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Petį U ra vėl išvarytas!*^ George rezignuosiąs Reikalauja priimt Hymanso Petrogrado miestas griūva

Vokietija arti bankroto
Rezignuosiąs jis pėtnyčioj, 

ulsteriečiai nenusileis ir 
ardys taiką su Airija.

• • jei
su-

projektą
Francuzai verčia ir lenkus pri

imti Hymanso projektą.

Buvusiai sostinei nepagelbsti 
ne atsteigimas laisvos preky
bos.

$52,000,000,000. ' 
Amerikai karai kainavo

Reikalauja viešumo nusi
ginklavimo konferencijoje

Anglija protestuoja prieš l'ranciią
LONDONAIS, lapkr. 8.

Prcmicrui artimuose rateliuose

Petlura vėl išvarytas iš 
Ukrainos

jaus suteikta finansinė pagidba.
Neapsakomas pesimizmas

žigu uos pė tnyčioje, jei ukste- 
riešiai nenusileis ryto ir su'ar-

VAŠAVA, sp. 15. (Filą). 
“Gzas” pranešimu, Prancūzų 
pasiuntinis Varšuvoje p. Pa-

PETROGRADAS, lapkr.. 8.— 
Rusijos buvusioji sostinė šian-

kur kasyklos išsisėmė ir gyven-

neatsigauna nė nuo laisvos

vventijai atsisakė remti 
kruvinus darbus ir jo puoli
mas susmuko. Išžudė 3,000 
komunistų.

net tamsiausiais po mūšių pa- 
jo • liaubos laikais. Jie yra despe-

racijoje.

'I'rjr. savaites atgal, kada do-

Kad jis rezignuos, jis jau 
seniau užsiminė parlamente, 
pareikšdamas, kad jis nepriims 
r.tsalkomybės už atsinaujinimą

t ego i'ingai reikalaudamas, kad 
Lenkija priimtų p. Hymanso 
projektą, nedarydama savo pa
stabu. Tas laikraštis rašo, pa
tyręs iš painformuoto šaltinio, 
kad Lenkų vyriausybė atsakius

True translation filed with the post- 
master ht Chicago, III., Nov., 9, 1921 
as reųuired by the act of#Oct. 6. 1917

ta žinių, kad paskiausios Pethi- 
ros <k>sporališkos pastangos 
nuversti Rusijos sovietų val
džią Ukrainoje, visai nepasise
kė.

įėjusios daugiau kaip 50 my
lių į Ukrainos gilumą, Petlu-

žmones, kurie pranašavo, kad 
doleris neužilgo pirks 200 mar
kiu, vadinta nelaimės rėks
niais .bet dabar doleris perka 
jau 250 markių.

Finansistai sako, kad Vokie
tija turi gauti pagelbą iš už
sienio kreditais, ar paskola ir

Ulsteriečiai gi nenori taikin
tis su sinn fe.ineriais. Ypač 
spiriasi taip vadinamieji “oran- 
džmenai”, kurie grūmoja unio- 
nistų vadovams, jie jis nusi
leis Anglijai ar sinn feine- 
riam. Ryto turės būti pasku
tinė konferencija su ulsterie- 
čiais ir jeigu ir šį kartą jie at

su Maskva.
'Sovietu valdžia sako, kad 

mieste gyvena tik (>()(),(M)O žmo
nių, bet kurie matė Petrogra
dą prieš karą, kada jame gy
veno 1,500,(MM) žmonių, sako, 
kad ta skaitlinė yra perdėta.

žiūrint iš (bokšto miestas iš-

buti
našta turi
Kontribuci-

teiks rezignaciją, paskelbdamas 
naujus rinkimus Į parlamentą, 
kiuriuose kampanijos klausimu

viiai pasakys.
si t raukt i prie Lenkijos ir Ru
munijos rubežių. Nė vieno kai-

sutiko klausyti Petį u ros mobi
lizacijos įsakymų. Civiliniai 
žmonės atsisakė išduoti Petlu
tos bandoms sovietų valdiniu 
kus. Plėšikų bandos vis dai 
siaučia šalvie palei Zlbruč upę

Ministerijos gi patiektasis 
biudžeto sąmatas rodo 53,()(>(),- 
()()(),(MMK) markiu deficitą seka
miems metams.

Japonijos moterjs prašo 
užtikrinti taiką

Von der Goltz ir Klaipėda blokiniai ir buvo nutepami ru-

. į Protestuoja prieš Franci ja Prezidentui Hardingui įteikta 
peticija su 100,000 moterų 
parašais.

la i'kr. “Kaja” žiniomis, 'gene
rolas von der Gollz organizuo
jąs naują armiją iš savo buvu
sios geležines divizijos karių. 
Tie kariai esą nuduoda Bylų 
Prūsų dvaruose lauko darbiniu 
kus. .Su tos armijos pagalba 
jis manąs sukilimo bildu grą
žinti Vokietijai Klaipėdos kraš-

Kareiviai kasdie yra lavina
mi aikštėje prie Marinsko rū
mų, kur judėjimas taip men
kas, kad aikšte vartojama kai
po sandelis durpėms, kurias ka
reiviai saugo dieną ir naktį, kad

kuri

buvo apiaikęs pradinį pasiseki
mą, telegrafo ir telefono vie
los liko nukirstos.

Bdlševikų kareiviai po smar
kaus mūšio atsiėmė Gusiatin ir; 
G rot lėk.

Išžudė 3,000 komunistu.

(LONDONAS, lapkr. 8. —Iš 
l;i fsingfo’so praneš:.m:t, kad 
Maskvos Izvestija rašo, jog 3,- 
()()() komunistu liko išžudyta, 
kada Ukrainos si^<ilėliai (Pet- 
nistai) buvo paėmę 10 mieste
lių. Žinia priduria, kad Ode
sos sovietų valdžia Į>askelbė 
mobilizaciją bolševikų karei
vių. £

sąjungai.

LONDONAS, lapkr. 8.— An
glija šiandie padavė tautų są- 
jungaii savo protestą 
Fra nei jos taikos sutartį 
Tunkijos nacionalistais.

Francija atiduoda

prieš
su

Tąja

Vokietija arti bankroto
sušvelninimas kontribucijos 
mokėjimo.

BERLINAS, lapk. 8. — Nors 
mažiau kaip 100,(MM) yra be-

siminusi ir

Amerikiečiai gali suprasti ji] 
mintijimą, įsaivaizdindami ko
kia butų padėtis, jei dolleris bu
tu vertas tik 2 centus. c

Paskiausias Beichsbanko pa

tiuoja 99,(MM),(KM),(MM) popierinių 
markių. O kada šią savaitę 
atvažiuos iš Paryžiaus kontri
bucijos komisija, jai bus pasa
kyta, kad Vokietija negaili su
rinkti užtektinai aukso apmo
kėjimui kontribucijos dalies se
kamą sausio miėn.

Visi žmonės yra sujudę ir 
j>erka savo ipopioriniais pini
gais kiekvieną daiktelį, kokį jie 
gali nupirkti. Jie maino, kad 
mjarkė gali nustoti vertės bilc 
dieną, tad geriau vieton jų tū

Banikieriai mano, kad Vokie
tija turi žlugti, kartu mitrauikda 
ma į bankruto gelmes ir Fran
ci ją, jei Vokietijai nebus tuo-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Katino. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c.

sutartimi
Turkijos nacionalistams nieku- 
rias teritorijas. Prieš tą ati-

prolestuojla, remdamosi tuo, 
kad Francija turėjo ant jų tik 
mandatą ir nebuvo tų teritori
jų formaliniai aneksavusi.

VVASHINGTON, lapkr. 8. — 
90 m. amžiaus japonietė mote
ris Kaji Yajima šiandie įteikė 
prezidentui Hardingui taikos 
peticiją, po kuria pasirašė 100,- 
0000 Japonijos moterų.

Kaji Yajima atkeliavo x iš Ja
ponijos savo lėšomis, kad įtei
kus prezidentui tą moterų pe
ticiją. Ji kelionei išleido tuos 
pinigus, kuriuos buvo sudėju
sius jos mokinės 7 metai at-

Rado nepaprastą “gynėją”.

RYGA, X—11. (Elta). Len
kų spaudos agentūra Rygoje 
praneša, kad Klaipėdos krašto 
prekybos ūkio ir amatu inkų 
rūmų ir pramonės bei žvejybos 
sąjungos valdyba pasiuntusi len 
kų delegatui Tautų Sąjungoje 
Asikenazy padėkos raštą už 
krašto gynimą nuo “Kauno im
perializmo” ir prašymą ir to
liau ginti.

Vokietijos ambasada, 
liko sugriauta pradžioj 
tebestovi tuščia ir apleista. Di
dieji tridbėsiai ir viešbučiai 
vartojami yra sovietų. Agletter 
viešbutis yra pakeistas į Inter
nacionalinį, nes čia veši val
džios svečiai ir yra viena iš ke
lių patogiausių vietų Petrogra-

tuštesnis, negu kad buvo trįs 
metai atgal. Gatvėje didelės 
duobės, o namai irgi apleisti, 
arti griuvimo. Kanaluose nėra 
jokių barkų, kurios pirmiau

Vien civilinis karas kainavo 
daugiau negu valdžia išleido 
savo reikalams visą savo gy
venimą.

BOSTON, Mass., 1. 7. — Tai
kos draugija paskelbė šiandie 
skaitlines, surinktas iš iždinė 
raportų, kurios parodo, kad 

Jungi. Valstijų valdžia per 131 
metus savo gyvavimo kciturius 
penktadalius visų savo išlaidu 
išleido karams, ar su karais 
surištiems dalykams.

Nuo 1789 iki 1920 m. visos 
išlaidos sielkė $66,728,209,109, 
iš kurių karų reikalams išleis
ta $52,607,489,927, arba 78.5 
nuoš. visų išlaidų.

Karo išlaidos sekamai pada
lintos: karo departamento $24,- 
294,476,872; laivyno departa
mento $7,653,656,851; pensi
joms $5,870,021 ,(>10; nuošim- 
čiams ant šalies skolų $5,233,- 
615,1'99; speciajinių išlaidų 
(1917-1920) $9,550,509,399.

Skaitlinės taipjau rodo, kad 
civilinis karas, įskaitant palū
kanas ant skolų ir pensijas, 
kainavo $12,332,186,601, arba 
daugiau, negu valdžia išleido 
visiems kitiems savo reikalams 
visą savo gyvavimo laiką iki 
tam karui. Pasaulinis karas 
valdžiai kainavo daugiau kaip 
$33,000,000,0(M),0(M).

Tiek karo prikalamas išlei
džia palyginamai taiki šalis, ne
užlaikanti didelių armijų ir tik 
kelis karus pergyvenusi, tad 
kiek pinigų išleidžia karingosios 
šalįs su didelėmis armijomis?

WASHINGTON, lapkr. 8.- 
Se.nailas po trumpų, 1x4 aštrių 
d'ebatų šiandie nutarė prašyti 
Jungt. Valstijų atstovų nusi
ginklavimo konferencijoje dėti 
pastangas, kad laikraščių kores
pondentai butų įleisti į visus 
konferencijos posėdžius ir kad 
butų duodami apie tuos posė- 
žims |)latųs pranešimai.

Rockfelleris gavo 
koncesiją

KABiLSBAD, lapkr.. 8,-Stan 
dard Oil Co. šiandie užbaigė 
derybas ir pasirašė kontraktą 
su čecbo-Slovakijos valdžia, 
sulig kurio tas Amerikos alie
jaus Irusias kauna teise cksplua 
tuoti Čechijos aliejaus laukus 
per 30 metų.

Angliakasiy konvencija
PEOIUA, III., lapkr. 8. — 

šiandie čia prasidėjo metine 
Illinois angliakasių konvencija. 
Joje alyvauja 550 delegatų, at- 
stovajančių 90,(H)0 angliakasių.

Farring'ton sako, kad “check 
off” sistema mažai bus svars
toma konvencijoje. Jis nema
tąs svarbos panaikinime tos sis 
temos ir nesitiki, kad šiame da
lyke streikas ką galėtų pagel
bėti.

6 užmušti rinkimuose Daug 
darė, bet 
duonos,

miesto sankrovų alsi-

Prašo sulaikyti serby puo 
įima Albanijos

Anglija prašo tai padaryti 
tų sąjungą.

tau-

jos promieras iJloyd George

susirinkimą, kad apsvarsčius 
pasidariusią Albanijoj padėtį 
delei vis tebesi tęsiančio Jugo 
Slavijos spėkų veržimos į Al-

Liepia sustabdyti puolimą.

PARYŽIUS, laito. 8.— Tal
kininkų ambasadorių tarybos 
pranešamas Jugo Slavijai, kad 
ji turi sustabdyti karinį veiki
mą Albanijoj, tapo (papildytas 
Franoijos, Anglijos ir Italijos 
ambasadorių, kurie atskirai 
pranešė Jugo Siuvi j ai, 'kad ka
riavimas Albanijoj turi apsi
stoti.

Susirinkime ryto, kuriame 
bus svarstoma Vengrijos padė
tis, amlbasadorių taryba galbūt 
taipjau pasirašys po nustaty- 
tymii Albanijos rubežių, ku
riuos jau nužymėjo specialinė 
komisija. Tada tuojaus bus

kijai, kad jos turi pasitraukti 
iš dabar laikomos teritorijos iki 
1913 m. rubežiaus.

Laukia puolimo Scutari

RYMAS, i. 8. Pasak iš 
ži

nių, Serbijos kareiviai neužilgo

deniui:
“Japonijos mo'terįs užgirdo 

rpie šią diidcflę konferenciją ir 
jos tikisi ir meldžiasi už jos 
pasisek i m,ą. Jos tikisi, kad ji 
įvykins pasaulinę taiką. Už 
šios peticijos yra dideli dvasi
niai turtai; ji išreiškia mobili
zaciją tūkstančių širdžių”.

Neleis Hapsburgy rinkti

JACKSON, Ky., lajilkr. 8. 
šeši žmOnės liko užmušti ir 5 
sužeisti smalkiame rinkimų su- 
sirėmim|e, išlikusiame tuoj po 
atiidlaiymui balsavimo vietų 
Clayhoile prccinkte, prie. 'I'roiiib- 
lesome upelio, Brcalhitt pavie
te,i už 15 m. nuo čia. Iš čia 
išsiųsta specialiais traukinis su 
daktarais gydyti sužeistuosius.

IMušis siautė apie pusantros 
valandos ir jame dalyvavo apie 
40 žmonių. Tai pasekmė smar
kios kovos tarp demokratų ir 
republikonų uiž kontrolę, vals
tijos senato. 'Senatas! dabar 
yna demokratų tik vieno bal-

ir daržovių, 
pereiti 20 sankravų, 

pirm negu galima buvo gauti 
tikros arbatos ir kavos, už ku
rią buvo imama 110,000 rirb- 
lij už rusišką svarą. Cukraus 
trūksta ir jis parsidavinėja po 
10,000 rub. svarui. Už dolerį 
gi gaunanti 100,000 rub.

Petrogradlo nykimą dar la
biau padidino sudegimas cen- 
tralinės telefonų stoties. Val
džia pravedė laikines vielas 
tarp įvairių departamentų, bet 
per daugelį mėnesių ji negalės 
atstciigti privatinių telefonų, 
delei stokos medžiagų ir nusi
manančiu žmonių.

Opera, baletas ir teatras vei-

Pasirašė sutarti
Lenkija ir Čecho-Slovakija pil

nai susitaikė.

35 japonai prigėrė
TOKIO, 1. 8.V— 35 jurinin

kai, visa įgida : japonų laivo 
Ryiiika Maru, žuvo-kartu su lai
vu ties Nokkaido prakraščiu 
lapkr. 2 d.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 8. — 
Sprendžiama, kad valdžia išlei
do deklaraciją, jog nariai Haps- 
burgų šeimynos negali būti iš
rinkti ir pasodinti ant Vengri
jos sosto. Ta dokleracija iš
leista patenkinimui mažosios 
cntente. Ji bus paduota nacio- 
naliniam| seimui ratifikuoti, 
kaipo oficialioj paaiškinimą 
reikšmės pirmiau priimto ak
to, atimainčio I laps'burga'niis 
teisę prie sosto.

do pinigus saujomis ir puolė 
viena kitą dideliu įnirtimu. 
Paipiikimas gi balsuotojų jau 
nuo senai čia labai plačiai p rak 
tinkuojamas. ■ [*

Mažesnių kivirčų tarp repub- 
likonu ir demokratu buvo ir ki-v C

tuose Kcntiictky miestuose.
Loiiisville (mieste tapo areš

tuoti visi demokratu darbuoto
jai ir jų kandidatas į mayorus. 
Tą miestą mat valdo republi- 
konai.

mos yra mažos, kaiUangi daug 
bilietų reikia išalinti įvairioms 
organizacijoms, o ir nuskuru
sio miesto gyventojų skaičius 
labai sumažėjęs.

Vengrai apleis 
Burgenlandą

Karolis jau Turkijoj.

KONSTANTINOPOLIS, 
—Anglų kruizeris Gard'iff, 
ris gabeno ištrėmimo

PARYŽIUS, lapkr.
1.8. 
ku- 

vieton
ir šiaurinėj Franci joj, kuri pri-

(BUDAPEŠTAS, lapkr. 8. — 
Of'icialiiniai paskelbta, kad Ven
grijos partizanai nutarė eva
kuoti Burgenlandą, kada bus 
išpildyta Vengrijos ir Austri-

plaukė į Konstantinopoilį. Betgi 
čia jis sustojo visai trumpam 
laikui ir luoijaus išplaukė j

Turkija paliuosavo visus Fran- 
cijos belaisvius.

BEIRUT, lapkr. 7. — Tur
kijos nacionalistų valdžia An- 
goroje paliuosavo visus fran- 
cuzų tautybės belaisvius, ku

riuos ji buvo suėmusi. Franci- 
jos-Turidjos nacionalistų sutar

dokai liko užlieti vilnies ir keli 
žmonės prigėrė.

PINIGU KURSAS.
Vakar, lapkr. 8 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų no mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.94
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ................ $7.11
Danijos 100 kronų ............... $18.45
Finų 100 markių ................... $1.80
Franci jos 100 frankų ............ $7.27
Italijos 100 lirų ....................... $4.19
Lietuvos 100 auksinų ............... 35c
Lenkų 100 markių ......................  4c
Olandų 100 guldenų ........... $34.00
Norvegų 100 guldenų ....... $13.80
Švedų 100 kronų ................... $23.10
Šveicarų 100 krontj ........... $18.65

Vokietijos 100 markių................ 35<i

rašytoji Venecijos sutartis.
Tailkininlkii miil i tarinės misi

jos Ooden'bur'gc nustatymo die
nos plebiscitui tame dist rikte 
laukiama su dideliu įdomumu. 
Budapešte jau prasidėjo medžio 
j i mals žmonių, kurie gaili bal
suoti tame plebiscite.

Keturi mirė delei užnuodyto 
šulinio.

AUGUSTA, Ga., 1. 8. —< Jau 
keturi nariai Lee šeimynos, gy
venusios Barimvell paviete, 
South Caroliina, mirė dėlei, 
kaip manoma, užnuodyto šu
linio ant jų nikes.

PRAGA, 'lapkr. 8. — Po dvie
jų dienų derybų, kuriose tapo 
pasiiektas pilnas susi tari m sa vi
sais klausiniais. Valkar čia ta
po pasirašyta taikos sutartis 
talnp Lendiijos ir Cecho Slova
kijos. Sprendžiama, kad su
tartis paliečia neutralitetą vi
sais kllausimais, paliečiančiais 
vieną (kiurių pasirašiusųjų ir 
bendras vienas kilos rėmimas 
tuose klauisimuosd, (kurie pa

liečia abi pasirašiusias šalis.

Siūlo unijai dirbtuvę.

LYNN, Mass., 1. 8. — Lynch 
Shoe Co. šiandie paskelbė, kad 
sutinka pavesti savo dirbtuvę 
čevenkų darbininkų unijai 
dviems indttmis, prirodymui, 

Į kad irbtuvė negali toliau veik
ti esančiomis sąlygomis. Kom
panija reikalauja tik kaucijos, 
užtikrinimui, kad dirbtuvė bus 
sugrąžinta gjerame stovyje. 
Darbininkai vadai jicšlko kauci
jos.

Didžiausias 
markių atpigimas

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

SUV. KALVARIJA.

Micsto ežerėly prigėrė kelios 
merginos iš Dervinių dvaro. 
Atsitiko tai vidudienį, per atlai
dus. Derviniu dvaro darbinin
kai grįždami iš atlaidų priva
žiavo arklių pasigirdyti. Ark
liam šiek tiek paėjus, vežimus 
pasinėrė ir žuvo keli žmonės. 
Išsigelbėjo tik 15 metų vaiki
nas, mokėjęs gerai plautki. Jis 
išgelbėjęs dar 2 skęstančių. 

Kitos žuvo, nes niekas pašalie
čių nebaudė jų gelbėti.

ti. Laiškučiai irgi kiekvienas at
plėštas. Nueiny pas pašto virši
ninką ir klausiu, kodėl atplėštas 
laiškas ir kodėl tie du doleriai, 
kurie į tą laišką buvo įdėti, pir
ma parėjo. Paštininkas aiškina: 
Kauno paštas bijąs, kad kiti pa
štų tarnautojai neišimtų pinigų,

dėl to atplėšia kiekvieną apdrau
stą laišką, pinigus pasiunčia su 
apsauga, o laišką (ik kaipo ap
draustą. Tuo apsaugoja nuo pa
vogimo; o už prisiuntimą reikia 
mokėt du auksinai už du dole
riu. Apdraustus laiškus atplėšia 
dėl cenzūros.... Lietuvon ir iš Lietuvos

Ką žmonės rašo
rašo IŠ

Suvalkijos:

Prieš šešetą savaičių rašiau 
jums apie siuntimą iš Amerikos 
laikraščių per Vokietiją. Dc4 to 
siuntimo mus nemeža patampė. 
Buvo taip. Pirmą kartą kai pa
rėjo “Naujienos” per Širvintą, 
tai vokiečiai, matyt, manė, kad 
tai koki bolševikiški laikraščiai, 
ir Širvintos komisaras konfiska
vo pašte ir davė žinią Naumies- 

• čio žvalgybos viršininkui, kad 
tasai sužinotų, kas tas per bol
ševikas V. L. Musų miesto žval
gybinis per miliciją sužinojo ma
ne ir man beeinant prekyvietėn 
areštavo ir nuvedė į Širvintą, 
kad ant vietos ištirtų. Vieną mi
licininką gi paliko saugoti mano 
namus, kad negera literatūra ne
prapultų. Nuėjus širvinton ma
nęs klausė, ar aš pažįstąs vhios 
laikraščius ir ar jie bolševikiš
ki. Atsakiau, kad pažįstu ir kad 
juos atsiunčia mums iš Ameri
kos mano draugas N. N. Sugrį
žus iš Širvintos padarė kratą 
pas mane. Išnešė 23 laiškus iš 
Amerikos nuo brolių ir pažįsta
mų, vieną socialdemokratų pro
klamaciją ir tą knygą, kur at
siuntei tėveliui, “Socializmas ir 
anarchizmas”. Tą pačią dieną 
padare "kratą'"kaime"pas mano 
žmonos tėvą — jo tuomet nebu
vo namie, buvo išvažiavęs Kau
nan pas sūnų į krikštynas, išne
šė dar daugiau įvairios literatū
ros. Po to mudu abudu padavė 
teismui. Laiškų ir knygelių ne
grąžino. Mudu to viso nesibijo- 
va, nes niekuo neesava nusikal
tę ir su bolševikais abudu ne- 
kamarotuojava, nes jie vieton 
aprūpinti darbininkus visiems 
neša tik badą.

Taigi matai, drauge, kokią 
lino kančią mudu turiva. Delio 
laikraščių nesiųsk per Širvintą, 
geriau siųsk tiesiai per Kauną. 
Nors čia ilgiau trunka, bet Lile 
kipšas nesikabina ir bolševiku 
neįtaria.

Turėjau dar kitą nervų suer
zinimą. O buvo taip. Gaunu iš 
pašto pranešimą, kad esą man 
atsiųsti du doleriai. Nueinu paš
iau ir atsiimu du Amerikos do
leriu, bet nežinau, kas siuntė. 
Nueinu pas banko agentą, iš
mainau ir gaunu po 80 auksinų, 
o ant rytojaus gaunu apdraustą, 
bet atplėštą laišką, su trim vi
dury laiškučiais kitiem perduo-

Reikalingi akiniai.
* Jei kenti galvos skaudėjimą, 

Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
______ 0_U«OADW ' new V,oi?k. N.v.< .

Tiesi kelionė i LIETUVA PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplaukų) 
Alba 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 į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rą) ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportą; jokių vizų ne reikia.

SusineŠimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir laepojum, o dėl Lietuvių tw 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

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

Taipgi tiesi kelionė tarpe LibuTos-Danz.igo-Halifakso ir Canadoa
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

MILDA TEATRAS
3140 South Halsted St.

= ĮVAIRUMAI: =========
Dancing Contest”;

Singing and Hat Contest”;
PANEDĖLIAIS: —
SEREDOMS:
PĖTNYČIOMS: — “Bazaar”.

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 centų Apačioj 30 centų

PRAKALBOS
Su

Paveikslais, 5-ta Abehia Karalystė
Tūkstančiai tūkstančių gudriausių Biblijos Studentų tvirtina, kad 

visi žmonės, kurie išliks kaip nors gyvi iki 1925 metų, turės progos 
gyventi ant amžių. Jų subrendę ir vienbalsingi išvedimui yra pa
remti tais pačiais pranašavimais, kurie gelbėjo daugeliui, begiu pra
bėgusių trisdešimties arba keturiasdešimties metų, aiškiai išanksto 
pasakyti atėjimų pasaulinės karės, kuri prasidėjo 1914 m. ir tų nuo- 
tikių, kurie įvyko po jos; todėl neužginčijamas išsipildymas darodo 
Biblijos tyrinėtojams ir protaujantiems žmonėms, kad Dievo Karaly
stė “ant žemės” yra visai “arti”, kad jau nebereikės laukti 1000 ar 
500 arba 50 metų, bet kad ji prasideda dabar.

Tie dalykai atsineša į kiekvieną šeimyną, tūkstančiai šiame mie
ste gyvenančių bus amžinais gyventojais, statys jie sau namus ir gy
vens juose be baimės — gyvens kaipo kūniški žmonės, čia ant žemes, 
ir niekados nebemirs. Jei geidžiate davadų šitam linksmam pamoks
lui, kuris garsinamas pagal šventą Raštą, be jokio apmokėjimo, esate 
širdingai kviečiami atsilankyti ir išgirsti.

Bus paaiškinta per Biblijos studentus 
KALBĖS S. BENECKIS Iš CHICAGOS

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankus 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienai čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

uzgydytojui 
išgydymą”.

————......... te***—**—— II    *   1n ’ r i | • Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų Specialistas ilgy į; SPSniškas 8ydymas su pagcl_

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas Ofisas

Novako Vaistini 5100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ant viršaus Banko
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M. Vai.: 1—2:3® ir 6:30—8:30 P. M. 
Ned.: 2:30—4:30 P. M. Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Cai ai 464 Telephone: Republic 805

Danieliaus regėjimas
Schoenhofen lsv., Ashland ir Mihvaukee Av 

Ketvergo vakarė, Lapkričio 10 d., 1921, 
įžanga dovanoj. Nėra kolektų.

SVARBIŲ KNYGŲ GALIMA GAUTI.
Viena šitų: Milionai žmonių dabar gyvenančių nebemirs, 128 puslapių 
už 25 centus.

SARGYBOS BOKŠTO KNYGYNE
4033 VVest Warren Avė., Detroit, Mich.

SIČRflANTT V VI? A I Už visai mažas lėšas, suteikiama g OUjILVrAiMI V 1 Iv241. eriauaig Kydyma8, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbe- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūsles, urinariškumų ir privatiš- 

' kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

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

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

leidimą nuo Illinois Valstijos.
(35, South Dearborn St. kampas Monroc, Crilly Building, Chicago, 

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

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
—

OTOTOM

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokią knygų.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Pirkite ’'Vienybės” Ben
drovės šėres. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

.Vienas Šeras $10

SENIAUSIA
AoenturA 
VIENYBE

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už Juob garantuoja, Icacl ----
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
tojo nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų. 

0 
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

£05 B 205
”VIENYBĖ” 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

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

juokų skyrių 
"TARKĄ” 

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

LITHUflNIflN 
VIENYBE PUBL. 60. 
193 Grand St. 3 

BrooKIun, n. y.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

vi-

iu- 
ra- 
re i-

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt 8t.
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, Ir nuo

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 St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 rak.

Knygų katalogas Dykai
Prisiųsk 2c štampą po adresu:

A. OLSZEVVSKI,
3251 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 
o gausį didžiausio knygyno Katalogą Dykai

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

Rusiškos ir Turkiškos Vano
12th STREET 
Tel. Kedzie 8S02

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

■ CHICAGO, ILL.

iiuiiuniiiiiciiiiiuiiiii

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugu laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtu perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininku reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gąli pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

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

WM. DAMBRAUSKAS, 
>817 W. 34th St., Chicago.

Tol Blvd. 9336

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

f ■ ■■ ■ KWSbiiiiffggg

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

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 piimo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

■ISi

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

D So, La Šalie St. Rooh 314
. , Tel. Central 6390
▼ak.) 812 W. 33rd St., CKcaft 

Tel. Yards 4681.

Tel. Hayznarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
K am b a ris 306, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Rando! ph 3899

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

Seeley 3670 
>— ■/

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius Ir 

badavotojas.
Budavojamo ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicaga.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedame fiatu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
rnvus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime ąpkaina- 
▼imą. D |rbą vi
suomet gvaran 
tuojame,

Taipgi laikome 
o elektr. įrankių

krautuvę ir taisomą viską Jamiejc, 
Musų kainos prieinamos.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REV1EW

Markele Kainos.
Ant tūlų dalykų, vakar Chi- 

cagos marketo kainos buvo se
kamos :

Pastabos apie biznio 
eiseną.

Pramones kįlimas. — Gerais 
laikais visos pramoninės įstaigos 
paprastai dirba visu smarkumu 
ir todėl greit esti pridirbama 
tiek tavorų, kad jų nebegalima 
suvartoti. Pasirodo perteklius. 
Kainos pradeda pulti. Vėliaus 
pradedama mažinti ir išdirbytė. 
Ateina krizis, ir krizio laiku iš- 
dirbystė yra mažinama daugiaus 
ir daugiaus, taip kad su laiku 
pradeda stokoti tavorų.

Dabar mes gyvename krizio 
laiku ir matome didelį pramonės 
apstojimą. Bet šioj valandoj 
užversti tavorų sandėliai jau ga
na sumažėjo. Kaikuriose pra
monės šakose jau yra reikalo 
pradėti didesnis gaminimas. Mes 
jau buvome pastebėję, kad iš 
daugelio pramonių kaikuriose 
gaminimas jau ne tik nei mažyn 
bet anaiptol turės didintis. Taip 
anglies gaminimas per keletą 
sekančių mėnesių turės būti la
bai pastovus. Tą patį reikia pa
sakyti apie vario gaminimą. Bo- 
velnos taipjau turės būti paga
minta daugiaus, idant patenki
nus pasaulinį pareikalavimą. Ge
ležies ir plieno išdirbystė neabe
jotinai turės didintis.

Vienok, pasigerinimas keliose 
pramonėse dar nereiškia gerų 
laikų atėjimo, kaip viena kregž
dė dar nereiškia pavasario atėji
mą. Idant didžiumoj pramonių 
prasidėtų veikimas, dar reikia, 
kad dar labiau nupultų kainos, 
ypač krautuvėse, kad atpigtų 
pervežimo kaštai, sumažėtų tak
sos ir gal dar sumažėtų algos.

Biznio ir pramonės pasitaisy
mas Amerikoj dideliam laipsnyj 
priklausys nuo dalykų krypimo 
Europoj. Jeigu Europa liausis 
leidus pinigus ginklavimo ir ka
riuomenės reikalams, tai ji ga
lės daugiaus pirktis reikalingų 
jai tavorų iš Amerikos. Pramo-1 
nei todėl labai svarbi yra dabar 
turinti įvykti nusiginklavimo; 
konferencija. Jeigu ši konferen
cija tikrai įvykintų nusiginkla
vimą Europoj ir Amerikoj,tai ge 
resnių laikų atėjimas butų labai I 
didžiai paskubintas. Ši konfe-1 
re nei j a gal būt darbuosis kokią | 
pusę metų, todėl jos blogos ar ■ 
geros pasekmės dar negreit pa
sirodys ir negerit turės įtekmes 
į biznio ir pramonės dalykus.

♦ * ♦

. Bonai. — Nuošimčių puolimas 
dabar rods jau neužlgo turės ap
sireikšti žymesniame laipsnyje. 
Todėl kas turi pinigų, gerai pa- 

I darys pasiskubinęs dabar prisi
pirkti gerų bonų, kadir iš to\ są
rašo, kurį mes kitąsyk buvome 
padavę šiose skiltyse.

♦* *

Klausimai ir atsakymai. — 
Biznio Apžvalgos skiltyse mes 
kiek galėdami stengiamės duoti 
atsakymus į klausimus apie įvai
rias kompanijas, ir jų stovį. Tik 
čia dar sykį pabrėžiame, kad at
sakymų negalima duoti, jeigu 
nesti paduotas pilnas kompani
jos vardas ir adresas. Klausė
jas taip jau ir savo vardą ir ad
resą turi pilnai paduoti.

Kl. Jurgelionis.

Nauja Lietuvių valgykla.

P-nai J. Grigas ir Augustas 
Judeikis yra pasirengę atidaryti 
naują valgyklą adresu 1628 W. 
47th Street. Jie sakosi skubi
na atidaryti biznį kaip galima 
greičiaus, vienok, nesitiki, kad 
jų valgykla bus atidaryta bizniui 
angščiaus kaip šioms Kalėdoms.

Grigo ir Judeikio restaranas 
bus nemažas ir turės šešiasde
šimts suviršum sėdynių.

Klausimai ir Atsakymai.
Apie Mildos Teatro ir Uni- 

versal Banko stovį.
Klausimas:

Gerb. “N.” biznio vedėjas:
Aš Tamstos klausiu apie Chi- 

cagos lietuvių biznį.
Pirmas klausimas apie Mildos 

teatrą. Kaip gerai biznis eina? 
Ar Milda Teatro namas yra nuo
savas (ioenas) ar randuojamas 
ir kiek tas namas gali būti ver
tės.

Antras klausimas apie Uni- 
versal State banko šėrus, kokioj 
vertėj jie gali stovėti ir ar Uni- 
versal State Banko bildiilgas, 
kur dabar bankas randasi, yra 
nuosavas ar tik arenduojamas 
nuo A. Alševskio.

Tai aš prašau paaiškinti apie 
tuos du dalykus.

Ęu augšta pagarba
J. K—a.

Rochester, N. Y.

kaip ir kitų įstaigų šėrai, savo 
vertę susitveria pelnu, kokį duo
da, ir pareikalavimu. Paskuti
niuoju laiku daug kas norėjo 
pirkties Universal State Banko 
Šerų, o todėl ir jų vertė pakilo. 
Sprendžiant pagal pelno kokį 
uždirba Universal State Ban
kas, jo šėrai turėtų būti verti 
apie $140.00 Bankas visą laiką 
moka 6 nuošimčius dividendų.

Banko namas yra banko nuo
savybė. Jį bankas nupirko nuo 
A. Olševskio. Universal State 
Bankas savo namą vertina 
$75,000, o žemę $15,000.

Vėliausia banko atskaita, ko
kią mes turime, yra išduota ko
vo 31 d., 1921, ir ji parodo se- 
amą finansinį banko stovį:

Turtas arba resursai 
Paskolos...............$1,677,596.90

Overdraftai ......................  81.37
Investmentai ........... 529,960.88
Gyvais pinigais ....... 519,195.08
Banko Namas ........... 75,000.00
žemė ..........................  15,000.00 i
Kiti resursai............... 12,484.97
Rakandai ir įrengimai 12,214.25 
Subrendę nuošimčiai 12,133.44

Viso $2,853,666.89
Atsakomybės ir skolos

Kapitalas ............... $200,000.00
Perviršis..................... 50,000.00
Nepadalintas pelnas.... 38,164.45 
Neuždirbti nuošimčiai 21,158.64 
Depozitų ............... 2,431,100.35
Atlikusių dividendų....... 116.00
Rezervas taksoms ii % 36,219.53 
Bonai ant namo (pačių) 50,000.00 
Nusidėvėjimas .........   10,915.76
Kitos atsakomybės .... 15,992.16

SVIESTAS — Creamery eks
tra 42c., centralizuotas 37c., 'lad- 
les 30ir 31c., kaina retai Iai
riams; ekstra viedriukai 46c., 
supustas 48c.

KIAUŠINIAI — Švieži pir
mieji 43 ir 47c., paprastai pir
mieji 43 ir 46c., maišyti lotuose 
50 ir 52c., ekstra sudėti balto 
medžio dėžėsna 60 ir 61c.r mar
giukai 26 ir 28c., purviniukai 28 
ir 30c.

GYVA PAUKŠTIENA — Kur 
kės 33c., vištos 22y2c., pavasa
riniai 22c., gaidžiai 16^c., antys 
24c., žąsys 23c.

ŠALDYTA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 34 ir 36c., vištos 24 ir 
25c., gaidžiai 16c., pavasariniai 
vištukai 23 ir 24c.

BULVES — Baltosios, 100 
svarų $1.70 ir $1.85. Saldžiosios 
Jersey $1.75 ir $1.85 bamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$7.00 ir $10.00 statinė; grėpsai 
$3.50 ir $4.25 kreitas; lemonai 
$6.00 ir $6.50 dėžė; orančiai 
$6.00 ir $6.75 dėžė; grušios 
$2.75 ir $3.00 bušelis.

ŽALIOS DARŽOVĖS — Bu
rokai $1.00 ir $1.50 už 100 pun
delių; salieriai 50c. ir $1.00 dė
žė; morkos $1.00 ir $1.50 už 100 
pundelių; kopūstai $2.00 ir $2.25 
kreitas; žyduoliai kopūstai $1.00 
ir $1.50 kreitas; agurkai $2.50 ir 
$3.00 dėžė; salotos galvose $4.50 
ir $5.00 kreitas; grybai 75 ir 
$1.00 dėžė; cibuliai $5.00 ir $5.75 
už 100 svarų maišelį; pipirai 
$1.00 ir $1.25; bušelio kašė; ri
dikai 40 ir 45c. už tuziną; tamė- 
tės $3.75 ir $4.00 kreitas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708

$2,853,666.89
Banko depozitai iki šiol augo 

pastebėtinai greitai. Bankui įsi
kuriant, depozitų buvo $16,754, 
už metų jau buvo pusė miliono, 
o dabar siekia pustrečio miliono.

Banko prezidentu ilgą laiką 
buvo J. J. Elias, bet paskutinia
me banko direktorių susirinkime 
prezidentu tapo išrinktas J. J. 
Krasauskas, kurs pirmiaus buvo 
banko vice-prezidenlu. Ponas J. 
J. Krasauskas šioj valandoj rods 
turi didžiumą banko serų savo 
nuosavybėje ar kontrolėje, ir už
tikrina tuo, jei banko lietuvišku
mas yra po klausimu, jog bankas 
visuomet pasiliks lietuvių ran
kose. Banko vice-prezidentu ir 
kasieriu pasilieka p. Wm. M. 
Antonisen, kurs tą vietą ir pir
ma turėjo užėmęs.

Kl. Jurgelionis.

DENTISTAS
Kainos Numažintos
Gold Crowns —r- taip žemai .$3.50 
Platės — taip žemai ........... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00

Už šitas kainas gali atlikti sau 
naudingą dalyką tuojaus. Darbą 
gvarantuojame, kaipo geriausią.

Egzaminavimas veltui
Dr. Frank Satten

Kampas 47-os ir Halsted St.

Markių puolimas. — Vokieti
jos markių puolimas eina paste
bėtinu greitumu. Mažai kas to 
telaukė, nes daugumas pasitikė
jo Vokietijos galės didumu. Sko
lų našta, vienok, Vokietijai pa
sirodė persunki. Vokietijos kon
tribucijos apmokėjimui nieko ge
resnio negalėjo sumanyti kaip 
tik pagreitinti popierinių mar
kių spauzdinimą. Paskutinis 
markių nupuolimas įvykd todėl, 
kad per vieną tik savaitę Vokie
tija išspauzdino ir paleido varto- 
jiman netoli pusketvirto miliar- 
do naujų popierinių markių. O 
tuo pačiu laiku Vokietijos aukso 
sumažėjo ant 31 suviršum mili
ono markių.

** *
Lumberis. — Lentos ir viso

kis kitas medis dabar yra atpi
gęs tiek, kad pigiaus turbut ne- 
beatpigs. Anaiptol mes mano
me, kad neužilgo medis pradės 
eit brangį, o tai todėl, kad, iš 
vienos pusės, daugelio rųšių len
tų išdirbimas šiais metais labai 
sumažėjo, o iš kitos pusės parei
kalavimas neužilgo turės būti la
bai didelis. Neužilgo prasidės 
didelis namų statymas ir tada 
lentų r meldžio kainos turės ga
na žymiai pakilti. Jeigu kas ma
to, kad jam reiks medžio seka
mais metai, tai verčiaus tegul 
prisiperka dabar kol medis dar 
nepabrango.

Atsakymas. <
Milda teatras ir to teatro na

mas yra valdomas Milda Teatro 
| Asociacijos, kurią sutvėrė buvu
sieji A. Olševskio banko depozi- 
toriai ir inkorporavo liepos 15 
d., 1918 m. Tos korporacijos 
prezidentu dabar yra Antanas 

jTumavičia, o jos sekretorių ir 
iždininku J. J. Hertmanavičius, 
gyvenąs adresu 3133 Emerald 
Avė., Chicago, IH.

Mildos Tteatro Associacija tu
ri savo nuosavybėje Mildos Te
atro namą adresu 3138 S. Hal- 
sted St. Tikrą to namo vertę 
sunku apspręsti. Gali būti kad 
jis yra vertas nuo $150,000 iki 
$200,000 . Ant to namo buvo už
traukta skolos $50,000, bet iki 
šiol jau esą atmokėta keletas 
tūstančių ir skola esanti suma
žinta.

Pereitais metais Mildos Teat
ro Asociacija padarė gerą biznį 
ir atmokėjo savo šeri ninkama 9 
nuošimčius dividendų, šiais me- 
tais biznis ėjo menkiaus ir šėri- 
ninkai gausią tik 3 nuošimčius 
dividendų.

Mildos Teatro Asociacijos di
rektoriais yra sekami vyrai: An
tanas Tumavičia, J. J. Ilertma- 
navičia, Ignacas Kukutis, Stasys 
Stankus, Chas. S. Pavietas, Jo
nas Gaubas, Mykolas Račkus, 
Juozas Rūta, Antanas Ambrozas 
A. Jokubauskas, Kaz. Zuraitis 
ir A. Valionis.

Universal State Banko šėrai,

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDĖLIS 3.

J. B. AGLINSKAS I
3238 So. Halsted St., Į

CHICAGO, ILL.

VEIKLI MOTERIS
Mes girdime didelę daugybį Šiose 

dienose apie veiklias moteris. Nove
lėse penkiasdešimts metų atgal, kas 
girdėjo moteris pasigirinčias savo iš
pildymo pereigoms, spėka, energija, 
kaip kad šiandien? Silpnos, opios 
be pagelbos ir kitais moteriškais silp
numais pražuvo. Kaip butų galima 
palygint idealus modemiško moteriš
kumo? Pirmoje vietoje, turime už- 
laikyt kūną geriausiame kaip galint 
stovy j.

Tūkstančiai moterų pasigydė kas
dieną maudydamos, vaikščiodamos 
ant šviežio oro ir Lydia E. Pinkliam 
Vegetable Compound ant pirmo ženklo 
moteriškų silpnumų.

Business Is Waiting for Ybu
L.

Apsukrus biznieriai remiasi ant long-dis- 
tance telefono patarnavimo pagerinimui 
biznio.
Ar tamista esi tame skyriuj ir ar gauni sa
vo dalį?,
Laiką sutaupini long-distance telefonu. Ge
ras patarnavimas, užtektinai linijų kad at
likus reikalus, ir prieinama kaina.
Biznis atliekamas long-distance telefonu 
yra užsiganėdinimu ir išlaidos tamistai pa
lyginamai mažesnės.
Su įsteigimu long-distance metodos, Bell 
Systema stovi prisirengusi tamistai patar
naut.

Gct acųuainted with the money and time saving 
“station to atation” Service, explained on Page 12 
of the current issue of the Telephone Directory

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Pinigus gavo:
9000—J. Plaks 
9002—A. Alijošius
9022— M. Bačkienū
9023— K. Gudas 
9025—A. Ladas 
9062—L. Andriulienė 
9071—M. Staniulienė 
9091—E. Bernotienė 
9118—K. Rutkaustis 
9156—J. Kaušas 
9160—A. Rakštys 
9195—K. Mamašauskas 
9189—M. Dargičiutė 
9199—O. Jovalaitė 
9208—J. Gideikaitė 
9213—E. Ramašauskienė 
9236—Kraujutis J.
9244—Oį Kasparavičiūtė 
9264—M. Statkienė 
9271—M. Bukauskas 
9220—B. Liepkienė 
9294—J. Tamašiunas 
9301—K. Burbienė 
9306—J. Degutis 
9313—J. Sutkus 
9337—M. Krikščiūnas 
9340—V. Vaitkaitė 
9345—B. Suminavičienė 
9355—M. Pilelienė 
9390—P. Galinis 
9392—F. Šimaičiui t|
9395—M. Serapinienė 
9407—Z. Grigaitė 
9477—J. Zakaras 
9479—A. Venckus 
9543—S. Staškevičius 
9551—J. Mankus
9590— D. Gehimbickienė
9591— A. Bielskis 
1698—P. Andriušiunas 
2181—J. Valantiejus 
2215—S. Grigas
2217—P.Andrišiunas 
2266^—Sočiai Demokratas 
2363—P. Damanauskas 
2366—E. Juozapaitienė 
2407—A. šimskis
2425— V. Mickečiutė 
2433—J. Aleksiejus 
2437—A. Vaišis 
2447—J. Vaitkus 
2449—A. Brencienė 
2456—L. Pranckevičia 
2468—P. Stulgaitis 
2493—J. Gutauskas
2510— J. Rakauskienė 
2512—P. Petrauskas 
2531—B. Robickienė 
2549—P. Janeliunas 
2557—J. Pocius 
2580—J. Valantiejus 
2584—P. Jančevska
2590— P. Petrauskas
2591— K. Stiklius 
2599—M. Kiaulienienė 
2608—D. Balsevičius 
2612—Liet. Ūkininkas 
2615—E. Taruškaitė 
2637—Kaskelis A. 
2671—J. Galiauskas
2694— F. Stanionis
2695— F. Stanionis 
2728—S. Petruškevičius 
2149—J. Gutauskas 
2188—P. Mazūras 
2209—J. Navickas 
2251—O. černauskienė 
2295—V. Bitautienė 
2310—Socialdemokratas 
2323—A. Balčiūnienė 
2327—J. Dapkevičia 
2375—M. Leskauskas
2413— F. Zuperka
2414— V. Juška 
242'4—V, Svirskis
2426— P. Bagdonienė 
2465—E. Rudienė 
2451—A. Vaišvilaitė
2511— J. Rastauskas 
2519—M. Montviliutė 
2530—U. Mikšiunienė
2592— L Goris
2627—P. Audenis 
2630—O. Ignatavičiutė 
2654—T. Zalubienė 
2667—P. Idikauskas 
2697—F. Galkauskas 
5224—Kilčauskas 1
7217—A. Kačauskienė 
8773—J. Andriulienė 
8782—P. Kavaliauskas

8797—L. Tiekus 
8802—K. Bertašius 
8804—-O. Ramanauskienė 
8807—V. šulčius 
8826—L. Lukšas 
8852—V. Chmieliauskienė 
,8852—Čepas B.
8877—K. Viečius 
8993—P. Baltrūnas 
8984—A. Sapkienė
9008— A. Bubelis 
9010—A. Karalius 
9047—A. Augo 
9120—J. Ratkevičius 
9135—A. Stančienė
9145—L. A. Jarmolavičius 
9154—K. A'liliunaitė
9187— E. Jankauskaitė
9188— O. Butienė 
9216—K. Valčiukienė 
9226—S. Šiikienė 
9230—M. šnapštienė 
9237—M. Klimienė 
9260—P. Sliazas 
9266—V. Petrulis
9283—S. Stukas (Stukas) 
9288—M. Sudva 
9292—J. Mankevičienė 
9300—I. Starulis 
9317—P. Tumpis 
9344—K. Spėti la 
9346—P. Skavidžius 
9273—K. Dukšas 
9291—O. Rumšaitienė 
9296—O. Baltakaitė
9296— A. Dijokaitė
9297— V. Navickas 
9304—J. Meškenis 
9323—D. Masilionis 
9331—J. Zalunskis 
9333—A. Railaitė 
9341—T. Kajutytė
9352— J. Sežius
9353— J. Vašinkonis 
9360—U. Vaičiulienė 
9366—P. Gricienė 
9372—E. Mikštienė 
9384—K. Mickevičaitė 
9389—F. Dainonas 
9394—L. Skurdelis 
9448—A. Lukauskaitė
9454— M. Savickienė
9455— M. Pasakarnienė 
9457—J. Podziunaitė 
9464—O. Kašeliauskienė 
9468—G. Stambriu 
9495—. Rislienė
9504—F. Polekaitis 
9507—R. Sumbruzienė 
9509—A. Daktaraitč 
9512—K. Jukonis
9524— A. Skrickis
9525— J. Girijotienė 
9555—M. Ramžius 
9566—P. Barauskas
9573— V. Pagareckaitč
9574— K. Pagareckis
9597— Blėdžius P. 
9580—A. Ruzeliutė 
9589—K. Mitrikas
9594—O. Eičienė ’
9598— A. Gedgaudas 
9606—K. Urbonavičienė 
9608—M. Pasakarnienė
9613— A. Miniutas
9614— K. Gaušaitė 
9677—V. šerelienė 
9698—A. Bagdonienė 
8663—L. Pelenienė 
8666—E. Gramontienė 
8679—J. Rakauskienė 
8774—J. Budreikaitė 
8777—J. Katutis
8783—O. šimanauskienė 
8789—A. Mastauskienė 
8792—E. Klimaičiukč 
8795—M. Sidagis 
8809—E. Kovalaitė 
8954—O. Kačerauskienė 
9003—P. Gričienėf
9009— K. Glimorfienė 
9017—P. Šturmienė 
9040—J. Kasputis 
9065—O. Bužinskienė 
9070—L. Grikežis 
9130—B. Marinaitis 
9167—A. Arešiunaitė 
9184—M. Saltiutė 
9190—V. Rupšys 
9197—P. Masiokas 
9205—G. Pakšienė

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

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofise valandos! nuo II ryta Od 

8 vakare.
Resldeadja: 2811 W. 68rd Si.

Tel. Prospect 3466

DR. M. T. STRIKOL’IS'
Lieto vys Gydytojas ir Chir argas

Paople Teatro Name,
1618 W. 47th St.. Tel. BoaL 160 

VALANDOS i
0 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

jįįt—- ---------- . " -.... ......... ....
Canal 257
Naktinis Tat Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < pe 
pieL 6 iki 9 vakare.

Vedinomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted SL

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojau k Chirurgu 
VALANDOS: 9—LJ ryto 

|—9 Vakaro.
1801 So. Morgai Street 

Chicago, HL

Telephone Van Burtu 294 
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriikp, Vyriiki, 
Vaiki Ir visi chroniikg ligi 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe plet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieng.

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.
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Užsimokėjimo Kainai 
Chicago je — paštui

Metams $8.00 
Pusei metų . ........   4.50
Trims mėnesiams -.... .................2.25
Dviem mėnesiams 1.75
Vienam mėnesiui , 1.00

Chicagoje — per nešiotojus 1
Viena kopija _ _____ - 03
Savaitei 18
Mėnesiui t-----  „ ------------ ------- 75

Suvienytose Valstijos* na ChicatfoJ, 
paštu:

Metams.......     $7.00
Pusei metų_______ —................. 4.00
Trims mėnesiams . 2.00
Dviem mėnesiams ------  1.50
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginta)

Metams ________ $8.00
Pusei metų....................... ......... 4.60
Trims mėnesiams__ —_______ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
»-■____ .u.-.i".:..--  a

Pluokštas žinių
iš Lietnvos.

Tik-ką gavome iš Lietuvos 
nuo musų bendradarbio, Ku
nigo, keletą straipsnių įvai
riais svarbiais Lietuvos 
klausimais — apie Lietuvos 
mokyklų padėtį, apie ginčus 
su lenkais dėl Vilniaus, apie 
Klaipėdos kraštą ir kitus 
įdomius dalykus. Tie straip
sniai bus išspausdinti arti
miausiuose “Naujienų” nu
meriuose.

Musų bendradarbis tarp 
kitko praneša įdomią žinią, 
kad apie vidurį spalių mėne
sio Kaune atsilankė du dar
bininkų atstovu iš Klaipėdos 
ir turėjo ilgą pasikalbėjimą 
su socialdemokratais. Musų 
draugai tarėsi su klaipėdiš
kiais dėl Lietuvos ir Klaipė
dos krašto santykių.

Rezultate to pasikalbėji
mo nutarta netolimoje atei
tyje padaryt bendrą Klaipė
dos darbininkų atstovų ir 
Lietuvos socialdemokratų 
konferenciją. Konferencijos 
dienotvarkė busianti tokia: 
1) Ekonominė ir politinė 
Lietuvos padėtis; 2) Ekono-

Pabaltės social
demokratai prieš 
Lenkiją.

Kartu su augščiaus pami
nėtomis žiniomis gavome 
laišką nuo vieno Lietuvos 
St. Seimo nario, kur rašoma 
apie Pabaltės Valstybių so
cialdemokratų partijų kon
ferenciją.

Vakar įdėjome “Naujie
nose” Eltos pranešimą apie 
tai, kad ta konferencija pra
sidėjo Rygoje spalių 17 d. 
Dabar paminėtasai St. Sei
mo narys mums rašo, kad ji 
tęsėsi dvi dienas ir pavyko 
labai gerai.

Lietuvos draugų delega
tas, St. Kairys, pagrįžęs iš 
Aonferencijos, davė raportą, 
iš kurio paaiškėjo, kad Pa
kaitės kraštų — Latvijos, 
Estijos, Suomijos ir Lietu
vos — socialdemokratų par
tijos yra nusistačiusios prieš 
lenkų grobikišką politiką ir 
prieš jų militares konvenci
jos (sutartis). Šitam nusi
statymui pradžioje šiek-tiek 
oponavę tik estai, bet paga
lios ir jie pritarę.

Svarstant lenkų politikos 
klausimą, tapo nusistatyta 
ir sulig Rusijos. Rygos kon
ferencija nutarė priešintis 
intervencijoms Rusijoje ir 
gaivinti su ja santykius 
ūkio ir susisiekimo srityse.

Taigi Lietuvos liaudis, ko
vodama prieš lenkiškus gro
bikus, gali pasitikėti kitų 
Pabaltės kraštų darbininkų 
parama. Reikia tiktai, kad 
tas ryšys tarpe Lietuvos dar
bininkų ir Latvijos, Estijos 
bei Suomijos darbininkų bu-
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SAKO, kartą vienas juočkis pasakė, kad jam 

norisi savo kojos pirštą nutraukti, taip jam 
buvo gera, kada pirštas paliovė skaudėti. Lygiai 
taip pat Petras jautės Amerikos Miesto kalėjimo 
ligoninėj. Jis turėjo smagią lovą gulėti, gerai pa- 
si va Įgydavo ir nič nieko neveikė. Jo išsukintj 
sąnariai pamažu nustojo skaudėję ir jis sunku
mu užaugdavo kasdien po pusę svaro; jo darbš
tus protas ėmės tyrinėti tas apystovas, kuriose 
jis buvo, jieškoti budo šitoms išslajgų sąlygoms 
|xilaikyti, primaišant prie jų truputį (perteklių, 
kurie padaro gyvenimą tikrai vertu gyventi.

šitos ligoninės žiurėjo senis pavarde Dubis. Jį 
paskyrė dėlto, kad jis buvo aldermano dėdė; jis 
laike šitą vielą per šešėlis metus ir jis dužojo

minė ir politinė Klaipėdos 
krašto padėtis; 3) Tų dviejų 
kraštų santykiai, ir t. t.

Iš šitos žinios matyt, kad 
Lietuvos socialdemokratams 
teks sulošti svarbių rolę 
Klaipėdos krašto nusistaty
me ir jo likimo nusprendi
me.

Lietuvos buržuaziniai 
sluogsniai iki šiol mėgino iš-

tų vis labiaus stiprinamas.
Lietuvos kunigai ir stor

kakliai ūkininkai daugiaus 
bijosi savo šalies darbininkų, 
negu Lenkijos ponų. Kad ne- 

I patekti po tų ponų jungu, 
Lietuvos darbininkai turi 
jieškoti talkos Pabaltės val
stybių darbininkuose, ku
riems Lenkijos imperialistai 
yra taip pat pavojingi.

rišti Klaipėdos krašto klau
simą su kitų valstybių pa- 
gelba ir darė žingsnius susi
artinti su tokiais pat sluog- 
sniais Klaipėdoje. Bet visa 
tai nedavė beveik jokių vai
sių. Didesnio pasisekimo gal 
turės Lietuvos darbininkų 
atstovai, kada jie ims tartis 
su Klaipėdos darbininkais.

SAVŲJŲ ATSIŽADA.

Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos pirmininkas, K. Kru
pavičius, rašo, kad jo partija 
esąnti priešinga bykokiems ry
šiams su Lenkija, “jei tik jie 
tiesioginiai ar netiesioginiai ap
rėžtų ir kėsintųsi aprėžti Lietu
vos valstybės nepriklausomybę”.

Tuo-gi tarpu ta partija kon
troliuoja Lietuvos Seimų ir val
džią, o valdžia ir per savo įga
liotinius Genevoje ir tiesiog (mi- 
nisterių kabineto susirinkime) 
pareiškė, kad ji priimanti Hy- 
manso projektą, kuris suriša 
Lietuvą su Lenkija ir laidoja 
Lietuvos nepriklausomybę!

Taigi kun. Krupavičiaus pasa
ka yra paprasta “krikščioniška” 
veidmainybė.

Tas pats asmuo rašo taip pat, 
kad Lietuvos krikščionių demo
kratų partija neatsakanti už 
straipsnius, tilpusius Kauno 
“Laisvėje”, kur buvo įrodinėja
ma, kad Lietuvai nesą kitokios 
išeities, kaip tiktai pasiduoti 
Tautų Sąjungai ir priimti Ily- 
manso projektą.

Bet kauniškę “Laisvę” leidžia 
ir redaguoja stambiausieji krik
ščionių demokratų šulai, ir iki 
šiol klerikalai (Lietuvoje ir Ame
rikoje) visuomet sakydavo, kad 
tai esąs jų laikraštis.

Viena ranka klerikalai nau
dojasi “Laisve”, kad suagitavus 
žmones už uniją su Lenkija, o 

"kita ranka mušasi į krutinę, sa
kydami, kad jie neturį nieko 
bendra su ja.

“SUSIPRATUSIEJI DRAU
GAI” NETURI ŽINOT!

Brooklyno komunistų organas 
pašventė ištisą numerį pažymė
jimui ketvirtų metinių sukaktu
vių bolševikiškos valdžios Rusi
joje. Tenai prirašyta begalės 
apie visokius konlr-revoliucio- 
nierius, kuriems nepasisekė nu
versti bolševikų, ir apie “gelto
nuosius socialistus”; bet kad 
Rusijos bolševikai po ketvėrių 
metų viešpatavimo buvo pri
versti išmesti į mėšlyną visus 
savo komunistinius principus, 
apie tai nė žodžio.

To laikraščio rašytojai dar 
vis sako, kad gaivinimas kapi
talistinių santykių Rusijoje esąs 
“tik laikinas dalykas”, “tik at- 

mažne taip sparžiai kaip Petras. Dalbai* jis at
ėjo prie to, kad jam nesinorėjo atsikelti iš savo 
krasios, jei nebuvo būtino reikalo. Petras paty
rė šitą ir pamatė galimybės būti pagelbingu ma
žuose dalykuose. P-nas Dubis taipgi turėjo slap
tą ydą; jis šniaukšdavo taboką ir dėl drausmės 
labo jis nenorėdavo, kad kas tą žinotų. Taipgi 
norėdamas užsišniaukšti laukdavo kol visi bus 
atsisukę į jį užpakaliais; Petras sužinojo šitą ir 
atatinkamais protarpiais išmintingai atsisukdavo 
į jį užpakaliu.

Kiekvienas šitoj ligoninėj turėjo kokią slaptą 
ydą ir p. Dabio pareiga buvo kitų ydas sustabdy
ti. Tarp ligoninės įnamių buvo daugelis kalinių, 
kurie turėjo pinigų, ir galėjo už putogumus už®i- 
mokėti. Jie reikalavo tabako, degtines, kokeinos 
ir kitų svaignirnų, o kaikurie reikalavo progos 
atsiduoti neišvardijamoms baisenybėms. Kiek 
tik pinigų jiems pa vykdavo gauti, visus jie buvo 
pasirengę praleisti leidimui pasismaguriauli. Li
goninės patarnautojai visi buvo politiniai paskir
tais; tai buvo šiukšlės, kurios prekybos pasaulyj 
neįstengia išlaikyti vielos ir j ieškosi lengvos duo
nos taip kaip ir Petras. Jie ėmė kyšius ir buvo 
pasirengę duoti kyšius Petrui, kad P. Dubį ap
ėjus; antra vertus, p. Dubis buvo pasirengęs ap
teikti Petrą daugybe malonių, jei tik jis išduotų 
jam jų paslaptis. Tokioj padėty nekvailam 
žmogui buvo progos suvyti turtelį.

Petras dažniausia laikės p. Dilbio; kartus pa

tyrimas pamokino jį, kad galų gale, apsimoka 
būti teisingu. Kiti tarnautojai Dubį vadino 
“Seniu”; ir visuomet Petro gyvenime nuo pat 
mažumės buvo toksai “senis”, galva, gerumynų 
teikėjas. Pirmutiniu buvo Senis Drabas, kuris 
nuo pat ryto lig vėlų išvakarių dėvėdavo žalius 
akinius ant akių ir iškabą ant krutinės, “Aš esu 
neregys”. Jis prisiversdavo nuvargusį vaikelį 
vedžioti jį (gatvėmis už rankos. Vakare, par
ėjus namon į savo kambarį pašelmenėj, Senis 
Drabas nusiimdavo žaliuosius akinius ir gerai 
galėdavo matyti Petrą, o jei Petras dienos laiku 
buvo padaręs kad ir mažinusį apsirikimą, jis 
šokdavo ant jo ir sumušdavo jį į kartų obuolį.

Kada Oralbų suareštavo, Petrų pačinč į j>rie- 
glaudos namą ir (ten kitas “senis” mokino jį los 
pačios šiurkščios klausomo pamokos. Iš prie
glaudos namo Petras pabėgo; paskui atsirado 
Peri'klas Priamas su savo Skausmo Stiebiu toj u 
ir Petras mokinos jo užmačių, tarnaudamas jo 
reikalams. Kaip Peri'klas apsivedė su turtinga 
našle (ir toji Petrą išvarė, atsirado Džindžamos 
Šventykla, kur “seniu” buvo Tušbaras Akrogas, 
baisus despotas, jeigu jam pasipriešini, bet šiaip 
dosnus malonių teikėjas, jei išmoksti jam pa
sigerinti, žaisti jo silpnybėmis, išlyginti jo sma
gumų laką. Per vieną itą laiką Petras buvo ver
čiamas “lenkti vaisingus kelio varsčius”. Tas 
virto pas jį instinktu, instinktu siekiančiu toli 
atgal už dvidešimties jo sąmoningo gyvenimo

metų, gal už dešimties kartų po dvidešimts tūks
tančių metų iki to laiko, kur Petras lies ko
kiu urvu smailino titnago jėčgalius, virino kau
lų kokiam govcdbs “seniui” ir matė, kaip maiš- 
tuoliai jaunikliai išmesti laukan patapdavo il- 
čiadančio rainio aukomis.

IX

PETRAS patyrė, kad jis ne bet kas šitoje 
ligoninėje. Jis buvo svarbiausiu liudininku 

sensacingoj Gubcrio byloj, apie kurią visas mies
tas, ar, teisingiaus, visa šalis kalbėjo. Buvo 
žinoma, kad jis perėjo valstybės pusėn; bet ką 
jis žinojo ir ką jis pasakė, tai buvo didelė pa
slaptis ir Petras “laikė liežuvį už dantų”, nešė 
save dideliu ir savo didumu gėrėjos.

Bet tuo tarpu nebuvo priežasties nepasiklaiu 
syti kilų kalilios; nebuvo priežasties neatsiži- 
noti gerai iapie šitą bylą, kad ateity galėjus apsi
rūpinti savimi. Jis klausos ką senis Dubis pasa
kojo, ką jo padėjėjas, švedas Jan Chrislian pa
sakojo ir ką kokcininkas Geraldias Leslis pasa
kojo. Visi jie ir kiti turėjo draugų lauko pusėj, 
žmonių, kurie “žinojo kaip yra”. Vieni sakė 
vienaip, kiti visai kitaip; bet Petras visa tai su
metęs į krūvą pavartojo savo gudrybėmis iš
miklintą protą ir netrukus jis buvo įsitikinęs, 
kad jis žino kaip yra.

/
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sigriebimas kelionėje į komuniz
mą”. Tuo-gi tarpu visi žmonės, 
kurie skaito laikraščius, žino,
kad Leninas yra atvirai pareiš
kęs, jogei dabartinė Rusijos re- be jokio 
voliucija negali būt kitokia, kaip j laiko uždarytus ilgus menesius, 
tiktai buržuaziniai-demokratine. ‘ 
Jie žino taip pat, jogei bolševi-
kų valdžia užsienio politikoje 
galutinai atsisakė nuo socialės 
revoliucijos idėjos ir kreipėsi į 
kapitalistines valstybes, prašy
dami taikos ir net siūlydami pri
pažinti senąsias caro skolas.

žino tatai, be abejonės, ir 
“Laisvės” redaktorius su savo 
bendradarbiais, nes juk jie ne
gali neskaityt laikraščių. Bet ži
not ir sakyt yra pas komunis
tus du skirtingu dalyku. Jeigu 
komunistų lyderiai žino tokius 
dalykus, kurie diskredituoja bol
ševizmą, tai jie apie tai tyli -— 
idant jų “susipratusioji” pase
kėjai nepradėtų vaitot savo 
smegenis. 
t • 1 ..........................

Kaip komunistai šeimi
ninkauja Gruzijoj.

Tifliso darbininkų atsišaukimas 
į Europos darbininkus.

Neužilgo sukaks šeši mėne
siai nuo to laiko, kada sveti
mos mum ginkluotos jiegos 
įsi'briovė Gruzijon, sunaikino 
musų demokratinę valstybę ir 
uždėjo ant Gruzijos gyventojų 
jungą revoliucinių komunistų, 
kuriuos paskyrė Maskva. Mes, 
Gruzijos darbininkai, turintie
ji 30 metų proletarinės kovos 
istoriją, turėjusieji stiprias so
cialdemokratines ir profesines 
darbininkų organizacijas, net iš 
laikų tamsiausios reakcijos 
siautimo cariškos patvakiybės 
režimo nepamename tokios pa
sibaisėtinos priespaudos. Spau
džius mus štai jau ipenki mė
nesiai bolševikų viešpatavimo 
teroras, verčia mus atsišaukti į 
pasaulio proletariatą, pranešti 
jam apie tą gvoltą, kuris čia 
yra daromas komunizmo var
du.

Nuo 25 d. vasario mėnesio 
Gruzija neteko laisvių darbi
ninkų organizacijų. Nuo to lai
ko, kada Gruzija tapo užka
riauta, su mumis elgiamasi 
kaip su vergais. Atėmė iš musų 
žodžio, spaudos, susirinkimų 
ir organizavimosi laisvę. Ant 
visų Gruzijos darbininkų, be 
skirtumo jų amatų, uždėta ka
riškojo darbo režimas. Visur 
įsteigia nepaprastos komisijos 
(“Čeką”), miniomis areštuo
jama darbininkai už vien tik 
neatsargius išsireiškimus. Pa
žangiausieji darbininkai areš- 
toujanii, pavaromi iš vietų, iš 
jų atimama visos jų teisės ir 
ištremiama juos iš Gruzijos. 
Iš visų darbini nikų unijų paša
linti darbininkų išrinktieji at
stovai — priklausantys parti
jom ir bepartyviai — o jų vie
tosiu! tapo paskirti iš viršaus 
visai svetimi mum žmonės. 
Asmenys, laikantieji prakalbas 
darbininkų susi rinki niuose, ar

ba tų susirinkimų pirmininkai 
baudžiami yra baisiausiu bil
du: juos sugrūda į tamsius ir
drėgnus požeminius urvus ir 

teismo ir ityrinėjimo

Rinkimai profesinės tramva
jų (galvekarių) daibininikų są
jungos viršininkų Tifliso (ba
landžio mėnesyj) nebuvo pri
pažinti; išrinktuosius areštavo, 
nubaudė net tuos darbininkus, 
kurie davinėjo susirinkime 
klausimus. Panašiai pasielgta 
su profesine geležinkelių dar
bininkų sąjunga ir su visomis 
kitomis Tifliso darbininkų pro
fesinėmis organizacijomis. Iš
rinktieji visos Gruzijos liau
dies mokytojų suvažiavime val
dyba tapo išvaikyta, o vietoj iš
rinktųjų komunistų valdžia pa
sodino “savus žmones.”

Ypač energingai persekioja
ma pažangieji geležinkelių dar
bininkai; — tas avangardas ko
vojančio Gruzijos proletariato 
nuo laikų caro pa t valdybės re
žimo. Pastaruoju laiku griebia
masi naujų persekiojimo Bu
dų — ištrėmimo Iš Gruzijos ry- 
bų įžymesnių geležinkelių dar
bininkų. Pirmasis būrys jau 
išvežta: dabar vėl panašus liki
mas laukia daugiau kaip 1(X)O 
geležinkelių darbininkų; jie bus 
išsiųsti priverstiniem dlaiham 
už Gruzijos ribų.

Trumpam atsišaukime sun
ku išskaitliuoti įtos katorginės 
sąlygos, j kokias tapo pastaty
tas Gruzijos proletariatas.

Medžiaginė darbininkų pa
dėtis yra beviltė. Jiem grūmo
ja tiesiog pražūtis, šiandie ne- 
pajiegiama duoti mum net ta 
ketvirta dalis netikusios valgiui 
duonos, kurią įneš gaudavome 
iki pastarojo laiko. Apie kitus 
maisto reikmenis nėra kas kal
bėti. Algos mokama tokios pat, 
kaip ir seniau, kada pragyveni
mas buvo 40—50 kartų piges
nis, bet ir tų skalikų negauna
me ištisus mėnesius. Eiti į kai
mą uždarbiam mum uždrausta 
grūmojimu sušaudyti. Darbi
ninkų apgyventose vietose vieš
patauja badas, ligos, cholera. 
Iš musų atimta galimybe kal
bėti apie musų kančias, nes 
siaučia teroras. Pažangieji dar
bininkai visoj Gruzijoj, 'be 
skirtumo partijų, kuriom jie 
priklauso, sugrusti kalėjimos- 

na, kame juos kerta badas ir 
ligos. Žmonių gyvastis nieko 
nevertinama, šaudo nieko ne
kaltus žmones, dažnai tokius, 
kurie niekuomet neturėjo jokių 
ryšių su politine kova, — šau
do užtai, kad jie tarnavo de
mokratinei valdžiai, valstybei, 
užtai, kad karės metu gynė sa
vo tėviškę nuo svetimšalių už
puoli k ų ka ri no menės.

Mes pranešame Jum visa tai, 
brangus draugai, tikėdami, kad 
Jus (pakelsite savo klišą apgy
nimui broliškos tautos nuo 
barbariškos priespaudos.

Skubėkite ateiti mum pagal
bon. Prisižiurėkit ant vietos
gy venini ui perseUdojimų Gruzi- minį stovį laikui 
jos darbininkų.

Atsiųskite tuo tikslu kad ir 
paėjus Europos komunistus, 
varde kurių ant musų galvų 
papildomos yra neregėtos iki 
šiol baisenybės.

Mes laukiame Jūsų broliško 
žodžio, Jūsų teisingo nuospren
džio.

Tifliso darbininkai.
Seka 3449 parašai.
TifUs, 7 rugį)., 1921 m.
Prierašas užrubežinio biuro 

Centralinio Komiteto Gruzijos 
Socialdemokratų partijos.

šitas atsišaukimas buvo pa
rašytas ir pasirašytas 3449 Tif
liso darbininkų tuo laiku, kada 
visa socialistinė inteligentija ir 
šimtai pažangiųjų Tifliso dar
bininkų buvo jau sugrusti į 
“Čeką” ir į kalėjimus. •

Masinio atsišaukimo į Euro
pos darbininkus sumanymas 
gimė darbininkų miniose;. at
sišaukimą parašė patys darfri- 
ninkai, ir mes talpiname jį nie
ko nipakeitę, manydami, kad 
paprasta išdėstymo forma ne 
biskį nesumažina dokumento 
spėkos ir galios įsitikinti. Tik 
ačiu tam, kad Komunistų par
tija yra absoliučiai izoliuota 
nuo darbininkų minių, galima 
buvo, siaučiant neišreiškiafniam 
žodžiais terorui, surinkti nele
galiu budu pusketvirto tūkstan
čio parašų po atsišaukimu.

Dėlei šito dokumento originalo 
draugai iš Tifliso rašo ve ką: 
“Dokumento originalą su para
šais rties laikome pas save; dė
lei viešpataujančių pas mus Če- 
kistininiai^policinių sąlygų mes 
nutarėme nesiųsti jį. Nes kas 
žino, ar pasieks jus ir šitas mu
sų laiškas, ar bolševikai neuž- 
griebs jį. Jeigu laiško origina
las patektų į jų rankas, tai 3119 
draugam prisieitų jiasitraukti 
iš “vietų.” Pirmininkas Užru
bežinio Biuro Central. Komite
to Gruzijos Socialdemokratų 
Partijos.

Chomeriki
Sekretorius V. Cucodze.

Aprūpinkime Lietuvos 
žmonės literatūra.

r—•

Per ilgą laiką Lietuvai bū
nant caro priespaudoj, sparčiai 
žengti pažangos keliu ji negalė
jo. Esant Lietuvai tokiose sąly
gose ji negalėjo ištobulinti savo 
literatūros. Bet pasaulinis karas 
sugriovė Rusijos imperiją, nu
šluodamas jos valdoną nuo že
mės paviršiaus, o per eiles me
tų valiojusi po jo letena Lietu
va atsistojo ant kojų. Tokiam 
ūmam perversmui įvykus, prie
spaudos ir karo nualintiems Lie
tuvos žmonėms tenka visas jė
gas pašvęsti kovai su skurdu ir 
sutvarkymui šalies ekonominio 
stovio, o užsiimti literatūros it 
kitais kultūros darbais maža 
lieka laiko. Sunkus ir neatlaidus 
Lietuvos darbininkų darbas iz 
pastangos, žinoma, šalies ekono- 

bėgant patai
sys. Bet kol tai atsitiks, Lietu-
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vos darbininkai, lygiai kaip ir 
mes, nuo sunkaus darbo atlieka
mu laiku nori pasiskaityti laik
raščių bei knygų, kad sužinojus 
kas dedasi kitose pasaulio šaly
se. Tiesa., Lietuvos žmonės turi 
ir savo laidos keletą laikraščių 
bei knygų, bet tie jų leidiniai 
yra maži ir žiniomis labai netur
tingi, o savo brangumu Lietu
vos bėdnuomenei mažai tepriei- 
nami.

Ateinantieji iš Lietuvos laiš
kai liudija, kad Lietuvos žmo
nės myli Amerikos lietuvių laik
raščius. Savo laiškuose į ameri
kiečius jie prašo siuntinėti jiems 
laikraščių. Daugelis amerikiečių 
savo broliams, seserims bei pa
žįstamiems Lietuvoje Amerikos 
laikraščių yra jau senai užpre
numeravę. Bet kas aprūpino li
teratūra tuos Lietuvos žmones, 
kurie jokių giminių nei pažįsta
mų Amerikoje neturi? Daugelis 
tokių žmonių, o ypač Lietuvos 
jaunuomenė, Amerikos laikraš
čiais yra taip užsiinteresavę, 
kad jie yra pasirengę daryti vis
ką, kad tik jų gavus. Delei že
mo Lietuvos pinigų kurso jie pa
tys prenumeruoti neįstengia. 
Kaikurie jų siuntinėja laiškus 
tiesiog laikraščių redakcijoms, 
maldaudami jų siuntinėti laik
raštį dykai. Man, pavyzdžiui, te
ko matyti keletas tokių laiškų, 
prisiųstų “Kardo” Redakcijai< 
Su visos sielos troškimais laiš
kuose prašoma siuntinėti laik
raštį. O jeigu tai padaryti nega
lima, tai prašo laikraštyje pa
skelbti jų laiškus, maldaujan
čius šiaip geros valios žmonių 
siuntinėti jiems jau perskaity
tus laikraščio numerius. Nėra 
abejonės, kad tokių laiškų gau
na ir kitų laikraščių redakcijos. 
Dykai siuntinėti laikraštį, 6 da
gi į užsienį, laikraščių leidėjai 
negali. Tuo reikalu turėtų pasi
rūpinti Amerikos lietuvių visuo
menė.

Organizuotas Amerikos lietu
vių darbas tą Lietuvos žmonių 
reikalavimą galėtų patenkinti 
visai mažom išlaidom. Jie galė
tų įsteigti tam tikrą literatūros 
fondą, į kurį įvairios draugijos 
ir atskiri žmones galėtų aukoti 
tai pinigais tai knygomis. Ka
da susirinktų pakankamas skai
čius pinigų, ’ už juos nupirkus 
knygų laiks nuo laiko butų ga
lima pasiųsti kuriai nors Lietu
voje veikiančiai organizacijai, 
kuri jas išplatintų.

Greitai įvyks Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos šaukia
moji Chicagos ir apielinkės lie
tuvių draugijų konferencija. 
Reikia manyti, kad konferenci
joje tas klausimas bus pakeltas 
ir tinkamai apsvarstytas.

L. S. Sąjungoje
DEL PAŽANGIOSIOS LIETU

VIŲ VISUOMENĖS SU
VAŽIAVIMO.

Binghamton, N. Y. — LSS-os 
33-čia kuopa savo susirinkime 
spalio 26 d. tinkamai apsvars
čius pakeltąjį sumanymą šauk
ti pažangiosios Amerikos lietu
vių visuomenės suvažiavimą nu
tarė tą sumanymą remti, ir pa
geidauja, kad toks suvažiavimas 
įvyktų. Kartu nutarta paraginti 
LSS-os Pildomąjį Komitetą, kad 
jis tuo klausimu imtų daugiau 
balso ir, jei galima, prisidėtų 
prie sutaisomo to suvažiavimo 
progranio.

Kadangi iki šiol niekas nemė
gino suformuluoti suvažiavimo 
programo, tai butų pageidauja
ma, kad LSS-os Pildomasis Ko
mitetas padarytų tam tikrų 
žingsnių į aptinkamas vietas, 
pasitartų ir, jei galima, sudary
tų programą.

LSS. 33 kp. rast.
. B. Songaila.

' DR. A. M0NTVID
Uetvrin Gydytojau ir Chiriu-gaa 

25 Eatd WashinrtoR St. 
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryta.

Telephone Central 8862 
1824 Waban*ia Ava.

Valandos! nuo 6 ild 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedrie 7715
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BYLA VIS ATIDLEL1OJAMA.

Pereitų pelnyčių turėjo atsi
naujinti tyrinėjimas pas “mas
tei’ in chancery” Jamonto by- 
lojįc prieš “Naujienas”; bet 
skundiko advokatas neatvyko, 
ir tyrinėjimas tapo atidėtas ant 
panedėlio. lYmedėlyj tcčiaus 
Jamonto advokatas vėl nepasi
rodė, ir tyrinėjimas vėl tapo 
atidėtas.

Šitas tyrinėjimas turi būt 
tųsa tos bylos, kurią “Naujie
ną” skundikai užvedė šią me-. 
tu sausio mėnesyje. Skundikai 
tikėjosi, kad jie galės išsisukti 
nuo jos tęsimo, kada jie dve
jetas mėnesių atgal padavė vi
są litaniją naujų melagingų 
skundų ir pareikaJavo “receive- 
rio”. Bet teisėjas atmetė jų 

reikalavimu ir patarė abiem 
pusėm šaukti visuotiną šėri- 
ninkų susirinkimą ir lenai už
baigti visus ginčus, išnaujo

perrenkant visą direkciją.

Apskųstoji puse sutiko su 
tuo teisėjo paturimu, lygiai 
kaip ir su jo nuosprendžiu, 
kad, iki išsiris Bendrovės-įnpi- 
talo pakėlimo klausimas, suvi
rinkime butų balsuojama tik
tai senaisiais serais. Bet skun
dikai pasipriešino tam. Jau 
pačiam teisme p. Jamonto ad
vokatas pareiškė, kad jo kli- 
jentas nesutinkąs rezignuoti iŠ 
direkcijos. Vėliau abiejų pu
sią advokatų pasitarime paaiš
kėjo, kad ir kiti skundikai 
(Jamonto rėmėjai) nesutinka 
su tuo, kad butų sušauktas še
ri ninku susiriuKimas direkci
jos perrinkimui. Tuo būdu še
rini nkų susirinkimo klausimas, 
delei skundikų pasipriešinimo, 
paliko neišrištas.

Tuomet apskųstosios puses 
advokatai pareikalavo, kad 
skundikai tęstų toliau savo 
pirmutinę bylą. Bet pas juos, 
matyt, yra keblumas tame, kad 
Jamontas dar iki šiol neužmo
kėjo $800.00 teismo reporte
riui už pirmesnį tyrinėjimą. Be- 
porteris senai padavė savo bitą, 
bet vis dar negali jos iškolek- 
tuot.

VALGOMASAI STALAS

Solid oak stalas colonial 
piados, išskečiamas 6 pė-KLEIN BROS PIRKO F. S. PRINCE “ $1 o
gimo, specialiai

RAKANDU KRAUTUVE —-

Valgomojo kam b. kėdės

Solid oak, 
pilna box 
sėdynė. Gol 
den Oak bai 
gimo. La
bai tvirtai 
padarytas 
Specialiai 

$1.97
6 kostu- 
meriui

Pamėginkite naujo, imt

Ruffles
Su užreglatruotu valabaienklluSur. Valst 

Patentu Biure.
Nanjaino moly n ame pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybčs Siame vaiste idčtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

Ruffloa yra rnoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

JO3
vertės parodomas čionai.

LENDRINIAI SETAI, F. S. PRINCE CO.

Klein Bros nupirko visų staką F?S. Prince 3124 W. ?3nd 9t., p<» išėjimui jam iš biznio. Sutaupymą koki 
aplaikysit, bus geriausias nuosprendis tavorų vertės parodomas čionai.

F. S. PRINCE CO. 
ARŽUOLO Buffett, Gol 
dcn Oak baigimo, 
delis veidrodis

$24.85
50c. į savaitę

F. S.

Di-
ROCKER tikra oda 
apmuštas; labai stam 
bus

$23.65

3 ŠMOTŲ LENDRINIAI SEKLYČIOS SETAI apmušti pui
kaus velour, palaidomis 4 paduškaitėmis $129.00 
ir volour ® W

$1.50 i savaitę

ODINIAI SETAI F. S. PRINCE CO.
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Delei Amerikos Šventės ARMISTICE 
v ■■■

PA Y Universal State Bankas bus už

darytas. Prašome gerbiamu koštu- 

merių atlikti reikalus Ketverge arba 

atidėti ant Subatos.

KĄ IMTI VIDURIAMS SUGEDUS
Imk dožą Carterio Little Liver Pilis 

vėliau imk 2 arba 3 keletą kartų einant gult. 
Turėsi geresnį skonį prie valgio ir po tam jo
kių nesmagumų neturėsi. Milionai visokio 
amžiaus ima nuo aitrumo, svaigulio, galvos 
skaudėjimo, sugedimo vidurių ir nuo pagelto- 
navimo, spuogų, plėtmuotos odos. Jos pada
ro prietvarui.

Tikros su parašu

RS 
1TTLE

Mažos pilės; Maža 
doza; Maža kaina.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ) <
Musų pajai turi tikrą MAISTO vertę
Užsisakyk Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o 
y ... ................. ■■■■ ~ ......—y

PIUNCE CO

$1.00 i savaitę

IŠKIMŠTI SETAI F. S’. PRINCE CO.

QUEEN ANNE DINING ROOM setai, Stalas 
48 colių viršus ir 6 kėdės odos sėdynės, 
walnut baigimo 
dabar tiktai I W

$1.00 į savaitę
PEČIAI F. S. PRINCE 

COMPANY

GLOBĖ KOMBINA
CIJOS angliniai ir ge
sintai pečiai, didele vie
ta kepimui su aukštai 
klosetu

$89.00
Lengvi išmokėjimai

Peninsular apačia, di
dele kurui vieta, visas 
nikelioutas. Gražus 
šildytojas, specialiai

$77.00
Lengvi išmokėjimai

V*

CONTt flis muio o/v

EAD.RfCHTFPACO
kirmiai ulog >

, BROOKLYN
Ni:W YORK ‘

SIOPSDANDRUf ppoMon s 
IIEAI.THY-SCALP 
LIIXURIANT-I1AIR

patiks kad 
ir gačniau- 
eiai ypatai.

Aptiekoee 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
por pašto 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad butų 
INKARO 
vals- 
baženklis.

3 ŠMOTŲ ODINIAI SEKLYČIOS setai, stambiais rėmais, 
den ar mahogany baigimo, tikra oda 
apmušti *

3 ŠMOTŲ IŠKIMŠTI SETAI apmušti tapestry, velour. Palai
dos paduškaitės, dideli ir stambus i 0(1

$1.50 į savaitę M* ■ VU.UU

MIEGKAMBARIO SETAI F. S. PRINCE CO.

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

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

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

Phone: Humboldt 6849

Nekentėkit nuo

4 ŠMOTŲ WILLIAM & MARRY setai didelis dreseris, lenk
tais galais lova chiffonierius ir rodymosi stalelis. American 
Walnut baigimo, visas $119.00
K>Ct<ctS

$1.50 į savaitę

KAURAI F. S. PRINCE COMPANY
9x12 Brusseis kaurai, geros koky
bės; vienam šmote išausti, nėra 
siūlių; gražios visos patrinos. Spe- 

™'iai $14.95 
9x12 Wiiton Velvet kaurai; geriau
sios kokybės; gražiausio desainini- 
nio ir spalvų. Spe- CJi/l Efį 
cialė kaina OU

9x12 Royal Wilton kaurai, puikios 
vertes, geriausios vertės^ gražiau
sio desininimo; šiame ( 
išpardavime ‘ „
9x12 Velvet kaurai, tankaus audi
mo viename šmote, didelis pasirin
kimas patrinų; puikiai spalvuoti, 
spedmiai $24.95

9x12 be siūlių Axminster kaurai, 
extra ilgi plaukai, labai naudingi;

$79.00 $39.00
9x12 Axminster kaurai, stora, pui
kaus šilko krūva; gražiausių pat
ronų ir spalvų; spe
cialiai po

Tūkstančiai kentėjusių nuo raudo
nosios gyslos (pilė) visoje šalyje sa
ko mums, kati Pixine Pilė Gyduolė 
geriausiai padaryta, nei kita kokia. 
Greitai gydo, lengvai ir visiškai išgy
do seniausius bei didžiausius sirgi
mus. Nei gydytojaus "išlaidos, nei 
skausmas. Pixine Pilė Gyduolė yra 
pagaminta įžymaus gydytojo ir pa
sekmingai pats naudojo per daugiau 
kaip 33 metus. Tai yra produktas, 
kuris išmėgintas pertikrino savo ver
tybe. Rašyk reikalaudamas tuojaus. 
Pats išmėgink, pats persitikrink kaip 
kad kiti padarė, kad Pixinc Pilę Gy
duole yra vienintelė prašalinimui rau
donosios gyslos ant visados. Jei ne
busi užsiganėdinęs, nieko nekainuos, 
nes pinigus greitai sugrąžinsime. 
Prisiųsk $1.00 Money Orderiu už di
delę triubą Pixino Pilė Gyduolių. Bus 
pasiųsta tuojau čystame pakelyje. 
The I’ixinc Co., Ine., 5762B Paw Avė., 
Troy, N. Y.

■

Pasiųsk pagelbą savo 
draugams ir giminėms 
ant švenčių.

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

Siųskit tuojaus, kad paspėtų į laiką jūsų pagel
ba nueiti. Mes persiunčiame pinigus draftu, money 

orderiu, telegramų į visas šalis pasaulio.
THE UNION BANK OF CHICAGO.

25 No. Dearborn Street.
Tai yra didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži

noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo. 
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai 
kalbanti klerkai.

Musų kainos žemiausios.

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

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

■■■ *1

■*

Tai. Monroe 2804
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DR. W. F. KALISZ
Spe ei atomas: Motėm ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE£ AVĖ. CHICAGO.
UJ.------- I. r.'A’HUITT I ,

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

Žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

^=DR.HERZMAII-M
U RUSIJOS

PeraikiH nuo 8412 So. Halsted St.
po No. 8318 So. Halsted St.

ISsral lietuviams iinomas p«r U 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydė aitrias ir chroniikas Ilgas, 
vyra, motorą ir vaiką, pagal naš
iausias metodas K-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijsi 1826 W.
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS! Nue 18—11 atotą. 
ir nue O iki 8 vaL vnkaraia.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimi* t Dr«xal 
968 - Drovar 4188

GYVENIMAS: 8813 S. Halsted St. 
VAJki •—1B ryte ir 8—9 vaL vak.

<------------------ ———_________ /

Talepheiiail

t.SHUSHO
Taria patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prita
riu ligonę Ir kudi- 
kj laike ligos. 
10929 S. Stata Si.

DR CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
1729 So. Ashland Ave^ 2 labu 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vnilką lx 
Vaiką Liįą.

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

valandos ryto iki 1 vai. po pitu 
Telefonas Drezel 2880

Kojų šutimas 
yra liga

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

Kojol
išgydo kojas 
nuo šutinio

Išsirašyk Kojolo buteliuką.

šiandien, vartodamas čia 
pridėta kuponą.

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

Čia prisiunčiu $1.00 už kuri 
atsiųskite man Kojolo buteliuką 
gydyti kojoms nuo šutimo.

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS CHIRURGAS 

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

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

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

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama štabo
VVEST END HOSPITAL 
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Moderniškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien n u. o 12 iki

7 vai. vak.
Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai. \

A. -j- A.
ANASTAZIJA GLODENAT- 

DOBRAVOLSKIEN®
Persyskyrė' su šiho pasauliu sulau

kusi 33 metų. Amerikoj pragyverio 
14 metų. Palaidota Kennon, Wis. Pa
liko tris dukteris: Eleną 13 m., Bro
li i se 10 m. ir trečią dviejų dienų; mo
tiną ir brolį Lietuvoj ir vieną Ameri
koje. Pasilieka nubudime dukterys, 
vyras Aleksandra Dobrovolskis ir bro
lis Juozapas Glodenis.

SKAITYKIT IR PLATINK1?
“NAUJIENOS”

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciję 

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

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

Tel.i Canal 279

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, Imi operacijų 
2418 W. 45th St.

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTA3

1821 Halsted SU Chicago, DL 
kcanan&a IStk St.

Valimd9«i »—12 ryto ir 1—| jrak.
Phoaa Ganai 287

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLY8 

Lletavys Dantistas 
10801 Bo. Michigan Avn RoselaadU 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Hae 1 p® pietą iki 9 vakare.

-----------------------------------------------------------------------------------1--------------------- ---------- .. ■ —

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams Ir vaikams

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

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenių!.

Siutai ir overkotąi ųv.o $12.50 ix 
augšČiau.

Kelinėą buo $2.5Q Ir augšČiau.

Vaikams drabužiai, trunka! ir va- 
lyzos.

Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigų? atgal.

Atūara kas vakaras iki 9 vaL 
r.ed. iki 6 vai.

I S. GORDON, į
1415 S. Halsted St. r / 1

Phonel Canal H7 _ .. . 1
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LlDtUVIU RatOllIiOSO Ti a;,1 (valkuroslul°s ;"au: giijos tielega'tas įnese, kad visi 

apgarsinimai ir program 
tų duodama unijinėms 
voms atsi)ausdinti. Ši 
mas, kaip nekurie dek 
sitare — musų bolšev 
vo tarsi žarijose 
Mat jie nori, kad visi 'spaudo* 
darbai butu atliekami “Vilnies' 
spaustuvėje, kaipo nelinijinėje 
Tam delegatui, kuris buvo da
vęs tokį įnešimų, sako, musij

LIETUVIŲ AUDITORIUM.
Chicago j e lietuvių svetainė 

kalbama statyti jau per dvide
šimt metų, bet dar ir šiandien 
jos nėra Tai yra gėda tokiai 

taip senai lietuvių 
Kiek čia randasi į-

)U- 
iiistu- 
įneši- 
tų iš- 
is bu- 
o'dinę

SIŪLYMAI KAMBARIU
IšRENDAVOJU KAMBARĮ NAš- 

lei moteriai už mažų mokestį, arba 
vaikinui jaunam švariam. Kamba
riai garu šildomi ir tt. su visais pa
rankamais.

5548 So. Harper Avė.,
Tel. Dorchester 9300, 2os lubos.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI STOCKAI-SEROS

kolionijai.
vairių draugijų, ikliubų, chorų ir 
kuopų; skaitoma net apie du, 
šimtu visokių organizacijų ir 
visos laiko savo susirinkimus, 
daro balius, rengia pers ta ty- lų, ir paskum ėmė visi agituo- 
mus, koncertus ir t.t. visokiuo- ti, kad Aušros knygynas neriuo
se smuklių urvuose ir iširusiose tų nieko į iminės spaustuves 

spausdinti. Ir tas jiems pilnai 
pavdko delegatų tarpe perva-

daržinėse, — žinoma, svetim
taučių apgyventose apygardo
se. Per pereitų Birutes persta
tymų girdėjau, kad nevienam 
lietuviui aulomobiliaus tniras 
supiaustė. Mat Birutė buvo 
parendavojusi daržinę “’kultu- 
1 ijngų’* lenkų a pg v vonioj vie
toj.

(ii dabar delegatai išdundami

niekad, 
draugi* 
geriau- 
laikus

rinkimo raportus savo draugi
jų susirinkimuose visai nei ne
užsimena ajNe tokį savo tari
mų, kas reiškia, kad ir jie pal
tys gėdijosi tatai padarę.

Ar-gi draugijos, ypač tokios 
kaip L. D. K. Gedimino ir L. 
D. K. Vytauto, sutiks su tokiu 
delegatų pasielgimu ir duosis 
save bolševikams už nosies ve- 
------- ’ Tai butų gėda visoms

Geriau vėliaus, negu 
Pagalinus Bridgeporto 
jos nors praleidusios 
sius bei pelningiausius 
pabmlo. Vos prabėgo pusmetis, 
o jau daug kų padarė. Susibūrę ' ?
Lruvon draugijos sudėjo pinigų gnaugijoms, jeigu jos prieš tai 
ir nupirko tris lotus (cash) ge-! ^užprotestuotų. ------*
riausioje vietoje Bridgeporto, S. 
Halsted gat., arti 31-mos gal. 
prieš Mildos Teatrų. Už lotus 
užmokėta $10,000. 
tverė korporacijų 
ravo ant $75,000. 
Šerai jau gatavai, 
duoda po 10 dol.

— Unijiskts.

Paskum su- 
ir inkorpo- 
čarteris ir 

serai parsi-

'ĮMirr~7~~'- !■ i. tmj—iiniinj

Pranešimai
Liet. Darbininkų Tary 

bos Konferencija.

Taigi visos draugijos, cho
rai, kuopos ir pavieni narai 
kaip Bridgeporto, taip ir visos1

Chicagcs Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferencijų įvyks ne

kėlioj, Gruodžio 11 dienų, 10 vai. 
'ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
West 23 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy- 

. ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus į konferencija 
(po vienų atstovų nuo kiekvienų 

150 narių arba dalies) ir prisi-

šių draugijų susirinkimai atsi- 
buna kiekvieno mėnesio pasku
tinio pirmadienio vakarų Mil
dos svetainėj. Gi korporacijos 
susirinkimai atsibuna kiekvie
no mėnesio pirmo pirmadienio 
vakarų Keistučio Spulkos name^jgį prie į0 didelio judėjimo, ku- 
po num.

Iki šiol
840 W. 33-čios gat. i 

sekamos ' 
Šerų:

prisitlėjo 
nupirkdamos

riam vadovauja lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

Sumano Daukanto ..

Šv. Jurgio ........................
Dovido Kur....................... .
Šv. Martino ...............
Vyskupo Valančiaus
J. L. T. Kliubo ..

$l,00G
1.000

. . 200
100
500, legatus, nes ši konferencija turės iš- 
inn' naują Centralinį Komitetą

, 1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų 
. 1,000 aptarti. — J. J. Čeponis, sekr.

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
įvyks septintadienyj, lapkričio 27 d., 
Liuosybės svet., po num. 8925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 10:80 vai. ryto. 
Visos kuopos malonėkite išrinkti de-

L. 
šv.

Šv. Mataušo ., 
III. L. B. Club. 
Apv. Dievo ..

». Bridgeporto Dr-jų
Domininko ............. .

G. D. IL. K. Vytauto 
Kaz. • Karai...........

P. Ražancavos .... 
Petronėlės ..............

Susivienijimo Bridgeporto Draugi
jų vakaras su programų ir laimėji
mais įvyks nedčlioj, Lapkr. 13 d., 
pradžia 6 vai. vak. Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St.

S'. S. Pildomo Komiteto Posėdis, 
ketverge, Lapkričio-Nov. 10, 

“Naujienų” na- 
Visi nariai 

nes

bus
:1921, 8 vai. vakare.
i me, 1739 So. Halsted St. 
malonėkit dalyvauti susirinkime, 
yra svarbių reikalų tarimui.

A. žymontas, Sekr.

. 1,(XX) 
. 1,000 
. 1,000 
.. 200 

900 
100 
500 
500 
3(X) 
500

Š. P. Nekalto Prasidėjimo 500 
Mot. D-ja “Apšvieta” .. 2(X) 
S. L. A. 36 kp. ...... 300 
Liet. Laisvės Kliub 
Šv. Jono Krik. ... 
Birutės Dr-ja ....
Pavieni išpirko už .... 1,000 
Sekamų septintadionio vaka

rų Maldos svetainėj rengia 
draugystės balių su programų 
naudai Lietuvių Auditorium.

PRANEŠIMAS
Apie Bijūnėlio Vakarą.

Pirmutinė lietuvių vaikų smuikorių 
( orkesrta po vadovyste Vladimiro Va- 

1 (XX) roniezo pasirodys Bijūnėlio vakarėlyj,
’ kurs įvyks lapkričio 13 d., 1921, Liuo- 
100 sybės svetainėje, 1822 Wabansia Av. 
1(M) i Bijūnėlio vakarėlyje, p-lės A. Visčiu- 

1 liūtei vadovaujant, bus atlikta daug 
kitų indomių numerių. Visi aktoriai 
bus maži Bijūnėlio nariai ir narės 
Pradžia 6 vai. vakare.

S. L. Ex-Kareivių 3-čios kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, lap-, 

• ------ ikričio 7:30 v. v. Reymond Chapel sve-
KaJbes gabiausia lietuvių orą* J tainėj, 816 W. 31 St. Visi nariai pri- 

(i valo susirinkti paskirtu laiku. Taipgi 
pranešame, kad pereitam susirinkime 
tapo nutarta, kad visos užvilktos duo
klės yra panaikintos, todėl visi pri- 
klaususieji 3čiai kuopai nariai malo
nėkite atsilankyti. Turime daug 
svarbių reikalų.

— Prot. Sekr. S. Simokaitis.

torius Ghicagojc, kuris paro
dys ką susiorganizavus galima 
nuveikti. — Kazys Vičas.

ROSELAND
Roselandiečių progresas. Dramatiško Ratelio repeticija įvyks 

ketverge, lapkričio 10, kaip 8 vai. va
kare p. M. Meldažio svetainėj. Visi 

. . y. į lošėjai prašomi atvykti laiku, nes rei-
laiKle gyvuoja Aušros Iknygy- ; kalinga prisirengti prie sekamo loši- 
nas, kurį palaiko pirmeiviškos 
vietos draugijos. Tas labai pa
girtina, kad vietos lietuviai su
pranta apšvietos įstaigų palai
kymo svarbų. Bet paskutiniu
laiku Aušros knygynų palai-1 skienės, pirmiau gyveno Chicago 
kančių draugijų komiteto na-1 prie 38th St. Meldžiu atsišaukti, 
riai padarė vienų nemalonų ta
rimų, 
patys 

Štai

Jau kelinti metai, kaip Bose-

mo. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU JOANOS VILCAU-

kurio, kaip pasirodė, ir 
komiteto nariai gėdijasi 
spalio 11 d. Aušros kuy- 
palaikančių draugijų de- 
mėnesinianie susirinki-

nes turiu du laišku iš Lietuvos, 
John Kasauski, 15719 Wood- 
bridge Avė., Harvey, I'll.

APSIVEDIMAIi
Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos! nuo 9 Iki 9 vai. vakar 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimo* 

So. Halsted SU Chicago, HL

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos ar moters be vaikų — be skir
tumo tikėjimo ir nepaisant iš kokio 
miesto. Reikale galiu važiuot bile 
kur. Geistina, kad turėtų šiek tiek 
turto. Esu 25 m. vaikinas, tad no- 
rėčia kad ir mergina butų nuo 120 iki 
30 metų. Su laišku meldžiu ir pa
veikslą, C. F. G., South Shore County 
Club, Chicago, Iii*

' ANT RENDOS KAMBARIS 1
vienam ar dviem vyrams. Elekt
ros šviesa. Atsišaukite 3309 S. 
Union Avė., ant 3-čių lubų iš už
pakalio.

REIKIA DARBININKŲ
Į MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ SKU- 
durų sortavimui.

Atsišaukite
I. SANDLER, 

1820 W. 14th St.

REIKIA VIENOS MOTERS 
sortavimui skudurų. Nuolatinis 
darbas.

ABEL JUNK SIIOP, 
2127 So. Dearbonr St.

I REIKIA LIETUVAITĖS mer
ginos dirbti daktaro ofise.

DR. G. M. GLASER
3149 So. Morgan St.

REIKIA PATYRUSIOS Mo
teries išskirt senas vilnas.

NORTIIERS PAPEIk STOCK 
COMPANY 

1408 Center St.

REIKALINGA SENA MOTERIS, 
dėl pridabojimo vaiko. Duosiu kam
barį, valgį, o su užmokesčiu susitai
kysime. Atsišaukite

J. DOBROVOLSKIS, 
2257 W. 23rd PI. 

Klauskite buČemėj.
! REIKIA PATYRUSIŲ SKU- 
durų sortavimui moterų. Dar
bas visai žiemai. Atsišaukite

S. S. P. S. Co.
5833 So. Throop St.

REIKIA SIUVĖJOS. Atsišau
kite tuoj aus.

751 W. 32ml St.
Phone Yards 6146

REIKIA DARBININKŲ |
VYRŲ |

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

Nevv Peoples Electric Co.
1711 W. 47 St. i

REIKIA GERIAUSIO STAKO par
davėjo Chicagoj, puikiausia proga 
pardavoti didelį devidendą nešantį 
staką — dividendus išmoka kas me
nuo . Geriausia proga aukštos rū
šies vyrui. Atsišaukite nuo 9 ryto į 
ofisą, 717 First National Bank Build- 
ing. |

REIKIA VYRŲ NUOLATI-I 
niam darbui, gera ateitis žmo
gui turinčiam mažą investmen- 
tą. Atsišaukit šiandien, 105 N. 
Clark St., Room 525.

REIKTA ŠIAUFERIŲ IR AMAT- 
ninkų įstojimui į didelę Taxi kompa
niją. Patyrimas nereikalingas: mu
sų nurodymai išmokins visko. $300 
reikalinga: galima uždirbti $100 į sa
vaitę. Nuolatinis darbas. Atsišau
kite 82 W. Washington St., Room 
525.

REIKIA MEDINIŲ KARŲ 
taisytojų, nuolatinis darbas visą 
žiemą. Pas mus žmonės uždirba 
$1 į valandą nuo šmotų dirbdami 
The Ryan Car Co., IIegewisch, 
Illinois.

REIKIA PYNYMUI DARBI- 
ninkų ir kašių dirbėjų, gera, 
alga nuolatinis darbas.

413 S. Lincoln

REIKIA JAUNO VYRO dirb
ti bankoj. Pirmenybė turinčiam 
patyrimą, atsišaukite ypatiškai. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St.

REIKIA VYRO DIRBTI Į 
Scrap Iron Yard.

PRICE IRON & STEEL CO.
48th Avė. & 67th St.

h,—....... — " .... -
REIKIA VYRŲ LENGVAM IR 

nuolatiniam darbui. $75 j savaitę. 
Didelė progą turinčiam ir nedidelį ka
pitalą.

Atsišaukite '
ELGIN MOTOR CAR CORP.

400 N. Michigan Avė.
Room 916 Wrigley Bldg.

DIDELIS PRATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

75 VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 
mažiau nei $500

Atdara dienomis, vakarais ir 
nedaliomis

ATEIKIT ANKSTI!
Užmiesčio biznis priimamas 

$285.00 
100.00 

, 280.00 
200.00 
165.00 
190.00 

. 495.00 
225.00 
120.00 
120.00 

.. 65.00 
160.00 
210.00 
295.00 
160.00 
395.00 
265.00 
100.00 
275.00 
375.00 

. 100.00 
290.00 

. 295.00 
495.00 
325.00 
190.00 
100.00 
125.00 
390.00 
165.00 
225.00 
180.00 
395.00 
400.00 
400.00 
125.00 
175.00 
495.00 
240.00 
125.00 
495.00 
100.00 
155.00 
100.00 
260.00 
225.00 
195.00 
225.00 
285.00 
100.00 
160.00 
100.00 
125.00 
390.00 
165.00 
225.00 
180.00 
395.00 
400.00 
125.00 
175.00 
495.00 
240.00 
495.00 

..... 125.00 
.... 100.00 
.... 155.00 
.... 160.00 
..... 260.00 
.... 225.00 
..... 195.00 
.... 225.00 
..... 215.00 
.... 220.00 
..... 225.00 
ir važiuo- 

Išmokesčial 
Senų karų

PARDAVIMUI GROSERNfc 
visokių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį me
tu. įlenda pigi, lysas ilgas. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos, 524 W. 33rd St.

I PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
bučernę ant saliuno, iš priežasties ne
moku rašyt. Gera proga geram žmo
gui. Biznis išdirbtas per daug me
tų, randasi ant Town of Lake, lietu
viais apgyventa. Atsišaukite 4620 S. 
Rockwcll St., Tel. Lafayette 979. St. 
Petrauskas.

PROGA
Dar reikia pinigų įdėti į smarkiai 

augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas. Visiškai) ištyrimui kviečia
mi. Kitos tokios progos visą gyve
nimą nebus. Veikit greitai. Ma- 
tykit

A. J. STRODEN, Gen. Mgr.
68 West Washington St., Room 26

Willys Knight Touring...........
Reo Touring mažas .................
Buick, 4 cik, 5 pas....................
Jeffery, 5 pas.............................
Maxwell Touring ......................
Overland Chummy Rdstr .......
Oldsmobile, 8 cik, Touring......
Buick, 5 pas...............................
studebaker, 5 pas......................
Jeffery, 7 pas.............................
Saxon Roadster ........................
Paige Touring ..........................
Studebaker, 7 pas.....................
Hudson Town Car (Taxi) .......
Chevrolet Touring ..................
Elgin, (naujai malevotas) ......
Grant Touring ..........................
Regai Touring ..........................
Scripps-Booth Roadster ...........
Cace Touring, 5 pas.................
Overland Touring.....................
Grant Touring ..........................
Oakland Roadster.....................
Mitchell Chummy Roadster .... 
Allen Touring, 5 pas.................
Studebaker, 5 pas.....................
Moline Knight ..........................
Metz Touring ..........................
Mitchell, 7 pas............................
Reo Touring, 5 pas.....................
Buick Roadster..........................
Veilie, 5 pas................................
Haynes, 5 pas. ..........................
Dodge (žieminiu viršum) .......
Chandler Touring......................
Overland Touring......................
Maxwell Touring ......................
Cole Touring..............................
Chevrolet Touring ..................
Paige Touring, 5 pas. ...............
Mitchell Touring (naujai mal.) 
Overland Touring, 5 pas..........
Studebaker, 5 pas.....................
Chevrolet Touring ..................
Ruick, 5 pas................................
Scripps-Booth Roadster ...........
Buick Roadster..........................
Chevrolet Touring ..................
Willys Knight Touring ...........
Reo Touring ..............................
Paige Touring ..........................
Moline Knight ..........................
Metz Touring..............................
Mitchell, 7 pas.............................
Reo Touring, 5 pas.....................
Buick Roadster ..........................
Velie, 5 pas.................................
Heynes, 5 pas.............................
Chandler Touring......................
Overland Touring ..................
Maxwell Touring ...................
Cole Touring ..... .....................
Chevrolet Touring ..................
Mitchell Touring (naujai mal.) 
Paige Toui’ing, 5 pas..........
Overland Touring, 5 pas. .. 
Studebaker. 5 pas................
Chevrolet Touring ...... ......
Buick, 5 pas......... ................
Scripps-Booth Roadster ....
Buick Roadster ............ .......
Chevrolet Touring ............
Chalmers (Sedan viršus) .. 
Reo Touring Car ............... .
Grant Touring ..........................

Ateikite prisirengę pirkti 
ti mylimu karu namon, 
atsakantiems žmonėms, 
neimam i mainus, jei tik butų ganėti
nai dideli perdirbt j trokus.

Užmiesčio biznis priimamas
MITCHELL AUTO COMPANY 

Įsteigta 17 metų 
2328 Michigan Avė. 

Atdara dienomis, vakarais ir 
nedėliomis

DUOKIT MUMS PARDUOTI SA
VO krautuvę ir saliuną. Turime mie
stiečių ir ūkių už cash pirkėjų Vlu" 
kiančių; turimo visokių krautuvių 
pardavimui, cash ar ant išmokesčio. 
H. R. Rook Finance Company, 82 W. 
Washington St., Room 525. Tel. 
Dearbom 6884.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR FIX- 
tures, lediĮ dirbimui mašina, sykiu ar
ba atskirai, pigi kaina, priežastis va
žiuoju į Lietuvą,

Atsišaukite
J. MATUSEVTČTA, 

2018 W. 21st PI.
Phone Roosevelt 8838

PARDAVIMUI TYPEWRI- 
ter Victor No. 3 mažai vartotas, 
yra lietuviški ženklai. Atsišau- 
kit į krautuvę.

911 W. 33rd St.

^PARDAVIMUI GELEŽINIŲ 
daiktų ir malevos krautuvė. Ge
roj vietoj, biznis išdirbtas, nau
jas atakas. Atsišaukite 

5501 S. Wood St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ UŽ 
! $3,200, renda pigi, biznis išdirbtas, 
Į yra garo šiluma ir išmokinsiu biznio, 
i Gera proga padaryti pinigo, atsišau- 
kit greit, nes važiuoju Lietuvon.

Phone Pullman 4699, arba atsišau- 
kit j Naujienas 440. '

PARDAVIMUI SAL1UNAS 
arba mainysiu ant automobilio. 
Saliunas yra geroj vietoj, biznis 
išdirbtas, parsiduoda labai pigiai 

1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
fixtures, maišytų tautų apgyventoj 
vietoj, geras biznis, ant vietos pagy
venimas.

Atsišaukite į Naujienų ofisą klaus
dami 435.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
su namu ar be namo. Namas 2 
flatų po 4 kambarius, gasas, 
elektra ir įrengtas. Anton Za- 
noska, 2051 Coulter St.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

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

PARDAVIMUI LOVA DA- 
venport $18; graži ant stalo lem
pa $8; tapestry arm chair $10; 
1 supamoji kėdė $1.50, 6035 Ver- 
non Avė., Tel. įlydė Park 9202.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai visai nauji. Parduosiu pigiai 
iš priežasties nes išvažiuoju į kitą 
miestą. Atsišaukite 1942 Canalport 
Avė. 2 aukštas iš užpakalio, galima 
matyti kasdieną nuo 6 iki 10 v. v., su- 
batoj po pietų ir nedėlioj visą dieną.

PARDAVIMUI
DIDŽIAUSIAS BARGENAS

Pardavimui labai puiki bučernė ir 
grosernė, musų tautų apgyventa; biz
nis nuo senai išdirbtas ir labai gerai 
eina. Rendos $35 į mėnesį su 4 pui
kiais pragyvenimui kambariais. Lyg
tas ant 2 metų. Parduosiu pigiai, tik 
už $1,800, vertės yra iki $3,000. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos, 
čia nėra jokia melagystė, pamatysit. 
Nemokantį biznio išmokinsiu. No
rinti būti bosu ir pinigų padaryti at
sišaukite

J. NAMON, 
8452 So. Halsted St., 2 lubos

PROGA Į 50 METŲ; MOTERIŠKŲ 
drabužių krautuvė su staku turi būt 
parduota, tinkąs Dry Goods ir vyriš
kų drabužių siuvimui. Lietuvių apie- 
linkėj. Dabartinis biznis dviems 
žmonėms visam metui. Pardavimo 
priežastis, nemoku lietuviškai,

BUFFENSTEIN
3447 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groseme lietuvių apgyventoj vie
toj. Parduosiu pigiai; randasi 
Brighton Parke. Atsišaukite te
lefonu Lafayette 276.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų, parduosiu pigiai. 
Pardavimo priežastis patirsi t 
ant vietos. 3248 S. Lime St.

PARDAVIMUI BAKERNĖ.
FRANK DOHNAL, 

2738 W. 38th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas ir geras.

1949 Canalport Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
geroj vietoj, geri fixture. Par
duosiu pigei. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietas. Atsišaukite 
4618 S. Western Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR Gro
sernė labai geroj vietoj ir pigiai vi
sokių tautų apgyventoj; biznis gerai 
išdirbtas per daugelį metų, ypatingai 
lietuviška bučernė vienui viena; prie
žastis pardavimo, savininkas turi du 
bizniu, vieną neatbūtinai nori par
duoti, 5306 S. Princinton Avė.

Į 3 DIENAS PARDUODU SALIU- 
ną pusdykiai. Biznis gerai eina; yra 
4 kambariai pragyvenimui, renda $45 
j mėnesį. Lietuviais apgyventa. Par
davime) priežastį patirsit ant vietos.

1715 W. 46th St.

NAMAI-ŽEME?
PONO RANDAUNINKO ATIDAI 

$5 iki $10 į menesį nupirks % arba 
akerio vištoms vietos, mes pasko

linsim iki $2,000 pasibudavoti namą. 
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė- 
lioms, arba 1620 Ashland Block, 155 
N. Clark St. Daugelis namų subdivi- 
zijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arba rašykit.

DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 fla

tų ir 2 aukštvj medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. 
Rendos neša virš $1,000.00 į metus, 
randasi arti Morgan ir 19-os gatvių. 
Kaina $10,000.00; apie % cash reika
linga, likusius ant pirmo morgečio. 
Kreipkitės 436 Naujienos

PARDAVIMUI KAMPINIS 
lotas Roselande prie 103 PI. ir 
Indiana Av. Parduosiu labai pi
giai. Norinti gero bargeno, malo
nėkite atsišaukti, Louis Rekosh, 
812 W. 33rd St.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ IR 
skiepu mūrinis bizniavus kampanis 
namas — krautuve ir 5 flatai. luo
tas 50x125. Rendos $175.00 į mėne
sį. Kaina $16,000.00. Priimsiu 
$6,000.00 cash, likusius ant mortge- 
čiaus su pirmu įmokėsimo privilegijos, 
jei tik geidauja. Randasi prie Wal- 
lacc St., arti 32nd St.

Ignatius Chap & Co..
WEST THIRTY FIRST STATE 

BANK BLDG.
31st & Wallacc Sts

PARDAVIMUI

šis didelis ir puikus kampinis namas yra vertas su 
viršum $34,000,00. Namas mūrinis ant 3 florų tu
rintis 5 storus ir 10 gerų flatų. Visuose flatuose yra 
gazas ir toiletai. Yra maudynės ir elektra, bet ne- 
visur. Apšildomas pečiais. Budavotas iš gerų ma- 
terijolų ir yra labai tvirtas ant gero pundamento. 
Namas randasi geroje biznio aplinkinėje ant West 
Harrison gatvės Chicago. Metinė renda yra $4,300. 
Visos rendos yra pirmkarinės ir nepakeltos ir pagal 
dabartinių laikų gali būti daug didesnės. Parduo
dam už $24,000. Reikia įmokėti $9,000. O likusius 
išmokėsi po $1,000 per metus. Užlaikymas šio namo 
yra labai pigus, o1 įplaukos didelės. Geram ir išma
nančiam žmogui čia yra labai didelis bargenas.

FEDERAL BONO & LAND COMPANY
666 W. 18th St., Chicago. 1439 S. 49th Court, Cicero. 

602-604 Association Bldg. Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GERBIAMI NAUJIENŲ SKAITY- 

tojai: Jei kas žinote, arba patys 
esate turėję nosies uždegimą, tai ma
lonėkite laišku pranešti kokis dakta
ras išgydyė, už ką busiu dėkingas ir 
atlyginsiu. Adresas:

439 Naujienos,

ATIDUODAMA PRAKU- 
roms malkos į užpakalį,

168 West Adams St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapaną.
Musų sistema yra geriausia. 

mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinanti į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Ląke Str., ant 4 lubų.

P-Iės E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis drcssmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininke.
.........- ■ -

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicago, II.

AUŠROS MOKYKLOJ
Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama} angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augė
lesniąsias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 ▼. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.


