLAUKIS,
4354 So. Wood St.

PASIRINKIMUI RARGENAS VEI
KITE GREITAI.

PARDAVIMUI cottage, 4 
kamb., gasas, vana, $2,500, pi
nigais $1,000, kitus lengvais iš-1 
mokėjimais. 5323 So. Kilpat-j 
riek Avė., netoli Archer Avė.

DVIEJŲ AUGŠTŲ MŪRINIS 
NAMAS, 25x110 PĖDŲ

Lotas 25x110 pėdų, renda pigi, 
nėra lyso. Našlė moteris gyvenanti 
mažame miestelyje reikalauja pini
gų. Parduosiu už $9,000. Namas 
išmokėtas, randasi prie Halsted St., 
netoli 25 St. Kam nors bargenas.

Atsišaukite
. SIMMONS and SLAVIN, 

6312 Stony Island Avė., 
Phone Hyde Park 4875

PARDAVIMUI
Už $195 nupirksite $600 vertės gro

jikų ipianą ir 120 rolelių. Pianas taip 
yra /geras kaip naujas. Atsišaukite 
šiandien ar rytoj iki 9 valandai va- 
kai?e.

338 So. Ashland Avė., 
kzuhpas Van Buren St.

Reikia teisingą, ambitingų ir 
gerai susipažinusių su lietuviais. 
Kurie yra susipažinę su pirmais 
morgičiais butų labai gerai, bet 
nebūtinai reikalinga.

Mes darome pirmus morgi- 
čius ant apartamentinių 
Chicagoje.

The Chicago Title and
Co. garantuoja kiekvieną
paskolą kurios yra išduotos ant 
namų ir žemes.

Mes reikalaujame augštos rų- 

šies vyrų pardavinėjimui tų pir
mų morgičių vertes yra $100, 
$500 ir $1,000, pardavinėti lietu- ‘SSį daromi
viams Chicagoje. Nėra sauges-Į geras biznis, 
nio investmento kaip tas.

Kaina palūkanų yra 6V2 nuo
šimčių, turint minty absoliuti 
saugumą investmentų.

RITCHIE BOND &
MORTGAGE CO.,

5 No. La Šalie St., Chicago, III.

nu uuLcinu, uuiviuukj 

Nauji įrengimai ir 
naujas stakas. Parduosiu iš prieža
sties ligos, $2,500 pinigais, kitus pa
gal sutartį. Del informacijų šaukite, 
West 0381 po 8 vai. vakare arba su
batoje.

Pardavimui 2 augštu mūrinis na
mas, 6-6 kambarių, Brighton Par
ke. Karštu vandeniu šildomas, 
skiepas, extra didelis lotas. Kaina 
$13,000, pusė pinigais, kitus mor- 
gičius. Taipgi moderniškas 2 augš- 
tij namas, — 4-4 kambarių, cemen
tiniu pamatu, elektra, vanos, 2 ka; 
rų garadžius. Kaina $4,950, įmokėti 
$2,000, kitus morgičius.

Tail>0i <> kambariu cottage, yra 
visi Įrengimai ir apmokėti, 2 karų 
garadžius, kaina $3,500, įmokėti 
$1,500, kitus morgičius.

Moderniškas 6 kambarių bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, sa
vininkui reikia pinigų, kaina 
$6,750, pusė pinigais kitus morgi- 
čius.

J. iN. -ZEWERT and CO.
4377 Archer Avė.

FARMA
priverstas parduoti geriausią ūkę Mi- 
chigano valstijoje netoli St. Joseph 
duosiu išsiskirti vieną iš dviejų 80 

, akrų jr 50 akrų abidvi gyvenamos 
BARGENAS. 2 su gyvuliais ir budinkais ir apsėti 

2 flatų mūrinis laukai. Arba mainysiu ant namo, 
parlor 1 Platesnių žinių rašykite arba atva- A 1__

NEGIRDĖTAS BARGENAS. 
mėnesių senumo, f __ T
namas, garu Šildomas, sun parlor,1 Platesniu 
2 karų-mūrinis garadžius; 5-6 kam- žinokite: 
.................... - ~ A. LUPAS, Covert, Mich., R 2barių flatai; rendos neša $U85 į 
mėnesį. Parduosiu už $17,000, cash 
$7,000, likusieji ant 5 ir pusės metų. , 
Priežastis, išvažiuoju Lietuvon. Sa- sern6s jr visokių* smulkmenų krau- 
vininkas. Namas randasi 7625 tuvg - ’
Evans Avė. Šaukite telefonu Fair- 1 fax 4890

PARDAVIMUI farmos, kelios gro-

REIKIA jauho vyro su For
do sedanu kuris supranta lietu
vių ir anglų kalbą, “Naujienų”, 
Kontesto Manageris, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS dreiveris 
prie duonos išvažiojimo po gro- 
sernes siį troku.

Kreipkitės
ADAM VERTELKA 

3341 So. Auburn Avė.

REIKIA gerai patyrusio bu- 
čerio, kalbančio angliškai. Geros 
sąlygos. Iš Kitų1 miestų atsišau- 
kit per laiškus. J. Grybas, 219 
E. 115 St. Tel. Pullman 4306.

REIKALINGAS-
ANTRARANKIS 
DUONKEPIS.

Atsišaukite
- 1208 E. 93 Str.

UŽ $15,000 nupirksite 2 augštų 
naują murini namą, su pirmos klesos 
groserne ir delikatesen. Gerai įrenę- 

igštas skiepas, garu šildoma ir 
2 augštų mūrinė cottage užpakalyj. 
Rendos $2,250 per metus. Kaina 
$24,000. Atsišaukite pas savininką, 
2646 W. 22 St., krautuvėj.

PARDAVIMUI grosernė ir ________________
bučernė, su ledo mašina. ’ Prie ta/aukštas skiepas, garu 
transferinio kampo. Geras pa
siūlymas nebus atmestas.

604 W. 31 St.

PARDAVIMUI, Gera proga ir pi- 
giai: penkių kambarių namas, nau
jas, beįsmentas, Barni-garadžius, 
viskas muro, daug stako, kitam na- 
iriui budavoti, namas baigiamas bu-

Kazimierinių kapinių, viskas cash1 
($2,200) Arba lota priimsiu įmokė-1 
jimui. Agentų nereikia. Matykit 
mane vakarais ar nedaliomis.

J. G. 10330 So. Turner Avė.
Mt Greenwood, III.

Puikus fixtures ir daug sta- 
parduosiu vigiai. nes turiu <lu bizniu. TSirj būt parduotu lygi ne

dėlios.
Atsišaukite

928 W. 33-rd Str.

2 kampiniai lotai parsiduoda 
davoti“8Totai, Toxl33Mkožnaš?° Prie labai pigiai už $1.400 nereikia 
fezinn?riAniS k.aPlniU»..viskas cash vi Ant 70 ir Maple-($2,200) Arba lota priimsiu įmokė-1 , _-----y.-y- u.,..,.:. wood gatve.

2502 W. 69-th St.

PARDAVIMUI Koncertiną, 
Kostantinką parduosiu už mažą 
kainą, galite .matyti vakarais 
nuo 6 iki 8 v. v. subatoj nuo pie
tų iki 3 vai. 3327 S. Union Avė.

PARDAVIMUI už didelį bargeną, 
4 flatų mūrinis namas po 4 kamba
rius, netoli 67 St. ir Langle Avė. Ga
ru šildomas, rendos $240 į mėnesį, pi
nigais $8,000, kaina $17,500. Pasi
matyti galima pagal sutartį. Telefo- 
nuokite Englewood 8785.

ŠTAI KUR BARGENAS
Parsiduoda su namu du bizniai: 

bučernė ir grosernė ir restauranas. 
Daro biznį apie $10,000 į metus. Na
mas tik. metai ir pusė kaip statytas I 
mūrinis ir 2 karų garadžius parsi- Į 
duoda su viskuom už $17,000. Del 
platesnių informpciju kreipkitės 
prie Wm. Gritienas,

3241 So. Halsted St. 2-nd fl.
Tel. Boulevard 5066

MOKYKLOS

PARDAVIMUI —
PARDAVIMUI bučernė 

grosernė, pigiai; geras Įlįstas..
Atsišaukite:

4104 So. Campbell Avė.

— PARDAVIMUI mūrinis namas 6 
metų senumo 2 po 6 kambarius ci
mentuotas beizmantas, lotas šalę ir 

ir garadžius, atiduosiu pigiai. Atsišau
kite K. Balčius, 4037 So. Talman Av. 
Tel. Laffayett 2782, Subatomis po 
pietų, nedėlioj visą dieną, šiokiom 
dienom vakarais.

PARDAVIMUI Cottage 6 ruimų. 
Toiletai, Šiltas vanduo, elektra, 
greta lotas. Garadžius mūrinis 6 
mašinom. Viskas geroj tvarkoj. 
Nupirksit pigiai.

3231 So Lowe Avė

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo 
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

k •

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 
per ilgą 'laiką išdirbtas biznis.

Kreipkitės
į Naujienas No. 381

PARDAVIMUI aT randai 8 akrai 
žemės 4 ruimų Cottage ant statė ke
lio Ogden Avė. Nauja bamė, elektri- 

, ka, vanduo, dratinė tvora aptverta, 
kaina $6500. Rendos $43.00 į mėne
sį. Cach $2,500, likusius kaip ran- 

Klauskit savininko.
Tel, Prospect 5277

da.

PARSIDUODA namas ant Brid- 
(eporto ant 3 pagyvenimų no 5 
cambarius elektra ir gesas. beiz- 
mentas cimentuota.s ir skalbyklos 
)eizmente. Namas geras parsiduo

da už prieinamą kainą. Savinin
kas galima matyti diena ir vakare. 
3131 So. Emerald A™ Čhicago, III

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė,, pusė arba visą už, 
mažą kainą, biznis gerai išdir- doį neša $75 į mėnesį.' Kaina $7^500. 
lytas. Priežastis pardavimo 
tirsite ant vietos.

3656 So* Union Ąvei

ĮMOKĖDAMAS $300
Nupirksi 2__pagyvenimų namą. _Ren-

Priimsim į mainus lotus, automobilių 
F11“’arba bile kokį biznį.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 S. Halsted St. L

Phbhe Boiilevard 864|

12 FLATŲ NAUJAS MURO na
mas netoli 70 ir Indiana Avė. Kai
na $65,000, reikia įnešti $20,000, ar
ia mainysiu ant mažesnio. Rendos 
neša į metus $11,000.

L. Butkevicz, 
2502 W„ 69th Street 
Tel Republic 5705

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais 
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