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Angliakasiai grūmojo streiku 
prieš injunkc’ioną

Vengrijos bėdos nesib ligia

Stabdo begojusią mažają -a tente

gojo ir Bucharestc, kaip kad 
iie darė vakar Budapešte, ka
da jie pareikalavo išduoti 
Karolį. Jie yra nusisprendę 
neleisti mažą j ai entente pasi
imti vien j savo rankas dari- 
mą spaudimo ant Vengrijos, 
ypač mažosios entente tvirtini
me, kad Vengrija neišpildė už
dėtųjų taikos sutartim kontri
bucijos sąlygų. Talkininkai 
skaito, kad tai yra vien jų rei
kalas, o ne mažosios entente.

Klerksiu žodžiai

Angliakasiai streikais pro
testui nrieš injunctioną

ir kasyklų savininkų 
pienuoja paduoti

Ju rei kaita vilnas pa-

Vengrija yra bejiegė
JI

Svarstomas paskelbimas strei
ko Indianos valst. Kelių ka
syklų darbininkai jau metė 
darbą.

paskelb-
240 ka-

kasyklų

TERRE HAUTE, Ind., lapkr.
1. — Angliakasių unijos India
nos distrikto viršininkai svars
to apie paskelbimą visuotino 
angliakasių streiko Indianos 
valstijoje, protestui prieš fede
ralinio teisėjo Anderson i&hio- 
tą injunetioną. kuris panaikina 
taip vadinamą “check off” sis
temą, prie kurios imi ios mo
kestis yra atskaitomos iš darbi
ni nku algos.

Streikas, jei lis bus 
ta*, palies mažiausia 
sykiu.

Dvieili didžiausių
Terrc Haii te aovnandoje, Wa- 
hp.*h ir Surar VaUe, angliaka- 
sia>i iau metė darbą, protes
tuodami prieš tą teisėio in- 
iunetiona. Straikuo’a daugiau 
kaip 1.000 darbininku. Strikas 
nėra autorizuotas ir darbinin
kai streikuoja savo liuosu no
ru. ■ ,
300 streikuoja Ohio valstijoj.

ATHFNS, Ohio, lankr. 1. —
3<V) angl’Pikariii,. dirban- 

či»i '>3-d1ni knsvkloi New 
Yoric Co<d To.. F^ofHhvnM. su- 
Ktrrilravo Jr«,ndie. nro’eatuoda- 
mi prieš tehėio Andervm !š-

įTri-p'riionn. nanaiiWnnn- ir pntimis kaasvklų
ti “cbc^k off” si«4nina. Strei- kams. neini senoii sistema rin
kom nėra autorizuotas unijos! kimo mokesčių prie kasyklų 
viršininkų.

Injunct‘on°—nnrženglmas 
sutarti ea.

yra ansupta iš 
crumota^člng lai 
e”*ente. turinčios 
riudmenę.

visu pušų 
m^žn^os 

di lėlę k°-

— Talki-

teismų

tapk r. 
išrtuo-

metė.
Unijos 

advokatai 
aneliaciią.
naikinti in’unationa bus pa- 
’potns apeliacijos teismui Chi- 

ulę formaliniai bus 
įrašytas iniunetionas ir pada
rytos reikalingos begalinės po- 
pieros.

Rus reikalai! iama panaikinti 
netik ta dai’j injimctiono, ku- 

»><'.npi|<ina “cbeck off“ siste
ma, bet ir ta dali, kuri už
draudžia o^ennizuoti \Vest Vir
dulius angliakasius.
Prasižengia su Illinois 

nuosprendžiais.
SPR’NGFIELD. W., 

1. — Teisėjo And^rson
bis Injunctionas netik laužo ka
syklų savininku kontraktą su 
<mrt)iakpsiais, bet ir praisižon- 
<na su Illinois teismo nuospren- 
V^ais ir \Ta nrasižengimu vais
tini trisiu. sako Illinois andia- 
1*^Mių nrezidentas Farrimrton.

tingit n n vra gavęs smailio 5 
d. Franlklin pavieto teisme in- 
’iinotiona, draudžianti kasikių 
savininkams panaikinti “check 
off” sTtema. kuria dabar pa- 
''n’klna te’sėlas Anderson.

Farrn<donas sake kad sun
ku pasakyti kain caJima bus 
Andersono iniunetiona sutai
kinti su pavieto teisėjo in-l 
iunetionu ir vdač kaip tm An- 
*kr<;ono in’iin'‘tionas vriks, nes 
Blinors “check nfF’ si-stema 
m-vuo^ iau an;e 25 metus. Ji 
vra naudingesnė ir parankesnė 

savinin-

teises

pavo-

INDI A NA POLIS, latirr. L— 
unijos viršininkai 

IniVo din savn susirinkimą ir 
svnrMo Va reikia daryti su 1(4- 
s0?n Andcrson iš'hiotu injunc- 
Hnun.

nn<»6aVnsiu va- 
dnv<v» nr'hvrin vi-
svr.b’nn antiial’atiii streiko, 
nmlraHu micA toki in’nnrtt’o- 
na Kiti teČiinus sako, kad iei 
viršininkai tai padarytu, jie 
bintu apkabinti už paiuekini- 
m« teismo.

Patirta vra. kad iiirims var- 
ŠinbiLtd vra nrižsdėie kasyklų 
savininkams, jog iie dės visas 
nasfan^as. kad išvengus strei
ko. nors tas innmctionas vra 
peržmtimas ka stiklu nudaryto 
kontrakto su angliakasių uni
ja.

Tas kontraktas yra padary
tas tarp’ninkfluiant an^Hų ko
misijai. paskirtai buvusio pre
zidento Wilsono. po buvusio 
visuotino angliakasių streiko, 
šis kontraktas baigiasi kovo 31 
d. ir jame vra parėdimai, kad 
uniios mokestis turi būti at
skaitomos iš algos. Tos siste
mos panaikinimo reikalavo ka
syklų savininkai, b»ri ariritraci- 
jos komisija tą reikalavimą at-

durų.
Pati* ka^Vklu MAvkn'nkai ir- 

<ri atvirai prMnažista, kad iie 
nežino ka daryti ir kurio in~ 
hinctiono ktamsvti, ar paverto 

’tel^ėio, <trauw1Ža«nčio panaikin
ti “chedk ofF’ sistemą, ar An- 
dersono, įsakančio ją panai
kinti.

Bnt vieno jie bijosi, tai kili
mo an^liakasin streiko, jei An
dersono iniunctionas paJieshi 
ir Illinois rakti ią. Jie todnl 
tiiw savo advokatus. kad visą 
ta dalyką ištirtų ir patartų kas 
jiems (taryti. Injunctionas dar 
nėra įteiktas kasyklų savinin
kams ir jie sakosi nežiną jo 
teksto.

VTF.NNA lapkr. 1. 
ir’nkci' nudavė Vengri'ai rrika- 
if'vinin. kad ii įtuo’mis išduotu 
Karoli anglu kanuob’nio laivo 
komanduotoiui. kuris nugabens 
ii ant krmzerio, kur Karolis 
"asiFks iki nebus galutinai nu- 
cinviv-H ’o ’Š*rėmi.mo vmta.

Talkininkai ir inaž.o’i entente 
reikalnOia taipiau. kad Vengri
jos parlamentas priverstų Haps- 
burnų šnimvnos abdikaciią. gal 
bot pravedant įstatymus, pa- 
nai/kinanči us 1 lapsburgų 
'rie sosto

Tuo išrado, kad knro 
:us vra ki^k sumažėies.
ciaus Ven^riia vra apsupta ma
lonios e."tente durtuvų. Cechai 
turi arti 36<\000 kareiviu, o 

Šnairu T>ašn’’kė nrie ginklo tris 
V1a«es; Rimuini’a irgi vra da
linai mobilizuota. Mažosios 
entente reikalavimai liko su- 
jvfd.ivnfi turimi reikalaumnit 

i talkirb^ifums. kurie nori i§- 
vonrrH nqipo karo.

M°^o’i cntent° dabar sakosi 
norint' tik išpildymo Trianon 
snt»v(ties. nesima’šant į Ven- 

J.^ri’os vidurinius rcibadus. Tai 
ni’o irrm°s.nio re:ka- 

’-nv’i'v»o lobti Cechams užimti 
co|’<mvor anriin distriktą, o 
cerhams užf»riohiti Baran va. 
Mažuli entente turi no mnikhi 
'mie 7(M).000 korerviu. Vengri- 
'*» <n turi tik 1^0 000 knirriviu 
*r vra anspnta. Sutarus leidžia 

turėti tik 35.000 ka- 
-nhnu. kas pastatytų ją malo
nėte kitų valstybių, išėmus 
Aųstriios.

Kivirčai dabar turbūt persi
mos i Burcenlnndą, būtent apie 
io perdavimą Austrijai, sustab
dymo veikimo partizanu ir 

Hiniau pašnliin'ma Itaili'os prie- 
x:nbnns kor'doriui tarp Čochi- 
?os ir Serbijos.

Visos legaciios t vii apie ve
damas slaptas derylias. Viską 
k’as ios pripažinta, tai kad ma
žoji entente veikia pilnoj har
monijoj su talkininkais.

Barnio stabdvti įsibėgėta 
šia mažais entente

Talkininkai bando nenrileisti 
mažosios entente puolimo ant 
Vengrijos ir nasrhndimo nau- 

' jo pražūtingo karo.

ir Vengrijai šaukiant 
klevas atsarginiu prie 

talkininkai sustoto
Vengriją,- bet pradėjo 
maža tą entente, kad ir

“Socialdemokratas**
tfuu drausfą savaitiniu laikrašti* 

ii Kauno. Skaitykit rlai.

Gaunamas Naujienose 
Kaina 5c.

PARYŽIUS, lapkr. 1. — Ma
kotai nntente tebevedant inobi- 
*izacrją 
nenkias 
tinklo, 
spausti 
snausti
»a kiek pažabojus It neprilei- 
dus naujo karo, kuris butų pra
žūtingas visai centralinei Eu- 
ranai ir Balkanams.

Talkininku pasiuntiniai, ku
ri^ i teikė ambasadorių tarvbos 
ultimatumą, subatoie kalbėjo 
tiek pat Htmai BHgrade, Pra

i

—p?

N. Y. pieno išvožiotojai Eusija patampa vien mo 
streikuoja kęsely ženkleliu

12,000 darbininkų metė darbą 
samdytojams atsisakius išpil
dyti jų reikalavimus.

NEW YORK, lapkr. 1. — 
12,000 pieno išvežiotojų sustrei
kavo šiandie, unijai almėtus vi-

atgal unija parai- 
sutartis butų at

kali butų pakelta 
savaitėje, taipjau

Išvežioto jų sutartis su samdy 
tojais pasibaigė šiandie ir sa
vaitę laiko 
kalavo, kad 
naujinta ir 
alga po $5
kad butų suteikta į metus lai
ko dvi savaitės atostogų. Pic- 
ninyČios griežtai atsisakė tuos 
reikalavimus išpildyti.

PieninvČios paskiri sutiko at
naujinti tik dabartinę sotartį, 
Im» jokio pakėlimo algų, bet ka
da pamatė, kad daibininkai 
yra pasirengę' streikuoti už šar
vo reikalavimus, jos paskelbė, 
kad <taugiau nebcipripužisian- 
čios unijos ir veiksiančios “open 
shop”’ pamatais.

Dabar pieninyčios samdosi 
stre-iklaužius ir mušcti'kas, ir 
bandys laužyti streiką.

Unijos vadovai skelbia, kad 
dešimt nepriklausomu paeininy- 
čių Brooklyne priėmė unijos 
reikalavimus ir pasirašė su 
tartį. Ant tu pieninyčių veži
mų bus uždėtas parašas: “Šis

~ į _ • . .y. - • vra unijinis vežimas**, kad ga-Karolis jau kelvi j ištremi- įima butų juos atskirti nuo 
3 streiklaužių operuojamų veži

mų.

TftVAŽIAVO LIETUVON.
VLADIVOSTOKAS (L. I. B. 

Sibire). — Rūgs. 9 d. laivu 
“Krnk” iš Vladivostoko iškelia
vo į Lietuvą Lietuvos respubli
kos įgaliotinis J. Vaitiekaitis. 
Laikinai eina įgaliotinio parei
gas įgaliotybės sekretorius K. 
Jocis.

mo vietą.
f - --------------- I

BUDAPEŠTAS, lapkr. 1. — 
VyJrflrab’us Kaarolis ir jo pati 
fcita šiandie whiird!ipnyj išva
duos iŠ Tiliany vienuolino į Du
ria Foeldvar, prie Dunojaus 
upės, kur jie bus pasodinti ant 
nnghi kamuolinio laivo Glow- 
orm. Jie tada bus nuvežti į 
rabtz, Rumunijoj, apie 100 m. 
nuo Dunojaus įpuolinm j jurą. 
Tie bus 
Cardiff, 
niaukti 
Iei

■ m n . .................> 1 'm 1

'INIG'V Kl'ttNAN

upės

perkelti ant kruizerio.
kuris negaili toliau |

augštyn Dunojum 
mažos gilumos.

11 žmonių prigėrė

de-

ANGLESFA. N. J., 1. 1. — 
11 žvė i u pri gėrė ties Hereford, 
kada dvi valtys apvirto laike 
audros. Trįs lavonai jau at
gauti.

Vakar, lapkr. 1 d., užsenio nini- 
kninn, perkant jų ne mažiau kain 
25 000 doleriu, hankų buvo skai-

AnHilog 1 pvnras ............... $3.92
AukMIob 100 kronų ............... Sr
Role-Hos 100 kronų ............... $7.18
Dnni io^ 100 kronų ............... $18 98
F*nn 100 markių ....... .......... $1 58
Franci los 100 frankų ...........  $7.80
TtalHos 100 Hni ..................  $4 08
Lietuvos 100 mil'idnų ............... 60o
T anku 100 markia ................. Se1
Olandu 10O rnldMnų .........  10
Nnrvecni 100 anildSnų ............. $1OM>
^vnHii 100 kronų ................. ,899 R0
j§vrir?,ru 100 kronų ....vv.jj.j. $18 $) 
Vokietijoj 100 markių C„

tru
už
tomą Amerikos pinigais Šiaip:

Kapitaliste laimėiimas 
virsta pralaimėjimu

Nors N. Dakotos gubernatorius 
ir tapo atšauktas, bet nema
lonus kapitalistams įstatymai 
pasilieka.

FARGO, N. D., lapkr. 1. — 
Išrodo, kad grudų spekuliato- 
rfcims ir kitiems ūkininkų iš
naudotojams . nelabai teks 
džiaugtis savo laimėjimu dėlei 
atšaukimo gubernatoriaus ir 
kitu vailstiios valdininkų.

Tiesa, delei ūkininku apsilei
dimo, jiems pasisekė atšaukk' 
gubernatorių, liet kaip dar ne
pilni daviniai rodo, keletas 
konstituciniu priedu ir įstaty
mu pa taikymu, kuriuos kapi
talistai stengėsi pravesti refe
rendumu. nepraėjo.

Kapitalistai ypač siekėsi pa
naikinti valstijos banką ir pa
darei i kitas permainas praves
tame Nonpartisan lygos indus- 
trin’ame nro^rame. Bet iš
rodo. kad nė Ivankas, nė kitos 
valstijos kuriamos industrijos 
imtano balsavimu panaikintos. 
Teigi, kaip išrodo, nors kani- 
tnlistai pasigaus valstijos val- 
dHn i rrvo rankas, b^ toli

1 valdžia turės veikti senaisiais Į- 
statvmais ir varyti ir toliau 
Nonpartisan Ivgos pradčtąiį 
(kirba kurti valstijos svirnus ir 
kitas industrijas. Valstijos le-

Už kiekvieną dalykėlį jos gy- ,’i^1«l,ira pasilieka Kon
vento  jai turės mokėti tuks- partisan Ivgos rankose. _

tautinius taksus. Kapitalistu kandidatas į gu
bernatorius R. A. Nestos gal
būt bus gavęs apie 6,000 balsų 
didingiau. negu Frazier, Nori* 

partisan lygos gubernatorius, 
Tainiau taimėio kapitalistų 
prokuroras ir darbo ir agrikul
tūros komisionierius.

Kėsinosi nužudyti Karolį?

l'rue translation Hled with the post 
master at Chicago, III., Nov. 2, 1921 

re«n>M«>/< h\ 'h« * i of Orį 6 1917 
imLSINGFORS, lapkr. L~ 

Atėjus į čia paskelbimui apie 
atidarymą keturiolilkos skyrių 
naujojo Rusijos banko visuose 
svarbesniuose miistuose, bol- 
Ševikų vadovai taipjau paskel
bė smuiiknicnas apie Jvestuo- 1 BERLYNAS, 1. 1. — Vien- 
rius mokesčių (tajesų) ženkle-
’ius, kurie palies, ir palies la- partizanai buvo padarę pasikS- 
bai skaudžiai, visus gyventojus, minimą nužudyti Karollį, tik 

Per tuos bankus valdžia iš- juos nuvijo Karolio sargyba.
’eldinės taksą ženklelius ko-, Nuo pat arešto Karolis reiš
kiam tik galima sugalvoti pre- kią baimę, kad jj patiks Rusi- 
kybiniam dahkiri. i jas caro likimas.

Taip kaimo irvventofas turės Kita žinda sako, kad Karo 
užmokėti 10,000 rubliu, kad hs serga iš nusiminimo delri 
rjalėjiKs įvažiuoti į didesnį mips- nepasisekimo jo avantiūros, 
’a, ir tokią pat sumą pinigų, I 
Vnid (^ale j-irs to miesto vėl j
išvažiuoti. Pnuknlant nuo šian
die leista spausdinti apgarsini
mus laikraščiuose, beri garsin
tojai turės mokėti po 5,000 
rubliu takisu už kiekvieną ei
lute kiekvieno prdkybinio op- 
erarainimo.

Kad paskelbus privatinius 
dokumentus, išleidus knygą ar 
brošiūrėlę, taipjau reikės dide
lius taksus mokėti.

Už įregistravimą apsivedSmo 
ėdikės mokėti 15.000 rublių 
taksų, o už perskirimus imama 
Aaug branda n — 200.000 rub
liu. UŽ 100.000 rublių taksų 
markių turi buti prilijidiita prie 
^rašymo ] 
kas dabar yra labai populiariu 
dalvku tarp tulu žmonių.

Ant visu galvijų taipjau bus 
uždėti dideli taksai.

Pradedant nuo sausio 1 d. 
visose sovietu įstaigose bus į- 
vesta metrinė sistema sa;ka- 
viniui, bet visoje šalyje ji ne
bus pravesta iki 192-1 m.

nos žinia sako, kad Vengrijos

SKAITYKIT IR PLATI NKTT

permainyti |xwardę,

Aleksandras sugrįžo Serbijon.
BTELGRADAS, lapkr. 1. —. 

Jučo Siuviim karalius Aleks
andras ne raitą nokti siiarižo Į 
čia iš Paryžiaus. Visi kabinetų 
narai pasitiko jo traukini. Ma
nomo, kad neužilgo įvyks jo 
karunadia. kadangi jis po mir
ties karaliaus Petro d!ar nebu
vo sugrįžęs Į savo šalį ir nOra 

įįį sudėjęs prisaikos.

Bomba Amerikos konsulate
WASHINGTON, lapkr. 1. — 

OficiaJiniai valstybės departa
mentui pranešta, kad bandy
mas sunaikinti Amerikos kon
sulatą Uslnynoi, Portugalijoj, 
ir užmušti koųsuJą Stanley 
HolUs, tapo padarytas vakar 
padedant konsulate bambą. 
Bomba sprogo, apdraskydama 
kiek konsulato vidų, bet nėra 
sužeistų. <

Konsulas sakosi penkiomis 
minutėmis prieš bombos spro
gimą radęs pakištą po kon- 
niąfo durimis raštelį, kuriame 
''rotesti'o’-ama prieš nuteisimą 
nužudvti Sacco ir Vanzetti. *

Bolševikai atmuša Poliuj
—.. ■ J

VARSAVA, larkr. 1. — Ki- . 
‘*\cj linlševiku snėkos stoio na- 
ę»elhon sovietų kareiviams, ku
rie kauiasi su Petluros karei
viais Kamesnec-Podolsike. ir da- 
bar bolševikai vėl raidą mies
tą, nors mušis vis dar tebe- 
siaučia.

Sakoma, kadliandos Petluros 
kareivių vis dar tebeina per 
'•nh’ciios rubežiu į Ukrainą, kur 
vielos giverloiaj duoda jiems 
uinrius n* amuniciją.

Tikimasi, kati Lenkijos val
džia ariežlai atsisakys nuo ait- 
sakomybės už Petluros 
vių ėjimą per rubežių.

Prašo melsties.

karei-

lapkr. 
Small 
kurio!

SPRINGFIELD, tu., 
1. Gubernadorius Lcn
išleido nroklamacilą, 
prašo Illinois gwento|us pasi
melsti dvi minutes 11 vai. ry
to mūšių pa»l£aii})os d-[i^nai’.e, 
lapkr. 11 d. Maldos turinčios 
būti DflTiirnėhniui Amerikos ka
reiviu pergalės Franci ioj ir 
padėkojimui už užsibaigirną ka
ro.

34 žmones sužeisti.

DANVHLE. Iii., 1. 1. — 34 
žmnnės lako sužeisti, kada 11 
angliniu vagonų, “pabėgusių” 
nuo kasvkAų ir nusiusiu 11 my
liu, susidūrė su pasažiesriniu 
traukiniu, patįs susidaužyda
mi ir nuversdiumi nuo bėgių du 
pasažieriiuus vagonus.

Didžiausias 
markių atpigimas

Dabar Vokietijos markes ir Lietuvos auksinai 
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už 
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dau- 
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar že- 
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie 
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų 
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant į spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Amen 
k oje, ir Naujienų siunčiama pinigai greičiaus pa 
dėka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną įvaranti ją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius Naujienos išmaino didesnes pinisrų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie 
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau 
(ienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi 
sus kitus svieto kraštus Siųsdami pinigus, vi 
suomet kreipkitės | Naujienų Pinigų Siuntine 
Skyrių

arantija* u?

NAUJIFNV PINIGU Rn’NTTMG SKYRIUS
1739 So Raluted St., Chicago, D1

-

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Naujoji Baltimorės Lietuviu Salė
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Bet matyt žmonės nebopasiti- 
ki tais “komunistiniais” barš- 

Musų kolonijoj gyvena ke- hadais, abejoja, kad jų renka- 
letas lietuvių šeimynų ir gal mos aukos galėtų pasiekti tuos, 
airio pora doš.’mšių nevedusių, kam jie skelbiasi renką, tat 
Darbai anglių kasyklose šiuo aukų surinkta vos apie dvide- 
tarpu eina gerai ir darbininkas 1 ši m t penkis dolerinis.
gali uždirbti po šimtą ir dau
giau dolerių per dvi savaiti 
darbo. Gaila tik,- kad vietos ’ 
lietuviai nepaima laikraščio į, 
rankas pasiskaityti ir panuityti, 
kas pasauly dedasi, kaip dar
bininkai grumiasi su savo iš-Į 
nauodtojais,

Tai yra ką tik pabaigta statyt Baltimorės, Md., Lietuviu 
Svetainė? Spalio 17 dieną buvo jos iškilmingas atida
rymas (Žr. Korespondenciją iš Baltimorės, “N-nų” 250 
numery). Tie rūmai pastatyt baltimoriečiams kainavo 
šimtą tūkstančių dolerių.

AKRON, OHIO.

Darbams nepradedant geriau 
eiti, žmonių ūpas labai nupuo
lęs. Eina gandas, kad Goodrich 
roberių dirbtuvė gavusi užsaky
mų už 5 milijonus dolerių. Jei 
tai butų tiesa, gal pradėtų dirb
ti geriau. •

Spalio 22 dieną apsivedė čia’ 
visų mylimas jaunikaitis Juozas 
Noreika su Ieva Skurvidiene po 
tėvais Sinkaite. šliubas buvo 
švento Petro bažnyčioj.

Vietos “Vanagas” darosi čia 
kas kartas populianškesnis, dėl 
to, kad iškelia į aikštę kaikurių 
suktų žmonių suktus darbus. 
Žmonės gi kiekvieną tokią žinią! 
gaudyte gaudo.

— Naujienų Skaitytojas. '

Taigi kaip minėta aukščiau 
Vienybė Katalikiškų Draugijų 
griežtai nutarė išnešt protestą 
prieš Lawrence lietuvių Rezoliu
ciją, kas neremia valdžios, tas 
daro betvarkę, kas daro betvar
kę, tas yra išgama, nes be disci
plinos nėra niekur tvarkos.

Protesto Komisija:
S. Pinigis
J. Trakšelis.

W. HAZLETON, PA.

šis-tas iš musų kolonijos.

KENOSHA, WIS.

Pastaruoju laiku darbai pas 
mus eina gerai. Darbininkų bet
gi pakanka ant vietos, iš kitur 
atkeliaujantiems darbas sunku 
gauti.

Lietuvių čia gyvena apie ke
turi šimtai šeimyniį, bet judėji
mo beveik nėra* nė jokio;*visf 
tartum snauste snaudžia. Mat, 
žmonės įpratę girtauti, ir nors 
gyvename prohibicijos laikais, 

ne-

[Redakcijos pastaba. Da
vę vietos Lawrenco lietu
vių draugijų rezoliucijai, * 
Juodame vietos ir šiam j įet svaigalo — munšaino 
Kenoshos lietuvių katali- ®
kų draugijų protestui. Te-1 trūksta. Antra, ką nors gėrės-, 
bunie išgirstos abi pusės].

Vienybė Draugijų laikė susi
rinkimą Spalio 18, 1921 m. Šv. 
Petro parapijos svetainėj, Ke- 
nosha, Wis. Po apsvarstymo sa
vųjų reikalų, vienas iš narių pa
kėlė obalsį apie Lavvrence, Mass. 
Rezoliuciją, kadangi skaitęs 
Naujienas No. 242. Kadangi 
Lawrence, Mass., 10 Draugijų 
bei kuopų išnešta rezoliucija 
prieš Lietuvių valdžią, tada Vie
nybė Kenosha Katalikiškų Drau
gijų bei kuopų, kuri susideda iš 
8 katalikiškų draugijų, pradėjo 
įdomiai peržiūrėt protestą arba 
rezoliuciją Lavvrence lietuvių. 
Su atida peržiurėjus daug sky
rių bei punktų klaidingų bei vi
sai priešingų. Pirmiausiai reika
lavimas panaikinti karės stovį. 
Tas yra priešingas, kadangi ka
rė Lietuvoj tebesitęsia. Taigi 
dei palaikymo tvarkos nuo iš
gamų neatbūtinai reikalingas. 
Žemės dalinimas yra vykdomas. 
Kas Kenosha lietuviams pasiro
dė priešingiausiai tai 7 progra
mas, kuriame pavartoja visų 
Amerikos lietuvių vardą saky
dami: mes Amerikos lietuviai 
atsisakom remti Lietuvos vald
žią.

nia veikti ir vietos kunigas 
trukdo, štai pavyzdys:

Susikūrė čia Lietuvių Jaunuo
menės Kliubas. Nariais priima
ma visi, be skirtumo pažvalgų ir 
įsitikinimo. Ligi šiol kliubas ne
daug ką veikė, bet pastaruoju 
laiku ryžosi šį tą pradėt veikti. 
Dar penki mėnesiai atgal buvo 
nutarta užsirašyt du laikraščiu, 
bet tas nutarimas taip ir pali
ko. Vėliau S. S. pajudino išnau- 
jo tą nutarimą ir tapo išrašyti 
du laikraščiai, “Naujienos” ir 
“Amerika”.

Bet ve musų kunigas pastebė
jo, kad kliube randasi “Naujie
nos”, ir ėmė bartis. “Naujienos” 
esą socialistų laikraštis, dėlto, 
girdi, tokių laikraščių negalima, 
skaityt. Vienas vaikinas jam at
šovė : 
manai, 
cialistų
Kunigas 
išbėgo.

Gaila, 
nosį, kur jam nereikia. Reikėtų 
jam pirma savo reikalų žiūrėti, 
o nesirūpinti kliubo dalykais. 
Kliubas juk į kunigo reikalus 
irgi nesikiša.

— Vanago Galva.

“Nejau tamsta, kunige, 
kad mes nemokame so- 

laikraščio paskai ty t ?” 
supyko, metė viską ir

kad kunigas kiša savo

MILDA TEATRAS
3140 South Halsted St.

= ĮVAIRUMAI: =— '==
— “Dancing Contest”;
Singing and Hat Contest’7;

PANEDĖLIAIS: - 
SEREDOMS: r- “ 
PĖTNYČ1OMS: — “Bazaar”.

Utaminkais ir Ketvertais: 3 aktai Vojdevil;
Subatoms ir Nedalioms: 4 aktai Vodevil.

Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.
== ĮŽANGA: ============= 

Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

Serečta, Lapkričio 2 et., 192t

—Vietos komunistas.

o-

LAIVAKORTES

DR. A. M0NTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

21 Eaet Waahington St. 
Valandos: nuo 10 ild 12 ryti 

Talephone Central 8862 
1824 Wabunsia Avė.

Valandos! nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel, Kedzia 7716Antanas Motiejūnas, Ne- 

Vaškų 
% ra- 

laišką prašyclaimas

7

S. W. BANES 
ADVOKATAS

1311 Roctor Building .
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3214 S. Halsted Si.

Y ar d s 1015. Vai,: 6 iki 9 vak.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI \ 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 1
Ofiso vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7

iki 9 vakare. >

K. GUČUS 
ADVOKATAS 
Miesto ofisas:

127 N. Denrborn StM Koom 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted SU

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, i fakyrus utaratidh| ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

>--------

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

“ 2201 W. 22nd St„ kerti Leatftt SL 
Telephone Canal 2562.

Valandos! 4 iki 8 po plet, ir nuo 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, Tisuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visekius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas Ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvą išlygą.

Cbas Malhews užsimušęs au
tomobiliu bevažiuodamas.

Jei kas musų skaitytojų ži
no kų-nors ripie Kazį Motiejū
nų, malonėkite pranešti “Nau
jienų” Redakcijai.

Kur seniausia,
Ten goriausia.

Kas žino ką. apie Kazį 
Motiejūną?

SENIAUSIA 

flgontiirfl 
VIENYBE

nauodtojais, kaip jie visame inleikšiunųi smfižia'us, 
pasauly juda dėl genesnės ir valsčiaus, Pasvalio apskr 
laimingesnės ateities. Skaityti šo mu'ms _
laikraščių nemūgdami ir kilo- ■ paieškoti jo brolio Kazio Mo
kios pramogos'nežinodami jie. liejimo, kurs Amerikoj rašyda- 
užtat mėgsta girtauti, ir mun- vos “Chąs MatheAVs.” Jis bu-

Išsigėrę vęs nevedęs, 28 įmetu amžiaus, 
dainuot “Aš apie 10 motų kaip Amerikoj, ir 

gyvenęs Star City, W. Va. Jo 
brolis Lietuvoj girdėjęs iš sug
rįžusių kaikurių animkiočių, 
kad Kazys Motiejūnas arba

šainas laibai maitoj, 
įsilinksminę ima < 
drūtas ir baigoms’* o pasidi
džiavę savo dmtunn#ir dar la
biau įkaiitę pradeda inuštis. 
Andai <hi prieteliai begerdami 
ėmė girtis, — vienas kad jis 
esąs vaito sūnūs, o antras, kad 
jis buvęs rusų oficieras. Na 
ir abudu, kai]X) “neprasti” pra
dėjo tokias inriynes, kad' abie
jų drabužiai tik skutais ėjo.

Toks čia gyvenimas. Kad 
laikraščius skaitytų, gal to ne
būtų; bet geram daiktui gaila 
skatiką, išleisti, o girtybei pas
kutinį centą atiduoda.

—Bonka.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

torų; galvos, aidą nerviškumų, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Liętuvos.

I 
fo O fo ro

SHEBOYGAN, WIS.

Lietuvių čia gyvena nemažai.

bonauja kunigas Daunoras, ir, 
regis neblogai laikosi. Kun. 
Daunoras klebonauja ir Port 
VVahingtonui, tai per dvi para- 
piji gali gerai išsilaikyti.

Liet. Laisves Paskolos boftių 
pardavinėjimo komitetas dar
buojas ir jam, regis, sekas bo- 
nai pardavinėti.

Tautininkų srovės žmonių 
kaip ir nėra, bet apie jų vęi-

Daugiau yra taip vadinamų 
komunistų, kuria prisidengę 
LDLD vardu darbuojas ir pra- 
iyulbas kartas nuo karto suren
gia. Spalio 21 dieną jie ingi 
turėjo prakalbas. Kalbėtoju bu
vo kažin koks Mizara, sako, net 
iš New Yonko atkeliavęs. Kad 
jau jis keliavo j čia iš ta.’ip toli, 
tai manydamas, kad ką-nors 
nauja ir įdomaus išgirsiu, nu
ėjau ir aš pasiklausyti. Bet 
apsivyliau. Visa to žmogelio 
kalba susidėjo, kaip paprastai 
iš koliojimo socialistų, Naujie
nų, d. Grigaičio ir kitų. Paskui 
buvo renkamos aukos neva 
Rusijos badaujant tiems šelpti.

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL. pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol 
išgydo kojas 
nuo šutimo

Išsirašyk Kojolo. buteliuką, 
šiandien, vartodamas čia 

pridėta kuponų.

Bingol Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, III.

čia prisiunčiu $1.00 už kuri 
atsiųskite man Kojoto Į^pteliukų 
gydyti kojoms nuo šutimo.

Adresas ........................................—

Lietuvon ir iš Lietuvos

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 

• A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda- pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon. x

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ v 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
'darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo vai-' 
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Pinigus siundą į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudas dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams' tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA"

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

Pirkite "Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gapti 

šokių knygų.
vi-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apio visk?}, 
šykito mums laiškus, 
kalaukiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in-
ta

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNlflN
VIENYBE PUBL. 60.

193 Grand St. B
BrooKIun, N. Y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama štabo
WEST END HOSPITAL 
Ž058 W; Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Moderniškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien nuo 12 iki 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

f

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

n So. La Šalie St. Rooat 324 
Tel. Central 6396

YaU 812 W. 83rd St, CKeaga
Tel. Yarda 4681.

r—1 ■■ — . .......... ■ i ■ ...
Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUSKA

Ganeralia i
Kontraktorius fe , j 

budavotojaiv
Budavojame ir taisoma.

1401 W. 47th St, Chicag*.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų muf uoto jus ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th SU Chicago.

Tel Blvd. 9386

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St 
Tel.. Tardė 41J

Parpė Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratui 
ir sudedame fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00.
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksimenpkaina- 

rbų vi- 
gvaransuomet 

tuojame.
Taipgi 

. elektr.
krautuvę ir taisome viskę 
Husų kainos prieinamos.
i' '

laikome 
jrankių 
«mieje.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WČEKLY BUSINESS REVIEW

Pastabos apie Biznio pirmoj valandoj atgrasins lietu- ricona V*U3 nuo investmentų.
LlOųlIui (Pradžioj galės jie pasitenkinti

■-----— ■ ‘laikymu pinigų bankuose ant 3
nuošimčių. Su laiku gal jie iš
moks klausties žinančių dalyką 
bankierių apie tai, kur geriaus 
laikyti pinigus. Savo keliu ban- 
kieriai gal būt galų gale supras
reikalą ir ims nurodinėti žmo- cialio laikraščio skaitlinių, šiais 
nėm ne vien tik real estą te bo
nus.

žirni kviečių negu pereitais me
tais. Vienok visam sviete ir 
Europoj kviečių šiais metais bu
vo daugiau negu pereitais me
tais. Amerikos agrikultūros 
departamentas paskelbė, jog 
kviečių Amerikoj yra, neskai
tant pasėtųjų, 529,000,000 buše
lių, o pernai metais buvo 605,- 
000,000. O pagal Londono spe-

Po gembleriavimo ligos, gal

“Specialai”. — Daugelis žmo
nių, kurie buvo indėję savo pi
nigų į “specialus”, dabar iš mu
sų paaiškinimų gerai žino kas 
tie “specialai” yra. Jie bent tiek 
supranta dabar, kad su laiku 
gemblerystė “specialais” pasi
baigs labai blogai.

Dabar telpa Naujienose pa-
jieškojimas Mato ir Žitkaus, ku- būt lietuviai galės išmokti kaip 
rie pranyko kartu su savo “spe- daryti sveikus investmentus. 
cialais”. Su laiku galima lauk- Bet tą jie galės atlikti tiktai ta- 
ti, kad tilps tokie pat pajieško- syk, jeigu iš lietuvių tarpo atsi- 
jimai kitų panašių specialistų. 
Tas atsitiks anksčiaus ar vė
liaus, ir tai vis viena ar mes ra
šysime apie tai ar ne.

Mes tik perspėjame žmones, 
kad iŠ “pecialų” nieko gero ne
sitikėtų, nes per juos baisi dau
gybė žmonių tik visiškai pames 
savo pinigus.

Mes žinome, kad daugelis net 
labai išmintingų žmonių buvo 
pasigundę baisiai dideliais pro
centais ir buvo indėję savo pini
gų į “specialus”. Dabar jie to 
gėdijasi ir pataria kitiems nesi
leisti į gemblerystę, o taupyti 
pinigus taip, kaip jie gali būt 
sutaupomi.

Greito teisingo budo padaly
ti dvigubus pinigus su pinigais į 
viena dieną ar vieną inCnesį ne- 

ra. Greitai pralobti galima tik
tai arba per kokį didelį netikėtą 
laimikį, arba per neteisybę ir va
gystę arba per gembleriavimą. 
Kvarla yra tikėti, kad specialų 
bosai turėtų neapsakomą laimi
kį kožną nedėldienį arba kožną 
mėnesį Tokio laimikio jie ne
gali turėti, nors kaikurie iš jų ir 
turi arba turėjo dievo tarnus, 
kunigus pasisamdę sau už agen
tus. Vogimas ir gembleriavi- 
ma yra pavojingas ir veda j ka
lėjimą. Genibleriavimas serais 
arba kviečiais didelėj didžiumoj 
atsitikimų neduoda jokio ypa
tingo pelno, nes jeigu vieną sy
kį išloši, tai antrą sykį praloši.

Yra galimas dalykas padvigu
binti pinigus, bet tai ne į metą 
ar ne į du.

Jeigu šiandien gali įdėti pini
gus taip, kad jie neštų 8 nuo
šimčius per metus, tai yra geras 
pinigų indėjimąs. 1922 metais 
8 nuošimčių ant indėtų pinigų 
vargiai bus galima gaut. Kaip 
pinigai auga, jeigu jie yra in
dėti vant 8 nuošimčių galite 
tyti iš sekamų skaitlinių:

ras koks geras ir sąžiningas fi
nansų žinovas ir pataps jų tikru 
investmentų brokeriu.

Ištikro, šie metai yra geriau
si metai pelningam pinigų indė* 
jimui. Tokių metų kaip šitie 
reiks laukti labai ilgai. Kas tu
ri Šiandien indėj imu i porą tūks
tančių dolerių ir indės juos į Še
rus ir bonus taip kaip mes esa
me nurodę pirmesnėse apžval
gose, tas tikrai už poros metų 
turės nemažiaus kaip keturis 
tūkstančius dolerių, o gal būti 
ir daugiaus. ;

ma-

Pinigai pasidvigubina į 13 
tų, jeigu neša 8% j metus.

me-

$1080+$80=$1160 
$1160+$80=$1240 
$1240+$80=$1820 
$1320+$80~41400 
$1400+$80=$1480 
$1480+$80=$1560 
$1560+$80=$1640 
$1640-4-$80=$1720 
$1720-4-$80=$l 800 
$1800+$80=$l 880 
$1880+$80=$1960 
$1960+$80=$2040

pundelių; kopūstai $1.50 ir $2.00 
kreitas; žyduoliai kopūstai $1.50 
ir $1.75 kreitas; agurkai $2.00 ir 
$2.75 dėžė; salotos galvose $2.50 
ir $2.75 kroitas; grybai 75 ir 90c

dėžė; cibuliai $5.00 ir $5.25 už 
100 svarų maišelį; pipirai 50 ir 
$1.00; bušelio kašė; ridikai 40 
ir 45c. už tuziną; tametes $8.50 
ir $8.75 kreitas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo: 
čekius: 
1341—-V. Uksas 
1680—P. Ličkus 
1688—D. Petreikis 
1925—V. Vištakis 
1958—A. Juodvalkaitė 
2013—L. Preidžius 
2058—J. ValinČius 
2072—P. Ličkus
2081— A. Jankauskienė
2082— S. Dziaugis 
2089—J. Selickas 
2094—A. Malinauskienė 
2096—B. E. Lazauskienė-is

Lukošiūnas
Plokštienė 
Zarankas

I Biznio pasitaisymas. Kai-ku- 
rių tavorų kainos pradėjo kilti. 
Iš to ne vienas jau daro išvedi
mą, biznis pradėjo eiti g’e-
ryn. Taip manyti, žinoma, yra 
klaida. Biznio pasitaisymas 
nepriklauso nuo vieno ar kito ta- ( 
voro kainos kilimo ar puolimo, 
bet nuo apskrito visos šalies pra
monės ir prekybos padėjimo.

Dabar mes gyvename pačioj
krizio aštrumoj ir toks laikas kuri nesenai įsikūrė, šiomi die- 
kaip dabartinis dar tęsis kele- nomis įstatys pardavinėjimui vi- 
tą mėnesių. Pradžios tikro biz- sose Chicagos aptiekose savo 
nio pasitaisymo mes laukiame naują išdirbinį, Kojolą. 
tiktai pavasaryj. Prasidėjęs pa
sitaisytu as nereikš, kad biznis' gaus: Vaisto gydymui kojų nuo 

šutinio tikrai nebuvo geresnio 
kaip Kojotas. Todėl galima ne
abejoti, kad kompanijos didelis 
pasisekimas su Kojoto pardavi
nėjimu yra užtikrintas. Kartu 
su pardavinėjimu eis platus
skelbimas Kojolo angliškuose. 2205—J. Arlauskas 
laikraščiuose.

Kompanija po tūlo laiko turės 
padidinti avo kapitalą, idant ap
ėmus visą Amerikos biznį. Ta
da dabartinieji kompanijos Šerai 
turės tris syk didesnę vertę. 
Bingol kompanija taipjau išdir
binė j a blizgią vardu Bingol, 
kur ekspertų yra pripažintas ge
riausiu.

metais visame sviete užderėjo 
2,808,000,000 bušelių kviečių, o 
pereitais metais buvo užderėję 
tiktai 2,720,000,000 bušelių. Iš 
tų skaičių pereitais metais Eu
ropoj buvo užderėję 864,000,000 
bušelių, o šiais metais užderėjo 
1,064,000,000 bušelių.

Odos pramonė, šioj pramonėj 
paskutiniuoju laiku nėra didelių 
permainų. Biznis po truputi ei
na mažyn. Darbai batų pramo- 
monėje eina gana gerai.

Chemikalai. Pramanės padė
jimas gana silpnas, bet pradeda
gerintis, ypač daugiaus perkama 2097—S. Zineicienė 
dažų.

Automobiliai, šiuo laiku au
tomobilių pramonės yra nupuo
lusi kaip paprastai. Darbai au
tomobilių fabrikuose eina labai 
si'lpnai. Dabar biznio nupuoli
mą atjaučia ir pigesniųjų auto
mobilių išdirbėjai. Automobilių 
pramonėje gal daugiaus bus vei
kiama sekančių. metų pradžioj 
prisirengiant prie pavasario. 
Nežiūrint Į menką biznį, auto
mobilių kainos gal būt labai žy- 

miai nebenupuls.
KJ. Jurgelionis.

Bingol Chemical Go.
Bingol Chemical Kompanija,

šis išdirblnys neturi sau ly-

jau bus labai puikus. Bizniui 
atsigauti Amerikoj ir visam 
sviete ims bent keletą metų. 
Prie to čia reikia pažymėti, kad 
ateinantis biznio atsigavimas 
bus labai ypatingas. Svarbiau
sia jo ypatybė bus tame, kad 
biznis taisysis, o tavorų kainos 
per ilgą laiką vis dar eis žemyn. 
Todėl su nauju biznio pasitaisy
mu pelnai turės būti labai maži 
ir vis eit mažyn. Genaus galės 
išlaikyti tie bizniai, kurie galės 
gyvuoti be didelių skolų. Kas 
mažiaus skolinsis, tas geriaus 
versis. Tai yra labai svarbu įsi- 
tėmyti visiems biznieriams, o 
ypatingai visiems korporacijų 
vedėjams.

o 
» o

Prekybos ir pramonės krypsnys.
Plieno pramonė. Darbai plie

no pramonėje geri naši. Plienas 
namų statymo reikalams prade
da būti perkamas. Smulkesnio 

"išdirbimo plienas irgi turi gerą 
pareikalavimą. Bėgių (rėlių) iš
dirbama mažai. Išvežimas į už- 
rubežj labai nupuolęs. Padėji
mas pramonėj yra geresnis ne
gu buvo kietas mėnesių atgal.

Aliejaus pramonė. Neišdirb
to aliejaus kainos paskutiniuoju 
laiku urnai pakilo; todėl iš da
lies ir aliejaus kompanijų Šerai 
buvo pakilę. Aliejaus kainų pa
kilimui vienok, nėra gero pama
to.

Pinigų augimas, jeigu jie yra 
indėti ant 8%, iš metų į metus 
eina sekančiai:
Pirmi metai $1000+$80=$1080 
Antri metai 
Treti metai 
Ketvirti m. 
Penkti m. 
šešti mot. 
Sekmi met 
Ašmi metai 
Devinti m. 
Dešimti m. 
Vienuol. m. 
Dvylikti m. 
Trylikti m.

Tai yra paprastas procentų 
apskaitliavimas. Jeigu skaity
tum, kad aštuoni procentai augs mažiau, tik pasidaugino vartoji- 
ir augs ant užaugusių procentų, mas kerosino.
tai indėtieji pinigai pasidvigu- 
bintų į trumpesnį laiką, būtent, 
į vienuoliką metų.

Pinigų indėjimas. Iš to kų 
mes sakome apie “specialus” ne
reikia išvesti, kad mes esame 
priešingi visokiems investmen- 
tams. Anaiptol, mes visuomet 
nurodinSjome ir nurodinėjame 
kaip ir kut galima indėti pini
gai, kad jie neštų daugiaus ne
gu 3 nuošimčius.

12101—E. Lazauskienė
2102— -P. Jurgaitis
2103— B. Povilaitė
2104— O. PovilaiČiukė 
2109—P. Tamašauskas 
2113—V. Jokubauskas 
2116—S. Dabulskis 
2118—A. Miežlaiškis 
2120—P. Stančikas
2125— K. Mockuvienė
2126— A. Vrubliauskaitė
2130—J. Matveičis 
2131---- J. Kačiukas

2134—E. RusinaitS
2136— A. Tamošaitienė
2137— J. Dabulskis
2139— A. Bogučanskaitė
2140— J. Bobinas
2145— K. Miceika
2146— A. Miceika
2157— J. Česnas
2158— M. Šatienė 
2163—S. Petreikaitė 
2166—K. Stiklius
2171— M. Šumskis
2172- +A.* Jankahskiėnė 
2180—B. Adomovič 
2182—K. Pliuškus
2186— L. Žukauskiene
2187— E. Šleževičienė
2201— B. Klusas
2202— D. Puidokas

Marketo Kainos.
Ant tūlų dalykų, vakar Chi

cagos maketo kainos buvo se
kamos :

SVIESTAS — Creamery eks
tra 45c., centralizuotas SOVgC., 
ladles SOVfe ir 31c., kaina retai- 
liariams; ekstra viedriukai 46c., 
spaustas 48c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 50 ir 51c., paprastai pir
mieji 43 ir 46c., maišyti lotuose 
48 ir 50c., ekstra sudėti balto 
medžio dežėsna 57 Ir 58c. mar
giukai 26 ir 28c., žąsų 20c.

GYVA PAUKŠTIENA — Kur 
kės 32 ir 33c., vištos 23yjc., pa
vasariniai 2OI/0c., gaidžiai 15c.,

Gazolino iabar vartojama antys 23c., žąsys 22c.
ŠALDYTA PAUKŠTIENA — 

Kurkęs 32 ir 33c., vištos 24 ir 
25c., gaidžiai 16c., pavasariniai 
vištukai 20 ir 22c.

BULVES — Baltosios, 100 
svarų $1.50 ir $1.85. Saldžiosios 
Jersey $2.00 ir $2.10 bamperis. 

ŽALI FRUKTAI
$7.00 ir $10.00 statinė; grėpsai 
$1.25 ir $1.75 klhnakso kašę; le
menai $6.50 ir $7.00 dėžė; oran- 
čiai $6.50 ir $7.50 dėžė; grušios 
$2.00 ir $2.25 bušelis.

ŽALIOS DARŽOVES - Bu- 2335-B. Jokūbaitis 
rokai $1.00 ir $1.50 už 100 pun-i

Gyvulių auklėjimas. Galvijų 
kainos paskutiniuoju laiku vėl 
nupuolė; tai įvyko ypač todėl, 
kad galvijų pristatymas pasi
daugino, o išvežimas mėsos į už- 
rubežį pasimažino. .Dabar, bet
gi, pasitaisė mėsos vartojimas 
pačioj Amerikoj. Farmeriam 
rods pelningesnis yra kiaulių pe
nėjimas.

Kviečiai. Kviečių išvežimas 
j užrubežj pastaruoju mėnesiu 
didžiai nupuolė ir tas prisidėjo

Obuoliai

2206— J. Malinausko s-ton
2207— S. Balsevičiaus s-ton 
2212—Z. Stonienė 
2216—M. Grigas
2225— A. Burneika .
2226— S. Micevičienė
2229— J. ValinČius
2230— M. Gricienė
2231— J. Vaiinčius 
2282—M. Višniauskienė
2235— T. Vasylius
2236— A. Kašminskis 
2241—F. Putnevičia 
2246—K. Mažukna 
2248—A. Arbačauskienė 
2252—B. Bžiskis
2257— E. Lemontavičaitė 
2256—A. A. Tumonis
2258— U. Baltušytė 
2303—Sočiai Demokratas
2259— Sočiai Demokratas 
2214—Sočiai Demokratas
2260— A. Poška
2261— A. Tamašauskienė
2269— A. Gedmontas
2270— P. Kontrimas
2271— V. Kleino s-ton
2275— E. Dūda
2276— P. Skrebis
2277— K. Tamošiūnas 
?280—A. Rumbutienė
2293— V. Pinas
2294— K. Navickas 
2300—S. Micevičienė
2312— J. Gailius
2313— P. Gailius
2316— A. Staršelskis
2317— J. Duobas 
2322—J. Baniene 
2324—P. Gvazdauskas 
2326—P. Jokševičia 
A P Eight 
2329—A. Girkantienč 
2380 -^A. Venckus 
2338—J. Karbauskis

2337—P. 
2346—0. 
2349—P. 
2353—O. Kraptavičianė
2364— A. Ramanauskas
2365— J. Matuliauskas 
2373—J. Stonis
2377—S. Stanevičia 
2380—S. Genys 
2384—J. šklenikienė

2522—J. šklenikienė 
2396—A. D. Mikšis 
2401—M. Ripkievičia 
2431—M. šarakauskas 
2434—J. Akelaitis 
2436—S. Jocius 
2471—K. žuksas 
2474—A. žemgalis 
2^178—V. Vileikienė 
2480—A. Avižienis 
2484—J. Gricius 
2483—A. Gricius 
2486—P. Staponaitis
2497— J. Svolkinas
2498— J. Maminskienė
2504— J. Malinausko s-ton
2505— K. Žukauskaite
2508---- J. Krasauskas

2509—K. Vaitiekienė 
2514—J. Baltrukonis 
2517—B. Jokūbaitis 
2521—J. špakevičia 
2523—B. Jokūbaitis 
2529—R. Grušickis
2532—J. Malinausko vardu 
2546—J. Pranckausko vardu 
2562—V. Bridžiulaitis 
2564—S. Kačiulis 
2577—A. Navickas
2603— 1. Žičkus
2604— I. žičkus
2613—Sočiai Demokratas 
2628—M. BineviČia 
2647—M. Binevičia 
2663—L. Ruškienė 
Teleg. 106—O. Jocienė 
3175—L. 
3241—A. 
5256—A. 
8416—E. 
8429—0.
8432—P. Tamošiūnas 
8491—J. Malinauskas 
8506—V. Bagužas 
8524—P. Tamošauskas
549—M. Dagia 

8569—K. Butkauskas 
8612—A. Misius 
8626—J. Leskauskienė 
8632—K. Bliuznaitienė 
3642—E. Šlakaitienė 
8648—J. Kava'lis 
8651—K. Kalažinskas 
86/1—J. Mickus

Gumbinas 
Vaičiūnienė 
Narušis . 
Kaulavičienė 
Vaitiekūnienei

595—A. Beneckas
8699— J. Gžedožauskis
8700— P. Pūkis 
8712—J. Jociui 
5781—J. Grigalius 
8734—K. 
8740—P. 
8752—M. 
8764—M. 
8767—A.
8778—K. Normantienė 

Sur'iiičiutė 
Milkui 
Balžekienė 
Pulkaunikas 
Ramašauskienė 
Laurinavičius*

Kipšai 
Sipaučius 
Saudargienė 
Benderius 
Gri galevičienė

88j9—M. 
8828—V.
8838— D.
8839— K. 
8861—A. 
8872—P.
8879—K. Varonenkienč
927—R. Karpavičius 

8929—M. Valatkienė 
8939—J. Valatka

Sližiui 
Sakalauskienė 
Gabrilavičienė 
Vaitiekūnienė 
Gutauskienė 
Urbas 
Ivanauskienė 
Markūnai tesi

8934— P.
8935— B. 
8938—N.
8940— R.
8941— 0.
8942— K. 
8948—M. 
8955—0.

Gali būti, kad apecialai, po to prie nupuldinimo kviečių kainos, dėlių; salieriai $1.00 ir $1.25 dė-! 
kada per juos galutinai prapuls Amerika šiais metais turėjo ma-jžč; morko $1.00 ir $1.50 už 100 Į

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
"Naujienų* ofise.

.___ ■ M -

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S. Halsted S t., kampan 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium, 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

■»

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dv5. 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės. 

Ant trečio augšto virš Platt’o

hos 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

Oi. A. R. BLUMENTH Al <
Akiy Specialistai

4649 S. Ashland Avė.

Pamėginkite naojo, i—>

- ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
NedSHomis nuo 9 r. iki 12 pietų

Tel. Roulevurd 6487

Dienoms. 9 ryto iki 9 vah

Ned. 10 iki 12 piet*.

patiks kad 
ir gučniau. 
siaiypatai.

Sn nirsglatruotn valsbaženkllaSur. Vaisi 
l'utvuta Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes Siame vaiste idčtos, 
bu priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

AlC0»<OL-4O>*

SIOPSDANDRdlf
PPOMOrf S 

HEALTH Y SCAI.P 
LUXURIANT I1AIR

►V.AD.RICMTFPACO 
0USH TERMINAI BI.DG5 

BKOOKLYN. 
Nr.VVYORK.
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Aptiekose 
parsiduoda 
p o 65 c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
ats'usime 
per paSta . 
tiesiog ifl 
labara* 
torijos.

-o- 
Satinai 
reikalan. 
kito 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad bulq 
INKARO 
vals- 
bažeaklls.
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Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini 
gus iŠ Kenoshos savo gi 
minėms Lietuvon, mo 
nnv <»rdpriniis> ar druf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšj.

iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
eru siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva-' 
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Av€u, 

Kenosha. Wis.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PI) IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

or. rusu
i:WM> Su. Halated Si

Tel Cenal 2118
Ofisą valandos: nuo 10 ryta ik'

?K)» U 4*i
Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 6032 ■

OR. M. STUPNICKi Į
*111-; Wor*«.. M. . ■

■ *4 LANDOS Nuo H Ik.

DR. M. T. STRIKOL’IS
* .ir tuvy m Gydytina* ir <*k)ror««

People Teatro Narna 
(Ale W 47th Si. Tel Ro«| i*m 

VALANDOS:
A iki s vak Nedėi 10 ik) i? ryv

Kra 2914 H <3rd
Telephont McKinJey 210

CanaJ £57 j
Naktinis Tel Canal 81 ir
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kitus gali tiktai tas, kuris 
yra parodęs, jogei jisai dau
ginus išmano ir daugiaus 
pajiegia, negu jie. P-as Bag
donas gi iki šiol dar nėra 
pasirodęs nei kaipo veikė
jas, nei kaipo didelės išmin
ties žmogus. Tad smarkauti 
jam nepritinka.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. >— Telefonas: Roosevelt 8500.

Įvairus 
atsiliepimai

ir ki-Spauda Amerikoje 
tose šalyse nevienodai atsi
liepė apie Rusijos bolševikų 
pasiūlymą pripažinti caro 
skolas. Vieni laikraščiai sa
ko, kad j tą pasiū
lymą nereikią kreipti 
jokios domės, kadangi su 
tokia valdžia, kaip bolševi
kų, esą negalima turėt jokių

$8.00
4.50
2.25
i.75
!-00 reikalų. Kiti laikraščiai sa-

03
18 
75

Už&imokėjimo Kainai 
Chicagoje — paitui

Metams ______ __________
Pusei metų________________
Trims mėnesiams . ....... ..
Dviem mėnesiams .........—
Vienam mėnesiui ____ —

Chieagoje — per neiiotojus:
Viena kopija..... ........ ......
Savaitei_ ___________ ___
Mėnesiui , __________ _____

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metama     - $7.00
Pusei metų    —- 4.00
Trims mėnesiams .. ................... 2.00
Dviem mėnesiams  1.50 
Vienam mėnesiui . .............   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ............  4.50
Trinm mėnesiams------------ J>... 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Klerikalų 
agentas.

Mums praneša, kad tas 
jaunas vaikinas, kuri Lietu
vos krikščionys demokratai 
atsiuntė Amerikon, paskuti
nėmis dienomis ėmė laikyt 
labai karštus “spyčius’’, agi
tuodamas už savo partiją. 
Pradžioje jisai stengėsi ne- 
sirodyt tokiu partyvišku ir 
agituodavo vien už paskolą.

Mes kalbame apie p. M. 
Bagdoną. Jisai sakosi esąs 
f?t. Seimo narys — bet ko
dėl jisai nesėdi Kaune ir ne
sirūpina tais dalykais, ku
riems jį žmonės buvo išrin
kę, o vieši Amerikos klebo
nijose ir dirba partijos agen
to darbą?.

Savo prakalbose tas kle
bonijų svečias, kaip girdėt, 
karštai ragina žmones au
kot Lietuvos klerikalams, 
idant jie galėtų vėl laimėt 
Seimo rinkimus, kurie, pa- i 
sak jo, esą jau nebe toli. O] 
kad įtikinus publiką, jogei j 
klerikalų partija esanti ge
riausia, tai jisai kaip įmany
damas šmeižia Lietuvos so
cialistus ir liaudininkus.

Jisai užmiršta, kad peikti.

ko, kad bolševikų sumany
mą sušaukti valstybių kon
gresą reikią priimti; tas 
kongresas galėsiąs nuspręs
ti, ar tartis su bolševikais, 
ar ne, ir jeigu tartis, tai ko
kias sąlygas jiems statyti.

Dalykas tečiaus galutinai 
priklausys ne nuo laikraš
čių, o nuo tų valdžių, į ku
rias bolševikai kreipėsi. Jų 
atstovai dalyvaus “nusigink
lavimo konferencijoje”, ku
rią prezidentas Hardingas 
sušaukė į Washingtoną. Te
nai veikiausia ir bus nu
spręsta, kas daryt su bolše
vikų pasiulymu.

NEGUDRŲS PRIEKAIŠTAI.

Anąkart mes nurodėme 
‘‘Vienybei”, kad ji maišo liau
dies valią su liaudies nuomo
nėmis ir tuo hudu parodo, kad 
ji nesuprantą, ką reiškia demo
kratija. Į tai ji mėgina atsa
kyti sekamai: v

“Anot ‘Naujienų’, liaudies 
didžiumos nuomonių niekuo
met nereikia nesekti (kodėl 
nepasakyt: nevisuomot reikia 
sekti? “N.” Red.), nes jos ga
lį būti klaidingos. Reikią 
lenktis lik prieš liaudies va
lių, o ne prieš liaudies nuo
monių didžiumą (prieš liau
dies didžiumos nuomones! 
“N.” Red.). Kitaip sakant 
‘Naujienos’ mato, kad “liau
dies valia’ išeina ne iš to, ką 
liaudis didžiuma balsų nu
taria, bet įš to, ką nutaria 
koki nors patentuota balsų 
mažuma, arba dar trumpiau 
pasakius: ką nutaria socia
listų partija!

atžvilgio! šitoks ‘N-nų’ tvirti- Į sigyrė savo didelėmis ausimis, 
minas nueina prie grynos no nn-i midimi nin-
sąmonės, nes jisai veda prie 
tokios valdžios, kurią turi 
dabai Rusijos ‘išrinktujų’ ko
munistų mažuma, atspyrusi 
ginkku prieš liaudies nuo
monių didžiumą.* 
Taigi “Vmnytbė” nutarškėjo 

ilki to, kad net apkaltino mus 
pritarimu bolševikiškai diktatū
rai! Nejaugi ji nesijaučia, kai 
ji tuo stato save ant juoko’i 
Kiekvienas laikraščių skaityto
jas žino julk, kad “Naujienos” 
greižčiau, negu koks kitas lio 
tuvių spaudos organas, kriti
kuoja bolševizmo sistemą.

“Vienybė”, prikaišiodama ki
tiems nesąmones, pati jas 
skelbia, sakydama, kad Rusi
jos bolševikų valdžia laiko “at
spyrusi” ginklus prieš liaudies 
nuomones. Bolševikai yra pri- 
čarę visokių šunybių, bet kad 
jie butų mėginę užmušti arba 
nudurti ginklu nuomones, to 
dar mes nesame girdėję. Gink
lu galima nugalabinti žmogų, 
bet ne nuomonę.

Kuomet Brooklyno tautinin
kų organas kalba net apie to
kius paprastus dalykus, kaip 
mažas vaikas, kuris dar aiškiai 
nesupranta vartojamų žodžių 
prasmės, tai, žino'nra, butų 
bergždžias darbas išdėstinėdi 
jam demokratijos teoriją. Bet 
n;es pamėginsime paskatinti 
to organo redaktorių prie pro
tavimo sekamu lengvai supran
tamu pavyzdžiu.

Lietuvos žmonės, sakysime, 
renka visuotinu balsavimu Sei
mą ir išrenka didžiumą krikšč- 
čionių demokratų (kartą šito
kia nelaimė jau atsitiko Lietu
voje). Tas Seimafe sudaro rni- 
nisterių kabinetą, kuris, žino
ma, taip pat susideda didžiu
moje arba ištisai ,iš krikščio
nių demokratų bei jų sėbrų. 
Kaip dabar turi elgtis tie Lie
tuvos žmonės, kurie visai ne
pritaria tokiai 
mai ir tokiam 
binetui?

Jie elgiasi ve 
darni, kad tą 
liaudies didžiumos 
sako, kad mes turime skaitytis 
su ja, kaipo su teisėta Lietu
vos valdžia ir nevartoti prieš 
ją spėkos; bet kadangi ta val
džia, musų nuomone, yra ne
gera, tai mes turime kritikuo
ti ją. Kada musų kritika per
keis liaudies nuomones, tai ji, 
sekančiais rinkimais, balsuos 
jau ne už klerikalus, o už ge
resne partiją.

Nusilenkimas liaudies valiai, 
kaip matome iš šilo pavyzdžio, 
visai neprieštarauja nuomonių 
(taigi, ir kritikos) laisvei. Prie
šingai, 
apsaugoja 
tvertąją valdžią nuo 
mo į despotizmą, į 
viešpatavimą.

Seimo didžiu- 
ministerių ka-

kaip: pripažin- 
vuldžaą sutvėrė 

valia, jie

tiktai nuomonių laisvė 
liaudies valia su- 

išsigimi- 
mažumos

LABAI SMARKUS
TO JAS”.

“KOVO-

“Drauge“ tūlais Svečius; jku- 
žiurint iš dicmokra/tii'jos Hs anądien taip nevykusiai pa-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS ,

f ............................................. * '

(Tęsinys)

’ in‘

PETRO mintys nutruko, kada kažinkas staigu 
stipriai patraukė jo dėžę nuo sienos ir rik

telėjo:
— Kas čia?
Petras suvaitojo, galvos tečiau nekeldama®.

Tuo tarpu dėžės vienas šonas pakelta augščiau ir 
kažinkas prisikišęs arčiau klausė:

r— Ko tu čia pasislėpęs?
K-k-ką? — silpnai prastenėjo Petras.

— Tu sužeistas?
— Nežinau, — vaitojo Petras.
Dėžė visai nusirito nuo jo ir Petras pamatė 

tris ar keturis policistus pasilenkusius į jį. Ji® 
ėmė labiau vaitoti.

— Kaip tu čta pakliuvai? — klausė vienas jų. 
į — Pats palindau.

Ir tas klbrikališkas Slvečias, 
kuris smarkauja “‘Draugo” 
špaltoso, teguli neįsi vaizdiną, 
kad jis galės apdumti akis 
Amerikos lietuviams. Jie gana 
gerai numano, kas dedasi Lietu 
voje.

■ prirašė net ištisą puslapį, me
ilindamas “Naujienas” ir gir
damas Lietuvos klerikalus. 
Tarp kitko jisai sako:

“Ponas ‘Naujienų’ 
toriau, juk Tamtsa 
žinai, kad Lietuvos 
sybe ne pati Lietuvai prisi
metė — ją pastatė visų Lie
tuvos žmonių išrinktas dc- 
mokratingiausiu bildu, kokį 
tik žino demokratizmo teori
ja, St. Šeimas! Vyriausybės 
rankose yra sudėta Lietuvos 
laimėjimai, Lietuvos ir jos 
žmonių laimė, jai pavesta iš
kovoti Lietuvai Vilnių, ji pa
statyta priešaky visos tautos! 
Taigi, kas kliudo Vyriausy
bei atlikti jai pavestus užda
vinius, kas ragina neremti 
ją kovoje už Lietuvos teises, 
neskolinti pinigų vykini niui 
žemės reformos kad aprū
pinti mažažemius ir beže
mius ža<me, kad atvadavus 
Vilnių, tas ne Vyriausybei 
daro bloga, bet .valstybei, 
tautai, žmonėms, kurie tą 
Vyriausybę išrinko!”
Tikra tiesa, kad “Naujienų” 

redaktorius puikiai žino, kaip 
buvo ir.'inktis S'.. Seimas ir pa
statyta vn'džin.
I>at puikiai žino, kad ta parti
ja, Ulini toko didžiuma vietų 
Seime, kalbėjo visai ne tą rin
kimų laiku, ką ji daro dabar.

Kada ėjo p riešre ūkautoji ko
va, tai krikščionys demokra
tai sakė, jogei ijlie, patekę į 
Seimą, dtios žmonėms laisvę ir 
žemę ir gins Lietuvos nepri- suagi tuoti nariai kuopų susirin- 
klausomybę. O ką jie davė kiniuose sabotažuodavo kitus, 
žmonėms, palikėj ilsiems šiitais 
jų pažadais?

Vietoje laisvės, Lietuvos 
žmonės turi karo stov|, prie 
airio karo teismas baudžia še
šiais ir aštuoniais metais kator
gos už išleidimą atsišaukimo, 
raginančio darbininkus ginti 
savo reikalus Kauno miesto ta
ryboj ei

Pažadėtosios žemės refor
mos, kuri turėjo pampinti že
nte bežemius ir mažažemius, 
Jetuvai dar iki šiol nesulaukė, 
nors kirkščionys demokratai 
jau išsėdėjo Seimo pusantrų 
metų.

O kaip su Vilnium ir su Lie- 
uvos nepriklausomybės gyni

mu? Ar amerikiečiai nežino,- 
<ad lietuves valdžia, vesdama 
derybas su lankais, taip jiems 
nusilčido, jogei bemaž nepa
vertė Lietuvą lenkų provincija? 
Ar nėra faktas, kad krikščio
nių demokratų spauda Lietu
voje ( ir “Draugas” Ameriko
je) varė agitaciją už Hymlanso 
“pataisytąjį projektą”, prieška
rį dabar visoje Lietuvoje yra 
keliami protestai?

Jeigu Lietuvos klerikalai pil
dytų savo prižadus, duotus 
žmonėms rinkinių laiku, tai jie 
gailėtų -remtis “žmonių valia”;

jie sulaužė savo žodį, ir to
dėl į juos reikia žiūrėti ne kai- Stilsonas su savo sekėjais mėtė 
po į žmonių valios Vykintojus, socialistus naujieniečius iš kuo-

Rcdak- 
puikial 

Vyriau-

Bet jisai taip

o kaipo į žmonių apgavikus.

— Ko?
— Kad išsigelbėjus nuo... o kas čia buvo?
— Bomba, — atsakė vienas policistų.
— Bomba! — suriko Petras nustebęs ir va

landėlei užsimiršęs, kad jis turi dėtis visai su
draskytais nervais. Tuogi tarpu vienas policistų 
pakėlė jį ir pastatė ant kojų, klausdamas:

— Gali stovėt?
Petras pamėgino; pasirodė, kad stovėt jis ga

li, užmiršęs visai, kad negalįs. Jis visas buvo su
taikytas kraujais ir purvu ir atrodė labai ne kaip; 
bėt jam labai palengvėjo ant širdies kai pamate, 
kad jo sąnariai visi sveiki.

— Kaip tavo vardas pavardė? — paklausė 
viens policistų.

— Petras Gudžas.
— Kur dirbi?
— Niekur. Esu be darbo, — atsake. Petras.
— Kur paskutiniu laiku dirbai?
Bet čia įsikišo kitas poličištas klausimu:
— Ko tu buvai palindęs po ta dėže ?
— Dieve mano! — sušuko Petras. — Lindau, 

norėdamas išsigelbėt!
Policistams jis pasirodė labai įtariamas, nes 

kogi jis taip ilgai lindojo pasislėpęs? Jie patys 
buvo stipriai sujudinti atsitikimu: baisi piktada
rybė buvo papildyta; dabar jiems reikėjo susekti, 
kas tą piktadarybę padaręs. \ .

Priėjo dar vienas žmogus, be uniformos, bet,

Skaitytoju Balsai
ll/i išreikštas šiame skpriu/e 
nuomones Redakcija neatsako.}

JŲ PRINCIPAI.

buda-Kada “kairiasparniai”, 
mi dar socialistų partijos na
riais, ėmė organizuot naują, “ra 
dikalesnę negu socialistai”, ko
munistų aprtiją, skaldydami 
Liet. Soc. Sąjungą, skaldytojai 
ragino savo sekėjus, kad iš kuo
pų vytų laukan visus tuos na
rius, kurie nenori šmeižti ir nie
kinti Socialistų partijos ir LSS- 
os darbuotojų, kaip dd. Grigai
čio, Michelsono, Hermano ir k. 
Kad LSS. buvo suskaldyta, 
skaldytojai bolševikai, įsteigę 
savo Komunistų sąjungą norė
jo ir LSS-os turtą pasigrobti, 
bet jiems tatai nepavyko, jie 
pasilaikė tik Sąjungos spaustu
vę. Įsismarkavę, jie užsigeidė 
dagi “Naujienas” sau užkariau
ti, tečiau, nežiūrint, kad tame 
padėjo jiems dargi vienas tuo
met buvusių Naujienų direkto
rių (Dundulis), jų užgaidos nu
ėjo vėjais.

Tais skaldymo laikais Stilso- 
no ir kitų jo plauko bolševikų

jiems nepritariančius narius, ir 
jeigu kuris dar užsistodavo už 
Naujienas ir jų redaktorių dėl 
neteisingų bolševikų užsipuldi
nėjimų ir šmeižtų, tą tuojau 
stengdavos išmesti iš kuopos, 
niekindami visokiais prasi many 
mais, koki tik jiems ant liežu
vio užeidavo. Stilsoniniai nesa
kydavo, kad tas ar tas narys 
nusidėjo socializmo principams, 
bet “prasižengė prieš proleta
riato diktatūrą”! Stilsonas ir jo 
klika visokias pamazgas pilda
mas ant Naujienų ir jų redak
toriaus sakydavo, kad jis tai 
darąs ne dėl to, kad turėtų pik
tumą ant Grigaičio kaipo as
mens, arba kad jis norėtų užka
riauti Naujienas komunistams, 
— ne, jis kovojąs su Naujie
noms vien tik “už principus”?

Taip lygiai dabar; elgiasi Nau
jienų ėdikai, kurie-nekurie LSS- 
os chicagiškiai nariai ir dagi 
viršininkai, žinomo intrigantė- 
lio St. Strazdo už nosies veda
mi. Jie dabar susirūpinę kaip 
galint daugiau įvelti Naujienų 
bylos dalykus į LSS-gą, nežiū
rėdami, kad tos dvi įstaigos vi
sai skirtingos ir kad Naujienas 
leidžia ne LSS., bet tam tikra 
dalininkų bendrove, kurios dau
gelis narių dagi Sąjungai ne
priklauso. Ir kaip anais metais

S t. Strazdas ir jo šaika su tais 
kuopų nariais, kurie remia Nau
jienas ir kuriems rupi jų išsi
laikymas toje augštumoj, ko
kios jos yra atsiekusios iki šiol. 
Puldami Naujienas jie sako, kad 
jie vedą kovą prieš dabartinius 
Naujienų vedėjus ne kaip prieš 
asmenis, bet kaipo prieš “darbi
ninkų unijos ir streiko laužyto
jus”. Jie kovoją už “principą”. 
Naujienoms pritariančius na
rius jie bando mėtyti iš kuopų 
dabar ne už “prasižengimą prieš 
proletariato diktatūrą” — kaip 
Stilsonas kad sakydavo, *- bet 
jau už “sumindžiojimą socializ
mo principų!” O tas “socializ
mo principų mindžiojimas” ap
sireiškia tame, kad jie neprita
rę Naujienų spaustuvės darbi
ninkų streikui, o ir Naujienos, 
rašydamos apie tai, žodį strei
kas dėjusios į svetimžcnklius!

Bet viso tai tik intrigantų 
priedanga. Jeigu ne tas Naujie
nų teismas, tai nebūtų buvę nei 
tų “principinių” “streikų” Nau
jienų spaustuvės darbininkų. St. 
Strazdas buvo Naujienų redak
cijos darbininkas, nieko bendra 
su spaustuvės darbininkais ne
turįs. Bet jis buvo streiko lyde
ris. Kodėl? Del “principo”, O 
tas “principas” toks: žmogelis 
norėjęs pagalba streiko atsisė
sti į Naujienų vyriausiojo re
daktoriaus kėdę. Eksperimentas 
nepavyko, St. Strazdas išlėkė vi
sai iš Naujienų redakcijos. Bet 
jis savo intrygų.. nepaliauja va
ręs, — matyt, vis dar neišsiža
dėdamas vilties, kad jo intry- 
gos Naujienų bendrovės dalinin
kuose ir dagi pačioj LSS-oj ga
lų gale įvoš į Naujienų vyirau- 
siojo redaktoriaus kėdę, kurią 
jam, sako, prižadėjęs patsai K. 
Jamontas, tas, kur Naujienas 
tampo po teismus.

Taigi dėl to St. Strazdas su 
savo sugundytais sekėjais ir to
liau darys triukšmo ir kels LSS- 
os kuopose suirutę. O tam jis 
yra meisteris. LSS-os kuopų na
riai tat tegul dalyką žino ir in
trigantams tegu! nesiduoda už 
nosies vadžioti. — Narys.

“DIDELIS” TEISĖJAS MIRĖ.

pų, taip dabar stengiasi daryt

Teisėjas Grosscup mirė. Kas 
teisėjas Grosscup yra? Ogi jis 
išdavė “indžonkšiną” (draudimo 
raštą) prieš Am. Gelžkelių Uni
jos narius 1894 m. Jis 1908 m. 
atmainė I^andiso nusprendimą, 
baudžiantį Standardo žibalo Kor
poraciją $29,240,000.

Teisėjas mirė. Darbininkų 
unijos dar tebegyvuoja ir darbi
ninkų darbuotė vis daugiau ir 
daugiau galybės įgyja. Kada 
Amerikos istoriją rasis nepa
perkamas rytojaus protas, tei
sėjas Grosscup bus užmirštas.

“Ateis diena”, sako, Chicago 
Evening Post” už lapkr. 23 d., 
1895 m., “kada tiesa nuplėš už- 
rišalą nuo savo akių, pražiūrės 
ir pašauks Havermeyerus (cuk
raus trustą), Standardo Žibalo 
magnatus ir kilus įstatymų lau
žytojus....”

’ ’ ' ’ K. MAKNISi
Nors.

(Iš “Lietuvos Balso”) 

Nors širdis man sutvirtėjo 
Ir tos plačiosios svajonės 
Jaunų metų dėl idėjų, 
Nūn pavirto į kariones; 
Nors aš ašarų nelieju 
Ir nekeikiu liūdną dalį, 
Nenusigąstų skriaudėjų, — 
Bet dažnai man širdį gelia, 
Kadmėr laisvės dar ant žemės, 
Kad vargšai ir nūn vis kenčia, 
Kad vadai jų puotas švenčia, 
Kad gyvenimas aptemęs.

Iš pasaulinės Socia
listų Darbuotės

St. Louiso vietos dešimtos 
vardos skyrius įnešė pataisą 
partijos konstitucijai, kad tau
tinės duoklės butų numažinta 
nemažiau kaip iki ?1 į metus.

Ogdeno, Utah, socialistai tu
rėjo suvažiavimą savo miesto 
rūgs. 29 d. ir išrinko savo kan
didatus į miesto viršininkus. 
Rengiama smarkus vajus ir lau
kiama, kad partija gaus dvigu
bai daugiau balsų negu praei
tais dvejais metais; jie tikisi 
prispirti opoziciją prie sienos.

New Londone, Conn. socialis
tų partija nominavo visą tikie- 
tą ateinantiems miesto rinki
mams.

f -------- - . C
Šveicarijos socialistų partija 

savo kongrese 245 balsais prieš 
13 nusprendė prisidėti prie 
Tarptautinės Dirbančiųjų Uni
jos, ^kurios būklė yra Viennoje; 
šitos socialistų “dirbančiųjų uni
jos” tikslu yra sujungti visų ša
lių socialistus į tikrąją socialis
tų tarptautinę.

Tautinės Socialistų partijos 
paramos fondas dabar pasiekė 
mažne $11,000, arba 54 nuoš. 
Reikiama sudėti suma yra $20,- 
000. Califomija, New Yorkas ir 
Pennsylvanija yra pirmutinės. 
Fondas buvo reikalingas delei 
nusiminimo socialistų ir darbi
ninkų darbuotėj, kilusiame Eu
ropos karui pasibaigus.

Socialistų kandidatas į New 
Yorko miesto majorus, teisėjas 
Jacob Panken, pakvietė majorą 
John F. Hylaną ir Henry H. Cur- 
raną, kurių vienas yra New Yor
ko demokratų, o kitas “koalici
jos” kandidatu į majorus, kas 
šeštadienis ant rotužės laiptų 
debatuoti vajaus klausimus. 
“Pragyvenimo brangis, nedar
bas, gatvekariai, prieglauda, 
mokesčiai, mokyklos ir kiti klau
simai taip gyvai paiiečiantieji 
didžiąsias šio miesto minias, rei
kėtų rimtai apkalbėti prie kuo 
didžiausio klausytojų būrio, kas 
turėtų didžiausią švietimo ver
tę”, rašė teisėjas Panken savo 
laiške savo priešininkams; l>et 
nei vienas priešingųjų kandida
tų jo pakvietimo nepriėmė.matyt, koks nors viršininkas, ir jis ėmė kvosti 

Petrą: kas esąs, iš kur atėjęs, ką veikęs toj mi
nioj ir tt. O Petro atsakymai buvo toli gražu ne
patenkinami. Jo užsiėmimai atrodė nepaprasti, 
neįtikėtini, begalo įtariami. Kvotėjas buvo di
delis ir drūtas vyras, visa pėda augštesnis už Pet
rą; kalbėdamas jis prisilenkęs stebėjos Petrui į 
akis, tartum norėdamas savo žvilgsniu perverti jį 
ir jo makaulės gelmėse pamatyt visas tamsiausias 
paslaptis.

Petras atsiminė, kad jam reikia dėtis nesvei
kam; jis tuojau užsimerkė ir ėmė svirti žemyn, 
taip kad policistai turėjo jį prilaikyti, kad nepar- 
virstų.

— Aš noriu dar su tuo vyruku pasikalbėt, 
— tarė kvotėjas. — Paimkite jį vidun.

Vienas policistas pastvėrė Petrą už vienos 
rankos, antras už antros ir, pusiau nešdami, pu
siau vilkdami, nugabeno jį skersai gatvę į kažin 
kokius namus.

S IV;
BUVO tai didelė sankrova, kurion policistai nu

gabeno Petrą. Viduj buvo daug sužeistų ir 
ant žemės suguldytų- žinonių, apie kuriuos triu- 
sėsi daktarai ir jų padėjėjai. Petrą nuvedė į kitą 
kambarį, kame vėl buvo keletas žmonių, sėdin
čių ir stovinčių, toljių jau kaip ir pats — nusi
gandusių, kone alpstančių —žmonių, kurie nesu

gebėjo duot policijai patenkinamų atsakymų, o 
todėl paimtų ir pastatytų po sargyba.

Abudu Petro policistų pastatė jį prie sienos 
ir ėmė jo kišenius krėsti, traukdami iš jų ką su
radę: purviną skepetaitę, du gatvėj rastu cigare- 
to galu, sulūžusią pypkę ir laikrodėlį, kuriam bu
vo mokėta doleris, bet dabar taip sugedusį, kad 
nei užstatyt jį niekas nebeėmė. Tai buvo visa, 
ką jie galėjo rasti jo kišeniuose; taip bent Petrui 
rodės. Bet rasta dar vienas dalykėlis: spaudin- 
tas lapelis, kurį Petras buvo gavęs iš moteriškės 
ir įsikišęs kišeniun. Policistas ištraukė tą lapelį, 
žvilgterėjo j jį ir sušuko: “Džyzus, štai!” Jis 
pasižiurėjo į Petrą, pasižiurėjo į kitą policistą ir 
padavė jam lapelį.

Tą valandėlę vidun įėjo anas be uniformos 
vyras.

— MisterGofe! — šuktelėjo policistas: — 
Žiūrėkit, kas čia!

Tasai paėmė lapelį ir dirstelėjo į jį. Ir Pet
ras, tėmydamas savo klaikiom nusigandusiom 
akim pamatė baisų dalyką. Rodės, kad tas be uni
formos vyras staigu butų iš proto išėjęs. Jis įsi
stebeilijo į Petrą ir žiurėjo taip, tartum kad tos jo 
didęlės žlibės ims tuojau ir iš po juodų antakių iš
šoks laukan.

,— Aa! — sušuko ant galo. Tai tu tas 
paukštelis l

?[(Bus daugiau)^

JAURES’O UŽMUŠIKAS BAN
DĖ NUSIŽUDYTI.

Rheims, Franci ja. Franci jos 
socialistų vado Jean Jaures (žo- 
rė) užmušikas Raoul Villain 
bandė nusižudyti. Nors Villain 
mirtinai sužeidė Jaures’ą karui 
prasidėjus liepos mėn. 1914 m., 
bet jo neteisė iki paliaubų, o pa
skui išteisino. Jis prisalino iš .pa
salų prie Jaures’o ir šovė į jį 
šaltu krauju valgyklos priešaky. 
Jis bandė nusižudyti ne dėl są
žinės graužimo, tik dėlto, kad 
tėvas, kuris yra čia vyriausiu ei- • 
vilio teismo raštvedžiu, nesutiko, 
kad jis apsivestų su jo pasi
rinkta mergina. Villaino susižei- 
dimas pavojingas.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ į 
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS I
8238 So. Halsted S*t.,

CHICAGO, ILL. į
r,. w. > i- r-S-MJ
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Sereda, Lapkričio 2 d., 1921
>-.r --r.-r-z- j jįg (|aV(X žodį, kad IHeklld

y j w z ; o niekiui daugiau to nebus. Ir
i IlvAviOŽ) septintadionį po pietų,

pasibaigus Neuringo deba
tams. jis lipdamas Vau Būtimi 
gatvės karau ties Ashland bul- 

I vm*u namon važiuoti atmine, 
kad reikia pasisaugoti. Dcši- 

IR V fiL APSIRINKO: KIŠEL- niame keliniu kišęniuje pas jį ---------- IgTRAUKfi piNIGUS buvo didcRn.
šuniui

JIS NEJAUTĖ.

ŽINIOS

NINKAS
II?

Povilas Banelis kiek laiko 
tam atgal apsižiūrėjo, kad jam 
vagis ųš kišeniaus ištraukė $130. 
Žinoma, jam buvo jų gaila ir j

ir jis tą 
kišenių pridengė ranka; kairy
sis gi kršenius, kuriame buvo 
$31, buvo po ovenkočiu ir jis 
manė, kad tas kišenius yra pil
nai ^apsaugotas. Jis lipdamas

koran jau te, kaip kažkas grabi
nėjo jam iš užpakalio, bet ma
nė, kad tas kvailys šį kartą ap
sigaus. Bet vagis neapsigavo 
nei daba r. Kada Ba nelis pa ma
tė. ties kitu kampu tris vyru
kus beišlipant laukan, pačiupi
nėjo savo kišenių ir rado, kad 
jo $31 vėl išlipo iš kišeniaus, 
Nors jis tuojaus nuėjo į detek
tyvų ‘biurą ir ten papasakojo, 
kas jam pritiko, liet — bet jis 
žino gerai, kad jo $31 negrįš 

jį.

NAUJIENOS, aicagc, tll.
Fieldo Muzejus gaus mažiau- 4f

sį žvėriuką.

Fieldo Muzėjaus vasarinės 
ekspedicijos gaftva, Dr. W. H. 
Osgood, pranešė, kati jie suga
vo kert ūką Nebraskos valsti
joj. Keliukas yra mažiausia 
žvėriukas vakariniams pusskri
tulyje. Jis priguli prie pelių 
šeimynos ir yni kaip samane 
(hitis) didumo. Dabar Fieldo 
Muzejus turės, sako, mažinusį 
žvėriuką.

B

Musų Moterims
Agota Viščiuliutė, vedėja

kibini vaikinui Vilimui 
Guinbriui, kuris važiavo su 
juo drauge, tokiu pat buriu iš
lipo $10, — išlipo taip stebuk
lingai, kad jis nei just nejautė.

Miklus tie Chicagos kišelnin- 
kų pirštai.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
«KT A TT T T P N Ci

v
SUKNIAMOTERIMS “ONE P1ECE 

— No. 1179.

Ši graži ir lengvai pasiuvama suk
nia yra apvedžiota su “šilk braid”. Su 
ja galima vartoti koks patinka juos
tas.

, Tokiai sukniai pavyzdy^ No. Į179 
sukirptos mieros nuo 36 iki 42 colių 

\per krutinę. Sukniai 36 colių 
'ros reikia 3% jardo 36 colių materi
jos, 3V» pardo “braid” ir 3^4 pardo 
raikščio juostai.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, UI.

mie-

NAUJIENOS Pattorn Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia idedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1179

Mieros..............  colių peą kiūtinę

Norėtume šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 
moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėsime bendradarbių iš pačių 
musų skaitytojų tarpo. Deltogi kvie
čiamo bendradarbiauti. Motei-ys, mer
ginos, kurios ką nusimano ką gero 
žino kas butų naudinga ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rešinėja ir dali
nasi savo žiniom su kitomis skaity
tojomis. Vedėja.

(Apgarsinimai)
PRAKALBŲ MARŠRUTAS.
Rengiamas Lietuvos Maisto 

iB-včs, idant supažindinti Chi
cagos Lietuvius su Lietuvos eko- 

Pik>a.t>ripi pavogė brangių nominiais reikalais. Kalbės vle- 
kailių vertės I.
Hutnik krantinės, po nuni.
2211 Marshall 1.1 vd.

Pavogė $30,000 vertės kailis/

$30,0(M) iš Mielinei nas iš žymiausių kalbėtojų N.
P. Radis. Prakalbos 
sekančiose kolonijose:

Seredoje, Lapkričio

atsibus

BULVĖS.

Viena daržove, kurią galima visa
dos gauti, yra bulve. čia paduoda
me keletą receptų bulvėms sutaisyti:

BULVINIAI KUKULIAI.

Išvirkit kiek norit bulvių dieną pir
miau. Antrą dieną sutarkuokit, pri
dėkit kiaušinį, druskos ir truputį mil
tų su “baking powder”, jeigu norit. 
Pamiltuokit rankas ir tešlą suvolio
ki! į kamuolius, kiekvieną aplink 
šmotelį tosto. ’

Įdėkit į verdantį vandenį ir virkit 
iki kukuliai iškils viršun. Prižiurė- 
kit, kad vanduo smarkiai virtų, 
taip kukuliai suirs.

BULVINIAI BLYNAI.

ki-

Sutarkuokit bulves, pridėkit 
gal. reikalą druskos, pipirų ir 
kiai supiaustytų cibulių; 
truputį “baking powcler”. 
rit, galima pridėti 1 ’ 
kiaušinį. <’ 
sa įpilkit pieno. Kopkit karštoj 
skauradoj ir vartokit užtektinai tau
kų, nes blynai lengvai prilimpa.

pa- 
smul- 

jmaišykit 
Jeigu nu- 

vieną suplaktą 
Jeigu tešla butų persau-

VEKTA ŽINOTI.

val-Ištraukti surumą iš persūdyto 
gio, uždekit audeklo ant puodo ir te- 
gus stovi ant ugnies. Į audeklą su
eis sūrumas.

Medų reikia visados laikyti vėsioj 
vietoj.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
>261 So. Halsted StM Chicago, UL

Vagys įėjo į krautuvę surišo (yen^ aštuntą valandą 
krautuvės savininko, Hutniko ■ K Bajorūno svetainėje, 
rankas vario drtita, o kailinius Halted St., kampas 120 

^uo“lWest Pullman.
Ketverge, Lapkričio

užrišę ant jo galvos.
tarpu jie išnešė puse brangių

antrą 
vakare, 

12001 
gatvės,

trečią
kailių iš saugiosios šėpos, vi- Lįen<^ aštuntą valandą vakare,
so vertės $30,000.

Vėliau F....................... ..
vieną ranką atsirišti, jis savo 
revolverį išsiėmė ir ėmė šau
dyti, kad kas lai išgirdęs at-

J. Grigaliūno svetainėje, 8430
Hutnikui pasisekė yjncenn€S Avė., Chicago, TU.

Pėtnyčioje, Lapkričio ketvirtą, 
dieną, aštuntą valandą vakare, 
M. Meldažio svetainėje, 2244 W.

ei]a pribuvo, jis buvo jau vos 
vos kailiniuos? neuždusęs.

Ir kada poli- 23rd plaC(3) Wegt si(le
Panedėlyj, Lapkričio septintą 

dieną, aštuntą valandą vakare J. 
J. Ezerskio svetainėje, 4600 So.

40,000 mėsininkų .. nubalsavo Paulina St., Town of Lake.
streikuoti.

■T*?

Taleph»nfc’i

prižia- 
Ir budi
na.

15as Metinis Išpardavimas
Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu pho- 
nographų ir rakandų išdirbysčių,

Nupirks didelį Phonographa
1022 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo 
rekordus, su raštišku GVAKANTAV1MU ant 
10 metų. Šių phonographų reguliarė kaina nuo

$125 iki $150
Tik 500 phonogrophų. su tokia kaina,

IfEI TIII pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno tir*| *1*111 
YtLILII ta‘PKi deimanto adata su kiekvienu Vrl 
įkLIUI phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■■-■■■VI 

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORfiSL TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. 1). DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Lcader Furniture and Phonograph Co
1020 S. Halstcd St., Chicago, III
Atdara nuo 9 iki 9. Ncd. iki 4 vai. po pietų.

Moteris Temykite!
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^DR.HERZMAN*^W
M RU8IJO8

Penlkill n«o 8412 So. Halsted SL
»o No. 3313 So. Halsted SL

Verai Betariama iinomaa per n 
meta kaipo patyręs gydytojas, eUk 
rargas ir akušoria.

Gydo aštrias ir chronllte*, Ilgai, 
▼yrą, motorą ir vaiką, paari aaa- 
jaurias metodas X-Ray ir Htoktaa 
elektros prietaisus. I

Ofisas ir Labaratorijai 1D25 W. I 
18th St., netoli Pisk St

VALANDOJ Nūs 1»-11 pietą, 
ir nne 0 iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Baktimist Dmel
___  950 - Drover 4138 

GYVENIMAS: 3818 S. Halsted St

A.SHUSHO 
AKUŠERI!
Turiu patyrimą 

motorą ilgose; rū
pestingai 
riu llgon 
kj laike 1
10929 S. State 84.

Chicago, I1L

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja U metai 

Ofisas

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriik* Tyriu, te 
▼alką Ligą.

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

yalandoa ryto iki 1 vaL po pia*.
Telefonas Dreael 2880

Kam pirkti gatavus rubus, tiktai sumestus i krūvą, kad ga
lima už tokią pat kainą gauti padarytus ant užsakymo, iš geriausio 
materijolo ir pagal naujausią madą. /?

Kviečiame atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, nes tai bus pa
judinama svarbiausis Lietuvos

Dr. Maurice Kalni> JUOZAS SKUTAS
Moterų Rūbų Siuvėjas.

3106 So. Halstcd St., Chicago, III
Ant antrų lubų. 

Phone Yards 4568

Ketu-riasdeši m ts tukstainči ų
Jungtinių Mėsos Kapotojų ir klausimas. 
Mėsininkų Amerikoje unijų na
rių nulndsavo 35,354 balsiais 

prieš 3,490 streikuoti. Streikas 
palies visas pakaimes ir mėsos 
turgavietes Chicagoje.

Apie pabaigą šios savaitės 
bus šaukiama visų amatininkų 
ryšių, sujungtų su įmesos kapo- 
tojais ir mėsininkais, reprezen- 
tantai aptarti budus išreiški
mui savo sympatijos streikuo
jantiems draugams, darbinin
kams.

Sakoma, kad panašiai pasi
elgs šios tautinės organizacijos 
skyriai ir kituose vakarinių |» 
valstijų miestuose. šimtas 
tūkstančių šios organizacijos 
narių rytinių valstijų mies
tuose dabar balsuoja streikuoti.

Nubalsavimas strciilkuoti tuo 
patim syk suteikė unijų va
dams galę paskelbti streiką ta
da, kada, sulig jų supratimu,* 
bus reikalinga tatai daryti. i

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė., 

d CHICAGO, ILL,
IINRIHIIIISIIIHII

| Rusiškos ir Turkiškos Vanos
S 12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

Gali Greitai Išsigydyt.
Ar kenti skausmą ir kankynę nuo 

raudonosios gyslos? Tas yra visai 
bcreikalo — ją galima greitai ir ant 
visados prašalint su Pixine Pilė Re- 
medy. Tai yra receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
racija, nei gydytojo bilos, tik patikė
tinas naminis gydymas, kurį gali Įdek 
vienas vartot. Išpddyk žemiau esan
tį kuponą; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Re- 
medy bus tuojaus išsiųsta čystame 
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4631 So. Ashand Avė. 

Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

Tai. Auatln 787

DR. MARTA
>WIATT-SASS.

Kątik sugrjio Ii Callfornljoe Ir 
vii tęs tavo praktikavimą pa No.

I2D8 W. Harriaoa St.
Valandom 8—12 kasdieną ir •—• 

vakare išskiriant nadUdieniua.

The Pixine Co., Ine.,
5162 Paw Avė., Troy, N. Y.

Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man 
didelį paką Pixine Pilė Remedy. Jei 
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
gal.
Vardas .
Adresas
Miestas Valst.

I Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstųSpecialistas ilgy gydymas su pagci-
DR. J. W. BEAUDETTE

.Ofisas
Novako Vaistinė >
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Net!.: 2:30-4:30 P. M.
Telephone: Carai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:80 P. M. 

Nedėliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone: Republic805

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 'Emcrald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak. 

TelCanal 279

DR. P. ŠIMAITIS
... Naprapath

Gydau be* vaistų, be operacija 
2418 W. 45th St.

Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.

Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų. 
Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

| STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo namą dabar. Kaina stebėtinai

S.

Phone Canal 257

v

tema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
ąpkainavimą suteikiamo. k

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 8®. Halsted St, Chicago, I1L 
kampas 18th St.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
*<> UUoĄmVAY N I>w:,YOB K; N V.

iarsinkitesNaujienose

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miėstas ir Vrist.)

Pasiųsk pagelbą savo 
draugams ir giminėms 
ant švenčių.

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Arba per LIBAVĄ, ĮIAMBURGĄ-EITKUNUS

Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
Į PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta< 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

LITUANIA .... Gruod. 21 ESTONIA....... Lapkr. 23
LATVIA ........... Lapkr. 9 POLONIA .........  Gruod. 7

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canadds
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasoa keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.Jiems reikalinga tamistos pagelbos. Jiems, rei
kia maisto, jiems reikia drabužių patiems ir šeimy
noms ant sunkios žiemos. Jūsų pagelba apsaugos 
nuo vargo ir ligų. Jūsų pagelba palinksmins juos ant 
švenčių nes duos atmintį kad jų draugai amerikie
čiai neužmiršta jų.

Siųskit tuojaus, kad paspėtų.į laiką jūsų pagel
ba nueiti. Mes persiunčiame pinigus draftu, money 
orderiu, telegramų į visas šalis pasaulio.

THE UNION BANK OF CHICAGO.
25 No. Dearborn Street.

Tai yra didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži
noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo. 
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai 
kalbanti klerkai.

Muaų kainos žemiausios.

Union Bank of Chicago
25 No. Dearborn St., arti Washington.

BANKO VAL.: - Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 5 
ai. vak. Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Kepėjai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Darome pajus Connectic budu Chicagoje
Užsisakyk Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavys Dantistas 
10801 So. Michigaa Av, Roedaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 diena 
Bao 1 po pieta iki 9 vakaro.

Knygų katalogas Dykai
Prisiųsk 2c štampą po adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3251 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 
o gausi didžiausio knygyno Katalogą Dykai

Žiemos laike knyga yra geriausiu žmo
gaus draugu, suramintojum ir pamoky- 
tojum.

Tel. Monro# 2804

DR. W. F. KALISZ 
Specialnmas: Moterą ligos ir Chirargija. 

1145 MILWAUKE’E AVĖ. CHICAGO.

SERGANTI VYRAI. Už visai mažas lėšas, suteikiama g 
ėmusis gydymas, kokis tik medici

nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
įo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškurną ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo įr pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą^.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

Ačiū gydytojui uz
„išgydymą”.

85 South Dearborn . __ w,
III., Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

DRABUŽIAI. |
Vyrams, vaikinams ir vaikams

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turimo puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenini.

Siutai Ir overkotai nuo $12.50 ii 
augįčiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunka! ir va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras iki 9 tai 

ned. iki 6 vai.

S. GORDON, ' t 
m. J415. St Haisted St 
Phonei Janai 947
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Lietuviu Rateliuose
D-RO S. BIE2IO VESTUVĖS

1 vo Suvienytų Valstijų kariuo-' 
menėj ir buvo Francijoj. Bai
gė Valparaišo Universitetą 1911 
me taria, paskui dar pasiliko 
vienus metus, kad gavus dau
giau mokslo. Pradėjo Cliica- 
gos CoMege of Medicine and 
Surgery, baigė 1916 metais; 
per 15 menesių praktikavo 
Francas VVillard Hospital. Dr. 
Biežis yra Francas WiUard li
goninės chirurgų štabo narys, 
ir yra instruktorium ] 
Universiteto Medicinos mokyk-1 ir srovių žmones, 
los. — Reporterė.

LIETUVIS ADVOKATAS

prakalbas ir ngituodamus uz kią naudą jie iš to turi.
Liet. Laisvės paskolą. Tuo bu
du jis, kaipo St. Seimo atsto
vas, gavo progos susipažinti ir 
su Chicagos lietuvių yimome- 
ne. Dabar apsisukęs, jis tik 
klerikalų partijai bedMui.

Savo kalboj p. Bagdonas nie-1 inisprj ’.dzbiu 
ko gera apie Lietuvą nepasako, seum s»eia:nt 
Ne tas, matyt, jam ir rupi. Jis kiamas masinis 
susirūpinęs tik garsinimu kle- operative Dcfense League” su- 
rikalų partijos biznio, ir savo sirinkimas, tikslu apginti Par-

nebūt geriau, jeig i jie tokiu 
skaitlj wtunu susiri’k u aptarti 
budus p. gf.’hiU v:.ryi jgų savo 
būvi, svt’sijti aarlininicų rei
kalus?

Dar b iv> užleklinri l a.ko. tat 
važiuoti į Coli- 
, kur buvo Sau* 

National Co

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ SORTA- 
rimui skudurų.

Atsišaukite
1343 — 16th St.

Loyolos! kalboj šmeižė kitokių pažiūrų korio “The Co-operative So- til. . v . i. i • ,4.. „r a .. ......

DR. S. BIEŽIS

Antanas Olszewskis, Jr.

John Žitkus

Antanas Olszevvakis, 23 me
tų amžiaus, sūnūs Antano 01- 
szewskio, įsteigėjo Universali

D-NĖ S. BIEŽIENfi
(buvusi O. Rudauskaitė)

\ isa lietuvių Cliicaga, kur $fa|c Banko, šiose dienose ta- 
'kur tai savo širdyje kartoja tą 
griaudu solo, kuriuo taip ristis 
žavėjo panelė Onytė Rusdaus- 
kaitė:

Man ilgu,
Man ilgu,
Nerimsta jnano širdelė!

Ar be įkainuos Onytė tą pui
kų solo, ir jiegu dainuos, ar be- 
tkiinuos taip griaudžiai, kada 

jos širdele turbut yra visai niir 
siraminus ir pilnai užsiganėdi
nus. 1

Nes p-lė Rudauskaitė dabar 
yra įtapusi daktariene S.' Bie- 
žienė.

Taip, taip. Praeitą subatą 
buvo ta iškilmė, kada daktaras 
S. Biežis vedė p-lę Oną Ruda'US; 
kaitę. Visos Chicagos profesi
jos. o ypač diiktarų buvo toje 
iškilmėje, medų midų gėrė ir 
aš ten buvau,* ir midus per lu
pas varvėjo, nieko bumon ne
įtekėjo. t

Abudu iaimavedžiai yra pla
čiai žinomi Cliieagos lietuviams 
ir buvo sveikinami kaipo šau
niausia poro.

P-lė Ona Rudauskaitė buvo

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME.
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 

grosernė, Lietuvių kolonijoj. 
Biznis senas ir geras. Bet pigiai 
parduosiu, nes išvažiuoju Lie
tuvon, 821 W. 34 St.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
(saliunas) su fixtures ir visais Įtaisy
mais geroj vietoj dėl lietuvio West 
Side, prležastĮs pardavimo turiu du 
bizniu.

JUSTI N
2842 I
Phon

MACKIEVICH, 
o. Loavitt St.

Canal 1678

po galutinai Illinois vyriausio 
teismo (Illinois Suprainc 
Court) užtvirtintas advokatu ir 
apturėjo iš minėto teismo lei
dimų (iljicense) praktikuoti vi
suose teismuose.

Jaunas Olszewskis baigęs 
Cahimet High School įstojo į 
Chicagos Universitetą, kuriame 
jau 1919 metuose jis gavo 
laipsnį ‘‘Bachelor of Phtloso- 
phy” ir pereitą pavasarį, 1919 
m., gavo laipsnį ‘‘Doctor of 
Jurisprudence”.

Advokatas Olszewskis dabar 
praktikuoja prie garsios advo
katų finuos ‘‘Goss & Rooney”, 
turinčios ofisą Tribūne rūmuo
se, prie Madison ir Dearlx>m 
Aitrių. Vakarais priima klien
tus savo tėvo * ofise, 3251 S. 
rialstiM St.

T0WN OF LAKE.
Klerikalu prakalboj.

Spalio 27 dieną buvo klerika
lų prakalbos riedąs parapijos 
šulėj. Kalbėtoju buvo Ameri
kon atsibastęs Lietuvos kleri
kalų (‘‘krikščionių-demokra
tų”) partijos žmogus, Steigia
mojo Seimo atstovas M. Bag
donas.

P-as Bagdonas nesenai važi
nėjo kartu su Lietuvos atsto
vu V. Čarneckiu, laikydamas 

IHMIlIIIiillIfflIlIlIlIlIlIlIlIlIli

tų, ir taipri pasižymėjo tarp 
Chicagos lietuvių kaipo daini
ninke.

Dr. Steponas Biežis, gerai ži 

nomas lietuvių daktaras, tarna-

Stanley J. Maths

$200. Atlyginimo
šiuo yra siūloma už parodymą, pagal kurio g*ali- 
ma butu suareštuoti ir nuteisti S. G. Mahrats’a, 
Stanley J. Mahtą ir Johną Žitkų, ar bent kuriuos 
du iš jy, kurie yra apkaltinti apgavystėje krimi
naliame tefeme Cook paviete, Ilinois. Praneški
te Vincentui W. Rutkauskui, 29 So. La Šalie St., 
arba George J. Drieske, 69 W. Washington St., 
Chicago, III.

išvadinda
mas juos niekam nevertais, be- 
inokslais, pasmirdusiais 
ožiais etc. Koliojo net tokiais 
žodžiais, kuriuos sarmata laik
rašty minėti.

Amerikos lietuviai yra sudė
ję milijonus dolerių Lietuvos 
valstybes reikalams remti, o 
čia dabar atsibosto toki vyi'U- 
kai — ■ dagi Steigiamojo Seimo 
atstovai ! — ir kai piemenys 
tuos Amerikos lietuvius kolio- 
ja visokiais žodžiais. Tai jau 
perdaug.

Susirinkiman buvo atsilankę 
nemaža žmonių. Jiegu kleri
kalams butų rūpėję Lietuvos 
valstybės reikalai, jie butų ga
lėję čia parduoti paskolos bonų 
bent už kokį tūkstantį dolerių. 
Bet bonų pardavinčt neleista, o 
rieto j to buvo renkamos aukos 
klerikalų partijai. Mat gal ne
užilgo bus rinkimai atstovų j 
Lietuvos Seimą, tai reikia pi
nigų Lietuvos atžagareiviams, 
kad jie galėtų savuosius išrink
ti ir tuo budu tolinus Lietuvos 
gyvenimą savo naguose laikyti.

—Darbininkas.

dėty of America”. žmonių 
buvo labai daug susirinkę, bet, 
man vėlai atvažiavus, neteko 

patirti kokie buvo kalbėtojai h' 
apie ką jie kalbėjo. Bot vie
toj prakalbų aš radau ten pro- 
testonų kunigą pamaldas lai

kant ir prašant Dievo, kad jis 
laimintų juos darbuose ir pa
dėtų apginti tą draugiją nuo 
receiverio.

REIKIA MOTERŲ PILNAM 
laikui, 25c į valanda.

Baker Sood Products Co.,
4856 So. Ilalsted St.

Blvd 9300

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
saldainių krautuvė arba Ice Cream 
Parlor. Pardavimo priežastis, turiu 
du bizniu. Labai geroj vietoj, prie 
82-os ir Halsted St., prie pat Mildos 
teatro. Labai gera vieta nusimanan
čiam apie tokj bižnj, 3150 S. Halsted 
St., Tol. Blvd. 8305.

J. Beltaskas

REIKIA DARBININKU
________ VYRŲ________

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų į junk shop. Gera alga 
nuolatinis darbas. Atsišaukite, 
2643 W. Roosevelt Rd., netoli 
Washtenaw.

PARDAVIMUI BUCERNG ir 
grosernė, visokių tautų koloni
joj. Biznis nuo senai ir geras 
Parduosiu greit ir pigiai.

2956 S. Union Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Puiki farma 40 akerių; 23 mylios nuo 
Chicagos. Riebi žemė; geri budin- 
kai; sodas, gyvuliai, mašinos ir tt. 
Savininkas eina j biznj. Taipgi par
duos pigiai arba maino ant išmokėto 
gero namo, 2 ar 3 pag. Nepraleiski
te progos.

SLONKSNIS & STRAVINSKAS 
3437 Wallace St. Phone Yards 2242-J

Pranešimas
L. S. S. VIII Rajono Konferencija 

Įvyks septintadienyj, lapkričio 27 d., 
Liuosybės svet., po num. 3925 So. 
Kcdzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto. 
Visos kuopos malonėkite išrinkti de
legatus, nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Contralinj Komitetą 
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. — J. J. Čeponis, sek r.

Rotieland. — R. L. D. S.. S, Ben
dro vės visų Suritunkų susirinkimus 
Įvyks pirmadieni, lapkričio 7 d., 7:30 
vai. vak. J. Stanciko svet.,-po num. 
204 E. 115 gat.

Direkcija aprinko pirkimui sevtai- 
nę. šiame susirinkime bus svarsto
ma jos pirkim® klausimas. Todėl 
malonėkite visi šėrininkui susirinkime 
dalyvauti. — Direkcija.

^EPTINTADTENIO SUSIRIN
KIMAI.

Praeita septintadienio 
malio 30 d., apsirengęs 
’miau šeštadienio laidos 
''einas”, tikslu sužinoti, kur tą 
licną svarbesni lietuvių draugi
ni susirinkimai atsibus. Per- 
knifes visus pranešimus, svar

besniuosius jų išsikirpau.
Pirmiausia nusprendžiau 

įraukti į L. D. L. D. 19-tos 
kronos susirinkimą, kuris buvo 
,r»;k(nnas ‘‘Nnniienų” name, di- 
•’ekciios kambaryje. Visai ma- 
ž?i narių susirinkiman atsilan
kė, Uf's ta diena buvo 'labai ne- 
^'p>us oras ir buvo nemažai 
kitu susirinkimų. Tat delei 
»v.,n>o skaitliaus nariu, šis susi
rinkimas nebuvo oficiališku; 
'itsilain-kius’.ei'i nariai užsimo
kėjo užsilikusias savo duokles 
ir pasiėmė praeitų melų kny
gas išsiskirstė.

Tą dieną turėjo įvykti T. M. 
D. 22-os kuopos susirinkimas 
’?('llowship Housc svetainėj. 
Būdamas jos nariu nuspren

džiau nueiti. Nuėjęs prie sve
tainės durų negalėjau įeiti vi
dun (nemanykite, kad ten bu
vo priėjus pilna svetaine na
riu). Svetaines durys buvo už 
rakintos turbūt valdyba buvo 
nuėjus j Jurginę mišparų).

Jau buvo antra valanda po 
pietų, ir, lįjant lauke, aš nu
sprendžiau ndbehuikti, kol val
dyba ateis. Tat sumaniau 
traukti į Mildos svetainę, nes 
žinojau, kad ten niekados ne
stinga pramogų.

Atėjęs prie svetaines durų aš i 
net persigandaii pamatęs tiek rių kolonijoj, ant kampo 2154 
daug žmonių — kaip bičių ari- W. 22 St., klauskit grosernėj. 
>vi. Na, mąstau sau, čia atėjęs 
tai jau tikrai neapsivylimi. Bet 
kur tau I 
Gi įėjęs vidun išgirdau Biblijos 
studentus aiškinant savo “grieš 
ninkoins”, kur “numirėliai” 
randasi.

Tuo tarpu užsibaigė Biblijos 
studentu ‘^pamokslai”, 
nes pradėjo skirstitis. 
nebeteko išgirsti 
^rjulurvi užrinkui

rvta. 
pasi- 
Nau-

jau buvo nervčlai.

2i»in- 
Tr man 

Tiek tik 
žmones

lis:
— Matai, brolau, katalikų 

kunigai apie '‘numirėlius” 
mums visai kitaip aiškindavo.

—Gal jie ir ištikrųjų su “dū
šiom” pasimato — vėl pasi
girsta kito balsas.

Dar truputį pastoveiau prie 
Mildos svetainės ir mąsčiau sau,
kiek tai žmonių susirenka t<>- 

mmimiBimfliimiiiiiiiMiimiiniiiiiiiiiiiimfl u i

REIKIA PATYRUSIŲ LAN- 
gų mazgotojų. Atsišaukite.

62 W. Washington St.
Room 31.

PARDAVIMUI ARBA MATNY- 
mul puiki grosernė. Biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant nam® mūrinio ar 
medinio. Kreipkitės pas

NAMON, BRUŽAS & CO., 
3452 So. Halsted St.

i ‘-I

BARGENAI 
8-nių kambarių namas ......

?-nių kambarių namas ......
5-ių Storų namas ..............
30 kamb. hotelis su 5 St. 

Kreipkitės arba rašykite 
B. A. LEMONT, 

9730 Winston Avė.

MOKYKLOS

$4,500 00
$5.500 oo

$23,000.00
$50,000.00

VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI I Di
delę Taxi kompaniją. * Uždarbis $100 
iki $150 j savaitę, nuolotinis darbas. 
Išmokinsime viską. $300 kapitalo 
pradėti biznį. Bvk pats bosu. Ateik 
šiandien prisirengęs dirbti. Atsišau
kite 82 West Washington St., Room 
525.

VYKŲ REIKIA. GALI PADA- 
ryt $15.00 j diehą ar daugiau, nuola- 
tinis darbas. Gera proga vyrui tu
rinčiam $800 kapitalo. Pinigai sau
gus. Patarimas nereikalingas. Kreip
kitės, 105 N. Clark St., Room 525.

PARDAVIMUI dramotična 
(Itališka) armonika, beveik nau 
ja; parduosiu pigiai, nes aš 
grajinu keliais instrumentais. 
Atsišaukite: B. STANEVIČIUS

639 W. 18th St., Chicago.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
bučernę ant salluno, iš priežasties ne
moku rašyt. Gera proga geram žmo
gui. Biznis ifiHi'-btas per daug me
tu, raminsi ant Town of Lake, lietu
viais apgyventa. A įsišaukite 4020 S. 
Rorkwoll St., Tel. Lafayctte 979. St. 
Petrauskas.

DIDŽIAUSIA
Mokvkln Chicagoj

siuvimo vyriokų ir moteriškų drapanų
Musų sistema yra geriausia 

mokinama atskiruose deparUimentu<> 
se pilną siuvimo amatą Mokiniai 
aktuali&kai kerpa. mieruoj» ir siuva 
drapanas prii geriausiai Įrengtų «ą 
lygų Tšmokinam j trumpa laiką ii 
už* labai pdeinamą kainą lArroke- 
amato, be darbo nebusi

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne 
prekiunja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET. CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 luhu

PARDAVIMUI RESTORANAS, 
geras vėčiusiai porai arba priimsiu j 

kurie 
moka valgius virti. Parduosiu pi
gini, kas mokos pinigais.

Atsišaukite
4148 Cottage Grove Avė.

REIKTA 3 PATYRUSIŲ PARDA- ,ar fe
vėjų, sugabių pardavoti Insurance, 
sto'k arba bonds. Gera proga ener- 

’ Į gingiems ir darbštiems vyrams. Tu
ri gerai kalbėt lietuviškai.

Atsišaukite
1004 — 20 E. .Tackson Blvd.

Roseland. — “Aušros” Mokykla 
prasidės 3 d. lapkričio, 7:30 v. vak. 
“Aušros” kambariuose, 10900 S. Mi- 
chigan Avė. Bus mokinama Lietuvių 
kalbos gramatika, aritmetika ir ang
lį kalba. Visus norinčius larkvti 

mokyklą meldžiam® ateiti tą vakarą,. 
<ad visi galėtume sykiu pradėti mo- PEIKTA PARDAVĖJŲ, VISAM, 
kintis. — Aušros M. Valdyba. ar daliai laiko» patyrimas nerelkahn- 

gas, nes mes išmokinsime pardavėjy- 
A ,, ,, rtės veltui ir gali uždirbti, koliai mo-

. Dramatiško Ratelio reguliarią su- kiniesi. štai kur proga ekstra pini- 
sinnkimas įvyks ketverge, lapkričio Lų pasidarymui.
3 d., kaip 7:30 v. v. vakare p. M. Mel- ‘ a. C. KRUEGER, 
dažio svetainėj. Visi rateliečiai pra
šomi susirinkt laiku, nes turime doug 

Jusas, Sckr.

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtures. pigiai. Kreipkitės.

J. KRAUSE,
918 W. Madison St.

Phone Haymarket3016

PARDAVIMUI SALIUNAS.

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

svarbių reikalų.

Brighton Purk. 1 
Stoties Įvyks svarbus 
;reČiadienj lapkričio 2 lygini 7:30 v. 

v. bažnvtinė.j svet. Visi malonėkite | unq Mavurnll 
susirinkti, nos turim naujų sumany- ’ ’
mų aptarimui.

Pirm. J. PudŽiuvėlis, 
Rašt. E. 'Statkienė.

ASMENŲ JIESKOJJMAI

L. Paskolos 
susirinkimas

58 W. Washington St., Room 420 Geras biznis ir pigiai parduo
siu. vyras įnirę, moteris negali 

I daryt biznio. Kreipkitės tele
fonu: Canal 3628.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBI- 

, touring karas. 
Gerame stovyje. Parduosiu pi
giai, priežastis—nedarbas. 1433 
So. 49 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
hai geroj vietoj, maišytų tautų apgy- 
vnntoj. Priežastis pardavimo: išva
žiuotu j J imtuvą. Trumpu laiku turi 
būti parduota, kas pirmutinis tas Ini- 
mės. Ats^šnukite. 2F01 W. 46th St., 
Phone Lafayette 4421.

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikam*.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tel:. Ilarrison 1421 Chicago

JIEŠKAU WM. WOYSOCKTO 
I pirmiaus gyveno , Waukeegan, III., 
turėjo bučernę. Kas praneš jo ad
resą, busiu labai dėkinga. ».

Atsišaukite
G S. HARRY, 

3516 Palmer St. Tel. Spaulding 3408

PARDAVIMUI 2 FORDAI: TRO- 
kas 1917 m., touring 1921. Abu ge
rame stovvi. Parduosiu pigiai. Kai
na nuo $85.00 ir aukščiau. Nenra- 
leiskite proges, nes t^i yra didelis 
pigumas. Galima matvt visada

M. MASILIŪNAS.
1318 S. 49th. Court Cicero, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirbta, 
parsiduoda labai pigiai.

1614 W. 46th St.

RAKANDAI NAMA1-ZEME
JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO IR 

sesers Antano Plušcauskio ir Agotos 
Plušcauskicnės. Paeina Viduklės mie
stelio. Pirmiaus gyveno Scranton, 
Pa. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti.

JUOZAPAS LINKUS, 
1789 S. Halsted St„ Chicago, III.

JIEŠKAU VALTERIO JANKE- 
vich apie 4 mėnesius atgal gyveno su 
manim po numeriu 3251 Limo St. ir 
prasišalino nežinia kur. Jo prova už 
sužeidimą artinasi — labai svarbu. 
Jis pats, ar kas žino jį malonės pra
nešti.

WALTER GERIBO, 
3146 Emerald Avė., Chicago.
" ............. .............J "S ir.........................................  v’’

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
lę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas, l 
miegruimio setas, kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojikli.% pi
anas ir didelis, dubeltavų sprmgsų 
phonographaa su rekordais ir/ dai- 
n?anto atada, 1922 So. Kedzię' Avė.

PARDAVIMUI 1 STALAS ir 
6 kėdės. 1 Diningruimio sta
las, 6 kėdės. Parduosime pigiai. 
John P. Foley, 2234 W. Chica
go Avė. Tel. Armitage 8191.

FONO RANDAUN1NK0 ATIDAI 
$5 iki $10 j mėnesi nupirks lA arba 
*6 akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą 
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė
liotus, arba 1620 Ashland Block, 155 
N. Clark St. Daugelis namų subdivi 
zijoi. Imkit Archer Av. karą. Kreip 
kitos arha rašykit.

PARDAVIMUI PUIKUS 2 PAGY- 
venimų medinis namas po 5 ir 6 
kambarius; šalę lotas ir garadžius. 
Rendos neša $75 j mėnesi. Parduo
siu pigiai 
tnvą. 
Street.

J.

eša $75 į mėnesį.
, savininkas važiuoja j Lie- 

Namas South Side, netoli 63

NAMON & J. BRUŽAS 
3452 So. Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI

RENDON FLATAS 5 KAM- 
barių, ant aptiekos. Tinkamas 
datkarui arba dentistui. Lietu-

PARDAVIMUI Bučemė IR 
grosernė, labai pigiai; biznis ei
na gerai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Atsišaukite, 
1834 Canalport Avė.

REIKIA DARBININKU
<

MOTERŲ

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sornė labai tirštai apgyventai vietoj, 
nėra kitos bučernės per 4 blbkus. Biz- 
>iis eina gerai, ir cash. Parduosiu la- 
oai pigiai ir pamokinsiu kaip dalyti 
biznj dykai. Pardavimo priežastis, 
turiu du bizniu. Turiu parduoti Į 
trumpa laiką. Cash and Carry Market 
704 W. 69th St., Chicago, III. Phone 
Went. 2398.

REIKIA 50 MERGINŲ SOR- 
tąvimui naujų vilnonių atkarpų. 
Atsišaukite

B. COHEN & SONS, 
1244 So. Union Avė.

REIKIA IVIOTERV, I’ATY- 
rusių ir nepatyrusių sortavimui 
popierų. Atsišaukite Continental 
Paper Grating Co., 1451 South 
Peoria St.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ, LABAI 
geroj vietof. Galima pirkt su namu 
urba tik biznj. Pardavimo priežastis, 
partnerių nesutikimas.

Atsišnukite
906 W. 31 st St., arba
1246 S. Ashland Avė.

T?S T OUOOA BIZNIS
Labai pigiai parsiduoda elektros 

mašinos batų siuvimui ir taisymui, 
vifli S^pos i'-enpimni. kn^naliai ir anie 
du tūkstančiu porų čchatų, moteriš
kų ir vyriSkų. Pavinktinė vieta lie
tuviui; p’ri ren<la; gera proga pa- 
da*vtl niiBni bizni iri Chicagos. At
sišaukite Naujienos 431.

PARDAVIMUI ICE B0X tin-
Ateikit prisi- karnas bučeriui ar saliunui. 

Daugiau gausite mo- __ .___ ______ .

I Atsišaukite
2607 S. Hafetfed St.

REIKTA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortavimui skudurų, 
rengę dirbti. Tmusriau uuuH'Le mo- m • • j • •
’^t, nei kitoje vietojo, nuolatinis dar- Taipgi pardavimui saliunas. 
Hb. I Atsišaukite

RARRYpRĄY, 
1447 Bluą tsland Avė.

Mokinkis dressmaking 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Speciales vakarinės kleso«« biz 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
•«au dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street. 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba raėy 
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school fcikų.

Sunaudokite liuobus vakarus pari- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

VVaitchcH Preparatory School. 
4509 So. Aahland Ave„ 

( hirai’o. II.

AUŠROS MOKYKLOJ

Pėtn.včioj, Spalio 14. prasidėsPARDAVIMUI 120 AKERIŲ FAR-
ma, prie geležinkelių 2 mylios nuo pamokos lietuvių kalbos. Mokin- 
miesto; 9fi akeriai dirbamos, likusi tojaus pavy)as Adomajtis. visi 

kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago. Hl.

ganykla ir miškas. Didele 11 kam-1 
barių stuba, cimento skiepas, aplink 
stubą didelis sodas, didelis 22 galvi
jams tvartas, pamūrytas akmeniu ir 
kiti mažesni budinkai; 3 geri arkliai, 
7 melžiamos karvės, 3 telyčios, 2 
kiaules, 80 vištų, 3 brikai, 2 brikeliai, 
sėiamn mašina, Javų pjaunama ma
šina, diskas, 1 plūgas, Šieno pjauna
ma mašina 2 akėčios, 1 
mašina. 2 kultivntorini, mvšlo krato
mu) vežimas. 1 a’^a, 2 poros pakin
ko, 1 pavienis ir kiti mažesni padu- i 
rai: šienas, šiaudai, lavai, bulvės, I 
visko kartu kaina $8,500. Tnmokėt 
$3,500, likusius 6% ant ilgo laiko. 
Apgyventa lietuviais. Kreipkitės 

JOS. TANGUAY, 
Box 44, Carney, Mich.

SU 59 800 NUPIRKSI .<12.000 
vertės 4 pragyvenimų murini namą 
po 6 ir 4 kambarius: garu apšildomi, . 
gasas. elektra, rendos rešn $1,488 į 
metus. Greitu laiku turi būt parduo
tas. Namas randasi 8120 Emerald .P?
Avė. Savininkas ant vietos.

ĮMOKĖK $500
Nupirksi 4 pracrvvenimų mudnį 

narna 5 Ir 6 kambariu, vanos ir nukš- 
t*»R bei^mentan. Parduosiu nlfiri”1 nr 
ha mainysiu ant biznio, automobilk 
ar loto.

' C. P. SUPnMSKI CO.
3346 So. Halsted St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama angliškos ir lietuviško 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, xte 
nografijos. typewritlng. pirklybos tel 
šių. Suvienytų Valstijų istorijon, ahel 
nos istorijos, geografijos, politikinė> 
ekonomijos pili»tyst8s dailiarašy-

Mokinimo vąJandon

iki m valandai 
sioa *in r ii «TPn

nuo 9 ryto '•<
Vakarai r nuo 6

l’Hll H'.h

PAPGFNAS GT>FTTAME PAR.DA 
VIME 2 lof nl nrie Porkwell St.. 
44-os gatvėm *550 viennn — du bln- 
cai nuo Jnokvklns ir bažnyčios, lieta 
gatvė ir apmokėta.

M R TAPT. 
5100 Sfe. Kedztp Avė. 
Tel. Ffespec't 4Č5, 159.

Le' eskio Mokykla 
”drengiamoji ir prekybos dėl su 
ugusių Mokina Lietuvių Ir An 

rių kalbų; Grammar School. Higi 
School ir Prekybos dalykų. Priron 
riama prie kvotimų j visas augŠ 
’esniasias mokyklas. Dienomis 
nuo 9:00 ryto Iki 4:00 p. p. Vak.: 
7*30 Iki 9:30. Nedėldienlais nuo 
11 ryto iki 1 v. p, p. moldnarna 
lietuvių gi'air.’atlkoa
1747 S. Halsted SU, arti 18 gaty. 
........ ..... " ...... .. - ' ....-
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