NAUJIENO

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III.,
under the Act of March 3, 1879.

VOUX

Kaina 3c

Chicago, Iii., Antradienis, Gruodis-December 11 d., 1923

n.-r a~rgiagwį

The First and Greatest Lithuanian Daily in America
MMm*nAMM«aMManaBaM*MM*awa0ninmadaB**n>>a>M*BE>l>n—*

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO„ INC.

1739 South Halated Street, Chicago, Illinois
Tslcphone Roo»evelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

«S»437

No. 291

Devyni žmonės užmušti
traukiniams susidūrus

Gal darbiečiai val
dys Angliją

FOBSYTH, N. Y., gruodžio
10. — Devyni žmones liko už
mušti ir daug sužeista, jų tar
pe penki gama sunkiai, NewYork Central greitajam Twentieth Century trečiai
daliai
traukinio užbėgusi ant pirmos
dalies to traukinio.
Traukinys ėjo trimis dali
mis. Pirmosios dailės garve

Baldvvin nesitraukia
f"1—......... ■'■■ ................... ........

Išduoda reichstago
atstovus

žio sugedo ir jis ėjo paskui an

trą dalį. Antrasis gi traukinis
užbėgo ant automobilio ir buvo
sustojęs ištirti tą nelaimę. Prie
jo stovėjo ir pirmas trauki
nis. Tuo tarpu atlėkė trečias
traukinis ir sudaužė pirmojo
traukinio užpakalinį vagoną.
Dabar užvesta keturius tyri
nėjimus apie nelaimės priežas
tį. Inžinierius teisinas,
kad
jis matęs signalus sustoti ir
traukinį apstabdęs, bot dėl mig
los negalėjo užinatyti laiku pa
skutinių raudonų signalų
ir
nebespėjo traukinį sustabdyti.
Traukiny važiavo daug chicagiiečių, kurie gryžo iš
Ne\v
Yorko.

Prūsija priešinasi Ruhr
autonomijai
Baldwin pasiliks Anglijos Vokietijos naconalistai
premjeru
priešinasi Mano
valdžiai
Lauks parlamento susirinkimą

sekamą mėnesį pirm negu pa
davus savo rezignaciją. Gal Nori naujų reichstago rinkimų.
Keli komunistai ir socialistai
Darbo partija paims valdžią.
atstovai neteko asmens nelie
čiamybės.
LONDONAS, gr. 10. — PreTRYS ŽMONĖS SUDEGĖ
mieras Baldwin šiandie sugrįžo
AUTOMOBILIUJE.
BERLINAS, gr. 10.— Vokie
į Londoną ir tuoj aus pasimatė
tijos nacionalistai reikalauja,
su karalių Jungriu.
LIVINGSTON, Mont., gr. 10.
kad dabartinis reichstagas bu
žinių agentūra sako:
— Trys žmonės, kurie dirba dėl
“Baldwin nepadavė savo re tų paleistas ir kad tuoj aus bu
Yellowstone Park transportacizignacijos ir, sprendžiama, jis tų paskelbti nauji rinkimai. Jų
jos kompanijos, išvažiavo kom
praneš kabinetui antradieny, vadovas Hoetzch kalbėdamas
Pereitą pavasarį baigusieji Marijampolės Realę Gimnaziją mokiniai ir jų mokytojai:
panijos reikalais su troku ir
kad jis mano pasilikti valdžio Leipzige pareiškė, kad naciona
Pirmoji eilė — mokytojai: Jonas Totorius, žermen Smolskienė, Antonina Valaitienė, Juozas Liudžius, Juozas Žiugžda, ties Norris turėjo apsinakvoti
je iki parlamentas susirinks listai todėl atsisakė dirbti su
Petras Bliudžius, Izabelė Natkevičaitė, E. Eichelbergeris.
lauke delei didelio sniego. Troke
kancleriu Marxu, kad jis nesu
sekamą mėnesį.”
Antroji eilė — mokiniai: Adolfas Klemas, Natalija Zemlenskienė (mokytoja), Jonas Navasaitis, Irena Gergelytė, Vin jie įsitaisė būdą ir kad butų šil
Baldwinui rezignavus, pre- tiko prižadėti rinkimų netoli
cas Dovydaitis, Aldona Sirutytė, Pius Glaveckas, Petronėlė Lastienė (mokytoja), Girša Ganionskis.
čiau, paleido eiti motorą. Jiems
mierystė turės būti pasiūlyta moj ateity.
Trečia
eilė
—
Juozas
Narijauskas,
Bronius
Miglinas,
Stasys
Totorius
(mokytojas),
Onutė
Lukoševičaitė,
Kostas
Kriščiū

bemiegant,
iš “exaust pipe”
Darbo partijos vadovui J. RamPanaikino kelių atstovų
nas, Stasė Česnaitė, Adomas Lastas (mokytojas), Matas Krygeris, Marytė Leseckaitė.
pradėjo eiti nuodingos dujos,
say MacDonald, oficialinės opo
neliečiamybę.
Ketvirta eilė — Rišel Meklenburgaitė, Vytas Pavilčius, Natalija Pavilčiutė, Jonas Valaitis (mokytojas, Gimnazijos Direk kurios juos pritroškino, o pa
zicijos vadovui.
Darbininkų
torius), Birutė Kačergytė, Jadzė Bendoriutė, Imanuelis Gornas, Marytė žičkauskaitė.
skui sudegusi “exaust” ir visai
Valdžios pastangos sunaikin
laikraščiai sako, kad prie nor
Penkta eilė — Ignas Navickas, Vincė Kačergytė, Petras Markeliunas.
uždegė troką ir jie trys žuvo
malinių aplinkybių MacDonald ti komunistus priėjo prie to,
Kertėj — dabartinis butas Marijampolės Realės Gimnazijos, iš kurio bandoma Gimnaziją išvaryti, (žiūrėkit šios Gimna liepsnose.
atsisakytų nuo siūlomos vietos, kad liko atimta asmens nelie
zijos atsišaukimą “Naujienų” ketvirtame puslapyje).
nes užėmimas valdžios neturint čiamybė iš keturių komunistų
7 žmonės sudegė.
socialistų atstovų
parlamente didžiumos butų be ir dviejų
reikalingas darbas, bet dabar reichstage. Tarp netekusių ne
i WALLACEBURG, Ont., gr.
jis galbūt veikiausia ir priims liečiamybės komunistų atstovų
10, — Mrs. Babcock, jos 4 vai
premierystę, nes kitaip bedar yra ir Clara Zetkin. Socialistai
kai, jos
sesuo ir pastarosios
biai galėtų pasmerkti Darbo gi neteko neliečiamybės—Hoffvaikas žuvo gaisre, kuris sunai
partiją, kaipo vengiančią savo man ir Kaiserslautern. Jie visi
Bet tik po to, kaip tas teismas kino jų namą Sombra miestely.
pareigų, jei jis pasiūlymą at dabar policijos gali būti bile ka Nesutinka suteikti okupuotam Taip mano kongfesnianas Ber Rengiasi pulti ją iš dviejų pu
bus atskirtas nuo tautų są
da
areštuoti.
mestų.
kraštui autonomijos.
geris, kuris tuo reikalu lan sių. Valdžia mano, kad suki jungos. ,
*
5
Nuo antradienio pradės veik
Rašytojas H. G. Wells, vėl
limas jau pasiekęs čiukurą.
WASHINGTON, gr. 10. —
kėsi pas prezidentą.
ti
reichstago
kontrolės
komite

neliko išrinktas į parlamentą.
Senatorius Lenroot, republikoCOLOGNE, gr. 10. — Smar
Jis buvo Darbo partijos kandi tas, kuris dabos kiekvieną val kus konfliktas dėl Pareinio ir
VERA CRUZ, gr. 10. — De nas iš Wisconsino, įnešė senate
•WASH,INiGTON, gruodžio 10.
džios
veikimą
finansų
reikaluo

datas iš Londono universiteto
Ruhr krašto iškįlo tarp Prūsi — Socialistas
kongresmanas la Huerta sukilėliai, kuriems rezoliuciją, kad Jungt. Valstijos
ŠIANDIE — apsiniaukę; bisse.
Į
komitetą
įeina
visos
reich

distrikto, bet jį sumušė konserjos ir Vokietijos valdžių. Prū Victor L. Berger, po konferen pasisekė užimti Vera Cruz sos įstotų į internacionalinį teismą.
kį šalčiau.
stago partijos, įskaitant ir so sijos premieras Braun pasakė
vatyvas.
cijos šiandie siu prezidentu Co tinę Jalapa, dabar rengiasi žy Bet Jungt. Valstijos tik tada į
Saule teka 7:06 vai., leidžia
cialistus su komunistais. Val prakalbą Prūsijos lantage, kuri
giuoti ir ant Meksikos sostines. tą teismą įstotų, kada jis bus
olidge
pasakė,
kad
jis
turi
prie

si 4:19 vai. Mėnuo leidžiasi 7:31
džia mano, kad jai daug bėdos yra griežtu pasipriešinimu Vo
žasties manyti,
kad visi 32 Dalis sukilėlių kareivių jau iš pilnai atskirtas nuo tautų są valandą vakare.
MONARCHISTŲ SUOKALBIS bus su tuo komitetu.
kietijos politikai linkui okupuo žmonės kurie sėdi kalėjimuose važiavo linkui Mexico City. Pa jungos.
GRAIKIJOJE.
tojo krašto.
už peržengimą karo laiko' įsta kely prie jų prisidėjo kiti pul
paliuo- kai.
Nenori prileisti parlamento rin Turi vykinti prohibiciją arba
Premieras Braun savo kalboj tymų, bus prezidento
Puolimą ant sostinės mano
eiti lauk.
kimų.
pareiškė, kad Prūsija niekad suoti dar prieš Kalėdas.
ma padaryti iš dviejų pusių.
neatsižadės
savo teisių prie
Prezidentas Coolidge šią sa Tam tikslui turima apie 10,000
CHICAGO. — Cook pavieto
ATHENAI, gr. 10. — Valdžia
turtingų Pareinio ir Ruhr kraš vaitę gaus iš justicijos depar kareivių.
Better
Government
draugija
paskelbė,
kad liko susektas
tų ir neleis padaryti tokių teri- tamento raportą specialinio ko Sukilėliai taipjau išsiuntė sa
monarchistų suokalbis iššaukti padavė šerifui Hoffman reika torialinių permainų, kurios pa miteto,
kurį
jis
paskyrė vo du agentus į New Yorką, tur
visoje šalyje sumišimus, kad lavimą, kad arba jis pradėtų darytų tuos kraštus autonomi apie mėnuo laiko atgal
per būt prašyti Amerikos kapitalis
tuo privertus kitas šalis pada griežčiau vykinti prohibiciją ne valstija. Vokietijos gi val žiūrėti visas bylas ir apsvar tų pagelbos
prieš nemalonią
ryti intervenciją ir neprileisti jjaviete ir uždarytų visas kar- džia nori tiems kraštams suteik styti klausimą paliuosavimo po tiems kapitalistams Obregono
čiamas, kurios atvirai pardavi ti autonomiją, kad tuo galima
rinkimų į naują parlamentą.
nėja munšainą, arba1 pasitrauk butų išgelbėti pačią Vokietiją. litinių prasikaltėlių. Prie rapor valdžią.
to pridės savus paaiškinimus ir
Gen. Estrada taipjau einąs
tų iš savo vietos. Draugija pri
Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
justicijos
departamentas.
Kiek
ant Mexico City iš Guadalajara.
minė, kad jei jis to nepadarys,
tuvoje
gautų nuo jūsų pinigų ir galėtu žmo
numanoma, tas komitetas pri
tai prieš jį bus paduotas skun
Sukilėliai paėmė Jalapa.
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
tariąs
amnestijai.
das ir bus bandoma jį pašalin
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar
MEXICO CITY, gr. 10.— Ofiti iš vietos už netinkamą ėji
Bergeris lankėsi šiandie pas
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
mą savo pareigų.
prezidentą .irgi reikalaudamas cialiniai pripažįstama, kad de
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų
VEIKAM tvirtam vyrui ir
Bet pirmiau Mussolini pareika amnestijos
politiniams kali la Huerta sukilėliai paėmė Vera
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
Cruz sostinę Jalapa, kuriame
sveikai tvirtai moterei
laus sau prailginimo diktato niams.
numą ateidamą į laiką.
buvo užsidarę tik apie pora šim
neatleistina bėdavoti kad darbo
riaus teisių.
Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon,
tų federalinių kareivių.
neturi.
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis
Valdžia tečiaus mano, kad
PINIGŲ KURSAS
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
šiuo pasisekimu, sukilimas pa
RYMAS, gr. 16. — OficialiNes darbų šiandien netrūksta.
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po
siekė čiukurą savo augštumo ir
Ir juos lengviausia galima susi
niai paskelbta,
kad karalius
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra
Vakar gruodžio 10 d., užsienio toliau nebesiplėtos. Dabar jis
rasti skaitant
Emmanuelis
pasirašė
po
dek

esti Naujienų ofise kas
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
ne mažiaus kaip už 25,000 apima Jalisco valstiją ir Vera
retu, kuriuo paleidžiama dabar pinigų
dolerių bankų buvo skaitoma Ame Cruz miestą.
dien dienomis, o taipgi
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias
rikos pinigais šitaip:
NAUJIENAS — skyrių “REI
tinis
Italijos
parlamentas.
vakarais
seredomis ir
ir teisingiausias.
KIA DARBININKŲ”.
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.38
subatomds. Nedėliomis-gi
Prieš uždarysiant Mussolini Austrijos 100,000 kronų ....... $1.4F
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.
esti nuo 12 vai. iki 2 vai.
pareikalaus pilnų diktatoriaus Belgijos 100 frankų ............... $4.60
Pridavė 2,000 nominacijų.
Šimtai lietuvių, skaitydami
Danijos
100
markių
...........
$17.95
po piet. Visi dalyvai^jangalių savo valdžiai. Apie tai jau Finų 100 markių ..............
$2.47
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA
susitaikinta ir su atstovų butu Italijos 100 lirų ................... $4.37
tis konteste gali jį pažy
WASHINGTON, gr. 10. —
DARBININKŲ”, susiranda ge
a
100 frankų ........... $5.33 Prezidentas Coolidge
pirmininku Nivola. Taipjau bus Francijos
mėtomis valandomis ma
šiandie
Lietuvos 100 Litų ................. $10.0'
resnių darbų. Ir tai moterįs ant
priimtas bilius ir apie suteiki Norvegijos 100 kronų ....... $15.0? padavė senatui patvirtinti pre
tyti, gauti informacijų ir
lygios su vyrais.
mą balsavimo teisių niekurioms OlancN 100 kronų ............... $38.00 zidento paskirimą 2,000 žmonių
išduoti jam raportus.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Švedijos 100 kronų ............... $26.31
moterims.
---------- -................
-į
Šveicarijos 10ft/ frankų
$17.46 į įvairias valdžios vietas.

Prūsija priešinasi Pareinio Coolidge paliuosuosiąs Sukilėliai nori pulti Meksi Pasiūlė Amerikos įstojimą
j internacionalinį teismą
kos sostinę
politinius kalinius
atskilimui

Kad Dar Prieš
Kalėdas Gautų
Lietuvoj Pinigus-

Darbi) Netrūksta

S

Paleis Italijos parlamentą

f Naujieny Kontesto
vedėjas

EMOS

V
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NAUJIENOS, CHcngO, UI.

Ar esi tame būry prie išlai
mėjimo brangių dovanų,
Kas laimes didelį Columbia sedaną vertės $1700? paaukuotų išlaimėjimui
per
Naujienas?
Kas laimės Chevorlet sedanų vedės $920?
Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai

1134 W. 18th St.,

Chicago, III.

4511 So, Fairfield Avė., Chicago, III.
PETER JANUŠKA, .........................................................

trys sąvaitčs, bet per tą laiką
galima daug nuveikti. Prenu
meratos skaitosi balsai.

809 W. 35th St., Chicago

Tel. Boulcvard OGU ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes. ♦

384,000

Šitame dideliame Naujienų
dovanų konteste nėra nieko ne□21 OOO1 pąprasį;0, nieko nesuprantamo,
' nieko slepiamą.
£įa yra darbas, geras, nau P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ
3619 Deodor St.,
dingas darbas už padidinimą
Indiana Harbor, Ind.
309,300 NaUjienų cirkuliacijos, už pasie
kimą platesnės minios žmonių,
249,700 kurie skaitydami Naujienas sau
1 mokslo žinios ir naudą iš jų sem244,000 tų
I Naujienų darbuotojams —
231,000 kontestantams yra atdara visi
keliai. Jie ga'li eiti į žmones ir
160,500 raginti juos užsirašyt Naujienas
ir užrašyt savo giminėms gy
153,000
..........
venantiems Lietuvoje ar kituo
se pasaulio kraštuose. Jie gali
145,100 prašyt sav0 draugų, savo pažį
stamų ir giminiu, kad kiekvie145,000 ’

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI,
3355 So. Morgan St.,
Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MISS ANNA PORITZ,
1900 Racine Avė.,
Racine, Wis.

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St^ arti.Leavitt Si.
Telephcnas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir PetpyČioj nuo 9 r. iki 6 ▼.
Veda visokias bylas visuose teis
muose.
Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant luotus.
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
ns Pinigus ant pirmo morgiČiaue
lengvomis išlygomis.

131,000
119,000
STASYS GIRŠTAUTAS,
8324 Navy Avė.,
Detroit, Mich.

65,100

LEO SHVVEGŽDA,
4917 W. 14th St.,
Cicero, IH.

47,500

47,100
47,000

47,000

CHAS. H. BERRIGAN
Kontesto Vedėjas.

I nas padėtų jam'- gaut kuo dau42,800 giausia skaitytojų, kad kiekvie
nas, kitaip sakant balsuotų už
42,600 jį, kam tik pasitaiko progų gaut
KAZIMER RAŽAS,
į viena kita skaitytoją. Atminkit,
4438 So. Fairfield Avė.,
40,000 jog viena metinė prenumerata
Chicago, III.
Ireiškia 12,000 balsų!
Jis pasirodė febai darbštus ir
40,000
Darbas šitame konteste nerei gabus ir šiame konteste lošia la
škia pasiaukavimą. čia yra pa40,000 (skilta vieniuolika brangių dova bai svarbią rolę.
nų, pradedant naują, gražų
37,5001 Columbia Sedan, vertą $1700,
.baigiant $5 auksu. Visiems čia'
5,000 I yra lygi progą laimėt pirmuti
nę dovaną vertės $1700, arba
5,000 paskutinę vertės $5.
Kai-kurie kandidatai jau turi
5,000 ’ gerą pradžią, kiti turi menkes• nę pradžią, bet lyg šiol dar nė
5,000 vienas nėra 'laimėtoju ir niekas
negali pasakyt, kuris iš jų bus.
5,000 |]ki užbaigos kontesto dar yra
šešios pilnos savaitės ir per tą
5,000 i laiką,

kandidatų

ANTON PAKŠYS,
220 Milwaukee Avė.
Kenosha, Wis.

chroamatikų.

žinomi
muzi
kantai vartoja
musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.
3137 W. 51 St.,
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

Nereikia nusiminti.

5,000

C. YUCIUS,
1579 Mihvaukee Avė.,
Chicago, IH.

FRANK ŠOVA,
4014 So. Rockwell St.,
Chicago, IH.

juos savo balsus.

—■

—— <

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washin<ton SL
Cor. Washington & Clark
.

Namų Tel.: Hyde Park 3896
.......................................

JOHN L BAGDŽIUNAS1
ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose,
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro
pirkimo ir pardavimo Dokumentus
ir įgaliojimus.
7 S'outh Dearborn Street
Rooin 1538 Tribūne Bidg.
<
Telefonas Randolph 3261
i
Vakarais: 2151 West 22 Street
Telefonas Canal 1667

S. W. BANES, Advokatai
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Vardu 1015.
Vai.: 6 iki 9 ra).
---...»

J. P. WAITCHES
LAWVER Lietuvys Advokatas
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn SL,
Telepbone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wahash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS

Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., CklcMt*.
Tel. Yards 4681
j*

Overkautai
2 kelnių siutai
Vyrams, vaikinams ir
vaikams

$5 “ $25
ant jus»ų siuto arba overkautp. Mes
turime visokio m-aterijolo kokiu jųa
tik norite, vienodų spalvų ir vSliausių stylių.

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

$13.50
Vaikų siutai ir overkautai
$8.50
Ir augščiau^

štai keletas musų gyvesnių jų
5,000 kandidatų, kurie bando išlaimėti didžiąją dovaną, Columbia
5,000 Sedan, vertės $1700.

5,000 iš jų pagelbėt paduodami už

-

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

5,000

Jus galite vienam ar kitam ‘

“Kliubas” Naujienų kontes
te reiškia grupa prenumeratų
ar apgarsinimų sumoj $24.00.
Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų
nuo kožnos prenumeratos sulyg šitokių taisyklių kandidatas
laimėą 86,000 balsų.
Kandidatams yra labai svar
bu veikti taip vadinamoj “kliubo sistemoj”, norint išlaimeti
gerąsias dovanas. Patartina
kiekvienam prisiimti sau už
obalsį: “Kliubas į dieną” ir to
obalsio laikytis, sulyg jo veikti
ir jį išpildyti. Taip veikiant per
30 dienų, tai yra gaunant po
$24.00 į dieną, nėra abejonės,
kad tokie kandidatai taps lai
mėtojais pirmųjų didžiųjų do
vanų.

Prospect 2992
SpecialS atyda taisymo.
ITALO-AMERICAN
ACCORDION MFG. CO.
Petromilli & Piatanpsi Bros., Sav.
Vienatine dirb
tuvė S. V. bile
styliaus ir systemos
armoniIccj,
y>iuirių
ir

gali pakitieti keliolika kartų.
5,0001
.
....

5,000

—'

Pabandykit ir pamatysit!

pasirodymas

Gal būt, kad nevisi kandida: tai turėjo vienodai progų vykin5,000 į ti šį svarbų užmanymą ir vie1 uodai laiko ir išgalės, bet nėra
5,G00 į reikalo nusiminti. Kontestas da(bar yra pačiam įsisiūbavime ir,
5,000 j gali but, kad tas, kuris dabar
yra pasilikęs, už savaitės laiko
5,000 bus pirmuoju. Darbas, sugabu• mas, energija ir plati pažintis
5,0001 čia reiškia labai daug ir kožnas
i privalo naudot tai, labiausia
5,000 ■išgali.
i
i Čia nebus pralaimėtojų. Skir-'
5,000 | tumas bus tik didume ir mažu-'
jine dovanos. Jus galite laimėti]
5,000 *$1700 vertes dovaną, arba $920
I vertės, arba $428 vertės, arba'
5,000'$183 vertės, arba $150 vertės,
arba pagalios mažiausias laimė
5,000 jimas 20% pavidale komišino.

ANTONAY SHARKIS
942 W. 34th St.

Kas yra “Kliubas”

52,200

47,000

Miesto ofisai
127 N, Dearborn StM Room 111-11
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietas
S323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergę.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS

136,000

3429 So. Union Avė., Chicago, IH.
A. LUNGEVICZ,...............................................................
1737 N. Robey St., Chicago, IH.
ALEX ODEN, ...................................................................
708 W. 12th PI., Chicago, III.
MISS MARY PHILIPS,...................................................
2213 W. 22nd St., Chicago, III.
FRANK RINKIS, .......................................................... ....
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III.
PAUL P. SHVELNIS, .....................................................
1443 N. Paulina St., Chicago, IH.
ALICE ŠILANIS, ..............................................................
470 VV. 26th St., Chicago, III.
C. STEVENS, ...................................................................
3449 Lowe A ve., Chicago, III.
ALEX THURSTON, ........................................................
1267 Washinglon Blvd., Chicago, III.
TED TERORUS, ................................................................
1545 E. Mason St., Springfield, Iii.
A. A. VASILIAUSKAS, .................................................
4445 So. Washtenaw Avė., Chicago, Iii.
J. T. VITKUS, ....................................................................
1286 Nonvood Road, Cleveland, Ohio.
JOSEPH VARNAGIS,.....................................................
4051 Arcehr Avė., Chicago, III.
TEDDY VAZNONIS,.......................................................
833 W. 33rd PL, Chicago, I1L
JOE WITKAUSKAS,........................................................
1420 So. Union Avė., Chicago, III.
MRS. M. VVOITKEWICH,........................ .......................
3113 So. Halsted St., Chicago, IH.
PETER YANKEVICZ, ............ <.......................................
3429 So. Union Avė., Chicago, IH.

S. L. FABION AS CO.

i

“Pirmojo pirijodo” dar liko

Spręskite patys

JOK GRECIAS, ............................................................................................. .

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

Dabar dar yra laikas dirbti!

Kas laimės Fordą vertės $428.73?

LEON SHVVEGZDA, ....................................................
4917 W. 14 St, Cicero, IH.
MRS. AGNĖS SEDLANSKA, ...................................
3355 So. Morgan St, Chicago, IH.
TON Y WILLIS, ............................................................
856 W. 122nd St, Chicago, IH.
FRANK ŠOVA, ................................... -......................
4014 So. Rockwell St, Chicago, IH.
ANTON GUDAVIČIUS,................................... -..........
P. O. Box 358, Benton, IH.
MRS. MILIE PAVLAUSKI, ......................... -.............
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.
ANTHONY SHARKIS, ................................................
942 VV. 34th St, ChicUgo, IH.
L. BUTKEVVICZ, .................................................. •
2502 VV. 69th St, Chicago, III.
KAZIMER YUCIUS, ....... .......................... :
1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.
MISS L. NARMONTA, ...........................................
3223 Parnell Avė., Chicago, IH.
ANTON PAKŠYS, ........................
2
220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.
KAZIMER STALMOKAS, ..............................
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.
STASYS GIRŠTAUTAS, .............................................
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.
PETER KAUNETIS, ....................................................
1530 So. 49th Avė., Cicero, III.
VVM. SHIMKUS, ........................... ’................................
3817 So. Emerald Avė., Chicago, III.
MISS ANNA PORITZ, ...... ........
1900 Racine Avė. Racine, Wis. •
JOSEPH SPRING, ’ \ .......
6059 So. Kilder St., Chicago, III.
J. JAKSAVVICZ,
....................................................
1509 Harvey Avė., Oak Park, III.
JOHN YURKŠAITIS, ...............................................
Box 163, Harrison City, Pa.
A. KALNER,.......................... '....................................
10929 So. State St., Chicago, IH.
VVM. RI PALAS, .........................................................
Unionville, Mich.
CAZIMER RAŽAS,
:........................ „...........
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
JOHN JASULEVIČIA, ..................................................
Box 58, Valier, Pa.
KANSTANTAS BULKA, ..............................................
Milladore, Wis.
KAZIMER POCIUS,........................................................
12053 So. Halsted St., Chicago, III.
A. MUKEVICH, ...............................................................
3240 Emerald Avė., Chicago, III.
MISS JOSĖ DAMBRAUSKAITĖ, ................................
1817 String St., Chicago, III.
JAMES ATVVILL, ...........................................................
1012 Geneva St., Racine, Wis.
JONAS BREHANSKAS, ...............................................
2227 — 24th St., Detroit, Mich.
ALEX BRAŽULIS, ..... !..................................................
4353 So. Campbell Ace., Chicago, III.
KAZ. BRAZEVIC, .................................. ........................
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.
MISS ROSE EIDUKAITĖ, .......................................... ...

NORĖDAMI

S. GORDON,
739 W. 14th St.
JOSEPH SPRING,
6059 So. Kildąre St.,
Chicago, III.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St,
prie 14 St.

TONY VVILLIS,
856 Wcst 122nd St.,
Wcst Pullman, IH,

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak.
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare.
Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

NAUJIENOS, Chieago, HL

Antradienis, Gr. 11, 1923

8

A. K. Strutiškis nes padaryti nemąstančiais, j- vo vietos viduramžiuose It/aBTe). Lafayette 4223
sitikinusią, dogmatine ir fana jos įvairiose respublikose, bet
Plumbing, Heating
tiška gauja, pasirengusią ant ne šiandien, šiandien žmonija Kaipo lietuvis, lietuviams vimdei
patarnauju kuogeriauslai
'kiekvieno oficialio pamojimo bent kultūringoji jos dalis, pa
M. Yuška
nulinčiuoti valdininkams netin geidaujamas reformas praveda,
3223 W. 38th St.,
Chieago, 31.
kamus
asmenis. Ten vietoj pasiremdama sąmoningai liau -------------------- —r....... —
duoti progos mintims svajoti, dies apsvarstytu nuosprendžiu,
j ieškoti naujų kelių žmonijos o ne dogmatiniu ir prievartos
•
;
būvio pagerinimui, jos yra ap- keliu.
(Tęsinys)
kalinamos dogmatiniais rete
s
žiais
ir
sergstama
žandarinės
vienodus tiraniškumo ir despo
III. SKIRTINGUMAI
tiškumo rubus dėvinčias dikta sargybos, idant tuojau metus
i
fe
Kai kuriais atžvilgiais tarpe tūras, galima pasakyti šitaip: kalėj iman kiekvieną, kuris drįs
tų dviejų diktatūrų yra gana di Visų pirma: savo oficialiais ta išreikšti mintį nesutinkan
delių skirtumų. Taip va, Rusi pateisinimais teroristinių prie čią su diktatorių dogmatiniu
jos revoliucija buvo padaryta monių, visuomenėje auklėjama šventraščiu.
varde proletariato ir kaimiečių, persekiojimo dvasia vietoj tole Ketvirta: diktatūra auklėja
kuomet Italijos perversmas bu ravimo,
brutališkumas vietoj despotizmą, o despotizmas gim
vo atliktas varde esančios tvar švelnumo, neapykanta vietoj do ginkluotą pasipriešinimą.
kos palaikymo. Delei tų Rusi meilės, persekiojimas vietoj są Kada paprastos demokratinės
jos revoliucijos originalių idealų moningo svarstymo.
taisyklės, kuriomis
padaroma
tat ji buvo militariniai atakuo
pakeitimai esančių įstaigų, nu
Antra: suvaržymais ir panai slopintos, tuomet niekas dau
jama kitų kapitalistinių šalių.
•fr:
Kaipo aptepimas ant duonos, ant keksų, toastų
Bet Italijos juodašimtiškoji dik kinimais pilietinių teisių žemi giau nelieka kaip tik vartoji
ar muffinų, kaipo kepimui duonos ir keksų ir
tatūra buvo
sveikinama nuo nama visuomenės dora ir nai mas jėgos. Praeityje jau daug
iniciatyva. kartų buvo
širdžiausiomis diplomatinėmis kinama asmeninė
stengtasi įvairus
abelnam virimui Jelke Good Luck Margariną
notomis ir jų vadai vaišinami Nežiūrint kaip prakilniai tose mokynimai, politiniai ir religi
galima vartoti su geromis paįvairiuose banketuose.
Taip diktatorių užviešpatavusiose ša niai, praskleisti tarpe žmonių
sėkmėmis ir su didele ekonobuvo todėl, kad Rusijos revo lyse žmogus mąstytų, kaip nuo diktatorinėms ir prievartos prie
mija. GOOD LUCK yra geliucija originaliai
simbolizavo širdžiai atsidavęs norėtų tar monėmis, bet visi jų ankščiau
liausis savo skonyje ir viršnuvertimą senosios tvarkos ir nauti visuomenės gerbūvio' pa ar vėliau rado sau galą. Prie
įsteigimą naujos ekonominės gerinimui, bet kaip tik jis savo varta palaikoma tvarka gali būt
kinime, todėl, kad yra padasistemos,
kuomet gi Italijon idėjose kame nors yra priešin pasekminga tiktai laikinai, bet
1 rytas iš gryno pieno ir tauperversmas reiškia teroristinę gas diktatorių nuomonei, taip ne amžinai: nesant progai lai
z)
GOOD LUCK yra pigus
pastangą apginti esančią kapi greit jis apšaukiama prasikal psniškai pakeisti nepageidauja
todėl, kad yra pardavinėja
talistinę tvarką.
Pabrėžtina, tėliu ir baudžiamas kaipo kri mą tvarką, žmonės esti privers
mas labai dideliame skaičiu
ti griebtis jėgos, kad prašalinus
kad kiek Rusijos diktatoriai at minalistas.
netinkamąją tvarką.
sisako nuo savo originalių tiks
je, taip kad išdirbimas pasi
I 44
Trečia: vietoj auklėti žmonė
lų, tiek ir jie pripažįstami ka
daro pigus. Bandykit svarą
se protinį tobulumą ir visuome Diktatūra, raudona arba juo
pitalistinių šalių.
ninį ataskomingumą sąmonin da, nėra tinkama priemonė vi
GOOD LUCK ir jus persitik
Rusijos diktatoriai turi tam gu svarstymu gyvenimo iššau
suomeniniams
pagerinimams
rinsite jo gerumu ir ekono
savo filosofiją, teorijas, princi
kiamų klausimu, bandoma žmo pravesti. Diktatūra turėjo samija. Jūsų groserninkas par
pus ir idealus. Italijos diktato
davinėja jį.
riai neturi jokios savo išdirbtos
nė teorijos, nė principų, nė idea-'
lų. Jie turi tiktai kai kuriuos
obalsius, kaip kad “geležinė (
tvarka šalyje’’
“ricinos aliejų ;
oponentams’’ ir tam panašius.

Diktatūra: Bolševiki
ška ir Juodašimtiška

Garsinkites Naujienose

S)

Geresnis
Produktas
Žemesnė Kaina

JELKE

IV. PANAŠUMAI.
I

Nežiūrint Rusijos diktatūros j
slėpimosi po proletarinės revo
liucijos skraiste ir Italijos dik
tatūros dengimos! tvarkos ir
patriotizmo šauksmais, jos abi
dvi turi labai daug panašumų.
Taip va, abidvi atsiekė galios
nekonstituciniais budais. Dabar
tinės valdžios tose abejose ša
lyse rymo ant spėkos, gniauži
mo pilietinių teisių ir persekio
jimo opozicijos. Maskvos rau
donieji ir Romos juodieji dikta
toriai aiškinasi, kad jų priemo
nės išsilaikymui savęs galioje
gal ir nėra visai humaningos.
bet jų tikslas taip prakilnus,
kad jis išteisina visas jų varto
jamas priemones. Tuo klausi
mu tat abi diktaturi prisilaiko
civilizuoto pasaulio pasmerktos
jezuitinės taisyklės, kad tikslas
išteisina visas jam atsiekti var-Į
toj amas priemones. Kaip vie
ni taip ir kiti skelbia, kad tik
jie tikrai suprantą kas geriau
sia šaliai ir kad tik jie tegalį
geriausiai aprūpinti liaudies rei
kalus. Abi skelbia, kad tik jos
neklaidingos savo įsitikinimuo
se ir todėl kiekvienas išdrįstam Į
tis juos kritikuoti rizikuoja būt
sunkiai, kartais net mirčia, nu
baustas.
j
Demokratija, sulyg Lenino,
tai buržuazijos įmonė klaidinti
darbininkams, o sulig Mussolini
—tai 19-toj o šimtmečio atgyve- j
nusi idėja.
Kaip raudonieji Rusijoj, taip
ir juodieji Italijos diktatoriai!
regresuoja: pirmieji, nuo komu-Į
nizmo grįšta prie
valstybinio I
kapitalizmo, antrieji, išsižadėję
savo griešto
respublikonizmo, Į
priima monarchizmą.
|
Kaip komunistinė diktatūra
Rusijoje, taip fašistinė Romoje,
vis labiau ir labiau pereina iš
partijos rankų į rankas jos į-Į
Žymiausių vadovų. IŠ Rusijos]
proletariato ir kaimiečių dikta-Į
turos išsivystė Lenino tiraniš-Į
koji valdžia; iŠ Italijos fašisti-l
nės diktatūros liko tiktai Musso-1
lini chuliganiškoji valdžia. Jos
abidvi yra valdžios ne įstatymų, Į
įstaigų arba partijų, bet asme
nų.

Vėliausiomis žiniomis, Musso-1
lini sutinka priimti Lenino iš- ]
tiestą ranką,
pasisveikinti ir |

padaryti tarpe

tųdviejų šalių

atitinkamas sutartis *

1

V. DIKTATŪRŲ VAISIAI.

Padarant sutraukų tų dviejų
taip labai skirtingų rusių, bet)

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt

BANIS
Įį AKUŠERKA
OnaTuriu patyrimą.
cSi Pasekmingai paS tarnauju
mote^^rims prie gimdyW|mo kiekviename
atsitikime. Teikiu
? jypatišką prižiurft[Dėjimą. Duodu patarimus moterims
įiflir merginoms dysH ^al<
•Ų;
3113 South
Halsted St.

3101 So. Halsted StM kampas 81 gal
Ofisas su Dr. J. F. Van Paine

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegija; i)
gai praktakavusi
Pennsylvanijos ligonbučiuo
se. Sąžiniškai pa
tarnauja,
viso
kiose ligose prief
gimdymą,
laikf
gimdymo ir pc
gimdymo.
Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims i)
merginoms; kreij
kitės, o rasite
pagelbą.

W~DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

d* 4 Menicus apskriti lensai fl? 1
■ pritaikinti prie jūsų akių, M* ■
su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ.
PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialistas)
ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir
patarimas dykai.
Užganėdinimas Garantuojamas.
ATSAKANTI ASISTENTAI IR
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.
Phone Haymarket 9414
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY
LABORATORY
738-40 West Madison Street,

Geriausis aptepimas
ant duonos. Pas jūsų
pardavinėtoją valgių

■

j

N. E. kampas Halsted Street.
Room 202, ant viršaus
Famous Clothiers.

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

o

17 N. State St.,

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonais
Drexel 0950
Boulevard
4186
8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chieago, Illinois.
Moteriškų. Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

Dr. Wm. Gribow
4Bfl

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

Specialistas džiovos

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

MARGARINE

i® M. Woitkewicfc

AKUŠEREA

Aš Išgydau

fe

F^Tel. Blvd. 8188

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.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligų
1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA

PATARTINA
DARBININKAMS
20 tyrų Turkišky HELMARŲ pri
duos jūsų darbo dienai daugiau ma
lonumo.

Turkiškas Tabakas HELMARUOSE yra tyriausias tabakas, kokį jus
galite rūkyti.

20 HELMARŲ kaštuoja truputį
daugiau negu 20 paprastų cigaretų
ir kiekvienas HELMAR yra kelioliką kartų geresnis negu bile koks
paprastas cigaretas.
t
HELMAR yra supakuoti kietose
skrynutėse, kas apsaugoja juos nuo
susilaužymo ir susimankymo.
ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakarą

Lietuviai Daktarai

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St., Chieago, UI.

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
k------------- ———------------------------- —-------------------------- - ----------------->— ..... —'

DR. A. J. BERTAŠIUS

Dr. A. J. KARALIUS

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. ▼.
į
Tel. Boulevard 5918
Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas
2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222
Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir
7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8066
1824 Wabansia Avė.
Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS
4454 S. Western 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 8415

DR. M. T. STRIKOL’S

A. L. DAVIDOKIS, M. D.

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980
Valandos pagal sutarti

4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
> auo 5:80 iki 7i8l vakarą.

f—..... ---

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chieago, UI.
kampas 18-th Street.
Phone Canal 0257
Telephone Yards 1582

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 Iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chieago. III.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas
X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
Tel. Canal 6222.
Chieago, III.
Vai.: 9 12 ryte; 1—5 po pietų;
6- 9 vak. Ned. pagal sutartį.
---*

........
Telephone Yards 5082

DR. C. K. KLIAUGA

DR. J. KULIS

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė,
arti 47-tos gatvės
CHICAGO, ILL.

L—----f—

DR.A. MONTVID

-

Telefonas Boulevard 7042

Gydytojas ir Chirurgas
3303 S. Morgan St.,
Chieago.
Telephone
Boulevard 2160
Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

'

-------- -------....

-■«

.................... *

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ild 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL
v.—...............
1

Office Hours: 10 ild 12 pietų
5 iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

Rezidencijos tel. Van Buren 0284
Ofiso tel. Boulevard 9698

DR. A. L. lUŠKA

Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
PHYSICIAN AND SURGEON
Specialistas
Moterišku, Vyrišką,
1910 So. Halsted St.
Vaikų
ir
visu
chroniškų ligų
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
Ofisas:
3335
S'o.
Halsted
SU Chieago.
2 iki 4 po pietų
Valandos:
10
—
11
ryto;
2
— po piet,
Tel. Lafayette 0098
V—H
■
l/ 7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcaga

8

Canal 0257
Naktinis Tel. "Cinai 2118

DR. M. STUPNICKI

DR. P. Z. ZALATORIS

8107 So. Morgan St..
CHICAGO, ILL
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra
uždarytas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 ild 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

K

1

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

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chronišku ligų. Buvęs
pirmiau Irving Park Senatorijoj

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. P. ŽILVITIS

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted St.

Valandos nuo 3 iki 6 kas dieną, iš
skiriant Pėtnyčią ir NedSlctienį,
nes ofisas uždarytas.

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Falrfax 5574
CHICAGO, ILL.

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukee Avė.)

3315 South Halsted 8L
Tel. Boulevard 1401
Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

vyriausiu gydytoju.

Kalbame lietuviškai
.... ...

,

n
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Antradienis, Gr. 11, 1923

T

NAUJIENOS

IAmerikos Lietuviu Pažangiajai Visuomenei!

Į normaliu pramonės gyyavi-^metų, buvo 698,337 bedar-1 siulijo labai rimtų priemo_
mo
laiku bedarbių .skaičius i biai tose pramonėse,
kurių
nių. .
Ha LiMaaniaa Daily Nava
. , .
,
. . I
, .
inMiahed
Daily. axea9t Sanday gy siekiąs nuo vieno iki pusan- produktai eidavo eksportui,
Viena
svarbiausių
jos siuTU_ Db.1.
T—— I
. *■
I*
*
'_
,
.111.
tro miliono žmonių. Reikia. it. y. išvežimui iš Anglijos, lomų priemonių buvo tokia
StHtor P. Grigaitis
tečiaus atminti, kad Ameri- Naminės rinkos pramonėse;— Anglija turi dėti visas
Mariampolės Realės Gimnazijos, ku dimas betgi buvo gautas iš jau besikraustan
1789 South Hahrtad StaMft
koj gyventojų yra dvigubai (kaip, pavyzdžiui, trobesių pastangas, idant pakėlus
rios atsišaukimas telpa žemiaus, steigėjai čių iš Lietuvos vokiečių ir iš pirmutines Lietu
Chicago. Dl.
Talephana RooMvait 85W
[daugiau. Taigi kuomet An statymo pramonėj, viešbu įvairių Europos šalių gy
buvo adv. A. Bulota, adv. Ciplijauskas, ap- vos vyriausybės. 1918 m. Kalėdų metu gimna
Subscription Ratesi
tiekininkas Bartlingas, ūkininkas Masaitis zijos kūrėjai važinėjo po kaimus, skolindami
glijoj esama apie pusantro čių, spaustuvių, duonos ke ventojų perkemąją pajiegą
$8.00 per year in Canada.
ir miesto gyventojas P’enčyla. 1918 m. jie iš kaimiečių pinigų gimnazijai atidaryti.
Per
$7.00 per year outside of Chicaga.
miliono bedarbių, Amerikoj pyklų, gaso ir elektros, kelių — ypač Vokietijos pajiegą.
$8.0t per year in Chicago.
gavo iš vokiečių okupacinės valdžios, o pa tris savaites išsinubmuota namai, kuriuose vo
jų butų, imant proporciona- ir kanalų taisytojų darbi- Tam tikslui ji įrodinėjo rei
8c per oopy.
skiau ir iš Lietuvos valdžios, leidimą ati kiečiai -laikė rusų belaisvius ir arklius, atlikta
Entered as Secoad Claea Mattar liai, — trys milionai arba ninku tarpe) bedarbių skai- kalą Anglijai sustabdyti žy
daryti gimnaziją. Leidimo gavimo laiku, tų namų remontas, paruošta reikalingiausias
M are h 17th, 1914, et the Post Office daugiau. O trys milionai be- čius praėjusio rugsėjo pa- gius Francijos valdžios, ku
1918 m. rugpiučio <— gruodžio mėnesiais, inventorius, mokslo priemonės, ir 1919 metų
rf Chicago, III., under the act ©f
March 2nd, 1879.___________________ darbių ir Amerikoj iššauk baigoj siekė 395,018 ypatų. ri
smaugdama Vokietiją,
mokytojas J. Valaitis, dabartinis gimnazi sausio 10 dieną gimnazija pradėjo mokslo dar
jos direktorius, ir jo žmona ruošė gimna bą visomis savo klasėmis.
Naujienos eina kasdien, iiekiriaat tų _______
_______ _ ypač jeigu Aišku, kad ir šių rųšių dar smaugia visos Europos pra
susirūpinimo,
sekmadieniui. Leidžia Naujieną Ben-I. ,
,
,
, .
zijos atidarymų: tvarkė mokinius-kandidadrovi, i7są se. Haisted sl cScag®, toks bedarbių skaičius ekzi- bų svetimų šalių konkuren monę.
Per visą Realča Gimnazijos gyvavimo lai
111. - Tejęfoaaei BooMvdt 85$^ I
metų paeiliui
tus, rūpinosi butu (apie 2 savaiti 6 klasės
kotarpį kunigai nesiliauja ją persekioję: visose
cija negalėjo užgauti. Tose Toliaus ji įrodinėjo rei
dirbo viename kambaryje!), ieškojo mo
Suvalkijos bažnyčiose per pamokslus įkalbinė
Uisimokljimo kainai
ir jeigu dar nesimatytų jo gi pramonėse, kur įgabena kalą Anglijai pripažinti so
kytojų
ir
t.t.
Jau
gruodžio
mėnesyje
dir

Chicagoja — paltai
ja tėvus, kad neleistų savo vaikų į Realę gim
, ^00 sumažėjimo. Antrą pusę mieji iš svetur produktai vietų valdžią ir užmegsti
Metami.. ............
bo 9 mokytojai, kurie
drauge su išgavunaziją, grąsindami už tai visomis dangaus ir
Pusei metą ___________
siais
leidimą
augščiaus
paminėtais
asmeni

tikrai
konkuruoja
su
nami

Z
2.oo
ver
tus,
dėl
nedarbo
kenčia
artimesnius
ryšius
su
Rusi

Triaši mineeiami
pragaro bausmėmis; per išpažintį taip pat akis
Dviem minėsiant ---- -------, - - L5o ne vien darbininkai. Didelis niais Anglijos produktais, ja.
mis
sudarė
Gimnazijos
Laikytojų
Komi

Pastaroji yra žemės
į akį bara tuos, kurie leidžia šion gimnazijon
Vienam minėsiu! ------------tetą.
nedarbas liudija ir tai, kad bedarbių buvo tik 83,762. ūkio šalis, o Anglija — pra
vaikus; kalėdodami vėl visą savo autoriteto jė
Chicagoje per naiietejoei
1920 m. dėl kivirčų, p. Bulota Iš Ko
Viena kopija
............. .
gą leidžia darban, kad tik sulaikyti tėvus ir vai
-^ šalies gamybos, kad šalies Daleidus dagi, jog visi tie moninės šalis. Iš Rusijos
miteto pasitraukė; vėliaus pasitraukė ir
Savaitei______________ — 18c
kus nuo Realės gimnazijos. Krikštynos, vestu
1 pramonės jiegos nėra pilnai 83,762 bedarbiai neturi dar Anglija gali tikėtis, — jei
Minesiul — ____ ,
75c
kiti pašaliečiai. Komitete pasiliko tiktai
vės ir kitakj žmonių susiėjimai kunigų naudo
Suvienytose ValatijoM, na Chlcageje,> išnaudojamos: nedarbą at bo todėl, kad juos išstūmė ne šiandien, tai ateity, —
mokytojai:
Valaitis,
Valaitienė,
Lastas,
paltui
jami gimnazijai šmeižti. Netgi tuomet, kai tė
Metami
- .- 17.00 jaučia ir patys kapitalistai. iš darbo svetimų šalių kon žalios
Lastienė, Pudymaitytė, Liudžius, Bliudžius, vai ima vaiko metrikus mokyklai, klebonai
medegos. Anglijos
Pusei metą .. .........
- 8.50
Žiugžda, Totorius, šis Realės Gimnazijos aiškina tėvams, kad jų vaikai, besimokydami
produktams
Trims raineliame
1.75 Aišku, kad muitų klausimu kurencija, net tai daleidus, gi pramonės
Dviem minusiam 1.25 Anglijos visuomenė, jos tar kalbamoji skaitlinė yra pa
mokytojų kolektyvas ir laikė gimnaziją Realėje gimnazijoje, ištvirksią, bedieviais, “gy
Rusija — plati rinka. An
Vienam minėtini
, ■■.■■■■■- .75
ligi šiol. Dabar gimnazija, kad lengvinus vuliais” tapsią. Klerikalų leidžiamuose laikraš
pe ir darbininkai, buvo su lyginamai menka.
glijos kredito pagalba, Dar
Lietuvon ir kitur aisienlaosai
galėtų atsilaikyti prieš klerikalų užpuldi čiuose tiek jau purvyno iškrėsta į Realę gim
J.
* t (Atpiginta)
sirūpinusi.
bo
Partijos
manymu,
rusų
nėjimus, atiduota Lietuvos Mokytojų Pro naziją, jog net gimnazijos mokinių tėvai pa
Metams ——.... .........$8.00
Paduotos aukščiau skait
Pusei metą
4.01
Kuo pamatavo konserva linės verčia daryti tokį išva perkamoji pajiega galėtų
fesinės Sąjungos globai, ir viešai gimnazi traukė katalikiškosios
Trims minėdami u____ _______ 2.00
“Laisvės” redaktorių
jos laikytojas dabar yra L. M. P. Sąjunga. Bičiūną teismo atsakomybėn, ir redaktorius bu
toriai savo pasiūlymą. Kon dų: bent 1,093,355 Anglijos žymiai pakilti.
Sąjungos Centro Valdyba yra įgaliojusi
Orderiu, kartu su
servatorių argumentų esmė bedarbiai, o drauge ir pra Paskui, kiekvienos šalies
vo teismo nubaustas pinigine bauda ir kalėji
mokytoją J. Valaitį vesti visus Realės Gim mu. Vos susirinkus Lietuvos
Steigiamąjam
buvo tokia. Anglija yra lai monės, kuriose jie seniau gyventojai yra geriausieji
nazijos reikalus. Todėl visais gimnazijos Seimiri, Mariampolės “Žiburio” gimnazijos vai
Anglijos parlamen svos prekybos šalis. Sveti dirbo, kenčia ne todėl, kad tos šalies pramonių gami
reikalais yra prašomą rašyti šiuo adresu: dytojai—direktorius Jokantas . ir inspektorius
mos šalys gali įvežti Angli atvežamų šalin produktų nių pirkėjai. O pirkti tų ga
Jonui Valaičiui, Reale Gimnazija, Mariam- kun. Šmulkštys, išrinkti Seimo atstovais, savo
to rinkimams
jon savo’ pramonių produk konkurencija juos butų minių jie pajiegia tuo dau
polė.
darbą pradėjo paklausimu Švieti
pasibaigus.
Visų nusimanančių žmonių nuomone, atstovavimo
tus nevaržomai ir pardavi įveikusi. O jeigu šitie darbi giau, juo geriau jie uždirba.
mo Ministerijai, kodėl Reales gimnazijos mo
mokslas
Realėje
Mariampolės
Gimnazijoje
nėti juos čia pigiausia. Ka ninkai iš šios pramonės ken Todėl, ažuot valdžia padėtų
kymo ir auklėjimo tvarka skiriasi nuo tos tvar
yra
pastatytas
geriaus,
negu
kurioje
nors
kos, kuri yra buvusi caro mokyklose Lietuvo
Ketverge, gruodžio 6, įvy dangi Anglijos pinigų kur čia ne dėl svetimų šalių pro kapoti darbininkų algas, ji
kitoje Lietuvos vidurinėje mokykloje, Pa je prieš karą. Kadangi šiandie Lietuvoje šei
ko Anglijos parlamento rin sas yra aukštas ir kadangi duktų (įgabenamų Angli- turėtų padėti jas didinti.
žangioji Amerikos lietuvių visuomenė yra mininkauja klerikalai, tai valdininkai adminis
kimai. Pasekmės; konserva Anglijos darbininkai uždir jon) konkurencijos, tai ne Supraskime, jeigu kapita
kviečiama paremti ją!—Redakcija.
tratoriai, klerikalams pataikaudami, visokiais
torių išrinkta 259, Darbo ba daugiau, kaip bile kurios simato nė naudos iš muitų las šiandien neturėtų pelnų,
budais kliudo Realei gimnazijai, ardo ramų mo
[kitos
Europos
šalies
darbi

Partijos atstovų — 185, Su
kyklos darbą. Visų tos rųšies valdininkų dar
sienos, kuriuos konservato pramonės sustotų. Pramo
ninkai,
gaminamieji
Angli

sivienijusių liberalų — 148
bų pažymėtini Mariampolės viršininko Pijaus
riai perša Anglijai. Kaip tik nės turi dabartiniu laiku
Misiurevičiaus žygiai, kurių
atgarsis pasiekė
ir “neaiškių” — 10. Viso la joj produktai esti branges priešingai, yra pavojaus pa duoti pelnų ant įgyto kapi
net ir Amerikos laikraštiją, šitas Misiurevibo—602. Paskutiniame par ni, negu atgabenamieji iš čiai Anglijos pramonei ir talo jo savininkams. Bet ne
čius, pasitarnaudamas klerikalams, ryžosi pa
lamento konservatoriai tu svetur, šalies gyventojai, darbininkams dėl muitų sie gali vystytis normaliai, jei
daryti galą Realei gimnazijai: šių 1923 metų
gu geriausieji jų produktų
rėjo absoliutę didžiumų. natūraliai, perka svetimus nos.
sausio 26 dieną pasiuntė į gimnaziją bombo
Amerikos lietuviai yra nemaža padėję sa mis ginkluotų milicininkų, kurie iš klasės pa
Naujame jie neteko jos. produktus, kadangi jie yra Dalykas ve kame. Angli suvartotoj ai neturi iš ko tų
Darbo Partija paskutiniame pigesni. Taigi Anglijos pra ja perka iš svetimų šalių produktų nusipirkti. Kapi vo lėjomis įvairioms Lietuvos valstybinėms ir mokos metu vedė mokinius į kalėjimą, — ir
kultūrinėms Jfeiafgoms tarpti. Tai darydami,
parlamente turėjo 142 atsto monės stovi apmirusios, o duonų, mėsų, ir kitokius val talo pelnai turėtų būti suma jie, be abejo, norėjo savo jėgomis prisidėti ir dabar dar nėra žinoma, kuo tie mokiniai buvo
vų. Šiame parlamente jos darbininkai vaikštinėja gat gomus dalykus. Jeigu taptų žinti iki galimo minimumo, padėti Lietuvai sustiprėti tiek politiniu, tiek kalti. Dar prieš šį žygį tasai Misiurevičius
yra rėžęs gatvėje vienai Realės gimnazijos V
atstovų skaičius padidėjo vėmis neturėdami darbo. Iš apkrautos šios rųšies gyve darbininkų gi algos turėtų ekonominiu, tiek kulturiniu atžvilgiais. Ta- kl. mokinei, 14 metų mergaitei, per žandą taip
43. Šalis atsakė konservato kitos pusės, dauguma kitų nimo reikmenės, pragyveni buti padidintos iki galimo Čiau vidujinis Lietuvos gyvenimas pažangesniam smarkiai, jog toji nuvirto į griovį ir puldama
Lietuvos piliečiui darosi vos pakenčiamas. Kri tiek pasižeidė, jog tėvams teko vežti ji į Kara
riui ministeriui pirminin šalių uždaro Anglijos pra mas Anglijoj turėtų žymiai maksimumo.
kui, Baldwinui į klausimų, monių produktams rinką pabrangti. Anglijon atveža Darbo Partija įrodinėjo kščionys demokrataį, davatkų (padedami, par liaučių-operacijai daryti.
ėmė į savo rankas krašto finansus, švietimą ir
kų ji mano dėl aptvėrimo muitais ant įvežamų į tas ma taipgi žalioji medžiaga, taipgi, kad Valstybė turėtų pramonę. Katalikiškojo Vailokaičių banko pi
Čia paminėtieji užpuldinėjimai rodyte ro
šalis
jos
prekių.
Anglijai
to

Anglijos muitų sienų.
kurių šalies fabrikai apdir paimti kontrolėn įgabenimą nigais, įsigytais įvairiais spekuliacijos keliais, do, kiek sunkiose apystovose reikia mokyklai
Tiesa, šiais rinkimais, dėl nepalieka daryti nieko ba, o paskui eksportuoja (t. į Angliją produktų iš sve supirkinėja žemes, ant kurių statomi vienuoly gyventi. Gimnazija tačiau, dėl didelio jos lai
nai, konfesinės mokyklos ir kitos Lietuvai kle- kytojų ir mokytojų pasiryžimo, sugebėjo apsi
kaip ir bile kuriais kitais, kita, kaip apsistatyti tokia y. vėl išveža) svetur. Jeigu tur.
įstaigos. Kiek intensyviai yra varo ginti, mokymą ir auklėjimą tvarkyti su’lig nau
kiekviena partija turėjo pa pat siena — būtent muitais taptų uždėti muitai ant at Valstybė, jos manymu, rikalinti
mas šis darbas, galima spręsti iš to, kad,, pa josios pedagogikos reikalavimais ir davė kraš
sirodyti rinkėjams su visu — nuo vokiečių, francuzų, gabenamos Anglijon žalio turėtų paimti kontrolėn ša vyzdžiui, visuose Suvalkijos miesteliuose (Vil tui jau penkias abiturijentų laidas: 1919 metais
savo bagažu, su visu savo čeko-slovakų, lenkų, it.alų ir sios medžiagos, tatai grū lies kreditą — bankų reser- kaviškyje, Naumiestyje, Kybartuose, Sakiuose, gimnaziją pabaigė 10 žmonių, 1920 m. — 38
programų, kuris liečia visas kitų šalių prekių. Atatinka motų Anglijos pramonės vus. Dalykas tame, kad Prienuose, Lazdijuose ir t.t.) jau senai įkurtos žm., 1921 m. — 35 žm., 1922 m. — 36 žin. ii
gyvenimo sritis. Tečiaus mo aukštumo muitai ant produktų pabrangimu. Su bankai, kontroliuodami ša ir kunigams jose šeimininkaujant veikia “Ži 1923 m. —25 žmonės. Baigusieji Realę gim
centru, apie kurį praktiškai įvežamų Anglijon pigių pre skaitoma, kad apie trečda lies pinigus, ne retai prisi- burio” (klerikalinė draugija) mokyklos gimna naziją, be paskutiniosios laidos, vieni — apie
zijos. O Suvalkijos centre —Mariampolėje — 80 žmonių, mokosi Vakarų Europos ir Lietuvos
sukėsi visas pastarųjų rin kių iš svetur duos Anglijos lis visų Anglijos darbininkų sideda prie iššaukimo krizi- jau
visa miesto dalis bažnyčios pusėje yra ku universitetuose, kiti — arba Lietuvos kariuo
kimų vajus, buvo muitų pramonėms, gaminančioms yra samdoma pramonėse, sų, nedarbo.
nigų nupirkta arba įsigyta iš maldingų žmo menės karininkai,' arba pradedamųjų ir aukš
kalbamų
rųšių
produktus,
Ūmiu
bedarbių
likimo
pa

klausimas.
Konservatorių
nių Dievo garbės reikalui. Esančiuose čia na tesniųjų mokyklų mokytojai, arba įvairių vals
dirbančiose eksportui, šian
pasekmingai
partija, turėjusi savo ranko galimybės,
dien kalbamose pramonėse gerinimui ji įrodinėjo rei muose kunigai turi moterų vienuolyną, mer tybės įstaigų valdininkai.
Be aukščiau minėtųjų sunkumų, gimnazi
se paskutinę valdžių, šiuose konkuruoti su svetimtaučių esama kone 700,000 bedar kalą dar šią žiemą pradėti gaičių ruošos mokyklą, seminariją moterims
rinkimuose piršo Anglijai prekėmis. Ačiū tam sukrus bių. Eksportuojamiems pro visoj šaly, sulyg nacionalio kaimo mokyklų mokytojoms ruošti ir kitų ja vargsta ir dėl netinkamo mokyklai bu.o —
smulkesnių įstaigų. Be to, vienu pusmečiu
kiauro, šalto, žemais tamsiais kamba
uždėti muitus ant įgabena Anglijos pramonė. Atsiras duktams pabrangus, eks plano, trobesių statymą, tai prie bažnyčios pastatė dideliausius trijų aukštų drėgno,
riais, be jokios tvarkos išmėtytais. Namai nuo
mų šalin svetimų šalių ga daugiau darbo. Sumažės be porto pramonės, o drauge su symą ir tiesimą kelių, valy namus, kariuose jau Šiemet, rodos, pradės veik mojami iš žydo Bialoblockio, kuris daro visas
V. P. ti vyrų katalikų konfesinė gimnazija, o vėliau pastangas, kad gimnazija išsikraustytų, ir vė
mybos produktų, kaipo prie darbių skaičius.
jomis ir darbininkai, dar mą kanalų ir tt.
manoma čia atidaryti ir katalikiško mokslo liau ar ankščiau iš Bialoblockio namų gimna
monę atgaivinti Anglijos Tokia daug-maž buvo skaudžiau butų užgauti, ka
Gaudo
degtines
šmugelninkus
universitetas Lietuvos valdytojams ir švietė zija turės išeiti.
pramonę ir drauge panai konservatorių argumentų dangi svetimas dar mažiau
Kanados.
jams gaminti, šiems namams statyti daug pi
Ligi šių metų gimnaziją laikė savo lėšomis
kinti arba bent sumažinti esmė. Kaip jau buvo minė pajiegtų Anglijos gaminius
yra gauta iš Amerikos lietuvių. Taip at jos mokytojų kolektyvas, kuris geresniam ap
nedarbu. Darbo gi Partija, ta aukščiau, Darbo Partija pirkti. Ar be eksporto An Policija ir prohibicijos agen nigų
rodo klerikalų pastangos paimti lietuvių auklė sigynimui nuo klerikalų užsipuldinėjimų pave
kuriai darbininkų ir, abel- pasirodė grieštai priešinga glija negali gyventi: apie tai gavo žinių, kad penki laivai jimą ir švietimą į savo rankas.
dė gimnaziją globoti Lietuvos mokytojų pro
vt

Paremkit Mariampolės
Realę Gimnaziją.

nai, biednesniųjų

Anglijos Anglijos apsistatymui muitų trečdalis šalies darbininkų su degtine išplaukė iš Kanados

gyventojų reikalai rupi la
biau, kaip kas kita, pasiro
dė griežtai priešinga šalies
apsistatymui muitų siena.
Kadangi Anglijoj šian
dien esama netoli pusantro
miliono bedarbių, muitų
klausimas, natūraliai, turė
jo rūpėti darbininkams. Ka
dangi nedarbas kankina An
gliju jau keletu metų —
muitų klausimas įgijo dar
didesnės svarbos. Pusantro
miliono bedarbių mums, gy
venantiems Amerikoj, gali
pasirodyti nedidelė skaitli
nė. Juk autoritetingų žmo
nių pareiškimais, Amerikoj

linkui Chicagos.

siena. Kokia buvo jos argu ir, galima manyti, pramonių
Trys tų laivų jau tapo suim
mentų esmė?
gyvena iš eksporto!
ti Milwaukee, vienas dar esąs,
Ogi ve kokia. Anglijos Taigi, Darbo Partijos ma ežere
ir valdžios laivai jo j ieško.
darbininkai ir Anglijos pra nymu, pastatymas muitų Nesitikimą, kad jis įstengs pamonė keletą pastarųjų metų sienos Anglijai butų buvęs siękti Chicago ir iškrauti savo
kenčia ne tiek dėl to, kad kenksmingas. Kų gi siulijo “prekes”.
atvežamos jon svetimų šalių ji rinkimuose, idant atgai Kalbama, kad keli šmugelninprekės butų pakrikdžiusios vinus pramonę ir sumažinus kų laivai keletą dienų atgal at
plaukė į South Chicago ir ten
jos pramonę. Anglijos pra nedarbu?
monė kenčia labiausia todėl, Kode! sakoma: sumaži iškrovė daug degtinės.
kad Anglija neteko marke- nus nedarbu, kodėl nesako
tų svetur, kad svetimų ša ma panaikinus nedarbą ? Pa Ar jus žinote, kad
lių gyventojai nebepajiegia naikinti nedarbu visai, kapi Prieš pat didyjį karą, Vikietijos
Wilhelmas telegrafavo Grai
jos produktų įkasti. Tai liu talistinei sistemai viešpa Kaizeris
kų Karaliui Konstantinui, kad jis yra
užganėdintas kad kilo karas ir kad
dija skaičius ir rųšys tam taujant, — negalima. Bet kiekvienas
vokietys pasidarys milijo
Išrodo, kad tas pranašavi
tikrų pramonių bedarbių. sumažinti nedarbu tikslio nierium.
mas išsipildė. Ar jus žinote, kad
Oficialės skaitlinės rodo, mis priemonėmis galima, Ir j kuomet jus perkate Helmar cigarekad rugsėjo pabaigoj, šių; Darbo Partija tuo tikslu
“enf už tavo pMgV“’
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j Ką galėjo padaryti šiuo reikalu Lietuvos
pažangioji visuomenė 5 metų Lietuvos sava
rankaus gyvenimo laikotarpiu?
Pridėta daug
darbo, daug vargo, tačiau maža ką teturime.
Priešų daug, o paramos maža. Visoje Suvalki
joje, savo laiku davusioje daugiausia pažangio
sios inteligentijos kuri ir dabar Lietuvoje dar
buojasi, toje Suvalkijoje yra vos viena aukštes
nioji mokykla—Reale Gimnazija Mariampolėj,
įkurta ir išlaikoma pažangiosios inteligentijos
jėgomis. Šiemet baigiasi penki metai, kaip ši
mokykla įkurta. Kiek pastangų turėjo padėti
jos laikytojai vien apsigynimui nuo užpuldinė
jimų, pareinančių tiesioginiai iš kunigų, iš jų
laikraščių ir pagaliau iš jų įtakoje esančių val
džios įstaigų, aukštų ir žemų valdininkų!
Realė gimnazija kūrėsi 1918 metais, da
esant vokiečių okupacijai. Kada
gimnazijos
steigėjai padavė vokiečių okupacinei valdžiai
prašymą lejisti atidaryti gimnaziją, Mariampo
lės kunigija įkalbinėjo Krcishaulptmaną, kad
leidimo šiai mokyklai atidaryti neduotų. Lei-

fesinei sąjungai. Bet ir padidėjusiomis mora
lės paramos jėgomis negalima bus prašalinti
buto nustojimo pavojaus. Jei gimnazija bus
išvaryta iš namų, ji turės žūti. Todėl yra bū
tinas ir neatidėtinas reikalas turėti gimnazijai
savi namai.
Reales Mariampolės gimnazijos laikyto
jai ir jos mokytojai šiuo kreipiasi į Amerikos
pažangiuosius žmones prašydami padėti lėšo
mis gimnazijai namus pastatyti. Jie prašo vi
sus aukoti gimnazijos namams statyti kiek kas
gali, rinkti aukas, ruošti tam reikalui vakarus,
koncertus ir t.t.; kiekvienas šiam reikalui pa
aukotas doleris, kiekvienas surinktas centas tai
bus tas pagrindas, ant kurio augs ir plėtosis
Lietuvos pažangioji kultūra. Lietuvos pažan
gioji visuomenė mokės tinkamai įvertinti au
kotojų pasiryžimą ir jų, kaipo pažangos ir mo
kslo rėmėjų, vardus nuolat minės. Ypatingai
minės juos Realės gimnazijos mokytojai ir lai
kytojai, mokiniai ir jų tėvai.—
Realės Mariampolės Gimnazijos laikytojai.

CHICAGOS
ŽINIOS
Trys žmonės nušauti
kabarete
Aš buvau girtas ir nenusima
niau ką dariau”, pasakė mir
damas užmušėjas.

Smulkos Žinios
Alus ligonvežimy.
Prie Garfield ir Racine gat
vių policija patėmijo graboriaus
ligonvežimį, kuriuo važiavo ne
visai į graborių panašus žmo
gus ir tą ligonvežimį sustabdė.
Bet vieton ligonio ar lavono,
policija rado tris statines alaus.
Dabar policija tyrinėja to “gra
boriaus” biznį.
Pagerbė kun. Marųuetto
atmintj.

Penktadienio naktį Rendez-»
šeštadieny būrys vaikų susi
vous kavinj-kabarete, Broadrį rinko ant Michigan Avė. tilto
way ir Diversey Parkway, dėl ir mėtydami gėles į upę, pager
girtuoklio neteko savo gyvas bė atmintį kun. Jasques Marųuette, kuris 1673 m. iš Kana
ties tarys žmonės.
Kabaretan susirinko apie 1,- dos ežeru ir paskui Chicago ir
000 žmonių “apvaikščioti” ati Illinois upe prasiveržė į gilumą
darymą naujo $100,000 japoniš Illinois valstijos. Tai buvo pir
žmogus, kuris iki
kojo kambario. Atėjo ir John mas baltas
Sheehy su dviem
merginom. to laiko buvo pasiekęs dabarti
Viena jų apvaikštinėjo
savo nę Illinois valstiją.
gimtadienį ir todėl
visi buvo
girti, šiaip tap svirduoliuodamas Sheehy suradęs savo vietą
atsisėdo ir tuoj aus įsakė patar
nautojui kuogreičiausia atnešti
ledo, kad jis galėtų dar daugiau
gėrimų pasidaryti iš to munšaino, kurį jis atsinešė su savim.
Patarnautojas nuėjo į virtu Gruodžio 23 d. bus paskaita
vę užsakymo išpildyti, bet ne
apie Jėzų Kristų.
ganėtinai greitai, kad patenkimus Sheehy. Jis irgi tuoj nuėjo
į virtuvę pabarti patarnautoją,
šeštadienį,
gruodžio 9 d.,
čia jis rado ir virėją Leopold Raymond Institute, įvyko Mo
Guth. Iškįlo
barnis. Patar kslo Draugų paskaita. Prele
nautojas Henry Bing matyda gentu buvo p. K. Augustinavimas, kad negalima bus susikal čius. Tema buvo: Didis moks
bėti su girtu žmogum, išbėgo lininkas Pasteuris, jo gyveni
pašaukti policiją. Kada jis su mas ir jo darbai.
grįžo su policija, Guth gulėjo
P-as Augustinavičius perbėgo
jau negyvas, o ir prieš jį Shee Pasteurio biografiją, pažymė
hy atkreipė revolverį ir Bing damas, kad Pasteur yra kilęs iš
irgi krito negyvas. Sheehy pa neturtingų tėvų, kurie užsimi
leido šūvį ir į policistą ir jį leng nėjo kailių išdirbimu. Jie sa
vai sužeidė, bet kitas policistas vo sūnų leido mokiųtis. Jam
paleido šūvį į Sheehy ir Sheehy mokslas gerai sekėsi. Moki
krito mirtinai sužeistas.
nosi jis daugiausia fizikos, ma
Pasimirė
Sheehy ant ryto
tematikos ir chemijos.. Pasie
jaus, prisipažinęs, kad jis gir kęs r.’igštą mokslą, tapo profe
tas buvo ir nenusimanė ką da
sorium, o vėliau dekanu.
Jis
rąs. “Pasakyk jiems, kad aš bu
vau pilnas munšaino ir nežino skaitė kkcijajs, kuriomis ūžia
tercsavo netik {dudentus, bei
jau ką darau”,
tarė jis prieš
ir daugelį mokslininkų.
pat mirsiant.
Jis nesutiko su tu laiku aiš
Dvi merginos, Margavę t Collins ir Annie Gerto iš Plaza ho- kiminais kai kurių reiškinių ir
telio, kurios kartu su Sheehy pradėjo skelbt savąsias teorijas.
buvo, dabar
sėdi kalėjime ir Jis sus’laųkė didelės opozicijos.
Savo
išradimais Pasteuris
visai nesidžiaugia savo praėju
padarė Franjcijai daugiau gc
siu vardadieniu.
ro, negu kokis kitas moksliniu
kas.. Jis iŠge bėjo nuo pražū
ties. apsaugodamas ruo ligų,
galvijus ir avis; jis surado pi\ežįstį gaišino šilkų vabalėlių,
I.urie nykdami nupt’dė šilkų
t ra niobę, palikdami be darbo
Buvusioji jo meilužė aplankė jį,
ti katančius di.h ninku.
Jis
bet teisėjas jį apgynė.
surado priežastį gedimo vyno,
pakaldamas vyno išdirbystės
Keletą dienų atgal į Paul R. pramonę. .
Nolldroth namus atėjo Gunda
Daug jis ge«- > padarė pasai
Larson ir pareikalavo, kad jis
tui su savo eksperimentais isšelptų jos 10 metų vaiką, kurio
rasdamts vaistus nuo hidrofo
tėvu jis yra. Bet jo pati netik
neleido to padaryti, bet dar ban bijos (pasiutimo). Jisi išgydė
nuo pasiutusio šuns įkaindimo
dė Larsoniutę išvaryti, o kada
i l t žaizdų 9 metų vaiką; jis
toji nėjo, tai ją areštavo.
;'<dė prisiųst.is Rusijos caro
Pasirodė,kad Nolldroth virš
10 metų gyveno su Larsoniutę Žmones, kurie > ivg -ilkandžioir sugyveno su ja vaiką. Vėliaus ti pasiutusio vilko. Jis išrado
betgi ją apleido ir 8 metai atgal čiepus, kuriuos ir šiandie chi
Tai
vedė dabartinę pačią. Larsoniu- rurgą i-daktarai vartoja.
tė betgi jo neužmiršo ir per il tik buvo jo bandymai, o dabar,
gą laiką vertė jį šelpti jos vai pasak prelegento, tūkstančiai
ką. Jis taip sumokėjęs jai apie yra ir bus išgydyti nuo visokių
$700. Bet pagalios neteko dar baisių ligų, kurių pasekmės bu
bo ir pinigų ir nebegalėjo to vo praeityje mirtis.
Pirmasai Pasteuiro išgelbėtas
liau jai mokėti. Tad ji atėjo
pas jį į namus reikalauti pini nur pasiutimo buvo Joseph
Meisteris — aukščiau minėtagų.
Betgi Larsoniutę nepasisekė. s? i 9 metų vaikas. Pasteuris
Teisėjas netik jos neužtarė, bet vėliau rašė jam laiškus ir ra
dar nubaudė $200. Jis pasakė, vh jį prie mokiu.
Pasteuris gimė 1822 m., mi
kad ji galėjo prie jo kabintis
kada jis dar buvo nevedęs, bet rė 1895 m. Jo vardu buvo w
dabar kada jis yra senai lega budavvta Insri’uuvĄ Paryžiuje.
liai vedęs, ji su juo nieko ben D .bar jau jo išradi ;.u naudojo vardu
dro neturi ir negali liesti nė jo, ;is: - sas pasaulis
įstaigas.
(hicagoie,
nė jo namų. Pabaudą
betgi stato
teisėjas suspendavo, jai prisi Northsidėj, ir gi randasi Pas
ienio Institutas,
kuris gydo
žadėjus taip nebedaryti.
žmones n ig pasiutusių, šunų ap-i
Prelegentas savo užduotį atUžsimušė.
: h.n pli k t i.
To iU’uldymas
Betgi Theresa Cowan, 44 m., Pasteuro darbų <uip buvo gy
a»*kus, \ 'd nustebino
2523 N. Mozart Avė., mokytoja, vas,
us. Vist buvo patep
nukrito nuo antro augšto porčiams sulužus ir veik ant vietos anti, kure gird g ) šią prclekužsimušė.
ciją.

Lietuvių Rateliuose

Mokslo Draugy paskaita.
i e 1

Nemaloni pareitis pa
siekė jį *

e

NAUJIENOS, CMcagO, m.

Antradienis, Gr. 11, 1923
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Tokios svarbios prelekcijos,
bet žmonių suinteresuoja netperdaiug. Reikėtų nors penkių
šimtų iš Chicagos. Čia randa
si visokių raštininkėlių, kalbė
tojų, kunigų ir profesionalų,
kurie myli kitus mokyti ir kal
bėti apie artimo meilę, o patys
jos mažai turi. Yra nemažai
tokių, kurie dedasi dairg žiną,
bet... Ar jau jus vyrai perdaug
mokslo turite? Jei taip, atei
kite ir mus pamokykite.

Gal mes, kurie norime mo
kytis, esame per prasti kad jus
dalyvautumėte 1 kartu? Mes
nežinome priežp.sties, bet mes
žinome, kad mokslo niekad ne
bus perdaug ne mums, nė jums.
Kar jūsų obalris, “savas pas
savą”? Ar gali būt svarbiau
"kalelę mušt”
ar kortomis
loši? Lauksime jūsų.
Dr. Graičunas
pranešt ii
siūlė pirkti riuetus šeštudie
»iiui, gruodžio 23 d. iš kalno
Tį dieną advokatas Jurgelio
nis laikys paskaitą, “Jėzus Kris

tus”. ši paskatra turi už:nteresuo'i visus katalikus, tauri
ninkus, soeia;ktus, laisvanm
nius ir bolševi.u s; visus tikin
čius ir netikinčius į Jėzų Kris
tų. Kiekvienas sužinos ar tik
rai Jėzus Kristus gyveno ant
žemės; kas jis buvo ir ką g- r o
jis pasauliui čirteikė.
O kad p. Jurgelionis sugebės
žingeidžiai ir vaizdžiai Kristaus
gyvenimą atpasal oti’, apie lai
abejoti netenki Kas tik giidėjo jo pirmesne.1
paskaras
tie žino, kad jis labai vaizdžiai
ir gyvai kalba. Jei kuris <his
tų kritikuoti, nebuvęs ant pa
skaitų, tokiam neturi būt vie
tos laikraštyje.
Sekamą sekmadienį, gruo
džio 16 d. b » naskaj .. Moks
lo intaku į žmonijos gyvena
mą — pran< šė pirm.’ i »ka-» ;
Jurgelionis. —Bubnis.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

A BULGARIŠKA ŽIEDŲ
Įlf
ARBATA

Artistiška Fotografija

(Seniau vadindavosi kraujo arbata.
Gerkite karštą einant gulti. Kad
PRAŠALINUS ŠALTI. Kad sustip
rinus kepenis,
Kad viduriai gerai dirbtų.
Bulgariška žiedų arbata yra sudė
ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraūją
ir pagelbsti būti geroje sveikatoje.
Parduodamu pas kiekvieną aptiekorių arba pirkite apdraustu siuntiniu,
vienas didelis šeimynos baksas $1.25,
arba 3 baksai $3.15, arba 6 baksai
$5.25. Adresas H. H. Von Schlick,
President Marvel Products Company,
25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

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

Terpėte Su
stabdo Krupą

Šviesą ir paliegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. .
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Prea.

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

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE
REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik
nusipirksi buteliuką

vins tau, galėsi daug lengviaus kvė

puoti.
Naujas Turpo išradimas yra sutai
sytas su visais Turpentino gydančiais

MEŠKOS BALSAMO

_____ __________

(Bear Balsam)

vaistais, kurie tuojaus palengvins patsitrinus skaudamą vietą.

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken

čiančių vartojo! ir vartoja.
• t ‘
,
Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.
THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E'. Centre Street,
Shenandoah, Pa.

Turpo greitai sustabdo skaudėjimą
gerklėj, reumatizmų, bronchitis ir ne
uralgijos.

Palengvina kojų skaudėji

mą, pleurisi, lumbago, įr-išsisukimus.
Nedegina ir nepuslėja.
Nelauk ilgai su krupu. — Veik
tuojaus!
Nusipirk Turpo šiandien
nuo savo aptėkoriaus.
Nebūk be
Turpentine, Ointment savo namuose.
Turpo turi savyje Mentol ir Camphor, — kaina 35c. ir 70c. dėžutė.

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

SEVERA’S
COUGH BALSAM.
Palingvins kosulį ir prašalins daug
kentfijimu. Priimnas dėl vaikams
ir aukgusems.

Klauskite pas aptiekoriaus.
SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 30c.
W F SFVFRA CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų.
Jeigu akiniai nėra tinkamai
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną
vargina. Ateikit pas mane, o su

teiksiu teisingą patarnavimą, aš
esnri tikras lietuvis.
• ,

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,
Tel. Canal 5838

CHICAGO, ILL.
__________ ;_______________________ >

Pranešimas pacientams ir
draugams

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

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

NAUJAUSIOS KNYGOS IŠ LIETUVOS

l* Įreg. S. V.

4

ir tuojaus pajaučiaina maloniai de- “
pinanti fiiluma besiskleidžiant po flkau- «
darni) vieta, kuri suteikia malonų ma- *
guma! Visiškai nėra reikalo kankintis
turint po ranka tokių tikrų pagalbų. •
Pain. Expelleris tikrai pagelbės ir .•
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito- *
miem tūkstančiam žmonių per daugeli
metų. Visuomet laikykite jo bonkų *
parankioje vietoje,
•
35c. ir 70c. už bonkų aptiekose.
e
F. AD. RICHTER & CO.

PAGELBA LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavojimas ligonių, silpnų, liguistų yra
nusų gyvenime darbas. Mes gy
dome visas ligas kurių kiti negali
išgydyti.

For 12 ycars Public Service
Checks have never failed
to arrive on time!

iekvienas kostumeris Public Ser
vice Kompanijos iš Nor
thern Illinois, nusipirkdamas keletą kompanijos*serų po $7’ musų taupymo*
planu arba už pinigus,
gali greit gauti užtekti
nai dividendų, kad padengus mėnesinės elektros bilas
Pagalvokite kiek tas reiškia Jums — gauti trys mėnesiai dividendus, kurie
padarys jūsų elektros bilas apmokamas.

K

Musų geriausis paliudijimas yra
ne dolerių reikalavimas, bet
gera pagelba.
MR. CHAS. HELLER SAKO:—
GERBIAMAS DAKTARE:

Aš atėjau pas jus gydytis rugpiučio 2, 1923, aš kentėjau nuo
Sciatica dešinėj kojoj, dėl kurios
negalėjau

Pirkimui vieno Šero nuo paskirto musų skaitliaus musų pasiūlomo stako.
Jus galite patys apskaitliuoti kiek Šerų jums reikia pirkti, kad gavus tiek di
videndų, kad padengus mėnesinius už elektrą mokesčius.
Vienas seras atneš jums $ 7.00 į metus dividendų
Du serai atneš jums $14.00 į metus dividendų
Trys serai atneš jums $21.00 į metus dividendų

Jiisy pinigai yra apsaugoti

Room 1100
Vietiniai ofisai atdari vakarais iki Kalėdų
5607 W. 22nd Street, Cicero
103 S. 5th Avenue, Maywood
114 N. Oak Park Avenue, Oak Park.
Malonėkite atsiųsti man dykai gražiai jliustruotą
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puslapių

medinę

Del to man nebus jokios atsakomybės.

knygą Public Service
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i Physical Gultui Institute
DR. J. A. VELONIS
Osteopathas, Chiropratae,
Naturopathas
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenejusias, be vaistų ir opera
cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park.
Skersai Brighton teatrą ant
kampo, 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.
N ėdė 1 dieni ai s nuo 9 iki 12.
-------------------------------------------- ---

j

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 gatvės

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo
chroniškų, nervų, kraujo,
nkstų, pūsles ir šlapumo lirv.

Tik $10 įmokėti ir $10 į mėnesį, tai viskas ką jums reikia mokėti.

72 W. Adams Street, Chicago.

11132 S'o. Michigan Avė. Vai.
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas
Pullman 5147.

Pat. Biure.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. »

Cleveland, Ohio

Stakas yra aprubežiuotas. Užsirašykit sau Šerų kaip galima
greičiau — per telefoną, paštu arba atsilankant į musų ofisus

Perkėliau savo ofisą iŠ 3538 So.
Ilalsted St. į 4647 So. Halsted
St. nrie 47-tos gatvės. Vai. nuo
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak.
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms į
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas:

Kuomet jus kankina skaudus atakag .
reumatiškų skausmų, ar užpuola neu
ralgija, strėndieglis, skaudami sąna
riai /ir muskulai—-kokis neapsakomas
palengvinimas patiriama tvirtai patri'• nant su

TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
D KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai
na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kąina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal5) KELIONĖ
,
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas.
Kaina $2.00
Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.
Smulkesnis tų knygų aprašymus telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

Kuomet investuosite į šį didelį publišką patarnavimo įstaigą, kuri suteikia
industrijos, rezidencijų ir agrikultūros teritorijai apie Chicagą elektros šviesą. Jūsų dividendai yra Užtikrinti. Tai yra jūsų pačių kompanija. Apie 16,000
kostumerių šiandien reguliariai gauna Public Service dividendus. Buk vienu
iš jų.

— Gydau be vaistų ir be
operacijų —

TIK PATRINKU JUOMI

Make Your Electric Light
Pay for
Itself—

Adresas

yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

Kuomet tas baisus krupas prade
da tave smaugti, nelauk ilgai. Nes
tas gali būti labai pavojinga tau ir
tavo kūdikiui — jis tuojaus paleng

■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■

Vardas

KOSULYS

Kaina 26c ir 60c.

7907 Superior Avenue

Company of Northern Illinois.

Sevcros Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

įj
■
"
■

dirbti.

Aš negalėjau

vaikščioti iš priežasties skaudėji
mų. Visi gydymai kokius buvau
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol
jus nepaėmėt mane gydyti. Tuo
pačiu laiku aš kentėjau nuo senos
ligos, aš turėjau Varicicele.
Aš
dabar esu sveikas ii’ aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras.
Visi mano skausm-ai dingo.
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių
skite visus ligonius pas mane. Aš
jiems visiems pasakysiu tikrą tie
są. Su pagarba, jūsų,
CHARLES HELLER.
1324 W. Monroe St.,
Sept. 25, 1923
Mes gydome pasekmingai visas
chroniškas, nervų, kraujo, odos,
šlapumo ir privatiškas ligas.
Teisingas gydymas užtikrinamas

A
X-RAY EGZAC4
I U MINAVIMAS Už
■
Teisingas egzaminavimas butinai yra reikalingas geram gy<iymui. Mes teikiame kiekvienam
ligoniui gerą egzaminaciją, su mi
kroskopu ir X-Ray, kraujo egzaminacija, šlapumo ir tt. Netruk
dykite laiko ir pinigų su neatsar
giais ir netikrais daktarais. Gy
venimas yra brangus.
Anksty
bas išegzaminavimas prašalina
pavojingas ligas ir prašalina pa
vojingas ir brangias operacijas.

ELECTRO-MEDICAL OFFICES
DR. R. G. McCARTHY,
Gydytojas-Prižiurėtojas
136 S. Wabash Avė., Chicago, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai.
vakare.
Seredomis ir subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
kare ir nėdelioj nuo 9 vai. ryto
iki 1 vai. po pietų.

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna
geriausj Ameriko

nišką i»- Tn~xcpejišką bvią gydy
mo. Dickllfi skai
čius žmotH išgy
domų kasdifcti per

Dr. Ross, tuteikia progą duoti
geriausį medikalj
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.
Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa
slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street,
kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių
iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj®,
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5
vai. vakare. Nedėlioj nuo
10 vai. ryto iki 1 vai
ną. Panedėlyj, sere V.*1 ir
subatoje nuo 10 vai. lyto
iki 8 vai. vakare.

Fine for Lumbago e
Mustcrolc drives pain away ano
brings in its place delicious, soothing
comfort. Just rub it in gently.
It is a clean, white ointment, madg
with oil of mustard. Gct Musterok
today at your drug store. 35c and 65c
jn jars and tubes; hospital size, $3.00,
BETTĖR than a mustard plastės

NAUJIENOS, Chicago, DL

Antradienis, Gr. 11, 1923

MOTERIMS
Stasiulianio auką, Susivieniji f Prasideda naujosios valdybos kųs šiam prakilniam darbui ir | Tarpe daugelio gerų ir skanių yalmas taria jam širdingą ačiū.
rinkimai ateinantiems metams. jį remsite; paramos prašydami Sių kurie lengvai yra prirengiami su
Auditoriuim bendrovės pirmi Pirmininku paliekama senasis ir šį kartą kreipiamės į Jus, elke Good Luck Butterine, yra se| Rami:
MOTERŲ
ninkas A. Zalatorius pranešė, —Aleksandravičius; nut. rašti BROLIAI ir SESERS!
VAISIŲ
SOSAS
(Tąsa nuo 5-to pusi.)
J. Kipšas;
Atsiųskite iš Amerikos Kalė Virtos žemvuogės, pineapple, vyš- REIKIA patyrusių moterų prie
kad svetainė yra jau statoma ir ninku išrenkama
Namus, lotus, bučemes, grosernes,
arba aviečios gali būt vartoju? spėka varomų mašinų siuvimui matraštininku — Povilaitis; dų Senelį, kuris atneštų dova IInios
dėl tolesnio darbo varymo rei fin.
rasųĮ viršų. Darbas nuo štukų, $18 automobilius, farmas ir .kitus biznius.
mos dėl to soso.
Pirkėjams skolinu pinigus ant nrorkia daugiau pinigų. Tuo tiks kontrolės rašt. — Svyturis; ka- nėlę Kalėdoms ir duonutės naš IVa puoduko saldžių vaisių, % puo- į savaitę garantuojama.
gičių
(Notary Public). Patarnauju
A.
BRANDWEIN
AND
CO.
I
dūko
cukraus,
jei
vaisiai
nesaldus,
lu Susivienijimas tą patį vaka Isos globėju — Markauskas, čes-l laičiams kitiems metams!
ir užgarantuoju perkantiems namus,
2343 So. State Str.,
11 Vz arbatinio šaukštuko krakmolo, 2
žemę, biznius. Egzaminuoju aprą nupirko Auditorium ben- na apsiėmė eiti ir toliau iždi Prašome teikti savo
auką, arbatiniai šaukštukai Jelke Good
Viętory 3830
straktus,
visokios rųšies dokumentus.
Luck, % arbatinio šaukštuko lemono
taipogi parinkti Tamstų pažįs syvų,
drovėsi Šerų dar už $600.00. Su-1 ninko pareigus.
Pas
mane
teisingas, greitas ir priei
ir biskj druskos. įpilkit cukrų
lapkričio 27 d. Mildos sve suvienijimas
Turiu dar pastebėti vieną la- tamųjų ir Giminių tarpe aukų j vaisius ir apšildykit. Sumaišykit
nesnaudžia; po
namas
patarnavimas.
REIKIA geros merginos abel- ypatiškai arba laišku, arba Kreipkitės
tęlefonuotainėj Bridgeporto
Draugijų linksmų vasaros šokių ir gar I bai nemalonų dalyką: renkant ir pasiųsti LMG. Komitetui per mieles ir Jelke Good Luck Margari nam naimų darbui. Geri namai
kit
Prospect
8678.
ną, tegul verda 5 minutes ir dadėkit,
Susivienijimas laikė savo mė džios vakarienės, dabar jis ren raštininkus kai kurie labai ne banką arba paštu nioney orde lem-ono
syvus ir druską.
ir įgeros darbo aplinkybės.
nesinį susirinkimą. Susirinki- giasi prie iškilmingo koncerto. gražiai užsipuolė ant vieno I riais.
SVIESTINIS SCOTCH PAJUS
I Atsišaukite
miis L>iwo
tliii£»t*si; clėleįja.tr.1 Į l<Lir-is įvyks kovo K> <1.
m. II
1 puodukas
cukraus,
3 3a.ulcfitialco
šaukštai I
Ictiris neinama1!
yra I
TLiviikclarni
tinsi ir- ffau krakmolo,
3z4.
arbatinio
Suinnyside 4036
atsilankė nuo 33 draugijų.
klubui
pasitarnavęs.
Užsipuoli1
siaus
atsakymo)
prašome
priimti
druskos,
IVz
puoduko
miltų,
2
šaukš
Mildos svetainėje. Koncertas Į
tu Jelke Good Luck Margarine, 2
Perskaičius pereito susirinki bus su laimėjimais.
pamato. išanksto musų širdingos padė kiaušinio
Draugai mai buvo be jokio
GERA PROGA mergaitei
kuri
baltimus.
mo ^arimus, s?kė komisijų ra pritariantys Auditorium staty Dar to negana.
nori
eiti
i
mokyklą.
Neturi
būti
jau
Šmeižikai po Į kos ir aukštos pagarbos parei
Apšildykit pieną puode.
Supilkit |
REAL ESTATE,
nesnė
14
metų.
Butas,
valgis
ir
pusę cukraus į tą pieną, kitą dalį
pamelavo ka/n-1 škimą.
portai. Vakarienės komisija iš siu i paaukavo sekančius daik susirinkimo
Lengvas darbas.
Atsi 2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.)
sumaišykit su druska ir drabužis.
davė savo raportą, iš ko paaiš tus: Vasnauskas vargonus, ver didatui, jog jį šmeižęs jo pa-| Lietuvių Moterų Globos Ko* Į cukraus
arti Western Avė., Chicago, 111.
šaukite
:
krakmolu ir virinkit kol sukietės. |
DR.
A.
KARALIUS,
Į Supilkit gerai išplaktą kiaušinio bal- Į
Rezultate Į miteto valdyba:
kijo, kad vakarienė,
įvykusi I tės $25.00; L. Jacius auksinį ties perstatytojas.
6400 Sacramento Avė.
tymą ir virinkit dar 2 mdnutas, sulap»-ličio 21 d., davė gryno pel žiedą, vertės $15.00; p-nia Da- kandidatas sutikęs savo persta-1
D. Šleževičienė
Į šaldykit
Telephone
Prospect 8758
ir supilkit į pajaus tešlą. |
PARDAVIMUI PRIE
no $300.00 ir Grand pianą ver raškienė kelis svarins saldainių. tytoją gan piktai su juo pasi-|
L. Raupienė
I
HELMHURST
tes $4000.00. Pianą paaukavo Dabar Susivienijimas turi aukų kalbėjo ir dar prigrūmojo visą I
Didelis
50
pėdų lotas tik už $100
V. V. Vencienė
Ar jus žinote, kad
įmokėjus.
Kitus
mėnesiniais išmo
ponas Stasiulianis Auditoriumo nuo 20 ypatų. Aukų vertė sie tą reikalą susirinkime pakelti. Į
— (neįskaitoma).
Į Prohibicijos įstatymai Turkijoj yra
kėjimais.
Yra
gasas,
vanduo, suros
labai tvirtai prižiūrimi. Yra išduo
labui. Už tokią stambią pono kia iki $300.00. Susivienijimas, Tenka tik tiek pasakyti, jog Į
ir
šaligatviai.
Taipgi
yra
gražus, 5
K. Žilinskienė
tas įsakymas iš Angora, kad visos
VYRŲ
kambarių
bungalow,
fumace
šildo
B. Novickienė
vietos butų uždarytos kur yra par
! kada tik parengia kokius vaka kasantieji kitam duobę vėliau Į
mas,
tik
$500
įmokėjus
ir
po
$37.50
davinėjami svaiginami gėrimai. Ar
J. M. — (neįskaitoma).
į mėnesį. Kaina $5,200. Del toli
rus, visuomet turi gerą pasise ar anksčiau patys į ją įgrius.
jus žinote, kad Turkiškas tabakas
mesnių
rašykite
— Tiesos Draugas.
REIKALINGI: patyrę agen PETERinformacijų
Helmar cigaretuose yra gryniausis
kimą dėlto, kad Susivienijimą
ALŪNAS,
c/o, P. LAUTH,
tabakas
kokj
rūkote.
tai
pardavimui
namų
Chicagoj
;
29
So.
La
Šalie
St.
remia netik
bridgeportiečiai,
Room
1032.
Geros išlygos.
bet ir kitos kolonijos; o svar
biausia yra tai, kad mes turi-1
Universal Investment Co.
I Lietuvą
me didelę užuojautą Chicagos Į
3301 So. Halsted St., Chicago
Turi būti parduotas į savaitę lai
Kas,
ką,
kur,
kaip
ir
dienraščio
“
Naujienos
”
,
kurios
I
ko
2 aukštų medynis namas 2-4-5
Telephone
Boulevard
6775
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
PAJIEŠKAU
savo
brolio
Jono
ruimai
ir vieno karo
garadžius.
sų giminėms Lietuvoje. Kompani nesigaili brangios vietos savo |
kada rengia, veikia
Vaitekūno paeinančio iš Lauksvidų
Namas taip kaip naujas $1000.00
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
kaimo, Vilkijos vals., Kauno aps., 13
įmokėti kitus ant lengvų išmokėji
tarnauja visiems lietuviams pasa- dienrašty dėl prakilnių ir kul Lietuvių Moterų Globobs Koar
kviečia.
metų
atgal
gyveno
Kankakee,
III,
mų.
Vieta Emerald ir 53 st. Par
žieriams.
miteto atsišaukimas.
tūrinių darbų. Taipgi
ir šį
REIKIA karų taisytojų, trukę davimo priežastis reikia pinigų dėl
Byla eina apie žemę. Jeigu gyvas
kartą Susivienijimas įvertinęs
KASDIEN tamsta gali prisirašyti tai tegul atsiunčia įgaliojimą seserei rių. Patyrusių prie freight karų. biznio. Kreipkitės prie savininko.
White Star Line
AGOTAI VAITEKUNAITEI,
K
a
ii
n
a
s
.rie
Naujienų Spulkos, ir prisirašyk
Vieta tuščia tuoj gali kraustytis
visų
(kurių
vardus
butų
čionai
Nuolat
darbas,
gera
mokestis.
Lauksvidai,
Vilkijos
vals.
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton
tuojau
,jei
dar
nesi
prisirašęs.
Dėda

1923 m. Lapkr. 15 d.
5135 So. Halsted Str.
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai sunku suiminėti) pasidarbavimą
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei
Goodwin,
Tel. Boulevard 1524
Gerbiamieji broliai ir sesers nepatemysi kaip susidėsi užtektinai
vai Majestic, Olympic. Greitas su ir parėmimą vakarienės lapkri
W. 67-th St. and So. Cicero Av.
sisiekimas su Baltijos portais.
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.
Amerikoje.
čio 21 d. visiems tariam šir
Naujienų Spulka
(63-rd St. car.)
Lietuvos
šalta
žiema
jau
pra

American Line Su
1739
S.
Halsted
St.
dingą ačiū. —A. F. Lazauskai
sidėjo. Šalčiai, siepgai, šlapdra
White Star Line Sykiu
REIKIA partnerio į gerai ži
bos, sniegas — visa tai reikės LSS. VIII Rajono Konferencija, nomą real estate biznį, reikia REIKIA —
N. Y. — Plymouth — Southampton —
jvyks pirmą nedėldienį sausio 1924
Cherbourg — Hamburg
keletą
menesių
pergyventi,
lig
j
“
Naujienų” name. Visos LSS. kuo įnešti $1,000 už pusę
biznio.
Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli,
VYRŲ DARBUI Į PIRTĮ.
pos
malonėkite
rengties
ir
išrinkti
vėl išauš pavasaris. Atėjus žie-l
Yra 12 didelių kambarių, ant kam
greiti laivai. Greitas susisiekimas su
Tai
yra
tikras
pasliu'lymas
ge

delegatus
minėtai
konferencijai,
bus
po
Perry Avė. jr 73rd St. Galima
Baltijos portais.
mai kiekvienas apsitaiso pagal renkama valdyba 1924 metams.
Atsišaukite
ram
žmogui.
Rašykite
lengvai
perdirbti į keturių flatų na
šis
tas
iš
Keistučio
Klubo.
Red Star Line
K. Kasparaitis, Sekr.
oro.
Bet
tai
gali
padaryti
tik
mą.
Tik
$12,500, pinigais $2,000.
“Naujienos” Box 390
N. Y. Plymouth — Cherbourg —
1115
S.
Paulina
St.
PERMUL
REAI/TY CO.
Antwerp I
Gruodžio 2 d. įvyko Keistučio tie, kas turi kuo apsitaisyti. O Kensington. — Lietuvių Bendro
Vienatiniai Brokeriai,
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionž.
gali aipsitaisyti tik tas, kuris vės šėrininkų priešmetinis susirin
Pašelpinio
Klubo
mėnesinis
7737 So. Halsted St.
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir
Vincennes 8080
išaugęs
ir
gali
darbą
dirbti.
kimas
įvyks
trečiadienį,
gruodžio
Gothland (3 klesa).
(priešmetinis)
susirinkimas.
12
dienų;
7:30
valandą
vakare.
Viskas užrakinama, privatiški pasiKaras ir vokiečių okupacija F. Shedvell Svet., 341 Kensington
dėjimai. Geras maistas ir visi pato Narių susirinko pilna svetainė.
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen Bet turint galvoje Klubo narių I paliko iLietuvoj daug našlaičių, Avė. Nariai kviečiasi visi atsilan
PARDAVIMUI 7 kambarių REIKALINGA FARMA MAINYT
kyti,
nes
bus
rinkimas
valdybos
ANT NAMO
tų arba
MOTERIMS
PRANEŠIMAS.
gražus rakandai, parduosiu pi 2 Storai ir
skaičių, reikia pasakyti, jog to kurie neturi nė. tėvų, nė gimi-1 ateinantiems metams taipjau pra
7 pagyvenimų po 6
Pasažierių Departamentas
nhj
nežino,
o
darbo
dirbti
ne

kambarius.
Pečiais
šildomas. Ren
nešta
apie
dividendų
mokėjimą
giai,
3
šmotų
skurinis
setas,
li gražu ne visi nariai teatvyko.
$2000 vertes stako parsiduoda už
127 So. State St.. Chicago. III.
—
Direkcija.
etas
neša
$215
i
mėnesį.
Kaina tik
žemiausią Rainą. Vilnonės
gijos riešutiniai valgomo ir miegamo tai $15,000. Randasi gražioj
Kluban įstojo keturi nauji na gali. Tokie, pradedant nuo- ku-|
dažytos ir nedažytos dėl nėrinių. kambario setai, karpetai, kam ant South Sides. Mainysiu antvietoj
farriai — trys vyrai ir viena mo | dikių ir baigiant mergaitėmis I Pirmyn Mišraus Choro dainų re i Vertės
matkag 75c. tiktai
dabar
peticija
įvyks
antradieni,
gruodžio
mos,
mažesnio
namo
arba
bile
kokio
teris. Sugrįžo vienas seniau ir berniukais yra aJbai sunkioj | 11 d. Liuosyhės svėt. 1822 Waban- 25c 35c ir 40c. Priduoda švete- pos, victrola įr tt. Parduosiu da biznio.
riai dėl vaikų ir mergaičių be ran limis. 1630 Humboldt Blvd.
buvusių narių, kuris dėl užsi padėty. Jie neuždirbs ir iš už-1 sia Avenue. Pradžią ,7:30 valandą kovių.
C. P. SUROMSKIS
Kaina nuo 50c iki $5.00 Par
vakare.
Visi
dinininkai
taipjau
ir
3346
So. Halsted Street,
krėtimo maskviške
epidemija darbio nepragyvens, neapsirė* nauji dainininkai norintis dainuoti siduoda marškonuos gijos dėl nėri
Chicago, III.
nių ir mezginių. Kaina 350 yardų
dys noirs pakenčiamai.
galite patapti Choro nariais.
iš Klubo buvo išstojęs.
Phone
Boulevard 9641
tiktai 10c 20c 30c 40c ir 50c. Par
— Valdyba.
Lietuvių Moterų Globos Ko-1
Po tarimų skaitymo sekė įsiduoda moterim ir merginom dėl
dovanų apatiniai šilkiniai
vairių komisijų raportai.
Su mite tas yra priglaudęis toikiu I Vaidylų atydai. Pągal. isakym’ą kalėdinių
marškiniai.
Kaina $4.00 $5.00 ir $6.
PARDAVIMUI
3 grojikliai
Didžiojo Perkūno, vi^, vaidylos ren O dabar tiktai
PARDAVIMUI 2 flatų mūri
$3.00
$4.00
ir
$5.
Tas
ligonių lankymo komisija, ma našlaičių kelis šimtus. Jie dar kasi
vakaruose, pirmadieniui gruo bargenas tiktai bus iki Naujų Me pianai, benčius ir rokeriai ir .€
nis namas, netoli Ogden Parko,
tomai, įvyko nesusipratimas: maži, arba tiek išaugę, kad ne-1 džio 17tą.
— Vaidyla.
tų, Meldžiu nepraleisti šios progos paprasti pianai, $55—$150. At
5-6 kambarių, karštu vandeniu
vienas klubiečių pareikalavo pa gali savystoviai pragyventi. To- I
Visados atdara.
dara
nedėldieniais
Jaunuolių Orkestros Koncertas
šildomas, tilo vana ir vestibu*
šei pos, bet pasirodė, jog jis nė kiems šalta žiema baisi. L. M. I įvyks
Kreipkitės
subatoj
gruodžio
15,
1923,
Mil

Rapp
Mo-ving
and
Storage
Co.
NEW YORK—HAVRE
Gr. Komitetas netik vargais ap* Į dos svet., 3142 So. Halsted St. Pra
le. Aržuolo trimingai ir grin
FRANK SELEMONAVIČIA
!
PARIS .................... .... Dec. 12 ra užsimokėjęs už paskutinius
5130
So.
Ashland
Avė.
dys, su 5 kambarių cottage iš
.
504 W. 33-rd Str.
Einant rėdo globojamus kūdikius, bet| džia 7 vai. vak.
CHICAGO .................. .... Dec. 26 septinerius mėnesius.
Kviečia
visus
Jaunuoliai.
Tarpe Parnell ir Normali Avė..
LA SAVOJE ............. ... Dec. 29 Klubo patvarkymais jis pašel- podraug jų išmaiitinimas
yra
užpakalio. Tai yra bargenas.
Pirmos lubos
ROCHAMBEAU ....
...... Jan. 9
BARGENAS
SUFFREN ................ .... Jan. 17 pos gauti negali. Vienok to na labai sunkus. Ypač tai jaučia
Chicagos Lietuvių Tarybos prieš
PARDAVIMUI bučernė ir gro
Slieehan Vitous and Co.
ma žiemą, ypač tai jaučiama metinis susirinkimas įvyks Mildos
sernė
viena
iš
geriausių
vietų
ant
rio
simpatizuotojai
nubalsavo
NKW YORK, VIGO (SPAIN),
utaminke, gruodžio 11 d., 8
GARANTUOTI plumbingo ir ap South Sidės. Turi būti parduota
1654 W. 63-rd St.
BORDEAUZ
jam pašelpą išmokėti, — pava Išiuo sunkiu finansiniu krizių, svet.,
vai. vakare.
šildymo įrengimai. Olselio kaina greitai už labai pigią kainą. Prie
Prospect 1910
dinę pašelpą “auka”.
Ii Pasaulyje, d podraug ir Lie* Meldžiam garb. atstovų nesivėluo- visiems. Reikalaukit kataliogo. B. žastis pardavimo svarbi
Salyklu
dėl
ilnffeidiioa apralomoa
kayrutU jtuą vietiniui agentai arba |
6630
So.
Western
Avė.
ti,
nes
bus
rinkimai
valdybos
sekan

Nieko nesakyčiau, jeigu Klu tuvoje, vaikai labai laukia Ka tiems metams ir išduotos atskaitos Karol and Sons Co., 800-806 So.
didjjį ofisą 19 Stato Street New York.
Kcdzie Avė. Tel. Kedzie 9440
bas šelptų
varguolį: tai butų lėdų. Yra paprotys, kad šią Aušros 40th metų paminėjimo.
PARDAVIMUI grosernė ir visokių
Kviečia Valdyba.
net pagirtina. Bet tas klubie- šventę vaikai gauna dovanų.
daiktų
krautuvė. Geroj’ vietoj prie
Aš NORIU AUTOMOBILI AUS!
pat
šv.
Jurgio bažnyčios. Renda pi
Turiu lotą, vertas yra $900, kurį
<gl oboj am i
tis aukų nėra reikalingas; jis Našlaičiai, k urie
NORTH
am žmogui gera
vieta,
gi
apsukriam
vieta.
Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka mainysiu ant automobiliaus.
šalypricglaudiosej
y|pa|č
reiikailingli
yra
gan
pasiturintis
žmogus.
To

pigiai
iš
priežasties
mir Išmokite dressmaking
Parduosiu
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Melda gatviai ir gatvės ištaisytos ir viskas
GERMAN
Atsišaukite
ties.
žio
svetainėje,
2344
W.
23
PI.
Vakare
kioj padėty būdamas aš net įsi-1 paguosti šią šventę. Tai vienin
išmokėta. Lotas randasi ant South
LLOYD
Kirpimo, Designing, Siuvimo
928 W. 33-rd Str.
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus Talman Avė. Atvažiuok su tą ma
žeisčiau, jei man kas auką pa telis būdas suraminti juos, duo muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi šina, parodysiu lotą ir aš apžiūrėsiu
Savaitiniai išplaukimai į
Skrybėlių Dirbimo
Tel. Boulevard 7656
Klesos Dienomis ir Vakarais
LIETUVĄ
siūlytų.
ti jiems viltį laukti kitų metų, bus lošiamas naujas veikalas ir dar ntvašiną ir padarisim mainus, jeigu
Specialus
vakarinės klesos mote
pirmą
sykį
lietuvių
scenoje
—
“
Mei

New York-Bremen
EXTRA DIDELIS BARGENAS.
O tuo tarpu yra daug reika kitų Kalėdų, laukti
geresnės lės Profesorius”, dalyvaujant geriau reikėtų) tai pridėsiu ir pinigų dar. Parsiduoda
rims
ir
merginoms
kaip pasisiūti
bučernė ir grosernė viso
Atvažiuok ir klausk
Su nauju gražiu laivu
sioms
lietuviu
artistiškoms
spėkoms.
sau
dreses.
lų, kur aukos yra tikrai rei ateities.
kių tautų apgyventa.
Daugiausiai
WALTERIO,
“COLUMBUS”
Publika kviečiame išanksto rengties
lietuvių.
Randa
pigi.
Penki
kamba Mes suteikiame vietas dykai ir iš
2423
W.
63
Street,
kalingos. Lietuvių
Audito-i —O kokią aš dovanėlę gausiu prie šito vakaro, nes vakaras bus to
Didžiausias Vokiet. laivas
riai
dėl
pragyvenimo
užpakalyje
Sto duodame diplomus užbaigusioms.
Tel.
Prospect
4345.
Ir vienos klesos cabin lai
rium bendrovė delegatas pra-l Kalėdoms? Neturiu tėvelių, ne kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
ro*
Pardavimo
priežastis
patirsite
VALENTINE DRESSMAKING
vai. Labai daug pagerinti
nai geidauja.
ant
vietos.
1505
So.
49th
Court,
Ci

turiu
artimų
giminių
—
galvo

noš
r
»,
kad
jau
darbas
pradėtas.
COLLEGE,
Rengimo Vakaro Komitetas.
trečios klesos parankamai.
cero,
III.
2407
W. Madison St.
Parankus uždaromi kam
Reikia tik tas Ri-bas remti pe*- ja našlaitis Kalėdų laukdamas.
Phone
Seeley
1643
bariai su 2 ir 4 lovomis.
Raseland.
—
Operetę
ir
balių
rengia
Nežiūrint
į
tais
sunkias
sąly

k
ant
kuodaugiausia
serų.
Sara
Patek, Principal
Del laivakorčių prie bile
PARDAVIMUI restauranas
J. D. Lyga sekmadienį gruodžio 16
DAILUS
kambarys
rendai
švariam
vietinio agento arba
Dramos skyriaus delegatas gas, kuriose prisieina užlaikyti d., C. Strumilo svet. E. 107 str. ir In
laikui
nerūkančiam vaikinui arba merginai, ir lunch ruimis, ilgam
North German Lloyd
diana Avė. Statoma 4 veiksmų ope- prie mažos šeimynęs su valgiu ar be lysas, geras transferinis kam
prieglaudas,
buvo
papročiu,
praneša,
jog
viskas
eina.
Brig100 No. La Šalie St.,
retė-pasaka “Jonukas ir Marytė’ su Paranki vieta dirbantiems Western
Jau tūkstančiai vyrų —
hton Park svetainėje busiąs su* kad sužadinta Visuomenė su dainomis,
Chicago, III.
šokiais ir žaismėmis; loši Electric Co. Galima matyti visada. pas, nėra konkurencijos, barge
pastojo laimingais —
rengtas šaunus vakaras. Vaka teikdavo galimybės atsilankyti mą išpildys bendrai J. D. Lygos ir AtD.
NEMUNIS,
nas
greitam
pirkėjui.
J.
CigaŽiedo nariai vadovaujant p-lei
palikę automobilių
4915 W. 24th Place,
ras įvyksiąs sausio mėnesį. Sta pas prieglaudų našlaičius Kalė- eities
nek,
savininkas
6853
So.
State
V. Bigeliutei. Pradžia 7 v. v. Orkest
Cicero, III.
mekanikais! *
toma busią dvi
komedijos: | dų Seneliui. Kiek džiaugsmo tu- rą Bigelių. Kviečia visus—Komitetas.
Street.
Praktiškos lekcijos ant geriau
Perlinės Queen Koncer “Sulig Naujosios Mados” ir rkdavo vaikučiai sulaukę žilą,
sių
karų; žemos kainos ir garan
KAMPARANiDAVOJIMUI
Ketverge, gruodžio 13 d., 8 vai. va
tinos Yra Geriausios “Kuprotas Oželis”. Gi sausio 27 baltą kaip sniegas Kaikdų Sė- kare
tuoti
EX)TRA bargenas pardavimui die į rezultatai. Kreipkitės šian
be
Raymond Institute įvyks kon BARYS de*l vieno vaikino
d. esanti paimta Meldažio vse- nelį ir žalią Kalėdų Eglelę! vi certas. Bus kvartetų, duetų ir solųį valgio.
grosernė; parduosiu ar mainy
Lietuvių Automobilių
Kas tik gyvas nepraleiskite šio va
tainė, kur Dramos skyrius ža siems jie apteikdavo dovanų, karo,
siu ant namo. Biznis gerai iš
Mokykla,
Atsišaukite
nes tai bus vienas iš įvairiau
da taipgi puikų vakarą patiek-, vlisuia paguosdavo, surarrtinda1- sių vakarų ant Bridgeporto. Vaikai
3238
So. Halsted St.
dirbtas
listas
ant
3
m.
renda
3240 So. Union Avė.
Įeiga
viUžpakaly
malt
and Hops Storo.
be
tėvų
nebus
įleidžiami,
vo,
nulinksmindavo.
ti.
pigi. Patirsite priežastis ant vie
—
Komitetas.
Petras
Gustaitis
instruktorius
siems
liuosa.
I2_..
Airtinanties Kalėdoms jau
Knygyno komisija pranešė,
Valandos ryte arba vakarais
tos.
4354 S. Wood Str.
kad knygos jau esančios sutvar prieglaudų našlaičiai, o po Dramatiško Ratelio susirinkimas
kytos. Klubas turi nemažai draug ir Kauno biednuomenės bus laikomas trečiadienį, gruod. 12,
PARSIDUODA grosernė taip .... TAPKITE AKUŠERKA
v. vak. Meldažio svet. Visi na
Padarytos iš 76 ir 102 raktų, oktava knygų, kuriomis nariai
The National College of Midwigali vaikai, kure būdavo pakviesiti 7:30
moterų
riai kviečiami būtinai dalyvauti, taip
gi ir sausos mėsos parduosiu fery
ir trigubos. Visos pirmos klesos
teikia praktiškus
ligonbučio
į prieglaudas švęsti Kalėdų, lau jau norintieji tapti nariais prašomi
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo naudotis be jokio atlyginimo.
kursus
ir
prirengia
prie
valstijinių
už
pigią
kainą;
biznis
išdirbtas
REIKIA moterų skirstymui
atvykti.
—
Sekr.
A.
Jusas.
arba grežiai išmargintos.
kia
Kalėdų.
LMG
Komitetas
da

cczamenų.
Specialiai
1
mčnesio
Kontsituicijos koniisija irgi
gerai kas pirmas tas laimės..
popierų.
Gera
alga.
Atsišauki

kursai
už
sausio
mėnesi
valstijinių
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant
išdavė savo raportą. Prie to rot visa, kas yra galima švęsti su Jaunuolių Orkestro generališka re
erzamenų. Atsišaukite, rašykite ar
William Kazlosky
.
koncertinos butų pažymėta
te.
vaikučiais
Kalėdų
Šventę.
Bet
I
ba tlefonuokite, Seeley
6323 nuo
buvo padarytas tarimas, kad
peticija įvyks seredoj, gruodžio 12 d.,
945
W.
33-rd
Str.
Francis
Hughes
and
Co..
10
iki
5.
Dr.
Lee,
Supt.
7 vai. vak. Mark White Sųuare Kny
“PEARL QUEEN” egzaminavimo ir konstitucijos podraug jį rūpina ir tų vaiku-1 gyne
National College of Midwifery,
(Library Room) prie Halsted ir
čių
užlaikymas
šią
žiemą
ir
vė*
I
35 So. Hoyne Avė.
1405 W. 21 Str.
Taipgi parduodamos lengvais mėne komisija geruoju susitartų su
29 gatvių. Visi Jaunuoliai atsilansiniais išmokėjimais.
kykit.
Naujienų spaustuve dėl bilos at liau.
— Rašt. Eugenija Grušaite.
IŠMOKITE BARBERIAUTI
Jau davė Lietuviai Ameriko-I
Katalogas atsiunčiamas
REIKALINGA stenografe į
mokėjimo.
Kai kurie nariai
Paskiau gausite gerą algą. Musų
PARDAVIMUI “Fordo” automo trumpas kursas, dienomis ar vaka
dykai
nurodė, jog už komisijos pada je musų prieglaudoms dovanų S. L. A. 129 kp. rengia prakalbas Real Estate ofisą. Turi būt pa bilių
taisymo šapa su visais reika rais. prirengs jus prie gero darbo.
rytas klaidas spaustuvė neatsa per keturis metus, davė per| ketvirtadienj, gruodžio 13 d., 7:30 v. tyrusi. Gera mokestis. Atsi- lingiausiais įrankiais ir daiktais. A-eikite ar rašykite dėl katalogo,
vakare, Avc
G. Čemausko
So.
Vieta visados pinigų daranti.
{tiriame nurodoma, kaip uždirbti ir
Dr g svet.,
Biežig 1900
kalbSs
ko. Buvo reiškiama ir ta nuo- musų delegates, siųstas Amerišaukit greit.
Klauskite
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
8 vai ryto iki 7:00 vak. nedėlioj nigų.
J. NAMON,
4639 So. Ashland Avenue, monė, jog komisija netikusią kon, bet mes turime viltį, kad apie sveikatos dalykus ir T. Dundulis
9 vai. ryto iki 2 po pietų.
THE MOLER COLLEGE
Tamstos visuomet busite palan- Buomenę atsilankyti, . KviSLį
J k CHICAGO, ILLINOIS
konstituciją pagamino.
2418 W. Marguette Rd.
Komitetai
Tel. Yfldrs 7082
105 So* W«U*
Chicago* III*

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvių Rateliuose

NAMAI-2EME
Parduodu, Mainau ir Perku

Bridgeporto Draugijų Su
sivienijimo darbuotė

REIKIA DARBININKŲ

Padėkite Lietuvos
Našlaičiams

Pranešimai

ASMENŲ JIESKOJIMAI

JIESKO PARTNERiy

Dviguby Plyty Rezi
dencija

Brigjifon Park

ĮVAIRUS SKELBIMAI

RAKANDAI

PARDAVIMUI

MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI

Georgi & Vitak Music Co.

