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Vilniaus Klausimas Atidėtas
Gruzijos, sukilimą 
Maskva sukurusi

Užsienis įspėjo Kinų
kariauninkus

Petrogrado potviny žuvo 
maža žmonių

ne«

susmuko upėn, kadangi tiltas 
buvo vandens gadintas. Keletas 
žmonių prigėrė.

Daugely vietų telegrafo stul
pai išvartyti ir vielos n ir trauk- 
tesėtai p kad Paryžiaus pašto-te
legrafo įstaiga vakar pasamdė 
aeroplaną 2000 suvėlintų tele
gramų išnešioti.

Del smarkaus lietaus, kuirs 
vis dar nepaliauja pylęs, upės 
baisiai patvino, užliedamos dide
lius plotus ir darydamos daug 
žalos.

žemės nuo kalnų griuvimas 
Šveicarijoj

BERNAS, Šveicarija,
25. — Tessino kantone vakar 
griūdama nuo kalno žemė už
vertė dalį Someo kaimo. Dvylika 
namų sunaikinta. Keletas žmo
nių užmušta.

Ginkluota banda sulaikė 
lenką traukinį

Apiplėšę pasažierius uAvū jiems 
“kvitus” revoliucinio Ukrai
nos-Baltgudijds komiteto var
du. , ;

rūgs

Vokietija atnaujins pre- Karaliaus dienos šventė 
kybos derybas su Anglija Danijoj panaikinama

Gali šinkuot/munšainą” 
by tik ne kibirais

Lietuva atsiėmė savo pa 
klausimą T. Sąjungai

Klausimą dėl T. S-gos teisės 
spręsti dviejų valstybių ginčą 
Lietuva iškelsianti ateity.

Del susidėjusių apystovų Lie
tuvos delegacija nutarė išimti 
klausimą iš dienotvairkės ir kar
tu rugsėjo 13 d. pareiškė, kad 
Lietuva pasilaiko teisę tą klau
simą iškelti ateityje.

Pilietinis karas Kinuose

Gruzijos revoliuciją
Maskva išprovokavus

WASH1NGTONAS, rūgs. 23.
Lietuvos Pasiuntinybė Ameri

kai. Į (Paštu). — Lietuvos dele
gacija Tautų Sąjungai pareika
lavo, kad dabar posėdžiaujantis 
T. Sąjungos plenumas per nuola
tini Tarptautinį

Užsienio diplomatai įspėja Ki
nus susilaikyti nuo bombar
davimo miestų iš aeroplanų.

Bijodama tikro sukilimo Kau
kaze, Maskva užsiundžius 
“čeką” pagimdyt ne iaiku su
kilimą, kad lengviau jį su
triuškinus.

PEKINAS, Kinai, rūgs. 25.— 
Teismą išaiš- Užsienio valstybių ministeriai 

kintų, ar Tautų Sąjungos Tary-1 Pekine šiandie laikė susirinki- 
bos Statutas suteikiu,, Tarybai .mą» kuriame jie sutaisė bendrą

TREBIZONDAS, f'urkija, 
rūgs. 25. —. Dabar išėjo į aikštę, 
kad revoliuciją Gruzijoj sukėlė 
patys bolševikai. Pilna to rusų

VARSA VA, lįugs. 25. — Ke
turiasdešimt ginkluotų banditų, 
su keletu kulkaavaidžių, vakar 
sulaikė traukinį gelžkeiy tarp 
Bresto ir Lunineeo, rytų Lenki
joj. Įsakę išlipti visiems pasa- 
žieriams banditai apiplėšė juos, 
išplėšė bagažo vagonus/ išsprog
dino užpakaly tiltą, o traukinį be 
mašinistų paleido sau bėgti to
liau Lunineco linkui, <kame jis, 
netekęs garo, pats sustojo. Vie
nas pasažierius buvo banditų 
nukautas, o du sužeisti.

Apiplėšę pasažierius banditai 
davė jiems “kvitus”, < išrašytus 
revoliucinio Ukrainos ir Baltgu- 
dijos komiteto vardu.

Po to banditai su savo grobiu 
pasišalino.

Tarp pasažierių buvo ir Bres
to apskrities viršininkas Davnu- 
rovič. Jis pėsčias atvyko į Luni- 
necę'„ kaime suorganizavo būrį 
sargybos kareivių br.mdytams 
vytis.

BERL1NAS, rūgs. 25. — Vo
kietijos užsienio reikalų minis-' 
terija šiandie oficialiai paskelbė, 
kad Anglijos-Vokieti jos lieky- 
bos derybos nėra nutrukusios, 
kaip kad laikraščių pranešimai 
skelbė, bet tik atidėtos. Dery
bos neužilgio vėl busią atnaujin
tos, ir Vokietija pasitikinti, 
kad jas busią sėkmingai ir 
abiem pusėm patenkinamai pa
baigtos.

Del paskolos Vokietijai.
LONDONAS, rūgs. 25. — 

Morning Posto žiniomis, Londo
nan atvykęs Vokiečių Reiciis- 
banko pirmininkas Hjalmar 
Schacht’as dabar konieruojąs 
su Amerikos ir Anglijo^ finansi
ninkais dėl paskolos Vokietijai, 
einant Dawes’o planu.

KOPENHAGA, Danija, rūgs. 
24. — Iki šiol būdavo taip, kad 
Danijos karaliaus gimimo dieną, 
kuri pripuola rugsėjo 26, visi 
valstybėj tarnautojai ir valdi
ninkai švęsdavo ir valstybės įs
taigos būdavo uždarytos.

Dabar laikai mainos. Vakar 
Danijos kabinetas nutarė, kad 
kadangi dabar valdžia yra socia
listų rankose,’tai ir karaliaus gi
mimo dienos šventimas panaiki
nama, ir visi valstybės tarnauto
jai bei valdininkai šiemet turės 
tą dieną dirbti.

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 
24. — Milvvaukees kauntės dis- 
trikto prokuroras Wengert pa- > 
skelbė, kad ateity jis trauksiąs/ 
tieson ir reikalausiąs pasmerki
mo tik tokius smuklininkus, su
imtus delt pardavinėjimo svai
galų, kurių įstaigose bus suras
ta nepaprastai daug munšaino 
ar kitokių svaigalų, šiaip gl^as. 
ko prokuroras, .neišsimoka nei 
laikas gaišinti, kadangi kiek
vieną kaitą, kai nusižengėlis - 
esąs teismo pasmerkiamas, jis, 
padavęs apeliaciją, visados esąs 
vėl paleidžiamas.
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teisės išnešti rezoliucija dėl gin-Jnotą, .įspėjančią pfiešininkų je- bolševikų itiachiavelizmo istori-
r_______ j__.‘ ... ...» . ii • • ................................... ______XI l.r.— ♦ 1.. • • ’ •čo tarp dviejų valstybių, jeigu tarpusavy kovojančias Man- 

nė viena iš tų valstybių nėra džurijos-čihli 
prašiusi Tarybos tokios rezoliu- grobimo centiralinės 
cijos išnešti, juoba jei viena iŠ 
tų dviejų valstybių prieš tą re
zoliuciją protestuoja. [Kalba ei
na čia apie lietuvių su lenkais 
ginčą dėl Vilniaus. Red.]

šį juridinį klausimą Lietuvos 
delegacija iškėlė atsižvelgiant į; 
Tautų Sąjungos Tarybos nuta
rimą iš 1923 m. vasario 3 d. 
pritarti taip vadinamam Sauros 
pranešimui, sulig kuriuo neitra- 
linė zona tarp Lietuvos Ir Len
kijos kariuomenių panaikinta ir 
j jos vietą pravesta demarkaci
jos linija. Toji Sauros pasiūly
toji demarkacijas linija davė in
spiracijos Ambasadorių Konfe
rencijos nutarimui Lenkijos 
sienai nustatyti.

Lietuvos iškeltą klausimą ap
svarstyti Tautų Sąjungos plenu
mas pavedė nuolatinei politinei 
komisijai, kulri yra žinoma kai
po šeštoji komisija, šeštos komi- j 
sijos subkomisija buvo nusista- [ 
čhisi svarstyti Tarybos Statuto! 
interpretavimo klausimą De 
Lietuvos atstovo dalyvavimo. 
Lietuvos delegacija pareikalavo 
stibkomisijos papildymo Lietu-* 

/vos atstovu, šeštoji komisija iš
sitarė prieš subkomisijos papil
dymą ir tos komisijos posėdyje 
Belgų užsienio reikalų mlniste- 
ris, p. Hymans’as pareiškė, kad 
jirf esąs asmeniškai tame klau
sime už interesuotas ir todėl at
sisakęs dalyvauti subkomisijoj. 
Lenkai pareikalavo sau vietos 
subkomisijoje, pareikšdami, kad 
jie skaitą tą klausimą politiniu, 
liečiančiu Lenkijos sienas.

sienoj dėl pasi- 
„ _____ ________Ij Kinų vai
džios, kad jos susilaikytų nuo 
bombardavimo iš 
miestelių.

čango aeroplanai

ŠANCHAJUS, 
Gautomis čia žiniomis Mandžu- 
rijos vado čang Tso-LIno aero
planai atlėkę ant LuanČau mies
to, Pekino-Mukdeno geležinkelio 
linijoj, numetė daugiau kaip 
dvidešimt bombų. Trys mieste
lėnai buvo užmušti ir keturi su
žeisti.

Kiangsu jėgos vis dar tebesi- 
ruošia didelei atakai Ceklango 
kariuomenės, ginančios šangha- 
jų. To puolimo laukiama kas va
landą.

ja atpasakojama konfidencia
liuose pf įnešimuose, kuriuos1

K. MARKSO LAIŠKAS
' Rytoj “Naujienose” 

tilps K. Markso laiškas, ra
šytas 60 metų atgal, ir 
Pirmojo Internacionalo is
torija.

Be to, bus įdomių strai
psnių apie tai, kodėl juok
tis sveika, kodėl valkatos 
tos nenori jokio darbo dir- 
ti, etc.

oro miestų ir

puola miestą 

rūgs. 25. —

Petrogrado potvinyj žuvo 
19 žmonių

Daug 
daryta. Tvarkai išlaikyti mie
ste paskelbta karo padėtis.

materialių nuostolių pa-

PETBOGRADAIS, rūgs. 25.— 
Surinktomis iki šiol žiniomis, ką 
tik įvykusiame Petrograde po
tviny žuvusių žmonių skaičius 
siekia 19.

Vanduo ima palengva atslūg
ti, tečiau kaikurios miesto da- 

;lys tebėra dar užlietos.
Tvarkai mieste palaikyti tapo 

paskelbta karo padėtis.
Didelių materialių nuostolių 

padaryta Vasiljevsko 
fabrikams, trečiai 
stočiai, centraliniam 
tui, telegrafo įstaįgdi;

Ostrovo 
elektrinei 
akveduk- 
1 zoologi

jos sodui, universitetui, muiti
nei ir kai kuriems teatrams.

Baisi audra Francljoj.
PARYŽIUS, rūgs. 25. — Bai

si audra ištiko pietryčių Franci- 
ją. Skaudžiai nukentėjo ypač se
novės Oranžo miestas, kame lie
taus tvanas užtvindė gelžkelio 
stotį ir išnešė geležinkelį, nu- 

I kirsdamas susisiekimą tairp 
l ryžiaus ir Marseilles. Vienoj vie
toj traukinys bėgdamas tiltu,

ŠALIAPINUI’ DARYTA OPE
RACIJA GERKLEI

PARYŽIUS, rhgs. 2b. -r Gar
sus rusų dainininkas Teodoras

slapta revoliucinė organizacija šaliapinas susirgo geirkle ir te-
...... ............................. • I J..... Ai
Tiflise slaptais keliais atsiuntė 
gruzinų komitetui Turkijoj. 
TurĮcų pranešimai tą istori ją pa
tvirtina.

Maskva bijojo sukilimo, i

Dalykas toks. Maskvos val
džia labai pabūgo stipraus revo
liucinio judėjimo Kaukazijoj. Ji 
bijojo, kad nesukiltų visas Kau
kazas ir neišspruktų iš Jos na
gų. Ir ta baimė buvo ne be prie
žasties. štai <lel ko:

Pirma, Maskva labai abejojo, 
begu jos kariuomenė, kuri ne 
puikiausiai priruošta, sugebėtų 
nustelbti revoliuciją, apėmusią 
12 milijonų gyventojų.

Antra , stipriai sumažėjus 
kviečių eksportui, Maskvai šie
met labiau nei kada nors reikia 
gauti pajamų iš eksportuojamo 
iš Gruzijos užsienin kerosino ir 
mangano.

Trečia, kilus plačiai revoliu
cijai Kaukaze, revoliucininkams 
galėtų stropiai slaptu bud u pa
dėti Turkija, o gal dar ir kitos 
didžiulės valstybės.

Ketvirta, jei Kaukazan butų 
pasiųsta visa raudonoji armija, 
tai visi sovietų vidaus ir išori
niai priešai įgalėtų pasinaudoti 
proga ir bandyti nuversti sovie
tų valdžią.
“Čekes” provokatorių darbuotė.

Visa tatai turėdama omenėj 
Maskva ir nutarė, kad geriau 
nelaukti ligi revoliucija subręs 
i|r įsiliepsnos, bet kad “čeką” su 
savo talkininkėmis šnipų orga
nizacijomis išprovokuotų Gruzi
joj revoliuciją dabar, kol ji dar 
neprinokus, ir tuo budu padary
tų jai galą.

Taip ir buvo padaryta. Pui
kiausiai išsimiklinus provokaci
jos profesijoj “čeką” padarė vi
sų reikiamų jai atsargos žygių: ‘ 
prisigabeno gausiai ištikimiau
sių 'raudonarmiečių, apstatė visą 
kraštą stropia sargyba užbėgti 
už akių bet kuriam susisiekimui - 
su pasauliu — ir paskutinę rug- 
piučio mėnesio savaitę agentai 
provokatoriai suprovokavo Gru- ; 
zijoj revoliuciją.

ko daryti operacija. Operacija 
pavyko ir jis galės vėl dainuoti. 
Po trijų savaičių šaliapinas iš
keliaus į Jungtines Valstijas.

TRAMVAJAUS KOLIZIJOJ
28 ŽMONĖS SUŽEISTI

WILMINGTON, Cąk, rūgs. 24 
—Dvidešimt aštuoni žmonės li
ko sužeisti, du jų mirtinai, ele
ktriniam tramvajui, kuriuo jie 
važiavo, susimušus su svečiuoja
muoju inžinu.

SORH Ai

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
ŽOJOJ AZIJOJ

MAžO-

Daug žmonių žuvę ir 
nuostolių padaryta.

didelių

GENEROLAS PERSHING 
GAUS $21,500 PENSI

JOS METAMS

Anglu-Turky ginčas dėl 
Mosulo T. S. Taryboj

KONSTANTINOPOLIS, .rūgs. 
24. — Iš Sivas, Turkijoj, prane
ša apie atsinaujinusį ten smar
kų žemės drebėjimą. Esą daug 
žalos padaryta ir nemaža žmo
nių užmušta. '

Anglija kaltina Turkus uei lau
žymo Lausanos sutarties.

Fethi Bei,

ŽENEVA, Šveicairija, rūgs. 
25. — Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdy šiandie Anglijai įnešė 
skundą prieš Turkiją. Anglai 
kaltina turkus dėl įsiveržimo į 
Mosulo kraštą, laužant tuo Lau- 
sannos sutartį.

Turkų delegatas
atsakydamas į lordo Parmoor'c 
^altininJUs prikiša 
kad jie vedą karines operacijas 
turkų pusėj nuo status quo sie
nos tarp Tuirkijos ir Irako. Be 
to Fethi Bei būtinai reikalauja, 
kad ginčijamame krašte butų 
padarytas plebiscitas.

anglams,

200 žmoniy žuvo žemės 
drebėjime Armėnijoj

KONSTANTINOPOLIS, nigs. 
25. — Dviejų savaičių laiku 
įvyko Armėnijoj antras baisus 

Į žemės drebėjimas, kuris Erze- 
' TZ"■» A ■t.*/'! nln nnn cj TCh'icago ir apielinkė — niauk-' rumO( Karšo ir Ardahano srity- 

stosi; truputį šilčiau; iengvas’se padarė baisių pragaiščių, 
pietryčių ir pietų vėjas, — pra- Vienuolikoj apskričių didžiuma 
našauja šų^, dienai oro prana-1 namų sugriauta.; užmuštų žmo- 
šas. *nių skaičius siekia tarp 200 ir

Vakar temperatūra vidutinai g00: Apie 10,000 žmonių pasi- 
siekė 64° F. ijkę be pastoges gyvena laukuo-

šiandie saulė teka 6:39, lei
džiasi 6 j45 vai.

PINIGŲ KURSAS
........... . 1 *' "*'■ I ■■ •

Vakar, rugsėjo 25, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų ......
Italijos, 100 lirų ....... .
Francijos, 100 frankų ... 
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų ...
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų 
Šveicarijos, 100 frankų .

se.
1 Prezidentas Kernai Paša iške
liavo į nelaimės ištiktas vietas 
iir Turkų valdžia siunčia nuken- 
tėj usiem s pašalpą.

... $4.46 
.... $4.83 
. $17.26 
... $4.38 

$5.28
. $14.00 
. $38.67 
... $2.52 
. $26.62 
. $19.00

TRAUKINIO IR AUTOMOBI
LIO KOLIZIJA

Traukinio mašinistas užmuštas, 
aštuoni pasažieriai sužeisti.

KALAMAZOO, Mich., rūgs.
24. —Netoli Bosford stoties bė
gą ičhigan Central pasažietri- 

LietllVOS PinigŲ Kursas nisljtraukiiiys užlėkė ant susto
jusi eležinkelio bėgiuose auto- 
mobilio?f Kolizijoj traukinio ma
šinistas Adams liko užmuštas, 
pečkurys Martin ir aštuoni 
sažieriai sužeisti. Pečkuriui 
laužyta koja. | 

Autdmobilio savininkas, 
galėdamas nuvažiuoti nuo 
gių, spėjo iššokt iš savo maši
nos pirmiau nei įvyko kolizija ir 
todėl išliko sveikas. Traukinio gi 
loikomotiva nuo susitrenkime 
buvo išmesta iš vėžių ir nusirito 
į rėvą.

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų .. 
100 " 
200 
300 
400 
500 
600 
700

$5.50 
10.50 
20.75 
31.00 
41.25 
51.50

>61.75 
72.00 
82.25 

___ T_fc ............. ..... ................ . J 92.50 
1000 litų ....................   102.75

Prie šitos sumos reikia pridėti 25 
centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 

'O HtL

pa- 
su-

ne- 
bė-

SUIMTA ŠMUGELIS MORFI
NUS, VERTĖS 175,000 

DOLERIŲ

OGDENSBURG, N. Y., rūgs. 
24. — Vieškely netoli Fort Ga
vingtono valdžios lUgentai suė
mė motorinį vežimą, gabenusį 
didelę skrynią. Padarius kratą 
skrynioj rasta 600 dėžučių nior- 
*finos, vertės už 175,000 dolerių, 
šmugelninkai tapo suimti.

WASHINGTONAS, rūgs. 25. 
— Pasitraukęs iš aktyvios tar
nybos generolas Pershing gaus 
tą pačią algą, kokią gaudavo bū
damas armijos vadu, $10,000 
metams. Bet prie to Jam prid(k 
dama dar įvairių priedų, sie
kiančių $11,500, taip kad viso 
jis gaus $21,500 pensijos me
tams, ligi gyvos galvos.

Ką gauna kairei vis; kada jį 
kelis metus pakankinę armijoj, 
ir pamaitinę “bynsais”, palei
džia?

UŽSIDARĖ BANKAS

ANGLIJOS DARBININKŲ SĄ 
JUNGOS NORI PATIRTI 

PADĖTĮ RUSIJOJ

ST. PAUL, Minn., rūgs. 24.— 
Į State Bank of Waverly, turėjęs 
apie 300,000 dolerių dopozitorių 
šiandie uždarė savo duris — 
“dėl blogų užsienio popierių“, 
:>ako valstijos bankų kontrolie
rius.

LONDONAS, rūgs. 25. — 
Trade Union kongreso generalč 
taryba nutarė pasiųsti Rusijon rūgs. 25. — Plėšikai 
talm tikrą savo komisiją, kuri naktį išplėšė vietos paštą, išsi- 
ištirtų ir pirą neštų apie socialę, nešdami pinigų ir pašto ženkie- 
pramaninę ir politinę padėtį Iių vertės užraugiau kaip 12,- 
bolševikijoj. 1000 dolerių.

NEBRASKA, City, Nebr., 
praeitą

i 000 dolerių.

Ai u

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstam, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip 

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam‘susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus.pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTU

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

z
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Taip, 
Nčra Juokai!

“Mano Tėvas ir broliai ryko HEL
MARS ir suprantama aš taipgi 
juos rukau, nes ištiesų jei HEL
MARS yra geri jiems, tai jie ir man 
yra taip pat geri!”

HELMAR Turkiški cigaretai susi
deda iš gryno Turkiško Tabako. 
Paprasti cigaretai susideda iš pi
gaus maišyto tabako, štai kodėl 
HELMARS skiriasi nuo visų mai
šyto tabako cigaretų, kurie pekuo- 
jaiAi pundeliais.

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti į kartono skrynutes, 
kad jie nelužtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 
permaina į Turkiškus

Gamintojai augščiausios
- rųšies Turkiškų ir Egyp- 

tiškų cigaretų pasauly

DOXESofi 
50 oi- 1O

ranesimas
-CLMNOUT

IIH

Telefonas
Calum^t 0645-1692

Musų krautuvė bus užda
ryta panedėly ir utarninke, 
rugsėjo 29 ir 30 iš priežas
ties švenčių. Bet užtai mu
sų krautuvė bus atdara visų 
dienų nedėlioj, rugsėjo 28.

Leidimai

STRAIPSNIS 91

NAUDINGI KREPŠIAI

Chicago, III

Reft«r than a AfastarJ Plati t r

Svetimšaliai, kurie važius 
ja užrubežin paviešėti

4204 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6675

THE BORDEN COMMNY
Borden Bld^NcvvYork

Skaitykit Šituos, straipsnius kas sa 
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Šiuomi pranešu lietuvių šviesuomenei gyvenančiai Brighton Parke, kad 
atidariau savo ofisą po numeriu

Siame Skyriuje mes talkas 
nuo laiko gvildename rei

kalus įdomius būsiančioms 
motinoms Ir motinoms jau
ny kOdikly.

KOdlkiy aprūpinimai tr pe
nėjimas yra. dalykas ffyvoe 

svarbos Šeimynai Ir tautai 

ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas. kurj nu tu
rime regklIarUkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdeatL.

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudejipip, neuralgijos, reumatiz
mo it nuo visu skausmų.

/JRas visus aptiekorius
i • v' f i ‘35c and 66c, jar» and tųbea ' 

H e>s pi t ai tiza, $3.00

Tūkstančiai motinų 
liudijo jo vertę kai
po1 kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis įvarus, saugus ir 
lengvai kūdikių su- 
virškomas.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St'

'Piktai 66c. jardui!
Kansas City — Moterys kurids siuva 
sau rubus gali pasinaudoti šia nepa
prasta proga, kuri yra pasiūloma per 
Textile Mills Co., šiame mieste, 4 ir 5 
jardų atkarpos Sergės, Tricotines ir 
Suitings yra parduodama žemiau ne
gu olselio kainomis. Kiekvienas žin- 
geidaująs privalo rašyti dėl dykai in-

(Shoping Bags)
M Šie krepšiai krautu-

jy > všse parsiduoda po 
centus. Jie yra la?

J ’(' .v1 1 :i (I <' 11K: ’ H11; 
” ■ •' ('cl I’"'1'1'

1 ii H ir dėl t;i;iz;ti. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

Tokie grįžtanti 
yra skaitomi kaipo 
imigrantai, bet'ši 
•migrantų klesa 
imigracijos vizos 
Jungtines Valstybe

Grįžtantis imigrantas turi bū
ti pasirengęs gauti tokį pat 
patarnavihią kaip ir kitas bile 
imigrantas, ir skiriasi nuo kitų 
tik tuomi, kad jis turi leidimą 
ir yra skaitoimas kaipo nekvoti- 
nis imigrantas. Sulyg imigraci
jos įstatymų bemoksliai svetlm- 
ženiiai, kurie ištisai per penkis 
metus išgyveno Jungtinėse Val
stybėse ir kurie buvo teisėtai į- 
leisti, yra paliuosuojainl nuo 
skaitymo bandymų reikalavimų, 
jei jie sugrįžta į Jufigtjnes Vals
tybes tarpe šešių mėnesių nuo 
išvažiavimo. Naujas įstatymas 
štai ką apie tuos svetimžemius, 
kurie grįžta į Jungtines Valsty
bes po laikino nebuvimo sako: 
“Sulyg 'imigracijos įstatymo, 
išdubtas leidimas neturi jokios 
kitos galės kaip tik parodyti,] 
kad svetimžemis, kuriam išduo
tas leidimas, grįžta po laikino 
nebuvimo; bet nieko nėra jame 
pažymėta, kuriuomi butų gali
ma patvirtinti, kad svetimžemis 
taip grįžta.” Paskutinis išsireiš
kimas turbut liečia tuosMiyetim-1 
žemius, kurie išvažiavo užhibe- 
žin laikinai pirm įstatymo įve
dimo,. arba pirmiau neg jie ga
lėjo leidimą gauti. | FLlSj. !

imigrantai 
nekvotiniai 
nekvotlnlų 

nereikalauja 
sugrįžimui į

tirtoj ir pailsgą anvadama 9 asnoN Ir nauju* narna*. taipgi dlrb* 
tavas. Ca»h arba ant fSmok<5jiūw.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRLDGEPORT ELECTRIC C0„ Ine, 

A. BARTKUS. Pree.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Cliicago.

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno dėl Kū
dikių penėjimo. Jis 
visados grynas iii 
šviežias.

Kuomet svetimžemis grįž 
Jungtines Valstybes, jis tu 

tą leidimą priduoti imigraci- 
, viršininkui įvažiavimo uos-

PIENO PAŠILDYMAS
Kad pašildžius pieną iki Rinkamos 

temperatūros, įdėk bonkutę įiųdą šil
to vandens taip, kad vanduo pasem-, 
tų visą pieną. Virink, bet neužVi- 
rink. Bandant šiltumą, Užlašink ant 
rankos. ( Jei jaučiasi malbni šilima’, 
tai kūdikiui tiks." Jei pienas’ per 
karštas, atvėsink, pakišęs po kranu 
šalto vandens, v ' ‘ ).’■ t <
KŪDIKIO LAIKYMAS BONKUTfc

. PENINT < »
Kūdikiui čiulpiant, reikia 'jį ant ke

lių laikyti, galvą, ilsint ant rankos. 
Bonkutę reikia laikyti per visą laiką, 
ir tokioje pozicijoje, kad bonkutės 
gurkly nuolatos butų pieno. Jei taip 
yra, tai neleidžiama orui čiulptis per 
čiulpiką. Duok kūdikiui progą gerai 
sukąsti čiulpiką.

PENĖJIMO ilgis
Čiulpimas turi baigtis į kokią dvi

dešimts minutų, Jei kūdikis rija go
džiai, atitrauk čiulpiką valandėlei, kū
dikis mieguistas, neduok snausti kol 
neišbaigs bonkutės. Jei to nežiūrint, 
užmigtų^ atimk bonkutę ir neduok 
nieko ik! kitam sykiui.
JEI JŪSŲ KŪDIKIS NEDAPENe- 
TAŠ, TAI PRIEŠ JI STOVI LIGA

Nežiūrint progreso medicinoje ir 
apšvietos, šeši milionai musų vaikų 
mokyklose yra nedapenėti. Kaltos 
daugiausia motinos, nes jos nepažįsta 
pavojaus ženklų. Blogas penėjimas 
yra gilus, vidinis dalykas. Jis pradeda 
savo mirtiną darbą pirm, negu nepa- 
štebintieji pamato. Blogiausia tai tas, 
kad jis paliečia visus. Nedapenėtas 
kūdikis labai tinka ligoms. Pavyzdžiu 
džiova bujoja tarpe tokių. Nebūtų taip 
sunku išnaikinti taip vadinamas vai
kystės, ligas jei butų galima praša
linti nedapenėjimą. Kiekviena motina 
turi apsauogti savo kūdikį dėl jos pa
čios labo ir dėl labo kitų vaikų.

Nedapenejimąs yra vaisius blogo 
maisto. Pridedant Bbrdea’s Eagle Pi- 
no į vaikų valgį motina gali būti tik
ra, kad teikia jiems tikrą maistą.

Nelabai senai moksliški eksperimen
tai daryti su mokyklų vaikais paro
dė, kad Eagle Pienas atžymėtinai pa
sekmingas gydaąt. nedapenėjimą. Vai
kai gavę Eagle Ploną rodė^daugiau 
progreso negu pelėti su paprastu bon- 
kų pienu. Daugelis augo du syk 
smarkiau. Neš 'Eagle Pienas tuii 
kiekvieną Veikėją, reikalingą vikriai 
sveikatai.

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam! Eagle Pieną; 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stiprių 
ir vikrių vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti;

Svetimžemiai Jungtinėse Val
stybėse, kurie važiuoja laikinai; 
užrubežin,, turi gauti pasportą 
nuo tos valdžios, kuriai, priklau
so, ir gavę' cartifikatą, kad jie! 
yra išpildę visus taksų ineigų į-, 
statymo reikalavimus jie gali, 
sėsti ant laivo, kuris juos išveš. 
Praeity, tokie svetimžemiai, bu-1 
vo įleidžiami, nors jų šalies 
kvota prisipildžius, kuomet jie 
grįždavo į Jungtines Valstybes,; 
ir jei jie galėdavo įtikrinti imi
gracijos viršininkus, kad jie bu-' 
vo Jungtinių Valstybių gyvento-; 
jai, ir tebuvo užrubežy tiktai Še-; 
šis mėnesius ar mažiau (neku
rtuose atsilikimuose ir po ilges
nio nebpyimo). Kad padarius; 
tokį įtikrinimą dauguma sve-i 
timžemių vėždavos su savim pa
tvirtinimą l’hštu.

Naujas1 imigracijos įstatymas 
duoda nekurtas ^išlygas svetim- 
žemiams grįžtantiems į J. Vals
tybes po laikino nebuvimo, Tokie 
svetimžemiai, prieš išvažiavimą, 
turi kreiptis prie Imigracijos 
Generalio Komisijonieriaus. Wa-| 
shingtone, D. C., kad gavus lei-1 
dinią sugrįžti į Jungtines Vals
tybes. Leidimo aplikacijoje 
svetimžemis turi pažymėti kiek 
laiko jis mano užsibūti užrube
žy ir tu/ri taip pat pažymėti prie
žastis. Aplikacija turi būti su 
prisiega, ir turi turėti dvi apli- 
kanto fotografijas. Jei Genera- 
lis Komisijonierius suras, kad 
svetimžemis. buvo teisėtai įleis
tas į Jungtines Valstybes ir kad 
aplikacija teisingai padaryta, 
jis, sutinkant Darbo Sekreto
riui, išduoda leidimą, kuriame 
pažymėtas laikas nedaugiau 
kaip metai, laike kurių tas lei
dimas geras. I

Turint gerą priežastį leidimas 
gali būti pratęstas periodui ne
daugiau kaip šeši mėnesiai. Gau
nant leidimą ilr už kiekvieną pru 
tęsimą reikią mpk^t^ tris dole-1 
rius

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Ku 
dikių Knygą ir kito
kias brangias ipfor* 
macijas Jykai.%^

>*** kLĮDIKIu 
uEROVes skYRIUS'
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

TEXTILE MILLS CO., 
Dept. L, Hansas City, Mo.

Bukite pasirengę dėl rudeninių 
kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. įsteigta 1880. Sūrplius 
$96,141.67.

Nurseries’ su reputącija 
BROVVN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseijes 
Rochesetfch, Y.
“The Flovpr.City” .

Apsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų. (

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t.

KRANK CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

šaukite RepubJic 5912, 
Chicago, III.

Atsiųsime salesmaną.

NORE) >AMU
PIRKTI, PARDUOTI AR MAlJ 

» NYTI VISADOS KREIPKITftS *
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 

ANT NAUDOS.

L FABION AS 00.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynes. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynes. Didelis prūdas dėl
plaukymo. ' a,

Specialus rusiškos maudynės dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

lllį>-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd.

Phone West 1511 Chicago, III.

809 W. 351h SI., Chicago į
TeL Bojevard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i
DAVIMO RAŠTUS. Į 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 
• Parduodam Laivakortes. • I

I

innnnrrm

Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
franeuziškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothing Co.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Mūšų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

Atydai namų jėškotojams| 
Mes pastatysime ant jųsų loto gra-' 
žų 5 kambarių «mūrinį bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTRA^flON CO. 
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stewart 6584

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalis 
KONTRAKTORIUS 

3352 S’o. Halsted St., 
Namai 3356 Lowc Avė.

- Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-tJi Chicdgo, III.

hi i .t ............... i ..................................

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
„Olselio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and
461 N. Halsted St.

Hayrr'arket 1018. Haymarlret 4251

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S'o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Are.'

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. > 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

r—■■r",--— ' ' -
Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su clriropraktoiiu ir buk 
sveikas.

Dr C Yucius, D C., Ph. G. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

E B H Naujienų akai- 
tytujoo Ir ikkaiiymjid 

pro torai pirkinių
eiti | tas naukryvas. kurio* 
dCM&iJlRi N * ų i i h »» n « *

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miešto ofisai
127 N. Dearborn SU Room 1111^12 
/Te\. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v«.<kjwk»>‘ 
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” namo: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare:
4601 Sb. Marshfield Avc.

f*
A

A. A. Olis
ADVOKATAS į

11 S. La Šalie SU Room 2001 
Tel. Randolph 1034 —rVai. nuo 9-6

Vakarais k
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 I

6-8 v. v. apart‘'Panedėlio ir
Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.
... ..

HELEN BELMEN JJSRIIY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. Western Avė. 
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullmun 6377
V l -n. n ■ i u i,. ■—

r ' ' 1 -' ' ' ....... "J....... -
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washuigton St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Centrai 6200

Cicero Panedėlio vakare
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

Bridgcport kitais vakarais
3236 ,S. Halsted St. T.Boul. 6737

% V. W. RUTKAUSKAS | 
• „' Advokatas

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

,Vgk. 0228 S Halsted St., Chicago
‘ Tel. Yords 4681



KORESPONDENCIJOS

nuo

tuo laiku A; Bim

Telefonai]

NAUJAS' IŠRADIMAS, nuo persišal

Detrait, Mieli.

Town of

I ienomis

Francuziškas Daktaras

95c

=

Remington Home-Made 
duona, 16 uncijų svaras

J. Vaičkaus Dramos Te
atras turi ger? pasisekimu

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 

. Sąži- 
patar- 

visokio- 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos i
8 ryto- iki 1 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR; M; J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Dzimzi Drimdzi” teatras

Motery Širkinės Pančiakos,
Van Raalte brand, pilnai madingos, juodos ir 

. spalvuotos, vertes $2.50, specialiai po

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

Canvas Pirštinės,
Vyrų Canvas pirštines, rudais nertais Čiurniais, gero 
materiolo, 2 už 25c., dvi poros'daugiausiai, porai

čia lietuvių randasi apie 10,- 
000, o gal ir daugiau. Savo skai
čium Detroito lietuvių kolonija 
gal būt pralenkia ir garsųjį Bos
toną, bet kultūros žvilgsniu ji 
toli atsilikus, net ir nuo kaiku- 
rių mažesnių kolonijų.

Kiekviena beveik žymesnė ko
lonija turi po vieną arba po du 
knygynu; Detroito lietuviai ne
turi nei vieno. Tarp jų yra įsi-

Maudynes Mats,
18x36, parinkti, dailus arba čekioti 
spacialiai

nes organizacijas ir vesti neapy
kantos politiką link kitokios pa
žiūros asmenų. Prie tokios padė
ties sunku kas nors nuveikti 
darbininkų labui.

Rugsėjo 14 d., š. m. 8 vai. vak. 
Labor Temple svetainėje įvyko 
skaitlinga
k imas. At^jankusieji, kaip vie

Virimui Vištiena, 
šviežiai ištaisytos, šiame išpardavime 
Svarui

Motery Pirštinės, 
išskalbiamos Suedine, užrišamos ant Čiurnid7*išsiuvi 
nėtas viršus, mieros 6t&

Jau praėjo apie du mėnesiu 
kaip A. C. W unijos centras at
siuntė Baltimorėn A. Jankaus
ką organizuoti rubsiuvius. Or
ganizatoriaus čia reikėjo, bet ne 
tokio, kaip p. Jankauskas. Ma
nau,. kad daugelis atsimena 1920 
—21 metus, kaip p. Jankauskas, 
sakydaanas, kad tokioj unijoj 
tikram proletarui neverta pri
gulėti. Pagalios, da 1920 lo
kauto laiku buvo išleidę lapelius 
prieš Amalgameitų uniją. Atsi
menu gerai 
ba laikydamas prakalbą Balti 
niorėj sakė: “Amalgameitų uni 
joj, tai tikra biurokratijos tvar

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

Tel. Kenwood 5107 ...
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

8265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

ras kaip tik ir turi priiruošęs to
kį repertuarą, kuris duoda ir 
rimtų, įspūdingų, pambkinan- 
čių veikalų ir juokingi; komedi
jų, kurios publikąi prijuokina iki 
soties. Užtatgi Vaičkaus Dra
mos Teatras pilniauisai patenki
na visus. Tad geistina ir patar
tina visiems lietuviams tų kolo
nijų, kuriose Teatras gastroliuos 
kad koskaitlingiausia lankytus, 
nes panaši proga, gal negreit 
pasitaikys, kadangi Teatras il
gesniam laikui išvažiuoja Čika
gon*.—Reporteri 8.

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ąshland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkevrtc» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Rankiniai Krepšeliai,
Moterų skuriniai rankiniai krepšeliai, pouch, envelope ir po pa 
žastimi nešiotis stylius, visokių spalvų 
specialiai kiekvienas

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankos. „

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 deiną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

18th St.

VALANDOS: ^Juo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Nakti 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

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

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius
1616 W. 47th Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovoj 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos.ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

Vyry Union Siutai,
bovelniniai, eeru arba balti, rudeninio storumo, ilgomis ranko
vėmis, iki, kelių ilgumo, mieros 34 iki 46, C 4 QQ
kiekvienai * ■ aVV

senbernių” susirin

mui vidurių, bandykite “Albertą” žie 
dus, kaina 25c., dįi ‘ 
dykai ALBlb 
2338 W. 23 Place.

neatitrauks. Kurie skaito, tai 
žino, kad “Keleivis” uoliai gina 
unijas ir abelnai darbininkų rei
kalus užtaria. Niekad unijos ne- 
šmeižė “Keleivis”, o komunistai 
griovė ir grauna ne tik unijas, 
ale ir kitas organizacijas.

—J. B. Vilkaitis.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

šis-tas iš Detroito lietuvių 
gyvenimo

Pietro Garuso ro-
Ten-

Margaritos rolėje, 
temperamen- 

artistiškoji ugnis, uždega

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyrišką, 

‘ Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 81st Street
Valandos L—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Mis. MICHNIEVIGZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Rugsėjo 20 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko vakaras, pačių 
rengėjų ir lošėjų užvardintas 
“Dzimdzi Drimdzi”. Vakaras 
susidėjo iš trijų .veikalėlių: “Jo
valas”, “Prakalba” ir “Laisva 
Lietuva”.

“Jovalas” ir “Prakalba 
kingi veikalėliai, gana populia- 
riški ir nauji. Jie patenkino 
publiką. Ix)šė J. Dikinis, V. Di- 
neikis, J. Olšauskas ir A. Vana
gaitis.

“Laisva Lietuva” — tai yra 
rimtas su. melodeklamacijomis, 
dainomis ir muzika— trumpas 
patriotiškas veikalėlis, kuris 
taip pat publikai labai patiko, 
nes ir yra gama geras. Aš reko
menduoju visiems lietuviams 
būtinai, o ypatingai musų bolše- 
vikėliams pamatyti. •

Lošėjai— V. Dineika, Lietu
va, —J. Olšauskas —Vaidila, J. 
Dikinis—kareivis. Pianą skani 
bino A. Vanagaitis. Ir reik pa
sakyti, kad visi savo roles atli
ko puikiai, už ką publika nesi
gailėjo jiems aplodismentų, ii 
nenorėdama išsiskirstė. Publi
kos prisirinko pilna svetainė, 
nors įžanga buvo aukšta: oOc, 
75c ir $1-00.—J. I*. Raulinaitis,

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Tyla ir ašaros.
Prasidėjus vaidinimui, publi

koj užviešpatavo visiška tyla, 
nežiūrint to, kad publikoj buvo 
nemažai vaikų — visi buvo už
imponuoti “Pietro Caruso” dra- 

!mos atvaidinimu, nes artistai 
ne vaidino, bet tiesiog gyveno 
paskirtose rolėse; iš kurių svar
biausias vaidino pats direktorius 
p. Vaičkus 
Įėję ir Teatro žvaigždutė 
džiulytė 
Artistų gabumai 
tas 
publiką viena liepsna, kuri žin
otojams atšviečia tikrojo meno 
brangenybes. Gi Pietro Caruso 
sielos ko.va tarp gero ir blogo 
žmogaus daugeliui ištraukia aša
ras iš akių, o kai kurios scenos 
juokais jąg vęl nudžiovina.. i

Juokams! galo nėra.
Vaidinant komedijas’ — “šąla- 

putrį” iir ‘žvakutė užgeso” —

Kokie tie komunistai unijos 
“užtarėjai”!

PRALEISKIT KALĖDAS
Su Just) Gimtinėms Lietuvoje

y - Jungtinių Val-
1 \ stijų Linijos

ij afl | surengė Kalė-
Jb \ dinę exkursi-

ja į Lietuvą 
plaukiant am 
LEVIATHAN 

nuo New York’o Gruodžio 6-tą. 
p. Bisca ves šia exkursija nuo 

New Yorko tiesiai j Kauną. Jus 
pasieksite jūsų naminį miestą lai
ku dėl Kalėdinių švenčių.

Ant jūsų keloinės, jus turėsite 
švarius sihagius' kambarius, gerą 
valgį, mandagų patarnavimą ir 
beno koncertus kiekvieną dieną.

Del pilnų informacijų rašyk da
bar į

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City 
110 Sb. Dearborn St., Chicagp, III, 

arba jūsų vietinį laivų agentu 
Managing Operatore for 

United States Shipping Board

dymo, kataro, gal- 
vos skaudėjimo, 

’ dantp, sutinimų, 
į reumatizmo ir t. t. 
i bandykit “Alber-J 
i tą” mostį, kaina 
Į 25c. didelis pake- j 
• lis $1. Nuo skil-j 

vio ir kitų nema
lonumų, išvaly-

delis $1. Dastatymas 
RTA CO.,
., Chicago, III.

Taigi tokie Bimbos, Jankaus
kai ir kompanija baisiai unijai 
pakenkė. Daugelis mažai pro
taujančių rubsiuvių labai neno
riai priklausė prie unijos. Na, o 
tokiems tik to ir reikėjo, kad 
kas tiktai paagituotų prieš, uni
ją. Dabar jie lenda, kad gavus 
šiltas vietas. Jie išėdė V. Pošką 
iš organo redagavimo vietos, o 
įstatė keikūną Dėdelę-Pruseiką. 
Dabar jiems Ililmanas su Shclos- 
bregiu jau nebiurokratai. Ponas 
Jankauskas nesenai unijos susi
rinkime gyrėsi, kad “buvau 
New Yorke, kalbėjaus su Shclos- 
bergiu; jis davė patarimų ir 1.1.” 
Tai matote! Kada p. Jankaus
kas gavo “džiabą”, tai Shclos- 
bęrgis nebe buržujus.

Porą žodžių kaslink Pildan
čios Tarybos pareiškimo. “Nau
jienų” No. 216-tam tilpo Pildan
čiosios Tarybos pareiškimas ir 
tame pareiškime sakoma: “Ka
dangi pastaruoju laiku pas mus 
atvyko drg. A. Jankauskas ir 
pradėjo energiškai darbuotis dėl 
musų unijos labo, tai» jį ir. musų 
uniją pradėjo visokiais budais 
niekinti ir šmeižti ir “Vienybė” 
ir “Keleivis” per savo špaltas.

Nejaugi tame Pildančiosios 
Tarybos susirinkime nebuvo to
kio delegato, kad butų paaiški
nęs, jog p. Jankauskas — tai 
nėra “musų” unija. “Keleivis” ir 
“Vienybė” unijos nešmeižė. Kas 
buvo rašyta “Keleivy”, — tai 
nebuvo šmežimas nė p. Jankaus
ko, nė unijos, ale tiktai buvo 
nurodoma, kaip Jankauskas ir 
kiti su savo bolševikiška politi
ka griovė A. C. W. uniją. Matyt, 
p. Jankauskui nepatinka, kad 
kas primena jo pirmiaus pada
rytus unijai smūgius. Nereikia 
turėti Saliamono gudrybės (kas 
norėjo iT sekė per pastaruosius 
kelius metus komunistų politiką 
kaslink unijos, tas jų darbus i 
rai žino), kad komunistai iki | 
šiolei griovė A. C. W. uniją. 
Tur būt, dėl to griovė, kad pas
kui gavus organizatoriaus “džia
bą”, kad ir vėl organizuoti. Juk 
jie (komunistai) ir dabfir dar 
turi viduj suorganizavę Darbi
ninkų Švietimo Lygą (kiti sa
ko unijai ligą). Taipgi jau va
dinasi skylė išgręžta, tik progai 
pasitaikius parako įpils ir sprog
dins A. C. W. uniją. i

Manau, kad kiekvienas unijos 
narys turėjo įsitėmyti, kaip ko
munistai varė agitaciją prieš re
formas (būvio pagerinimų). Jk 
tada sakė, kad refcirinos —tai 
tik trupiniais darbininkų maiti
nimas. Ko daugiaus skurs, tuo 
greičiaus revoliucija kils. Taigi 
tos visos agitacijos ir buvo ar
dymo A. C. W unijos. Dabar jie 
nori nusimazgoti rankas ir nusi- 
duoti nekaltais avinėliais prieš 
visuomenę. •

Baigdamas turiu pasakyt, kad 
Pildančioji Taryba paskelbdama 
savo pareiškimą pasielgė nege
rai. Yra nutarta, kad svarbes
ni svarstymai butų atiduoti J 
skyrius priimti ar atmesti, o P. 
Taryba to nepadarė ir pasielgė 
sauvališkai. Baltimorės1, Metii- 
viams “Keleivis” daug patarna
vo ir baltimoriečiai mėgsta < 
“Keleivį”. O komunistai gali 
plaukšti visokias nesąmones, —* 
tuo nuo “Keleivio” skaitytojų s

Borden’s Evaporated Pie. 
n a s, 3 dideli kianai

MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas

LIETUViy DAKTARAI
■< ......... ■" ’ 11 '"■■■

Daktarai kurių .vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

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

___  Optomotriat 
rfel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2

lubų
* 1801 Blue Island Avė.

Phone Roosevelt 2025

Newarkas padarė gerų pradžią
Pasitraukus iš Vaičkaus Teat

ro p. Bikiniui, kai kurie manė, 
kad Teatras neturės tokio pasi
sekimo, kaip kad turėjo pereito 
pavasario sezone. Tačiau dabar 
paaiškėjo, kad Teatras dėl p. Bi
kinio pasitraukimo nenukentės, 
nes jam pasitraukus Teatras 
prisikvietė jo vieton naujų pa
jėgų, su kuriomis pirmi bandy
mai tiesiog nustebino net patį 
direktorių p. Vaičkų. Tos naujos 
pajėgos yra p. Juozas Kemėšis, 
p-lė Marijona Jakavičaitė ir kt.

Vaičkaus Bramos Teatras ru
dens seaono gastroles pradėjo 
nuo Newarko, N. J., kur buvo 
suvaidinta rugsėjo 21 d. šie vei
kalai : “Pietro Caruso” — 1 

/vyksmo drama, “šalaputris” 
1 veiksmo kom. ir “Žvakutė už- 
gesb’ — 1 veiksmo kom. žmonių 
prisirinko pilna svetainė ir ne
kantriai laukė pažymėtos valan
das, kurioje prasidės vaidiiiimas.

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradome mineralines sietines vanaą, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t. • 
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suiidmus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir Švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai Įdek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utaminke moterims.

A. F. CZESNA, SAVININKAS,
1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

aupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas

* šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVĮNGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

..................      , .1, Į.Į.mi l ■ . .

nas skundėsi, kad įnamių gyve- juokams galo nėra. Juokiasi 
nimo sąlygos labai pablogėjo., vi si I seni ir jauni, dideli ir ma- 
šeimininkės lupa labai didelę ži. Publikos įsismiaginimas Juo- 
nuomą ir beto teikia labai pra- kuose, kartais pertraukia artis- 
stų patarnavimų. Todėl, kad pa-1 tams. Ir gerai. Juokas yra 
siliuosavus nors valandėlei laiko sveika, o lietuviai juokus mėgs- 
nuo šeimininkių diktatūros, tie-pa* Gi Vaičkaus Bramos Teat- 
ji vyrai sutvėrė savo kliubą ir 
pavrfcRno Detroito Lietuvių Kliu- 
bu. Tuojau išsirinko nuosavią 
valdybą ir, pasižadėjo ištikimai 
darbuotis. Prisirašė ir užsimokė
jo įstojimo mokestį po 1 dol. 
apie 30 vyrų. Pas visus matė
si didelė energija padaryti kliu
bą pavyzdinga įstaiga.

Kliubo tvėrėjai buvo priešin
gi kliubo dalyvavimui politikoj'. 
Kaip jam seksis vykinti savo už
davinius, pranešiu “Naujienų” 
skaitytojams vėliau.

— Vilijos Sūnūs.

Subatoje Tiktai
9 iš ryto iki 3 vai. po piety 

f

Neimant orderiij nei laiškais nei telefonu

Veido Pauderis,
“3 Flowerss”, 75 centų vertes,
specialiai parsiduoda po

Vaiky Mokykloms
Kelnes, storų vilnų kelnaites, mieros ,7 iki 16, 
specialiai parsiduoda už 'J I

Mergaičių Dreses,
iš navy serge, regųlation stylių, braid trimuoto^, kvalduoti si
jonai, liuosas diržai ir ilgos rankoves, mieros
7 iki 14 metų, specialiai tiktai

Mokyklai Maišeliai,
rudi ir juodi fibre, plieniniai frame, 
rakteliu, vertes $1.00, parsiduoda po

.... ......................................   1 " 'J1 1 " "

Čokoladiniai Dew Drops, svarai......... ... 35c

Gillette Razor, \ .
su 3 blėkutėmis, verta $1.00. . Ą '
parsiduoda po

•
65c
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Lietuva atsiėmė savo pa
klausimą Tautų Sąjungai 
dėl sienų nustatymo tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos. Tuo 
budu Vilniaus klausimas, 
vienintelėje formoje, kokio
je jisai buvo įneštas Gene
vos kongrese, tapo* atidėtas. 
Lenkija, vadinasi, vėl laimė
jo.

Galimas daiktas, kad da
bartinis momentas nebuvo 
patogus tam, kad Tautų Są
junga išspręstų Vilniaus 
klausimą. Ji turi labai daug 
kitų, be galo svarbių reika
lų, kuriuos atidėti negali
ma.

Tai jautė, matyt, ir Lietu
vos valdžia, ir todėl ji nerei
kalavo, kad Tautų Sąjunga 
tuo jaus svarstytų Vilniaus 
klausimą, bet tiktai prašė 
jos patirti Tarptautinio Tri
bunolo nuomonę apie teisė
tumą to nuosprendžio, ku
riuo Ambasadorių Konfe
rencija nustatė sienas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. >

Mums neišrodo tečiaus, 
kad Lietuvos valdžia pasiel
gė išmintingai. Jeigu da
bartinis / momentas ir nebu
vo geras Vilniaus klausimo 
svarstymui Tautų Sąjungos 
kongrese, tai jį reikėjo pa
naudoti bent tam, kad iškė
lus protestą prieš lenkus.

Tą protestą Lietuvos val
džia turėjo pareikšti ir raš
tu ir žodžiu Tautų Sąjungos 
kongresui, idant dar kartą 
priminus visam pasauliui, 
jogei Lenkija apiplėšė Lie
tuvą ir jogei Lietuva neturi 
palinkimo tą plėšimą dova
noti.

Jeigu Lietuva neparodo, 
kad ji yra pasiryžusi kovoti 
už Vilnių, tai kaip galima 
tikėtis, kad kitos valstybės 
laikys Vilniaus klausimą 
svarbiu dalyku?

Keldama protestą Tautų 
Sąjungos tsuvažiavime, Lie
tuva turėjo kartu kreiptis 
tiesiog į Tarptautinį Tribu
nolą su tuo paklausimu, ku
rį ji įteikė Sąjungai Kam 
reikėjo prašyti Genevos su- sekančių jo žodžių:

nolo adresą Lietuvos užsie
nių ministeris juk žino (jei 
nežino, ęali pasiklausti ži
nančių žmonių).

Dabar gi nė Tarptautinis 
teismas neturi Lietuvos 
skundo, nė Tautų Sąjungos 
kongresas neišgirdo Lietu
vos protesto. Ažuot pradė
jus kokf nors veikimą Vil
niaus klausimu', Lietuva tik
tai davė progos lenkams dar 
kartą pasidžiaugti, kad “lit- 
vinai” nemoka savo, teises 
ginti.

Kyla klausimas, ar dabar
tinei Lietuvos valdžiai tik
rai rupi atgauti Vilnių.

G,” rugp. 25 d. numery

Įdomi vieta iš Boriso Sa
vinkovo “prisipažinimų”. 
Teisme, kuriame bolševikai 
jį neva nuteisė mirčiai, jisai 
ve ką papasakojo:

“Prieš išvažiuosiant So
vietų Rusijon rūgpiučio 
mėnesy tūlas asmuo atėjo 
pas mane ir siūlė surengti 
pasikalbėjimą su Herrio- 
tu. Ir beveik tuo pačiu 
laiku kitas asmuo atvyko 
specialiai iš Londono, ku
ris norėjo man surengti

• pasikalbėjimą su Mac- 
Donaldu, su tikslu padis- 
kuąųoti Rusijos klausimą. 
Aš atmečiau abudu pasiū
lymu', neš buvau pasiryžęs 
išvažiuoti Rusijon (??? 
“N.” Red.)“

Tai yra be galo keistas 
“prisipažinimas”. Tik pa
galvokite : ^aVinkovas sa
kosi buvęs nepermaldauja
mas bolševikų priešas iki to 
laiko, kai sovietų valdžia jį 
suėmė. Jisai slaptai važia
vęs Rusijon kovoti su bolše
vikais. Prieš įvažiuosiant 
Rusijon su juo norėjo turėt 
pasitarimus dviejų stipriau
sių Europos valstybių prem
jerai (kuriuos ir bolševikai 
ir Savinkovas piešia, kaipo 
intrygantus, pasiryžusius 
kad ir čia dar taip nuversti 
sovietų valdžią). Ir Savin
kovas, ažuot su džiaugsmu 
priėmęs Herrioto ir Mac- 
Donaldo talką, grieščiausiai 
atsisako su jais matytis!

Šitas kfcvinkovo prisipa
žinimas” .aiškiausia liudija, 
kad jisai važiavai Rusiją ne 
kovot su bolševikais, bet 
parsiduot jiems. Vadinasi, 
jo “slapstymąsi” Minske bu
vo komedija. Jo areštas, 
papasakojo teisme tą, ką 
jam iš kalno buvo padikta
vusi bolševikiškoji “Črezvy- 
čaika”.

Ir pati Savinkovo pasaka 
apie Herrioto bei Mac- 
Donaldo norą turėti su juo 
“pasikalbėjimą” yra vei
kiausia “Črezvyčaikos” su
fabrikuota. Nes jeigu ji 
yra teisinga, tai kodėl Sa- 
vinkovas nepasakė, kas buvo 
tasai “tūlas asmuo” ir tasai 
“kitas asmuo”, kurie 
neva atvykę pas jį? 
jų vardus Savinkovui 
reikalo, kuomet jisai 
pilną “išpažintį” iš savo nuo 
dėmių. ' ? '

buvo 
Slėpti 
nėra 
daro

V' -

Kodel bolševikų žvalgyba 
padiktavo tą išmislą Savin- 
kovui, galima numanyt iš

OTMife, maga, m
kų politika link Rusijos 

v“Tatai aš pasakau tuo . . .. 
tikslu, kad jus matytumė- yra vivei e”’ 
te, jog juodu abu — Her- žodžiu, ta 
riot ir MacDonald, žino-parsidavusioji žmogysta pa- 
dami, kad aš esmi griež-skelbė sovietų žvalgybos šu
tas Sovietų sistembs prie-fabrikuotą pasaką, ijiant da- 
šininkas, norėjo pasikal-vus naują “argumentą” bol- 
bėti su manim, kuoftietševikų propagandai prieš 
tuo pačiu laiku juodu pra-Anglijos ir Francijos minis- 
dėjo vesti derybas su So-terius pirmininkus.
vietų valdžia. Tatai dar Kieno politika dviveidė, 
sykį parodo, kad Talkinin-dabar matome.

ams

Prof. J. A. Herbačauskas apie 
“krikščionių” politiką

f

“M.
prof. J. A. Herbačaukas deda la
bai ilgą straipsnį vardu “Quo 
vadis, Domine?” Straipsnyj gvil
denama Lietuvos kademų (kri
kščionių demokiratų) polįtika. 
žemiau paduodame ištraukas iš 
to straipsnio:

Mot t o: “Be sąžines jokio 
kito žandaro /musų laikais 
gerbti neprivalu”;

(A. MickeVicius).
—Kur tu pats eini, kur kitus 

vedi, Lietuvos šių dienų viešpa
tie? Aš ---- -laisvas .je.li laisvosios
Lietuvos pilietis turiii teises 

taip tavęs užklausti, kadangi ąr- 
tinasi baisiai pavojinga nelai
mių valanda... .

—Quo vadis,. Lithųapie, Domi
ne? 1 1

Jeigu eini — ženg krikščiony
bės taku į žadėtąją Dievo kara
lija, tai kodėl neprisitaikai, 
neguodoj i krikščioniškosios eti
kos, doros, kodek netolerancijos 
ir prievartos ginklais kovoji, 
kodėl laisvos valios laisvąjį žodį 
bausmėmis Varžai, pknciojl, ko
dėl piktybėmis nori nugalėti 
piktą, kodėl neapykantos dvasia 
užnuodija Lietuvos krikščionių 
gyvenimą ir grynai politinių sie
kių ir tikslų vardan sėji audrą? 
<o bendro turi krikščionių tiky
ba su mamonos bankais, su eko
nomija, su ūkio problema? Ką 
reiškia “katalikiškas” bankas, 
ūkis, sandėlis?.. Ko bendro turi 
tikyba su kapitalizmo ideologi
ja? Kodėl kapitalistinį maksima
lizmą tu nori suderintKsu tiky
ba? Kodėl provokuoji marksiz
mo maksimalizmą? Jei eini žen
gi krikščionybės taku, tai pir
mausią parodyk pasauliui, Jog 

tu doras žmogus, jog tu karžy- 
gis, o ne spekuliantas- žinok, jog 
je moralio autoriteto negali, ne
galėsi būti tikruoju nei tąutos, 
nei valstybėj/* valdovu...
svajoji... Jei nori būti Lietuvo 
“išganytojas”, tai nei prievartį 
nei kalėjimu neišgydysr tų, 
rie tavimi, tavo autoritetu, ne
pasitiki!..

Katalikų procesijomis negali
ma valdyti.. Nes jos provokuoja 
kitokios rųšies procesijas... Kas 
nori valdyti, (tas privalo būti pa
siryžęs mirti pirmas už tuos, 
kurie juo pasitiki... Slaptingoj 
valdžios srity spekuliacijos nė
ra!.. Ramiai tegali valdyti tas, 
kas turi ramią sąžinę! . Kitokia 
valdžia— tai revoliucijos provo- Z 
kacija!... .

Jeigu tu, viešpatie, tikrai nori 
Vilnių išvaduoti iš žiauriųjų 
okupantų letenų, tai kodėl tyčia 
užmiršti, jog ne visi Vilnijos 
gyventojai yira grynai lietuviai 
(jie tenori būti Lietuvos valsty
bės piliečiais), jog Vilnijoj 
yra 70% žydų, gudų, rusų, len
kų, totorių... Kodėl dabartinės 
Lietuvos valstybės ribose tyčia 
erzini žydus, gudus, — ypač žy
dus?

Neužmiršk, viešpatie, jog tik 
plačiosios t o 1 e r a n c i* j o s po
litika tegalima Vilniją išvaduot, 
jog tik Vilnijos gyventojų pasi
tikėjimu tavo autoritetu tegali
ma nugalėti Lenkų -imperializ
mą! Jeigu Vilnijo^ gyventojai 
tavęs negerbs, tai veltui svajoji 
apie Vilnių../ , ■ •

Jei tu, viešpatie, ■ . eirii-žėngi 
Romon (Vatikanan), jeigu 'ka
talikybė tau brangesnė, negu 
Lietuvos nepriklausomybė, tai 
žinok, jog į Romą veda kelias 
per Varšuvą (Lenkų-Lietuvių 
unijos fatalizmas.).. Eida- valstybės nepriklausomybę savo

mas į RomąJ aklai, “paklusniai”, 
noroms nenproms privalai susi
pešti, susirieti ir su Vokietijos 
protestantais, ir su Rusijos sta- 
čiatikiais, ir net su Latvijos, liu
teronais, — žodžiu, su visais, iš
skynus tik lenkus (jie katali
kai!), Lietuvos kaimynais,.. O 
susipešęs su visais, privalai bū
tinai susidėti su Lenkija, ko iŠ 
tavęs ir reikalauja Vatikano po
litikai, o tu privalai klausyti... 
Jeigu eini-žepgi į Romą Jai lai
mingos kelionės į Varšuvą linki 
tau visi Lietuvos' nepriklauso- 
myb©s pri(>šai... .1 <>i Romos ne— 
klausysi, tai tapsi eretiku ir sal- 

džiosios valdžios neteksi.*. Bet 
kaip gi tu suderinsi Lietuvos pi- 
5 VR , cniefdtaoi taoinhrdlu o 
liečiu Valios nusistatymą (būti 
laisvais ir nepriklausomais) su 
Romos norais! Ąš norėčiau tai 
žinoti!..

Dar kartą klausiu: “Quo vu- 
dis”? Kur pats žengi, kur kitus 
vedi, Lietuvos šių .dienų viešpa
tie? Ar tu pats save vedi, ar esi 
kažkokiu tau dar nežinomų ir 
nesuprantamų provokatorių ve
dantas^ 
ro, tai kodėl geniausieji lietuviai 
tavimi nepasitiki, kodėl tiek 
daug negeros neteisybės ir 
skriaudos tavo vardu daroma? 
Jeigu nori, kad tave gerbtų, tai 
gerbk ir pats save! Kovok su 
piktąja valia,, bęt gerbk ir gerą
ją valią, nors jos ideolog'ija tau 
ir nepatinka! Atsikratyk visų 
senosios. Rusijos ligų!-. O nogė
dama nuo Lenkų apsiginti, už
drausk provokatoriams ir pigią 
—kaip tandetąs; — idealų karje
ristams importuoti iš Lenkijos 
antisemitizmo ir fašizmo (Nie- 
viadomskių!) nuodų.

Varyk laukan iš Lietuvos to-’ 
kius, kaip aš, tavo, viešpatie, 
“priešus”, — varyk! Aš išeisiu, 
bet išėjęs, ant pat Lietuvos sie
nos , susitiksiu su Lietuvos
smuikeliu , su Lietuvos
Kristum, ir užklausiu jo: “Quo 
vądis, Domine”? Jis man atsa- 

einu iš Vilniaus Kaunan 
mirti už Lietuvos dvasios išga
nymą!” Ir aš kartu su juo, su 
smuikeliu, sugrįšiu Kaunan ir 
skelbsiu Lietuvos laisvojo žmo
gaus konstituciją—brolybes idė
ją!..

Taip, aš svajoju, bet bent gra
žiai svajoju! O tu, viešpatie, 
kaip svajoji? Nuolat svajoji tik 
apie velnio pavojų ir apsirgai 
persekiojimo manija! Tavo sva
joklė jau tapo velniu! Labiau 
pasitiki kriminale policija, negu 
kryžiaus ženklu! Pats būdamas 
ligoniu, veltui nori gydyti Lie
tuvos ligas... Kristus-.- tai vien 
tik moralis autoritetas! Jisai val
do dvasios stebuklais! O tu, vieš
patie, kuo pasiteisinsi, jog ne
turi moralės galybės? Nejaugi 
tuo, jog tu pats nepasitiki Kris
taus galybe ir tik vilioji?..

žinok, viešpatie, jog patento 
atstoyaut Lietuvos dvasiai nega
li man duoti tie tarnai, 
caro 
jo 
už 
bę • delninei javo
Draugiją”

eigų nori Lietuvai gc-

kurie 
ramų kambarėlį turė- 
ir visus * kovotojus 
Lietuvos nepriklausomy- 

i (skaityk 
‘.‘Draugiją” 1909—1910 \m.!)
žinok, viešpatie, jog tie, kurie 
dabar mane nori lietuvybės mo
kintų-buvo Bušų “činąuninkąi” 
tada,! kai aš Krokiivoj'. spau^di- 
naų lietuviškas knygas ir lietu
vių žodį Lenkijoj skelbiau! 1906 
metais aš .išleidau Krokuvoj sa
vo “Erškėčių vainikų” Ir pra
našavau, jog Lietuvos klerikalai 
antru kart^prsžudys Lietuvos

“unijomanija” su visokiais lais
vės priešais... Bijausi, jog mano 
pranašavimas) išsipildys..

Aš nenoriu Lietuvą valdyt, 
bet aš turiu, teisės reikalauti, 
kad tu, o viešpatie, gražiai val
dytum mane, pats dar gražiau 
susivaldęs (dar laikas)!

Tautinės 
piovynės

Lietuvoj
„.. ■ ( 1 r.

[“L.Ž.” J Rinkimams atstotų 
į Kauno Miesto Tarybą padųp- 
ta 26 sąrašai. Čion ■ figūruoja 
ne tik rusų ir baltgildžių ir at
skiras Lietuvos vokiečių są
rašas, bet visa daugybė lietu
vių, lenkų ir žydų sąrašų: 
čion rasi kiekvienos iš tų tau
tinių grupių namų savininkus, 
butų samdytojus, amatninkus 
ir pagaliaus lietuvių, lenkų ir 
žydų “vienybės” sąrašus. Be 
to yra liet sąrašas, kursai iš
stato atstovus ginti reikąliis 
vieno kokio priemiesčio, pa
vyzdžiui Aleksoto gyventojų 
reikalams ginti sąrašas. Ką 
reiškia tasai sąrašų skaitlingu- 
mas? Vieni spėja,1 kad taijsą- 
moningar pridaryta; tiek įvai
rių spalvų tinklelių, ka<l juose 
butų galioną sugauti kiekvieiaų 
gyventoją, kursai tik tjir teis® 
balsuoti. Paskui iš visų tų 
tinklų sugautą žuvelę sudės 
vienon krūvon ir pasidarys di
delis kokios nors tautos atsto
vų skaičius, ar tai lietuvių, ar 
lenkų, ar žydų. Nesvarbu, kas 
kokių yra pažiūrų, nes, girdi, 
lenkas ir pasiliks lenku, o žy
das vis bus žydu. Tiktai apie 
lietuvius, girdi, taip pasakyti 
negalima, męs jie lengvai gali 
prisidėti balsuojant ir prie ki
tų grupių, kaip tat gyvenimas 
paskutiniojo Tarybos ^ų^tato 
yrą įrodęs. Net ntį^iuose kan
didatų sąrašuose galima maty
ti tarp žydų namų savininkų 
ir keletą lietuvių; jų yra ne
mažai darbipinkų sąrašuose, 
nors greta jų figūruoja ir len
kai bei žydai. Kiek pačių len
kų sąrašuose yra grynai lietu
vių pavardžių, kMių bočiai 
yra gynę lietuvių reikalus, o 
šiandien jie žygiuoja po lenkų 
vėliava. Todelei jau iškalno 
reikėtų spėti, jog tautiniu 
žvilgsniu . daugiausiai turės 
pralaimėti lietuviai, nes jie jau 
iškalno yra pasiryžę atiduoti 
savo balsus kitataučiams, ku
rie mokėjo jiems įsipiršti? De- 
liai ko gi toksai skirtumas nu
sistatyme? Juk lietuvių suda
rytuose sąrašuose nė su žvake 
nesurasi nė vieno lenko, nė’ 
vieno žydo, ar vokiečio, ar ru
so. Rods, tat lengvai turėtų 
atsitikti. Mes gyvename Lietu
vos Respublikoj, kurioj visai 
aiškią daugumą sudaro ne kas 
kitas, kaip tik lietuviai. Lietu
viai daugiausiai dėjosi prie 
musų nepriklausortfybės iško
vojimo, sakau daugiausiai, nes 
visai sąmoningai galėjo dptis 
prie to ir žydai ir lenkai, ku
rio Lietuvoje gyvena^Kad mu
sų lietuvių politinė "akcija ga
lėtu sėkmingiau sektlis, rods 
nieko blogo tame nieks nema
tytų, kad tūlas lenkas ar žy
das dėtųsi visa atvira širdžia 
prie lietuvių. Jeigu prisižiūrėti, 
kad ir municipaliams rinki
mams kokiame Berlyne, Pary
žiuje ar net New Yorke, ka
me yra daugiau kaip rusų 
gyventojų, žydai, pavyzdžiui, 
einar kartu su vokiečiais ar 
amerikonais ir ne manyti ne
mano statyti savo tautinių są
rašų. Iškeliavę Amerikon žy
dai taip veikiai asimuliuojasi 
su Naujojo Pasaulio gyvento
jais, jog po kelių metų (iškil
mingiausiai ir su dideliu entu
ziazmu gieda amerikonų him
ną, o apie musų himną vargu 
ar visuomet prisimena.

Tat sakydamas, aš visai ne
noriu į kalbinti ; žydų i ar lępkų. 
Negi jie yra kalti, kad sąvo 
širdyse negali surasti tų jaus
mų atgarsio, kursai gal tvaksi 
lietuvių šinlyse? Gal tame yra 
daugiau musų pačių kaltės, ne
gu jų. Juo didesnė valstybė, 
juo daugiau visokių galimybių 

iškilti ar tai kuo nors prasima
nyti. Žydams buvo neblogai 
Rusų plačioj imperijoj, nors 
jie ten ir buvo persekiojami. 
Susikūrus musų valstybei, 
jiems tenka atsiribuoti nuo 
Rusijos, užsidaryti daug šiau
resniame rate. Aišku,, jog 
nieks geruoju nenor eiti prie 
blogesnio padėjimo. Prasidė
jo visokie brikalbinėjimai, pa
žadėjimai ir be to ir jie patys 
gerai supranta, jog reikia tai
kintis prie vietos gyventojų. 
Paskui padarytų žydams pa
žadų nustota vykdyti, pradėta 
siaurinti jų teisės. Žydai pra
deda abejoti, ar įsikūnys jų 
tautinės svajones... Iš to pra
sideda nepasitenkinimas, at
šalimas ir jų noras susispiesti, 
užsidaryti savo rate, kad pa
rodžius daugiausiai energijos, 
ištikus kokiems užpuolimams. 
Bemaž tą patį galima pasakyti 
ir apie lenkus as kitus kitatau
čius. Jie nepergyveno visos ei
lės kovos etapų, kuridos mes 
pergyvename, būtent nė kpyųs 
už musų spaudą, ne kpvos už 
musų siekimus prie autonomi
jos su Vilniumi, kaipo sostine, 
nė visų etapų kovos už musų 
nepriklausomybę jau prie vo
kiečių okupacijos ir paskėles- 
nių kovų su bolševikais ar len
kais. Iš, jų buvo, rasit, tik pa- 
■vieni asmeivs., l»et jų maf»Gs, jų 
liaudis tame veik nedalyvavo. 

Musų pamatine užduotis, (urė
tų būti tame, kad įtraukus kį-

i L ’• «'»■ tataučius į visą eilę mųsų toli
mesnių kovos etapų dėl Lietu
vos laisvės, dėl, jos laimingo, 
kaipo respublikos gyVeniibo. 
Juo daugiąū jie dalyvaus -tose 
kovoje drauge su mumis, juo 
bus daugiau 'beridįų tradicijų ir 
susiras ' dąugiąu ir bendrojo 
darbo. Eidami tuo keliu, mes 
galime susilaukti, jog ir kiek
vienas musų respublikos ne lie
tuvis atjaus, kas yra brangu 
lietuviams, kaip lygiai ir mes 
negalime neužjausti, kas yra 
brangu kitataučiui. Be tokio 
abipusio susipratimo, apiman
čio ne tik valstybės, ir ir as
menį reikalus, pas mus eis tau
tinės piovynės, kaip kad ir da
bar eina. Žinoma, ekonominio 
gyvenimo sąlygos šiek tiek ly
gins tuos skirtumus, bet mies
tų inteligentijos tarpe dar il
gai gyvuos šie tautinio šoviniz
mo obalsiai. Galop «dar galima 
pabrėžti vienas momentas. Mu
sų valdančios partijos daugiau 
šiai remiasi sodžių gyventojų 
balsais. Kaimas yra pasiuntęs 
visą daugumą atstovų. Miestai 
labai mažai tedalyvauja valsty
biniame kūrybos darbe. Į 
miestų reikalus arba į mieste- 
Jėnus dažniausiai žiūrima tarsi 
su kokia panieka. Ten, girdi, 
pirkliai ir visokios dėlės, ku
rios iš ūkininkų gyvena. Tuo 
tarpu | miestuose daugiausiai 
inteligentijos, be miestų negar 
Ii vystytis nė viena valstybė. 
Ką jaučia ir sako koksai Pary
žius, prancūzams svarbiau, ne
gu ką mano visa Francija. To
kia jau visų valstybių istori
ja. Ir musų laikinoji sostinė 
Kaunas turėtų daugiau sverti 
musy kūryboje, bet šiandien 
jame tebeverda tik tautinės 
piovynės. Tame ir musų pačių 
silpnybė. —J. P-tis.

Įvairenybės
Medinė anglis pakeis 

benziną

Randasi žinovų, kurie įvai
riomis skaitlinėmis istengiasi- 
įrodyti, kad pasaulis per kokią, 
dvidešimtį metų paliks be ang
lių if nautos. Ar pamatuoti šie 
tvirtinimai, sunku spėti. Nors1 
ir žinoma kiek pasaulis per 
metus sunaudoja mineralinio 
kuto, tačiau nei vienas geolo
gas net ir paviršutinio įsivaiz
davimo neturi kaip didelis ku
ro kiekis slepiasi musų plane
tos, gejmese. j

Tačiau vis tik tenka pripa
žinti, kad paminėtuose’ perser
gėjimuose yra teisybės dalis. 
Gelžkeliai, garlaiviai, fabrikus 
tikrai daug sunaudoja anglies, 
kurią milijonus metų mums 
taupė gamta, ir ne pro salį bu-
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tų pamąstyti, kiek paliks atei
čiai.

Visame pasauly tik keturiom 
valstybėms — Anglijai, Ame
rikai, Rusijai ir Persijai — pa
kanka nuosavo mineralinio ku
ro savo reikalams ir dar užsie
nin išvežti. Kitose šalyse ang
lies ar nautos — tankiausiai 
abiejų — visai nėra arba yra 
mažai ir todėl trųkstančiąją/ 
dalį tenka iš užsienio atsivežti.

Vis tik reikia skirti vieną 
dalyką — akmeninę anglį ir 
visai kita — nautą ir jos pro
duktus: mazutą, benziną, žiba
lą ir kituos. t

Kaip tik tos šalys, kuriose 
akmeninės anglies visai nėrp 
arba jos yra mažai, daugumo
je turtingos taip vadinama 
“baltaja anglimi.” Taip įpras
ta vadinti gidraulinė energija, 
tai yra puolančio nuo kalno 
vandens jėgą, kurią čia pat 
turbinų pagalba paverčiama į 
elektros energiją ir siunčiama 
į. atstumą, kas visai pakeičia 
akmeninę anglį. Bet kuo pa-, 
keisti nautos produktus ten, 
kur visai jos nėra arba labai 
mažai tėra?

Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra 
tik viena nautos versme Pešel- 
brone, kuri duoda apart mažo 
žibalo kiekio,* tepalams rieba
lų viso apie 4,000 tonų me- 
tarrfs. Oi Italijoje, Ispanijoje, 

‘Šveicarijoje,' Belgijoje, Dani

joje, Norvegijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje irvkitose valstybėse 
nautos:nėra visai. Jos savo rei
kalams.! turi iš ųžsiėnio atvež
ti, daji^įąįiŠiai iš Amerikos, 
kuFf praeitais metais nautos 
gamybą pakėlė iki didžiausio 
kiekio — 100 milijonų tonų.

Amerikiečiai net pradeda 
reikšti susirūpinimo delei to
kio didelio nautos išvežimo, nes 
taip vežant, kelius metus ne
liksią pakankamai savo reika
lams. i

Prancūzijoje • dabar apyvar
toje yra virš dviejų milijonų 
automobilių. O po keletos me
tų šis skaičius, neabejojamai, 
padidės dvigubai ar trigubai. 
Todėl žinovai jau senai laužo 
sau galvas rišdami klausimą, 
kokia medžiaga galima butų 
pakeisti brangų užsienių ben
ziną.

Buvo manę, šiam reikalui pa
naudoti spiritą, bet nieko iš to 
neišėjo, nes bandymai parode, 
kad kiek automobiliams, tiek 
ir orlaiviams alkoholiu galima 
naudotis tik pavidale mišinio 
20% prie-80% to paties ben
zino. Ir tik pastaruoju metu 
prancūzų cbimikui Emberui 
dingtelėjo galvon gera mintis 
panaudoti paminėtam tikslui 
paprastą medinę auglį. Prancū
zijos miškai kas met duoda ne
mažiau 20 milijonų kub. met
rų įvairią medžio liekanų, kaip 
tai kelmų, šakų, ir t.K t. tinka
mų tik medines anglies gamy
bai, ko prancūzai visai nevar
toja. Kiekvienas kub. metr. 
anos medžiagos gali duoti 10 
kilogr. anglies, tokiu budu iš 
pasakyto kiekio gaunasi 2(M) 
milijonų kilogramų medinės 
ang’lies. A

Pravažiavimui 100 kilomet
rų atstumo vidutiniam auto
mobiliui, 12 arklio jėgų, reikia 
12 litrų benzino. Dabartinė 
kaina benzino litrui 1 f r. 75 
ant. (apie 1% lito), kas suda
ro 21 franką. Anglies šiai ke
lionei reikalinga 16 kilogra
mų. Mokant 35 frankus už 100 
kilogr. gaunasi tik 5 fr. 60 
šaut. Tokiu budu medinė ang
lis ne tik pilnai gali pakeisti 
automobiliuose benziną, bet 
zlar atseis 4l/į kartus pigiau.

Paryžiuje automobilių dirb
tuvėse “Beno” ir “Berlię” jau 
padirbta pirmi automobiliai 
anglimis kurėnti. Nei išorinė 
išvaizda, nei •važiavimo greitu 
rmi • naujieji automobiliai nie
ku nesiskiria nuo paprastųjų.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos privatiniai bankai skolina 

pinigus nuo Valdžios banko už 8% 
palūkanų ir paskiau tuos pačius pini
gus skolina valstiečiams už 35% palu , 
kanu. Ar jus žinote, kad jei jus pa 
rūkysite vieną sykį Helmar Turkis 
!<ns cigaretus, jus pilnai pamėp.site 
Turkišką tabaką, kuris yra geriausia 
tabąka'. <h ’ ci,;art-tų. bandy kit per 
mainyti j Turkiškus, jus džiaugsitės, 
taip kaip kiti.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Kaipo atidarymą žieminio so- lia suirutes. Žinoma, kad to- 
zono pamokų, Bijūnėlis rengie kiam tavorščiui, kuris į Mask- 

Prie Grand ir Sangamon gat-1 draugišką vakarėlį nedėliojJ vą žiuri, musų organas nepri- 
vių užvakar automobiliuje Ii- rugsėjo 28 d., Liuosybcs svo

i ko nušautas H. Kennedy. Kar^ tainėj, 1822 Wabansia Avė.
i tu su juo automobily sėdėjęs! Visus užkviečiame atsilanky-

ji ' ............. ' . . . A -

Nušovė automobiliuje
kiam tavorščiui, kuris į Mask

Saniuel Cimnellp liko sužeistas, ti, bus gražus programas, kurį 
Puolikais buvo du jauni vyru- išpildys Biju'ičlio iftiriai. Kaip

Dar daugiau automobili
stą nuteista kalėjimai!

• kai, kurie pabėgo. Suimta 
j lėtas nužiūrimų žmonių.

Bijūnėlis užganėdinę 
taipgi užganėdins i?

dar priminti, kad Bi-

išrink-

Nutarimai
konkursas baigsis su 

mėnesiu; antras, 
prasidės nuo 15 d.

Teismai nepaliauja teisti ka
lėjimai! girtus automobilistus 
<r užvakar dar keli automobi
listai liko nuteisti kalėjimai! 
nuo 3 iki 30’dienų. Jau dabar 
kalėjime sėdi daugiau 12 nutei
stų automobilistų. Taipjau atsi-i 
dūrė kalėjime daugelis Ir i,ų au-1 
tomobilistų, kurie i\eišsigalėjo 
užmokėti didelių jieųis uždėtų 
pabaudų. Jie turės sėdėti kalė
jime iki neatidirbą savo pabau
dos — po 50c į dieną. Visi nu
teistieji kalėj iman automobilis-; 
tai liko pristatyti prie papras
tų kalėjimo darbų.

Taipjau tebesitęsia ir masi
niai areštai automobilistų, kurie 
kiek nors greičiau važinėja.

Teisėjo Davis teisime jury iš
nešė nuosprendį, kad automobi
listas Michael Burgos, koįntrak- 
torius, 9530 Avenue M, turi už
mokėti Edvvard Luick, 11 metų, 
$25,000 atlyginimo už sužęidi- 
m.ą.

Užvakar automobilis užmušė 
vieną vaiką; taipjau pasimirė 
vientos. pirmiau sužeistas vyras.

POLICISTAI vPA£OVĖ DU 
DETEKTYVUS,

BANCEVIČIUS NIEKUOMET 
NĖRA RITĘSIS SU KA

MARAUSKU

nori, 
tai Bancevičius visuomet yra 
pasirengęs su juo susikibti.

Bet jeigu Kamarauskas

Vakar tilpo iš Brooklyno ži
nia, kur sakoma, jog Kamarau
sko draugai laidžią girdus, kad 
Kamarauskai ritęsis Chicagoje 
su Bancevičiuni ir jį paguldęs.

Į tai Bancevičius atsako, Jog 
jis su Kamarausku niekuomet 
nėra iritęsis. Jeigu Kamarauskas 
nori, tai tegul jis atvyksta į 
Chicagą ir Bancevičius bile die
ną sutinka su juo ristis ameri
konišku ristynių stiliumi.

visados 
publiką, 
sį sykį.

Reikia
j u nelis šią žiemą mano smar
kiau veikti, ifijunėlis mano ap
lankyti ir Cicero. Ten Linos}- 
bes svetainėj, lapkričio, 23 (L 
pastatys Operietę “Birutę. O 
kaip žinoma, prie tokių veika
lą reikia ik darbo ir triūso, 
todėl Northsidės tėvai, kurie 
da neprirašėte savo vaikučių 
prie Bijūnėlio, neatidėliokite? 
kuogreičiausia prirašykite, o 
paskiau pamatysite — ir pa 
tys džiaugsitės.

—Northsidietis.

60 mėly

Lietuvių Rateliuose
Birutės vėliausios žinios

darbininkų judėji- 
metų atgal su- 
darbinlnkų Tn- 
vadovau Jaunas 
O šiandie so-

t'žpereitą naktį du detekty
vai, Krank Spurney ir Patrick 

liko atvežti į pavieto ligo
ninę pašauti. Spurney gal mir
tinai yra pašautas. Pašovė juos 
policistai Leor Treon ir Edward

Kiek galima buvo sužinoti, 
abu detektyvai per visą naktį 
girtuokliavo ir automobiliu 
gryžo namo. Prie Jąckson ir 
Kobey gatvių jie įvažiavę į ki
tą automobilių, kuriame važia
vo vyras sų* piačia ir jų drau
gas. Civilis automobilistas pra
dėjo bartis ant detektyvų už 
jų neatsargų važiavimą, bet de
tektyvai iššoko iš automobilio 
ir išsitraukė revolverius. Civi
lis, kad išgelbėjus savo gyvas
tį šoko bėgti į ėlę. Tuo laiku 
atvažiavo gryštantys iš darbo 
policistai, kurie tą žmogų iš
gelbėjo ir pradėjo vytis de
tektyvus, kurie bandė pabėg
ti savo automobiliu. Be to de
tektyvai pradėjo šaudyti į po- 
licistus, bet būdami girti nega
lėjo pataikyti. Policistai gi ge
riau šaudė ir abu detektyvus 
pašovė ir suėmė. Lee pašautas 
į galvą, o Spurney peršautas 
per abu plaučius ir gal buf 
mirs.

Civilis gi automobilistas nau
dodamasis sumišimu pasišali
no iš pavojingos vietos, bet 
jis paliko savo sudaužytą au
tomobilių, kurio pagelba mano
ma surasti kas jis yra,
galėtų paliudyti kaip ten vis
kas atsitiko. Abu policistai irgi 
sulaikyti kamantinėjimams.

Užvakar jauna lietuvaitė Ber- 
nice Bross, 6419 So. Maplewood 
k ve., apsivedei su turtingu sal

dainių fabrikantu Peter Gala
ms, 309 .Sheridan Road, Kenil- 
wnrth, galva Concession Choco- 
late Co. ir didelės Galanis Bros, 
saldainių dirbtuvės prie 19 PI. 

Jr Halsted gat., išdirbėjų Temp- 
tation saldainių, šliubą jiems 
davė graikų-katalikų bažnyčios 
galva Amerikoje, arcivyskupas 
Aleksandras. Vestuvių pokilys 
buvo Congress hotety, knriamė 
dalyvavo apie 850.žmoniųz į-.

Jaunavedžiai tą patį vakarą 
išvažiavo praleisti “medaus mė
nesį” ir sugi-yš į Kenihvorth tik 
apie spalio 15 d. (

Jaunavedė Bernice ytra sesuo 
Dr. K. Kliaugos žmonos.

tai ir gerai. Gal butų galėjusi 
pagaminti apie Vilnių ar naš
laičių klausimu, bet tiek to. 
Jeigu musų komunistėliams lip
tų taip arti prie širdies SLA, 
kaip ,»jje kalba, tai butų toli 
righi, bet kaip spėja išsižioti 
tai pamatai kokie dantys.

♦ —Roseland ietis.
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Pirmas 
gruodžio 
maršrutas 
lapkričių ir baigsis 15 d. gruo
džio; trečias, nutarta platinti 
SLA išleistas knygas; ketvir
tas, kalbėtojų temos bus “Svei
kata ir SLA gcirovė”; penktas, 
išrinkta biznio komisija iš P. 
Zolpio, J. Švitros ir Misevi
čiaus; šeštas, sekantis apskri
čio suvažiavimas įvyks Burn- 
side, sausio mėnesy, 192^-m.

Buvo įnešta, kad maršrutui 
pakviesti p. Vitaitį, “Tėvynės” 
redaktorių arba Dr. Klimų. Šis 
sumanymas labai sveikas ir 
geras Musų organizacijai, bet 
buvo įrodoma, kad finansiniai 
apskritys negalėsiąs to pada
ryti. Vienok palikta valdybai 
pakviesti, gal ip centras prisi
dės iš savo pusės. Mizara dry- 
so įrodinėti buk niekurios kuo
pos nerengsią jiems prakalbų. 
Tas vaikėzas visur save sumu
ša, nes mažai kas atkreipė ati
dos. ' z

Paviršutiniai žiūrint, šis su
važiavimas gal buvo rimčiau
sia iš visų apskričio suvažiavi
mų. Svarstė vien apskričio rei-

tai

valo pataikauti.
Suvažiavimo pirmiųinku ta

po iirįnktas p. St. Grišius, 
prieš p. P. Zolpį, kuris kandi
datavo, bet prakišo.

Rezoliucijų, komisija
ta iš trijų asmenų: P. Zolpio, 
K. J. Semaškos ir p. Švitros.

Apskričio sekretorius p. Pet
ronis išdavė raštišką raportą. 
Jis nurodė, kad buvo bandyta 
daug veikti, bet vis sutikta 
daug trukumų: kuopos nelabai 
kooperavo; užsimokėjusių kuo
pų į Apskritį N yra vienuolika, 
dar vėliau prisidėjo dvi, tai vi
so priklauso trylika kuopų. Ka
sininke pranešė, jog kasoje 
randasi $145.55. Vienas dele
gatas tuoj paklausė, kaip tie 
pinigai laikomi; ji atsakė: “pas 
mane ir mano vardų padėti.” 
Organizatorius raštiškai rapor
tuoja pranešdamas, kad Aps
kričio konkursas eina Silpnai. 
Kuopų organizatoriai neužsi- 
rpgistruoja, todėl yra sunku ži
noti kaip darbas eina. Visų ra
portai tapo priimt#

Rengimo išvažiavimo komi
sijai nesant, pirm. p. Bacevi- 
čia maždaug pranešė, kad Be- 
verly ILilis, rodos liepos mėn., 
turėjo įvykti Apskričio išva
žiavimas,, buvo pakviečia kal
bėtojai, bet, girdi, niekur ne
radęs to išvažiavimo. Esą ke
liese visas girias išvaikščioję 
ir neradę ne išvažiavimo, nė 
rengimo komisijos. Bet p. Zol- 
pis paliudijo, jog jis matęs vi
sur tuos rengimo išvažiavimo 
korbisijos narius einant per 
giriąv bet kur jie nuėjo, jis 
nepatymijęs. Už lokį pasielgi
mą minėta komisija tapo at
šaukta ir išrinkta’ nauja į jų 
vietą.

Konkurso klausime daug 
kalbėta ir svarstyta, kaip sėk
mingiau kuopos galėtų prira
šyti daugiau narių. Nekurie 
nutodė, kad ši sistema esanti 
nepraktiška, - pagal propor- 
cionalį kuopos narių skaitliaus, 
nes skaitlingiausia kuopa gali 
prirašyti daugiau narių, bet 
mažosios , kuopos gali laimėti

Roseland
Nesenai buvo rašyta apie Ro- 

selando ir Kensingtono munšai- 
neriųs? Bet vasarai baigiantis 
atsiranda žmonių ir draugijų, 
kurie stveriasi naudingesnio dar 
oo. / ' ;’• >

Štai kad ir Liet. Am. Piliečių 
Politiškas K ji ubas. JiB kviečia 
apielmkės* lietuvius įprisidėti ir 
veikti kartu su juo. Kliubas be 
kitko daugeliui pagelbėjo išsiim
ti pilietybės popieras ir buvo į- 
kuręs pilietybės mokyklą. Va- 
saros laiku mokykla buvo per
traukta, bet dabar vėl atsidarė. 
Pilietybės pamokos būna kas 
ketvergę, 8 v. v., K. Strumilo 
svetainėje. Vietos lietuviai kvie
čiami naudotis šia proga. Kliu- 
bo susirinkimai būna kas antrą 

kalus, nedryso perdaug pliaukš-1 pirmadienį kiekvieno mėnesio 
ti. Beje, rezoliucijų komisija Strumilo svetainėje.
jokios rezoliucijos neiškepė, —Rosdandietls.

Nieko Nereikia Įmokėti
Grojiklis Pianas Pir

miau Buvo $650

DABAR
$495

$4 į savaitę •

MILLER BROS.
• & f i 1Viskas muzikališko ar. Jladio ;

11241 So. Michigtoii Avė.
'■ n * * ’ i ' ' *

Atdara vakarais ir nedėlios rytą.

Be jokios man atsakomybės, 
malonėkite prisiųsti man pilnas 
informacijas apie
j 2] Grojiklį Pianą

Fonografą

RadioNESVAIGINK SĄVO KŪDIKIŲ.^
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji šit narkgtiSkals nuodais, 

kad “apmalšintr* jo skausmų paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

BAJUBINO
tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
NOra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iŠ daržovių iSsunkų, kurt pagelbsti nuo vidurių užkietOJimo, vidurių 
dieglio, inOSlungio. Kūdikiai mOgsta Ji. Jie net praSo dauglaus.

Jūsų aptlekorius parduoda Bambino—35c. už bonką, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street ., Brooklyn, N. Y.

60 metų yra nedidėtos laiko
tarpis. Tai vieno žmogaus am
žius. O žmonijos istorijoje — 
tai tik menka valandėlė. Vienok 
kiek daug permainų įvyko per 
pastaruosius 60 metų! Kjek to
li pažengė’
mas! Juk tik 60 
sitvėrė pirmas 
ternacionalas, 
Karolio Markso.
cialistai jau valdo kelias šalis, o
ir visur kitur lošia didelę ir 
svarbią rolę. Ir visą tai įvyko 
vieno žmogaus amžiuje! ♦

Kiekvienam juk yra įdomu 
žinoti kaip visą tai įvyko, kaip 
vystėsi darbininkų judėjimas, 

i kodėl peir šimtmečius buvusios 
silpnutėmis darbininkų spėkos 

Į taip urnai išaugo ir pasidarė 
vyriausiąja jiega veik visų vals
tybių gyvenime.

Ateikite sekamą antradienį, 
rūgs. 30 jd. į Mildos svetainę ir 
visą tai jums bus plačiai išdės
tyta geriausių kalbėtojų d. P. 
Grigaičio Dr. A. Montvido. Tai 
bus apvaikščiojamas 60 metų su
kaktuvių įsusitvėrimo darbinin
kų Internacionalo. Bukite čia 
visi darbininkai ir darbini ūkės.

Kvedaro
* *

Rengia Vakarą J. Vaičkui
m.

be

kad

kus,

North Side
ren-

dainavo ir į žaidė

rei-

Vaiku Draugijėlė Bijūnėlis 
gia draugišką vakarėlį.

“Korncvilio 
toini gruodžio

arpai 
’ d.

Girti detektyvai bandė sumušti 
žmogų, kurio automobilių jie 
t ūda ūžė.

LIETUVAITĖ IŠTEKĖJO Už 
TURTINGO SALDAINIŲ 

FABRIKANTO

apskričio suvažiavimas 
nedėlioję, rugsėjo 21 d.,

viĮlies nėra, kad jis 
Jis jau gan nuo Su
inkštų liga.
lanko daktarai Šim-

Gurs-

Gruodžio 31 
rengiami šokiai

šeimyniškas Birutės vakaras 
yra rengiamas subatoje, spa
lio I d., Mildos svetainėje.

■r

m.

“PANEVĖŽIO BALSAS”

1 ' ' i)Atidarymo sezono kon^pr.tas 
įvyks spalio 12 d., Pilveli* S (S'-1 
kol svetainėj, 1814 S. Ashland 1 
Avė. Koncerte dalyvaus Chi
cagos Civic Operos tenoras 
Dnieproff ir Meldažio, kuris 
yra laimėjęs pirmą prizą už 
dainavimą. Taipgi visiems ži
nomi dainininkai — p-ia J. Šir- 
vaitė-Gapšiene ir P. Stogis. Di
džiausią dalį programų išpildys 
didžiulis Birutės choras, kuris 
yra vedamas p. A. P.

yra 
Masonic Tem- 
ie šokiai ren

giami tikslu linksmai palydėt' 
senus metus ir visiems kartu 
vienybėje pasitikti Naujus Me
tus.

Todėl tegul kiekvienas užsi
rašo viršminėtas dienas ir vie
tas iš kalno.

- Iki Pasimatymo.

Inžinierius Pranas Ska 
landžiunas miršta

Jackson ligoninėje 
vilties pasveikti inžinierius 
Pranas Skalandžiimas. Vakar 
jį atlankė Dr. A. Gurskis, bet 
rado jį jau be žado. Daktarai 
yra tos nuomonės, jog Skalan- 
Ižiuuas bile valandą gali mir
ti. Jokios 
>as veiklų, 
tai serga

Ligonį
Žilvitis, Naikelis ir

Laike vasaros karščių North 
sidės veikimas buvo kaip ir ap- 
istojęs, nes visi skubinosi iš

važiuoti kur-nors į girias, į 
piknikus, maudines ir tam pa- 
lašiai- Bijūnėlis irgi nebuvo 
atsilikęs nuo kitų ir sykiu ži- 
dėjo, sykiu dainavo ir ; žaidė 
labai* gi atvėsus orui/Bijūne- 
is stvėrėsi už savo darbo'-— 
nokytis dainų, lošimo, lietu
vių kalbos ir kitų naudingų 
dalykų. Mokytojais yra Dr. A. 
Montvidas ir P. Sarpalius.

Vardas

Adresas

Miestas

^Valstija

Neaprubežiuotas pasirinkimas vertes 
iki $40, garantuoti vilnoniai siutai. 
Yra orderiai kenseliuoti vartotojų, 
dabar yra parduodami tiesiai publi
kai už mažiau negu kainavo pasiuvi
mas. Nauji rudeniniai styliai, dai
lus. ir gražus modeliai, worsteds, ser
gės, tweeds, ir t. t. Taipgi 2 kelnių 
siutai už $19.95. Vilnoniai, Ulster ir 
Ulsterette Overkotai $18.75. Ateikite 
ankąiį.

Ateikite tiesiai į musų didelį 
olselio išdirbystę

Meno Rėmėjų Komiteto Val
dyba savo suvirinkime, rugsėjo 
24 d. nutarė surengjįį spektaklių 
žinomam Lietuvos artistui Juo
zui Vaičkui, kuris dabar pasek
mingai vaidina rytinėse lietu
vių kolonijose. Spektaklius 
įvyks lapkr. 5 d., puikioje 8-th 
St. (Aryan Girotto) teatro salė
je. Chicagos lietuviai turfy pro
gos pamatyti tikruosius mono 
kurinius.

Taipogi ir kitiems artistams 
komitetas sutiktų rengti spek
taklius, bet iki šiam laikui apie 
juos valdyba negavo jokių žinių. 
Iš visko matyt, kad šis sezonas 
bus labai smagus ir įvairus, lie
tuviams nereikės rudenio ir žie
mos vakarus praleisti prie pe
čiaus sav<> kambary. ( —Sep.

SLA. Antro Apskričio 
suvažiavimas

Šio 
įvyko 
Palmer Parke, Roselande. Su
važiavimą pradėta apie pirmą 
vai. po pietų.

Apskričio pirm, paskyrė tris 
delegatus mandatams peržiū
rėti. Tuo pačiu laiku pakvietė 
kalbėti p. Domijonaitį, kuris 
pageidavo, kad iSLA Centras 
butų perkeltas Chicagon, neš, 
girdi, tas tenai namas jau ant 
šono perkrypęs, vieta perma- 
ža, mašinos spausdinimui or
gano irgi netikusios, taip kad 
tenai, Neiw Yorke, neužsimo
ka visais atžvilgiais laikyti

Antras kalbėjo P. Zplpis. Jis 
daugiausia pakartojo ' pirmojo 
kalbėtojo žodžius. Bet jam dar 
reikėjo ir ką kitką pasakyti, 
būtent, kad organas “Tėyyne” 
neatstovauja organizacijos 
kalų, politikai! j a, kursto ir

VLADISLOVAS 
PETRAUSKAS 

rugsėjį 23 d., 11Mirė
11:15 iš ryto po sunkios ligos, 
sulaukęs 52 metu amžiaus, A. A. 
Vladislovas paėjo iš Kauno rėd., 
Ukmergės ap.; Pagirių mieste
lio. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nubudi
me Amerikoj 3 brolius: Domi
niką, Franciškų ir Antaną ir 3 
brolienes. Lietuvoje brolį Kazi
mierą ir seserį Viktoriją. Lai
dotuvės atsibus subatoj rugsėjo 
27 d. 1924 m. 8:30 iš ryto iš na
mų 4523 S. Paulina st. i Šv. 
Kryžiaus Bažnyčią, o po pamal
dų j Šv. Kazimiero Kapines.

Širdingai prašome visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę
Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius I. J. Zolp, telefonas 
Boulevard 5203.

IGNACAS JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 25 d., 1924 m., 1:15 po 
pietų, po trumpos ligos, 39 me
tų, amžiaus. Išgyveno Ameri-

Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, Dungerių kaimo. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Aleksandra, po tėvais Zaleckai- 
tė ir dvi dukteris, Aleną 12 m. 
ir Agotą 4 ¥2 m. ir du broliu Ka
zimierą ir Antaną. Lietuvoj 
seserį Johaną Bąitušienę.

Kūnas pašarvotas 4546 So. 
Wood St. Laidotuvės įvyką sū- 
batoj rugsėjo 27, 1:89 po pietų 
iš , tiai/ių į Tautiškas kapines. 
Nfiožųrdžiai kviečiame i visus gb, 

s piliiės, draugus ir pažįstamus 1 
j atiduoti paskutinį patarnavimą 
/•ir dayvauti laidotuvėse.

Nubudę į
Moteris, dukterys, sesuo 
ir broliai. p

Laidotuvėse patarnauja • gfaį 
borius Eudeikis, Yards 1*741. ’V

urasramv

1924 m. vasario mėnesy Panevėžy pradėjo eiti laikraštis “Pane
vėžio Balsas”. Eina į savaitę kartą. “Panevėžio Balse” smulkiau
siai rašome apie Panevėžio miesto ir apskrities gyvenimą.

Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio miesto ir apskrities, užsisakykite 
“Panevėžio Balsą”, viską žinosite kas dedasi Jūsų tėviškėje, nereikės 
ir laiškų rašinėti, taipogi užsakykite “Panevėžio Balsą” savo gimi
nėms, gyvenantiems Lietuvoj.

“Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, pusei metų 1 dol. 2&c.
z . 11 *“Panevėžio Balso” prienumerata Amerikoj, metams 2'dol. 50c.

Lietuvoj pusmetis*.................................................................. 6 Litai
Lietuvoj metams ........................ y.... 1........................  12 Litų

Pinigus siųsti^er Lietuvos KREDITO BANKĄ PANEVĖŽY.
Panevėžio Balso” redakcijos ir administracijos antrašas:

“PANEVĖŽIO BALSAS”,
Laisves Aikštė 1 No., Panevėžy, Lithuania.

Daininiku irMuzikantu
■ ■

Žiniai
Sandaros Knygyne randasi sekanti 

Dainy ir Muzikos veikalai:
ĖGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ, Opera, vienintelis lie

tuviu gražiausia Muzikos-Dainų veikalas, kaina $10.90
KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56 dai

nų ir muzikos skirtingų veikalų, kaina ....... 5.00
GIRIŲ KARALIUS Opera vieno veiksmo Fantastiška, 

kaina .... ........ .... ....... ......... .........   3.00
LIETUVIŠKOS DAINOS, šeši sąsiuviniai su 70 gra

žiausių dainų chorams, Kvartetai ir Duetai, 
kaina ...... :............................ ........................

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias susiuvąs, kaina 
BIRUTĖ, Kvartetai ir Duetai, kaina ....................

Taipgi randasi kiti veikalai Gerk. Kohipozitorio Miko

1.50
...25
.30

Petrausko, norinti gąuti Dainų-ar Muzikos veikalų, rašy 
kit sėklinei u antrašu: ,! Rv i '■< d ■■ ”

327 E. Street
4 j. i i-: ’• 

Kffar; na

Boston, 27, Mass

rtHOLESALE TAIL0RS Ėst. I89S
Smith BldR. 

833-835 W. Jackson Blvd.
1 blokas į vakarus nuo Halsted St. 

Bušai sustoja prie durių.
’ Atdara kasdien iki 6 

Atdara seredos ir subatos 
vakarais iki 9.

DYKAI
Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bū

dą' reumatizmui gydy
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į 
kiekvieno šito laikraš
čio skaitytojo namus, 
kuris parašys mums 
apie tai. 4ei turi skau
smus raumenyse, ar 
sąnariuose, jei jie yra 
sustirę, ar jauti opu
mą, jei kankina skaus
mai prie kiekvienos ore 
atmainos, tai čia tavo
proga išmegininti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis, 
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
.kiek. PAPRAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė.,/ Chicago, III.

Siykit Jr Sutaupyki!

Geriausia Šešių cordų vati
nių siūlų špulajtė 

/^‘jDresių siuvėjų/gerybė 
/Del geros knygutės dresiti 

a siuvimui atsiųskite 4c
/ THE SPOOVCOTTON CO.. pejrt. C 

318<Fou»th A»*i , Nrw York

Jei nori ką nojrs pąrduot 
tai pagarsink Nauju *lose^



Ar jus žinote, kad
Laike sausio ir kovo mėnesių, 1924, 

įvežimas ir išvežimas tavorų Lietuvo
je buvo daug didesnis, negu tuo pačiu 
laiku 1923. (vežiman pasidaugino 
nuo $3,210,000 iki $4,850,000. Ar jus 
žinote, kad jus visuomet privalote ru 
kyti Helmar Turkiškus cigaretus iš 
priežasties jų 100%< gryno Turkiško 
tabako, nes turkiškas tabakas yra 
lengviausias ir geriausias tabakas de 
cigaretų. Jus džiaugsitės permainą 
Turkiškus.

PRANEŠIMAI
figlė Žalčių Karalienė repeticijos 

įvyks subatoj, rugsėjo 27 d., Liuosy
bės svetainėj, 1822 VVabansia Avė., 
7:80 vai. vak. T" 
kitę susirinkt laiku.

Visi lošėjai malonė- 
. — Komitetas.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus penktadieny, rūgs. 26 d., lygiai 
7:30 v. v., M. Meldažio svet. Visi na
riai prašomi atsilankyti paskirtu lai
ku. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Aleksandro 

Widginio ir sesers Onos Widginiutės, 
Šiaulių apskričio, Ligumų parapijas, 
Daušiškių sodos, brolis New Yorke, 
o sesuo Pennsylvanijos valstijoj.

STANLEY WIDGINIS,
2034 So. Union Avė., 

Chicago, III.

RAtMEITOS, Chicago, 10.

K
V,

REIKIA DARBININKŲ
w -v- -r *«- '-<w—

MOTEftŲ

*
RAKANDAI PARDAVIMUI

Penktadienis, Rūgs. 26,1924

NAMAI-ZEME

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Jaunuolių Orkestrą rengia’ didelį 
koncertą gruodžio 6 d., Meldažio svet. 
Meldžiame kitų draugijų nerengti tą 
dieną vakarų, nes Jaunuolių Orkestrą 
vakaro pelną skiria dėl Chicagos Lie-„ 
tuvių Auditorium.

— Rengimo Komitetas.

JĖŠKAU pusbrolio Antaną Iieoną, 
(Levoną), paeina iš šidlavos vai., Ra
seinių apskr. 2 metai atgal mokinosi 
Valnaraiso Universitete, turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukite, arba kas žino
te, malonėkite pranešti.

ONA VIZGIRDAITĖ, 
3434 S. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGA Veiterka dirb
ti restaurante. Geros dairbo va
landos.

Kreipkitės.
3206 South Halsted Str. '

EXTRĄ DIDELIS BARGENAS
5 ruimų vėliausios mados rakan

dai, turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už geriausį pasiūlymą; ^ip- 
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šitd didelio Bargeno.

Atsišaukite
1922 So. Kedzie Avė. ’

. DIDELĖ PROGA, KAS NORI 
PADARYTI PINIGŲ 

Parsiduoda grosernė ir bučernė, ge
ras biznis, geroj vietoj. Parsiduoda 
pigiai. Pardavimo priežastis, turiu 
keletą biznių.

Kreipkitės j Naujienas,
1739 So. Halsted St. 

Box 562.

DIDELIS BARGENAS

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyt 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.,

* ChiČago, III.

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 
26 d. rugsėjo, 3310 Evergreen Avė. 
Visi nariai malonėkite būti susirinki
me, 7:30 vai. vakare, nes turim svar
bių reikalų. A. Walskis, rašt.

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajonas ir Lietuvių Socialistinės Jau
nuomenės Lyga sausio 4 d., 1925 me
tais rengia Didelį Koncentą ir Balių, 
Meldažio salėje. Todėl visų pirmei
viškų darbininkų draugijų bei organi
zacijų meldžiame tą dieną jei galima, 
vakarų nerengti.

— Koncerto Rengimo Komitetas.

busInternacionalo Apvaikščiojimas 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui nusitvėrus, kokia tadą bu
vo darbininku padėtis ir kokia v yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti į šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

Birutės Choro atidarymo šių metų 
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms; taip-* 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti j kon
certą. — Rengimo Kometas.

APSIVEDIMAI

MOTERŲ ^vrftefkų, patyrimo ne
reikia, $18. Indų plovėjų, $18. Į 
virtuvę merginų, $20. Prie namų 
merginų, $15, valgis ir kambarys. 
I dirbtuvę merginų, $18. Antrų vi
rėjų, $20. Janitorkų į ofiso budin
gus, $65. Prie mašinų operatorkų, 
$20. Turime daug ir kitų vietų.
South Park Itmployment Bureau 

4191 So. Halsted St., 2 augštas

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šrtiotų šilkinį Moliais 
parloro setą, 4 šmotų miegamo 
kambario setą, wilton kaurą, 7 
šmotų valgomo kambario setas, 
lempos, Console fonografas, virtu
vės setas, viskas skyrium.

722 W. 55th St.. 1 apt.

PARSIDUODA saldainių, cigarų, 
Ice cream soda ir kitų smulkmenų 
krautuvė. Biznis senai išdirbtas ir 
pelningas, parsiduoda su arba be for- 
nišių.

Atsišaukite
3343 So. Morgan St.

Parsiduoda lotas, netoli 
nuo Western ir 69 gatvių, už 
$475.00.

Atsišaukite pas
ROZENSKI LEMONT 

& CO.
6312 So. Western Avė. 

Chicago.

IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 35 metų 
amžiaus. Aš esu vaikinas 35 metų 
amžiaus. Norėčiau gauti draugę ir 
jeigu katra mylite gauti drangą, 
tai meldžiu prisiųsti laišką su pa
veikslu.

Mat. Rat..
1276 W. Washington Blvd., Chicago

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruotl arba Į naujus namus 
gidėti stiklus? Jei taip tai mes tą

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI 7 kambarių mo
demiški rakandai, didelis pasiūly
mas: 3 šmotų mohair parloro se
tas, karpetai,- lempos, eonsole fo
nografas,, riešuto medžio valgomo 
kambario setas. 2 miegamo kam
bario setai, 3 šmotų mėlynos sku- 
ros parloro setas, virtuvės priden
gimai. Turi būt parduoti prieš spa
lio 1 d. Visus sykiu ar dalimis.

815 S. Ashland Blvd.

'LIETUVIŲ kolonijoj, parda
vimui labai gera įvairenybių 
krautuvė, pigi renda, su gyveni
mui kambariais, 3 metų lysas.

1817 W. 47 St.

TURIU parduoti pigiai 2 augštų 
mūrinį namą, 4 flatai, 2 po 4 kam
barius, 3 ir 7 kambarių, taipgi yra 
namas iš užpakalio, gasas, elektra, 
vanos, kaina $9500. Šaukite savinin
ką

Phone Prospect 7246 
5225 So. Campbell Avė.

TUOJAU REIKIA VYRŲ 
Patyrimas nereikalingas, 

gera mokestis. Pasimatyki- 
te su Mr. M. J. Blože, Room 
210, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakare.

Atsiša
60 W

PARSIDUODA rakandai vertės 
$100 už $30. Tinkami dėl pavienių 
ar vedusių; ten pat randasi 3 kam
bariai ant rendos. Renda labai pi
gi.

PARDAVIMUI groseris iš 
priežasties ligos. Renda pigi. 
Užpakalyje kambariai dėl gyve
nimo. Atsišaukite:

941 W. 33 Place

PARDAVIMUI 80 akrų, 60 mylių 
nuo Chicagos. Yra namas, bamė, 
vištininkas, taip yra aviečių, *pyčių, 
višnių, slyvų, vynuogių ir obuolių. 
Parduosiu už geriausį pasiūlymą. At
sišaukite tuojau.

809 W. 37 PI.
Viršutinis augštas '*

ashington St,

J. YURA 
5333 S. May St.

PARDAVIMUI

MILŽINIŠKAS MASINIS MITINGAS
Nedėlioj, rugsėjo 28, Ashland Bou

levard Auditorium, Van Buren St. ir 
Ashland Boulevard, 2:30 vai. po pietų, 
yra surengtas labai didelis masinis 
mitingas. Jį surengė Nacionalis Ofi
sas Socialistų Partijos, šiame milži
niškame masiniame mitinge kalbės 
žymus kalbėtojai: M. Hillųuit, iš New 
Yorko, James H. Maurer, iŠ Pennsyl- 
vanios, Kongresmonas Victor L. Ber- 
ger ir Joseph W. Sharts, kandidatas 
Ohio valstijos gubernatorius.

Tai bus didžiausias masinis mitin
gas šioje kampanijoje. Nei vienas 
lietuvin darbininkas neturėtų praleisti 
šios dideles* progos. Patys ateikite ir 
kitus raginkite j šį masinj susirinki
mą. Čia išgirsite svarbių darbininką 
klasei aiškinimų.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti ik ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
Šitą darbą, išnešiojimą laik?aŠČių pa
gyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki- 
:us laikraščius, praneškite Aušros 
knygynui virš pažymėtu antrašu ar

ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO„ 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

REIKIA 10 bučerių, gera mo
kestis, nuolat darbas. Taipgi 
reikia 10 vyrų ant faunų.

2029 Grenshaw St., 
netoli nuo Robey St.

St. Charles, III., šeštadieny rugsėjo 
27 d. jvyks prakalbo%ij krutami pa
veikslai, švedų bažnytinėj svetainėj, 
kampas Indiana ir 4 g-vė. Lietuviškai 
Dr. A. Graičunas, angliškai—Vowers.

Pradžia 6:30 vai. vak. Kviečiame 
visus atsilankyti. — Komitetas.

Humboldt Park Lietuvių Politiškas 
Kliubas rengia išvažiaviųią į Beverly 
Hills miškus, nedėlioj rugsėjo 28 d. 
Išvažiavimas prasidės iš p. iJnkarto 
svetainės 3308 Evergreen Avė., 9 vai. 
ryte ir visi automobiliais važiuos iki 
miškų, 87 ir Westem Avė.

Tai gerbiami kliubiečiai, svečiai ir 
viešnios malonėkit susirinkti laiku j 
nurodytą vietą arba tiesiai į miškus.

— Komitetas.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas atsibus nedėlioj, 
rugsėjo 28 d., Ūkelio svet., 3436 Au- 
bum Avė. 1 vai. po pietų. Malonėki
te visi nariai pribūti paskirtu laiku ir 
nepamirškite atsivesti naujų narių 
prirašyti. — Nut. rašt. P. J. Puniška.

Eglė Žalčių Karalienė, penkių 
veiksmų dramą stato Pirmyn Miš
rus choras, nedėlioj, spalio 26 d., 
Liuosybės svetainėj, Ciceęo, III.

—Komitetas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys netikėt}} susirinkimą sekma
dieny, rugsėjo 28 d., Malinauskio 
salėj', 1843 S. Halsted gt„ 1 vai. po 
pietų, šio susirinkimo tikslas yra 
nutarti apie pirkimą Chicagos Lie
tuviu Auditorijos Bendrovės “gold 
bond’ų”. Todėl visų narių privalu- 
rmis yra ant šio susirinkimo atsi
lankyti. Už nebuvimą bausmė pa
gili draugystės nutarimą.

Ig; Žilinskas, rašt.

Liuosybės Draugystės mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 27 d., 8 vai. vakare. L. 
Juodvalkio svetainėje, 733 W. 18 
gat. Apsvarstymui yra labai svar
biu dalykų, kaip pirkimas aukso 
bonv. Lietuvių Auditorijos ant 
Bridgeporto ir k. —Valdyba.

Lietuvių Moterų Draugija Ap
švieti), atidarymui sezono rengia 
puikų šokį, Auburn Park Masonic 
Temple, seredoj, spalio 1 d., 9 v. 
vak. Kviečiame Chicagos visuome
nę atsilankyti ir linksmai pasišok- 

puiki p. J. Byansko or- 
—Rengimo Komisija.

ti; grieš 
kestra

Side. — Atidarymui ru- 
Bijunėlio” draugija 

__ „ . . vakarėlį su gražiu 
programų, kuris įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėje, 1822 VVaban- 
sia Avė. Jaunimas turės gražios 
progos pasišokt? prie geros p. p. 
Sarpalių muzikos. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas

North 
dens sezono 
rengia šaunų

L. D. K. Keistučio Dramos Sky 
riaus repeticijos veikalo “Netur
tas — Ne Yda” jvyks Ši vakarą 
rugsėjo 26 d.. McKinley Park sve 
tainėj. i ‘ 
kaip 7:4o 
tieji roles, 
lankyti ir nesivčhiokit.

prie 28 ir VVestem Blvd., 
ii. vak. Nariai, turin- 
malonėkite visi atsi-

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
ams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
tad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
iepos šių metų vieton K. Nobaro 
ieka F. Lukoševičius. Todėl visų1 

skaitytoju su visokiais reikalais 
i [alioję musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.r. Lukoševičius. ■

—Naujienų A d m.

Northsidiečiams Žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
ciekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai Šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p. Sarpa- 
ius, kadangi pastaruoju laiku yra 

pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda- 
yvaujanti šitame chore, o mylinti 

dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bik 
atradienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Ascilla.

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Garfield Park. — Vaikų draugijėlės 
pamokos dainuoti, rašyti ir skaityti 
lietuviškai būna kas pėtnyčią, vakare 
kaip 7:30 v. J. Engele svet., 3720 W. 
Harrison St. Tėvai norintys savo 
vaikus lavinti lietuviškai, malonėkite 
atvesti ir prirašyti prie musų draugi
jėlės. — Valdyba.

PASARGA.
rfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 »al.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tą vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
iant Naujienų darbininkai gedaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

nais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių Jieškoji- 
nai, apaivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir 1.1. turi būt Iš kabio apmoka
mi.

?eigu kūne apjeilbimai pasirodo
»• jotini, Naujienų administracija pa-
"ks teine jų netalpinti, kol neii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus. jeigu «p skelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimam,*

Norintieji paaigar dnc 1 sekamos die 
uos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IFSKAU nusbrolio Juozapo Lin

kevičiaus, kurs gyveno prieš karą 
apie Mongahela City, Pa. ir dirbo 
mainose. bet dar nuo 1910 metų 
jokios žinios neturiu ir nežinau 
kur randasi; turiu svarbų reikalą 
sužinoti. Tegul atsišaukia ant ad
reso A. Anilionis, Goodman, Wis» 
Paėjo Biržų apskričio, Saločių pa
rapijos. Momialenų kaimo. Jis pats 
arba kitas, kas apie jį žino, malo
nės man pranešti šiuo adresu, 

Antanas Anilionis 
Goodman, Wisconsin.

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

REIKIA patyrusią shęarme- 
nų į geležies atkarpų jardą. Mes 
mokame labai gerai.

\ Argo Iron and Metai Co., 
1662 Elston Avė.

GROJIKUS PIANAS PAR
DAVIMUI Už $250 

Už$250 nupirksi t e mano 
grojiklį pianą, vartotą tik 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
1722 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 
grosernė su visais 
turi būt parduota į trumpą 
ką dėl svarbios priežasties 

4248 So. Artesian Avė.
Tel. Lafayette 3097

įrengimais 
lai-

PAiRDAVIMUI geriausia ita
liška armonika, 3 metų senu
mo, pigiai.

1650 W. 18 Place
3 augštas.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis namas, modemiškas, 
pigiai, reikia pinigais $2500, ki
nis išmokėjimais.

6622 S. Sangamon St.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas yra skiepas, elekt
ra, vana, 6 ir 6 kambariai.

Pašaukit
730 W. 19th PI.
Tel. Canal 2465

3 storio stogai taisomi ir'garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193

FORDO SAVININKŲ ATYDA1
Taisome generatorius, $4, 
daugiau. Patarnausime kol 
laukiate.

Guarantte AUtb Electric 
1840 So. Wabash Avė.

REIKA’LINGAS duonos išve- 
žiotojas, kuris ’ patyręs tame 
darbe.

Atsišaukite
. 906 W. 31 St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu už gerinu
sį pasiūlymą. Pardavimo prie
žastis — liga.

Wm. Jarchow, 
4300 So. Mozart St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Gerai išdirbtas biznis 
gausit bargen, nes a^leidžiiu 
miestą. Kreipkitės.

5252 So. Artesian Avė.

REIKALINGAS duonkepis 
mokantis kepti juodą, baltą duo
ną ir keksus, geram darbininkui

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitų smulkmenų 
krautuvė. 4 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo žastis turiu du bizniu.

FRANK PORMALIS, .
732 W. 19 Street, 

Canal 1149

prie-

DELICATTESSEN ir groser
nė pairsiduoda labai >pigiai. Kas 
nori turėti gerą biznį) ateikit ap 
žiūrėti. Kaina $650. Gera vieta 
ir bu žemei. 908 W. 35-th PI.

$5 į mėnesį nupliksite
Vieną akrą žemės, netoli Ogden 

Avė., prie C. B. & Q. R. R., visai ne
toli nuo stoties. Greitai auganti apie- 
linkė; labai gera vieta dėl daržovių 
auginimo arba vištų farmos; parduo
sime tą puikų akrą įmokėjus $75 ir 
po $5 j mėnesį. Rašykite arba tele- 
fonuokite.

M. PETROWSKjlS
17 E. 61 STR.

PHONE NORMAL 7691

ne
jus* geras užmokesfiis. J. K. Malelh,

925 — 8th Str., Waukegan, III.

PAMEČIAU moterišką wrist laik
rodėlį ketvergo rytą ant 32 gatves, 
tarpe Halsted ir Auburn Avė. Kas 
sugražins, duosiu geras radybas.

3231 Auburn Avė., 1 augštas, 
iš užpakalio, Tel. Yards 1779

PRANEŠIMAS VISUOMENEI '
Atidarom naują krautuvę viso

kių gucų ir čeverykų, marškinių ir 
visokių smulkių dalykų. Tai mel
džiu kreiptis į musų naują vietą, 
o mes • stengsimės užganėdinti.

S RUDELIS,
4554 S. Paulina St.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Storas,' gali 

būti geras dėl plumberio, fo
tografo, jewelry, vyrų furnish- 
ing arba beauty parlor renda $50 

3129 N. California Avė
Klauskite Frank Szymanski

RENDAI Storas su 5 kamba
riais ant Bridgeporto. Gera vie
ta visokiam bizniui. Pigi renda. 
Kreipkitės prie savininko.

5252 So. Artesian Avė.

PASIRENDAVOJA 6 
garu šildomas šviesus 
elektra, telefonas, gazas 
n ės.

Kreipkitės
.L Krivickis 

2500 W. 69 St.

kambarių 
f lutas. Yra 
ir inaudy-

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGA 2 ar 3 ruimai 

gyvenimui, kad butų patogi vie
ta gyventi. Kas turit tokius rui
mus praneškit į Naujienų Sky
rių, 3210 S. Halsted St. Box 155.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimas 2 vaikinam 

ar ženotai porai, elektra, mau
dynės, šviesus ir gera vieta gy
venimui. Kreipkitės

2715 W. 38 PI.
Tel. Lafayette 8869

RENDON geras, šviesus, furnace 
šildomas kambarys; yra elektra, 
maudynė; vienam arba dviem 
kinam. Be valgio.

2343 W. 71 St. 
Arti Western Avė.

Tel. Prospect 8710

vai-

REIKIA vaikino prie lunch 
room, ku'ris mokėtų biskį valgį 
pagaminti.

524 Weet 37 Str. 
kampas Parnell.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, visokių tautų apgy
venta apielinkėJ senas biznis 
rai išdirbta.

* 5359 Aberdeen St.,
kampas 54 St.

ge-

PARDAVIMUI jungtinis pe- 
| čius, gasu ir anglimis kurenar 
mas, tik biskį vartotas, parduo
siu pigiai.

552 W. 37 St?
3 augštas, iš užpakalio

NAMAI-ŽEME

REIKALINGAS bučerfe mo
kantis 'gerai darbą.

Kreipkitės tumaus.
3301 Emerald Avenue

REIKALINGAS Bučeris, ku
ris geraii patyręs tame darbe. 
Kalbantis angliškai ir polskai.

Atsišaukite:
2409 W. 47 Str.

REIKIA karpenterių į dirbtuvę, 
75c. į vai. Pečkurių pagelbininkų, 
55c. j vai. Inžinierių-vačmanų, $35. 
Rip siuvėjų, $32. Medžio dirbėjų, 
$30. Buferių ir polišlotojų. $35. 
Prie benčiaus, 60c. į vai. Darbi
ninkų, 50c. į vai. Turime ir dau
giau kitų darbų.
South Park Employment Bureau, 
4191 So. Halsted St., 2 augtas

AUTOMOBILIAI
BARGENAI NAUJU IR VARTOTU 

KARŲ
LEXINGTON, 5 pąsažierių, tour- 

mg. Mes turime keletą tų karų, ku
rie yra visai nauji, visai dar ne
važinėti, kuriuos parduosime labai 
pigiai.

COLUMBIA touring karai, nauji. 
Turi Corttinental 6 cilinderių mo- 
orą, Timkin ašis, Bros & Beck 

clutch. Spiccr universal, 115 op
ių wheelbase, $985, F. O. B. dirb

tuvėj.
Tuos karus galima nupirkti la

jai žemomis kainomis.
VARTOTI karai, Columbia, 1923, 

5 pasažierių, touring. Tas karas 
yra labai gerame padėjime, turi 
jumperius iš fronto ir iš užpaka- 
io, užraktą, extra tajerą, disc ra

tai, motometer, sustabdymui švie
są ir lango stiklo valdytoją, $750.

GARDNER, 1922 roadister. Tas 
karas yra labai gerame padėjime 
r pilnai prirengtas, $395.

DODGE, 1921, 5 pasažierių, tour
ing, labai geras karas, $295.

OAKLAND, 1921, J. pasažierių. 
Coupe, užbaigtas ir labai gerame 
mechaniškame padėjime, $39o.

WM. LANDSHAFT & BROS. 
2336-38 Mllvvaukee Avė. 
2840-42 Edgwbod Avė.

Telephone Humboldt 0502

TURIU parduoti savo $250 vertės, 
tikro francuziško riešuto medžio Vict- 
rolą, su radio prijungimu, vartotą tik 
3 mėnesius. Yra daug rekordų, dei
mantinė adata, už $65.

2502 W. Division St., 
2 augštas 

Tel. Armitage 1981

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 
parduosiu gerą namą, pigiai.

M. VANCURA 
2900 So. Union Avė., 

2 floras, frontas

BUNGALOW
Keturių kambarių bungalow, grei

tai augančioj kolonijoj, 2 blokai nuo' 
stoties Burlington geležinkelio. Van
duo, gasas, elektra, akmeninis kelias 
ir apmokėtas, $400 įmokėjus, kitus pb 
$35 į mėnesį, įskaitant palūkanas. 
I^abai pigiai už cash. Atsišaukite ar
ba rašykite.

M. PETROWSKIS
17 E. 61 STR.

PHONE NORMAL 7691

PARDAVIMUI augštos rųšies 
grosernė, geriausioj apielinkė, pi
gi renda su gyvenimo kambariais, 
kitos grosernės nėra per du blo
ku; dėl svarbios’ priežasties par
duosiu pigiai. Kreipkitės tuojau.

• 1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

PARSIDUODA 2 augštų^medinis 
namas, lotas 50x125, rendos neša $160 
per mėnesį. Ten randasi ir “Soft 
Drinks Parlor”, fictures parsiduoda 
sykiu su namu. Kaina $12,000, cash 
$7000.

Atsišaukite
1724 W. 89th St.

PARDAVIMUI 5 mimų Cot- 
tage. Elektra, vanos geras namu 
kas. Kadna $3,'000. K|reipkitėfiT 

3222 Lowe Avė.
Tel. Boulevard 1916

PARDAVIMUI barbernė, 3 krės
lų, balti “fikčeriai.” Turi būt par
duota į trumpą laiką. Pardavimo 
priežastis —< išvažiuoju į Angliją. 
Apgyventa visokių tautų. Atsišau- 
kit greit; didelis bargenas.

W. A. Welch,
So. Ashland Avė.

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda lotas labai pigiai už 

pusę kainos. Lotas randasi ant 
Fairfield Avė. prie pat lietuviškos 
bažnyčios, Brighton Parke.

S. LEPAS, 
938 W; 34 St.

2nd floor iš užpakalio !

54113

PARSIDUODA du pečiu, vienas 
kukninis su gazu, o kitas žieminis 
dėl kietų ir minkštų anglių. PeČioi 
mėlini ir mažai vartoti. Parduosiu 
pigiai. Parduodu, nes kraustaus j 
apšildoma butą.

2441 W. 45 PI.
------------ ------------------------

Tajerai
ir vartoti ir visokie reikme- 
automobilių. Labai žemos

PARDAVIMUI 4 kambariu na
mas, cementiniu pamatu, skiepas, 
elektra, aržuolo trimingai, kaina 
$3450, įmokėti $500, kitus kaip 
rendą. Atsišaukite,

6537 Irving Park Blvd.
Subatoj po pietų arba nedėlioj

DIDELIS bargenas labai dai
lus namas parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės prie savininko.

Sekančiu adresu:
3215 So. Union Avė.

*■ PARDAVIMUI 5 kamb. medi
nis namas, lietuvių kolonijoj, 
kampini^, yra elektra, vana, tele 
fonas, parduosiu pigini, nes tu
riu apleisti miestą.

5601 South Kolin

Nauji 
nys dėl autvnivumų. 
kainos. Taipgi patarnavimas visuose ' 
automobilių reikaluose. Kreipkitės 
naują vietą.

NEW CITY TIRE & AUTO 
SUPPLY CO

A. A. VASILIAUSKAS, Vedėjas 
1702 W. 47th St.,

PARDAVIMUI mūrinis bungalo\v, 
5 dideli kambariai, miegojimui 
porčius, didelis skiepas, furnace 
šildomas, tiktai dekoruotas iš vi
daus ir iš lauko, 114 metų senu
mo. Išmokėjimais, per savininką.

5617 So. Sawyer Avė.
Tel. Republic 7357

PARSIDUODA 2 flatų medi
nis namas po 4 kambarius su 
groserne arba be jos. Parduo
siu pigiai. Apleidžiu miestą.

717 W. 21 Place

TURIU visokių brangių, gerų 
balandžių parduoti. Parduosiu 
pigiai, nes turiu apleisti miestą

Atsišaukite
5533 So. Kostner Str.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas, 3 Storai ir 2 flatai. Namas 
naujas. Parduodu kampinius 2 lo
tu, 50x110, Westem Avė ir 70th 
St. Gausit bargeną. Kreipkitės pas 
savininką.

2306 Blue Island Avė.
Tel. Canal 6772

----------- - --------- ----------------------
MAINYSIU arba parduosiu mu- 

I rinį namelį po 4 kambarius. Mai
nysiu ant namo po 5 arba 6 kam
barius, arba kokio biznio ar loto. 
Namas randasi prie 43 St. ir Ca
lifornia Avė. Antras muro ■ namas 
E o penkis kambarius; mainysiu ant 

ungalovv. Trečias 2 lotai ir mu-

ANT PARDAVIMO bučernė geroj 
apygardoj, biznis išdirbtas, 
duos su namu arba vien biznis, 
žastis pardavimo kitas biznis, 
šaukite tuojaus po num.

6512 S. Westem Avė.

rinis namelis; mainysiu ant biz- 
treroi niavo namo arba beauty shop. 

Parsi-I 2 LOTAI, S. E. kampas, 106 
Prie- ’r Indiana Avė. 67 pėdos ir 
Atsi- I^0, Mainysiu ant biznio arba 

tomobilio. Atsišaukit pas: 
Leon R. Jarusz, 

3252 S. Halsted St.
Yards 4951

st.
125
au-

PARSIDUODA automobilius Hay- 
nes, 2 metų senas ir geriausiame 
stovyje už bile teisingą pasiūlymą. 
Atsišaukit subatol po pietų arba pelnų, 
nedėlioj. Parduosiu cash arba iš- •
mokėjimais.

4554 So. Western Avė.

■. ............. ■ t,' i.............—............................. * ------------- --

PARSIDUODA 3 kėdžių Bar- 
ber Shop. Gera apielinke ir ge
rai išdirbtas, biznis, duodantis. . -T . . OQ ...• ’ *pne Lowe Avė. ir 39 St., tik $800

cash, kitus lengvais išmokėjimais.
Atsišaukite tuojau.
GLEASON AND O’CALLAHAN, 

654 W. 37th St.
Atsišaukite:

7105 Stony Island Avė.

PARDAVIMUI namas su biz
niu arba be biznio, bučernė ir 
grosernė.

• Savininkas.
5306 Sbuth Union Avenue

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
fdgning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBEI? YSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
Vietos jūsų lau

kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLEI? BARBEI? COLLEGE 
105 So, VVelIs St., Chicago, III,

UŽ $2200 nupirksite 2 flatų medinį 
namą, 4-4 kambaritį ,augštas skiepas,' — Trumpas kursas.


