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Angliakasių streikas
° c | miesto taryboje

Du socialistai aldermanai,
| r i ų kapitalistinės partijos

• • i •< • vo«e balsus, pripažinti20,000 maineriŲ streikuoja

plečiasi
ku* 
nu- 
iš- 

rinktais ir priimti mesto ta
rybom

x i . kt ir f 1 NEW YORK, lapkr. 2. — DuSocialistu Laimėjimas New Yorke socaMai, Aige™m teeir Ed-
ward F. Cassidy, užims savo 
vietą New Yorko miesto tary
boje, į kurią jie tapo išrinkti 
dviems metams dar 1919 m.

Mat po balsavimui, skaitant 
balsus, kapitalistinės patrijos 
nuvogė daugybę jų ballsų ir pa
skelbė, kad jie nėra išrinkti. 
Jie pareikalavo • išnaujo per
skaityti balsus, kas po didelio 
vilkinimo ir buvo padaryta.

Išnaujo suskaičius ballsus pasi
rodė, kad ne kiti, bet tik tie du 
socialistai ištiikrujų taipo išrink 
ti. Bet nors patikrinimas bal
savimo parodė, kad socialistai 
yra išrinkti, tečiaus miesto ta
ryba nenorėjo pašalinti savo 
sėbnis ir įsileisti socialistus, 
tad prisiėjo išnaujo kreiptis į 
teismus. Kaida ir teismai pri
pažino, kad tik tiems socialis
tams priklauso vieta taryboje, 
miesto tarybos rinkimų (komi
tetas nusprendė, kad jie turi 
būti primli miesto tarybon, o 
iš jos turi būti pašalinti demo
kratai Moritz Graubard ir Ti- 
mothy J. Sullivan, kurie nele- 

1 galiniai laikė priklausančias so
cialistams vietas.

Socialistams betgi
teks būti miesto taryboje, nes 
jų išrinkimo terminas baigiasi 
už dvieju mėnesių, kada bus 
nauji rinkimai. Tečiaus jų 
ga bus užmokėta už visą 
terminą —• du metus.

20,000 angliakasiu strei 
kuoja Indiana valstijoj

Protestuoja prieš teisėjo 
derson nuosprendį. Gali 

visuotinas streikas.

An- 
kilti

TERRE HAUTE, Ind., lapkr. 
2. — Pasuk angliakasių unijos 
raštinėj gautų žinių, virš 20,- 
000 angliakasių Indianos vals
tijos streikuoja, protestuodami 
prieš federalinio teisėjo Ander- 
son išduotą injunetioną, panai
kinantį “cheek off’ sitemą. 
Dėlei streiko a-pic 300 kasyklų 
nedirba.

Streikas, kiek žinoma, nėra 
autorizuotas ir angliakasiai 
streHkuoia savu noru.

Iš kitų valstijų pranešama, 
kml ir ten niekuriose vietose 
angliakasiai metė savo noru 
darbą.
Įsako neleisti laužyti sutarties.

INDIANAPOLIS, lapkr. 2. — 
Angliakasiu unijos viršininkai, 
kurie svarstė čia teisėio Ander- 
son išduotąjį injunetioną. pa
siuntė visiems unijos distriktu 
prezidentams įsakymą daboti, 
kad ju distrikte augliu kasyk
los nelaužytų padarytos su an
gliakasiais sutarties, ir atsiti
kus laužymui tos sutarties, elg
tis taip kaip mato distrikto 
viršininkai geriausia bus.

Totas įsakymos, kaip tūli 
aiškina, leidžia tiem® (fistriktų 
viršininkams kada jie moty® 
rckalingu, skelbti savo distrik- 
tuose angliakasiu streiką.

Kasyklų savininkų ir anglia
kasiu padarytasis kontraktas, 
taraininkauiant prezidento 
Wi1sono nuskritąiai komisijai, 
palieka “chcck off* sistemą, 
kurią dabar teisėjas Anderson 
įsako panaikinti. Tuo laidu 
kasvklų savininkai ataiduria 
labai keblioj padėtyj. Teisėjas 
įsako jiems panaikinti “check 
off* sistemą, o niųtfiakasiafl 
grūmoja streiku, fiegu ta sis- 
tema bus panaikinta, nes tai 
bubi cidoužvmfis kontrakto, 
kuris užsibaigia hk kovo 31 d. 
sekamais metais.

Kasyklų savininkai atsidūrę 
tokioj padėtyj nežino ką dary
ti ir ketina kreiptis prie teisė
jo, kad tasis jiems patartų. ( 
Taipjau jie kartu su nn$iaka- r 
aiais paduos apeliaci ją prieš ( au< °le’ 
teisėio nuosprendį. Tuo tarpu 
jie skelbia, kad jie nieko ne
mainys ir “check off” sitemos 
nepHnaikins iki galutinai nebus 
išrištas visas tas klausimas.

Bet vienas dalykas yra pa
stebėtinas. Kada angliakasiai 
sako, kad visuotinas angliaka
siu streikas tik gali kilti, ka
syklų savininkai tikrina, kad 
jis tikrai kils. Jei kiltu stred- 
kė«s, jis palies apie 460.000 an
gliakasių šešiolikoj valstijų, kur 
veikia “check off” sistema.

Teisėio Anderson nuospren

sprendžiuose pavojų konserva
tyviems Amerikos Darbo Fe
deracijos vadovams ir sako, kad 
jei teismai ir toliau taip elgsis, 
tie vadovai neteks įtakos, jų 
vietą užims pažangesni žmo
nės. kurie norės ir mokės griež
čiau su tokiais teisėjais kovoti.
įsako susilaikyti nuo streikų.

CHICAGO. — Illinois anglia
kasiu prezidentas Farrington, 
kuris dabar veda Chicagoje de
rybas su kasyklų savininkais, 
vakar pasiuntė telegramas vi
siems angliakasiu unijos loka-’ 
lams Illinois valstijoj, ragin
damas angliakasius susilaikyti 
nuo neautorizuofų streiku. Su
silaikyti nuo streiku pataria
ma todd, kad kasyklų savinin
kai nenrarVd'a laužyti kontrak
to ir naikinti “check off’* siste
ma. o kol iie to nedaro, tai nėra 
prasmės streikuoti ir kreipti 
dome Į teisėio nuosnrendžius. 
Ka darvti kada pragulės laužy
mas kontrnkbi. nmneš apie tai 
distrikto viršininkai.

Illinois valstijoj tik dviejų 
kasyklų darbininkai streikuoja, 
protestuodami prieš iniunetio- 
ną, tai J. K. Deoring Co., El
dorado ir Mnrion Coal Co., 
C^ntnalia. Kasyklų savininkai 
snko. kad iie koLkas nieko ne
darysią “chcck off* sistemos 
panaikinimiu.

Snringf’OMo angliakasių pre
zidentas Thomnson sako, kad 
teisėjo iniunetionas vra geras 
ir eis ant naudo® pačiai unijai. 
Kada angliakasiai patįs užsimo
kės mokesčius ir jie nebus iš- 
sknitomi iš algos kompanijas 
raštinėje, jie labiau rūpinsi® 
unijos reikalais ir jos veikimu, 
o ir viršininkai turės daugiau 
dirbti.

Clevelando pieno išvežiotoji 
streikuoja.

CLEVELAND. L 2. — Dau
giau kaip 600.000 Clevelando 
gyventojų šiandie neturėto pie
no. kadangi pieno išvežiojoiai 
dviejų didžiausiu pieninyčių 
sustreikavo prieš 20 nuoš. ai
trų nukapojimą .

TOPFKA, Kan. 1. 2. — Nor- 
man Willy, buvęs T-diaho guber
natorius, pasimirė Šiandie 
Shawnee pavieto beturčių prie-

Bolševikai aoleido Persi 
jos miestą

črezv’čaikos viršininkas — žu- 
deika, atsidūrė beprotnamyj.

Tnip trannlnHnn fH^d wSH» th* un«t- 
mastor at Chicago, III., Nov. 3, 1921 
as rpqu»iwl by the art of Oct. fl. 1917

EN£ELI, Persi jo i, sp. 27. — 
Rusi tos bolševikų kareiviai eva 
kavo šį miestą, pildydami pa- 
rėdimą nauios sutarties tarp

džiu pasipiktino ir Gompersas. Rusijos ir Persijos konmnistų 
Jis mato tokiuose teismų nuo- valdžios.

Prieš kareiviams apleisto n t 
miestą, bolševiku slaptosios po
licijos (črezvičniikos) viršinin
kas, kuris sušaudė daugybę 
žmoniu, tano areštuotas ir iš
gabentas f Bakų, kur jį užda
ryta beprdtnamfa.

r
“Socialdemokratas”
Munj drautrą aavntftnla laikrašti!’ 

Iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.
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Karoli ištrems ant 
Madeira salos?

Bus

al- 
ju

panaikintos Hapsburgu 
teisės prie sosto.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 2. •— 
Ex-karaliu» Karolis ir jo pati 
Žila galbūt bu® ištremti ant 
Madeira salos.

Anglijo® kruizeris Cardiff 
pasitiks gabenanti Karolį ir Ži- 
ta kanuolinį laivą Glowworm 
ties Galatz, paims belaisvius ir 
tada niauks tuoj į Madeirą.

(Madeira salas vafldo Portu
galija; jos jto šiaurvakarinia
me Afrikos pakraštyje).

Vengrijos kabinetas nutarė 
Išpildvti talkininkų reikalavimą 
nušalinti Hapgburgų dinastiją. 
Tuo tikslu ryto bus sušauktas 
nepaprastas sirsirinkima® sei
mo. kuriame bus įnešta rezo- 
liuciia atimanti ristoms Hap®- 
burgams teises prie sosto.

Hapsburgai pyksta.
VTENNA, lapkr. 2. — Pada

rydamas savo komišką, bet kar 
tu ir tragišką bandymą atgauti 
sostą, Karolis sunaikino netik 
savo progą kada nors atgauti 
seną šv. Stepono karūną, bet 
tą progą pražudė ir kiti Haps- 
burgų šeimynos nariai.

Ypač pyksta erzhercogas Al
brechtas, kurio tėvas pavedė 
visus savo $200,000,000 vertus 
didelius dvarus Amerikos sin
dikatui, tikėdamasis, kad Ame
rikos vėliava pagelbės 
”osta ir išgelbėti tuos 
Taipjau didelį smūgį 
ir erzhercogas Juozas,
reles pretenzijų prie sosto.

Erzhercogų rateliai labai 
pyksta ant Karolio už surengi
mą paikios avantiūros ir ypaš 
kaltinama žitą, kuri netik vis
kuo vadovavo, bet dabar nelei-

atgauti 
dvarus, 
aplailkė 
irgi tu-

|džia Karoliui abdikuotii. Girdi, PREMJERAS LLOYD GEOR- 
i nepavykus avantiūrai, Karolis Į GE LAIMĖJO ATSTOVŲ

galėjo tuojaus abdikuoti, ir tuo 
gaila kitiems Hapsburgų butu

< dar likusi proga gauti karūną; Atstovų hutas užgyrė jo veda- 
bargi seimas i 
Ilapsburgams teises prie sosto, j

Tikiinąsi, kad tai padarius 
prasidės tarp kitų žmonių var-

I žyti.nes už sostą, Anglijos už- 
I girianti pašalinimą Hapsburgų, 
kadangi ji tikisi pasodinti ant 
Vengrijos sosto Connaught ku
nigaikštį ar kurį kitą savo prin 
cą.

GE LAIMĖJO ATSTOVŲ 
BUTE. Lietuvos žinios

gauti karūnų; Atstovu butas užgyrė jo veda- I nnl/ni nD^ilidlliD lllinlp 
atims visiems mas taikos derybas su Airija. Luilhūl lluulllaUjd pUUly

tuvius Vilnijoje
Lenkai viė- 

! nu metu su Vilniaus lietimų 
I gimnazijos ir kitų įstaigų po
gromu, spalių 4 d. padarė “rei- 
zą” Valkininkų apielirikėj prieš 

1 Dargužiu kaimą. Iš vakaro į 
' kaimą atvyko lenkij žandarai, j

gaeija atiduoti revizitą Estų 
pramonininkams ir pirkliams, 
kurie šią vasarą buvo atsilankę

LONDONAS, Inpkr. 1.

Mažoji enfente prižada 
nusileisti

čechijos ministeris sako, kad 
ji nebedarvsianti spaudimo 
ant Vengrijos.

PARYŽIUS, sn. 1. — Kį- 
hantip nnt cenfmH.nės Eurouos 
karo debesį® sklaidosi, čecho- 
SlovaViios karo ministeris Os-

Osusky atstovauja čecho- 
H’o reikalu iniinLrieriiole ir už- 
tikrno Francijos valdžią, kad 
mažoji entente nesiims vien į 
savo rankas darimą spaudimo 
ant Vengrijos.

Ocupricy atstovauia čecho- 
Slovakiios premjerą Benas ir 
kalba vardu visos mažosios en
tente. Ji\s sakes, (kad mažoji 
entente nieko nedarys, ko ne
užartu visi talkininkai.

Jis tečiaus siurėsi. kad Jugo 
Silnvfos ir Čecho-Slovakiios mo
bilizacijos kaštus vistidk Ven-/ 
grija turi padengti.

Vengrija tebėra sujudusi.
VTENNA, 1. L — Nors An

glijos kannodinis laivas Glow- 
wonn gabena Karoli j Rumu
nija, o iŠ ten kruizeris išga
bens į ištrėmimo rietą, Ven
grija tebėra sujudusi ir visaip 
bando našabntu nelaimę, kurią 
atnešė Karolio bandymas at
gauti sostą.

įtaikė pastarųjų 24 valandą 
du mitini n t urnai Reikti Vengri
jos valdžiai, vienais nuo talki
ninkų, o kitas nuo mnžo^os en
tente. Kartu neof’cirilinaai pa- 
sikelbta, kad Jnioio-SOariiia rvlo 
nmciasi užimti Barami ja anglių 
tr ueležites laukus.

I Vengrijos kabinetas, išklausęs 
kariuomenės komanduotojo 
pmnešitmą, kad karinis jMisi- 
priešinimnsa vra negalimas, nu
tarė išpildvti talkininku ultima
tumą. reikabuiantį netik paša
linimo Karolio, bet ir nravedi- 
mo istatvmų. kurie uždraustų 
Hapsburgų sugrįžimą.

P«r

ISPANIJAI TRŪKSTA 
PINIGŲ.

PARYŽIUS, 1.2.— Kad 
dengus Morokos karo lėtšas Is
panija nutarė išleisti dar už 2,- 
060.060,000 pesetų popierinių 
pini<*ų.

Kad neleidus pinigams nupul
ti. valdžia mano nusipirkti iri 
500.000 000 aukso ir pridėti ii 
prie dabartinio 2,500,000.000 
pesetų aukso rezervo. Aukso 
gailbut bus perkamas Jungt. 
Valstijose, kadangi jos yra vie
natinė šalis, kuri turi daugi a’ 
aukso, negu reikia jos pini
gams.

U1NIGŲ KURSAS.
Vakar, lapkr. 2 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Aiųrllios 1 svaras ............... $3.92
A ii^trilos 100 kronų ............... Sr
Bolrilos 100 kronų ......   $7.15
Danijos 100 kronų ............... $18.50
Finų 100 markių ............... $1.®4
Frnnrifos 100 frankų ........... $7.82
Italijos 100 lirų ......................  $4 0.8
Lietuvos 100 auksini) ............... 55c
Lenku 100 markiu .................. 8r
Olandų 100 pruldfnų ........... $84.18
Norvegu 100 guldenų .... . $18.78
Mvedų 100 krnnų ............... $2° 80
Šveicarų 100 kroną .......  $18.51
Vbkietijos 100 nitridų .........   55c

“šis atstovų bu tas arba turi į viviviz a i 
pasitikėti jo derybininkams ar- 2 ‘ \ '

t . • nu ijjofii cit Vi hna juo pakeisti. As noriu zi- 
noti, tainiau ir mano kolegos 
nori žinoti, nr atstovu butas 
nori, kad mes bnndvtumėm pa
daryti taiką su Airija.

“J’egu jis nenori, kati mes 
tai darytumėm, mažiausia bus 
vienas linksmas žmogus, kuris 
nueis pas savo valdoną ir į- 
teiks savo rezignaciją. Tokiai 
yna mano pozicija.”

Taip kalbėjo vakar atstovų 
bute premjeras Llovd George, 
kada tas butas svarstė valdžios 
dabar vedatmas 
su Airija. Mat 
miami tory 
partijos, buvo 
butan pabarimą premjerai už 
netinkamą vedimą derri>u, įniks
iu tas derybas sutrukdyti, 
nes ios nežada 'nieko gera uls- 
teriečiams. kurie nenori vieny
tis su Airiia, bet nori pasilikti 
prie Angijos.

Premieras kabėjo per pus
antros valandos prieš prisigni- 
dusį atstovų butą, o paskui bu
vo balsavimas. Balsuojant at
stovu hutas 439 balsais prieš 
43 išreiškė pilną pasitikėjimą 
premjerui ir jo vedamonu« tai
kos derybomis. Tai buvo va
kar.

šiandie gi premjeras turėto 
I pasitarimą su Airijos užsienio 
raikalu ministeriu 
airiu komnndPotoju 
riios taikos reikalu, 
kili visi persiskirė 
liet kaip valdžios raštinėj, taip 
ir pas si n n f ei nerius pasakyta, 
iog nėra pavojaus, kad dery
bos tuoj nutruks.

Abalnai taikos derybos su 
Airija labai mažai progresuo
ta. Nuolatos iškįla kvirčai ir 
tada kiekvieną kartą ]wcina 
kalbos anie galimą nutrūkimą 
tų d'ervhų. Dabar dildžiau si 
ginčai eina apie Ulsterį. Airiai 
reikalauto, kad IHsteris butų 
prijungtas prie Airiiios, arba 
kad jame butų pa*darvtas ple
biscitas, kuomet Anglijos val
džia reikalauja UHeriui pilnos 
savivaMybos Airi toje.

Valdžios rateHiai nestiki, kad 
nremieras galės išplaukti su
tartoj j Jungt. Valstijas, kad da
lyvavus nusiginklavimo konfe
rencijos atsidaryme.

Kelionės tikslas — juiždnti 
Estijos prekybą ir pramonę, jos 
ekonominę jiadėtį ir prekybą 
tarp Lietuvos ir Estų.

Delegacijoj yija žymesnieji 
Lietuvos bankų ir prekybos 
bei pramones įstaigų atstovai.

Pramonininkai grįždami dar••—•■•v — ------------- c ------- ---------------- i-ruiiiojimijuntu {zxuiiiu uur

apžiurėjo visa, kas reikalinga sustos Rygoj ir padarys vizitą 
Ln-tr/i tvn vii i i1 vi 11i ictrv_ w • • • •

taikos derybas 
ulsteriečiai, re- 
(konservatyvų) 
įnešę atstovų

buvo žygio paruošimui ir išvy
ko. Ryto melą anksti staiga 

i atvyko zovada lenkų žandarų 
*jsu raiteliais, apsupo visą kai

mą šaudydami, paskuti įsiveržė 
į kaimą, suėmė visus vatus— 
iš viso M ir išsivarė į Valkinin
kus. Valkininkuose padarė, 
“kvotimus”, kuriu prašmatnu
mui galėjo pavydėti ir garsus 
šeinekots termas.

Latvių pramonininkams. (“L”)

Pabaltijos socialdemokra 
ty konferencija

Griffith ir 
Collins Ai- 
Nors pas- 
nusiminę,

Vis dar tikisi dalyvauti nusi
ginklavimo konferenci.ioie.
CANTON, 1. 2. — Pietinės 

Chiniios užsienio reikalų mi
nisteris Dr. Wu Ting Fang vis 
dar tikisi, kad nusiginklavimo 
konferencija Washingtone ati- 
d*arvs savo duris ir priims ir 
pietinės Chinijos delegatus. Ki
taip. ils sako, 7 provincijos, 
turinčios arti 100,000,060 gy
ventoju, nebus atstovaujamos 
toje konferencijoje.

Airijos taikos sutartis esanti 
parašyta.

LONDONAS, lapkr. 2. —Yra 
priežasčių manyti, kad pienas 
išrišimui Airijos klausimo jau 
vra išdirbtas ir daliar jis yra 
smulkmeniškai svarstomas An
glijos ir Airijos delegacijų ir 
ui komitetu, ir tai svarstomas 
netik formaliniuose, bet ir pri
vatiniuose susirinkimuose.

Du vaikai užtroško nno gaso.
CHICAGO. — Du Beakierių 

vaikai, gyvenusieji 8714 Wa(lla- 
ce St., užtroško nuo gaso. Jų 
motina ir trečias vaikas irgi 
nritroško, bet Hkimąsl, kad jie 
dnr pasveiks.

RYGA, X. 11. (Eita). Lat
vijos soctoldemokratų partijom 
Inicidtyva, spalių 17 ir 18 d.

Vatus, ypač įvyks trečioji Pabaltijo® vals- 
jaunesniuosius, daužė šautuvų tybių socialdemokratų konfo- 
uolksais, plakė, koliojo paskuti- į renciia. Dalyvaus joje Laivi
niais žodžiais, pramojo revol- jos, Estijos, Lietuvos ir Šuo- 
vėrinis ir spyrė prisipažint, kad 
jie yra lietuviai ir nori Lietu
vos. Penkis jauniausių Dar
gužiu vyrus taip sumušė, kad 
jie gulėjo ilgą laiką be sąmo
nės. Paskui prisirišę prie Įmi
nu, mušdami, nusivarė į Ru- 
driškę ir iš ten į Vilniaus kalė
jimą.

Tą pačią dieną lenkų žanda
rai atėjo pas vargingą Valki
ninku žmogelį Markevičių,, be- 
šivertusį daugiausia rąžančių, 
škaplierių, mri’daknvgiu ir laik
raščių prekyba, ir liepė ruoštis 
ir eit su jais. Paklausus, kur 
eit, jie atsakė, kad tai ne jo da
lykas, ir lienė tik skublnt, grū
modami. Tšeius su jais, jie nu
sivarė Markevičių į demarkaci
jos liniją, ten liepė pakelt ran
kas aukštyn, iškrėtę itašenaiis, 
naši ėmė sau lietuviškas mar
kes, pab’ko jam tiik lenkiškas 
ir išvarė per demarkadio® li
niją Į neužimtos (Lietuvos pu
sę.

Tie patvs žandarai budeliai 
laksto dabar po riša Valkinin
ku apylinke ir gręria tą pat pa- 
darvsin Čižiūnams ir kitiems 
aplinkiniams kaimams. (liet.).

mijos delegatai.

Tremtiniy grįžimas
KAUNAS, X. 12 (Elta). Spa

lių 11 d. ešelonų iš Irkutsko, 
Semipatotinsko, Tiumeno ir 

t Petrapilio sugrįžo tremtinių 
lietuvių 575, žydų —- 81, rusų 
24M, lenkų — 55, vokiečių 
24. Gražina atgal 18.

1 Spalių 14 d. į Kalkinius at
vyks ta 1508 trein tiniai.

Musų . pramonininkai į Estiją
Spalių 15 d. iš Kauno Esti

jon išvažiavo Lietuvos prckybi- 
nininkų ir pramonininkų delc-

Želigovskis pasitrauks.
PARYŽIUS, X—12 (Elta). 

“Temps” pranešimu iš Ženevos, 
Lenkų delegatas Askenazy su
grįžo iš Varšavos j Ženevą. Jis 
pranešė, kad gen. Želigovskis 
ir įo kariuomenė netrukus eva
kuosianti Vilniaus sritį. Vil
nius tuomet busiąs pavestas d- 
rilinca a<frninistracitoi, suda
rytai tam tikro komiteto iš Vil
niaus srities gyventojų.

VARSA VA, X —12 (Elta). 
“Kurįer Porany” pranešimu iš 
Vilniaus, gen. Želigovskis ma
nas atiduot savo Įgaliojimą ci
vilinei valdžiai. Galimas daik
tas, kad Želigovskis atsisakys 
taip pat būt “Vidurinės Lietu
vos” lenkų kariuomenės Atidų.

Didžiausias 
markių atpigimas

Dabar Vokietijos markės 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 pinigu siuntimo jstaiga Ameri
koje, ir Naujienų7siunčiami pinierai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
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
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės J Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

naujienų pinigų siuntimo skyrius
1739 So. Halsted St, Chicago, ūi.
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Dera Lietuvos 
kailį.

Kauno “Trimitas” išreiš
kia nusistebėjimą, kad Lie
tuvos delegacija Genevoje 
sutiko priimti Hymans’o 
projektą. Jisai nurodo, kad 
St. Seimas ir valdžia niekuo
met nėra pasisakę už tą pro
jektą; priešingai, jie yra pa
smerkę jį, kaipo nepriimti
ną Lietuvai. Bet prieš tai 
stovi neužginčinamas fak
tas, kad lietuvių delegacijos 
pirmininkas, p. Galvanaus
kas, įteikė Tautų Sąjungos 
pirmininkui laišką, kur aiš
kioj formoj pasakyta, kad 
delegacija priima p. Hy
mans’o projektą, pasilaiky
dama teisės tik padaryti 
kaikurių pastabų atskiruose 
projekto punktuose.

Tas projektas, kaip sako 
“Trimitas”, tapo priimtas 
ne kaipo bazė arba pamatas 
deryboms, o kaipo pati su
tartis. Ir Kauno laikraštis 
klausia:

“Kur dingo musų Vald
žios paruoštasis kontr- 
projektas, ar pastabos,

kaip aiškino savo laiške 
musų delegacija?/'

Jeigu delegacija priėmė 
projektą, tai aišku, kad vi
sokie “kontr-projektai” tapo 
atidėti į šalį. Tautų Sąjun
gai dabar beliks tiktai galu
tinai nutarti, kad tas Hy
mans’o projektas yra galu
tinas sutarties pasiūlymas 
— ir ką tuomet darys Lie
tuva?

Priimti Tautų Sąjungos 
pasiūlymą reikš surišti Lie
tuvą su Lenkija; o atmesti 
jį reikš sulaužyti Lietuvos 
delegacijos duotąjį žodį.

Dabar kyla klausimas: 
kodėl Lietuvos valdžios de
legacija pastatė Lietuvą į 
šitokią pavojingą padėtį? 
Lengviausias būdas išrišti jį 
butų suverčiant visą kaltę 
ant delegacijos. Bet vargiai 
galima tikėt, kad valdžios 
įgaliotiniai Genevoje padarė 
tokį svarbų žingsnį be vald
žios žinios. Jeigu jie butų 
manę, kad valdžia ir St. Sei
mo didžiuma gali atmest jų 
padarytąsias sutartis su 
Tautų Sąjunga, tari kam jie 
butų ėmę ant savęs riziką 
susikompromituot ir užsie
nių ir Lietuvos akyse!

Reikia spėti todėl, kad de
legacija Genevoje, jeigu ir 
neturėjo formalio įgaliojimo 
priimti Hymans’o projektą, 
tai buvo gayusi užtikrinimą 
iš valdžios ir Seimo vadų,kad 
jos darbas bus patvirtintas. 
Tą užtikrinimą veikiausia 
davė jai krikščionys demo
kratai, kurie savo širdies gi
lumoje geidžia unijos su 
“katalikiška” Lehkijk, 
viešai ir nedrįsta prie to pri
sipažinti. Krikščionių demo
kratų organas Kaune, “Lai
svė”, juk rašė ne kartą, kad 
Lietuvai nesą kitokios išei
ties, kaip tiktai priimti Hy
mans’o projektą. Ir klerika
lų “Draugas” Chicagoje, ku
ris gana gerai žino Lietu
vos krikščionių demokratų 
politikos paslaptis, rašė taip 
pat, jogei Lietuva laimėjusi 
pergalę ant lenkų, pritarda
ma Hymans’o projektui.

Lietuvos žmonės yra grie
žtai nusistatę priėš uniją su 
Lenkija. Nejaugi jie leis, 
kad “krikščionys”, apsigau
bę slaptosios diplomatijos 
miglomis, parduotų Lietu
vą?

.11 I 1.U..JL. I ■EBMJ-'JJU 

Radikaliai, virtą 
atžagareiviai.

“Milwaukee Leader” ra
šo:

“Francijos prezidentas 
Millerand, Francijos mi- 
nisterių pirmininkas 
Briand, ir Viviani yra, be 
abejonės, tarpe didžiau
siųjų niekšų Europoje. 
Mums beveik yra gėda 
prisipažinti, kad jie ka
daise buvo socialistai ir 
Francijos Socialistų Dar
bininkų Partijos nariai. 
Visi trys buvo kraštuti
niai radikalai. Visi trys 
labai mėgdavo laikyt 
kraujo trokštamas ir r-r- 
revoliucingas prakalbas.”
Užbaigia šitas savo pasta

bas “M. L.” sekamai:
'‘Visuomet saugokitės 

tokių kraštutiųiai-radika- 
lių r-r-revoliucionierių; 
nei vienu iš šimto jų nega
lima pasitikėt.”
Butų labai naudinga, kad 

darbininkai įsidėtų į galvą 
šitą patarimą. Jie, deja, daž
nai esti apgaunami tokių 
gaivalų, kurie dedasi dide
liais radikalais ir vartoja r- 
r-revoliucingus žodžius. Ru
sijos bolševikai ir kitų šalių 
komunistai tiktai tais r-r-re- 
voliucingais žodžiais ir su
vedžiojo žymią dalį darbi
ninkų.

Šiandie tie kraštutiniai 
radikalai jau visai išsižada 
savo r-r-revoliucingųjų prin
cipų. Bet palaukite dar ke
letą metų: pamatysite, kas 
iš jų išeis.

Pranešimos 
skaitytoyams.

Vakar gavome laišką iš 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos vado ir St. Seimo 
nario, drg. St. Kairio, kuris 
praneša esąs pasirengęs pa
rašyti “Naujienoms” visą 
eilę straipsnių apie vidujinę 
Lietuvos padėtį ir opesniais 
einamais klausimais. Kartu 
su laišku atėjo ir pirmuti
niai du straipsniai antgalviu 
“Kas dedas Lietuvoje”.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad drg. Kairio raštai visuo
met esti labai įdomus. Tur
būt niekas kitas Lietuvoje 
nesugeba taip aiškiai ir nuo
sakiai protaut, kaip jisai; ir, 
kas labai svarbu skaityto
jams, jisai moka nepapras

tai gražiai išdėstyt savo 
mintis. Skaityt jo straips
nius yra kartu smagumas ir 
pasimokinimas.

Įžengiamasis drg. Kairio 
straipsnis apie tai, “Kas de
das Lietuvoje”, tilps “Nau
jienose” ryto. .

Skaitytoju Balsai
ĮįįftlĮ.. IĮ Į 
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KOKI ČIA GALI BŪT SU 
JAIS DEBATAI?

Andais pastebėjau Naujieno
se Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo kvietimą komunistus de
batuoti klausimu: “Ar naudin
ga butų Lietuvai bolševizmas 
bei komunizmas?”

Nesuprantu, ką moksleiviai 
mano atsiekti, kviesdami į de
batus tokius gaivalus, ir deba
tuoti tokiu klausimu, kur pa
žangiojoj visuomenėj amžinai 
jau save diskreditavo. Bolševi
kams betiki tik tie jų apdumti 
darbininkai, kur nieko daugiau 
neskaito, kaip tik bolševikų 
laikraštpalaikius ir jų skelbia
mus melus apie Rusijos komu
nizmo rojų — tą “rojų”, kur 
darbininkai milionais badu tmir 
šta. Antra, kaip su tokiais gai
valais debatuosi, l^d jie pa
prasčiausiose prakalbose, jei 
tik ką išsitarsi ne taip, kaip jie 
nori, jie ima ožių balsais rėkti? 
Su tokiais fanatikais negali būt 
jokių debatų, ir kas juos dar 
kviečia debatuot, tas tik pats 
savei žemina. — J. Bardauskas.

-. ■ - - ... i

Sacco-Vanzetti byla.

Nicola Sacco ir Bartolomeo 
Vanzetti, du darbininkai nagri
nėti Massachusettse už užmuši
mą, kaip atrodo, baisiai klastin
gu budu, pasiuntė laišką pažan
gos spaudai, kuriame jie sako:

“čia nėra reikalo mums at
kartoti pasaką, kuria yra pa
remtas pasmerkimas. Buvo nu- 
megsta plonas tinklas melų ir 
nekaltus musų darbus iškraipė 
nelemti liežuviai tų, kurie dar
bininkų užtarytojuose mato tik 
‘žmonių priešus’. Amerikos ka
pitalizmas nepajiegia suprasti, 
kad žmoigus gali būti nepabūg
stančiu kovotoju prieš išnaudo
jimą ir podraug turėti protą ir 
širdį pasipiktinančius žiaurumo 
darbais. Suklastavimas buvo už
baigtas įrodymu to, kad mes ti
kime, jog darbininkams priklau
so jų darbo vaisius, šito užteko 
mus pasmerkti”.

Daugumas žmonių, kurie ne
sutinka su jų politinėmis pažiū
romis, sako, kad nagrinėjimas 
buvo teisingumo pašiepimu. Vie
nu būdų pavartotų prietarties 
sukėlimui pas teismininkus 
prieš kaitinamuosius buvo lai
kymas jų už krotų teisme, kas 
republikos teisingumo taisyklė
mis yra pasibiaurėtina ir turė

tų būti pasirūpinta, {kad to ne
būtų daugiau. Pastangos deda
ma tiesos jieškoti aukštesniuose 
teismuose. Darbininkių grupės ir 
teisybės mylėtojai prašoma dė
ti aukų jų gynimo -tikslams. 
Komiteto adresas aukoms pri
imti, Box '87, Hanover Station, 
Boston, Mass,
„ ..., ............. . ■■■ . - , ■ >

Ir šis ir tas.
Kas sako, kad šitoj šaly nėra 

darbo, tas parodo, kad jis nieko 
nežino. Darbų yra gana, tik tarp 
darbų ir žmonių stovi žmonių 
išnaudotojai.

Gelžkelių kompanijos sako, 
kad jos priverstos yra nu
mušti tarnautojams algas, bet 
jos užmiršta numušti riebias al
gas gelžkelių kompanijų virši
ninkams. Neseniai New Yorko 
Centralis gelžkelis pakėlė savo 
prezidentui Smith’ui algą iš 
$75,000 iki $100,000 į metus. Ar 
tas parodytų, kad gelžkeliai ne
turi gana įplaukų ?

šerifas Harvey, kalėjimo pri
žiūrėtojas Columbuse, Kan., kur 
angliakasių vadai A. Howat ir 
August Dorchy yra kalinami, 
nežino ką daryti. Jam paskyrus 
tik vieną lankymo dieną savai
tėje, jis pradėjo gauti Howatui 
kasdien po 8000 laiškų; visus jis 
norėtų percenzuruoti, bet, žino
ma, tai yra sunkus darbas tą pa
daryti. Kiekvienas angliakasys 
yra pasižadėjęs bent po vieną 
laišką savaitėje pasiųsti Howat- 
ui ir Dorchy’ui.

. ............................ ....................................................... !■■■

įvairenybės.
6,000,000,000,000 rublių.

Žinios iš Maskvos sako, kad 
Rusų bolševikų valdžia išleidus 
arti 6,000,000,000,000 popierinių 
rublių.

Ar galite suskailyt, kiek tai 
yra?

Imkit aritmetikos vadovėlį ir 
pažiūrėkit, kaip reikia pavadint 
skaičių iš trylikos skaitmenų.

Radot ?
Ogi: trilijonas!
Trilijonas tai trilijonas. Bet 

— galite įsivaizduot sau, kiek 
tai galėtų būt tas “trilijonas”?

Pažiūrėkime, gal gausime šio
kią "tokią nuovoką apie “trilijo
ną” svarstydami šitaip:

Dešimts šimtų sudaro tūk
stantį.

Tūkstantis tūkstančių sudaro 
milijoną.

Tūkstantis milijonų sudaro 
bilijoną.

Tūkstantis bilijonų, arba mi
lijonas milijonų, sudaro trilijo
ną....

Ar dar neapsisuko jums gal
va?

Leiskime, kad Rusija dabar 
turi 150 milijonų gyventojų. 
Jeigu tuos bolševikų išleistus še
šis trilijonus poperinių rublių 
lygiai padalintum tiems 150 mi
lijonų gyventojų, tai kiekvienas 
jų butų pusėtinas kapitalistas, 
nes kiekvienam tektų po 40,000 
(keturiasdešimt tūkstančių) 
rublių! — Al.

K. MAKNIS,

Vėl as vienas.
(Iš S. Nadsono) 

Vėl aš vienas, vėl aplinkui 
Nusileidusi naktelė....
Rūpestėliais apsikrovęs 
Liūdnas stoviu pas kapelį.

Ko man laukti? kuo tikėti? 
Kam kentėti ir dejuoti?....!
Man neliko kas mylėti, v 
Nei kam maldą paaukuoti. >

.. .  - »—t——>. > . ■ — , '■*

SKURDAS
Dvi didžiausias naujoVinės ci

vilizacijos blogybes •—-. klasių 
kovą ir skurdą gali prašalinti 
tik pramonės kaipo visuomenės 
funkcijos vedimas sveiku mo
ksliniu budu. f

Klasių pasikMiniimas visuomet 
buvo užrašytoje žmonijos isto
rijoje. Bet aukštesnioji civili- 
zacija panaikino visas privilegi
jas paremtas kilme ir kasta ir 
kapitalistinei gamybos sistemai 
liko išdirbti naują ekonominių 
klasių formą, paremtą gamybos 
įrankių valdymo santykiu.

Socialistai nesidžiaugia kla
sių ir klasių kovos buvimu ir jie 
neskelbia klasinės neapykantos. 
Jie tik nurodo į aiškų ekonomi
nių klasių ir ekonominio anta
gonizmo faktą. Kaltinti “so
cialistų agitatorių” klasinės ko
vos kurstymo tiek pat nėra pa
mato, kaip ir kaltinti meteoro
logą už audras. Tiesą pasakius 
socialistų darbuote yra vienin
telė organizuota pajiega naujo- 
vinėj visuomenėj, kuri sąmonin
gai stengiasi panaikinti visus 
klasinius pasidalinimus ir klasi
nes kovas.

Skurdas, kaipo skurdas, žino
ma nėra jokiu nauju vien kapi
talistiniu reiškiniu. Varguome
nė visuomet buvo pas mus. Bet 
seniaus skurdas buvo neišven
giama blogybė todėl, kad žmo
nės nemokėjo pasigaminti pa
kankamai reikmenų su atatin
kamų' įrankių pagalba. INauJo- 
vinis skurdas yra visai kitoks 
ir visiškai bereikalingas. Stebu
klingas darbo našumo augimas 
per paskutines gentkartes pirmu 
kartu istorijoje padėjo žmonijai 
pagaminti tiek, kad gali užtekti 
visiems žmonėms, šios dienos 
minių skurdas paeina vien iš ne
protingo ir netinkamo pramonės 
sutvarkymo.

— (Morris IIiiląuit).

Perskaitymas balsų atiduotų 
už aldermonus New York e 1919 
m. dviejuose distriktuose, kur 
socialistai sakė, kad išrinkimas 
pavogta iš jų, tapo užbaigtas ir 
jis parodo, kad socialistai buvo 
išrinkti. Tuo tarpu du demokra
tai su republikonų pritarimu lai
ko užėmę vietas ir tur būt ban
dys jose laikytis, M teisminė 
taktika ir tamaninū suktybė 
jiems leis. Turėjusiais užimti 
tas vietas buvo socialistai Alger- 
non Lee ir Edward F. Cassidy.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

L______________________________________J

(Tęsinys)

Jo ranka, katroj laikė popierą, drebėjo. Ant
ra ranka jis pastvėrė Petrą už apikaklės ir taip 
stipriai suveržė po smakru, kad tam net kvapą 
užėmė.

—Tai tu metei tą bombą!? — sušnypštė pro 
dantis.

—K^ką? — išsižiojo Petras kai nustiebtas, vos 
žadą atgaudamas. — B-b-bomba?

—Prisižink! — sušuko kvotėjas prisikišęs prie 
Petro taip, kad rodos savo iššieptais dantimis jis 
norėtų jam nosį nukąsti. — Prisižink man. Grei
čiau! Kas buvo tavo padėjėjai?

—D-dieve mano! Aš nežinau, ko jus iš manęs 
norit, — išstenėjo Petras.

__Dar man meluosi! — užsiriko kvotėjas ir 
ėmė purtyti Petrą taip, kad tam rodėsi, jog visi 
jo dantys išbyrės. — Neišsisuksi vyruti! Kas tau

padėjo padaryti tą bombą?
Petras iš baimės ėmė ne savu balsu rėkti: *
-—Aš niekados nė jokios bombos nemačiau! 

Aš visai nesuprantu, ką jus kalbate ir ko iš ma
nęs norite!

—Pasižiurėsim. Eik šian, šičia! — tarė kvo
tėjas. Ir laikydamas Petrą už apykaklės, pu
siau nešdamas pusiau vilkdamas, išstūmė jį 
iš kambario ir ilgu priesieniu nutraukė į užpaka
linę triobesio dalį, vis pro dantis šnypšdamas:

—Vistiek tu man prisižinsi! Aš jau žinosiu, 
kaip tatai padaryti! Nemanyk, kad tu man galėsi 
išsimeluot! Ne gerumu, tai kitaip, o turėsi prisi- 
žint!

Kvotėjas atidarė duris į kažkokį kambarį. Tai 
buvo sandėlių kambarys. Įsivilkęs vidun Petrą, 
užtrenkė duris.

—Dabar tu man visa ką ^pasisakysi! — tarė 
kvotėjas. Jis išsitraukė, iš kišeniaus spaudin 
tą lapelį,—kas tas lapelis buvo, Petras niekad jo 
daugiau nebematė ir niekados -nesužinojo, kas 
jame buvo išspausdinta, — o antra ranka pastvė
rė Petro 'ranką, geriau sakant vieną jo rankos 
pirštą, ir ėmė smarkiai lenkti jį atbulai.

—O Jėzau! — suriko Petras: >—• Nustok! Ar 
pasiutai... pirštą nulauš:!

—Žinoma, kad nulaušiu! Ne lik pirštą, aš 
tau visus kaulus sulaužysiu, kiek tik jų 'kūne 
turi! Nagus gyvnagius nuo pirštų nulupinesiu;

jei reiks, ir akis iš kaktos tau išlupsiu! Prisi
žink, kas tau padėjo padaryti tą bombą!?

Petras nesumanč nei ką daryti. Jis įtik rėkė ir 
gynėsi nieko nežinąs. Jis nieko negirdėjęs apie 
jokias bombas ir nežinąs, ko tas žmogus iš jo no- 
irįs. Ir, pirštą laužiamas, iš skausmo raitėsi, sten
gdamasis kaip nors jį paliuosuoti iš budelio žny-
plių, j

-Meluoji! — šaukė Gofė. — Žinau, kad me
luoji! Tu esi vienas iš tos gaujos!

—Kokios gaujos?... Ai!... Aš nesuprantu, ką 
jus sakot!

—Tu esi vienas tų Raudonųjų, ar ne?
—Raudonųjų? Kokių Raudonųjų?
—Ir tu< dar man sakysi, kad nežinai, kas yra 

Raudonienei? Argi tu nedalinai šitų lapelių 
gatvėj ?

•—Aš niekados tų lapelių nemačiau! — teisinos 
Petras. — Aš nemačiau ne vieno žodžio, kas ten 
rašyta, ir nieko nežinaių kas jame yra.

<—Ir tu m^nai, kad aš tuo patikėsiu?
—'Lapelį man davė kaž-kokia moteriškė gat

vėje... Ai! Nustok! O Jėzau, nulauši!.,. Sakau, 
kad aš niekados nepasiži arėjau į tą lapelį!

—Dar tu ilgiau man meluosi?! — suriko kvo
tėjas, dar labiau dūkdamas. — O kad aš pats 
mačiau tave su tais Raudonaisiais! Aš žinau jū
sų sąmoksk, ir tu man visa 'ką pasakysi! -r- Ir 
pagriebęs Petrą už rankos ėmė ją sukti. Petras

kai vijurkas apsisuko nugara, stengdamasis iš
vengti skausmo, ir raitydamasis vien klykė:

•—Aš nežinau!... Nieko nežinau!
—Ką tau tie tavo sėbrai gera padarė, kad tu 

taip nori juos apginti? — kalbėjo kvotėjas. Ir 
kas tau bus naudos iš to, jei mos tave pakarsime, 
o jie ištruks?

Bet Petras tik verkė ir! klykė|'s-
—Nežinau! Aš nieko nežinau! 1
—Klausai, — prisimygęs spyrė jį kvotėjas: — 

jei tu jų neišduosi, tai jie paspruks iš miesto. 
Jeigu gi tuojau išduosi, tai mes sučiupsiu! juos, 
o tave paleisime. Supranti, jeigu tu pasakysi 
mums, kas tave prikalbino tatai padaryti, tai 
busi liuosas, mes tau nieko nedarysime. Mes ži
nome, kad tą darbą ne tu sugalvojai, alc kiti, ir 
juos mes norime sugauti.

Jis pradėjo švelniai kalbinti Petrą, kad gra
žumu gavus jo prisipažinimą, bet tam ginanlies, 
kad jis nieko nežinąs, kvotėjas vėl ima sukt jam 
ranką. .

Galų gale Gofei nusibodo tas bergždžias kan
kinimas savo aukos, ar gal jam pasirodė, kad 
čia perdaug vieša vieta tokiai inkvizicijai daryti 
ir gali kas nors už durų klausytis, jis liovėsi be
sukęs Petrui ranką, bet patvėiręs abiem rankom 
jo gąlvą taip atlaužė, kad tas tik akis išvertė.

l(Bus daugiau)'

[UROPEAN AMERICAN DUREAU

<;< ri;iilsia siuntinei pinigų, 
laivakofi^ tai ir ,t.W

........

809 W. 35th St, arti S. Halsted St. 
Tel Boulevaidbll 

Valan t •;>> kasiiieni 
VakataiH: Ut; . Ket. ir Sub. iki ' 

Ned ; iki 3 po pietų.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn SL, Room 1111-18
Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted SU

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminAa ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt St 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

Veda visokias bylas, visuose 
telsnAiose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, .Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvų ifiygą.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurndestyjl 
ASSOCIATION BLD«.

19 So. La Šalie SU 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 

Panedėliais iki 8 vakare.
■amą Tel.: Hyde Park 8896 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

n So. U SoU. St. Room tM
Tel. Central 6390

Vakj 812 W. 88rd Ckeage
TeL Yards 4681.

S. BANĖS 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Rector Building 

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560

Rez. 8214 S. Halsted SU 
Tards 1015. Vai.: 6 iki • vak.

. ....................................... —1 I.IIII.M I,' 

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg. ' 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės ! 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 » 

iki 9 vakare. r

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Kandolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Ree. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3670
............. ................... • -

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Gensralis ;
Kontraktorius įr , {

budavotojaa. J
Budavojame ir taisome.

1401W. 47th SU CMcagV.

Žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, moderniško laivo.

V^RedStarLine
Išplaukia kas savaitę

New York į 
Hamburgą.
New York 

Hamburgą

Samland) (Lapkr. 80

Kroonland)
Lupland) 
Finland ....
Zeeland.....

> AmericanLine
Mongolia) New York (Gruod. 1 
Minnekahda) j (Gruod. 10 
Manchuria) Hamburgą, (Lapkr. 23 

Tikietai tiesiai i Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,800,000 tonų

Chicago: F. C. Brown, West. Paša, 
Agent. 14 North Dearborn SL

(Lapkr. 20
(Gruod. 3 

.. Lapkr. 5 
. Lapkr. 19

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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



Ketvergas, Eapkr. 3 d., 192T 8
leido motoristų pravažiuoti, Gi siams anglių nusipirkti, nes ve- '

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
Gal streikuos spaustuvių 

darbininkai.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S. Halsted St., kampas 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanljos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

VIENA KAIMINKA, 
PASAKO KITAI

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgu 

26 East W imki n f ton SI. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos! nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzle 7715

kada atėjo policistas jos nuo 
“tarnybos” paliuosuoti, ji išpra- 
džių nenorėjo jo patarnavimo 
priimti, bet vėliau su tuo suti
ko, nueidama ant pievos pasilsė
ti. Tai buvo ūkininko Herman’o 
karvė, atbėgus policisto puliuo- 
suoti.

Sako, kad ji geriau darė tvar
ką, kaip tūli policistai.

liau jų kainos gali dar augščiau 
pakilti.

Nuodinguose saldainiuose su
rado kantaridos.

I^DR.HERZMAN^1
M RUSIJOS

Pereiki!! nao 8412 So. Halsted St.
po No. 8318 So. Halsted St.

dorai lietuviuos žinomas per BĮ 
motu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

(Gydo aitrias ir chrenižkas ligai, I

Nurodo budus sutvirtejimo 
ir sveikatos. Kitos mo

terys noriai skaito.Sveikatos departamento gy
dytojai F. O. Tonney ir R. S. 
Timms pranešė, kad jie surado 
kantaridos (ispaniškos musės) 
pasiųstuose West End Ligoni
nės slaugėms saldainiuose, ku
rie buvo šešias slauges užnuo
diję.

Moundsville, W. Va. — “Buvau 
ėmusi gyduoles per nebe

daug kaip du me
tu, kadangi mano 
periodai buvo ne- 
reguliariški, atei
davo kas dvi sa- 
vaiti ir 
skausmus. Moteris 
sakė man apie Ly- 
dia E. Pinkham 
Vegetable Com- 
pound ir ką gero 
padarė mano duk- 

.... teriai, todėl, ėmiau 
Dabar periodai reguliariški 

mėnesiniai ir be skaudėjimo. Reko
menduoju jūsų gyduolę kiekvienai ir 
jus galit pagarsint Šį mano liudiji
mą, turėdama viltį kad Vegetablo 
Conrpound pagelbės kitoms, kaip kad 
ir man.’’ —MRS. GEORGE TEGAR- 
DEN, 915 Third St., Moundsville, 
W. Va.

Kiek tai merginų kenčia kaip kad 
ponia Tegarden ir nežino iš kur pa
tarimą ar pagelbą gauti. Jos tan
kiausiai užsidirba sau pragyvenimą 
trusdamos diena iš dienos nepaisant 
kaip didelį skausmą turi /kentėt. 
Kiekviena mergina kuri tik kenčia, 
panašiai, turi mėgint Lydia E. Pink
ham Vegetable Compound.

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. Ncdėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted SL, Chicago, I1L kenčiau

Naujos rųšies “tvarkadarė

Te!. Boulevard 6487,LIETUVON

35 South Dearborn Street,

f 10

B

$125.00
$135.00
$145.00

4537 S. Ashland 
Ar., Chicago, III.

Palengvins 
kuris esti,

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

r as.

vi-

Jei, Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojai ir Chirurgai
VALANDOS: rytų

1301 So. Morgai Stroel, 
Chicago, fll

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kiu gatunką. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijams. 
Raiykt angliukai dėl informaciją.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motorą, vai
tai ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

8259 So. Halsted St., Chicaro.

11 1 ji' f •"" ■ i i............................. -■*—

Telephone Van Buron 294 
Rec. 1189 Indepandence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriiką, Vyriiką, 
Vaiką ir visą chroniiką ligą 

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovar 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,

Kaipo pasekmė spaustuvių sa
vininkų pranešimo, kad jie pra
ilgino darbo valandas nuo ketu
riasdešimta keturii/ iki keturias- 
dešimts astuonių savaitei, spau
stuvių unijų darbininkai dabar 
balsuoja streikuoti. Unijų vadai 
pranešė, kad keturiasdošimts 
astuonios darbo valandos savai
tei jokiu budu negali būti pri
imtina. Jie pasakė, kad spaus
tuvių darbininkai yra nuspren
dę streikuoti, jeigu spaustuvių 
savininkai savo pranešimo neat
šauks.

Pusvalandį darė tvarką kryž
kelėj, ties Seward gat. ir Ridge 
Avė., naujos rųšies “policistė”. 
Ji su dideliais savo ragais pa
lenkė galvą ir jokiu budu nepra-

Ir vėl gręsia anglių prjtruklmo 
pavojus.

Pranešta, kad sustreikavus 
ngliakasiams Cliicogo pritruks 
anglių, nes ant vietos jų yra tik 
vienam mėnesiui.

Dabar yra patartina visiems 
išanksto bent keliems mėne-

elektros prietaisus.
Ofisas ir Labfcratorijat 1125 W. 

18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS! Nuo 16—12 pistą, 

ir nuo 0 iki 8 vaL vakarais.
Dienomis: Canal

8110 arba 857
Naktimis! Drazei 
956 - Drovor 4186

GYVENIMAS: 8318 S. Halsted St.

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

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

Swedish
Ameiilcin
Lino)
Pirmas pasažieriams patama vimas iš New Yorko iki LIEPOJ AUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į Liepojų.

S. S. STOCKHOLM __ __________ LAPKR. 12
S. S. DROTTNINGHOLM______________  GRUOD. 3 A

Trečios Klesos Kainos
J Hamburgą « ............... ................
I Piliau, Koeningsberg ir Danzing 
j Liepojų ---- - -------- ---- ------------

ir $5.00 taksų. • *
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas. 

Švedų vizos nereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York, 70 E. Jackson St., Chicago.

ASHLAND DENTISIS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“platės’’ ir “bridges”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per
regimą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės“. •

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo * 
Atdara vakarais ir nedalioms. / 
Te!.: Blvd. 9660 ;

Dr. Vaitush,O.D
Lietuvis Akiu Specialistas

i akių įtempimą, 
priežastimi galvos 

skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1558 W. 47th St.,

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo 
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant 
10 metų, šių phonographų reguliarū kaina nuo

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

Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno 
t su kiekvienu 

_ _ Ateikite pas mus ir mes 
gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP

Tik $34
l/ri T||| JusU pasirinkime iš 24 rekon 
vlLIUI a(latlb taipgi daimanto adata

■ Vl phonographų. Ateikite pas 
parodysime 
peržiūrėtas 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį 
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Leader Fumiture and Phonograph Co
1020 S. Halsted St., Chicago, UI.
Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

OnAftLILlAA I Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų 
oP8CI3IISl3S Ilgy įra sPta^Sk“eydymas su P8geI‘

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas / ofisas

Novako Vaistinė j 5100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ant viršaus Banko
Vai.: 2:30—5 ir 8:30-10 P. M. Vai.! 1-2:89 ir 6:30-8:30 P. M. 
Ned.: 2:30—4:80 P. M. Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Cseial 464 ________ Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
Spkainavimą suteikiame.

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

Tel. Monro* 2804

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Svarbus Pranešimas
KALĖDOS ARTINASI, NEUŽMIRŠKITE SAVIŠKIŲ LIETUVOJE NAUDOKITĖS 
PROGA, SIŲSKITE PINIGUS KOL MARKES PIGIOS ATEIKITE Į Slį BEN

DROVĘ KUR GAUSITE NURODYMĄ
kaip siųsti pinigus PATIEMS, kad pinigai butų išmokami ant artymesnio pašto, -ir nurodysime 
jums, kaip lengviausiai Jūsų gimines galėtų gauti pinigus Lietuvoje.

PINIGAI PARDUODAMI ŠIOJE BENDROVĖJE PAGAL PIGIAUSI KURSĄ.
Jeigu manote važiuoti Lietuvon, tai kreipkitės į gių Bendrovę, nes čia Jus gausite pigiausias lai
vakortes. Jūsų bagažai paimami nuo namų ir pristatomi iki laivo; bagažai inšiurinti ir Jums duo
dame visus patarnavimus.

MES ATGABEN SIME JŪSŲ GIMINES IS LIETUVOSV
už pigausių kainą ir atsakančiai.

Jeigu norite, kad Jūsų pinigai atneštų legališką ir gerą nuošimtį, tai pirkite pas mus aukso bonus 
Mes taipgi parduodame bonus ir ant išmokėjimo.

Visus patarimus duodame dykai. Kreipkitės,
Ofisas atviras kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro, Utarninkais ir Subatomis iki 8'valandai 
vakro, Nedėliomis nuo 10 iki 2 dienos

IBALTIC STATES OEVELOPMENT CORPORATION
Duris 205 ; i L Vj Chicago, Ilinois

Ruatta & Serenell]
817 Elne Island Avė.

ORKESTRĄ—BENĄ
Pampina visoMenu 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 4tth Court 

Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2816

KVAPSNIES IR DAŽO 
EXTRAKTAI

Likerio bude, be alkoholio 
Borboun, Gin, Rye, KimmeI 

Brandy ir tt.
1 uncijos bonkutė ,75c
8 uncijų bonkutė $5.00

16 uncijų bonkutė $8.50 
Išsiunčime čystuose bakseliuose, 

sas tavoras gvarantuojamas.
WENTWORTH CO.

9137 Houston Avė., So. Chicago, III.
Už orderius nemažiau $5.00, apmo

kame persiuntimą.

Pasekmingiausis išradimas nuo 
PLIKIMO

Jo priežastis, gydymas Ir apsaugo- 
tojas nuo 25 priežasčių, kurios veda 
prie plikumo. Galime užaugint plau
kus 21 iš 25 plikų musų stebėtinu gy
dymu.

TIKRAI IšGYDYSIME
Pleiskanos, puolimas plaukų, niežė

jimas odos ir tt.
Gvarantuojame pasekmes. Egzami

navimas. veltui.
THE TMOMAS’, 

plaukų ir odos specialistai.
300 Garrick Bldg., 64 W. Randoiph 

Tel.: Central 5851.
Valandos 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

VELTUI DUSULIU 
(Asthnia) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kuri kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. No* 
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurio išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be par 
sėkmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

FREE TRJĄL COUPON 
Frontier; Asthnia Co., 

Room 229 G. 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:

Talaphanail«

DR. A. R. BLUMENTHAL

Dienoms, 9 ryto |ki 9 vak 

»Ned. Į0 įki 12 pietf. ’•

Akių Specialistas 
4649 S. Ashland Avė, 

Kamgae 47th St.

DR. TURU
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
OHjb« yalajadost nuo 1B ryte iki

8 vakare.
ReMdeacijal 2811 W. 63rd 84.

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan 84^ 

Chicago, III. 
VĄLANDOSi Nuo 8 iki 11 ryta 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M.T.STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Namo, 
1616 W. 47th St., TeL Bonl. 160 

VALANDOS!
P iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

Canal 257
Naktinis TeL Canal 2118

--------- 3

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
piet. 6 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nue 9 iki 12 ryti.
1821 S. Halsted SU 

Kampai 18 ir Halsted SU

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 38 Metai 

Ofisasi
8149 S. Morgan St., kerti 82 SI. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

Moteriiką ir Vyrilką 
Kaipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS!

Nūs 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo lfl—2 

po piet.
Keieehoae Yards 687

man eem

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

motorą ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdiki laike ligos.
10929 S. State SI.

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 15 Metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 labea 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriiką, Vyrilką lx 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS]
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. pa piet ir nuo 7 iki 8186 vai. 
yakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

valandos ryto iki 1 vaL po plos.
Telefoną* Drezel 2880

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tel.: Yards 994

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

z
TaL Austin 787 ,

DR. MARTA \
DOWIATT-SASS.

Kątik trugrįžo ii Californijož ir 
VU tęs savo praktikavimą pa No, 

5208 W. Harrison St.
Valandosl 8—12 kasdieną ir 6—1 

vakare išskiriant nodėldienlus.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operaciją 

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

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

Tel.: Canal 279

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operaciją
2418 W. 45th St.

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 Be. Halsted St„ Chicago, PL 
kampas 18th St.

Phone Canal 257

Telefonas Pullnuan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavys Dentistas 
108D1 So. Michlgan Ar, Roeeland. 

Valandos: 9 ryto Iki 12 dieną 
Mae 1 pe pietą iki 9 vakare.

Telefonas i Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas k 

8712 South Ashland Avs^ 

arti 47-tos galviu

DRABUŽIAI. ?
Vyrams, vaikinams ir vaikams

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

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišeniui.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir auglčiau.
Vaikams drabužiai, trunka! ir V<- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, Urba gau

si pinigus

Atdara 
ned. iki 6

I 'KsRS** __
....... 1415 S. Halsted St.

Phonai Danai 947______

atgal.
kas vakaras iki 
vai.'

S. GORDON,

9 yaU

' 7’
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Listiiviu Rateliuose
CICERO.

Ciceros lietuviai dabar suju
dę statyti kuoveikiausiai savo 
svetainę, ir tam reikalui susior
ganizavusi Liuosybės Namo vių Lhiosybos Namo bendrovės 
Bendrovė veikia kiek galėdama, šėrų galima pirkt kroipianties į 
Sujudę jie dėl to, kad žiema jau L. Švėgždų, 4904 W. 14th St., 
ateina, o svetainė dar nebaigta ir Kimoko ofise.
statyt. Eina didelė agitacija, Į Ateinantį sekmadienį, lapkri- 
kad surinkus pakankamai pini- čio 6 d., Liet. Liuosybės Namo 
gų ir suskubinus darbų. Kai ku- bendrovė rengia iškilmes sve
rte bendrovės direktoriai pašven- tainės statymui paminėti. Kaip 
čia visų savo 1 
bendrovės reikalams, pardavinė
dami Šerus ir agituodami, dėlto 
darbas iki šiol ėjo sėkmingai.
Dagi tie, kur pirma buvo prie
šingi sumanytajam darbui, da
bai’ prisideda ir perka bendro
vės šėrus. Butų labai gera, kad 
ciceriečius paremtų ir chicagie-

čiai, tapdami bendrovės daliniu- no recenzento rašyta Naujiono- 
kais arba paskolindami jai pi- se). Visas gi to busimo spektak- 
nigų baigti salei statyt. Kai ei- lio pelnas nutarta skirti Lictu- 
ceriečlai pasistatys sau puikių 
salę, tai tuomet ir chicagiečiai 
panorės greičiau nuosava salę 
pasistatyti, o juk salės jiems 
irgi labai reikia. Cicero Lietu-

vos našlaičių šelpimui.
— Svečias.

K. Misius atvyko iš 
Lietuvos.

Apsako Lietuvos invalidų 
vargų.

Kviečiamas savo tėvo, Kazys 
Misius atvyko Chlcagon iš Lie
tuvos šį nedėldienį, Spalio 80, 

___ g_ ~__________ ____r_______ ____k 1921 į savo tėvo namus, 8344 S. 
liuosesnį liukų 3-čią vai. po pietų publika susi-1 Auburn Avo. Tūlą laiką atgal

rinks prie naujosios svetainės laivakortė jam buvo pasiųsta 
ties 14ta gatve ir 49to Court ir per Naujienas ir jis atkeliavo 
paskui iš ten eis į J. Pilkio sve-, White Star Linijos laivu. Pagal
tainę, kame bus prakalbos 
įvairios pramogos.

— A. Balchunas.

PRANEŠIMAI.
Liet. Darbininkų Tary 

bos Konferencija.

evcros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

________  1 ■ 1

Kosulys ir persišaldymas.

šiam laiko metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasikmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą’* Cold and Crip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 30c.—Greitą 
pagalbą nuo kosulį duoda

I
gevera’s

Cough Balsam
(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir pagalba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni 
26 centai. Visose Aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWĄ

SVEIKOS JAKNOS 
Sveikas Gyvenimas.
Jusųsjaknos — sveikos ar apsunkytos, 
veikiančios ar neveikiančios — pada
ro skirtumų 
tarpe sveiko, 
linksmo gy
venimo ir nu
silpnina dva
sią ir nepasi-i 
sekimų. Ap
galėti ne veik
lias jaknaa, ap

IRTERŠ
JVER 
PILLS

gali prietvarį, svaigulį, aitrumą, už
degimą, galvos skaudėjimų ir mėly
nes, — nėra goresnio pasaulyj kaip 
Carterio Mažos Jaknų Pilte, čystos 
daržoves.

Mažos Pilės—Maža Doza— 
Maža Kaina.

K. Misiaus papasakojimų, White 
Star Linija duoda geriausių pa
tarnavimų Kaune, Danzige i)’ 
pilnai užganėdina keliauninkus 
ant savo laivų. Kaune esą agen
tu, kurie nupiešia nuo keliau
ninkų bereikalo apie keletą tuk- 

stančių auksinų nežiūrint į tai, 
kad kelionė esti pilnai apmokė
ta. Bet White Štai’ Linijos sky
rius Kaune duoda teisinga pa- 

I tarnavimų. Keliauti White Star

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją įvyks ne
dalioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, MeldaŽio sevtainėje, 2242 
VVest 28 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus į konferencijų 
(po viena atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

Iš DŽIAUGSMO PIRKĘS
KORTAS.

Vienas Taunleikos siuvėjas 
lietuvis K. K. nuėjęs sankrovon 
pareikalavo lošiamųjų kortų. Už
simokėjęs 50 centų pasigyrė 
sankrovininkui:

— Tai iš džiaugsmo nusipir- Linijos laivais esu labai malonu
kau kortas. -----1------------- ---------------v

— O ką, gal laimėjai kur-nors 
kaip-nors daug pinigų?

— Ne, pinigų tai nelaimėjau, 
bet už viena dolerį gavau divor- 
sų. Kiti divorsą gauti moka šim
tais, o aš už vienų dolerį!

Ir linksmas išėjo sau.
kodėl pons korespondentas ne- 
pasiindomėjai sužinoti iš to siu
vėjo, kaip galima gaut divorsas 
už vienų dolerį? — Zeceris],

Roseland. — “Aušros” Mokykla 
prasidės 8 d. lapkinčio, 7:30 v. vak. 
“Aušros” kambariuose, 10900 S. Mi- 
chigan Avo. Bus mokinama Lietuvių 
kalbos gramatika, aritmetika ir ang
lų kalba, 
kad visi 
klntis.

Visus norinčius lankyti 
meldžiarm ateiti ti> vnlcai*ą, 
galėtume sykiu praduti mo-

Aušros M. Valdyba.

JIESKO PARTNERIU.
JIEšKAU PARTNERIO ANT fer

mos. Turiu gerą vietą — galima ge
rą pelną daryti iš kairių. Mažai pi
nigų turint galima įstoti.

Atsišaukite
11750 So. Ashland Avo. 

VVest Pullman, III.

REIKIA DARBININKŲ
s—«***■ r i “■r—i ** *“ ivrr

_______MOTERŲ
REIKIA MOTERŲ SORTA- 

vimui skudurų.
Atsišaukite

1848 — 16th St.

REIKIA 50 MERGINŲ SOR- 
tavimui naujų vilnonių atkarpų. 
Atsišaukite

B. COHEN & SOfTS, 
1244 So. Union Avė.

REIKIA MOTERŲ, PATY- 
rusių ir nepatyrusių sortavimui 
popierų. Atsišaukite Continental 
Papei- Gratin^ Co., 1451. Sontli 
Peoria St.

PARDAVIMUI_ _
PARDAVIMUI BUCERNĖ ir 

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

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI BIZNIO NAM IS 

(saliunas) su fixtures ir visais įtaisy
mais geroj vietoj dėl lietuvio West 
Sidę, priežastįs pardavimo turiu du 
bizniu.

JUSTIN MACKIEVICH, 
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1G78

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS.
Praeitų subata buvo draugiš

kas vakarėlis d. M. Dundulienės 
namuose. Dalyvavo artimesnieji 
draugai scenos mylėtojai ir vei
kėjai. Vakarėlio programai pa
sibaigus buvo bendras pasikalbė
jimas apie naująjį d. Dundulie
nės parašyta ir nesenai pirmų 
kaitų statytų MeldaŽio salėj 
scenos veikalų “Dvi seseris”. 
Vaidintojai,'kurie dalyvavo pir
mame statyme, nutarė dar tų 
spektaklį pakartoti ir parodyti, 
kad veikale vaizduojama tik šių 
dienų patvirkusį buržuazijos gy
venimą ir kad jame (veikale) 
nėra tokių nepadorių žodžių ar 
išsireiškimų, kurie netiktų spau
doj vartoti (kaip kad buvo vie-

Dramatiško Ratelio reguliaria su
sirinkimas įvyks ketverge, lapkričio 
3 d., kaip 7:30 v. v. vakare p. M. Mel
daŽio svetainėj. Visi ratclicčiai pra
šomi susirinkt laiku, nes turimo daug 
svarbių reikalų. — A. Jusas, Sckr.

Pirmyn Mišrus choras rengia va
karų su šokiais ir programų nedėliojo 
lapkričio 6 d., Liuosybės svetainėje, 
1822 Wabansia Avė., pradžia 7 v. vak.

— Komitetas.

Cicero. — Ciccrd Lietuvių Liuosy
bės Namo Bendrovė rengia nedėlioj, 

• lapkr. 6 d. iškilmes Svetainės staty-

i ir valgymas esąs labai geras. K.
Misius labai džiaugiasi, kad
Naujienų Laivakorčių Skyrius 
nuskyrė jo kelionę per VVhite 
Star Linijų.

Kazys Misius atsižymėjo Lie-
tuvoj kaipo kareivis. Jis ištar-: mo pradžiai paminėti. Kurios drau- 

rVa t gijos priklauso tai bendrovei, kviečia-» navo Lietuvos kanuomenej Kc mo8 butjna{ dalyvauti. Apvaikščioji- 
pusantrų metų ir tarnavo mo pradžia 8 vai. po pietų prie 14- 

tOR gatvės ir 49 Ct. Bus prakalbos, o 
paskui eis į Pilkio svetainę, 4837 W. 
14-ta gt. Bus šokiai. — Komitetas.

“Pirmyn” Mišrus Choras rengia 
draugišką vakarėlį, su programų, 
sekmadienį, lapkr. 6, Liuosybės Sa
lėj, 1822 VVabansia Avė. Pradžia ly
giai 7 vai. v. Kviečiame visus gau
siai atsilankyti. — Reng. Komitetas.

Burnside. — SLA. 63 kuopos mo- 
, —susirinkimas bus laikomas 
penktadienį, lapkr. 4, 7:30 v. v. —

REIKIA MERGINŲ AR PUS- 
amžių moterų darbui.

5300 Federal St.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortavimui skudurų. Ateikit prisi
rengę dirbti. Daugiau gausite mo
kėt, nei kitoje vietoje, nuolatinis dar
bas.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
saldainių krautuvė arba Ice Cream 
Parlor. Pardavimo priežastis, turiu 
du bizniu. Labai gėrei vietoj, prie 
32-os ir Halsted St., prie pat Mildos 
teatro. Labai gera rietą nusimanan
čiam apie tokį bi?nj, 8150 S. Halsted 
St., Tel. Blvd. 3305.

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

2956 S. Union Avė.

PARSIDUODA BIZNIS
Labai pigiai parsiduoda elektros 

mašinos batų siuvimui ir taisymui, 
visi šapos įrengimai, kurpaliai ir apie 
du tūkstančiu porų čebatų, moteriš
kų ir vyriškų. Parinktinė vieta lie
tuviui; pigi renda; gera proga pa
daryti puiktj biznį už Chicagos. At- 
•tiSaulcUte Naujienos 431.

PARDAVIMUI GROSERNE 
labai geroj vietoj, 4 kambariai 
dėl gyvenimo, biznis išdirbtas 
gerai atsišaukite 3245 S. Par- 
nell Avė.

PARDAVIMU1 AR MAINYMUI 
Puiki farma 40 akerių; 28 mylios nuo 
Chicagos. Riebi žemė; geri budin- 
kai; sodas, gyvuliai, mašinos ir tt. 
Savininkas eina į biznį. Taipgi par
duos pigiai arba maino ant išmokėto 
gero namo, 2 ar 8 pag. Nepraleiski
te progos.

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

. DIDELIS BARGENAS
Įmokėdamas $600 nupirksi 2 pagy

venimų po 5 kambarius medinį namą. 
Įmokėdamas $1,500 nupliksi 8 pagy
venimų po 6 kambarius mūrinį namą. 
Parduosim pigiai, arba mainysim ant 
automobilio, biznio ar loto.

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

PARDAVIMUI BIZNIAVAS 
nuirtas su dviem lotais pakraštį 

Chicagos, arba mainysiu ant 
biznio. Kas mylėtų gyventi ant 
tyro oro, tarpe žydinčių gėlių, 
atsišaukite į Naujienas 433.

PARDAVIMUI GROSERNE, 
arba atiduosiu rendon. Biznis 
per 40 metų neša pelnų. Parduo
du todėl, kad išvažiuoju iš Chi-

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ 
netoli Stanwood, Michigan. Ge
riausia bulvėms ir grėpsams. 
Cash $500.00. J. O. Mingo, 26 
VV. 71 st St.

Didelis Balius
Parengtas

Draugystės Šviesos žvaigždės No. 1.
Įvyks Subatoj, Lapkr.-Nov. 5 d., 1921 m.

C. ZATURSKIO SVETAINĖJE, 
4512 So. Wood St. 

Pradžia 7-tą vai. vak.
Kviečiame širdingai visus lietuvius ir lietuvaites dalyvauti šiame pui

kiame baliuje. Kviečia KOMITETAS.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiin

Stanley J. Maths John Žitkus

$200. Atlyginimo
šiuo yra siūloma už parodymą, pagal kurio gali
ma butu suareštuoti ir nuteisti S. G. Mahrats’ą, 
Stanley J. Mahtą ir Johną Žitkų, ar bent kuriuos 
du iš jų, 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, I1L

MII1IM

ne
daugelyje musių. Keliuose mū
šiuose jis buvo sužeistas, bū
tent, mūšyje su bolševikais ne
toli Dvinsko 1919 metais; vė
liaus mūšyje su lenkais prie 
Lantvaravo ir kitam mūšyje 
prie Druskininkų. Išstojęs iš 
Lietuvos kariuomenės, K. Mi
sius tarnavo prie Amerikos Rau- nosinis , . T. T. . . penktadienį, lapkr. 4, 7:30 v. v., sa-
donojo Kryžiaus, Kaune, kaipo io36 E. 93-čia gatvė. Malonėkit 
vertėjas.

Kazys Misius papasakojo, kad 
Lietuvoj yra labai daug karei
vių sužeistų mušiuoso ir tapur 
sių invalidais ir, kad tie karei
viai invalidai iš niekur negau
na pageltos. Daugeliui jų stoko
ja kojų ir rankų, ir jie neturi 
iš ko nusipirkti dirbtinių kojų ir rinkt laiku, nes turim svarbių reika- 
rankų. K. Misius pasakoja, kad "<• ~ Sckr- K~ J“riionM-

L. S. S. 81 kuopos menesiais <»usi- 
1 rinkimas įvyks subatoj, lapkričio 5 d., 
lygiai nuo 8 vnl. vakaro, Liuosybės 
salei, 1822 Wabansia Avė. Centro 
Raštininkas prisiuntė Sąjungos virši
ninkų nominacijų blankas, kurias 
urnai reikia gražinti. Visi kuopos na
riai todėl yra kviečiami nominacijoj 
dalyvauti.

— Kuopos Raštininkas.

visi nariai susirinkt, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstyt, taipjau bus ren
kami darbininkai Maskarado baliui, 
kurs įvyks lapkr. 20, K. of P. salėj, 
9281 Cottage Grove Avė.

— Sekr. B. Barniškis.

Cicero. — Lietusių Raudonos Ro
žės Pašolpinio K Ii ubo susirinkimas 
įvyks penktadieni, lapkr. 4 d., 7:80 v.

• v. Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Av. 
Gerbiami draugai malonėkite susi-

didelis skaičius berankių ir be
kojų invalidų prašė jo jam išva
žiuojant, kad jis paprašytų 
Amerikiečių Lietuvių pagelbos 
bent tiek, kad jie galėtų įsigy
ti dirbtines rankas ir kojas.

REIKIA 0ARB1N1NKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKIA PATYRUSIŲ LAN- 
gų mazgotojų. Atsišaukite.

62 W. Washington St.
Room 31.

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

i VYRŲ REIKIA. GALI PADA- 
ryt $15.00 į dieną ar daugiau, nuola- 

, tinis darbas. Gera proga vyrui tu
rinčiam $300 kapitalo. Pinigai sau
gus. Patvrimas nereikalingas. Kreip
kitės, 105 N. Clark St., Room 525.

i REIKTA PARDAVĖJŲ, VISAM, 
ar daliai laiko, patyrimas nereikalin
gas, nes mes išmokinsime pardavėjy- 
stės veltui ir gali uždirbti, koliai mo- 
kiniesi. štai kur prog-a ekstra pini- 

I gų pasidarymui.
A. C. KRUEGER,

1 58 W. Washington St., Room 420

cagos, 3759 S. Halsted St

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtures, pigiai. Kreipkitės.

J. KRAUSE,
918 W. Madison St.

Phone Haymarket3016

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
Geras biznis ir pigiai parduo
siu, vyras mirė, moteris negali 
daryt biznio. Kreipkitės tele
fonu: Canal 3628.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, maišytų tautų apgy
venti)). Priežastis pardavimo; išva
žiuoju į Taetuvą. Trumpu laiku turi 
būti parduota, kas pirmutinis tas lai
mės. Atsišaukite, 2501 W. 46th St., 
Phone Lafayette 4421.

DIDŽIAUSIAŠ BARGENAS Brigh- 
ton Paike — pardavimui naujas mū
rinis namas 3-ių pagyvenimų po 6 
kambarius: elektros šviesa, maudy
nės, ir visi naujausios mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio namo, loto, automobi
lio, ar kokio biznio.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI 16 SERŲ 

Mildos T.eatro B-vės. Telefo- 
nuokit iki 10 vai vakaro, Canal 
5918.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

geroj vietoj, biznis išdirbta, 
parsiduoda labai pigiai.

1614 W. 46th St. MOKINKIS
REIKALINGAS VYRAS SU- 

prantantis elektros darbų. Turi 
kalbėti lenkiškai. Atsišaukite 

New Peoples Electric Co.

PARDAVIMUI PIRMOS Lie
sos saliunas. Pardavimo prieža
stis — du bizniu. Kas pirmesnis, 
tas laimingesnis, 929 W. 12 St. 
kampas Sangamon St.

(Apgarsinimai)

PRAKALBŲ MARŠRUTAS.
Rengiamas Lietuvos Maisto 

B-vės, idant supažindinti Chi
cagos Lietuvius su Lietuvos eko
nominiais reikalais. Kalbės vie
nas iš žymiausių kalbėtojų N. 
P. Radis. Prakalbos atsibus 
sekančiose kolonijose:

Seredoje, Lapkričio antrų 
dienų, aštuntų valandą vakare, 
K. Bajorūno svetainėje, 12001 
Halted St., kampas 120 gatvės, 
West Pullman.

Ketverge, Lapkričio trečių 
dieną, aštuntų valandų vakare, 
J. Grigaliūno svetainėje, 8430 
Vincennes Avė., Chicago, III.

Pčtnyčioje, Lapkričio ketvirtų 
dieną, aštuntų valandą vakare, 
M. MeldaŽio svetainėje, 2244 W. 
23rd Place, West Side.

Panedėlyj, Lapkričio septintų 
dieną, aštuntą valandų vakare J. 
J. Ezerskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina St., Town of Lake.

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

Pranešimai
^ĮĮTn arWJTir-_ri cnt ■* AR** n

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
įvyks septintadienyj, lapkričio 27 d., 
Liuosybės svet., po num. 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto* 
Visos kuopos malonėkite išrinkti de
legatus, nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Centralinį Komitetą 
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. — J. J. Čeponis, sekr.

S. A. L. Ex-Kareiviu 3-čios Knnnns 
suriri’-klmas bus laikomas penktadie
ni, lapkr. 4, 7:80 v. v. Raymond Cha- 
pol salė i, 816 W. 81 st St. Visi na
riai privalote ateiti, kad bendrai pa
sitarus dėl paminėtimo Karo Paliau
bos dienos lapkr. 11, šv. Jurgio Pa
rapijos snlėt — Veikiančios Komirf- i 
jos Raštininkas,

Juozapas Elvikis.
S. A. L. Ex-Karefvfu Centro susi

rinkimas iwks penktadieny, ’ankr. 4, 
8 v. v. Ex-Kareivių l-nws Kuonos 
Skaitvkloi, 4603 So. Mnrshfio|d Avė. 
Visu Kuopų atstovai malonėkite susi
rinkti laiku, nos turime <laug svarbių 
reikalų aptarti. — Centro Valdyba.

—
L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 

kuris buvo šauktas pereito! nedėlioj, 
dėl tūlų priežasčių susirinko mažas 
skaičius narių, tai susirinkimas ofir[- 
jaliai neįvyko, dabar Šaukiamas susi
rinkimas ivvks nedalioj lapkričio 6 d„ 
11 vai. iš rvfo, Naniienn n^me, 1739 
So. Halsted St. Visi senjeii kuopos 
nnrinj mnlonnkite atsilankyti ir naujų j 
nnriu atsiveskite, turime daug svar- ' 
Ha reikalu: rinkimai Vuonn* valdvhos 
kitiem* vvotnrvis, tninai rinbimni Pil
domojo Komiteto. Kviečio viens

— Valdyba.

1711 W. 47 St.

REIKIA VYRO PRIE Ž1RK- 
lių ir pagelbininkų darbui į 
serap jardų. Nuolatinis darbas. 
Rclianco Iron & Steel Co., 2137 
S. Sawyer Avė.
te1 ."1 ............ . ...... . ................. .

AUTOMOBILIAI I

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su namu ar be namo. Namas 2 
flatų po 4 kambarius, gagas, elek 
tra ir įrengtas, Anton Zanoska, 
2051 Coudter St.

PARDAVIMUI SALIUNAB, 
lietuvių kolonijoj. Biznis senas 
ir geras. Parduosiu pigiai.

3749 So. Halsted St.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir fduvimo; 
klesoR. dienom!r Ir vakarai®.

Speciali® skyrius mokinimui opo
nuoti giuvaire mažiną. Mažiną va
ro augšta elektroa spėka, kaip kad 
triaučių žapose.

Master Sewing Schoal

PARDAVIMUI 2 FORDAI: TRO- 
kas 1917 m., touring 1921. Abu ge
rame stovyj. Parduosiu pigiai. Kai
na nuo $85.00 ir aukščiau. Nepra
leiskite progos, nes tai yra didelis 
pigumas. Galima matyt visada

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

PARDAVIMUI SALIUNAS 
laba geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis važiuojame į kitų mie 
stų. Atsišaukite

432 Naujienos

Principais* 
JOS F. KASNICKA 
190 North State SL

K a m pas l,ake St. 4-fl. I

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Roeeland. — R. L. D. S. S. Ben
drovės visų šerininkų susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 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 plikimo klausimas. Todėl 
malonėkjte riet šėrininka! susirinkime 
dalyvauti. ,, -- Direkcija.

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERS MARI- 

jonos Bružytės-Trutlerienės, kilusios 
iš Tauragės. Prieš karą gyveno Cni- 
cagos mieste. Jei kas ją žinotų, ar 
Ji pati .meldžiu rašyti man adresu: 

uzepa Bružytė, Vilniaus g-vė 169, 
Raseiniai, Lithuania.

JIEŠKAU SAVO DfiDfiS TZTDO- 
riaus Kosko. Šiaulių apsk., Vileikių 
kaimo, turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti pats arba kas žinot meldžiu 
pranešti. j

KAZ. KAZDATLIUI
938 W. 83 St.

BAKANOAI_ _ _
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
lę sąžiningą pasiūlymą. Sėklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas, kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavų snringsų 
phonographas su rekordais ir dai- 
nvanto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Biznis 
nuo senų laikų. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Sy
kiu 4 kambariai gyvenimui, 
5200 So. Union Avė.

NAMAI-ZEME. ‘

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SL,

Te):. Harrifion 1421. Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNfi ir GRO- 

sernė labai tirštai apgyventoj vietoj, 
nėra kitos bučemės per 4 blokus. Biz
nis eina gerai, ir cash. Parduosiu la
bai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti 
biznį dykai. Pardavimo priežastis, 
turiu du bizniu. Turiu parduoti j 
trumpą laiką. Cash and Carry Market 
704 W. 69th St., Chicago, III. Phone 
Went. 2898.

PONO RANDAUNINKO ATIDAI 
$5 iki $10 į mėnesį nupirks 14 arba 

akerio vištoms vietos, mes panko 
linaim iki $2,000 pasibudavoti namą. 
Kreipkitės 5850 Archer Avė. neda
liems, arba 1620 Ashland Block, 155 
N. Clark St. Daugelis namų aubdivi 
rijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arba rašykit.

APSIVEDIMAI.
ESU NAŠLYS 30 VASARŲ; NO- 

riu sutiktj sau Ilgią, dorą moteriškę 
greitam apsivedinvnl. Geistina, kad 
turėtų keletą skatikų pagelbėti mane 
biznvje. Doros moteriškės rašykite, 
atsakymą duosiu kiekvienai, — bet 
nlekniekiautojoa negaišinkite nė štam
pų.

“NAŠLYS”,
3857 So. BMffted St., Chįctjfo;

PARDAVIMUI KEPTUVE, LABAI 
geroj vietoj. Galima pirkt su namu 
arba tik biznį. Pardavimo priežastis, 
partnerių nesutikimas.

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

PARDAVIMUI ICE BOX tin- 
kamas bučeriui ar aaliunui. 
Taipgi pardavimui saliunas.

Atsišaukite
2607 S. Halsted St.

BARGENAS GREITAME PARDA
VIME 2 lotai prie Rockwell St., arti 
44-os gatvės $550 vienas — du blo
kai nuo mokyklos ir bažnyčioj lieta 
gatvė ir apmokėta.

M. H. TAFT, 
5100 So. Kedzie Avą. 
Tel. Prospect 455, 159.

BARGENAI
Pardavimui 2 pragyvenimų medinis 

namas po 4 ruimus, geram stovyj. 
Rendos $30 į mėnesį. Kaina $2,000.

3 pragyvenimų mūrinis namaa, taip 
kaip naujas, po 6 ruimus, cimento 
beizmentas. Kaina $6,500.

2 pragyvenimų mūrinis katage po 
4 ruimus. Rendos $30 i mėnesį. Kai
na $1,900.00.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 3Mh St*

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz

niavome merginoms, paslsiuvlmul 
sau dresžs.

VALENTINE 
DRESSMAK1NG COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės vpatiškai arba ražy- 
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 šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitchea Preparatery Schooi, 
4509 So. Ashland 

Chicago, n.


