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i teistas karo teismo pafkorimui 
už nužudymą be jokios prie
žasties kito karcivio. Prieš to 

j kareivio pakorimą prezidentas 
turėjo užtektinai laiko jo baus
mę atmainyti, jei butų matęs 

. reikalo tai padalyti.

senate
Dar vienas “specialas” 

prigavo žmones
LEWIS VRL BARASI 

FARRINGTONU.
SU

nieko

Petlura atmuša bolševikus

Graikai puola Albanija
Išvilijo iš žmonių $1,000,000, 

žadėdamas didelius pelnus, ir 
paskui tuos pinigus prašvil
pė.

Farringtonas nemato 
blogo panaikinime “check 

off” sistemos.

Ukrainiečių vadas valdąs viek 
visų Podolljų.

2,000,000 bedarbiu 
Amerikoje

Bedarbė buk mažėja.

Anglija užgyria Rusijos pasiūlymą Graikija puola Albaniją
Didelis skandalas senate
Senatorius Watson kaltina, kad 

Amerikos kareiviai Franciioj 
buvo karla'mi ir šaudomi be 
jokio teismo. Senatas tyri
nėsiąs kaltinimus.

VVASHJNGTON, lapkr. 
—Didelis triukšmas i^cįlo 
nate keletą dienu atį 
viešai, senate, senatorius Wat- 
son iš Georgia apkaltino, kad 
su .Amerikos kareiviais Franci- 
joie buvo elgiamąsi nežmoniš
kai ir kad jie buvo kariami be 
jokio teismo. «

Senatorius Watson sutiko 
stoti prieš bile koki komitetą 
ir prirodyti savo kaltinimų ted- 
sinmmų, taiojau pristatvti liu
dyto jus, jei bus užtikrinta 
jiems neliečiamvbė. O nelie
čiau! vbe yra reikalinga todėl, 
jis sakė, kad vienas teistas už 
žiaurumus ofiiceriaus tebėra 
liuosas, o Sid Hartfield tano 
nušautas už tai. kad ris liudi
ju prieš senato komitetą, kada 
tasis tyrinėjo West Virginijos

X 
se- 

kada

Watson sakė, kad jam papa
sakok) Riurižę iš Francrios ka
reiviai ir kad iis turis fotograr 
fiiu, kurios rodo pakartuosius 
Amerikos kareivius, kurie buvo 
padavė mindų ant savo oficie- 
riu ir kurie už tai liko sušaudy
ta l»e jokio teismo.

Tnlri kaH’nima parėmė ir 
senatorius Borah ir parodė vie
na toki paveikslą senatoriams. 
Paveikslas rodė kelis pakartus 
kareivius.

Kartuvės kareiviams.
“Kiek senatorių žino”, klausė 

Watson, “kad paprasti karei
viai buvo sušaudomi patylomis 
deUi kokio nors nusiskundimo 
prieš tuhis oficierius, ir kad 
jie turėjo Dasibudavoie kartu
ves. ant kuriu kareiviai buvo 
kariami diena iš dienos, be jo
kio karo teismo ar kokio nors 
tar'’vmo? Aš turiu fotografi
jas vienos tu kartuvių, ant ku
riu 21 baHas kare;vis liko pa
kartas auštant, kada fotoigra- 
fiia buvo nuimta, o kiti tuo 
tarpu laukė stovykloje pakori
mo. rytas iŠ rvto”.

Wa!son sakė, kad jam ka
reiviai pasakojo ir kad jis ga
lįs nrirodvti. kad Amerikos kar 
reiviai buvo šaudomi oficierių. 
kad i’e beveik badavo, kada 
Amerikos maistas kuone dy
kai buvo atiduodamas Franci- 
jai ir kad jie buvo barbariškai 
baudžiami, jei bandydavo pa
rašyti namiškiams apie esamą 
padėti. Kareiviai gi buvo su
šaudomi nedideliame miškdlyi 
už stovyklos.

Tik 9 esą sušaudyti.
Senatorius New iš Indiana 

patėmijo \Vatsonui, kad karo 
trismų rekon^ai rodo, jog tik 
28 kareiviai tapo nuteisti Fran
ci io i sušaudymui ir kad iš jų 
tik 9 liko nužudyti, o visiems

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštif 

Iš Kauno. Skaitykit visi
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

kitiems bausme liko atmainy- 
tna. Visi jie buvo teisiami ka
ro teismo ir jie nebuvo kalti
nami už karinius nusidėjimus.

Senatas liko sujudintas to
kiais sunkiais senatoriaus Wat- 
son kaltinimais, o niekurie se- 
natoriei ir labai pasipiktino tais 
užmetimais ir todėl iškįlo la
bai aštrių ginčų tarp jų ir 
\Vatsono.

TeČ’au senatais visgi išrinko 
sncciaiini komitetą, kuris tu
rės ištirti Watsono kaltinimų 
teisingumą. IVtgi tam komi
tetui nesuteikta reikalingų į- 
galiojimų, tad kitą dieną sena
torius Bra.ndegee įnešė rezo
liucija, igalioiančią tą komite
tą daryti tyrinėjimus.

Dabar prasideda reikalavi
mas. kad komitetas ištirtu ne
tik Watsono kaltinimus, bet ir 
visą adminitsraciją Amerikos 
armijos Franci joje. To rei
kalai! ia ir senatorius Reed, ku
ris turjs daug nemalonių ad- 
ministTaciiai dokumentų. Kiti 
gi senatoriai griežtai priešina
si tiems tyrinėjimams. Tad ga
lima laukti smarkaus susikir
timo, kada prasidės svarsity- 
mas apie paskirimą pinigų iš
laidoms tyrinėjimo komitetui.
IVatson nestos prieš komitetą.

Senatorius Watson irgi ne
mažai triukšmo kdlia, atsisaky
damas stoti prieš tyrinėjimo 
komitetą. Jis sako, kad komi- 
f tas neturi galės jį pašaukti 
’indvti ir kad visus savo pri- 
^nrodvmus jis paskelbs tiesiai 
senate.

Jis tai ir daro. Jis kasdie 
«enato daro vis naujų užmeti
mu karo valdžiai Franciioj, 
''•riduoda nauju įrodymu ir vis 
-ako. kad duosiąs dar daugiau 
Icodymti. kada ių gausiąs. De- 
’o| to senate kita aštriu susi
kirtimų ir protestų prieš toki 
Watsono elgimosi ir net būna 
gnim-ojimn. Jis jau pridavė 
ve7eta fotografių u, rodančiu 
"akartus, kain įgiltuosius, taip 

neerrus kareivius.
“Kareivio gyvenimas Franci- 

•’oi b”vo labai Skirtingas”, sa
kė Watson, “nuo gyvenimo 
Tnngt. Valstijose tokio Henry 
pord, kuris nepasiuntė savo 
Rtinaus kariauti, nuo John D 
RockfcUerio, kuris nepasiuntė 
•unaus kariauti, nuo J. P. Mor
gano. kuris nepasiuntė sunaus 
kariauti.

“Armijoj neturi būti vietos 
brutnliškumui. Ar mes negali
me turėti žmonišku karvedžių, 
kaip George VVasliington ar 
gen. Grant. musų armijoj?” 

Senatorius Edge iš New Jer- 
-ev. atsakydamas į tulus Wat- 
mno užmet i m us, paaiškino apie 
du to senatoriaus minimus pa
bartuosius. Jis sakė, kad vie
nas tapo pakartas už užmuši
ma franeuzo, o kitas kareivis 
*‘x,koneveik? 7 metų mergaitę, 
kuri nuo to mirė.

Užginčija VVatsono kaltinimas.
CJNCINNATI, lapkr. 3. — 

Kapt. Larner, kuris pabuc^ivo- 
:o kartuves Gievcr, Franci joj1, 
vnie kuriu veikimą tankiai mi
ni senatorius Watsonas, sako, 
kad senatorius likęs suklaidin
tas tnlų žmonių ir kad kartu

vės Hkb prabudavotos vieno ka*

---------  VARšAVA, kųikr. 3. — Gau-
INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. toiųis žiniomis, Petluros spė-

3. — Angliakasių unijos prezi- ko9t kurios įsiveržė iš Ruimu- Valdžios raportai rodo, kad da- 
* dentas Lewis vėl susibarė su nĮj(>s į sovietų Ukrainą, dabar bar Amerikoje yra apie 2,000,-

1NDTANAPOLIS, Ind., lapkr. Illinois angliakasių prezidentu valdo beveik visą Podoliją.
— Trokštantįs greito pratur

tėjimo ir didelių pelnų žmonės 
vėl šluostosi savo ašaras, ne
tekę ir paskutinio savo turto.

WASH1NGTON, 1«pkr. 3.—

3.

Graikijos kareiviai įsibriovė
pietinę Albaniią, kuomet Ser- jįe 8edi fcderalhuame teisme ir 
bijos kareiviai eina iš šiau- klausosi bylos 
rėš.

IT ONDONAS, lapkr. 3. — Pa
sak gautų iš Bari. Italijoj, žinių, 
Albanija yra puolama netik iš 
šiaurės, bet ii* iš pietų. Į pie
tinę Albaniją įąibriovč Graiki
jos kareiviai, kuomet siaurėjo 
į Albanija briaujasi Jugo Sla-

Farringtonu. Mat kada uni jos ;
viršininkai išsiuntinėjo distrik- Kamenec Podolską po smar- 
tu prezidentams instrukcijas, kal1s mūšio su raudonaisiais ka 
kad jie neleistų kasyklų savi-i reiviais ir jie paskelbė, kad 
ninkams laužyti kontrakto ir miestas bus sėdyba Petluros 
atsitikus tokiam laužymui elg-| valdžios. Taipjau įsakė visų 
tusi savo nuožiūra, Farringlo- (paįmtii miesteliu valdžioms pri-

apie jų žuvu
sius pinigėlius ir dideles viltis 
gauti dar didesnius pelnus. Byla 
eina prieš teisėją Anderson, o 
kaltinamųjų suole sėdi Alpha 
Holaday iš Muncie, Ind.

Tas “specialias” irgi rinko 
nuo žmonių ■ pinigus, žadėda

mas, juos tuojaus atiduoti žmo- 
. nėms su 75 nuoš. pelno. Ir 
I žmonės jam likėjo ir dėjo pas-

Dvdis Graikija spėkų yra į- kurinius savo pinigus, ir netik 
vairiai apskaitomas — nuo 1-, patįs dėjo, bet ir savo draugus 
200 kareiviu iki 12.000. Perėjų- ir gimines ragino dėti ir laukti 
šieji Albanijos rubež.ių karei- žadėtųjų dūdelių pelnų.
viai yra gerai apsidrikUavę šau-l 
turais ir kulkasvaidžiais ir 
na juros kryptin.

Graikijos legacija Ryme 
turi patvirtinančių žinių.

ei-

nc-

Anglija priima Rusijos 
pasiūlymą >

Mato ta'me žingsni r>rie ekono- 
• minio kooperavimo.

Žmonės tiek dėio, kad jis ne
bespėjo imti pinigus ir turėjo 
net įkurti Holadav Investment 
Co. Dėjo netik paprasti darbi
ninkai, kurie mažai nusimano 
anie investavimą pinigu, bet 
dėjo ir pasiturintis žmonės, 
kurie, rodos apie tokius dalykus 
turėjo nusimanyti. Bot ir juos 
patraukė troškimas didelių pel
nu. Taip vienas daktaras, 
Carl Schultz, liūdiio. kad jis 
savų pinigu jdėio $2,500, pas
kui dUr prikalbino savo giini-

Thip )rnn«i*»Hnn fiipd wi+h the nn'* nes ir draugus įdėti dai’ $18,- 
master at Chic»po, III., Nov. 4, 1921 
ap rcniilr^H hv the art of Ort. S. 1917

IONDONAS, lapkr. 3. — 
Anglijos užsienio reikalų minis- 
terH lordas Curzon pasiuntė 
Ruriios prekvbos ir pramonės 
ministmui Krasinui nota. 
Rnri’os užsienio reikalu 
mMerio čičerino nota, 
bmiča tūlomis sąlygomis 
riimti atmokėsimą
skolų, padarytu iki 1914 melų.

lordas C.urzon sako, kad An- 
"liios valdižia jaučia, jog Rūši
ms valdžia, siūlydama pripa
žinti skolas “įžeiwū į vianatinį 
♦aka. kuriuo ji cali atsiekti sa
vo skelbiamo tikslo — būtent, 
ekonominės kooperacijos su ki- 
♦omis šalimis”.

Sakomai, kad prem.ieras 
T3oyd George išreiškė pageida-

apie 
mi- 
siu- 
pn-

R usi jos

000.
| Holady taip surinko iš Dela- 
ware pavieto žmonių $1.000,- 
000, ir visus juos prašvilpė. 
Prašvi’nes tuos pinigus jis at
sidarė teisme ir galbūt liks nu
teistas kalėjiman ilgesniam ar 
trumj)csni<.m la'ikui. bet kas iš Į 
to? Žmonės vistiek pinigų iš 
io nebeatgaus, nes iis jų nebe
turi: jis juos prašvilpė, pralei
do. Bet žmonėms yra didelio 
vargo. Kiti ]>er kdis metus 
sunkiai dirbo, taulpi.no. patįs 
skursdami, kad nereikėtu ba
dauti nors senatvėje, bet dabar 
neteko paskutiniu tu savo su 
dideliu vargu surinktų skatikų.

ISPANT.TA MOBILIZUOJA DAR 
DAUGIAU KAREIVIŲ.

v’tnią pasitarti su Krasimi apvijau 150,000 kareiviu pasiųsta
•kolas ir kad -todėl konferenci- 
’a įvyks galbūt už kelių dienų.

Lapkričio 11 d. busianti šventė.

WASHINGTON, 1.2.— Mū
šių paliaubos diena, lapkr. 11 
d., bus paskelbta nacionalinė 
šventė garbei nežinomo Ameri
kos kareivio, kuris tą diena bus 
nalaidotas Arlington kapinėse, 
kongresas jau priėmė rezoliu
ciją, prašančią prezidentą ir vi
sus valstijos gubernatorius pa
skelbti ta diena švente. Tiikimą- 
si, kad Hardingas išleis pro
klamaciją už ‘kelių dienų.

Liepia leisti Sllezijon tik 
gimusius.

BERLINAS, 1. 2. — Talki
ninku ambasadorių tarvba pa
siuntė nota Vokieti jos ambasa
doriui Paryžiuje, įsakančią Vo- 
k'etijos valdžiai neleisti į Sille- 
riios plebisoifto zona jokių ki
bi žmonių, išėmus tik ten gi
musius. Tarvba sako, kad Vo
kietijos valdžia esanti kalta už 
ten buvusius sumišimus.

ten

181 nenartiniai laimėto Petro
grado rinkimuose.

RYA, 1. 2. — Trijų dienų 
rinkimuose j Petrogrado sovie
to išrinkta 705 komunistus ir 
18! nepartinius delegatus.

prieš sukilusius maurus.

MADRIDAS. lapkr. 3. — 
120.000 Ispanijos atsarginių 
kareivių 1921 m. klesos tapo 
pašaukta prie ginklo.

Šiandie išsiųstu į Moroko dar 
20,000 kareivių, taip kad dabar 
kariaujanti su sukilėliais mau
rais armija siekia 150,000 ka
reivių. Bet ir ‘tokia didelė ar
mija visgi sukilėlių neįstengia 
nuveikti.

Amerika mažina savo skolas.

WASH1NGTON, lapkr. 2. — 
Iždo sekretorius paskelbė, kad 
spalio man. šalies skolos su
mažėjo $465,000,000. Dabar vi
sos skolos siekia $23,459,148,- 
196.59.

eiNlGŪ KURSAS.
Vakar, lapkr. 3 d., užsienio pini 

•ni kaina, perkant Jų na mažinu kai’ 
už 25.000 dolerių, bankų buvo akai 
*nma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ......—......  $3.9°
Austrijos 100 kronų ..................  4
Jlalndios 100 kronų .............. $7.1'
Ponilos 100 kronų ............... $1K.0r
Finu 100 markiu ................... $1 0'
Frnncjfos 100 frankų ........... $7.3'’
Ttaliios 100 lirų ......................  $4
Lietuvos 100 auksinų ............. 50
T enkn 10n nw'kiu ................ 7
Olandu 100 guldenų ............ $3^1
Norvegu 100 guldšnų ....... $13 7*
švedu 100 kręnų ................ $22. or
Šveicaru ioo kronų $18 50
Vokietijos 100 markių 50c

tusi !
nas pareikahno niekurių paaiš
kinimu. Lcwis į tą reikalavi
mu piktai atsake, kad tik jis 
vienas iš visų distriktu prezi
dentu nesuprato instrukerin ir 
pareikalavo aiškinimų. BHgi 
Lewis i 
vyks laužymas kontrakto, tai 
bus duotas distriktų viršinin
kams smulkmeniškos instruk
cijos.

Kiek žinoma, Farringtonas
vi 
už palaikymą “check off’ sis
temos, kadangi jis nemato to
je p'stemojc naudos unijai.

Tikimari. kad Illinois anglia
kasiu konvencijoj Peorijoij 
^varstys iškilusius ginčus tarji'dimą valdžios. 
Farringtono ir Ley’is. 
tonas i 
sako, kad Lewis “netiesioginis 
įsakymas” streikuoti neturi 
reikšmės. Jis todnd priešinsis 
streikui iki nebus tiesioginio 
nuo. Lewis įsakymo streikuoti.

Angliakasių streikai Illinois 
valstijoj, kviečiant Farringto- 
nui, tapo atšaukti ii’ visi an
gliakasiai sugrįš į darbą. Strei
kai buvo kjlę be jokių įsaky
mų, vien pačiu angliakasių liue
su noru.

, OCM) bedarbių. Mėnuo atgal bu- 
Maištininkai vaikai' paėmė vę 3,0000,000 bedarbių. Tuo gi 

laiku darbą radę apie 1,000,- 
000 bedarbių, nors daugiausiai 
jie dilba ne pilną laiką. Abd- 
nai padėtis buk gcrvjasi. Už
darytosios dirbtuvės atsidari
nėja, kitos priiminėja naujų 

j darbininkų, industrija pradedan 
. Netolimoj ateityj 

ra palei Zburč upe, iš priežas- tikimąsi dar didesnio pagerėji- 
ties skubaus petluristų verži- . vo

nios nuo Galicijos rubežiaus. -----------------------
Smarkiuose mūšiuose, kurių r AAA aaa i j •

pažinti tą Pethiros valdžia | utiruuiumų, 
Nė vieno bolševikų pulko nė- b atsigauti.

paaiškina, kad kada j- fu.jj tesėsi 48 valandas, bolšc-t h.nniliIJuU V3IKU 
mžymas kontrakto, tai Hko visai suinu§ti. ’ ’ ’ * 1

Paėmę Gusiatinų potluristai 
nužudė kiekvieną vietos sovieto 
nari.

Maištininkų agentai už bol-

Daug Rusijos gyventojų turės 
mirti badu delei stokos pa
gelbės.

ra prieiincas skelbimui streiko H™ni praneša, kad ao-
WASHINGTON, lapkr. 3. — 

5,000,000 vaikų Volgos srityj 
badauja, nuo pusės iki dviejų 
trečdalių 15,000,000 Volgos gy
ventojų turės mirti badu, jei- 

. ....... gu nebus suteikta ūmios ir di- 
Jis išeisiąs at- pagcllios, negu gali su-

. Farring- sišauki'ina. kviečiantį visą teikti labdaringos draugijos.

vietų kareiviams įsakyta budi 
Dasirengilsiais trauktis net iki 
Dniepro upės, jie bus reikalas.

Sakome, kad Petlura skubiai 
vyksta iš Rumunijos j Kaino* 

, nec Podolskų, kad apėmus ve-

nenori jokiu streiku ir mina sukilti prieš sovetu ■ ii • 4* i* • I * *džią.

Townley kalėjime

val Dar daugiau žmonių ir vai
kų pavojuje bado, nors jiems 
dar ncprisicina badauti.

Karolį internuos ant Ma 
daira salos

Sala jau prirengta jo ir 
priėmimui.

žitos

LISBON, lapkr.. 3. — Jau 
viskas yra prirengta, kad pri
ėmus buvusį Austrijos-Vengri
jos karalių Karolį ir jo pačią 
Žitą, kaip tremtinius, ant vie
nos Madeira salų, pasak gau
tos čia telegramos iš Funchal, 
svaigiausio įmesto ant tų sa-

Tarybos tarp talkininkų ir 
Portugalijos apie Karolio iš
trėmimą ant Madeira salos jau 
baigiamos vesti. Kartu su Ka
roliu į ten bus ištremta ir Ži
la. Apie jų vaikus bus nu
spręsta vėliau, bet galbūt bus 
padaryta sulig Karolio norais.

Riaušės Jeruzolime
JERUZOLIMAS, lapkr. 3. — 

Penki žmonės liko užmušti ir 
13 sužeista kilusiuose čia sumi
šimuose, laike kurių mesta ir 
bombą. Sumišimus pagimdė 
irabų užpuolimas ant žydų .

Nušovė lietuvį
GRONERVILLE, HI1. — Sjia- 

Mo 30 dieną vietos lietuvis Ig
nas Jucius su savo kaimynu 
’enku, pasiėmę šautuvus išėjo 
nn’ikiu šaudyti. Ir Jucius ne
begrįžo gyvas. Buvo nušautas 
m t vietos. Kokiu įbudu tai at
itiko, nežinia. Vdlionis paliko 

n p Ii u dm c brdlus Stanislovą, 
Ritą (?R.) ir Petrą ir seseris 
Pranciška, Doimicdlę, Eleną ir 
Moni (?R.) ir tėvus. *— Vi S.

JACKSON, Minu., 1. 3. — 
A. C. Townlcy, prezidentas 

Nonpariisan lygos, šiandie tapo 
uždarytas Jackson pavieto kalfc- 
iiman, kur jis turės išbūti 90 
dienų už peržengimą Mirmeso- 
tos maišto įstatymų. Aukščiau
sias teismas nesenai atsisakė jo 
bvlą peržiūrėti. Jo bvla tęsėsi 
apie tris metus ir iškįlo delei 
jo vedimo agitacijos prieš ka
rei via vi m ą.

Townlev atvyko kalėjiman 
labai pavargęs po dideles kam- 
nn.niios North Dakotoje ir po 
ilgos 
biliu

Vokiečiai atbūdavęs 12 
miesteliu

300 m. kelionės automo- 
iš Fargo, N. D.

5
TOLEDO, O. 1. 3. — Motina 

ir keturi jos vaikai sudegė ug
nyj, kuri simaikno jų sankrovą 
ir narną.

ĮMONES SUDEGfi.

PARYŽIUS, I. 3. — Vokieti
jos sindikato atstovai vakar 
pasiūlė Franci jos paliuosuotų- 
jų tenori jų ministeriui Lou- 
cbeur, atbūdavoti 12 miestelių 
Somjmc distrikte. Kaimai bus 
ntbudavoti vokiečių daubų ir 
medžiagomis, o iškasėjai atbū
davo j imo bus priskaityti prie 
kontribucijos. Jie sako, kad 2,- 
500 darbininkų atbūdavęs tuos 
miestelius j metus laiko.

RYGA, L 3. ~ Maskvos ži
nia sako, kad Amerikos Šelpi
mo administracija suorganiza
vo 120 virtuvių Petrograde, ku
rios išdalina po 60,000 kepa
liukų duonos badau j anti oms 
vaikams.

» I
1 Į-L - ii-. - *U..i -I*, ly. Ja ..

taulpi.no
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j KasDedasiLietuvoj
Iš Lenku okupuotos 

strities.
4- Valstiečių suėmimai. Aną 

dieną atvaryta Vilniun ir čia pa
sodinta Lukiškių kalėj iman 29 
vyrai ir berniukai iš Dargužiu 
sodžiaus ties Valkininkais. Sy
kiu su jais 5.X buvo tame so
džiuje suimta dar apie 60 vyrų. 
Bet jie — vyresnieji — po “tar
dymo’* tapo paleisti. Tarp paso
dintųjų yra ir nepilnamečių, 
tarp jų antrojo Vii. Seminarijos 
kurso mokinys Jankauskas Jo
nas, kuris po spalių, m. 1 d. įvy
kių iš Vilniaus porai dienų bu
vo išsiprašęs pas tėvus. Visi ki
ti — ūkininkai ir jų sūnūs, ku
rie dirba žemes ūkio darbus. 
Valstiečiai skundžiasi, jog tai 
esą didelis jiems trukdymas: 
bulvės dar nenukąstos, rugiai 
dar nepasėli. Už ką juos kaltina 
— dar nesužinota.

— (“Vilnius”).

3. Lietuvos Gelžkclių Sąjun
gos Inž. V. Pauliukonis ir N. 
Janulevičius.

4. Matininkų Profesinės Są
jungos M. Dauknys.

5. Aukštųjų Kursų gamtos 
skyriaus klausytojų atstovas 
M. Neuronis.

6. Socialistų Liaudininkų De
mokratų PartŲos J. Makaus
kas.

7. Aukštųjų mokslų mokslei
vijos socialistinės kuopos •— 
Čereška.

8. Farmacentų Sąjungos V. 
Katarža, K. Mažonus ir P. Rau
donikis.

9. Kauno Medicinos Draugi
jos Dr. J. žoingUlys,

10. Aukštojo mokslo Uimani- 
tarinio skyriaus atstovas prof. 
E. Volteris.

11. “Sočiai —demokrato” 
dakcijos K. Bielinis.

12. Agronomų Sąjungos 
ziliunas.

13. Teknikos Draugijos 
J. šiinoliunas.

14. “Varpo” Redakcijos 
D-ras J. Buzclis.

15. Gydytojų Sąjungos Kau
ne D-ras Fuksas.

16. Aukštųjų Kursų Matema
tikos Fizikos skyr. gtst. Z. Že
maitis.

17. Lietuvos Valstiečių Są
jungos D-ras VI. Lašas.

18. “Varlio” Bendroves — 
D-ras Alseika. 1 \

19. “Lietuvos Ūkininko” re

dakcijos F, Bortkevičienė.
Prie šios rezoliucijos prisi

dėjo:
20. Lietuvos Prisiekusiųjų 

Advokatų Tarybos Vicc-Pinmi- 
ninkas O. Fjnkclšteinas,

Šią rezoliuciją pasirašė susi
rinkimo įgaliotieji.

Re-

Ka-

inž.

MILDA TEATRAS
3140 South Halsted St.

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

• “Bazaar”.

Del Lietuvos Universiteto.
Spalių 5 dieną Prof. Mokyto

jų Sąjunga sušaukė visuomenės 
ir mokslo organizacijų susirin
kimą apsvarstyti universiteto 
kūrimo klausimui. Susirinki
mas nutarė, kad universiteto 
įsteigimas tuoj yra reikalin
gas. Todėl nutarė kreiptis į 
Seimą ir vyriausybę, reikalau
damas, kad universitetas butų 
Įkurtas tuoj, nelaukiant, kol 
bus priimtas Seime statutas ir 
kad pirmoj eilėj butų įsteigti 
šie fakultetai: teisių, mnanitari- 
nis, matematikos — gamtos, 
agronomijos, technikos ir me
dicinos. Be to, nutaria nikalau- 
tLJ^ad butų duota galimybės 
lankyti universitetą ir kariams 
baigusiems vidurinį mokslą, 
kurie nėra angštai surišti su 
frontu.

t r»l» IHMtHin * -'<*» ■

Susirinkimas Įgaliojo pirmi
ninkaujantį pil. Žygeli, inž. Ši- 
moliuną, Z. Žemaitį ir aukštų
jų kursų klausytojų atstovą

rezoliuciją St. Seimo Prezidiu
mui ir Ministcriui Pirmininkui 
ir paskelbti visuomenei, kvie
čiant ją paremti šiuos nutari
mus.

Rezoliuciją pasirašč:
1. Lietuvos Mokytojų Profe

sinės Sąjungos Centro Valdy
bos B. Žygelis jr A. Jakučionis.

2. Lietuvos Sociaklemdki’atų 
part. V. Čepinskis.

pio

Kur seniausia,
Ten geriausia.

nB

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
O 1)ROADWAY J  NIAV YURH.N.Y. j

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Ąiba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

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

lietuviai važiuodami j Piliąvą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

SusineŠimas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Dahzigu ir Liepojum, o dėl lietuvių taf 
trumpas ir parankus, kelias namon dasigauti .

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

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

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

PANEDĖLIAIS:
SEREDOMS: —
PĖDNYČIOMS: .

Utarninkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.

Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.

===== — ĮŽANGA: ■
Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centą Apačioj 30 centų

$350.00 vertes dovanu
Bus išdalinta ant

Maskinio Baliaus
Rengiamo

L. L. PASKOLOS STOTIES, ROSELAND, ILL.
Kuris atsibus

Nedėlioj, Lapkr.-Nov. 6-tą, 1921
CHAS. STRUMILŲ SVETAINĖJ

158 E. 1074h St., kampas Indiana Avė.

Pradžia 7:00 vai. vakare. Įžanga su malkoms 65c., be maskų 85c.

Pfftflbrjfrupo^ MdVarm ^40.00 pinigais.
Antros grupos dovana $30.00 pinigais dovanoms.
Trečios grupės dovana $20.00 dovanoms.
Pavienių dovanos taipgi nemažos ir jų labai daug. Malonėkite 

atsilankydami atsiimti visus.

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 val.'vak.
Kviečiame širdingai visus lietuvius ir lietuvaites dalyvauti šiame pui

kiame baliuje. Kviečia KOMITETAS.

y

Turner Bros. Clothing Co
Roosevelt Road prie Haltsted St.

Lietuvon ir iš Lietuvos
t

LAIVAKORTES

SENIAUSIA

Aaonturfl
VIENYBE
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,- Karaiiaučiij ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia 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.

ĘUROPEAN ĄMERICAN RUREAU 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
Gėija tįsia siuntimas pinigų, 

laivakortes, pasponai n l.t.

Ifenl Esfiilei, Paskolos, 
liisiirinai ir i.f.

Į 809 W. 35th St, arti S Halsted St.
Tel Boulevard 6H

Valandos. 9 iki 6 kasd.cna
Vakarais; Ket. ir Sub iki 9 vakare

Nca ; iki 3 po pietų.

Žemesnės kainos
Geresnės vertės

Abejus dalykus atrasit didžiausioj West Side 
drapanų krautuvėj.

MUSŲ PARODYMAS

SIUTŲ—OVERKOTŲ 
naujausios mados, geriausio audeklo, kuris yra 
išdirbamas mums įžymiausių Amerikos drabu
žių išdirbejų kaipo:

Kuppenheimers,
Kart Schaffner & Marx

Fashion Park ir
Stratforęl Drabužiai.

Ypatybė
2 kelinių siutai.

Regtiliare vertė $50 po $37.50
Šios drapanos yra rankoms siūtos, geriausios 
vertės čysto vilnono. Turime daugelio modelių 
ir labai įvairios patrinos ir spalvų. Šios yra la
bai pažymėtinos vertės.

Kiti siutai po $25.00 iki $75.00 Y 
Overkotai po $25.00 iki $75.00

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

{T 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.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St., Chicago
J,------------------------- - ------- ----------------------------------- .---------- ---------- --------------------------- ----------------------g

———————•—■ 1 1 —     r--  —

PRAŠAUNIKRUPį BE DOZOS
I Tik ištrink kūdikiui krutinę su

I Vicks V: m oru b niosčia I

Visur motinos vartoja išlaukini gy
dymą — V1KS VAPOKUB MOS
TĖS — yra nuo krupo kūdikių 
slogų.

Nereikia naudot dozomis. Tik 
įtrink gerai su VICKS' — gerklę ir 
krutinę — apdengk flanelių ir pa
lik lovos paklodalus palaidus apie 
mažiuko kakliuką, taip, kad medi
kai iškai sutaisyta galėtų kvėpuo
jant įtraukt per visą naktį.

Paprastai, vieno karto vartojinvas 
VICKS naktyj, apsaugos nuo kru
po užpuolimo.
VICKS turi savyje laiką — išmė
gintos gyduoles — kamparas, 
mentholas, eukaliptas, čiobreliai ir 
tarputino alyva taip sujungta j 
mosties formą, kad kūno karštį jos 
kvapas pamažu prašalina, įtrau
kiant su kiekvienu kvapo trauki
mu. Gali palikt iniegkambario 
langus atdarus, įleidžiant gero 
Šviežio oro.
VICKS yra taip pat geru nuo vi
sokių susižeidimų mažiems — įsi- 
pjovimo, nudegimo, nusibrozdini- 
mo, vabalų įkandimo ir odos ligų. 
Pardavojama visose vaistynėse 
po 35c.

VICKSv VapoRub
Virš 17 milionų puodų iš vartoja
ma kas metai.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

M 9 Sfl
”VIENYBĖ”

EINA DUKART 
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 šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Tai. Randolph 2898

k. anais
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn StM Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus uUrafaką ir 
ketvergę. Nedėlioms nuo 9 fld 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakare.

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

ADVOKATAS
Ofisas vidurnrieetyji 

A8SOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panediliais iki 8 vakare.

■amų Tel.: Hyde Park 8896

Kur vienybė, 
Ten galybė.

P b
p 
P bj

in- 
ra- 

rei-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
ėykito mums laiškus, 
kalaukato musų piniginio 
kurso įr knygų katalogo.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

n So. La Šalie St. Room BM 
Tel. Central 689fl 

Vak4 812 W. 83rd Stw CKcafn 
Tai. .Yards 4681.

Su visokiais reikalais 
krolpkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St. 8 
Brooldun, N. y.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted 8t. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki B vak.

Tel, Haymarket 8669
JOSEPH y. GRIGAI 

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

iki 9 vakare.

■ i

GVARANTUOJAME DAUGIAU 
KIAUŠINIŲ.

“Po davnjui “HEN PEP’ savo viš
toms per 30 dienų, ir jei patiksite, kad 
nededa DAUGIAU KIAUŠINIŲ, nei 
kad pirmiau, nepaisant kokį maistą 
ar toniką vartojai, sugrąžink neišnau
dotą dalį ir mes urnai sugrąžinsime 
kiekvieną įmokėtą centą.”

“HEN PEP” tai yra VIENINTĖLIS 
tonikas kuris NIEKAD NESUMILI- 
NA padaugint kiaušinių ir su virš 
gvarantija neimi jokio riziko. Parsi
duoda po $1.00 už baksą, arba musų 
SPECIALIS SIŪLYMAS $2.00 dide
lis, baksas, turįs tris kartus daugiau 
nei mažieji baksai (pilnas sezono 
reikmuo). National Fonnula Co., 1829 
Westminster Bldg., Chicago.

f
GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

Į305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899

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

Seeley 3670

Frank Waitekaitis 
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos kle>- 
sos laikrodžių taisytojas.

1827 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA 

Generalis j 
Kontraktorius |x 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

DR. A. MONTVTD
Lietuvis Gydytojas ir CUrnrgM 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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. NedėJ. pagal sutarimo. 
1261 So. Halsted SL, Chicago, 111

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
TeL: Yards 413

Tarpe Herinitage ir Paulina.
Suvedame dratue 
ir sudedame fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės p-U 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. D |rbą vi
suomet 
tuoj ame,

Taiptf 
elektr.

krautuvę ir taisome viską 
Uųsų kainos priainjMnos- 
t- '■ ' •1 ■. • •

IMPERFECT IN ORIGINAL

gvaran

laikome 
Įrankių 
tamieje
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V’ADCCDAlVndVPI I fi C ' ^nigus» mokėdamas algas savo |\ Vz 11 E u F vz Ii U L 11 V 1 J Vz O j subankrutijusios politikos skel-

eikvoja alkanos Rusijos liaudies darė ne koki ten “social-patrio- go, III. Krasauckėlis — kas jis? ■ 
1 pinigus, mokėdamas algas savo tai” “išdavikai”, o patys to ko- — Tai “didvyris”, pasižymėjęs S

Elizai r. thc triukšmingomis ist-j J 
rijomis su moterėlėm, (apie tai J 
savo .alku buvo laikraščiuose ■ 
rašyta), be jokio mokslo, tam-į m 
sus, amžinai neišsilavinęs žmo- « 
gus. Ir toks sutvėrimėlis leidžia-! £ 

o , ma dabar su maršrutu per lie- J 
“Draugė” Pctrikieuė paskelbė tuvių kolionijos, mokama jam ■ 

prakalbų maršrutą Elizabetho alga, leidžiama pinigai keliones ■ 
Krasauckėliui, prasidedantį Al- lėšoms, pragyvenimui. |-į
bany, N. Y. ir baigiantis Chica- |

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos ko! egi 
Ją; Ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kutuose mo
terims ir mer
ginoms.

DATRIJOTIZMAS
Padėdamas tuii būt 
pasargos žodis 
IO W A STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, LA.

miteto draugai, patys komunis
tai.

Paukštis ir Co. dabar grasina 
teismu sukalusiems maištą drau
gams. Ir visa tai yra daroma 
varde alkanų žmonių šelpimo....

bėjams Lietuvoje?
♦ * 

A

Progresistūs pradėjo “valy
mosi” darbą. Nesenai jos išme- 

Į tė iš savo tarpo žinomą Chiea- 
Į gos veikėją Dundulienę, o dabar 
iNewarko 10 kuopa išmetė ne
mažai pasidarbavusią progresiš- 
Čių susivienijimui Buziutę—Ka- 
zanauskienę. Kazanauskienė ta
po išmesta be balsavimo (dau
gumai narių protestuojant) vie- 

I pa- 
’' braukimu, (taip buvę iš centro 

įsakyta) vien tik todėl, kad jos 
vyras esąs ne komunistas ir, o 
sveteliau! juokias iš bolševikų!

V. Kapsukas, kalbėdamas apie 
“Lietuvių Moterų Progresyvį 
Susivienijimą” sako; kad kadai
se gal toks vardas ir turėjęs šio
kios tokios prasmės, gi dabar 
tik rėžias ausį ir jis reikią pa
keisti.

Reikia pilnai su tuo sutikti. 
Organizacija, kurioje randa sau 
vietos panašus dalykai, neverta 
nešioti progreso vardo. Tai tik 
fanatingų davatkų sosaidė, tik 
išmainiusių kunigą ant juke
lio.

. T . , c .. . , Baltimores lietuviai iki šioliai
Anwr. Liet. Suvaziavi- neturėdavo patogios vietos pa- 

mo Reikalu. įrenginiams, tai nei nesusirink- Į 
-----------  davo niekad tiek daug publikos, i 

kiek dabar kad susirenka į pa
rengimus. Nebuvo galima suži
noti, kad lietuvių jaunuolių yra 
gerai pasilavinusių smuiką val
dyti. Taigi minėtame koncerte 
turėjome pragos pamatyti nau-1 
jus veikėjus. Jaunos mergaitės 
ir berniukai griežė smuikais, i , . R „, , , , . . .i nos sekretorės plunksnos
deklamavo, dainavo ir suvaidi- 11____.......... ,.......  fx
no vaizdelį “Dvi kūmutės”, 
reikia sakyt, kad tikrai gerai 
vaidino kūmučių girtuokliavimą.1 
Publika turėjo iinksmaus juoko, i 

Nuo visų rengiamų vakarų 
pelnas liekas svetaines naudai. 
Taip bus iki lapkričio 13 d. Du 
vakarai savaitėje rengiama.

— Zigmas.

Waterbuty, Coniu — Dul. 
UeL Kun. Gcdeniino Draugija 
savo mėnesiniame suvirinkime 
Spalių 23 d. išklausius Progre
syviu Draugijų Sąryšio atstovų 
raporto, proponuojamą Ameri
kos progresyvių draugijų bei 
veikėjų suvažiavimą užgyrg, ką 
viešai ir paskelbia, nes mes pri
pažįstame, jogei vienybėje yra 
galvbė.

Did. Liet. Kun. Godemino 
Draugija paveidaura. kad bu
siančio suvažiavimo rengėjai 
taisydami suvažiavimo prog
rama nemirštu ir Amerikos 
pašaipūnių draugijų reikalų. 
Nes dažnai atsitinka, jogei ne
labas draugijos narvs stambiai 
draugiia nuskriaudžia ant vie
tos. ir išvažiavęs j kita miestą 
prisirašo tenai prie draugijos, 
niekam nekliudomas, ir 
laukia nm<»os draugi ia 
kniaukti. Musu supratimu, 
su®i vieni insios Amerikoie 
šelpines draumios, turėdamos 
savo centrą bei pasirinkę vieną 
iš laikraščiu savo oromu, vie
šai Rvarstydnmos savo bendrus 
reikalus vnlėhi tam bi’ocui už 
akiu užbėgti. Galėtu ir daug ki
tu naudirm* sau ir visuomenei 
re’knhi attikti.

Mes galime už pavyzdi sta
tyti kad ir vietinį Progres. 
Draugijų Sąryšyj. Bet nelygi
nant mes daugiau galėtume nu
veikti savo ir Lietuvos reika
lais. turėdami panašų visos 
Amerikos liet, draugiiu sąryšį.

Sckr. S. Senkus.

Krislai

BALTIMORE, MD.

nus
tik

IMl-

Po pasikėsinimo ant Lietuvos 
užsienio ministerio, kun. Puric
kio gyvybės, “Naujienose” tilpo 
vieno žydų korespondento 
straipsnys, kur jis nurodo, kad

Mergaičių ir berniukų koncertas.
Spalio 29 d. Lietuvių Svetai

nėje, Hollins gatvėj, buvo Įdo
mus koncertas. Jdomus tuo, kad 
programų išnildė jaunos mergai
tės ir berniukai. Tie vaikučiai 
tai yra (bent didžiuma jų) Va
karinės Mokyklos mokiniai. A. 
Kurilaitis, apie trys metai atgal, 
sumanė Įsteigti Lietuvių kalbos, 
rašybos ir skaitymo Mokyklą. 
Ifepradžiu daugelis tik tyčiojosi 
iė Kurilaičio sumanymo, bet da
bar tau kiekvienas mato, kad 
jis dirbo naudingą lietuviams 
darbą. Daugelis vaikučių čia gi
musiu jau pusėtinai prasilavino nio subankrutijimą Lietuvoj 
lietuviškai rašyti ir skaityti. 
Taigi ir suaugusiems, kurie tik 
nori, minėto] mokykloj gera pro
ga pasimokinti.

kia jieškot “krikščionių” abaze, 
kunigų lizde. Minikų klioštory 
Kaune.

Dabar dėl tų nurodymų tei
singumo nepriseina abejoti. Pra
slinkus koletai menesių po pnsi 
kesinimo, Lietuvos vyriausybė 
vis “neįveikia” piktadarių sura
sti....

O reikia neužmiršti, kad Lie
tuvos žvalgybininkai turi nepa 
prastai gerą uoslę. Jie suodžia 
“bolševistinį dinamitą”, jie suo
džia slaptas, po žeme Įrengtas 
spaustuves, jie suodžia visokiu® 
“komunistų komitetus”, jie sr.o 
džia viską, kas tik nėra pažy
mėta klerikalizmo žyme.

aš minėjau, kad “pa- 
iš augšto” lietuviams 
badaujančiai Rusijai

Andais 
skyrimas 
komiteto 
šelpti yra nelemtas dalykas. Da
bar prieš tą “paskyr’mą” šuke
le lermą New Yorko draugijų 
sąryšis. Minėto drau<g:jų jurišio 
konferencijoje delegatai kaltino 
“nuskirtą komitetą” (suside
dantį iš Mizariuko, Petrikienės, 
Paukščio ir Co.), kad jis pats 
save pasiskelbęs, idant pasipini
gavus; kad tai esanti apgavikų 
šaika ir tt. (žiūrėk “Laisvės” 
No. 244). šitokius priekaištus

Sutaupys laiką! Sutaupys darbą! 
Sutaupys drapanas!

Nėra tokio muilo padaryta, kuris 
išvalo arba nušvarina drapanas 
ekonomiškiau arba greičiau nei

KIRK’S

AMERICAN 
FAMILY
S O AP

be mažiausio sugadinimo vilnonių, lininių 
arba leisinių.
Taupyk apvyniojamą popierą, nes gausi brangią dovaną. 
Gaukit dovanų surašą nuo savo groserninko 

arba

Pinigai iš 
iRockfordo

hos 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

Lietuvon
DR. A. R. RLUMENTHAl

Aklą Specialistas 
4649 S. Ashland Avė.

Dienom*. 9 ryto iki 9 rak

Pinigus iš Rockforch 
Lietuvon galima tiesis i 
siųsti per S. J. Petrau 
ską, Rockford Real Es 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi 
siunčiami Lietuvon grd 
čiausiu budu ir už pin’ 
gų siuntimą pilnai atsi 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford. TU

Tel. Rnulrvard MK7

0

DR. TIKU 1
1900 So. Halsted Si

Tel Cenal 21 IR 1
Dfla* vaJandoa nuo 10 rrt* 

8 vakare
K««id*»>r41a 2H11 U M.

Tel. Prospect 8466
1..... .  ..... .............

iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiim

Pinigai iš 
Kenoshos

Telephone Yard® 5032

OR. M. STUPNICK
VALANDOS Nuv H Iki II rrt.

JAMES S. KIRK & CO., 1238 W. North Arenu., Chioaga

vien- LietuvonPAUDO DU. M. T. STRIKO!'ISDARBAI

Sustok—žiūrėk—ir—Klausyk—| šį patraukantį pasiulyma 6 daiktai tik už $6

GRAŽIAI

ATLIEKAM]

Bet jeigu taip, tai kuriam ga
lui V. Kapsukas vis da nori įnir
šti tą netikusį komunizmą Lio- 
tuvos darbininkams ? Kam lis

| lel BouJevurd 2160
I Dr.A J.KARALIUS 

Gydytoja* ir Chirurgą* 
VĄ1.ANIMIS 9—12 rvt<.

X .2 •«?

Km

Poople Teatro Name.
1616 W 47tb SU Tel Boa! 160 

VALANDOS!
* Iki R v ak Nedėl 10 ik) 12 ryt* 

Rm 2914 W 43rd Stree* 
Telephon. McKinley 26J

L°VU PO 510.50

<801 So Morgai 
(11

OR. J. KULIS
LIETUVI? 

GYDYTOJAS (R CHIRURGĄ r 
Gydo visokias ligas motorą ra) 
ką iy vyrą Specialia) gydo lltr 

(lankias senai- ir paslaptį® 
gar vyrą ligas

1259 >o Halsted <t. (’kirns.

*
Savo laiške Amerikos 

minčiams V. Kapsukas prisipa
žįsta, kad raudonoji arrni.m. ko
munizmą bevykindama Lietuvo
je, padarė daug želos musų kra
štui. Kad būdama alkana, ji plė
šė vietos gyventojus, virsdama 
nepakeliama jiem našta, ir kad 
už tai netik Lietuvos ūkininkai 
mažažemiai ir bežemiai, bet ir 
patys Lietuvos darbininkai atsu
kę komunistams nugarą....

Vadinas, pripažįsta komuniz-

Nauji ir Antrarankiai

Cash Registeriai.
Registeriai pardavimui lengvomis mėnesinėmis mokes
tines, be palukų. Didelis numušimas daromas ant senų 
registerių.
Kiekvienas registeris parduodamas su rašyta gvarantfja 
ant dugno Cach Registerio, pasirašyta The National Cash 
Register Company.
Mes turime visas reikalingas reikmenis Cash Registe- 
rianis.
Pašaukit musų taisymo departamentą, jei jūsų registeris 
reikalauja pataisymo.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY,
172 N. Michigant Avė., Tarpe Randolph ir Lake Sts.
Phone Randolph 4600 Vienatinis ofisas Chicagoj.

Nepainu .s,„i, papra 
fiyt L. Klein štampų

Lengvi Išmokėjimai šios Vertes Rakandai
F i

m

y; -

Kas nori siyBt) pilu 
gus iš Kenoshos savo g 
rninėms Lietuvon, m< 
ney -»rdpriaip ar (Irai 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra p< 
siunčiami Lietuvon grt 
čiausiu budu ir už pini 
tru siuntimą pilnai ataa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys 
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis
iiiiiiiiihiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiimii^

Ganai 267
Naktim. Tai Ganai tllb

DR P Z. ZALATORIS
SVDYTOJAR IB CHIRUMAf

Valandos. iO iki 12 ryto; 1 iki 4 p- 
piat 6 iki 9 vakar* 

■adiliomi. o u. 9 iki 12 ryt* 
1821 8. Halsted 81.

kampa* 18 ir HaJ.tad S»

Waukegano 
Lietuviai
Norėdami SIŲSTI PI1 IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
VVaukegan, III.

PARANKUS DINING SETAS
Puikios vertės, Queen Anne desaininimo, puikus 
naudojimui, tvirtai padarytas, ųuarater oak. rudo 
Jacobean baigimo. Specialiai po C'79
5 šmotai, $5 į mėnesį. ■ fa-UV
Stalas 6 pėdas išleidžiamas 45x60 stambus vbšus, 
platus kraštai, franeuziškos kojos. CAO 
Specialiai už
hedes aukštais užpakaliais, bakslnės sėdynės, tikra 
ruda spaniška oda sėdynės apmušta. fijy EfJ 
Viena 4* ■ «w v

luo MISINGINI^

Labai patraukiančios misinginės lovos su storais, 2 
colių stulpeliais, dideliais angaliais, dešimts virbalų 
colio storio; baigimas brush satin; angliškai liake- 
riuotos, kuris nepersikeičia, visokio dydžio.

Nepriimam paštu ne telfonu užsakymo
ANGLINIAI 

PEČIAI
Didelis laimės ma
dos, didelė vieta ke
pi orui, luplex gro
tos, stambus viršus 
ir apačia, plieniniai 
šildymui Idazetai, up 
nikeliuotas, gvaran- 
tuojama kaipo pir
mos klesos Kepėjas.

Specialiai apkainuotas $59.50 
Lengvi išmokesčiai

KIETOMS ANGLIMS ŠILUMAI 
PEČIAI

Didėlės mieros pečiai; apvalaina ugniai 
rietą, puikiai apnikeliuoti, graži pilamo
ji anglj vieta, Suteikia puikiausią šiluma 
su mažai kuro. Exstra d* E j| 7C 
specialiai po I v

Lengvi išmokesčiai
Paštu Ir telefonu užsakymai išpildomi jei kitokiu budo negalima.

QUEEN ANNE VELOURO FRUNTINfiS SETAI 
" Pažymėtinai gražaus išdirbinio, elestara dideli 

šmotai, pakabinta apačia, platus užpakalis, eks
tra smagumas užtikrinta; gražiai rudas, auksu 
rašytais šilkais velour apmuštas. <P 4 /Į O EĮrt 
Spacialiai 4* ■ *tw«wU

Lengvi išmokesčiai
I » uniu m KHdVllU Uficm&yiHOI jspiiuuui

Rašyk šiandien leikalaudamas vnš parodomų daiktų seto, ir kuomet ap
lankysi juos, parodyk snvo kaimynams ir draugams ir tt. ir lai jie nuspren
džia jų vertę. Jei nori persistatyt šiuos augštos vertčs daiktus, tikrai buk 
pirmas pasinaudoti proga šio didelio pasiūlymo, o busi musų atstovu. Da
lykus yra labai atliekamu, todėl nevilkink. Tik iškirpk šį paveikslėlį, pa- 

i rašyk AIŠKIAI savo vardą ir antrašo, įdėk su 50c. krasos ženkleliais ar 
kitokhi budu padengimui persiuntimui lėšų, o mes pasiųsime daiktus tokius 
pat kokie parodomi augščiau ir aprašomi žemiau. 1. Augštos rūšies lai
krodis su gegute, veik brangiausio ir ilgai laikančio m^odžio, gražiausio ran
kų darbo išmarginto, kuomi pasidaro brangesniu. Geriausio išdirbimo, kaipo 
nustatymas laikyme teisingai laiko, kurį ir laiko, ku’-j reguliuoja svarumas 
ir gyarantuojame, kad užteks amžinai. 2. Automatiškas plaukams kirpti. 
Nusikirpsi plaukus pats sau, panašiai kaip kad šukuoiiesi. 3. Geležinkelio 
mados laikrodėlis, sidabHniais nikeliniais viršeliais, gražiai nupališiuotas ir 
išmargintas. Nikelio jo viduriai taip nustatyti, kad laiko teisingai laiką 
ir gvaran tuoj amas daugeliui metu. 4. Paauksuotas žiedas su vardo ir pa
vardės pirmomis rąidėmis. 5. Barometras, naujausiai patvirtintas išradi
mas, kuris parodo orą viena dieną iš kalno, kuomet maža moteriškę išeina 
per duris, prie^ gražu orą, ir prieš lietu moteris nepasirodo, ir vietoje mo
ters išeina su lietsargiu. Iš vidaus ant durių thermometeris, kuris nir’odo 
temperatūrą., Tokis puikus daiktas be kurio nei vienas negali apsieiti. 6. 
Puikiausia pasižvmėjlmuj knygelė, apdaryta gražinis odos apdarais su vei
drodžiu ant apdarų. Tai yra puikiausia daiktas, kurį kiekvienas turi turėt. 
Nei viena iš paminėtų daiktų neparduodame atskirai, kadangi šis kliubas 
siūlo, todėl mes galime parduoti už tokią žemą kalną, kad pasiekus visus ir 
j< i atiasi, kad jie neverti dvigubos kainos nei musų kaina, grąžiname pinigus 
Šis daiktų setas tikrai patrauks tamistns ^nugn*! <r <!e skubinais Įsigyti m- 
tą, o gal pats norėsi kitą. TODĖL, VEIK TUO J AUS!

UNION SALES CO„ Dept W. Midison St, Chfcągfr, Ui. >

(•lepnont Vai> ttur»i> AM 
1189 Independeno® Blvd Chic«<.

OR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJ A H ir UHIRURGA* 

8>®cialb<ta* Moterišką Vyrišku 
Vailtą h risą ehroniŠIni ligi

• >*!»** 3864 So Halnted SI. (Trira*>>
Talepbnn* Drovai 9693 

Valandom 10—11 ryto, 2—8 p* pim 
1 P vab Nadilinmi* |y 'Uni

LTETUVON- 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

■ DR. G. M. GLASER
Praktlkaoja 86 Mietai 

Ofisas*
H Morgan SI., kert* « **» 

Cbkatu. Illinol. 
SPECIALISTAS

Moterišką iv Vyrišką 
taipgi Chronišką Un 
OFISO VALANDOS

Nu® 10 ryto iki 8 po pietą 6- -O 
vakare Nedaliomis nuo lt—t 

po plot 
feieHo** Yartis 689
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The Lithuanian Daily News
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tha Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti®.

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

437

darbio puldo darbininkų 
dvasią ir verčia juos lenktis 
savo bosams.

Taipgi dar kartą matome, 
kokia yra nesąmonė ta pasa
ka, kad “juo blogiau, tuo 
geriau”. Darbininkų var
gas ne stiprina darbininkų 
judėjimą, o silpnina jį.

į Apžvalga
gg iiiir.-iiYJ.iw.-' ■■ ■■ -

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in .Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, II!., under the act of 
March 2nd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Demokratijos 
pralaim^imas

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00

03 
18 
75

tose Valstijose ne Chicagoj,

$7.00 
4.00 
2.00 

. 1.50 
„ .75

ti žaimokėjimo Kainai 
Chicago je — paštu:

Metams _____ •-------------
Pusei metų _____________
Trims mSneeiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui -------------

Chicago  je — per nešioto jus S 
Viena kopija _ ___
Savaitei __ —................ .
Mėnesiui ■— - ................

Suvii

Metams--- --------- -
Pusei metų_ __ _________
Trims mėnesiams -------
Dviem mėnesiams . ...... . ....
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginta)

Metams________  , , $8.00
Pusei metų . ......  4.5(
Trinas mėnesiams___________ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kapitalistų klesa 
darosi vis 
drąsesne.

Del numušimo algų gele
žinkelių darbininkai norėjo 
išeiti į streiką. Bet įsikišo 
valdžia, ir darbininkai pa
būgo streikuoti.

Dabar daroma nauja ata
ka prieš organizuotuosius 

’ dafblfi'mkus'.' Federalis tei
smas Indianapolise, Ind., iš
nešė nuosprendį, draudžian
tį anglių kasyklų kompani
joms atitraukti nuo darbi
ninko algos priklausančią 
unijai mokestį (šitokiu bu- 
du, mat, unija kolektuoja 
mokestis iš savo narių).

Protestuodami prieš tą 
teismo nuospendį, angliaka
siai daugelyje vietų jau pra
dėjo streikuoti. Bet, strei
kuodami, jie turi prieš save 
ir kasyklų savininkus ir tei
smą. i

Samdytojų klesa tuo budu 
tolyn vis darosi drąsesnė ir 
drąsesnė, ir darbininkams 
yra sunku atsilaikyti prieš 
ją. Kodėl? Todėl, kad da
bar visoje šalyje siaučia ne
darbas. Baimė netekti už-

Kelios dienos atgal North 
Dakotos valstijoje įvyko vi
suotinas balsavimas atšauki
mui valstijos viršininkų.

Tą valstiją per keletą me
tų valdė radikalė ūkininkų 
partija, vadinamoji “Non- 
partisan League”. Ji ir pra
vedė tokį įstatymą, kad pi
liečiai gali pareikalaut nau
jų rinkimų, pirma negu pa-j 
sibaigia išrinktųjų valstijos 
viršininkų tarnavimo laikas, 
ir didžiuma balsų atšaukti 
juos.

Lygos priešai pavartojo tą 
įstatymą tam, kad išmetus 
Lygos žmones iš gubernato
riaus, valstijos prokuroro ir 
darbo komsionieriaus vietų. 
Ir jiems tatai pavyko. Stam
biojo kapitalo klika laimėjo 
“atšaukimo rinkimus”.

Kaikas gal mėgins pada
ryti iš šito fakto tą išvadą, 
jogei visuotinas balsavimas j 
esąs blogas daiktas. Bet tai i 
butų klaida. Visuotinas bal
savimas, kaip ir demokrati
jos tvarka aplamai, nėra 
blogas daiktas, o tiktai turi 
sa^o keblumų. Didžiausias 
keblumas yra tas, kad visuo
tinas balsavimas veikia ge
rai tiktai tuomet, kai žmo
nės moka naudotis juo.

Jeigu North Dakotos far- 
meriai butų labiau apsišvie
tę ir butų atidžiau sekę savo 
valstijos reikalus, tai jie ne
būtų leidę kapitalistams pa
imti viršų rinkimuose. Bet 
jie buvo apsileidę ir dauge
lis jų visai nebalsavo.

Nonpartisan League pra
laimėjimas parodė, kad de
mokratijos pasisekimas pri
klauso nuo mokėjimo ne tik
tai iškovoti naujas pozicijas, | 
o ir išlaikyti senatas pozici
jas. Demokratijos kaina 
yra amžinas budėjimas.

klaidinti šitomis pasakomis.
Bet ištiesų, tai p. Griniaus 

partija neturi nieko bendra su 
socialdemokratais. Jo partija 
vadinasi Socialistų Liaudininkų 
Demokratų partija ir yra išsivy
sčiusi iš senosios Lietuvos De
mokratų partijos.

Lietuvos Demokratų partija 
visuųmet buvo priešinga socia
lizmui ir kovojo su socialdemo
kratais kartais net smarkiau, 
negu su klerikalais. Į “s«f- 
cialistinę” partiją ji persi
krikštijo tiktai 1917 met., ka
da įvyko Rusijos revoliucija ir 
prasidėjo revoliucinis judėjimas

Si. Kairys

Suareštavo 67 metų amžiaus 
žmogų už daugpatystę.

Nopersenai suareštavo Calvin 
yVamplcr, 67 motų amžiaus, 
už daugpatystę. Policija suse
kė, kad nesenai jis yra vedęs 
ris pačias.

Šimto Nuošimčių 
Patriotas

UPTON SINCLAIR’©
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

X

(Tęsinys)

—Klausyk, vaike! Aš neturiu laiko čia su ta
vim užsiimti, dėlto dabar eisi kalėjiman. Smirdė
damas kalėjime, apsisvarstyk, ir buk prisiren
gęs: anksčiau ar vėliau vistiek tu turėsi išduot 
man viską apie tą bombą, apie jūsų sąmokslą, 
apie tai, kas išspausdino šituos lapelius ikiir prie
šinasi karo prisiruošimui, ir visa ką apie tuos 
Raudonuosius, su kuriais tu išvien veiki. Pasa
kau tau dabar, kad žinotum ir apsisvarstyliun; 
o kol-kas, laikyk liežuvį prikandęs: nė žodžio 
apie tai nei gyvai dvasiai; o jai tik kam prasi
žiosi, aš tau liežuvį su šaknimis išrausiu!

Ir nekreipdamas domės į Petro cypimą jis 
pastvėrė jį už sprando, atkiunščiojo atgal į prie
kinį kambarį ir atidavė policistui, sakydamas:

—Gabenk tą žmogų kalėjimai); pasodink jį

LAUKINIŲ ŽMONIŲ DORA.

Del “Naujienų” straipsnio 
apie socialistų persekiojimą Ru
sijoje, Brooklyno komunistų or
ganas rašo, kad sovietų valdžia 

I gerai ir elgiasi, kišdama socia
listus į kalėjimą, nes jie esą di
džiausi kontr-revoliucionieriai. 
Tarp kitko jiąai sako:

“Tik tiek turime pasakyti, 
kad Tarybų valdžia dar, ro- 
dos, nėra nei vieną socialde- j visoje Europoje To persikrikš- 
mokratų lyderį pasiuntus pas 
Abraomą, nepaisant kad jie 

, veikia kontr-revoliucinį dar-
j bą ir skaitosi šalies išdavi

kais. O kad kalėjime palaiko, 
tai dar nėra didelės bėdos. 
Juk su tokiais 
tokios ‘rodos’ 
gauti”.
Neapsakomas

dvasios “prakilnumas”! Jeigu 
valdžia laiko socialdemokratus 
kalėjime, tai “nėra didelės bė
dos” Bet jeigu Lietuvoje, Ame
rikoje ar kurioje kitoje šalyje 
valdžia įkiša į kalėjimą komuni
stą, tai ta pati “Laisvė” šaukia 
visa gerkle, kad tokia valdžia 
esanti “juodašimtiška”, “judo- 
šiška”, “budeliška” ir tt.

Lygiai šitokia dora viešpatau
ja pas laukinius žmones: jeigu 
aš užmušiau ir suvalgiau savo 
priešą, tai gerai; bet jeigu prie
šas kėsinasi mane užmušti ir 
suvalgyti, tai yra nusidėjimas.

Brooklyno “Laisvė” tečiaus 
rašo netiesą, kad bolševikai ne
są “pasiuntę pas Abraomą” nei 
vieno socialdemokratų lyderio 
(jeigu bolševikai siųstų pas Ab
raomą ne lyderius, o paprastus 
socialdemokratų partijos narius, 
tai ji tur-but nematytų “didelės 
bėdos”) štai kokią žinią iš Jal
tos išspausdino “Socialdemokra- 
tičeskij Viestnik” 17-ame nume
ryje: . ’ |

“Lapkričio 1920 m. Jaltos 
mieste Če-Ka suėmė seną so
cialdemokratą, G. V. Plecha- 
novo sekretorių, buvusį Jaltos 
Miesto Tarybos narį, prisieku
sį advokatą, L. P. Liubimovą, 
kuris prie Vrangelio buvo tei
siamas už ‘simpa.tizavimą’ 
bolševikams. Delei protesto 
prieš žiaurų apsiėjimą, kada 
drg. Liubimovas buvo gabena
mas į Simferopolį, jisai tapo 
sušaudytas.”

elementais ki- 
negalima nei

komunistinės

SUŽINUS ŽMONIŲ MUL
KINIMAS

Chicagos “Draugas” (taip pat 
ir komunistų laikraščiai) labai 
dažnai pasakoja savo skaityto
jams, kad Lietuvos ministerių 
pirmininkas, Dr. Kazys Grinius, 
kaipo “socialistas”, esąs vieno 
plauko žmogus su socialdemo
kratais. Amerikiečiai, kurie ne
moka gerai orijentuotis Lietu
vos partijų klausime, duodasi su-

Kas Dedas Lietuvoje
Įžangos vieton.

Tur bu t nėra liet uvio, išva
žiavusio Amerikon i uždariu’au
ti, kuris butų pertraukęs gyvus 
ryšius su savo t kraštu. Tegul 
jis gyvena Amerikoj kelioliką ar 
net kelias dešimtis įmetu, togu! 
jo sąmonėj jau išdilo mintis 
bent kada grįžti tėviškėn, vis 
tiek praeities atsiminimai tan
kiau ar rečiau suverčia net to-

ainorikiečiai- 
kad jie dar 
gaus mokėti

ne- 
pa-

be-

tijūno tikslas buvo apdumti akis 
žmonių minioms, kurios po įta
ka revoliucinio judėjimo ėmė 
pritarti socializmui.

Lietuvos demokratai ne iš per
sitikrinimo, o tiktai “dėl politi
kos” priėmė “socialistų liaudi
ninkų” vardą. Savo sieloje jie, 
kaip buvo, taip ir tebėra buržua
zinė partija, ginanti reikalus ne 
beturčių, o savininkų.

Lietuvos ministerių pirminin
kas gi priklauso net pačiam de- 
šiniausiam tos buržuazinės par
tijos sparnui. Todėl klerikalai ir 
komunistai elgiasi nesąžiningai, 
prikaišiodami p. Grinių socialde
mokratams.

“SEKRETAS”,

Visas svietas žino, kad Leni
nas viešai išsižadėjo komunisti
nės tvarkos Rusijoje ii’ pareiš
kė, kad dabatrinė Rusijos revo
liucija negali būt kitokia, kaip 
tiktai buržuaziniai-demokratine. 
Viso svieto laikraščiai, be to, 
pranešė apie tai, kad Rusijos 
bolševikų valdžia pasiuntė notą 
kapitalistinėms valstybėms, pra
šydama taikos ir siūlydama pri
pažinti caro skolas. Tiktai ko
munistų spauda ir agitatoriai 
nusiduoda nieko apie tai nežiną.

Per keletą metų ta spauda ir 
tie agitatoriai mulkino savo 
skaitytojus ir sekėjus pasako
mis apie “komunistinę” Rusijos 
revoliuciją ir bjauriausiais žo
džiais niekino socialistus, kurie 
sakė, kad Rusijoje tuo tarpu ne
gali būt iškovota niekas kita, 
kaip tiktai demokratinė respubli 
ka. Bet dabar, kada bolševikų 
vadas prisipažino, jogei komu
nistai klydo, mėgindami įvykin
ti komunizmą Rusijoje; kada ji
sai pripažino tiesą socialistams, 
—tai mūsiškių komunistų “lite
ratai” ir kalbėtojai” tyli apie 
tai. Jie įsivaizduoja, kad jų se
kėjai, kurie dažniausia neskaito 
ir negirdi nieko, kaip tiktai ko
munistiškų agitatorių blevyzgas, 
taip ir nepatirs tiesos.

Slėpdami nuo savo publikos 
Lenino atsivertimą, komunistai 
tečiaus nesiliauja purvais drabs- 
tę socialistus, idant tuo budu nu
kreipus tos publikos mintis nuo 
pavojingojo sekreto.

Tai vadinasi “darbininkų švie
timas” ir “klasinės sąmonės gi
linimas”,

Lietuvą, kur jis gyveno gra
žinusį savO gyvenimo metą.

Gi dauguma emigrantų ne 
tik tą ryšį jaučia, bet nuolat 
jį palaiko ir gaivina. Nuolat 
susirašinėja su giminėmis, nuo
lat seka gimtojo krašto gyve- 
mą kiek galėdami jį remia, ir 
neduoda nutilti savyje vilčiai 
be t n k ada grįžti j ei neapsiigyven 
ti nuolatai, tai nors apsilankyti.

'Lietuvos organizuotoji vi
suomenė, — visos musų ]>ar- 
tijos — gerai supranta tą emi
grantų jausmą ir neblogai jį 
išnaudoja Prisiminsime kad ir 
paskutinio šimtmečio tarpą ir 
tuojau pamatysim, kad nei vie
nas žymesnis Lietuvos gyveni
mo įvykis ir didesnis darbas 
neapsėjo be dideles amerikie
čių lietuvių pagalbos.

1905-6 metais, kuomet Lietu
vos gyvenimo priešaky buvo 
atsistojusi Lietuvos Socialde
mokratų Partija, Lietuvių So- 
.ciailistų Sąjunga Amerikoj ir 
tos darbininkų minios, kurioms 
Sąjunga vadovavo, surinko ke
lias dešimtis it ūksiančių rublių 
ir pasiuntė juos (Lietuvos re
voliucijos darbui remti.

Sugniužintą revoliuciją 
keitė pikta reakcija. Vėl 
daro prislėgtoj Lietuvoj 
mąją rolę pradėjo vaidinti
su klerikalai. Jie virto musų 
gyvenimo šeimininkais ir pra
dėjo savąjį darbą, — kure gel
tonąsias darbininkų organiza
cijas, steigė savas mokyklos, 
joms vesti ruošė savus liaudies 
mokytojus, leido savo literatū
rą. Nors riebus musų klebo
nai, bet ir jie malonėjo pasiųs
ti Amerikon kun. Olšauską au
kų parinkti.

Ir šiandien 'tebestovi Kaune, 
Žaliajam kalne aukštas, gražus 
“Saulės” draugijos rūmas, 
amerikiečų doleriais pastaty
tas. Jo nepalietė žiaurus karas, 
tartum duodamas suprasti, kad 
klerikalų viešpatavimui Lietu
voje dar tolimas galas.

Neilgai trukus Olšausko pra
mintu taku pasekė ir kitos vi
suomenės grupės. Kuomet ca
ro valdžia laikinai su’gninžino 
ixts mus politinį veikimą, dau
guma inteligentijos susimetė 
prie mokslo ir dailės darbo. Ir 
kai tas darbas išsiplėtė, pra
dėjo statyti didesnius reikala
vimus, Lietuvos kultūringoji 
visuomenė vėl pajuto neapsiei
sianti be amerikiečių pagalbos.

•1913 metais buvo Amerikon 
pasiųsti dr. Basanavičius ir M.

Yčas rinkti pinigų Mokslo ir 
Dailės Draugijų namams staty
ti. Amerikiečiai ar jų neapvy
lė. Trumpu laiku buvo surink
ta apie šimtą tūkstančių rub
lių. Ir jei Mokslo ir Dailės 
Draugijos šiandien vis tik 
turi savo rūmų, tai kaltas 
saulinis karas.

Prasidėjo baisus karas ir
veik iš karto visu smarkumu 
prislėgė musų kraštą. Nevie
nodose sąlygose teko gyventi 
Lietuvai ir Lietuvos emigraci
jai Amerikoj. Kuomet pas 
mus karo vėsulas išvijo šim
tus tūkstančių žmonių todimon 
Rusijon bado ir vargo kęsti; 
kuomet pačioj Lietuvoje vo- 
kiečiai-okupantai gyvai mus 
ėdė, niaiino ūkį ir krašto tur
tus, bėdino ir žudė žmones, 
Amerikos lietuviams lijo aukso 
lietus. Bet pašokusi emigrantų 
gerovė nepridengė jų širdies 
lašinių velėna. Ir šiuo kartu 
lietuvai-amerikiečiai, net silp
nai girdėdami pačios Lietuvos 
lialsą, patys savaime ėjo pagal
bos darban. Man dabar sun
ku prisiminti net stambiais 
ruožais, kiek ir kada Inivo ame- 
riekiečių padaryta. Bet man ge
rai žinoma, kad vokiečių už
imtoj Lietuvoje visos staunbes- 
nės šelpimo organizacijos dau
gumoje vertėsi Amerikoj su
rinktais pinigais. Tas pats iš 
dalies dėjosi ir paliegėlių itar- 
pe Rusijoj. Gerai uždirbda
mi, lietuviai-aimcrikieČiai pil
na sauja aukavo vargstantiems 
šelpti.

Kaip tik karas pradėjo slink

žvaigiibinin-

pa- 
žan- 
pir- 
mu-

kėlė politinius savo siekimus, 
Amerikos emigracija sutiko 
tuos obalsius nepaprastu jaut
rumu. Tiek karštos paramos 
kovai už savo krašto laisvę re
ta kita liaudis temokėjo paro
dyti. Visos žymesnės (Lietu
vos partijos, pradedant musų 
klerikalais ir baigiant socialde
mokratais, lik dėlto gailėjo iš
vystyti savo darbuotę, kad iš 
Amerikos sėmė dideles sumas* 
partiniam savo darbui.

Aš nekalbu apie Lietuvos 
valdžią, kuri irgi jau suspėjo 
pasiskolinti iš amerikiečių 
apie 150 milionų auksinų. Pati 
Lietuvos visuomenė dabartiniu 
laiku, nors rodos gavo progos 
pati savo reikalais rūpintis ir 
iškelti visas savo jiegas, ji ir 
dabar neapseina be amerikiečių 
parimios. Kiekvienas didesnis 
sumanymas, kur reikalingi pi
nigai, visuomet suverčia mintį 
ton pačion pusėn, — pas ame
rikiečius.

Kūrėsi šaulių organizacija ir 
gynimos komitetai, kyla dabar 
universiteto reikalas, kyla min
tis sudaryti kokią rimtesnę į- 
staigą kultūros knygoms leisti, 
—visuomet finansų šaltinio ieš
koma toj iNičioj vietoj.

Lietuvos visuomenė praminė 
taką Amerikon, pašalpos be

darbuojasi Kau 
galima nusipirk

gerves, atskrido-
pavasarį ir pa-

skylėj ir laikyk kol aš ateisiu; žiūrėk, kad nie
kas prie jo neprieitų ir neleisk jam su nieku 
kalbėtis. Jei bandys, duok į, snukį.

Policistas paėmė berandantį Petrą už rankos ir 
išsivedė jį iš triobesio.

V.

TUO tarpu lauke policija buvo jau praslkirs- 
čius minias; skersai gatvę buvo ištemptos 

virvės žmonėms nuo briovimosi sulaikyti, 
o aikštėj tarp virvių stovėjo keletas ainbuliansų 
ič du ar trys policijos vežimai. Vienan jų policis
tas įgrūdo Petrą ir patsai atsisėdo šaly. Veži
mas suskambino, ir jie palengva, sprausdainiesi 
pro žmones, nuvažiavo. Po pusvalandžio atvyko 
prie didelio mūrinio kalėjimo ir Petrą įvedė vi
dun. Jokių formalumų čia nedarė: nei Petro 
vardo neįrašo į knygas, nei jo pirštą) žymių neat- 
spaudino: tartum kaž-kokia augštesnioji galybė 
tik tarė žodį — ir Petro likimas buvo nuspręstas. 
Jį paėmė keltuvąn ir nuleido žemyn į kalėjimo 
rūsį, o paskui dar vedė akmeniniaįs laiptais į giles 
nį rūsį. Čia buvo geležines durys su siauručiu, 
colio platumo ir šešių coliu ilgumo, langeliu vir
šum. Tai ir buvo ta “sfkyle”. Durys atsidarė; 
Petrą įstūmė vidun, ir jis atsidūrė tamsoj. Durys 
greitai užtrenkta; raktai subarškėjo, ir po to 
pasidarė tyla. Petras parpuolė ant šaltų akme
ninių grindų ir, pasijutęs nelaimingiausias pa

saulyj sutvėrimas, ėmė graudžiai verkti.
Visi tie įvykiai būgo tokiu neapsakomu grei

tumu, kad Petras Gudžas neturėjo laiko nei pa
mąstyti apie tai. liet dabar jis turėjo laiko pa
kankamai: galėjo vienas sau mąstyti ir stebėtis, 
kokią nelemtą klastą likimas jam iškirtęs. (Lai
kas bėgo, o jis vis gulėjo ant grindų. Apie laiką 
dabar jis nei supratimo neturėjo,—jis nežinojo, 
ar tai buvo! valandos ar dienos... Skylėj, tarp tų 
akmeninių sienų buvo drėgna ir šalta. Tą skylę 
arba urvą kalėjime vadino “šaldykla”; kalėjimo 
viršininkai paprastai čia kemša tuos kalinius, ku
rie neramiai elgiasi, arba kurie kuo nors nusi
kalsta; ir tai lengviausias būdas atsikratyti nera
miųjų: įkišai žmogų urvan ir užmiršai apie jį— 
tegu sau žinosi, tegu pasikankina.

Ret turbūt tame urve dar nebuvo nė vieno to
kio nelaimingo, kurs hutų taip kankinęsis, kaip 
dabar Petras kad kankinosi — ne kūno skaus
mais, bet dvasios. Tuo labiau, kad jis visai to 
nebuvo nusipęlųęą. < Jis buvo visai nekaltas. Ir 
kodėl taip turėjo atsilikti jam, Petrui, ieurs savo 
gyvenime visados vengė mcniailonumų, kurs 
visados stengėsi būt kiekvienam geras, kiekvie
nam įtikti, kiekvienam patarnaut*, bylik už lai 
gavus gerai pavalgyti ir šiltą kampelį prisiglau
sti? Kodėl dabar likimas taip žiauriai iš jo pa
sityčiojo, kodėl jį nubloškė į tokį vargą ir tokius 
kentėjimus? Jie nori, kad jis jiems kažinką pa

sakytų; jis mielai pasakytų visa ką, bet ką jis 
gali pasakyti, kad jis nieko o nieko nežino?

Juo ilgiau Petras apie tai mąstė, juo didesnis 
jį ėmė apmaudas. Išlikro, juk tai biauriu-biau- 
riausias dalykas! Jis atsisėdo ir. žiurėjo prieš 
save tamson. Jisai kalbėjo pats su savim, kalbė
jo su kalėjimo sienomis, kalbėjo su visu pasau
liu, kurs visai jį užmiršo. Jis dūko ir verkė. 
Atsistojęs ėmė graibytis po urvą, kurs buvo vos 
šešių pėdų platumo ir ilgumo ir taip žemas, 
kad jisį beveik galva siekė lubas. Jis ėmė daužyti 
duris viena ranka, kurios Gofė neišlanidė, spar
dyti kojomis ir rėkti. Bet niekas neatsiliepė, 
niekas jo negirdėjo.

Pavargęs visai, jis galų gale parkrito ant že
mės ir paskui užmigo neramiu miegu. Bet grei
tai vėl pabudo — pabudo tikrenybei, baisesnei 
dagi už baisiausį sapną. Tasai baisus žmogus 
ateis vėl jį kankinti! Kankins jį, kad jis*pasakytų 
jąm kažin ką, ko jis visai nežino! Visos baise
nybės, visi velniai, visos piktosios dvasios, ko
kios tik kada nors buvo prasimanytos vaikams 
gąsdinti, buvo tik niekis palyginus su tuo baisiu 
žmogum, kurs vadinosi Gofė, ir apie kurį Pet
ras gulėdamas mąstė.

' . .. ■“ ---------- —— ; į
'(Bus daugiau)^

ieškodama ir neduos jam už
želti <lar ilgus, ilgus metus. 
Nesiliaus prašiusi, ko! pati su
tvirtės, praturtės, atsistos ant 
savų stiprių kojų.

Reikia atvirai 
lietuviai perspėti, 
dešimčius metų
mokestį už tai, kain jie savo 
kraštą myli ir jo ateitim rūpi
nasi.

Nieko nepadarysit! Tūkstan
čiai jūsų, i>atys pasinešę ar ki
tų suagituoti, puolčt Lietuvon, 
vildamies čia rasti tą išsvajo
tą, mylimą šalį, jau (laisvą ir 
dem akrai ingai sutvarkyta. Be
veik kiekvienas jūsų vežėtes !ms 
krūvos “baksų”, be pluošto do
lerių dar šiokį ar tokį suma
nymą. ką pradėsit Lietuvoje 
dirbti. Tur būt dauguma Lie
tuvon grįžtančių turėjo gerų 
norų daugiau, negu svarių do
lerių. -

Bet pasiekę gimtąjį kraštą 
ir aplinkui pasidairę, daugelis 
nuleido gražios vilties pakeltus 
sparnus. Visur nesvaru. Ir vi
sur atsiduoda tas Užtroškęs ver
gijos kiaurai perimtas kvapas, 
kuris mušė veidan ir anais ca
ro laikais. Kokia Lietuvoj 
laisve ir demokratybe, dauge
lis gavo pajusti jau Virbaly iš 
vagono išlipę, ir pilnai patyrę 
kur nors Rokišky, Kupišky, 
Plungėj. Pasikeitė šeimininkai, 
Ix>t dvasia ta pati. Vietoj nu
penėto žandaro
kas, toks pat jkirus, tik dar 
kvailesnis ir žiauresnis. Vietoj 
cari ni ai -pra vos lav i ni o bi u rok ra - 
t i zm o —“demok ra t i ni ai’ ’-krikš- 
čioniški činauninkai.

Nejauku, kartais koktu, kar
tais net... baugu. Ne vienas 
grįžusių aiškiai pajuto, kad vi
sai nebloga būt Lietuvoje Ame
rikos piliečiui, — drąsiau. Ir 
tukstančai grįžusių vėl sužiuro 
Amerikos pusėn. Kiek pabuvę, 
vėl susikrovė savo “baksus”, 
suskaitė likusius dolerius ir iš
keliavo. Nors tiek dabar pa
togumo turėjo, kad emigracijos 
biurai atvirai 
ne ir atvirai 
t i šipkortę...

Tos įnysų 
sios Lietuvon
bėgusios Amerikon rudens ne
sulaukus, pirmuoju laiku bus 
piktais agitatoriais prieš “ne
priklausomą, demdkratinfgą’’* 
Lietuvą. Jie šaildys jūsų pa
triotinį karštį ir žudys jūsų 
viltis. Bet ir jie nieko jums 
nepadės. Praeis metai, ir dau
guma pačių apkartusių agita
torių nurims, užmirš patirtus 
nesmagumus. Jų širdyj nesu
laikomai vėl pradės dygti žalios 
vilties diegai ir vėl liuks j ry
tus. Nieko nepadarysit! Tarp 
jūsų ir gimtojo krašto yra tiek 
gyvų gijų, kad jų neįstengs pa
traukti jokie žvaUgibininkai, 
joks knikščionišai demokratiš
kas režimas. Ir todėl bukit 
tikri, kad busit išnaudojami ir 
toliau.

Visas dalykas tik tame, kad 
ta pagalba, kuri buvo ir da bus 
teikiama Amerikos emigrantų 
Lietuvai remti, butų sąmonin
ga ir tiksli. Neužtenka karšta 
širdim ir pilna sauja duoti au
kų. Reikia rūpintis, kad 'tei
kiamoji pagalba butų skiriama 
kur reikia, kad ji butų tinka
mai sunaudota. 0 tani tikslui 
reikailinga žinetti, kas Lietuvoje 
dedasi, kaip iten vystosi visuo
menės ir valstybes gyvenimas.

Amerikos lietuviai socialis
tai visuomet buvo uolus Lietu
vos darbininkų judėjimo rėmė
jai. Pas mus yra gilus įsiti
ki ninias, kad jie tokiais pasi
liks ir ateity. Todėl reikalas 
draugų, stovinčių priešaky dar
bininkų klasinės kovos Lietu
voje, butų nuolatai 'teikti ži
nių Amerikos draugams. Noriu 
prie <to darbo ‘kiek galėdamas 
IM’isidčti ir aš. Ir todėl arti- 
mesnioj ateityj pasistengsiu 
duoti “Naujienose” eilę straips
nių, kuriuose bandysiu atvaiz
duoti dabartinę Lietuvos padė
tį bent svarbesnėse musų gy
venimo srityse.

[Rytoj tilps d. Srt. Kairio’ 
straipsnis pavardytas: “Demo
kratinė Lietuva Komendantų ir 
Žvalgybos Nelaisvėje”.— Red.]
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Daug dirbtuvių pradeda dirbti

pradeda norina-

kompanija pra-
nuošimčių nor-

Kast Chicago ir Indiana Har- 
l>or <iirbtuvės 
liai diuluti.

Inland Steel 
dėjo dirbti 50
nialio tūrio. Interstate Iron ir 
Steel kompanija taipgi jau pra
dėjo 50 nuošimčių nonnalio 
tūrio ‘dirbti.

Republic Iron ir Steel kom
panija pradėjo gerai dirbti. 
Bates Expended Stedl Trust 
kompanija pradėjo normaliai 
dirbti. Sako, kad jinai gavo 
didelius užsakymus iš užsienių.

Grasseli Chemical kompani
ja pranešė, kad jinai jau pa
daugino pnidukeijų savo dirb
tuvėse ant 65 nuošimčio. Ge
neral American Tank Car kom
panija pradėjo jau normaliai 
dirbti.

Pasivertę
vybės

priverstinosios blai- 
agentais surinkę 
$100,000.

Slaptosios policijos agentai 
suareštavo keletu pasivertusių 
blaivybės agentų, kurie, spėja
ma, yra surinkę $1OO,(MX) nuo 
žmonių. Jie kratydavę namus 
ir juose svaigalų neva su- 
arešluodavo tuos žmones, bot 
atvėdę juos į Federalio namo

Piktadarai prižadėjo sugrįžti 
dėl $500.

Du apsiginklavę piktadariai 
užpuolė R. Risch’ų ir radę pas 
jį tik 13 centų sudavė jam per 
veidų ir pranešė, kad jeigu jis 
kitų syk neturėsiąs prie savęs 
$500, tai jie atimsiu jam gy
vastį, kai užpulsią ji antrusyk. 
Jiedu prižadėjo užpūti jį bėgy
je savaitės.

piktadariai.
-----------»—

Pasiūlė spausutvių darbinin-
/ka'm $40 savaitei.

Spaustuvių savininkai pasiū
lė savo darbininkams $40 sa
vaitei, už kcturiasctešimts ke
turias darbo valandas. Jie sakė, 
kad jie negali varyti kompeti
cijos su nelinijinėmis spaustu
vėmis, kur darbininkai dirba už 
pigiau ir ilgesnes darbo valan
das. Darbininkai dar nedavė 
savo a (sakinio.

Piktadariai atėmė daimontų ir 
žiedų vertės $100,0000.

Piktadariai apipuolė du 
Sclnvarlz’o pardavėju ir atėmė 
nuo jųdviejų žiedų ir <laimontų 
tų vertės $100,000. Policija

Apiplėšė žmogų ir atėmė nuo 
jo $4,045.

Du jauni apsiginklavę pik
tadariai apipulė Custovų Seliil- 
lerį prie Fullerton ir N. Wes- 
tern aveniu ir atėmė nuo jo 
$ 15 pinigais ir žiedų $4,000 ver-

Vaikas vaikų nušovė.
------->—I—.

W. Meehan, 5 metų amžiaus, 
nušovė M. E. Murtaugli, ir-gi 
5 metų amžiaus. Jiedu žaidė 
su revolveriu kieme ir nežino
jo, kad jis buvo užtaisytas.

Steigs našlėms fondų. K

A Hermanas J. O. Knist nėr 
pranešė, kad jis padavęs mies
to finansų komisijos komiteto 
nariams prašymų . įsiteigti fon
dų sumai $100,000 šelpti polli- 
eistų ir ugniagesių žuvusių tar
nyboj našiems.

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.

L 1_„. 1J.!__ 1 .,.^ggWB8HBPUB*Hra!

Apiplėšė Boston krautuvės 
prekių išvežiotoji.

NAUJIENOS, Chicago, 111
" 11 1 1 lll1"".'!" ĮĮĮ.ffĮJI.

Vakar parvežė iš Franci jos 
aštuonis kureivių lavonus. Juos 
I>asitik<) legioninkai. KLBJNBBOC

11 HALSTED. 20™ SUS
■ *. CANAl.PORT AVĖ

apsiginklavę piktadariai
jūsų.

Rado pakartų žmogų.

Talephanali

Atrasite staiių kokių norite šiame

CANAl.PORT

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*

Chicago, HUaoia.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ii

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Tiriu patyrimą

moterų ligose; rū
pestingai pridu
riu ligonę ir kūdi
kį laike ilgo*. 
10929 S. State St

OFISO VALANDOSI
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 

-6 taL po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nadiliomia nuo 10 vaL

yaludo* ryto iki 1 vaL pe ph*.
Telefoną* Drexel 2880

ne varant.

Dr. Maurice Kalio

• i.

8514-16 Roosevelt R<L 
Arti 8t. Louis Ave^ 

CHICAGO, ILL.

TeL Auetin 787
DR. MARTA 

DOWIATT—SASS. .
Kątik Bugrjšo ii Californijo* b 

▼ii tęs s*vo praktikavimų po No.
5208 W. Harriaoa St.

............     ,11 I ........ T

Telefonas Pullman 866
DR. P. P. ZALLYS 

Lletevys Dentlstas 
10801 So. Michigaa Avn Roedaad. 

Valandos: 9 ryto Ud 13 Klimą 
Mm 1 pe pietą 9 vakare.

vakare iiskiriant nedlldieniu*. 
.............. .............................

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 Be. Habted SU Chicago, HL 
kampa* 18th St.

Valandeii 9—12 ryto Ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257

GarsinkitesNauiienose

Jungtinių Valstijų Distnikto 
Teismas išdavė aštuoniolikę in- 
junclionų prieš smuklininkus,

Du
. v , užpuolė Boston krautuvės pre-
•m mos sugaAo smugdlį degti- išvežiotoji William Whollen

Prie Mihvaukec avė., auti 
Prairo View rado ant medžio^ 
šakos pakartų vidutinio am
žiaus žmogų.

Partijos Žinios
— -------I—

Socialistų propagandos ir or
ganizacijos kampanija Chica-! 
goj.—G. R. Kirkpatrick, kai-;

bėtojas.

Cook apskrities Socialistų 
partija ruošia ateinančių savai
tę socialistinės propagandos ir 
organizacijos kampanijų. Kai-1 
bėtoju pasikviesta žinomasis so-

Kirfopatrick, autorius veikalo 
“Karė, ko dėlei?” ir buvęs So
cialistų partijos kandidatas j 
Jungt. Valstijų vice-prezidenitų 
1916 metais. Prakalbų susi
rinkimai įvyks kasdien šitaip:

Nedėlioj po pietų, lapkr. 6, 
2:30 v., Wicker Pank salioj, W. 
North avė. ir Robey st. Kalbos 
eina: “Nusinginklavimo konfe
rencija ir sekamasai karas”1.

Panedėlio vakarę, 8 vai.. K. 
of P. salėj, 11037 So. Michigan 
avė., Roselandc.

l’larninko vakarų, lapkr. 8, 
8 vai., Belmont Hali salėj, Rel
ino n t ir Clark gat. Dauinuos 
Švedų Dainuotojų Draugija.
' žangos 35c.

Seredos vakarų, lapkr. 9, 8 
vai., Čounts Hali salėj, Sedge- 
wick ir Blackhawk gat.

Ketverge vakarų,
8 vai., Diana Hali, 
Kedzie avė.

[lapkr. 10,
1651 No.

Pėtnyčios vakarų, lapkr. 11, 
8 vai., Berlyn Hali, 6618 Cottage 
G rovė avė.

Nodėlioj po pietų, lapkr. 13, 
2:30 vai., Hod Carrier’s* Hali, 
814 West Harrison gatvė.

Prakalbų išlaidoms padengti 
visur bus imama 10 centų įžan
gos.

lies namais, po num. 3950 Ca- 
lumet avė., ir atėmė nuo jo 
$1,600.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKU 
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

15-tos gatves viešas turgus
Kitas numuštoms kainoms išpardavimas. Skaitykite, kas yra 
siūloma

Subatoj ir Nedėlioj
Virš trijų šimtų kuplių atstovaujanti wholcsalerius, dirbtuvių savinin
kus ir ūkininkus, turgavoja po vienu stogu šiame dideliame Viešame 
Turguje, parduodami tiekiai kostumeriains už 1918 metų kainas. Se
kantis, tik dalinas listas iš desėtkų tūkstančių hargenų, ką galite gauti 
čionai — PATĖMYSI KIEK SUTAUPYSI.
Krautuvė No. 171 — Vyriškos

pančiokos, marškiniai, lislie, 
pora 11c. Union siutai marški
niai, labai specialiai už 65c. 
Planelio lovos užtiesalas 93c.

Krautuvė No. 166 — 1 kvortos 
alumino stewpans 25c.
2 kv. alumino percelator $1.49 
Vyriški marškonei sveterei 98c. 
Vyriški union darbo overolai, 
stačiais kišeniais 50c.

Krautuvė No. 41 — Tik nedėlioj, 
15 vyriškų dėvėtų siutų, pui
kiausiam stovyj, visokio shiilo 
ir išdirbimo, pasirink mierą, 
kaina taip žema, kaip $4.50. 
25 vyriški overkotai, per vieną 
dieną pratuštinimv $4 ir $5.

Krautuvė No. 53 — Moteriški 
žieminiai kotai, talpinasi pluši- 
niai ir plačiais kalnieriais, ver
tes iki $20 už $6.98. Moteriški 
apatiniai, $4.50 iki $6.00 vertės 
po 98c.

įirautuvė No. 58 — Vyriškos dar
binės kelinės, tvirtos materijos, 
visokios mieros $1.49. 
Vyriškos vilnones išeiginės ke
linės, visokio dydžio, specialiai 
$2.95.
Vyriški vilnoniai sveteliai, vi
sokio dydžio labai specialiai 
3.25.

Krautuvė No. 95 — Swiss suris, 
labai išakijęs svaras 29c. 
American Smetonos suris s. 25c 
Limburger Smetonos suris s,19c

Krautuvė No. 99 — Sterlingo si
dabru apvadžiota vandeniniai 
stiklai 6 už 45c.

Krautuvė No. 156 — U. S. armi
jos vilnoniai apatiniai baltiniai 
$1.00, atšauktos drapanos 59c. 
U. S. armijos vilnoms pamušta 
apatiniai 79c. vertės už 29 c. 
Tik-ką aplaikėme 1000 vyriškų 
garterių, reguliarė kaina 50c. 
pora 15c.
Vilnonės naujos armijos pan- 
čiakos 75c vertės, 4 poros $1.10 

i pora 29c. ‘

Krautuvė No. 102 — šokoladas, 
sinetona gražiuose Vž sv. bak- 
seliuose 15c. 1 s v. maišytų 
kendžių kainai 15c.

Krautuvė No. 104 — Union gele
žinkelio mėlynos su kišeniais 
overalai, kurios visur parsida- 
vojo po dolerį, Šiame išparda
vime tiktai 79c.
Pagarsėję Big Town overalai, 
goro audeklo su vieno šmoto 
aukštomis užpakalyj petnešo
mis, kuriuos visur pardavėja 
po $2.00, šiame išpardavime 
tiktai $1.19.

’ Khaki overalai, kurioj paprastai 
parsidavodavo po $2.00, šiame 
išpardavime koliai pakaks, par
duosime po $1.29.
Vaikams overalai, tvirtos, mic- 
ros 5 iki 15 už 49c.
Maliorių ir popieruotojų ovora- 
lai, geriausio padarymo, regu
liarė kaina $1.50, šiame išpar
davime 98c.
Juodos anties overalai $1.50 
pardavojo visoje Chicag-oje, 
šiame išpardavime tik 97c.
Drilydžįų overalai tvirčiausio 
hiekory, dubeltava siūle, vieno 
šmoto aukštos užpakalyj pet
nešos, tik 98c.

Krautuvė No. 114 — Vyriški ly
gtis vilnoniai žieminiai union 
siutai, $2.25 vertės, $1.29

Krautuvo No. 115 — Puodeliai ir 
sosui, auksu pagražinti, dide
lės mieros 35c. vertės, setas 19c 
50 šmotų pietų setas, gražiai 
padabinti, užtenka šešiems $6.

Baking Powder
Krautuvė No. 116 — 2, 1 svaro 

kenas už 15c. 1 sv. skalbimui 
muilas už 6c. Slyvos 40—50 
mieros, sv. 10c.

Krautuvė No. 184 — Rubber 
plants $2.50 mieros $1.49, $1.50 
mieros 99c.

Kaip pasiekti turgy. L. ...
Važiuokite tiesiogines linijos karu ir persėskit ant 14th St. karo. Iš
lipkite ant Jeffenson ir 14th Sts. Eikit į pietus vieną bloką iki turgui

Trys įėjimai
15th & Jefferson, 15th & Canal, 14th PI. & Clinton.

Atdara nedėlioj 9 vai. ryto iki 5:30 po pietų. Ketvergais ir subato- 
mis iki 9 vai. Kitoms dienoms iki 6 valandai vakare.

, j The Hour<\ of Grcater V'und ' jį

4, ‘m.
(jp F p 4?th and Ashland Avė. ' . \*r.

_________________ . ____________ ;____________  ' t _____________ . ■ ■■ ____ ________________ •

“Kožnas dalykas pirktas čia reiškia didį sutaupomą

žieminiu Kotu Išpardavime
Tuojaus pripažinsite nepaprastą 
vertę. Kotai Normandy, Bolivia, 
yelour ir silvertone, sezono populia 
riškose spalvose, rudų, briedžio, pe 
kin, navy, taipgi juodi. Gerai šilku 
visas pamušta. Didelis vilaginis 
kalnierius Nutria, Opossum arba 
Beaverette. Mieros moterims ir 
merginoms. Puikiausios vertės Su- 
batoj po

Kita proga įsigyti šiuos
Žieminius Siutus už pusę Kainos

Visiškai nieko nereikia. Kiekvienas siutas visame departamente tik parduodamas už J/2 
kas yra pažymėta. Nėra jokių “jei ir yr” apie juos. Išsirink sau siutų ir sutaupysi 
50%. — šie yra negirdėtos vertės siutai, todėl pribukit anksti ir pasirinkit siutų kokį 
norite. Pakankamai turime pardavėjų, kad pagelbėjus tamistai. — Musų siutai yra ži
nomi visoje pietinėje dalyje miesto savo gerumu ir kainų žemumu. Dabar gali išsirinkti 
už pusę reguliarės kainos.

■...................................... ... Į , iiiHm.i ............. ... ................................................. ... hiiii.i ■■.1,1, m ............    .J.. m.......................įpif

Lietuviai par
davėjai laukia

Vyrai! štai jūsų paskutinė proga dalyvauti 
šiame išpardavime!

Kart, Schaffner & Marx
Aukštos rūšies siutai Ilart, Schaffner & 
Marx ir kitų išdirbėję. Tik pamislykit, 
gaunat šalies įžymias drapanas daug pi
giau, nei paprasta kaina.
Daugelis šitų siutų po dvejas kelines pa
dvigubins siuto laikymų, o ekstra nekai
nuoja.
Staila, materija ir pasiuvimas šios drapa
nos pripažintos, kad yra geriausios. Ateiki
te ir pamatykite tikros vertės $45, $50 ir 
$60, mieros 34 iki 46 vyrams ir vaikams po

$39.75
Veltui! Vilaginis Kalnierius su 

Kiekvienu Overkolu
Su kiekvienu Vyrišku overkotu už $20 ar 
Viršaus, duosime visiška, veltui puikų 
užsidedama vilaginį kalnieriu.
Vyriški overkotai; puikus Ulsterettes su 
dideliu ulster kalnierium; double breast- 
ed, užpakalyj diržas arba aplinkui; mė
lyni, rudi, arba žali ar puikus šilti įvai
rus overkotai; mieros 34 iki 44, (su vi
sginiu kalnierium veltui); $25

^DR.HERZMAN^
II RUSUOS

Peraikili n«o 8412 So. Halsted St. 
po ‘N®. 8818 So. Haleted SL

Kerai lietuviams tinoma* per BĮ 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir Rkuieria.

Gydo aitria* Ir chronlika* ligai, 
vyrą, motorą ir vaiką, pagal naa- 
Jaustas metodas X-Bay ir kitoklM 
elektros prietaisu*.

Ofisas Ir Labaratorfjai 1125 W. 
18th St., netoli Pisk St.

VALANDOS! Nuo lt-11 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakarai*.

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drezel
__  . 951 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8818 S. Halsted Si.

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

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

$125 iki $150
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina. Tik $34

l/d TIII JuslJ Pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno trr-a TIII 
vtLIuI ada*lb taipgi daimanto adata su kiekvienu yri I 

phonographu. Ateikite pas mus ir mes
parodysime gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GAU 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 Furniture and Phonograph Co
1020 S, Halsted St, Chicago, III.
Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

KKB

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

M

■■■■■■■■■

OnAAblbkA I Sami Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstųSpecialistas ūgy 8P“^ - p.goI.

DR. J. W. BEAUtiETTE
Ofisą* 

N o vak o Vaistine
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30-4:30 P. M.
Telephone: Cai ai 464

•' Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:89 ir 6:30—8:80 P. M, 

Nedėliomis iki 2:80 P. M. 
Telephone: Republic 805

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

tema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiamo.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COMI n c. 
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

^■--11,1!^ | l. į,

T*l. Monro* 2804

Specialąmaa: Moterą ligo* ir ChirarglJ*.
1145 MILWAUKE£ AVĖ. ĮCHICAHO,

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Avė.
9 ild 11 ryte (r 9 iki 10 vakąre 

Tel.: Boulevard 9897
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 rak.

Tel.i Canal 279

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operaciją 
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.

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 overkotal nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.5Q Ir augščiau. ■ j
Vaikams drabužiai, trunkai ir va- 

lyzos.
Gausi sato pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 Yal„ 
ned. iki 6 vai.

S. GORDON, f 
1415 S. Halsted, St,



NAUJIENOS, Chicngo, IH. Pėtnyčia, Lapkričio 4, 1921

Lietuviu Rateliuos Pranešimai

BRIGHTON PARK>

Jau praėjo keli metai nuo su-1 
sikurimo šios parapijas ir lietu
vių bažnyčios pasistatymo, o tė
velis nė vieno, tur būt, pamok
slo, nepasakė, kad nebūtų pakei
kęs bedievių ir socialistų. Kaip 
tik evangeliją perskaito, tai pa
skui tik apie socialistus ir be
dievius ir rėžia: raudonskuriai, 
raudonkakliai, bezdžionvaikiai ir 
t. t. Kartais vėl ištisus pamok
slus pašvenčia laikraščiams 
“garbinti”, labiausiai užsipulda- 
mas “Naujienas” ir “Keleivį”. 
Ypač “Naujienas” purvina, nes 
mat jos daro “Draugui” konku
renciją. Sako: “Kai tik į N®w 
Yorką iš Lietuvos atvažiuojat, 
tai jus pasitinka pimliausia be
dievių agentai ir įbruka tuos 
“šlamštus” jums į rankas, o 
nuo tada jus juos pamylite ir 
skaitote. Nežinote, kad juos žy
dai leidžia, arba bedieviai lietu
viai”.

Jis nieko daugiau nė apie pa
leistuvystę, nė girtuoklystę ne
sako, jam labiausiai užkliūva 
laikraščiai. Jau net ir davatkos 
piktinasi tais jo pamokslais, sa
ko: “Et, jis daugiau, tur-but. 
nieko ir nežino, kaip tik laikraš
čiai ir bedieviai”.

kč tik pastūmė jį, sakydama: Į 
“Socialistams visi draugai, čia 
neša visokias bedieviškas gazie- 
tas, o paskui kunigas tik keikia 
per pamokslą!” 

I
Kitąsyk vėl vieną sekmadienį, 

tuoj po pamaldų, einu pro baž
nyčią. i 
Kas ten atsitiko? Ugi, kad pri- i 
einu artyn, žiūriu, du vaikai 
buvo atsinešę plakatus išdalinti, sančios arba norinčios priklausy- 
o “komitetas” juos jau net už 
pusės bloko nuvaręs ir vis rėkia 
kumščią sugniaužęs: “šalin, jus, 
raudonieji!” Vaikai toliau sto
vėjo ir laukė žmonių ateinant. 
Tąsyk “komitetas” Vėl žmonėms 
rėkia: “Vyrai, žiūrėkite, kad nė 
viens tų popierų neimtumėt į 
rankas!” Aš nuėjau ir paėmiau 
nuo abiejų 
Skaitau — 
gi Saldžiausias širdies V. Jė
zaus Draugystė rengia balių su 
programų. O tas liurbis “komi
tetas” mat nieko nežino ir veja 
šalin skelbimų dalintojus, dary
damas bažnytinei draugijai 
skriaudą.... ,

Liet. Darbininkų Tary 
bos Konferencija.

Chicugcs Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją įvyks ne
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 

Ištolo girdžiu riksmą.1 ryto, Meldažio sevtainėje, 2242
West 23 Place.

Draugijos ir kuopos plikiau-

ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus j konferencijų 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi-i 
dėt prie to didelio judėjimo, ku-1 
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

vaikų po plakatą, 
o, jczusmardja! —

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
jvyks septintadienyj, lapkričio 27 d., 
Liuosybės svet., po num. 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 10:80 vai. ryto. 
Visos kuopos malonėkite išrinkti de
legatus. nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Centralinj Komitetą i 
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. — J. J. Čeponis, sekr.

Roseland. — R. L D. S. S. Ben
drovės visų šėrininkų susirinkimas 

(;wkc ; j., 7:so
i vai. vak. J. Stanciko svet., po num.

bažnvtinėi salei ! DireRcija aprinko pirkimui senai-J b nę. šiame susirinkime bus svarsto-1 
.' ’ ’ » klausimas. Todėl 

malonėkite visi šėrininktd susirinkime 
dalyvauti. — Direkcija.

Į |vykd pirmadieni, lapkričio 7 d

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — Visi Draugystės 

šv. Vincento Ferr. nariai kviečiami 
atvykti vakarelin, kur rengiamas še
štadieni, lapkr. 5., 7 v. vak. J. Ix?š- 
činsko salėj, 4635 So. Honoro St. Bus 
dalinamos dovanos draugams, kurie 
išbuvo draugijoj per 10 metų nesirgę.

Mėnesinis draugijos susirinkimas 
bus laikomas ant rytojaus, lapkr. 6, 2 
v. po p., paprastoj svetainėj.

— Rašt. N. K.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi- 
tnrpines Pašalpos mėnesinis susirin
kimas bus laikomas sekmadieni, lapkr. 
18, 2 v. po pietų Związck Polek salėj, 
1315 N. Ashland Av. Visi nariai 
malonėkit susirinkt, yra daug svarbių 
dalykų svarstyt. — Rašt. A. Shimas.

L. D. L D. 19 kuopos susirinkimas 
kuris buvo šauktos poroltoj nedėlioj, 
dėl tūlų priežasčių susi’inko m^žas 
skničius narių, tai susbTkimaa ofici- 
jaliai neįvyko, dabar šaukiamas susi
rinkimas jvyks nedėlioj lapkričio 6 d., 
11 vai. iš rvto, Nmriionų name, 1739 
So. Halsted St. Visi senieii kuopos 
narini malonėkite atsilankyti ir naujų 
nariu nf«dvesk{te, turime daug svar
biu reikalu: rinkimai kuonpp vnJdvhng 
kitiems metams, tai^rri rinkimai Pil
domojo Komiteto. Kviesi*1 visus 

. — Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME.
PARSIDUODA BIZNIS 4

Labai pigiai parsiduoda olAjros 
mašinos batų siuvimui ir tai^nui, 
visi šapos įrengimai, kurpaliai ir apie

REIKIA PATYRUSIŲ LAN- du tūkstančiu porų ’ čebatų, moteriš- 
gų mazgotojų. Atsišaukite.

62 W. Washington St.
.Room 31.

kų ir vyriškų. Parinktinė vieta lie
tuviui; pigi renda; gera proga pa
daryti puikų biznį už Chicagos. At
sišaukite Naujienos 431.

PARDAVIMUI BIZNIO NAM LS 
(saliunas) su fixtures ir visais įtaisy
mais geroj vietoj dėl lietuvio West 
Side, priežastįs pardavimo turiu du 
bizniu.

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

VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI Į Di
delę Taxi kompanijų. Uždarbis $100 Iauai KL',O.I v 
iki $150 | savaitę, nuolotinis darbas, dėl gyvenimo, 
Išmokinsime viįjca. $800 kapitalo o+o|Zo,1L 
Sradėti bizn{. Buk pats bosu. Ateik

:andien prisirengęs dirbti. Atsišau
kite 82 West VVashiugton St., Room 
525.

PARDAVIMUI GROSERNfc 
labai geroj vietoj, 4 kambariai 

, biznis išdirbtas 
gerai atsišaukite 3245 S. Par- 
nell Avė.

DIDELIS BARGENAS
Įmokėdamas $G00 nupirksi 2 

venimu po 5 kambarius medinį 
Įmokėdamas $1,600 nupliksi 3 
venimų po G kambarius mūrinį namą. 
Parduosim pigiai, arba mainyslm ant 
automobilio, biznio ar loto.

J. NAMON, J. BRUŽAS & CO., 
8452 So. Halsted St.

pagy- 
namą. 
pagy-

VYRŲ REIKIA. GALI PADA- 
ryt $15.00 į dieną nr daugiau, nuola
tinis darbas. Gera proga vyrui tu
rinčiam $300 kapitalo. Pinigai sau
gus. Patyrimas nereikalingas. Kreip
kitės, 105 N. Clark St., Room 525.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
semė labai tirštai apgyventoj vietoj, 
nėra kitos b^čornės per 4 blokus. Biz
nis eina «<ąai, ir cash. Parduosiu la
bai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti 
biznį dykai. Pardavimo priežastis, 
turiu du bizniu. Turiu parduoti į 
trumpa laiką. Cash and Carry Mar- 
ket, 704 W. 69th St., Chicago, III. 
Phone Went. 2393.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Brigh- 
ton Pa’ke — pardavimui naujas mū
rinis namas 8-jų pagyvenimų po G 
kambarius: elektros šviesa, maudy
nės, ir visi naujausios mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio namo, loto, automobi
lio, ar kokio biznio.

SZEMFT & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

Beto tėvelis skundžiasi, kad 
kaip jis renkąs aukas po namus 
bažnyčios skoloms išmokėti, tai 
tie, kur “Naujienas” skaitą, la
bai retai kur aukaują, o jei ir 
duodą kiek, tai nedaugiau, kaip 
kvoterį. Sako: daugumoj “Nau
jienas” žmonės slepia, bet jis 
vistiek apsidairęs pamatąs tai 
už veidrodžio užkištas, tai už 
paveikslo, arba po staldankte 
pakištas.... Bedieviai, girdi, vie
ni neišlaikytų savo spaudos, ą’e 
kad jiems ir katalikai padedą: 
labai daug katalikų skaitą ir 
prenumeruoją jų laikraščius. 
Tėvelis barasi labai ir ant šei
mininkių, kad jos susiėjusios 
“bučemėj” tik kunigus apkal
bančios' ir sakančios, kad jeigu 
laikraštis taip rašąs tai visgi 
turinti būt ir teisybė.

Su savo pamokslais tėvelis ne- 
noroms ir “Draugui” padaro 
skriaudos. Kartą man teko ma
tyt savo akimis, kaip viena mo
teriškė išstūmė laukan pro du
ris vaiką, atnešusį parduoti 
“Draugą”. Vaikas bandė paaiš- 
kinti^kad tai “Draugas”, genis

Vieną sykį tėvelis sušaukė 204 E. 115 gat. 
susirinkimą 1 ‘ ~ i nę. l,____ _ ____
Kalbėsiąs apie blaivybę. Nuėjau ma Jo« pirkimo 
pasiklausyt. Susirinkimai! atėjo 
viso labo penki vyrai ir aštuo- 
nios moterėlės. Iš pradžių tėve
lis kelis žodžius pasakė apie 
blaivybę ir da juokingą pasa
kaitę. Po tam ėmė kalbėti, ko
kiu budu kabiau išplatinus kata.- 
likiškąją literatūrą ir užkirtus 
kelią bedieviškiems laikraščiams, 
tokiems kaip “Naujienas”. Sakė, 
kad parapiją reiktų padalyt į 
dvyliką skyrių. Kiekvienas sky
rius turi turėti po kokią porą 
žmonių, arba nors po vieną, ku
rie savo daly platintų katalikiš
ką spaudą vaikščiodami po na
mus, ir “Draugą” užrašinėtų. 
Tuo klausimu buvo kiek ilcriau 
ka’bėta, diskusuota. diskusijose 
net davatkoms dalyvaujant, bet 
galų gale visi pienai suiro ir su
sirinkimas nieko nenutaręs išsi
skirstė. — G—nas.

Cicero. — Cicero Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendrove rengia nedėlioj, 
lapkr. 6 d. iškilmes Svetaines staty
mo pradžiai paminėti. Kurios drau
gijos priklauso tai bendrovei, kviečia
mos butinąi dalyvauti. Apvaikščioji- 
m<o pradžia 8 vai. po pietų prie 14- 
tos gatvės ir 49 Ct. Bus prakalbos, o 
paskui eis į Pilkio svetainę, 4887 W. 
14-ta gt. Bu2 čekiai. — Komitetas.

“Pirmyn” Mišrus Choras rengia 
draugišką vakarėli, su programų, 
sekmadienj, lapkr. G, lauosybes Sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. Pradžia ly
giai 7 vai. v. Kviečiame visus gau
siai atsilankyti. — Reng. Komitetas.

Burnside. — SLA. 63 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus laikomas 
penktndienj, lankr. 4, 7:80 v. v., sa
lei 1036 E. 93-čia gatve. Malonėkit 
visi nariai susirinkt, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstyt, taipjau bus ren
kami darbininkai Maskarado baliui, 
kurs jvyks lapkr. 20, K. of P. salėj, 
9231 Cottage Grove Avė.

— Sekr. B. Barniškis.

Indiana R*rbor. — S. L. A. 185 kp. 
mėn. susirinkimas jvyks nedėlioi, lap- 
v*4Mn G, 2 v. tvj rimtu Katherine 
Rouse salė). ISRth ir Feode** g^tv. 
VjsJ neriai d''lm*aid’Pe, ens bnq »*en- 
knmi j ntelnnnti Chi^npos
I Jntnvjy pnrH?'jvkn Tavvl'nę p-nnfp- 
renciją. v**n i»* Vitu svarbiu *o|Vnlų.

— Fin. Sek. P. S. Rindokas. .

REIKIA PARDAVĖJŲ, VISAM, 
ar daliai laiko, patyrimas nereikalin
gas, nes mes išmokinsime nardavėjy- 
stčs veltui ir gali uždirbti, kuliai mu- 
kiniesi. štai kur proga ekstra pini
gų pasidarymui.

A. C. KRUEGER,
58 W. Washington St., Room 420

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
fixture8, malšvtų tautų apgyventoj 
vietoj, geras biznis, ant vietos pagy
venimas.

I Atsišaukite į Naujienų ofisą klaus
dami 435.

Simnno D'MiVnnfo Dr-’n IniVjR sn- 
vo mėn. susirinkimą nndčHM. lan^r. 
6. i vai. no ni»tų. Viri nnri°i malo
nėkit susirinkti. Kir’e d*n* nesate 
pfq|s«v)o garbės Ženklelių, ntAl’dt/» at
siimti. — Valdyba.

REIKALINGAS VYRAS SU- 
prantantis elektros darbą. Turi 
kalbėti lenkiškai. Atsišaukite 

New Peoples Electric Co.
1711 W. 47 St.

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

BARGENAI 
S-niu kambariu namas ... 
7-niu kambarių namas ... 
5-iu Storų namas ...........
30 kamh hotelis su 5 St. $50,000.00 

Kreipkitės arba rašvkite 
R A T.FMDNT, 

9730 Win°ton Avė.

M.r.eo no 
*5 snn oo 

$23.600.90

JMOKfiK $500
Nupirksi 4 prRfrvvenimų murinj 

narna 5 6 kambariu, vanos ir unkš
tas beizmentas. 
ba 
ar

rfipncr'Mj Korn<tn*o T iofnvoų Nofilai-

(■'hnrv'1 anl?*, RiG W. 81 pfifvS, 
nnv,*Aj jr simpatizuoto*0’ VvjAZinmi 
ntvvkti. — Raštininkė.

REIKIA ATSAKANČIO siu
vėjo, prie kostumeriško darbo. 
Darbas pastovus ir gera moke
stis.

228 W. 47 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoi, maišytu tautų angy- 
ventoj. Priežastis pardavimo: išva
žiuotu j Lietuva. Tnimpu laiku turi 
būti parduota, kas pirmutinis tas lai
mes. A tešaukite. 2F01 W. 46th St., 
Phone Lafayetto 4421.

mainysiu 
loto.

C. P.
334 G

Parduosiu nlginj ar- 
ant biznio.

STTRHMSKT
So. Halsted

automobilio

CO.
St.

ASMENŲ JIESKOJiMAI
JIEŠKAU VALTERIO JANKE- 

vich apie 4 mėnesius atgal gyveno su 
manim po numeriu 8251 Lim» St. ir 
prasišalino nežinia kur. Jo prova už 
sužeidimą artinasi — labai svarbu. 
Jis pats, ar kas žino jj malones pra
nešti.

' WALTER GERIBO, 
314G Emerald Avė., Chicago.

REIKIA VYRO PRIE DAR- 
bo į junk shop, kuris turi paty
rimą.

3122 Archer Avė.

PARDAVIMUI PIRMOS kle- 
sos sa’iunas. Pardavimo prieža
stis — du bizniu. Kas niimlesnis, 
tas laimingesnis, 929 W. 12 St. 
kampas Sangamon St.

MEDINIS NAMAS VTFNO pAGY- 
ven»mo rehdua neša $^4.00 į mėnesį. 
main°u pnt automobiliaus. Kaina 
namo $1,900.00.

Atsišaukite pri® pakinko 
J. VELIČKA, 

6319 So. TaHnn Avė. 
Namas randasi 6025 Lafayette Avė.

AUTOMOBILIAI
I PARDAVIMUI SALIUNAS 
su namu ar be namo. Namas 2 
flatu po 4 kambarius, gasas. elek 
tra ir įrengtas. Anton Zanoska, 
2051 Cou'lter St.

80 a KERIU FARM A Už $500 00
Parduodu pigiai ariri mainysiu ant 

ramn, loto ar anei kokiu biznio. 80 
pk-nrhi fnma randa«i M^hi^an val- 
«ti’*oj su troboms gvvulisis ir visais 
l*sicvrnpis koH reikalingi ant farmos. 
Turi bnt’ narduota arba išmainyta į 
trumpą laiką.

C. P. SUPOMSKT CO. 
3346 So. Halsted St.

BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA
Skystimas išspaustas iš šių žolių 

prigelbsti gamtai išvalyti inkstUR, su- 
tirtina kraują ir lengvai nureguiiuoją 
skilvį. Gerkit karštą einant gulti, ji 
pagelbės nuveikti slogas visai urnai. 
Reikalauk savo vaistininko, arba pri
siusime apdrausta paštu 1 didelę šel- 
mvnai dėžę už $1.25, arba 3 dėžės 
$3.15, arba 6 dėžės $5.25. Adresas: 
Marvei Products . Co.. 451 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

(Apgarsinimai)

PRAKALBŲ MARŠRUTAS.
* Rengiamas Lietuvos Maisto 
B-vės, idant supažindinti Chi- 
cagos Lietuvius su Lietuvos eko
nominiais reikalais. Kalbės vie
nas iš žymiausių ka.betojų N. 
P. Radis. Prakalbos atsibus 
sekančiose kolonijose:

PėtnyČioje, Lapkričio ketvirtą 
dieną, aštuntą valandą vakare, 
M. Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23rd Piace, \Vest Side.

Panedėlyj, Lapkričio septintą 
dieną, aštuntą valandą vakare J. 
J. Ezerskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina St., Tovvn of Lake.

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

Cicero — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pnš'dpinio Klluho susirinkimas 
jvyks ponktadionj, lapkr. 4 d., 7:30 v. 
v. Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Av. 
Gobiami d>augai malonėkite susi
rinkt laiku, nes turim* svarbių reika
lų. — Sekr. K. J tiri jonas.

L. S. S. 81 kimpnR mSunsMa ausi- 
rini-im°R jvvks subatof, lapkričio 5 d., 
lygiai nuo 8 vai. vakaro, Liuosvbėa 
anlėi. 1822 Wohan<ria Avė. Ccr,t’*o 
Rn^tininkas nris’untė SMungos viriti- 
ninvu nominalu blankas, kurias 
urnai reikia gražinti. Visi kuonos na
riai to'iel yra kviečiami nominacijoj 
dalyvauti.

— Kuopos Raštininkas.

S. A. L. Ex-Kareiviu 3-čior Knnnos 
suRi''i*-kima« bus laikomas penktadie
ni, lanvr. 4, 7'80 v. v. Rnymond Cho- 
pel salė*', 81G W. 81 Rt St. Viri na
rini privalote a+elH. knd bendml pa
sitarus dėl pnrninglimo Karo Pnli°u- 
bos dienos Inpkr. 11, fiv. JurHo Pa- 
rapiinR RolPi. — Veikiančios Komisi
jos Raštininkas, 

Juozapas FJvikis.

sbiiiiiiibiiiiiiiiiiii M.miim Uiimim ijiiininn.' u.tiimm ■■■■itiimmirt i iii

S. A. L. Ex-T<nro>vui Centru susl- 
rinkimne HrvVą r»nnVtn<Henv ’nnkr. 4. 
8 v. v. FN-Knreivių l-nws Kuonės 
f’k'”’t”1'lo', 4668 So. ^ve
V!<*n vn/'nų ntstovni malonėkite <m«d- 
rint-ti laiku, n*>R turime daup MV'ndiių 
reikalų aptarti. — Centro Valdyba.

CHARLES BUDRIS, 639 W. 
18th St. Jieškau visų burdingie- 
rių, kad ateitų holių pagrajyt ir 
šiušus padaužyti

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, III.

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

‘ 8749 So. Ila’sted St.

MOKYKLOS

APSIVEDIMAI
ESU NAŠLYS 30 VASARŲ; NO- 

riu sutikt-j sau ligių, dorą moteriškę 
greitam apsivedinvui, Geistina, kad 
turėtų keletą skatikų pnsrolbėti msne 
biznvje. Doros moteriškės rašykite, 
atsakymą duodu kiekvienai, — bet 
niekniekiautojoR negal&Akite nė 6tam- 
PU-

<rNAfiLYS”,
3367 So. Ralirted St., Chicago.

IMDAVOM

ŠTAI KUR PR^GA PAS'DARYTI 
pi’rifm — gali pirkti vieną iš musų 
Oaklaml 5 pasažieriu touring auto- 
mobilh), kuris naujas pnrdavineiamas 
po $1,445 00 ir reguliariai parduoda
mas po $750, kaip kad vartotas au- 
to^mbilius. Musų kaina šia savaitę 
$350 00, Mitaunymas $400.00. Gali 
pavdunti ši °’ifomobilių pavasaryj ir 
na'iarvti pinigų.

Pardavėjai automobiliu rerirn iuos 
u* <e|q k*>in<i jr porines tamstai pa- 
vacai*vi n* d^ug aukštnsnn kaina.

Pirk dabar, o sutaupysi pardavėjo 
pelną.

/♦dnva v'ikn'-ais ir nodeliomis.
D’vbiuvės š«ka.

OAKT.ANn MnmR CAR CO. 
2A?6 Mirhigan Avė.
Tol. Calumet 5310

PARDAVIMUI SALIUNAS 
laba geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis važiuojame į kitą mie 
stą. Atsišaukite

432 Naujienos

MOKINKIS
t .E

IftSIRENDAVOJA VIENAS AR 
du kambariai iš fronto, vienam ar 
dviem vaikinams ar merginoms, su 
valgiu ar be valgio, ar vedusiai porai. 
Elektros Šviesa ir maudynės, sulyksi- 
me pigiai.

1648 Blue Island Avė.

PASIRENDAVOJA ŠVIE-
SU8 kambarin, c’ectric light, va
nos.

PPKMIFR 1915
Išimtinas Bargenas

7 pasažierų touring ka>-as nau’it#»- 
lis ^n*ftus, naudai nvlevotas, nanii 
rnrd taleriai, nerias bump°ris. Pui
kinusiam morh oriškame stovyj Gali
ma matvt 8 E. Pcarson St. Telefo
nas Superior 7080.

3250 Lowe Avė. 
lst floor

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

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, turi būt parduota 
už pirmą pasiūlymą, nes savi
ninkas sunkiai serga, 
kitę, 1755 W. 18th St.

Atsišau-

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Liet, švietimo dr-ja rengia prakal
bas nedė’ioi, lapkr. 6 d., Raymond 
Ch'ipel, 816 W. 31 Rt St. Kalbės Ku
bilius studentas Chicagos universite
to. įžanga veltui. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Komitetas.

REIKIA DARBININKU

PAPDAVJMUI 1917JEFFE- 
rev 6^1 modelio. 6 rilinderi’i, 7 
pasažieriu autobomilius. geriau
siam nn/lėiime. Parduosiu ni<riai 
iš nriežasties bedarbes, 4343 So. 
Whipple St.

PARDAVIMUI 
visas ar pusė, labai pigiai, 
davimo priežastį patirsite 
vietos.

3159 S. Halsted St.

SALIUNAS
Par- 
aut

Mokiname: patrinų padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesoR. dienomis Ir vakarais.

Specialis skyrius mokinimui ope 
uoti siuvarr.« mašiną Mašiną va- 
o augšta elektros spėka, kaip kad 
<riuučių šapose.

Master Sewing School
Princi palas 

JOS F KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

John ŽitkusStanley J. Maths

$200. Atlyginimo
šiuo yra siūloma už parodymą, pagal kurio gali
ma buty 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, III.

MOTERŲ _____
REIKIA 50 MERGINŲ SOR-North Side. — S. L. A. 226 kuonos 

susirinkimas bus laikomas sekmadie- tavimui naujų vilnonių atkarpų, 
nj, lapkr. 6 d., 2 vai. no pietų Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Draugės ir draugai malonėsite būti
nai susirinkti visi, nes yra svarbių 
reikalų. — Sekr. K. Markus.

Atsišaukite
B. COHEN & SONS.
1244 So. Union Avė.

Cicero. — S. L. A. 194 kn. susirin
kimas bus nedėlioj, lapkričio G d., 
2 *’O vai. po nietu O. Tamulluninrės 
svet., 1449 So. 49th Ava. ] 
prašomi visi susirinkti paskintu laiku, 
užsimokėti duokles ir atverkite naujų 
narių. — K. Genis, Fin. Sekr.— K. Genis, Fin. Sekr.

REIKIA MOTERŲ, PATY- 
rusių ir nepatyrusių sortavimui 

Draugai P°PierU* Atsišaukite Continental 
Paper Grating Co., 1451 South 
Peoria St.

RAKANDAI i
5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MA-' 

dos rakandai, turi būt parduoti už H- 
lę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
tas, valgomajam kambariui getas, 
miegruimio setas, kaurai, davenport, 
ete. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pl
anas ir didelis dubeltavu springsų 
phonographas su rekordais ir dai- 
nvanto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su namu, geroj vietoj. Pardavi
mo priežastis, vienas esu, va
žiuoju į Lietuvą, W. Urbon, 2519 
W. 43rd St.

P-18** E. K AZLAPSvKAITftS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirnimo
MOKYKLA

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI

PONO RANDAUNINKO ATIDAI 
$5 iki $10 į mčnesį nupirks *4 arba • 
Vį akerio vištoms vietos, mes pasko 
linaim iki $2,000 pasibudavoti namą 
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė 
lioms, arba 1620 Ashland Block, 156 
N. Clark St. Daugelis namų subdivi 
rijai. Imkit Archer A v. karą. Kreip 
kitės arba rašykit.

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

vaikams.
K h“ sos: dienomis ir vakarais 
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGN1NG
R<M>m 402, 59 E. Adams SU

Tel*.. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis st 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Miidison Street. 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės vpatiškai arba rašy 
kit išlygų paklausdami.

Saru. Patek, pirmininkė 
_______________>

PARDAVIMUI ICE BOX tin- $r2no NUPIRKSI NAMĄ 
karnas bučeriui ar saliunui. an^ 
Taipgi pardavimui saliunaa.

Atsišaukite
2607 S. Halsted St.

REIKIA MERGINŲ AR PUS- 
Fv/V.^apar“^ amžių moterų darbui.

5300 Federal St.

Lietuviu Pašolninio Kiiubo 
susirinkimas įvyks subato-

Illinois 
mėnesinis 
je, lapkričio 5 d.. 
Rvot., 8^01 S. Morgan g?»tvės. Visi 
kliubieči°i malnnėkitn susirinkti laiVu.

— A. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

.Ten**!! T i "t u vi n Amer. Tautiškas 
Kliubaa hikva savo mėnesini susirin
kimą sekmadieni, lapkr. 6. kain 1 vai. 
pietų, Mi’dos sriėl. 3142 So. Hnhted 
Visi nariai m^l^nėkit susirinkti tai
ku. — Pašt. S. Kunevičius.

REIKIA DARBININKU
VYRU ir MOTERŲ

Pvi"hfon P°rk — T,. S S. 1*74 Vn. 
suririnkivnsR JvyVg nedėlioi, 

lankr. 6, 1 v. no plotu Pociaus sv°t.,
Vn4-7ię. D-augai susirinkite 
Inll’n. r>eq blif r* n "ii "ii n la’-nj 

Icn^dldofai i L. S.*S. nildomaH komi- 
fr/M-n Iv dolnrnt/d į L. S. S. Šyklt Šiandien;

APSUKRUS VYRAI IR MOTERIS 
savininkai krautuvių, grosernlų ir tt. 
gali uždirbti 8100 iki 8200 labai leng
vai. dlrb-mt visą savaite, arba atlie
kamą laiką. Pardavoti ir išnešioti 
gerai žinomą ir gvarantuotą labai 
gera gvduolę nuo skirtingu ligų, kaip 
vyru, taip ir moterų. Labai geras 
komišfnnH užtikrintas pelnas. Ra-

6o46 S. Tripp Avė.

 PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ
PARDAVIMUI GROSERNfi IR f> pagyvenimų medinė stuba, 

delikatesen arba mainysiu ant namo 
ar loto. ' ..
gerai, visokių tautu apgyventa. Par- MortgečlUS $1,800.
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš Chi- 2428 S Tl’Oy St

3601 Ogden Avė. __ ____________________________ —.

PARDAVIMUI RĘSTA URA- 
ciia už nuse kainos, labai geroj 
vietoj. Turi būt parduota greit 
nes važiuoju į kitą miestą. Kreip 
kitės į Naujienų ofisą 434

Vakarinė Mokykla
prie Ruble gat. Kaina $3,800. ^rieau^uftik

i Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų higb school šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Wait«*heH Preparatory Sch«M>l, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicago. TI.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2 pagvvenimu, arba mainysiu ant au
tomobilio. Turinti 5 ar 7 pasažierų 
automobilių atvažiuokite. Jei neno
rėsit mainyt, ant namo, tai nupirksiu 
už cųsh.

l P. BUDRECKL
1632 W. 46th St. *

SKAITYKIT IR PLATINK1T
................. ■ ... . - .................. ■ ■ ■ . ■______ ■._________ __________________ >_______ _________ ____________ :_____________________


