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Japonija Pasilaikys Manžurija r 9 __ _ _ _ _ _ _ • arti pertrukimo
Anglija persergsti Franciją
Anglijos-Airijos tarybos arti

- nutrūkimo
Leis Japonijai pasilai

kyti Manžurija
šantungui gi reikalaus bend

ros kontrolės.

NVASHINGTON, lapkričio 25.
Japonija pasiliks Manžuri- 

joj. Tokią išvadą galima ]>ada- 
ryti iš nusistatymo konferenci
joj dalyvaujančių valstybių. Iš 
delegatų išsireiškimų matyt, 
kad nebus dedama pastangų, 
kad privertus Japoniją pasi
traukti iš Manžurijos, ar sus
tabdyti jos briovimąsi j Mongo
liją

Japonija betgi atiduos Šan- 
tipigą, nors reikalaus bendros 
su Chinija kontrolės šantungo 
geležinkelio.

Kitos valstybės skaito, kad 
Japonijai Manžurija yra reika
linga, kad ji galėtų gauti gele
žies, anglių ir kitų žaliųjų me
džiagų dėl savo industrijų. Pa
silaikydama sau Manžuriją, Ja
ponija prižadėsianti, kad ji ne
varžysianti Chinijos valdžios ir 
paliksianti atviras duris kilų 
šalių prekybai. Ji tvirtina, kad 
ir dabar nevaržanti ten preky- 
bos, nors Amerikos firmos 
skundžiasi, kad Japonija kliudo 
jų prekybai Manžurijoj ir kad 
niek ui ras vietas pilnai kontro
liuoja politiniai Japonija.

Kita priežastim kodėl Man
žurija bus palikta Japonijai 
yra tame, kad Japonija yra 
stipri ir neapleis Manžurijos be 
karo. Europos gi valstybės ne
nori jstoti karau už Chiniję, o 
pati Chinija nepajiegia kariau
ti.

Kitos šalįs nelabai norėtų, 
kad Japonija briautųsi Azijon 
ir nežino kur ji sustabdys brio
vimąsi, bet bijosi jai priešintis, 
kad tuo neiššaukus karo, tad 
jos tik maldauja Japoniją būti 
nuolaidesne ir negriebti iškar
to perdaug. Gavus tokį Japo
nijos prižadą jos viską kitą pa
liktų “dievo valiai.“

Priima “principe"
NVASHINGTON, lapkričio 25. 

— Panaikinimas nepaprastų 
teritorialinių teisių Chinijoje, 
sulig kuiromis niekurios vals
tybės turi ten savo teismus tei
sti savo piliečius, lapo priim
tas “principe“ nusiginklavimo 
konferencijos.

Tų nepaprastų teisių panaiki
nimo reikalauja Chinija. Ame
rika tam pritaria, jei tik Chini
ja parodys sugebėjimą teikti 
teisingumą visiems jos rūbe- 
žiuose gyvenantiems žmonėms.

Chinijos klausimas nėra nė 
kiek pažengęs konferencijoje. 
Kiekviena valstybė nori pasiro
dyti Chinijos globėja ir labda
rė, kuomet nė viena jų neno
ri paleisti tą, ką jos jau yra 
pasigriebusios iš Chinijos ir vis 
tyko dar daugiau pasigriebti. 
Jos visos visai nenori nulipti 
nuo Chinijos nugaros, bet kar
tu jos nori tą pačią Chiniją 
“kelti.“

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi. 
Gaunamas Naujienose 

Kaina 5c 
- - ------

Anglija persergsti 
Franciją

Didelė armija pažeis ne Vokie
tiją, bet pačią Franciją, sako
Curzon, perspėdamas prieš 

Franci jos žvanginimą kardu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 26, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

LONDONAS, lapkričio 25.— 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris lordas Curzon kalbėda
mas vakar viename Londono 
kliube ypač piktinosi savysto- 
viu Francijos veikimu darant 
atskirą laiką su Turkijos naci
onalistais. Kalbėdamas apie 
reikalingumą taikos rytuose, 
pasakė, kad taiką galima įvy
kinti tik bendru visų valstybii 
veikimu, o ne kuri viena vals
tybė, kuri tik stengiasi paken
kti kitoms valstybėms.

Curzonas persergėjo, kad 
Francija laikydamosi izoliuo
tos politikos pati atsiduria pa
vojuje ir ji tuo ne Vokietiją 
pažeis, bet pati save. Jis tarp 
kitko pasakė, apie Washingto- 
no konferenciją:

“AS nemanau. lca<l niekad 
nebus karų ir kad musų kar
dai bus paversti į arklų nora
gus. Aš nemanau, kad karai 
liktų panaikinti.

“Ne vien konferencijomis, 
bet tik pačių žmonių nusispren 
dimu tokia permaina gali įvyk
ti. Tuo pačiu laiku \Vashing- 
tono konferencija yra dideliu 
žingsniu priekyn ir iš tos prie
žasties nusiginklavimas įėjo j 
lauką praktiškos politikos.“

Apie Franciją Curzon pasa
kė:

“Vienatinis būdas, kuriuo 
mes galime atsteigti taiką pa
saulyje, yra paleisti pilnon vei
kmei! internacionalinio koope- 
ravimo mašineriją.

“Jeigu Francija bando priim
ti savo pačios izoliuotą ar indi
vidualinę politiką, ji ilgainiui 
ne Vokietiją pažeis, bet neap
saugos savęs.“

O tikroji apsaugos spėka, sa
kė Curzon, yra ne narsume 
Francijos kareivių, ar didume 
jos armijų, nėra nė dvasioje 
jos žmonių ar teisingume jos 
reikalo.

“Ji yra tame fakte, kad pa
saulio sąžinė, bendra fizine jie- 
ga pasaulio, įskaitant ir Ameri
ką, netoleruos naujo atsiradi
mo Europos širdyje didelės pa
vojingos valstybės, kuri visuo
met žvangino savo kardu ir 
kuri yra amžinu pavojum pa
saulio taikai.

“Mes paversime Vokietiją į 
taikų narį internacionalinio Eu
ropos teismo, jeigu tik didžio
sios valstybės susivienys netik 
vykinimui laikos sutarties, bet 
ir aiškiam parodymui, kad pa
giežos politika nebus jų tole
ruojama ir kad jos pagelbės 
Vokietijai atlikti savo dalį, jei 
tik ji parodys nuoširdumą ir 
gerą valią.“

Dviejų kolčakininkų paliuosa- 
vimas.

Visos Rusijos centralinis pil
domasis komitetas nutarė pa- 
liuosuoti du buvusiu Kolčako 
minisleriu, Viedinskį ir Prcob- 
raženskį.

Jau nesitikima jokio susitaiki 
’mo. Gali atsinaujinti ka

riavimas.

LONDONAS, lapkričio 25.- 
Premieras Lloyd George ir I I- 
slerio premieras Craig šiandie 
laikė konferenciją, kuri, pasak 
valdininkų, žymi paskutinį lai
psnį Anglijos-Airijos taikos de
rybose. Oficialiniai pripažįsta
ma, kad tarybos pasiekė “rus
tų ir kritišką laipsnį”. Craig 
dar šiandie išvažiuoja į Ulstcrį 
ir dar nežinia ar besugrįš į 
derybas.

Sinn feinerių delegatai irgi 
yra nusiminę. Vienas jų dele
gatų pasakė: “Padėtis yra per
daug rusti, kad kalbėjus.“

Airijos delegacijos vadovai 
išvažiuoja j Dubliną, kad gal 
paskutinį sykį pasitarus su sa
vo prezidentu de Valeru ir per- 
stačius jam visą padėtį.

Nebesitikima, kad Airijos 
konferencija išsilaikytų dar 
vieną savaitę laiko. Keblumų 
yra kaip su ulsteriečiais, taip 
ir su pačiais sinn f ei neriais, k u 
rie dar nesustoja reikalavę ab- 
soliutės nepriklausomybės. Jie 
nuo to reikalavimo nėra atsi
traukę, lodei ir tarybos su jais 
negali toliau tęstis. Ir nėra 
vilties, kad airiai atsižadėtų sa
vo reikalavimo ir sutiktų pri
imti Anglijos pavaldinystę.

Airiams pertraukiant taikos 
tarybas, gali vėl atsinaujinti 
kariavimas pietinėje Airijoje. 
Nors Lloyd George prižadėjo 
nevartoti prievartos p vi o š ploti
nę Airiją, jei taikos derybos 
bus pertrauktos delei Ulsterio 
atkaklumo, padėtis betgi pasi
darys visai kitokia, jeigu dery
bos bus nutrauktos delei sinnl 
feinerių atsisakymo pasilikti 
Anglijos imperijoje ir priimti 
Anglijos pavaldinystę.

Japonijai paskirtas 
regentas

Regentu bus kronprincas Hi- 
rohito, kuris eis mikado 

pareigas.

TOKIO, laipkr. 25. — Kron
princas Hirohito tapo paskirtas 
Japonijos regentu.

Mikado Yošihito jau nuo se
nai serga ir niekuriomis žinio
mis, nesitikima, kad jis pa
sveiks. Jis yra netik fiziškai 
nusilpnėjęs, bet ir protiškai. 
Tad jau nuo pereitų melų prin
cas Hirohito, arba kaip jį pa
prastai vadina, Miči, ėjo nieku- 
rias mikado pareigas ir prie- 
minėjo diplomatus.
■ Princas Miči yra gimęs 1901 
m., taigi turi tik 20 m. am
žiaus. šiemet pavasaryj jis lan 
kėši niekuriose Europos šaly
se. Tai buvo pirmas Japonijos 
princas, kuris buvo išvažiavęs 
už savo šalies rybų.

Anglija atnaujins būdavo- 
jimą kariniu laivų

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Admiraltija paskelbė, kad jeigu 
bėgyje dviejų savaičių Washin- 
gtono nusiginklavimo konferen 
eija nesutars apie aprubežiavi- 
mą ginkIfivimos ant jūrių, An
glija atnaujins budavojimą 
naujų karinių laivų, kuriuos 
budavoti sustabdyta keletą die
nų atgal. Tada ji varysianti vi
są savo laivyno būdavojimo 
programą.

Nenumeskite savo 
transferiŲ

Už juos gatvckarių kompani
ja galbūt bus priversta sugrą

žinti po 3c.

CHICAGO. — Federaliniam 
teisėjui Carpenter išdavus in- 
junclioną prieš vykinimą Illi
nois prekybos komisijos nuos
prendžio, įvedančio 5c. karterį, 
vakar vienas važinėtojas gatve- 
kariais, Jacob Legion Tenny 
atsikreipė į federalinį apeliacD 
jų teismą, kad gatvekarių kom 
panijai butų įsakyta išdavinėti 
tam tikrus raštelius, kurie liu
dytų, kad žmogus yra užmokč- 
jęs 8 centus už važiavimą gat- 
vekariais. Tokį savo reikalavi
mą Tenny parėmė, tuo, kad 
tai reikalinga apsaugojimui pa- 
sažierių interesų. Jis nurodo, 
kad teisėjas Carpenter apsaugo 
jo kompanijos reikalus, tad tu
ri būti apsaugoti ir pasažierių 
reikalai, nes dabar legali nis kar 
feris yra 5c. nuo užpereitos na
kties. Tečiaus pasinaudodama 
teismo injunetionu kompanija 
ima <8 centus, taigi pasažieriai 
ant kiekvieno mokamo karterio 
permoka kompanijai 3 centus. 
Jeigu kompanija pralaimėtų tei 
sine, ji privalėtų sugrąžinti vi
siems permokėtus pinigus. Bet 
jeigu nebus išdavinėjama kvi
tus, tai negalima žinoti kas yra 
permokėjęs ir nesant įrodymų, 
kompanija pasilaikytų sau vi
sus pinigus.

Teismas sutiko su tokiu rei
kalavimu, bet jis nusprendė, 
kad galima specialinės kvitos 
ii- ncištln vilioti, nes transferis 
yra užtenkamu įrodymu, kad 
pinigai kompanijai užmokėti ir 
jeigu kompanija pralaimės, tai 
ji turės už kiekvieną paduotą 
jai transferj grąžinti po perino 
kėtus 3 centuM, x I; i

Taigi važiuodami gatveka- 
riais reikalaukite transferių ir 
juos pasilaikykite. Transferiai 
geri tik nuo užpereitos nakties, 
nuo kada turėjo pradėti veik
ti 5 centų karteris. Jeigu kom
panija pralaimės, jus gausite už 
kiekvieną transferį po 3 cen
tus, kuriuos jus dabar permo
kate, mokėdami 8 centus už 
karterį.

Briand teisinasi
NEW YORK, lapkr. 25. — 

Francijos premieras Briand 
prieš pat išvažiuosiant p Fran
ciją, šiandie išleido ilgą pareiš
kimą, kuriame jis atsako į An
glijos užsienio reikalų ministe- 
rio lordo Curzon užmetimus 
Franci jai. Briand teisinasi, 
kad padarytoji Francijos taika 
su Turkijos nacionalistais vi
sai nėra taikos sutartis, bet 
lik šiaip susitarimas “išriši
mui musų privatinių reikalų“. 
Francija gi reikėję, taikintis, 
nes ji negalėjusi ten belaikyti 
70,000 kareivių. Briand taip
jau tikrina, kad Francija la
biau už. kitas šalis nori suma
žinti savo armiją ir ypač lai
vyną. Ji netik mažinanti skai
čių kareivių, bet ir norinti su
trumpinti kareiviavimo laiką. 
....... Į 1, , „J imi

PINIGU KURSAS.
Vakar, lapkr. 25 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.00
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $0.65
Danijos 100 kronų ......   $18.50
Finų 100 markių ................... $1.93
Francijos 100 frankų ............. $6.97
Italijos 100 lirų ................... $4.07
Lietuvos 100 auksinų ........... 35c
Lenkų 100 markių ................... 3c
Norvegų 100 guldenų...........$14.22
Olandų 100 guldenų ........... $35.85
švedų 100 kronų ..................$23.45
Šveicarų 100 kronų ........... $19.08
Vokietijos * 100 markių ........... 35c

Konfliktas tarp Kominterno 
ir Soviety valdžios

BERLINIAS, lapkr. 23 dieną 
(“Forvcrlso“ kablegrama). 
Čia gauta telegrafu žinia iš Hel- 
sinkų (Suomijos), iš tikrų šal
tinių, kad tarp Sovietų Rusų 
valdžios ir Kominterno (III 
komunistų internacionalo) pil
domojo komiteto iškilus ko/a. 
To konflikto priežastis esanti 
naujoji sovietų valdžios užsie
nio politika, visų pirma gi pri
pažinimas senų caro valdžios 
skolų užsienyj. Komiterno pil
domasis komitetas taria, kad ta 
naujoji sovietų valdžios politi
ka demoralizuojanti ir desor- 
ganizuojanti Europos darbinin
kus, o todėl turinti būt urnai 
atmainyta.

Debsą vėl "liuosuoja”
Dabar jis busiąs paiiuosuotas 

apie naujus metus.

WASHINGT()N, lapkričio 
24. — Išų “autoritetingų šalti
nių“ sužinota, kad Eugene V. 
Debsas bus paliuosuotas prieš 
pasibaigiant Kalėdų šventėms. 
Generalinis prokuroras Daugh- 
ery jau galutinai užbaigė savo 
rekomendacija apie jo paliuo- 
savimą ir už Iželių dienų pa- 
duosiąs prezidentui. Debsui 
busiąs duotas pilnas pardonas, 
be jokių sąlygų.

(Turbūt Dėbso paliuosavimas 
yra labai sunkus darbas, kad 
jį liuosuoja jau kuo ne metus 
laiko, bet vis dar neįstengia 
palinosiioli ir vis dar atideda 
tolimesniam laU<iri. Oauglierty 
irgi jau kelis desetkus kartų 
rašo rekomendacijas, ir vis “už 
kelių dienų“ siunčia preziden
tui, bet vis neįstengia pasiųsti).

Vatikanas nori taikintis 
su kvirinalu

LONDONAS, lapkričio 25. 
Iš Rymo pranešama, kad laik
raštis Tempo išspausdino pasi
kalbėjimą su popiežiaus valsty
bės sekretorių (premieru) kar
dinolu Gasparri, kuris pasakęs, 
kad popiežius Benediktas yra 
pasirengęs taikintis su Italija.

40 žmonių užmušta Indi
jos riaušėse

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Pilna tvarka tapo atsteigta 
Bombay mieste, Indijoj, kur 
buvo smarkių riaušių, atšilau-' 
kius į tą miestą Anglijos sosto 
įpėdiniui, Valijos princui. Iš 
priežasties tų riaušių 40 žmo
nių liko užmušta ir 150 guli li- 
gonbuČiuose.

Rotschildai skolins Vokietijai 
pinigus?

BFjBLINAS, lapkričio 25. — 
Berlino pirklių gildijos susirin
kime fabrikantas Dr. Kraemer 
pareiškė, kad Anglijos bankie- 
riai Rotschildai sutikę parūpin
ti Vokietijai kreditų už nuo 
£10,000,000 iki £15,000,000, 
bet su sąlyga, kad tą paskolą 
paims bėgyje metų Anglijos 
gyventojai.

Kraemer be to <pasakS, kad 
Rotschildai nesenai telegrafavę, 
kad negalima tikėtis gauti kre
ditų iki nepasibaigs Washing- 
tono konferencija. Bet Vokieti
ja nesustoja jieškojusi kreditų, 
nes kitokio išėjimo jai nėra. 
Vokietijos eksportas kas mė
nesį mažėja ir galima į pavasa
rį laukti Vokietijos susmuki
mo.

Lietuvos žinios
Tremtinių grįžimas

KAUNAS, lapkričio 2. (El
ta). Tremtinių ir Belaisvių Grą 

• žiniino skyriaus pranešimu, iš 
Charkovo ir Gomelio š. m. lap
kričio 1 d. atvyko Lietuvon 
tremtinių ešelonas: lietuvių
497, žydų 376, lenkų 39, rusų 
93.

Lietuvos valiuta ir doleriai
KAUNAS, lapkričio 7. — Jš 

Finansų Ministerijos gauta tik
rų žinių, kad 'netrukus ketina
ma išleisti musų sava valiuta, 
kuri bus paremta doleriais.

POETINGAS LIETUVIŲ PER
SEKIOJIMŲ ATVAIZDA

VIMAS.

VILNIUS, lapkričio 5.— Šių 
melų rugsėjo 12 d. Vigonių ir 
Smilginių kaimų lietuviai Bo
dimės par., Lydos apskr. norė
dami įkurti savo kalba mokyk
lą, kreipėsi į Lydos apskrities 
mokyklų inspektorį prašydami 
leisti jiems mokyti vaikus lie
tuvių kalba ir pripažinti jųjų 
pasirinktą mokytoją—Inspek- 
toris paskaitęs lietuvių prašy
mą šiaip į delegatus poetingai 
padeklamavo: “Esate banditai, 
Kauno agitatoriai arba bolševi
kai, reikalaujate to, ko nebuvo 
ir nebus, Lietuvos čia nebuvo 
ir nebus... Kaip gėle pražįsta 
ir nuvysta, taip iš lietuviško 
mokslo jokios naudos nėra. 
Kaip v£jas paskui save nepalie

ki} žyihes, taip ir lietuvių kal
bos žymes čia neliks.” Inspek- 
toris, nepaisydamas žmonių 
prašymo, atsiuntė lenkų moky
toją. Tėvai atsisako leisti vai
kus lenkų mokyklon, ir vaitas 
su reviravu verčia pasirašinėti 
žmones, kad jie sutinka leisti 
vaikus lenkų mokyklon. Vietos 
šaltyčius, vaitui reikalaujant 
'rašytis į lenkų mokyklą, taip 
atsakė: “Čia visi žmonės lietu
viai” ir išsitraukęs iš savoj ki
šenės maldaknygę pridėjo, kad 
jis ir visi šių kaimų žmones 
meldžiasi lietuvių kalba, už tai 
į lenkų mokyklą vaikų nelei
sią.“ Vaitas užpykęs užkeikė: 
“kad tie kaimai sudegtų” ir 

Didžiausias 
markių atpigimas

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

išvažiavo. Lenkų mokytoja 
taip pat išvažiavo. Lietuvio gi 
mokytojo valdžia neįsileidžia.

Be aukščiau minėtų kaimų, 
ir kiti kaimai kaip pav. Pela- 
sos, Pavalakės, Druskininkų, 
Sklodonių kreipės su tokiu pat 
prašymu į Lydos -inspektorį, 
bet vis be pasekmių. (“Vilnie
tis“).

Užpuolinūja
KAUNAS, lapkričio 5. 

(Elta). Š. m. spalių 21 d. tarp 
15—-16 vai. lenkai užpuolė kai
mus Naujuosius ir Senuosius 
Alksnėnus (į šiaurę nuo Puns
ko neitralinūj zonoj šiapus,Cur- 
zono linijos) tikslu suimti vy
rus mobilizuojamų Lenkijoje 
metų. Įvyko susišaudymas su 
vietos gyventojais.

PREKYBOS PATARĖJAS Į 
LONDONĄ.

KAUNAS, lapkričio 7. (El
ta). (Londonan išvažiavo tre
čias iš eilės (jau yra ir Pabalt- 
jurio valstybėdi) prekybos ata
šė p. Petraitis. Tai naujas mu 
sų Vyriausybės žingsnis supa
žindinti pasaulinę rinką su mu
sų produkcija ir tuo bildu pa
didinti musų eksportą.

Streikuoja laivy krovėjai
NEW ORLEANS, La., lapkr. 

25. — Veikimas New Orleano 
uoste visai apsistojo sustreika
vus laivų krovėjams. Jie sus
treikavo iš užuojautoj kitiems 
streikuojantiems laivų darbiniu 
kams. Uoste yra apie 70 lai
vų, kurių niekas nekrauna. Lai
vų savininkai, po apsauga poli
cijos, dabar pradėjo j ieškotis 
streiklaužiu. c

Fascisti kaujasi su komunis
tais.

TR1EST, lapkr. 25. —- Įvai
riose miesto dalyse mesta bo
mbas, o į pasilikusias atdaras 
sankrovas mėtyta rankines gra 
natas. Keli žmonės sužeisti. 
Smarkių susirėmimų ir persi- 
šaudymų buvo tarp fascisti ir 
komunistų. Biznieriai gi orga
nizuojasi laužyti darbininkų 
streiką.



Didelis Išpardavimas
Geriausioj rūšies Pianų, Gramafonų.

Geriausia išsirinki
mas auksinių laikro
dėlių, daimantinių žie 
dų, perlų, lenciūgėlių, 
branzalėtų ir auksinių 
plunksnų.

Geriausia vieta pirkti dovanas dėl Kalėdų.
Krautuvė atdara nedėliomis visą dieną.

7257
7092
4916
4795
4716
4646
4535
4475
4237
41
4099
1248
1249

4415
4272
3796
3*10
2356

2393

7025
4273

4914

4796
7026
7093

4181

Nauji lietuviški rekordai — kaina po 85c.
Komiški rekordai

Du Ubagu ir Ubagėlis.
Pus fotografą ir Jonus mokina kariauti.
Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos 
liūdnas gyvenimas ir Kotelyje, 
lyriškas nuo Barbutės ir Derybos 
Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesor 
Jaunavedžio pasiskundimas ir Pas tardytoj 
Girtuoklio metavone ir Pasakos ir Stebuklą 
Jonas Šmikis ir Muušaus kelionė. 
Medžiotojai 2 dalis.
Jaunystės atminimai ir Referatas apie nosį! 
Velniai ne Boba 2 dalis. 
Mano Palvis ir Bugaltara.

Indainavo M. Petrauskas
Piemenėlis ir Pavasaryj.
Spragilu daina ir Strazdelis.
Bernužėli Nes voliok ir Eisiu mamai pasakyti.
Ant kalno karklai siūbavo ir šią Naktelę.
Lietuva Tėvynė musu ir Tykiai Nemunėlis teka.
Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
Darbininkų maršas ir Sukolkim kovą. 
Saulelė raudona ir Jojau diena.

Indainavo J. Butėnas
Gul šiądieną ir Sveikas Jėzau Mažiausis. 
Noriu Miego ir Plaukė žąsele.
Padainuosim gražią dainą ir Našlys.
Kur upelis teka ir Pasakyk mano mielas krašte. 
Linksma diena jau nušvito.

šokių muzika
Nedėlios ry tą ir dėl musų.
Lietuviška polka ir Per virvutę.
Visi lipo ir Trepukas.
Rūtų darželis ir Jaunimo polka.
Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas.

Rekordų mažiau kaip 6 kitur nesiunčiame, prisiuntimo 
kaštus mes apmokame.

Rolės dėl Player Piano.

NAUJIENOS, Chicago, III.

VYRAS IR MOTERIS
Fizio-psichiniai skirtumai kaipo 

medžiaga sociologams.

Rašo Dr. A. J. KARALIUS

Del smegenų didumo ir sva
rumo, 
bus “s 
niuose annaluose, pilnas prie
tarų ir paklaidų”. Vienok visi 
bešališki tyrinėtojai suranda, 
kad vyrų smegenys daugiau 
sveria nei moterų. Mano ger
biamas mokytojas H. Kilis pa
duoda rezultatys septynių tyri
nėtojų, kurie turėjo progos tu
ksiančius smegenų (abiejų ly
čių) pasverti. Ir štai: Wagner 
rado, kad vyrų smegenys sve
ria 118 
moterų,

lai, anot II. Ellis’o, čia

gramus daugiau nei 
Broea —"154 gr., Hus- 

152 gr., Topiįvird 
Boyd — 133 gr., Ma-110 gr., 

pouvricr 
moters s 
vesĮies. 
imant 
mažesnes 
Kai kas turi pamato tvirtinti, 
kad moterų smegenys propor
cionaliai didesnės, nei vj||rų. 
(Bischoff, Parchappe, Tliur- 
namir kiti.). Ir smegenų di
di! IILUS nevislia reiškia genia
lumą. Bischoff surado, kad 
2222 gramų smegenis (didžiau
sias) turėjo visai be gabumų 
asmuo. Turgcnicvo smegenys 
svėre 2012 gramų (vidutinis 
smegenų svarumas 1300 gra
mų). Daugumos genijų sme
genys nesverta daugiau kaip 
kad musų paprastų mirtininkų. 
Aplamai imant, smegenų skir
tumai, jei jų*galima rasti, visai 
nereiškia, kad vyras turi būti 
išmintingesnis už moterį. Ani- 

pavergta moteris, 
nuo vyro atsi-

Bet aš skaitytojams pa- 
išvadas pasidaryti. Aš 
tiktai medžiagos paga

smegenis truputį leng-
Bet proporcionaliai 

moterų smegenys nėra 
ir nėra lengvesnės.

žiu amžiais 
žinoma, galėjo 
likti.
lieku
noriu 
minti.
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mės. Lengvuose judesiuose 
moterys vadovauja: šokėjos, in
terpretuotojos, balerinos, e te.

Moters intelektualiniai im
pulsai savoj ingi. Prof. Jaslow 
šiuo klausiniu darė daug tyri
nėjimų, 
daugiau 
daiktais, 
mu, 
vyras

Jo nuomone, moteris 
domisi artimaisiais 

išbaigimu, pagražini- 
asmeniniu konkretumu;
domisi tolesniais daly- 

konsl rūkei ja, visai imi mu, 
abstraktumu, (“A Study in 
Mental Statistics”—prof. Jas- 
trow). Max Lobsicn’o tyrinė
jimai parodė, kad moterų at
mintis geresnė, ypač jaunų. Mo
teris paprastai greičiau ką nors 

i, ypatingai jauslesnius 
Vyras paprastai ik 

tiršto. II. Ellis’o nuo- 
molerys ? taktingesnės.

giau 
mone
Buckle sako, kad moterys ne
mėgsta rinkti faktų, bet grei
čiau jausmais pasivaduoja. 
Kilis tvirtina; kad kaimiečių 
moterys visuomet natūraliai iš
mintingesnės už savo vyrus. 
Marro pastebi, kad mergaites

vio ncvaldymo — kitais žvilgs
niais jų intelektualinės jėgos 
esančios nei kiek ne mažesnės 
už vyrų. Buckle sako, kad iš

Su žodžiais
1— Ak myliu tave ..... I
2— Era mano brangi .......
3— Meilė ............................
4— Pamylėjau vakar .......

26— Nesigraudik mergužėlę
27— Lietuvių hymnas .......
28— Jojau dieną ..................
29— Pasisėjau žalią rūtą ....
30— Noriu miego ...............
31— Oi, oi, oi .......................
32— šaltyšius .......................
33— Oi tu rūta, rūta ....... I

šokiai
5— Uetuviška muzika .... $1.00 

G—Klumpakojis ir pakelt-
kojis ..............................  1.00

7— Žirgelis šokis ...................75
8— Aguonėlė mazurka .......... 75
9— Vengerka.............. w  1.00

$1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

! 1.00
1.00 

. 1.00 

. 1.00
1.00 
1.00 

. 1.00 
$1.00

10— Suktinis ir Kutų dar
želis ......................

11— Lietuviškas šokis .......
12— Varpelis .......................
13— Kokietka polka...........
14— Dėdukas polka ...........
15— Noriu miego ...............
16— Vamzdelis ...................
17— Ant bangų, valcas ....
18— Mėlynas Dunojus ......
19— Po du galviu areliu,

maršas .........................
20— Barbora polka ............
21— Žirgelis šokis ............
22— Svieto pabaiga...........
28—Vėjo vestuvės .............
24— Dunojaus bangos ......
25— Ispanų šokis ................
34— Krakoviakas ...............
35— Čigonėlė polka ...........
36— Sudiev mazurka ........
37— Dėdienė polka ............

.70

.70

.60

.60

.75

.75
Kiekvienas apsilankęs į krautuvę su kožnu pir

kiniu gaus dovanų gražią plunksną.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 South Halsted Street, Chicago, III.

Kai dėl pajautiihų. Lietimo 
jausmas moteryse geriau išvys
tytas. Moteris greičiau pajunta 
skausmų nei vyras. Uosle vy
ras gali pasigirti. Moteris tu
ri jautresnį skonį. Girdėjimas 
lygus abiejose gimtyse, tiktai 
vyrai dažniau apkursta. Akys 
lygios, tiktai turime daugiau 
aklų moterų aplamai imant, o 
Amerikoj daugiau aklų vyrų. 
Aplamai, moterys jauslesnės, 
visokį akstinai jų pajautimus 
greičiau sujudina; vyrai grei
čiau ir aiškiau ųrientuojasi pa
jautimų pasaulyje. (jLombroso, 
Ferrcro, Coleridge ir

abejones, kad vyro 
tvirtesni. Atletikoj

lį era
smegenys 
vyrai užima pirmą vietą, ypač 
ten, kur reikia ičgoš ir ištver-

DRAUGYSTĖ TEISYBĖS MYLĖTOJU 
Rengia

RUDENINI BALIU
L

Nedėlioj, Lapkriėio=Nov. 27,1921
MILDOS SVETAINĖJE

1 - > 3142 S. Halsted St. . ■

Pradžia 7:00 vai. vak. . Įžanga 35e
-................... ..................................... n ■ ■■ i r • ~~HTTT~ lY ~i ■«'! I   "*

Kviečiame visus atsilankyti.- KOMISIJA.

— RENGIA —
CHICAGOS LIET. SOCIALISTŲ VYRŲ CHORAS 

Nedėlioję, Lapkričio-November 27 d., 1921 m.
MELDAŽIO SVET., 2242 West 23rd Place

moterų paprastai galima dau- nei 
giau ko sužinoti teismuose, 
gauti geresnių informacijų. 
Kouseau senai pastebėjo 
mergaičių išmintis pirmiau 
pasirodo. Del a u na y, ištyrė ir 
surado, kad 12 melų mergai
tės išmintingesnes už 12 m. 
berniukus, Tą patį sako italas 
Bellei, SluAv, Macdonald ir kiti. 
Amerikietis Scott Thomas sta
tistikoms įrodė, kad moterys 
baigia kolegijas jaunesnes už 
vyrus. Ytin įdomių pastabų 
surinko H. Ellis. Jis savo pa
prastu įrodymų gausumu paste
bi, kad laukiniuose vaikų pro
tas, taip sakant, gyvesnis; vai
kai greičiau ką nors, išmoksta

, kad
Juo tauta žc- 

juo vaikų 
vėliau (po 15

pUROPEAN įMERICAN RUREAU
• ■ .. T." ’ ,

FABIONAS IrvMICKIEVICZ, u

suaugę. Neretai perdaug 
išmintingas vaikas vėliau palie
ka bukapročiu, 
mesne kultūriškai 
išmintis didesne
melų) jų išmintis apsiniaukia, 
jie palieka bukapročiai. (El
lis’o cituotas Leclere). Jaunų 

daugiau 
ypatybes;

daug

bezdžionių ypatybė 
panašios į žmogaus 
suaugusios beždžionės 
“gyvuliškesinūs”.

laivakortės, -pa'Špori
NOTAICIJUS/ 

Kcal Išstatė, PaNko1“
I nsiirinaI ąįr

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

Valandos: 9 iki 6 kasdiena. kMĮeM 
Vakaraini Ufar., K»t. ir Sub. iki 9 vakare 

Ncd : iki 3 pu pietų.

Frank Waitekaitis 
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos kla
ses laikrodžiu taisytojas.

1827 So. Ilalsted St., 
Chicago, III.

Koncertas k Balius
Rengia Lietuvos Mylėtojų Draugystė

Subatoj, Lapkr.-Nov. 26 d., 1921 m.
MILDOS SVETAINĖJE,

3142 So. Ilalsted St., Chicago, 111.

Durys atsidarys 6 vai. vak. Programas prasidės 7:30 vai. vak. 
Įžanga 35c ypatai.

Programe dalyvaus Laisvės Kanklių Mišrus Choras po vadovy
ste A. Kvedaro; deklamuos pagarsėjusi deklamatorka, p-lė V. čeplin- 
skiute. Laimingo pijoko Monologas, kurį atliks F. Alvikis, armonis- 
tas S. Svilainis; duefagą atliks F. A. ir D. K. Taipogi bus kalba ir 
dauginus pamargininvų.

šio vakaro pusę pelno aukojam Rusijos badaujantiems darbinin
kams. Taigi kviečiame gerbiamų Chicagos lietuvių visuomenę kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į šį musų parengtų vakarą, kur galėsit 
pasišokti ir linksmai laiką praleisti.

Užprašo visus KOMITETAS.

DidelisBalius su Puikiu Programų
— Rengiamas — 
WEST SIDE’S

Lietuvi v Viešojo Knygyno
Sub., Lapkr.-Nov. 26 d., 1921 m

Pradžia 7:30 vai. vakare.

M. MELDAŽIO SVET.,
2242 West 23rd Placo

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
busite pilnai užganėdinti. Įžanga 35 ir 50c ypatai.

Muziką grieš J. Jereck,
Širdingai kviečia visus atsilankyti,

KOMITETAS.

o

LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ GELBĖJIMO KOMITETAS
— Rengia —-

DIDELI KONCERTĄI
Nedč'lioje, Lapkričio-November 27 d., 1921 m

BOHEMIAN-AMERICAN IIALL
1438-40 West 18th Street, Netoli Ashland Avenue Pradžia 8 valandą vakare.

Grupe Lietuvos varguolių-našlaičių, tik ką priimtų Lietuvių Moterų Globos Komiteto prieglaudon Kaune, ir dar 
neaprengtų. Jie reikalingi yra ūmios amerikiečių pagalbos.
Šiame koncerte dalyvauja gabiausios lietuvių spėkos, kaip tai: p-nia L. Sabonienc, p-nia M. Janušauskienė, p-nia 
V. Bružienė, p. K. Sabonis, p. P. Stogis, p. A. Olis, p. M. Juozavitas, p. J. Rakauskas-, p. Laubartas, p-le S. Kiriu- 
tė, p-lė Jonaičiutė ir kiti.
Jie šaukiasi plačios visuomenes parėmimo. Jūsų atsilankymas suteiks jiems paramą. Pasibaigus koncertui, šokiai 
ir “Parcel Post” iki vėlybos nakties. Kviečia visus

Lietuvos Našlaičių Gelbėjimo Komitetas.

; K. GUOIS
ADVOKATAS
Miesto ofisasi

127 N. Dearborn St„ Ruoni 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Ilalsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskynus nUrriaifli ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

r -t

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

22D1 W. 22nd St„ kerti Leavitf SL 
Telephone Canal 2552.

Valandos! 4 iki 6 po piet, Ir nu» 
7 iki 9 vakaro.

Vada visokias bylaa, visuow 
tei31HUOS0. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmaa ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
čiuue ant lengvų iklygų.

/■■“ .................
Tai. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunuiestyjl
A8SOCIATION BLDS.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po piet> 

Panedžliaūi iki 8 vakare.
S amą Tel.: Hyda Park 8MS 

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

19 So. La Šalie St. Rooai B14 
Tol. Central 6390

Valu 812 W. 83rd St., LMaga 
Tek Yarda 4681.

S. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
I’hone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St, 
Tardė 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tei. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI!

Lietuvis Advokatas
Kambarį s 306, Home Bank Bldg. 
K am p. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai. t nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
b ..................... ■ ■■ ■■ ■■ /

F GOLAN & GOLAN ’ 
ADVOKATAI IR PATARftJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Kandolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
R e s, 1192 S. Ashland BlvA 

Seeley 3671)
V ............................. N...... ■■■ ..... Į H

ANTANAS A. OL1S ’
(Olszewskl, J r.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose

Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040

Telefonas: Central 1774
Vakarais: 3251 So. Halsted St.

Telefonas: Boulevard 553

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 8096 

Vakarais: 10736 S. VVabash Avė.
Tel.: Pullman 4377.

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Avm Chicago, UI.

koncertas ir Balius
Vyrų Choras ir Pirmyn Mišrus Choras per 13 metų linksmina Chicagos publikų. 
Ir dabar deda visas spėkas, kad užganėdinus atsilankiusius, Dramatiškas Ratelis 
suloš “Aukso Veršį”, kur bus juokų iki sočiai. Taipgi Choras su savo dainelėmis 
stengsis kuogeriausiai atlikti savo užduotį. O paskiau linksmas balius prie geros 
muzikos. Taigi visi ChicagieČiai įr iš apielinkės miestelių, ateikit į musų vakarą.

I Kviečia CHORAS.

Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga prieinama II i
Scenoje statoma vieno veiksmo komedija VM

“AUKSO VERŠIS” M
Gerbiama Visuomene: — x .... v .

Kviečiame kųoskaitlipgiausiai atsilankyti, nes Chicagos Lietuvių Socialistų
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Pinigai į Lietuvą 
per 20 dieną

per musu geriausią įsteigtą Lietuvių Pinigų 
Siuntimo Skyrių.
Musų draftus išmaino visose dalyse Lietu
vos pilnoj sumoj.

1,000 markių...........................$5.00
10,000 markių...........................$47.50

100,000 markių ....................... $450.00
Mes siunčiame pinigus j Lietuvą ant Deposi- 
to ir pristatom Lietuvos Banko bankinę kny
gutę. •
Lietuvos bankos moka nuošimčius sakančiai 
už/padėtus pinigus.

Neribotam laikui .................... 3%
Padėtus vieniems metams .... 5%, 
Padėtus dviems metams.........7%

Musų bankas moka 3% tfž padėtus pinigus. 
Visuose reikaluose ir informacijų kreipkitės 
šiuo adresu: ‘

Kimbark State Bank
Valstijinis Taupymo Bankas 

10758 Michigan Avė., Chicago, III.
Bankas atdaras: Subatomis per visą dieną 

nuo 9‘ryto iki 8:30 vakare. 1 J

Dar ne vėlu

Kalėdų Dovanas
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pasiųsti Lietuvon savo tėveliams ir giminėms. Neuž
mirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų šventės 
būna jiems linksmos! Kol kursas pigus, siųskite jiems do
vanas pinigais, per: —

Lithuanian Sales 
Corporation

3313 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
Phone Yards 6062,

Laivakortes parduodame į Lietuvą ir iš Lietuvos ant 
visų linijų. Laivakortės iš New York į Piiiavą $106.50, iki 
Rotterdam $100.00.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda savo 
šėrus po $7.00. Kas anksčiaus prisidės prie musų, daugiau 
pelnys.

Važiuojantiems Lietuvon mes parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus gertu ir greitai.

Taipgi pranešame, kad pinigų siuntime ir kituose rei
kaluose; kam arčiau ir patogiau, malonėkite kreiptis į se
kančius musų skyrius: —

TOWN OF LAKE, CHICAGO, 
M. J. Damijonaitis, 
4559 S. Hermitage Avė., 
Tek: Boulevard 7078.

VVAUKEGAN, ILLINOIS 
A. J. Sutkus, 
1317 So. Victory Street, 
Tek Waukegan 1306 R.

ROSELAND, ILL. 
J. Ramanauskas, 
10808 Michigan Avė., 
Tek: Pullman 974.

KENOSHA, WISCONSIN 
J. Trakselis,
464 N. Sheridan Rd.,

f ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
8% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, i i skiri ant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.
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Į lOBESPONOENCIJOSj
INDIANA HARBOR, IND:
Vietos L. L. Paskolos stoties

vo surengę (kada? Bed.į pra
kalbas. Kalbėtojų buvo du: 
M. Bagdonas, besibastąs dabar 
po Ameriką klerikalų atstovas 
Lietuvos Steigiamajame Sei
me; antras — kažin koks clii- 
cagietis, kurio pavardės nenu
girdau.

Iš to, ką M. Bagdonas kal
bėjo, sprendžiu, kad jis yra iš
ėjęs “metodologijos daktaro” 
kunigo Maliausko klesas. Ir 

mokinys pilnai pasekęs savo 
mokytoją. Kaip Makauskas 
būdamas 'Amerikoj ir reda
guodamas kunigų “Draugą” bei 
laikydamas “konferencijas” 
purvimiausiais žodžiais kolioda- 
vo socialistus, taip lygiai daro 
ir p. Bagdonas. Tikrai nepraus
ta burna. Savo kalboj čia šlykš
čiausiais žodžiais šmeižė Lietu
vos socialdemokratus ir apla
mai Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narius, kurie nešoka pagal 
klerikalu dūdą. Tik “krikščio- 
nys-demokralai” tai esą veikią, 
kad kogeriausiai sutvarkyti 
Lietuvą ir pastatyti ją į geras 
vėžes, o jau socialdemokratai 
—i viešpatie, koki jie nedori 
žmonės! — jie nori įvest sovie
tus, jie nenori kad Lietuva tu
rėtų prezidentą, jie nori atskir
ti bažnyčią nuo valstybės ir 
mokyklą nuo bažnyčios! — ir

Peoples Bank

nemaža nuveikti.
Kauno Žukas.

Bagdonas tolinus pasakė, 
kad, girdi, dabar mes renka
me aukas savo reikalams, nes, 
sako, dabar nuims (t. y. kle
rikalų partijai) reikia daug 
pinigų, kad galėjus Lietuvą 
apginti (lur-but nuo tų “bai
siųjų” socialdemokratų!).

Antrasis kalbėjo daug žmo
niškiau. Kalbėjo, kad Lietu
voj reikia įmanomai kurti p ra- | 
monė, steigti pramonės bend
roves, kad tuomi pakėlus eko
nominį Lietuvos gyvenimą. Nu
rodė, kad tuo reikalu Amerikos

Apsauga Padėtiems Pinigams 
SEcuRiTV Bank 
tmzMMzmzz of chicago azzMzammza

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu. Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Ka edos Jau Artinasi
Nešk Linksmybę

Savo Giminėms Lietuvoj

Siųskit Jiems Pinigų Dabar
i Lietuvą per šį didelį Valstijinį Banką, jie bus pristatomi trumpu laiku

DENTISTAS
Kainos Numažintos
Gold Crowns — 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. 
t J

^DR.HERZMAN^B
U RUSIJOS

Del Informacijų

Penikill nmo 8412 So. Halsted St. 
po No. 8318 So. Halated St.

■arai lietuvi anai iinemaa par SI 
nuitn kaipo patyrąs gydytoja*, ehl- 
rurgaa ir akuieris.

Gydė aitriai Ir ehreniikaa Ugaa, 
vyrą, motang ir vaiką, pagal aaa- 
janaiaa metodą* X-Ray Ir kitaklae 
elektros prietaisua.

Ofisas ir Labaratorljat 1B25 W. 
18th St., netoli Fiak St.

VALANDOSi Nuo 11—11 pl«t«, 
ir nue 6 iki 8 vai. vakaraia.

Dienomis: Canal
8110 arba 857

Vaktimla: Dmel 
958 - Drevor 4188

GYVENIMAS: 8313 S. Halsted St. 
VAL.I >—18 ryte ir 8—9 vai

Kreipkitės pas Mr. Rapolą Gėčių prie 4-to langelio

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Avė 

-v- 

Chicago

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, nvuzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius Ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbų gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurio išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tek: Boulevard 7309.

Telaphoaaii

A.SHUSHG 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

motorą ligose; rū
pestingai pridu
riu ligone Ir kūdi
ki laiko Ilgos.
10929 8. State Si 

Chicago, 11).

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Dealeriii Angliii Kiemas
Tik-ką atidarytas.

TIKROS I RANKLIN COUNTY ANGLYS.

Lump, Egg arba Nut $7.00 tonas
RELIANCE COAL CO., 
2255 South Ashland Avė.

Telephone: Canal 933.
Musų kostumeriams ir draugams: — Reikalaukite 
savo dealerio, kad pristatytų musų anglis.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4728 So. Ashland Ave„ 8 laime 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriiką, Vyriiką U 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 
5 vai. pa piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis ouo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. pa pia*.
Telefonas Drexel 2880

.......... .......... . 1

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tel.: Yards 994

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

NAUDOKITE Rnffles 
Ar Jum* Galvos O<Ly Nielti? 
NAUDOKITE Rltfffe* 
Ar Jipt} Plaukai Slanka?
NAUDOKITE fiufflef

Ar Jų« Norite Apsau/cnr Juos: 
NAUDOKITE

Užlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiais
NAUDOKITE RufflCS

Užlaikymui galvos odos sveikai u* švariai
NAUDOKITE įįuffleS

Ruflles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkp, arba tiesiog 
iŠ išdirbčju per pašty už 75c. bonk^. , 

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35tli SU Brooklyn.

Tai Austin 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

Kjgtik sugroto ii Californijoe Ir 
vii tąs savo praktikavimą pe Ne 

1208 W. Harriaoa 8k
Valandos i 8—12 kasdieną ir 8—• 

vakare liskiriant uedlldieniua.

DR. M. STAPULIONIs"
Gydąs be gyduolių ir be operaciją 

3347 Emeraid Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakarą 

Tel.i Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 11d I vak. 

Tel.i Canal 279KepBjal
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Vartojame šviežius obuolius visą metą.

Užsisakyk 
šiandien ant rytojaus.

Reikalaukite 
Case & Martin’o

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1121 S*. Halsted St., Chicagn, IU. 
kampas 18th St.

Valandai i 9—12 ryta Ir 1—8 vnk.
Phone Canal 257

Tel. Monro* 2804
j DR. W. F. KALISZ

Speclalumast Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILVAUKEMI AVĖ. CHICAGO.

Telefonas Pulinuan 8W
DR. P. P. ZALLYS 

Uetuvyo Deatietee
10801 So. Michigan Avw Roaeiand.

Valandos: 8 ryto Dd 12 dieną 
■m 1 pe plotą (M 9 vakaro,
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The Lithuanian Daily News

Published Daily axc«pt Sunday by 
tha Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Rooseveit 8500

unoF>437

Subscription Kates:
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

M ar c h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

a

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Hulstcd St., Chicago, 
Iii, • Telefonas: Rooseveit 8500.

Užsimokėjimo Kainai
Chicago je — paštui

Metams ______  $8.00
Pusei metų  ........4.50
Trims menesiams 2.25
Dviem mėnesiams „ 1.75
Vienam mėnesiui  ............... _ 1.00

Chicagoje — per ncilotojusi
Viena kopija —---------------------— 03
Savaitei............ . .......   18
Mėnesiui   --------------75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .... ......... -P-------------- - $7.00
Pusei metų ......... -__ 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams —... ........... 1.50
Vienam mėnesiui ... . ....... *16

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams ___________________  $8.00
Pusei metų —............................... 4.50
Trims mėnesiams----------------  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Pabarimas
Wells ’ui.

Įžymiausias tarpe visų ko
respondentų Washingtono 
konferencijoje yra Anglijos 
rašytojas, H. G. Wells. Ji
sai ne tiktai puikiai valdo 
plunksną, bet ir turi drąsos 
pasakyti nemalonią augš- 
tiems ponams tiesą.

Savo korespondencijose, 
kurios tilpo kaikuriuose 
Amerikos ir Europos lai
kraščiuose, ,Wells smarkiai 
užatakavo imperialistinę 
Franci jos politiką, ir tai iš
šaukė didelio nepasitenkini
mo tuose sluogsniuose Euro
poje, .kurie pritaria tai poli
tikai. Ir rezultate to Lon
dono “Daily Mail” pasiryžo 
suvaldyt rašytoją.

To laikraščio redaktorius 
pasiuntė »savo žmogui Wa- 
shingtone telegramą, paliep
damas jam pranešti Well- 
s’ui, kad jeigu jisai neper
mainys savo tono linkui 
Franci jos, tai jo korespon
dencijos nebus spausdina
mos. .. /į i

Dabar bus įdomu pažiūrė
ti, ar garsusis anglų rašyto
jas nusilenks tam laikraš
čiui, ar ne.

Nori atplėšt Vilnių 
nuo Lietuvos.

Neseniai buvo įvykęs susi
kirtimas tarpe Lenkijos na
cionalistų, kuųic nori, kad 
Vilnius butų tiesiog pri
jungtas prie Lenkijos, ir Pil
sudskio, kuris stoja už tai, 
kad Vilnius butų “Viduri
nės Lietuvos” dalis. Tame 
susikirtime Pilsudskis paė
mė viršų, bet Lietuvai fiuo 
to nėra nėkiek geriaus. «

Paskiausios žinios prane
ša (kaip vakar buvo rašyta 
“Naujienose”), jogei Pilsud
skis reikalauja, kad Tautų 
Sąjunga pripažintų “Viduri
nę Lietuvą” kartu su Vil
nium nepriklausoma valsty
be. Suprantama, kad jisai 
nori tą valstybę pastatyt po 
Lenkijos globa.

Badas ir spekulia
cija Rusi]o\e.

Apžvalgoje skaitytojai ras 
ištrauka iš P. Ketvirčio laiš
ko, tilpusio 280-ame “Lais
vės” numeryje. Tarp kitko 
tenai yra įdomus pasakoji
mas, kaip Ketvirtis kartu su 
vienu savo draugu, Maskvo
je, nešė į rinką savo marški
nius parduoti, kad galėjus 
nusipirkti duonos.

Tai rodo, koks pasibaisėti-, 
nas vargas siaučia Rusijoje. 
Bet rodo taip pat ir ką kita.

Ketvirtis yra’ darbininkas, 
ir jisai, lygiai kaip ir kiti 
toki pat darbininkai, neturi 
galimybės Rusijoje užsipel
nyti sau duonos kąsnį dar
bu; jie priversti yra parda
vinėti savo privatinius daik
tus spekuliantams, kad ne
numirus badu.

Badas, kaip pasirodo, ve
da ne prie bendros nuosavy
bės, ne prie socializmo, o 
priešingai — prie privatinės 
prekybos ir spekuliacijos. 
Badas paverčia pirkliu net 
proletarą-darbininką.

Kada Rusijos bolševikai 
buvo įvedę darbo militariza- 
ciją, tai jie sakė, jogei jų 
obalsis esąs: “Kas nedirba, 
tas neturi teisės valgyti”. Ir 
daugelis žmonių gėrėjosi tuo 
jų obalsiu, manydami, jogei 
dabar tai jau Rusijoje esan
ti teisingiausia pasaulyje 

tvarka. Bet koks piktas pa
sityčiojimas iš tos tvarkos 
yra komunisto Ketvirčio ap
rašymas, kuriame jisai pri
pažįsta, kad darbininkai 
Rusijoje dažnai tiktai su 
pagelba spekuliantų gali at
siginti nuo bado mirties!

VALDŽIOS AUTORITETO 
GYNĖJAI.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie tai, kad Lietuvos valdžia 
prirengė įstatymo projektų, pa
gal kurį bus baudžiami kalėjimu 
ir piniginėmis baudomis laikra
ščiai už skelbimą “melagingų ži
nių, jei tomis žiniomis galėjo 
būt pakirstas valdžios autorite
tas žmonių akyse”.

Chicagos “Draugas” mėgina 
pateisinti tą Lietuvos valdžios 
sumanymą ir sako, ‘ kad jeigu 
kas peikia jį, tai tas “gina me
lagius”.

niauresnį išmistą sunku sau 
ir įsivaizduoti Chicagos kleri
kalų organas žino juk, kad Lie
tuvoje yra baudžiamieji įstaty
mai, pasiremiant kuriais, tiek 
atskiras žmogus, tiek valdžios 
atstovai gali patraukti tieson 
laikraštį arba asmenį, kuris ap- 
šmeiš jį. šitų įstatymų skau
dumą jau nekartą yra patyrę ant 
savo kailio kaikurie klerikalų 
stulpai, pav. teismas nubaudė 
kalėjimu kauniškės “Laisves” 
redaktorių, V. Bičiūną, už šmei
žimą Mariampolės realinės gim
nazijos mokinių; kalėjimu ir 
pinigine bausme tapo taip pat 
nubaustas kun. Vaišnora už Nly- 
kolo Sleževyčiaus apšmeižimą.

Kadangi “Draugo” vienmin
čiai gavo paragauti tų įstatymų, 
kurie draudžia skleisti spaudoje 
šmeižtus, tai jisai negali sakyti, 
jogei melagiai Lietuvoje bus 
apginti, jeigu nebus priimtas 
valdžios samany tasai naujasis 
įstatymo projektas. Tas pro
jektas kreipiasi ne prieš “val
džios oponentus. .Jisai siūlo bau 
sti laikraščius ir žmones, kurie 
“pakirs valdžios autoritetą”.

Suprantamas dalykas, jogei 
įstatymo projekte yra paminė
tos “melagingos žinios”: nors 
Lietuvos klerikalai nelabai daro 
ceremonijas su savo priešais, 
bet ir jie dar nėra taip nachali- 
ški, kad išdrįstų reikalauti bau
smes už teisingų žinių skelbi
mą. Vienok tas pasakymas, kad 
bus baudžiami laikraščiai tik
tai už “melagingų žinių” skel
bimą, turi mažai reikšmės.

Valdžia dažnai gali ir teisin
giausią žinią apšaukti “melu”, 
ir jeigu ta žinia paliečia kokį 
nors slaptą valdžios darbą, tai 
kaip laikraštis galės įrodyti sa
vo žinios teisingumą? O jeigu ji 
sai neįrodys to, tai jisai bus nu
baustas. ;

Ne tiesą todėl saugoja tas įsta 
tymo projektas, o tiktai kreivus 
valdžios darbus. Jeigu Lietuvos 
valdžia nebijotų spaudos kriti
kos, tai ji nereikalautų naujų 
įstatymų spaudos varžymui.

PASAKOJA SAVO VARGUS 
RUSIJOJE

Brooklyno “Laisvėje” tilpo vėl 
vienas laiškas buvusiojo ameri
kiečio, P. Ketvirčio, kuris perei
tą pavasarį išvažiavo į bolševi
kišką “rojų” laimės jieškoti. 
Tarp kitko jisai pasakoja:

“Badas mane išmokino, 
kaip branginti duonos trupi
nius. Kol žmogus nėra ken
tęs ilgą laiką bado, tai jis ir 
nežino, kas yra tas badas. Jus 
nepraktikavot nei vienas ba
do laipsnio, tai ir nesupykit, 
jeigu sakysiu, kad dar neži
not, kils tai yra badas. Visų 
bado laipsnių aš dar nesu iš- 
praktikavęs, bet keletą jau 
esu patyręs.

“Jus pusėtinai gerai žinote 
mano charakterį ir todėl su
prantate, kaip man sunku par 
duoti marškinius, idant nusi
pirkus duonos svarą.

“24 d. rugpjūčio, važiuoda
mas traukiniu iš Maskvos, 
norėjau parduoti ten porą 
marškinių, bet nepavyko. At 
važiavus į Petrogradą drg. 
Maskevičiu.4 nunešė mano 
marškinius ant rinkos, bet ir 
vėl nepasisekė. Antrą dieną 
■nešėme brangesnį daiktą, ne
gu marškiniai, už ką gavome 
150,000 rublių. Už. keturių 
dienų ir vėl abu badavome, 
kaip ir pirmiau.“
Baigdamas savo laišką P. Ke

tvirtis rašo:
“Raudonos vėliavos, išblyš

kę, suvytę darbininkų veidai, 
mažų vaikų nuplyšimas-basu- 
mas, jų badaujanti išvaizda 
pririšo mane prie kovos iki 
mirties. Nors tais vaizdais 
stiprinau savo energiją ir vis
ką darydavau, kad ncnupu’l- 
čiau dvasioj, bet fyziška pa
dėtis vis buvo persilpna. Ei
nant namo iš darbo, taip pra
dėdavau svyruot, kaip girtas. 
Pro Kremlių eidamas, užeida
vau ant revoliucionierių ka
pų ir ten pusvalandį atsilsė
jęs, baigdavau eit į namus. O 
kas būdavo sunkiausia, tai to 
Ii kelionė iš partijinių susirin 
kimų ir mokyklos. O tie susi
rinkimai tai net keli į vaka
rą.”

čia kalba ne koks inteligen
tas arba “social-pardavikas”, o 
paprastas darbininkas, aklai įti
kėjęs į komunistišką evangeliją. 
Ir ką jisai inatį sovietinėje Ru
sijoje? Badą, nupiyšimą, iš
blyškusius | veidus suaugusių 
darbininkų ir vaikų.

Iš Ketvirčio aprašymo matyt, 
kad skurdas Rusijoje atėjo ne 
staigu, bet prasidėjo keletas me
tų atgal ir tolyn darėsi vis di- 

dėsnis ir didesnis, iki pasiekė 
baisiausio laipsnio. Neužderėji- 
mas Pavolges srityje ne pagim
dė tą skurdą, o tiktai paaštrino, 
kaip pats Ketvirtis išsireiškia: 
“Ant nelaimės, Pavolges išdžio- 
vinimas dar daugiau maisto tru
kumo padarė”.

Ketvirtis priklauso tokiems

Pabaltės Valstybių Social= 
demokratija

Nuo nuolatinio Naujienų bendradarbio 
KUNIGO.

ESTUOSE

Sulig dr. Aslo pranešimo pa
daryto įvykusioj Pabaltės kraš
tų socialdemokratų partijų kon
ferencijoj, Estijos padėtis at
rodo šitaip:

Socialdemokratų įtaka kraš
te šiek tiek esanti suinažėjYisi.
Steigiamajame Seime iš 120 
atstovų socialdemokratams pri
klausė 32 vieti, dabar gi nuola
tiniame parlamente iš 100 de
putatų jiems priklauso 18 vie
tų. Priežastis ta, kad social
demokratai laike St. Seimo bu
vo įėję valdžion, nors padėtis 
krašte buvo tokia, kad tai pri
siėjo padaryti. Darbininkų 
ekonominė padėtis paslariai- 
siais metais žymiai pagerėjo, 
bet teisinė padėtis, buržuazijai 
paėmus visą valdžią, esanti kur 
kas blogesne. Profesinės dar
bininkų organizacijos gerokai 
pakrikusios. Žemes ūkio dar
bininkai yra sudarę apie 120 
savo sąjungos skyrių ir turi 
apie 1,000 narių. Darbininkų 
koperatyvio judėjimo nėra. 
Darbininkų politinis judėjimas 
eina trimis srovėmis; soc.-de- 
mokralino, komunistų ir ne
priklausomųjų. Komunistų į- 
taka žymiai yra sumažėjusi, 
darbininkai pradeda kurti ne
priklausomųjų organizacijas, 
kuriose socialdemokratai neda
lyvauja, tik palaiko lyšius per 
siunčiamus tuo tikslu žmones. 
Finansinė partijos padėtis bu
vo tiek sunki, kad jos laikraš
tis “Socialdemokratas” prisiėjo 
sustabdyti. Nuo spalių 1 die
nos jis vėl eina, skaitytojų skai
čius žymiai priauga. Astuonių 
valandų darbo diena dar tebesi
laiko, nežiųrinl didelio noro ją 
panaikinti .

Šiomis dienomis tapo priimtas 
respublikos biudžetas; prieš kai- 
kurios jo dalis Socialdemokratai 
balsavo prieš. Socialdemokra
tams tenka vesti kova su (12£) 
nuolatines konstitucijos, kuriuo 
einant valdžia turi teises parla
mento atostogų metu išleisti 
kaikuriuos mažesnės vertės įsta
tymus. Dienotvarkęje esąs įsta
tymas, apsaugojus- žemės ūkio 
darbininkus nuo išnaudojimo, 
žemes reforma veik įvykinta, 
būtent 75% paimtos valdžios ži
nion žemės jau padalinta smul- 

žmonėms, kurie, užžavėti kokios 
nors svajonės, nepajiegia supra
sti tų dalykų, kurie dedasi ap
link jų. Jeigu jisai sugebėtų 
vartot savo protą, tai jisai su
prastų, kad priežastis to baisaus 
Rusijos skurdo yra bolševikų 
mėginimas spėka vykinti komu
nizmą.

klaus savininkams. Socialdemo
kratai supranta, kad šitoji prie
monė pagamins smulkiąją bur
žuaziją žemes ūkio srityje, bet 
nebuvo kitos išeities, teko pasi
rinkti arba baroną arba smulkų
jį savininką, — padaryta pasta
rasis žingsnis, nes valstybė ne
galėjo ir neturėjo tiek lesų, kad 
vedus ūkį savo pajėgomis.

Nepriklausomąją partiją su
darė buvusieji revoliuciniai 
liaudininkai, kurių Maskvos III # 
Internacionalas neprisiėmė.

Tokia tai padėtis Estuose.
Estija tai nedidelė respublika, 

kurioje viso labo arti 1 miliono 
gyventojų, bet krašto gyventojai 
kultūringi ir sąmoningai kuria 
savo gyvenimą.

Kunigas 
Kaunas, X. 26, 21 m.

Severo^'Gyduoles užlaiko ■ 
šeimynos sveikata:

Kosulys ir persišaldymas.

Šiam laiko metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti y vairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą’s Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelios nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c. —Greitą 
pagalbą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 60 centai, mažesni 
25 centai. Visose Aptiokose.

W. F? ŠEVERA CO.
Ce6ar^rarips;iowa

Dirbijaii ir Importuotojau ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijaraa, 
llaiykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenellf 
817 B!we Island Avė.
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Kojy šutimas 
yra liga

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

Kojol
išgydo kojas 
nuo šutinio

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu apticka neturėtų, o norė

site greit gauti tai rašykite iš

dirbę jams adresu:

Bingol Chemical Co., 

2816 So. Michigan Avė.,
Chicago, Iii. «
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Į PRANEŠIMAS E
Siunčiame pinigus Lie- ■ H

u tuvon, prisiuntimas užtik- JJ 
5 rintas. *
■ n

Inšuruojame nuo ugnies, j 
“ namus, rakandus ir auto- ■ ■ ■
■ mobilius.
■ Parduodame namus, sko- ■ 
u liname pinigus.
■ B

Evaldas & Pupauskas, ■
V 840 W. 33rd St.,
B Yards 2790
U ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9 ■ ■ nBBBBBMM'l

PEARL OUEEN 
GONCERTINOS

Padarytos 76, 102 ir 102 
raktų trieiles.

Rekomenduojama goriausių muzikų 
ir concertinų mokintojų. Gvarantuo- 
iama vieneriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksime voltui.

GEORGI & VITAI
MUSIC CO.

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago.

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

t
(Tęsinys)

— Klausyk, po velnių, kuo tu mane laikai ? 
klausė žvalgas. — Ar tu manai, kad aš tau už
mokėsiu du šimtu dolerių, o paskui tu pasaky
si man kokią pramanytą pavardę ir paspruksi l

— O, aš to nedarysiu! — šaukė Petras.
— Kaip aš gali if žinoti, kad tu to nedarysi?
— Aš noriu ir toliau darbuotis su jumis.
.—Taip, ir mes norime, kad tu darbiiolu- 

mės su mumis. Tai nėra paskutine paslaptis, 
kurią mes gausime iš tavęs, ir tu pamatysi, kad 
mes teisingai elgiamės su savo žmonėmis ką 
mes galėtume padaryti, kitaip elgdamies? Trys 
milionai dolerių yra sudėta tam, kad isskarscius 
tą Gubcrio gaują, ir jei tu atliksi savo, gausi 
užmokėti ir tau bus užmokėta laiku.

Jis kalbėjo įtikinamai ir Petras buvo beveik 
įtikintas. Bet Petras didesnę savo gyvenimo da- 
]Į P-l'ii leido L>eduL>odniiiiAS tai, žmones dc-

rasi vienas su kilu — bedabodamas niekšų be
sistengiančių vienas kitą apsukti, — o jei daly
kas ėjo apie pinigų gavimą, tai Petras buvo 
kaip buldogas, kuris turi suleidęs savo dantis į 
kito šuns snukį; jis nesiskaito su kito šuns jaus
mais ir nežiūri, ar jis patinka kitam šuniui, ar 
ne- • . < .. v,.

— Laiku? — klausė Petras. — Ką nori 
pasakyti, sakydamas “laiku”?

— Dieve mano! — tarė Magivne pasipikti
nęs. K

— Gerai, bet aš noriu žinoti, — tarė Pet
ras. — Ar tu nori pasakyti, kad man padavus 
pavardę, ar tai nuėjus ir ištyrus, ar jis ištikro 
yra šnipas, ar ne?

Taip ši tiedu urzgus buldogai urzgė viens 
prieš kitą kas sykis vis daugiau pykdami. Bet 
Petras buvo vienu tų, kuris laike kitą apžiojęs 
ir Petras nepaleido. Karlą Magivne pasakė ga
na aiškiai, kad didysis Traukos Trasias buvo 
gana stiprus du kartus įkišti Petrą į “skylę” ir 
laikyti jį ten ir jis gali būti gana stiprus įkišti 
jį ten trecią kartą. Petro širdis' susispaudė iš 
baimės, bet jis vis tiek laike Magivnes nosį su
kandęs.

— Gerai, — pagalios tarė žiurkės veidu vy
ras. Jis pasakė tą įveiktos pailiekos balsu; bet 
tas Petrui visai nerūpėjo. - • Gerai, aš pamėgin
siu. ---- Ir jis pcišęs ranlc.Q j kiSenitj, ištrauk? 

pluoštą popierinių — visos buvo po dvidešimt 
dolerių ir atskaitė jam dešimtį. Petras matė, 
kad pas jį liko dar geras pluoštas ir iš to žino
jo, kad jis nepaprašė tiek, kiek Magivne tikėjo 
jį paprašysiant; tas jam skaudino širdį. Po
draug jo širdis šokinėjo iš džiaugsmo — keis
tas daiktas ta žmogaus širdis!

MAGIVNE paklojo pinigus ant lovos.—Ve jie, 
tarė jis, jei pasakysi man šnipo pavardę, 

gali juos pasiimti. Bet aš patarčiau tau jų ne
išleisti, nes jei pasirodytų, kad tu nežinai šnipo, 
lai, Dieve tave apsaugok. Edas Gofe išsukintų 
tau rankas!

Petras nenusigando. — Aš gerai žinau, kad 
jis yra šnipas.

— Taigi kas jis?
— Jis yra Džekis Įlietas.
— Ką velnią pasakoji!—sušuko Magivne ne

tikėdamas.
— Džekis Ibetas, vienas naktinių kalėjimo 

sargų.
— Aš jį žinau, — tarė antrasis. — Bet ko

dėl tu tą manai?
» — Jis yra seserų Todaičlų giminaitis.

Kas tos sesers Tadai lės?
— Ona Todaitė yra mano mergina, — tarė 

Petras.

— Mergina! — šuktelėjo Magvinė; jis žiu
rėjo į Petrą ir šypsojos. — Tu per dvi savaites 
gavai sau merginą? Aš nemaniau, kad tu bū
tum tihn tikęs!

Tai buvo abejotino gražumo žodis, bet Pet
ras nemažiau šypsojos ir rodė visušYsavo iškly- 
pusius dantis.*— Nėra abejonės lame, kad aš 
ją turiu, — tarė jis, — ir ji neklausta išsiple
pėjo, kad Ibetas yra jos giminaitis. Paskui ji 
išsigando, nes teisininkas Andrius buvo prispy
ręs ją ir jos seserį prisiekti, kad jos niekam o nie
kam jo pavardės nesakys. Taigi matai, kad 
jie panaudoja jį savo šnipu —« nei mažiausios 
abejonės tame nėra.

— Dieve gerasis! — tarė Magivne tikro nu
siminimo balsu. — Kas galėjo tikėli, kad tas 
galėtų būti? Gi Įlietas geras vyras, geresnio ne
gali gauti — o čia pasirodo, kad jis Raudona
sis ir dargi išdavikas! Ve kame yra visa vel
niava, pradėjus šiluos Raudonuosius sekli; ne
gali žinoti, kam tikėli. Kaip, tu .manai, jie tą 
padaro?

— Nežinau, — tarė Petras. — Žinai, siurb
lys gema kas minu ta!

— Jei ir taip butų, tai, matau, pats nėši 
vienu siurblių — tarė vyras žiurkiniu veidu 
Petrui berenkant popierines nuo lovos ir beki- 
šant jas į kišenių.

JBus daugiau)

HdR. A. MONTVID
Lietimu Gydytojas ir Chircrgaa 

25 East AVashington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto«

Tejephone Central 8863 
1824 Wabansia Are.

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

Telephone Boulevard 6052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarime. 
>261 So. Halsted SL, Chicago, Ilk

PUSE KAINOS
Jšpanlavimas

Vyrams ir vaikinams siutai ir ovor- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, raįnkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos piaigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
6 vak.

Įsteigta 1902
S. GORDON, 

1415 So. Halsted St.
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Gimines Lietuvoje
LAUKIA JŪSŲ KALĖDINĖS DOVANOS.

Ar pasiuntei jiems nors keletą dolerių?

Ar pasinaudojai proga kol žemas kursas markių ir pirkai draftą sau?
Jeigu dar ne, tai ateik į

UNIVERSAL STATE BANKĄ.
Čia gausi greitą, teisingą ir užtikrintą patarnavimą, pagal žemiau
sio dienos kurso markių.

NELAUK. NAUDOKIS PROGA DABAR.

Kapitalas 
$200,000.00

UNIVERSAL STATE BANKAS
yra

Parankiausia ir baugiausia vieta 
Jūsų pinigams.

Tad, jeigu dar neturi šio Banko Knygutės, jgyk ją nelaukus ilgiau 
ir naudokis nuošimčiais. •/ r
šis Bankas, kaipo Didžiausia ir Tvirčiausia Valatijinis. Bankas Ame
rikoje duoda pilną užtikrinimą visiems.

Perviršis

Oficialiu apskaitymu, kiek
viena šeima .Jungtinėse Valsti
jose susideda iš tėvo, motinos 
ir dviejų su trečdaliu vaikų.

šitas paaiškėjo iš cenzo biu
ro pranešimų, kurie parodo, 
kad vidutinė šeima Jungtinėse 
Valstijose susideda iš 4.3 žmo
nių. Tolaus iš jų matoma, 
kad amerikinės šeimos dydis 
vis eina mažyn.

1880 m., kuomet pirmų kar
tę šitie skaitmens buvo surink
ta, vidutinė šeima buvo iš pen
kių asmenų; 1890 in. ji buvo 
iš 4.9; 1910 m., iš 4.7; 1910 m., 
iš 4.5 ir 1921 m. iš 4.3.

Japonija, išleisdama gamy
bai ir medžiagai lik trečdalį to, 
ką išleidžia Jungtines Valstijos, 
netoli trečdalį visos sumos su
rinktos mokesčiais ji išleidžia 
savo laivyno plėtotei ir jo lai
kymusi.

Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų. Vakarais: Utaminkais 
nuo G iki 8:30 ir Subatomis visą dieną iki 8:30 vai. vakaro.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
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Pasiųsk pagelbą savo 
draugams ir giminėms 
ant švenčių.

Jiems reikalinga tamistos pagelbos. Jiems rei
kia maisto, jiems reikia drabužiiįjjatiems 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 V AL.: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. vak. Subatonis nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

(Apgarsinimai) 
DIVIDENDAS Už 

1921 METUS 
VAISIJOS BENDROVĖ 

Išmokės metiniame susirin
kime, Sausio (January) 15, 
1922, visiems savo dalinin
kams, kurie iki Gruodžio 1, 
1921, bus atsiėmę savo dalių 
Certifikatus, ir padavę savo 
tikrus antrašus, Bendrovės 

| Sekretoriui. Padavimui ant
rašų ir atsiėmimui savo da
lių Certifikatų, Sjokretoriaus 
raštinė bus atdara kas die
ną, nuo 9 iki 12 vai. iš ryto, 
ir nuo 5 iki 7 vai. po pietų. 
Ateidami atsiimti savo da
lis (shares), atsineškite ma
no kvitas, išduotas jums už 
Trust Certifikatus.

Kreipkitės antrašu: 
3133 Emerald Avė., 

Chicago, III.
Juozas J. Hertmanaviczius, 

Sekretorius.

Siųsk pinigus į Lietuvą per 
atsakančią įstaigą, per įstaigą 
kurios kasdieninis kursas yra 
teisingas ir dėlto pigiausias. 
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų 
orderiai pasiųsti Pašta, čekiais 
ar Telegramais yra kuogreičiau- 
siai priduoti ir apmokėti ypatai 
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj 
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.

FEDERAL BONI) & LAND 
COMPANY,

666 W. 18th St., Chicago, 111. 
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

Žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

VRedStarLine
Išplaukia kas savaitę 

New York j 
Hamburgą.

New York 
Hamburgą

GAUS KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS

JEI ŠIĄ SAVAITĘ PASIŲSITE PER MUSŲ 
BANKĄ PINIGUS I LIETUVĄ, TAI JŪSŲ 
GIMINES GAUS JUOS KALĖDŲ ŠVEN- 
TĘMS! _■

Pasiskubinkit 
Kursas Labai Žemas

I

Baltic States Bank
294 Eigth A v., Cor. 25th St., New York, N. Y.

/---------- ■ ■ ■ ■ i— imi umua jjį »Į PALLIULIS CAFE
čysta valgykla ant antrų lubų. Maloni užeiga dėl 
visų. Valgiai namie pagaminami, atskiri kambariai 
privatiškoms šeimynoms. Pagaminant valgius dėl 

, vestuvių arba privatiškų susiėjimų. Subatomis ir 
nedaliomis užlaikom, Chop Suey ir vištienų.

i 3200-2 So. Halsted St. Tek: Boulevard 5788
O. ■ ■ • ■ •---------------------—JJ

Samland) (Lapkr. 30

Gruod. 17 
(Gruod. 3 
Lapkr. 29 
Gruod. 24

Kruoni a n d)
Lapland)
Finland ....
Zceland ....

American Line
Mongolia) New York (Gruod. 1 
Minnekahda į (Gruod. 10 
Manchuria) Hamburgą (Gruodžio 29 

Tikietai tiesiai j Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN-

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,300,000 tonų

Chicago: F. C. Brown, West. Pass. 
Manager. 14 North Dearborn St.

CANADIAN■ J.. PACIFIC
■- ' LIMITEDSTEAMŠHIPS ||

NAUJA 
TIESI KELIONE Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis ausinešimas su l’Uava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONE 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais "Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

Šie garlaiviai sustos prie KARVE 
ir SOUTH AM PTON,

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ..........................
Trečios klesos ..........................

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa.............................

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba 

THE CANADIAN 
Rallway Trafiko

40 N. Dearborn St.,

pigiau-
$200.00
$110.00

$135.00

PACIFIC 
agentas
Chicago, III. J

NAUJIENOS, Chicago, 111,

Visu

The Stock fards Savings

Didelis Pasiūlymas
_._o/Šiądien iki Kalėdų siutai ir overkotai ant užsakymo; $25.00 ir 
aukščiau, 100% vilnų materijos ir 100% darbas užtikrintas. Pavely
ki! man pasiūti, o džiaugsitės.

L. GELEŽINIS
4634 S. Ashland Avė., 2-os lubos. Chicago.

i H! I n a ■ H AI if A 4* A i fl 11A t i mes ium patarnausim gerai ir teisingai..I||Q ■ IlDffll llAill .r (j Sllllllll I Mes esam pilnai patyrę savo užsiėmime ir dėlto užtikUuu a iiiidi uam nioiuuuu rinam jumg, kad vigi dalykai atlikti musų Biure bus
------------------------- - padaryti atsakančiai, 
ose reikaluose kreipkitės į

HNOUUMhyi*,1/ 
PfAl t STATI

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
, S’. L. FABIONAS ir Z. S. MIC KIAVIČIUS, VEDĖJAI

809 W. 35th Street, Chicago, III. (Arti Halsted)

Mes turimo tūkstančius žmonių parvažiavusius j Lietuvą per musų Biuro tarpeninkyatę. Jie visi buvo užganėdinti musų patarnavimu ir dabar 
nutaria savo draugams pirkti laivakortes ir DRAFTUS pas mus.
MES SIUNČIAME PASEKMINGA! PINIGUS DOLERIAIS IR MARKĖMS LIETUVON.
PRISTATOM PINIGUS PILNOJ SUMOJ BE JOKIO ATSKAITIJAVIMO J TRUMPĄ LAIKĄ.
Atminkit kad metai atgal jus turėjot mokėti už šimtą markių tiek dolerių, kiek dabar mokėsite už tūkstanti markių. Dėlto neužmirškit sa
vųjų Lietuvoje ir nusiųskit jiems KALĖDŲ DOVANŲ kelius tūkstančius markių. Niekas juos taip nenudžiugins kaip gauti nuo jūsų pinigai. 
Nėra parankesnio dalyko pasiųsti Lietuvon kaip Markes, kurios dabar yra taip pigios.
ATMINKIT MUSŲ VALANDAS: Kasdieną nuo 9 ryto iki 6 po pietų Utar., Ketv. ir Sub. iki 9 vak. Nedėldicniais nuo 9’ryto iki 3 po pietų.

StandinavijosAmerikos Linija 
I Piliava 

Laivas UNITED STATES 
GRUODŽIO 10 

Laivas “OSCAR II” 
GRUODŽIO 6

Visa trečia kliasa susideda iš ka- 
jutų dėl 2 ir 4 žmonių, 
formacijų kreipkitės prie 
agento arba prie vieno iŠ 
nijos ofisų: 

S’candinavian-A merican
27 Whitehall St., New York, N. Y.
117 N. Dearborn St., Chicago, III. 

rįjį 123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.
248 Washington St., Boston, Mass.

KAS GERIAUSIA
DUOTI KALĖDŲ

DOVANĄ

Del in- 
vietinio 
Kompa-

Line

TIK KELIS CENTUS
I SAVAITE

Pas mus, nes šis bankas turi didžiausi 
Kalėdinį Taupymo Kliubą Chicagoj.

Yra dideliu todėl, kadangi musų būdas 
yra labai lengvas kiekvienam ir visiems 
įstojimui.

Kalėdų Taupymo Kliubo narystė nieko 
nekainuos, bet užtikrins šiame banke gra
žią pinigų sumą Kalėdoms ir niekad nepra- 
žudysi padėjęs kelis centus į savaitę.

Ateik ir paklausk bile viršininko, kad 
paaiškintų tamistai planą.

4162 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Šios Šalies
Pirmieji Gyventojai 

Žinojo Taupumą
Todėl jie ir turėjo padėkos (Thanksgiving Day) dieną. 
Jie taupė ir taupė ir tada turėjo padėkavonę už gausų 
derlių.

Geriausia būdas taupyt dedant po blskį kas savaitę nuo 
savo algos į saugos šėpą, kaip kad į šį tvirtą banką.
Turime keletą būdų ir planų, kurie pagelbėjo daug tūks
tančių musų dopozitorių taupyt pinigus. Ateikite ir pa
tirkite šiuos budus. Jie užaugins nuo 5c iki $500.

Daimanto arba aukso žiedas; auksų arba paauksuotas laikrodėlis. 
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.

Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumčt teisingą 
tavorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj, Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už 
teisingą kainą.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

GUST BALSEVIČIUS
MUZIKANTAS

Duodu lekcijas ant visokių ar
monikų ir koncertinų. Gvaran- 
tuoju savo studentams, kad į 
4 mėnesius išmokinsiu grajint 
iš notų, taisau visokius instru
mentus. Taipgi, turiu parduoti 
keletą armonikų ir concertinų.

Su visais reikalais kreipkitės

2454 So. California Avė., 
Chicago.

Tek: Rockvvell 3876

Didžiausia pasirinkimas
muzikališkų instrumentų naujausios 
išdirbystės: armonikų, koncertinų, 
skripkų, rekordų visokioms kalboms, 
gramafonų ir auksinių visokių daig- 
tų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom 
viską, kam kas reikia, o ypač muzi- 
kališkus instrumentus ir prisiunčiam 
į kitus miestus kam ko reik.

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago, III

Kalėdos Artinasi
Visi, vienas kitam perkame dovanas, todėl, 

neužmirškime savo giminių Lietuvoj. Nusiųs- 
kime jiems Kalėdų dovanėlę. Markės-Auksinai, 
dabar labai pigus, todėl už mažą sumą pinigų 
galime suteikti labai didelę dovaną Lietuvoj. 
Persiuntimas saugus ir greitas.

FRANK STASULIS & CO.,
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, 11L

Telephone Lafayette 5948

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Lapkr. 26 d., 1921
(Apgarsinimas)

DIVIDENDAS Už 
1921 METUS. .

Mildos Teatro Bendrovė
išmokės

Metiniame susirinkime Sau
sio (January) 29,1922 metų, 
visiems savo dalininkams, 
kurie turės atsiėmę savo da
lių (Shares) certifikatus, ir 
bus padavę sekretoriui savo 
tikrus antrašus, iki Gruodžio 
1, 1921 metų. Permainimui 
antrašu ir atsiėmimui certi- 
fikatų dalių, Sekretoriaus ra 
štinė bus atdara kas dieną, 
nuo 9 iki 12 vai. iš ryto, ir 
nuo 5 iki 7 vai. po pietų. Ku
rie negavote savo dividendų 
už 1920 metus, ateikite ir at- 
siimkite. Ateidami atsiimti 
savo dalis (Shares), atsineš
kite mano kvitas, išduotas 
jums už Trust Certifikatus.

Kreipkitės antrašu: 
3133 Emerald Avė., 

Chicago, III.
Juozas J. Hertmanaviczius, 

Sekretorius.

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

$125 iki $150

Nupirks dideli Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbinio 
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant 
10 metų, šių phonographų reguliaru kaina nuo

Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

NAUJA ARMY IR NAVY 
KRAUTUVĖ

Galite gauti didelius bar- 
genus musų dvejose krautu
vėse. Army čeverykai, pan- 
čiakos, kotai, marškiniai, 
aficierų čeverykai, vilnoniai 
blanketai ir pirštinės.

3501 So. Halsted St.
1732 W. 18th St.

VELTUI
parodysime 
peržiūrėtas

Jusų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno 
adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu 
phonographų. Ateikite pas mus ir mes VELTUI
gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP

GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA- 
SIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

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

Jokantas Bros.
4138-40 Archer Avė.

Šiandien mums malonu pranešti, musų prieteliam ir 
draugam, kad męs šią savaitę persikeliam j musų naują 
namą, 4138-40 Archer Avė. Per 8 metus būdami biznyje, 
męs stengėmės kiek galėdami savo kostumerius užganė
dinti, kas mums ir labai sekėsi, nei su vienu nereikėjo 
susipykti; ar budavojime, ar pirkime, ar pardavime na
mų. Ateityj stengsimės patarnauti dar geriau, nes jau 
turime geresnį patyrimą.

Kaip jau visiems žinoma persikeliant į naują vietą 
ir biznį pradedant varyti plačiau, reikalinga daug pinigų 
ir mes norim greit padaryt, o musų kostumeriam bus 
nauda kurie pasiskubins.

Mes turim daug praperčių, kurias dabar parduosime 
už tokią kainą arba dar žemesnę, ką mum patiem kaina
vo. žinoma visų čia negalima sudėt, pažymėsim tik kelias:

4 kambarių cottage, su visais įtaisymais, 4 lotai, bar- 
nė dėl karvės, sande dėl vištų, 3 blokai nuo Archer Avė. 
karų linijos, kaina, tik per trumpą laiką .$3,500.

Mūrinis 2 šeimynų namas, kaina $4,000. Naujas mū
rinis 2 šeimynų namas, randos .$60 į mėnesį, kaina .$7,000. 
Mes turime daug lotų ir jau turime padarę planus buda- 
vojimui namų. Taigi kas norit visai naujo namo, ateikit 
pažiūrėt musų planų ir lotų, kurioj vietoj jums patiks. 
Mes pabudavosim namą ir užtijirinam, kad jus niekur pi
giau negausit.

Mes turim 3 farmas, tik 15 mylių nuo Chicagos. Par
mos labai gražios. Bet ir nepigios, su įtaisymais ir gyvu
liais; pigiausia .$18,000; brangiausia $25,000. Mainom ir 
ant miesto praperčių.

Taigi kas interesuojatės šitais specialais, atsišaukit

MRS. A. MICIINIEWICn 
AKUšERKA

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kol egi 
ją j ilgai prak
tikavusi I’enr 
silvanijos hoh 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie4 
gimdymo. Du< 
da rodą viso 
kiose ligose ir 
kitokiuose rci 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47tb Si.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietą.

Tel. Boulevard 6487

Specialistas Ligų
Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų 
ir pūslės. Elektriškas gydymas su pagel- 
ba X-Ray spindulių.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:30 P. M.
Telephone: Cai ai 464 

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:3® ir 6:30—8:30 P. M. 

Nedėliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone: Republic 805

greit į musų naują ofisą, 4138-40 Archer Avė., arba į se
ną, 3934 So. Rockvvcll St.

Phone: Lafayettc 5277. 
Su pagarba,

' JOKANTAS BROS.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118

Pasekmingiausis Išradimas

Ofise valandos) nuo 1® ryte IH 
8 vakare.

RMddeerijaj 2811 W. 63rd 81.
Tel. Prospect 3466
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iškaitykite, Apmąstykite, Veikite!
VISI NAMŲ UŽLAIKYTOJAI

Kodėl mes visuomet atkartojame šiuos žodžius? “Mes parduodame rakandus pigiaus, negu jokia kita krautu
vė Chicagoje”. Todėl, kad Lietuvių Rakandų Krautuvės ne yra privat iškas biznis, yra korporacija, visų žmo
nių. Todėl, kad mes užlaikome dvi Rakandų Krautuvi ir didžiausia iš lietuviškų krautuvių Amerikoje. Todėl, 
kad mes perkame rakandus karliodais, todėl, kad mes turime mažas išlaidas (evpenses). Todėl, kad mes par
duodame daug, tai todėl mes ir galime parduoti pigiaus, taip kad nei jokia kita krautuvė negali to padary
ti. Ypatingai tėmykit, kad dabar besitęsiant Karnivalni ant Halsted gatvės, musų krautuvėje yra prirengtos 
specialiai žemos kainos, priegtam, prie kiekvienam pirkiniui, duosime bilietus su kuriais galėsite išlaimėt! 
piana, ar seklyčios setą. (Setą musų krautuvės aukavo), ar kitokį naudingą daiktą.

— nuo —

PLIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 

odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken

kimą.
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmės užtikrintos — Egzaminavimas veltui.

THE THOMAS’ HAIR & SCALP SPECI^USTS
300-1 Garrick Bldg., 64 West Randolph St., Chicago, III.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v. Phone Central 5851

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
1107 So. Morgai St., 

Chicago, III 
VALANDOS) Nuo 8 Iki 11 ryte 

Ir nuo 5 Iki 8 vakare.
kmbbbb b ■ n ■

TĖMYKIT MUSŲ KAINAS

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 akinią.

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. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

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

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

Phone: Humboldt 5849

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė-

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

iškimštas (over- 
sprendžinų sėdynėms, 

brangus viršus i vai-

$98.00

$225.00 vertės 3 šmotų velour arba tapestry 
stuffed) seklyčios setai. Su liuosoms 
sprendžinų užpakaliu ir apačia, labai 
riose spalvose didelis pasirin
kimas

DAILIAI’SIS PHO- 
NOGRAPHAS 

Grajina visokius re
kordus ir išduoda la
bai tyrą balsą. Pil
nos mieros, arŽuolo 
medžio, dubeltavas 
springsas. Pilnai gva 
rantuotas su 200 ad
atų ir G rekor- 

r $47.50

Tai yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, puikiai 
tikra oda apmuštas, sėdynes aprūpintos dubeltavais 
Šis aukštos rųšies setas yra vertas du Efl
sykiu tiek. Mes parduodame už ^vvivU

ARŽUOLO KA- 
MODfiS

Tikro aržuolo med-

rodžiu, plačiais stal
čiais, duodanti dide
lę vietą pa.sidėjimui. 
Pirmiems 20 pi r-

!/“ $12.50

$25.00 vertas šefoneras 
aržuolo medžio su veid
rodžiu ir 5 stalčiais ir 
puikiai paliruotas; mes 
nužeminom kainą iki

$13.00

VATINIAI MAT-
KASAI

Galima gauti visokio 
dydžio; išpildyti pa
rinkta vata, tvirto au
deklo viršus, kampai 
apvalaini, susiūti. Da
bartinė vertė $12.00. 

?Xažin’ $5.95

paliruotas

ŠILKINĖ LEMPA

lai yra tikrai augštos rųšies pia
nas, kurio subudavojimas kaip rė
mui taip ir actronų. Mašinerijos 
yra gvarantuotos ant 10 metų. Iš
duoda labai malonų balsą, kuriom 
galima išreikšti garsiųjų artistų
muziką ir užtikrinantis suteikti ge
riausios muzikos Jūsų namuose. 
Galima gauti visokio medžio. Sy
kiu duodame suolelį ir 25 colius. 
Parduodame 35% že- C7C1E 
miau jų verčios .......

Japoniško šilko, artis
tiškai padaryta, didelės 
mieros, pats kotas ma- 
hogany nubaigimo, dai
liai išrodanti. Visa lem«- 

pa su P* <17.50 
statymu

KIETOMS ANGLIMS
PEČIUS

Labai dailios išveizdos, 
nikeliais aptriinuotas, 
didelė vieta kurui, pil
nai gvarantuotas ir už
tikrinantis apšildyti 4- 
5 kambarius. Pirmuti
niai 30 pirkėjų pirks

$38.50

Jurnhui'&
7umilur<>. JIimjs. Stcves, Sewbiq MatNiws. 

'Olkinį Machines, Pianas. Ctc.

f

1930-32 Halsted St.—4201-03 Archer Avė

Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 valandai

ŠILDOMAS PEČIUS 
Tai yra tikras kuro 
taupytojas. Tvirtai pa
darytas dailiai pališiuo- 
tas nikeliais aptrinvuo- 
tas. Turi pilnos mieros 
kurui vieta ir la
bai paran- C O 7 E 
kus .......

*

Sveikatai ir Linksmumui

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Gerk
South Side Be ve rage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

FREDERlCK BROS, 
3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Anibrosia” ir “Extra Tale” Brands.
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3514-16 Roogevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė 

CHICAGO, ILL.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbe- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamlstai.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumų, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą 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 
pažinta ir laipsniškai patiesta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią y patą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzairdhavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausia medikalis patarimas kuris
“Ačiū gydytojui uŽ

išgydymą’’.
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

35 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

DR, M. T, STRIKOL’IS ] 
Lletavye Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Namo,
1616 W. 47th St.. Tel. Boti. 16Q 

VALANDOSi
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto 

Rea. 2914 W. 43rd StrrM 
Tolephone McKinley 261

DK. G. M. GLASER
Praktikeoja 30 Metai

Ofisas i
SI49 8. Morgan St., kerti 12 St/

Chicago, Illinois.
SPECIALISTASh 

Moteriškę ir Vyrilke 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOSt

Bue 10 ryto Iki 8 po pietą, 8—8 
vakare. Nedėliomis nuo II—2 

p® piet.
Teleeboee Yards 687

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos* 10 iki 12 ryto; 1 iki < pe 
piet. 6 iki 9 vakare. 

Hediliomis nue 9 iki 12 ryte.
.1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St.

■■EaiEiiiiiiii 
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

8259 So. Halsted St., Chicaąo.

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoja® Ir Chirurgu

1801 So. Morgai Stirti 
Chicago, III.

Telephone Van Buren 294 
Ref. 1189 Indepondence Blvd. Chicaf*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ? 

Specialistai- Moterišką, Vyrišką, -
Vaiką Ir via® chronišką ligą 

i Ofioaa: 3354 So. Halsted St. Chicago
Tolephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 yak. Hediliomis 10—12 dieną.
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S Reumatizmas Sausge’e: 
B  2
■ Nesikankykite savęs skaus- 5
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, | 
B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu | 
U — raumenų sukimu; nes skau- į 
M dėjimai naikina kūno gyvybę g 
M ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- n 
B stis lengvai prašalina viršmi- ■ 

nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- B 
vonės pasveikę. Prekė 50c per B 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. B 

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B 
g KATOS”, augalais gydyties, I 
H kaina 50 centų.

u Jusliu Kulis !
■ 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. 5 
BESBZaaBBBBDBBBBBBBai

PIRTIS. z
Turkiška elektrikin* maudynS
Hotelis su. 100 kambarių

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais inusų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvi*. 
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, II’..

Telef. Boulevard 4552

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

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

Tel Blvd. 9336

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA 

Genera’ii 
Kontraktor’u* br 

budavotolas.
Bvdavoiame Ir tabma.

1401 W. 47th St. CMcmtb

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO, 

Elektriko Kontraktorius
Suvedame d ratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St., 

Chicago, III.
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CH1CAGOS
ŽINIOS
*

"Musų gatves šventė"
DOVANOS! DOVANOS!

Taip, musų gatves šventė yra 
prasidėjus. Halsted gatvė ties 
Naujienomis yra visa jiasipiio- 
šus ir laukia svečių iš visų Chi- 
cagos pusių.

Šiandie
ir didelis klumpių
Triubos ir bubinai 
są dieną.

Kožha krautuvė,
nierius su kožnu pirkiniu duos 
dovanų 
nų.

bus dideles iškilmės 
sunešimas. 

gros per vi-

kožnas biz-

tikėtą išlošimui dova

suminis 
vanojo

dovanų yra puikus ak- 
parlor setas, kurį do- 
Lietuvių Bakandų 

F nrnilu re
1920 So. Halsted st. Kas 

u'tą išloš, tikrai galės pasi-

Kitą puikią dovaną yra Klein 
’os krautuvės grojiklis pia-

nas
K. Pikielis yra dovanojęs 

puikų smuiką ir kitų daiktų.
.Pilkio įstaiga yra dovanojus 

vyriškų drabužių eilę.
Matrosų už $20 vertės dova

nojo S. Hochberg ir Son.
Puikų fonografą dovanojo 

Halsted Furniture Co.
Saldainių dovanojo Gallanis 

dirbtuvė, batų — Reliable U. S. 
Army Surplus krautuvė; pavei
kslų—Rosengards; cigarų — 
II. Barnhorst ir tt.

Taigi tik užeikite į šios apie- 
linkes krautuves nuo lapkričio 
26 d. iki gruodžio 21 dienai — 
o linksmybė ir dovanos bus •r Ju

Užsinuodijo vaikas.

Ellen J. Hurley, 2 metų am
žiaus, 221 \V. 35-tos gat. su vai 
gė M strychino tabletėlių, ra
dęs virtuvėj, ir tuojaus pasimi
rė.

Partijos Žinios
Cook apskrities Socialistų 

partijos komitetas ruošia eilę 
prelekcijų. Jos bus kas sekma 
dienis, pradedant šio lapkričio 
27 dieną, popiečiais kaip 2:4.' 
vai. žinomoj Ashland Audito
rių mo Lodge Hali salėj, kam
pas So. Ashland Blvd. ir West 
Van Buren gatvės. Prelegentu 
visur bus žinomas šok 
darbuotojas Irvvin St. 
Tucker, ’V.»i

Dienos ir prelekcijų 
nustatyta šiaip:

Sekmadienį, lapkr. 27,
po pietų. Tema: “Will we have 
war with Japan?“

Gruodžio 4: “The unemplo- 
eoming

John

temo

2:45

r t o f

yed. A forccast 
storm“?

of the <

Gruodžio 11: “Failui
bankruptey of trading
morals“.

Gruodžio 18: “The i
working class salvation.“

Prieš T uckerio prelekcijų dar 
apie pusvalandį kalbės neregys 
socialistų oratorius Morris Le
vin. Be to bus dar ir trumpas 
muzikos programėlis. Lėšoms 
padengti bus imama 10 centų 
įžangos.

Lietuviu Ratuliuusu
Paskutinis ^priminimas

Kiekvienas 
voje ką nors iš 
tėvelius, brolius 
gus. Kiekvienas stengiasi

mus turi Liet u- 
iminių: senus 
sesutes, drau- 

pa-
siųsti jiems kokią nors dovaną 
atminčiai, 
šventėms, 
džiaugsmo 

Tečiaus, 
tančiai na

ypač atėjus Kalėdų
Didelio jiems yra

Lietuvoje yra tuks-

ta nei svajoti apie dovanas.
Ar nebūtumėt tiesiogine mu

sų priederūm paremti materia
liai tuos neiniminguostius, šutei 
kiant jiems nors mažutę dova-

O proga kaip tik pasitaiko.
štai, sekmadienį, lapkričio 

27, Lietuvos Našlaičių Gelb. 
Komitetas rengia didelį Kon
certą, kurio visas pelnas skiria
mas našlaičiams.

Koncertas bus Bohemian- 
American Hali, 1110 W. 18-th 
st., 8 vai. vakare.

Ne tik kad sušelpsite Lietu
vos našlaičius, bet ir patys sma 
giai praleisite keletą valandų 
laiko, gėrėdamies musų daini
ninkų, muzikų ir šokėjų menu.

Tatai ateikite visi 'koncertai!.

BRIGHTON PARK

“Mylėk artimą savo kaip 
pats save”, sako vienas didžiau
sių meilės į)risakymų.

mino Budavojimo ir Skolinimo 
Bendrovės direktoriai laike sa
vo paprastų savaitinį susirinki
mą Pr. Staniulio raštinėj, 1138

drovūs reikalus, raštininkas 
perskaitė Naujienų 273 nume
ryje išspausdintą našlaitės Liu-

Karaliaučiuje ir laukia akių 
operacijos, bet neturi pinigų ir 
dėl to gali netekti visai regėji
mo, jei nebus jai suteikta pa
galbos, — prie ko pridėtas ir 
akių klinikos prdfesoriaus Pi
rko liudijimas.’ Raštininkui 
perskaičius mergaitės prašymą 
pagalbos, tuojau direktoriai ir 
G. B. S. B. nariai sudėjo aukų 
vieną (ukstantį markių. Bet čia 
atsirado ir tokių, kurie vadin- 
damies gerais katalikais, atsisa
kė aukoti, ir tai dėlto, kam at
sišaukimas tilpęs Naujienose o 
ne kunigų organe. Vieūas jų pa 
sake tiesiai, kad negalįs remti 
nelaimėj tokių, kur pagalbos 
šaukiasi ne per katalikų laikra
ščius!... Tai betgi “katalikai,” 
kur užmiršo poterius, kuriuos 
kasdien kalba: “Mylėk artima 
savo kaip pats save!“ Ar gal 
jiems rodos, kad artimas yra 
tik tas, kur kunigui rankas bu
čiuoja?

Aukojo: V. Vuogiene, J. J. 
Palekas, V. Lindžius, Pr. Sta- 
siulis po $1, ir J. Klapalauskas 
ir J. Sandaras po 50c., viso 
5 dol. Pinigai, 1000 auksinų, 
čia pat per P. Stasiulį pasiųsta 
paduotu Barkauskytės adresu. 
Kvitą randasi pas B-vės rašti
ninką. Visiems aukojusiems 
ačiū.

B-yės Rast. J. J. Palekas.

Liudvigai Barkau- 
skytei aukos.

Naujienų lapkr.

ku-

Barkauskytės, sergančios sun
kia akių liga ir prašančios pa
galbos operacijai padaryti, tuo
jau atsirado gerų žmonių, 
rie į jos prašymą atsiliept
penktadienio vakaro Naujienų 
ofise gauta $205.58. aukų.

Aukojo: Naujie'nietės ir nau- 
jieniečir.i $21.50; (aukos pasių
sta lapkr. 23 kablegramu JiOOO 
markių.)

Per J. Sinkų: J. Sinkus, M. 
Rozenskis, A. Visbaras, E. But
kus, Mrs. B. Paliulis, A. Markū
nas, J. šlikas, M. Zacker, Ch. 
Norvainis po $1; J. J. Lipski 
$2; viso $11.00.

Balčiūnas
50c., Ona

Teodora Stulpiniute 
Stankauskas $2; J. 
75c., A. A. Bakšys 
Pupelienc, Wm. Kasila, M. Sto
nkiene, K. Stapulionis, P. Poze- 
rmanskis po $1; viso $20.25.

Antanas Mišeika 1000 mar
kių (pasiuntė pats Naujienų 
čekiu), $1.60.

G E H B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tos sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Just, žekis $5; Mare Povilai-

Kanclc-
Mattus,

B

Per Praną Puleikj: AL šerpi- 
tis $2; Pr. Puleikįs ir J. A. 
Kareiva po $1. Viso $4.(K).

Per K. Eringį: K. 
$2; po $1: J. Eringis, 
kantas, K. P. Sirus, J. 
ris, W. Barauskas, J.
J. Kanaverskis, J. Kaspar, J. 
Sereika, K. Kulis, Ona Ješku- 
naitė, ('. Povius, J. F. Girkan- 
tas, T. Kazakauskas; po 50c: .L 
šaputis, B. Staponavičia
Sereikienė, F. Kazakauckas; po 
25c.: A. Kazakauskaitė, J. J. 
Sereika, G. Matutis. Viso $18.75

Per Marę Kebauskienę: po 
$1: A. J. Mosgeris, S. Uolius, 
J. Batremas, J .Miknius, J. Ke- 
bauskas;B$2 J. Rusplauskas; po

(Seka ant 8 to pnsjp.)

PASEKMES gydytojo 
BANDYMO.

Spalio 30, aplaikerne laiš
ką iš Tennessee. Gydytojas, 
kuris yra tenai aukštoje pa- 
godoneje, darė bandymų su 
Trinerio Linimentu ir dabar 
Tašo: “Mėginau Trinerio Li- 
nimenta ant vaiko, kuris 
kentė nuo padidėjimo narių. 
Kulšies nariai buvo beveik 
iš vietos išėję su labai mažu 
leidimu judint tuos narius. 
Pasekmės naudojimo Trine
rio Linimentu labai užganė
dinančios. Kad loska, pasių
skite puskvorte C. O. D. tuo- 
jaus”. Jei pameiginsite šia 
gyduolę nuo niksterėjimo, 
pasitempimo, reumatizmo 
arba neuralgijos, stebėsitės 
iš pasekmių. Laikykit namie 
nuo panašių dalykų, taipgi 
klauskit savo vaistininko ar
ba vaistų pardavėjo kad ne
būtų be Trinerio Karčiojo 
Vyno. Autoritetai daugelyj 
vietų šioj šalyj tėjnyja sugrį
žtant “flu” šią žiemą, žiau- 
resnėj formoj, nei pastara
jam mete. Apsisaugojimui 
nuo ligų, yra geriausis da
lykas. Ant pirmo ženklo ko
kio nesmagumo, žiūrėkit į 
savo vaistų šėputę, ar yra 
Trinerio Karčiojo Vyno ant 
lentynėlės, kadangi geriau
sia gyduolė, kuri išgelbės 
nuo pavojaus.

Gasparas
Puirius

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. 25 d., 8 v. ryto, West- 
End ligonbutyj. Velionis pasi
mirė po dviejų dienų ligos, 85 
m. amžiaus. Amerikoj išgyveno 
15 metų; 10 metų kaip vedęs. 
Paliko dideliame nuliudyme sa
vo moterį Rozaliją, du pusbro
liu ir pusseserę. Lietuvoj paliko 
4 brolius ir 5 seseris. Velionis 
paėjo iš Keidų kaimo, Akmenės 
parapijos, Mažeikių apskr. La
vonas randasi po No. 726 West 
21 st St. Laidotuvės atsibus pa- 
nedėlyj, Lapkr. 28, 
Dievo bažnyčioj, iš 
Kaz. Kapines.

Visi giminės ir 
kviečiami dalyvaut laidotuvėse.

Pasilieka nuliūdusį moteris,

Rozalija Putrienė.

Apveizdos 
ten į Šv.

pažįstami

(Apgarsinimas)

Bažnytinės 
Žinios

LIETUVI
SKAITYK IR

Amžius Lietuviai 
prislėgtais po vergAT

Per ištisus 
būdami 
ku. jungu, šiandien pakėlė akis 
ir šaukia laisvės ir neprigul- 
mybės. Apeliuoja į didžias Val
stybes jieškodami užtarymo: 
bet veltui! Tie milžinai mažai 
dar tegirdėjo apie Lietuvius. 
Iš galingos dvasioje ir pasi
šventime Lietuvių tautos, Lie
tuviai nesugebėjo išauklėti ge
nijus kurie savo talentais butų 
atkreipę atyda Pasaulio valdi
ninkų. Daugelis Lietuviškų Ta
lentuotų vyrų pačiame žydė
jime buvo nuglemžli ir nu
stumti į Amžinastį. Kas-gi kal
tas? Keno įtekmėje buvo Lie
tuviškoji liaudis? Rymo Kata 
likų Bažnyčia auklėjo Lietu 
vius. Lietuviai būdami Katuli 
kais pilnai atsidavė Rymo Ka 
tulikų Bažnyčiai. Tai-gi visa

Nepamirškite musų vardo ir vietos

ATG1MKIE!

APSVARSTYK!

Halsted

Pirkinys Vyriškų
ŠIOS ŽEMOS KAINOS’ LYDIMOS 
tokiomis stebėtinomis vertėmis, kad 
tikrai sutveria sensaciją! 
VYRAMS IR VAIKINAMS ČYSTO 
vilnono ulsterette mados; double ir 
single breasted; diržas aplink visą; 
naujausios mados, šiltas, mišraus mar
kulio. Miera 35 iki 46; ^11
labai specialiai po ........... ^11
VYRAMS IR VAIKINAMS PUIKUS 
pasipuošimui ulsterette; nepilnais 
kvoldais, puse ir čielu diržu; dau-, 
ginusia double breasted, aksomo kai-; 
nierium; 34 iki 44; labai 
specialiai po .................. I

Vaikams aprėdalai
VAIKAMS MACKINAVV IR 2 KELL 
nių; inackinaws nauji, gražiai kvol- 
duoti, ir labai gra- $5.88 
žus parinkimas ...........

Overkotų

Kita daugybe

500 Merginom Vilnonės Seržiaus

KETURI GYDYTOJAI 
ATSISAKĖ GYDYT.

Kaimynų patarimu, ši mote
ris atgavo savo sveikatų su 
Lydia E. Pinkliam Vegetab- 

le Compoundu.
Kenosha, Wis. — “Kenčiau lyties 

dalykais ir vėliaus gulėjau lovoje per 
šešias savaites su 
liga, kurią gydy
tojai vadino užde
gimu vidurių. Ke
turi iŠ ją sakė, kad 
negyvensiu. Su- 
siedka patarė nau
dot Lydia E. Pink
ham Vegetable 
Compoundą ir jis 
gelbėjo man nuo 
pat pradžios. Kuo
met gydytojas už-

laikydami stipresnio 
auklėjo naudai jos Lietuvius. 
Užtat! šiandien turime tokius 
bevei k apverk linus vaisus. Pa
saulio Viešpačiai nenori pripa
žinti mums liesą ir žiuri į mus 
kaipo į nužemintus be kilnios 
dvasios paklusnius vergus. Bet 
Lietuvį Atgimkie! Lai karti at
mintis praeities būna tau mo
kykla ateityje! Lietuviai Tė
vynainiai ir tikri Dievui šau
kia tave arką šviesos. Pribusi 
ir stok į darbų po obalsiu švie
sa, meilė, išlikinybė Tėvynei ir 
Dievui. Tuo tai liksiu yra tve
riama Lietuvių Tautos Katali
kų Bažnyčia. Tokiam tai pra
kilniam tikslui nuoširdžiai ta
ve broli ir scsiite prašom at
silankyti į susirinkimą, kuris 
atsibus 27 Lapkričio, 1921 me
tuos, Strumilio Svet., 107 St. 
Roseland, Chicago, I1L, 6:30 v. 
vak. Kalbės Jo Malonybė, Kun. 
Vyskupas S. B. Mickevičius.

se teka Lietuvio kraujas. Jei
gu tavo širdis dega meile dėl 
Tėvynės ir Brolių, tad nepra- 
leiskie progos ir minėtą vaka
rą, pribuk pats ir atsivesk drau
gus su šeimynoms, vardan lie
sos ir meilės Tėvynei. Sako šv. 
Povilas į Ffeziecius Apšviestos 
akis'širdies jūsų, idant pažin
tumėt, kuri yra viltis pašauki
mo ir kurio turtingumas Šlo
vės Tėvynystės jo pilnumo to 
vis visuose išpildo.

Šviesos Broliams ir Sesu
tėms.

Vertes ..iki ..$6 
Mieros 8 iki 14

ėjo, a pasakiau jam; ką ėmiau, ir jis 
sakė: “Mesk mano vaistus žalyn ir 
naudok Pinkhfim vaistus”. Taip ir 
padariau ir išsigydžiau. Jei daugiau 
moterų imtų jūsų vaistus, tai jos 
taip nekentėtų. Aš rekomendavau 
Vcgctable Compoundą daugeliui žmo
nių ir visi buvo ir yra užsiganėdinę”. 
Mrs. Mary Rhapstock, 270’/a Wiscon- 
sin St., Kenosha, Wisconsin.

Kuomet yra apnykta panašiais 
simptomais, kaipo nereguliariškumo, 
uždegimo, pakrypimo, strėnų skaudė
jimą, galvos skaudėjimą, silpnyn ėji
mą, nerviškumą arba “mėlynės”, turi 
gydytis tokias ligas Imant Lydia E. 
Pinkham Vcgctable Cęmpoundu, ge
riausia gyduolė nuo moteriškų ligų.

RE- 
arba 
arba 

kriauČiaus darbo modelio; taipgi COR- 
DUROY arba VELVETO mados. Tikrai 
stebėtinos dresės už. mažus pinigus! 
Gražiausiai - S3.88
apvadžiotos ......................

Ar esate linksmi?
Jei ne, tai kodėl?

Metinis $1 Aptumuotu Skrybėlių Išpardavimas
MOTERIMS SKRYBĖLĖS — panne velveto, Lyons 
velveto arba kombinacijos velveto, su auksu ir si
dabru išsiuvinėtos; didelio pasipuošimo išvaizdos; ap
vadžiota pagražinimais špilkelėmis ir karieliais. Įvai
riausio naujumo už vieną pažymėtą kainą!
APYSENĖMS MOTERIMS SKRYBĖLĖS — pada
bintos karieliais ir pumpuriukais.
MERGINOMS SKRYBĖLĖS — minkštos, miklios su 
karieliais naujausiose spalvose. Didelės jūreivių iš- 
dirbimo Lyons velveto, su padabinimais.
KŪDIKIAMS KEPURĖS' — bobro, velouro ir vel
veto ilgais kaspinais; taipgi velveto apvadai su vi- 
laginiais pagražinimais visokiose spalvose ff* ■4

Vertės nuo $2 iki $7 4* ■$i

Dr. Vaitush,O.l)
Lietuvis Akių Specialistas

ASHLAND DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

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

SPECIALISTAI
Platės ir Bridfrs

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedėliotus.
Tek: Blvd. 9660

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

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedčldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1653 VV. 47th St.,

Tūkstančiai užganėdintų, linksmų 
žmonių atsikėlė šį lytą iš pailsio 
miego su stebėtinu jausmų sveikumu 
ir padidėjimu sveikatos. Jie gėnsi gy
venimu, nes gyvenimas yra linksmas 
ir jų darbas yra pasismaginimas.

Kodel-gi nekaltai žmonėms- kentėt 
ir kitą dieną, kuomet paprastas pa
gelbėjimas, kaipo Nature’s Lawlax 
palaiko tūkstančių tūkstančius žmo
nių sveikais ir linksmais. Aš geidžiu 
susitikti visus sergančius paakstini- 
mui žmones, kurie vaikščioja nuo gy
dytojaus prie gydytojaus; tuos, ku
rie naudoja visokios rųšics stiprias 
gyduoles, kurios nieko nepagelbėjo, 
pasakyt jiems apie tūkstančius žmo
nių, kurie yra atgavę savo sveikatą.

Nature’s Lawlax yra pačios gamtos 
prižiūrėtoju. Nuo laikų, kuomet ant 
žemes pradėjo augti įvairus augalai 
šaknys, lapai, žolės ir kiti, kurie yra 
surenkami tam tikram sezono laike 
ir moksliškai padaryti į miltelius, pa
lankumui, ekonomijai ir greitų pa
sekmių. Imkit Nature’s Lawlax šį va
karą, o pamatysite kaip gerai jausi
tės, pamatysite, kaip lengvai atliksi
te savo dienos darbą. Sų harmonija, 
sveikata ir tvirtumu savo sistemos, 
tos nemigos naktys ir nerviškumai, 
greitai apleis. Nelaukit keturiasde- 
šimts ar penkiasdešimts metų. Pra
dėkite rūpintis ir steigti apsigynimo 
spėką, taip, kad galėtumėt gyvent ir 
linksmintis.kas minutą, ilgo, linksmo, 
sveiko ir naudingo gyvenimo. Tai 
galima atsiekti prisilaikant nurodymų 
Gamtos Tiesų. Tikras Nature’s Law- 
lax pardavojamas mėlynuose bakse- 
liuose po 25 ir 50 centų visose vais
tinėse ir departmentinėse krautuvėse. 
Jei negali gauti tikro Nature’s Law- 
lax mėlyname bakselyj, didelį šeimy
nos arba gydytojo mieros, bus pasių
sta apmokant tamistos, arba pinigus 
grąžinsime. John H. \yilcox, 4710 N. 
St. Iziuis Avė., Chicago, III.

cčia nuoširdžiai,
L. T. R. B. Valdyba.

KALĖDŲ DOVANOSA A

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER< 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

J. H. STEINER
Geriausia mėsą ir paukš

čiai.
3606 So. Halsted St.

Tel.: Yards 2195.

ANTANAS DAUNIS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
•turėdamas 28 metus amžiaus; 

buvo nevedęs. Amerikoj išgyve
no 11 metų. Mirė Lapkr. 24 d., 
11 vai. nakties, 1921 m., Burn- 
sidės ligonbutyj. Velionis paėjo 
iš Lietuvos, Kauno rėd., Rokiš
kio apskr., Suvainiškiu parap., 
Tėvučių kaimo. Amerikoj išgy
veno 11 metų. Paliko Lietuvoj 
tėvą, motiną, brolį ir seserį. Lai
dotuvės atsibus Tanedėlyj, Lap
kričio 28 d., 8 vai. iš ryto, su 
bažnytinėmis apeigomis Visų 
šventų bažnyčioj; laidos į Šv. 
Kazimiero kapines iš namų 136 
W. 108 Str., Roseland, III. Šir
dingai užprašau gimines, drau
gus ir pažįstamus ant paskuti" 

' nio patarnavimo dėl velionio.
Nuliūdęs velionio brolis, 

Juozapas Dalinis.

Nustcbink savo moterį ir draugus su Kalėdų 
Dovanoms. Turimo skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir. visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos karnos prieš 
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures į G 
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
simo apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuo- \ 
jame.

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1711 West 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

SKAITYKIT IR PLATINKI'!
“N A U J i E N O S”

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

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

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

L00MIS GARAGE
ATIDAROMAS NAUJAS GARADŽIUS 

1315-17 W. 63rd St. 
Tel.: 'Englcwood 1498.

■ę 
j 
>•

Turime geriausius mechanikus.
Atliekame visokius darbus prie automobilių, greitai, gerai ir už 

žemą kainą.
Užlaikome tajerius, tūbos ir visus kitus dalykus visokiems auto

mobiliams. Taipgi turi vietos pastatymui automobilių. Užkviečia- 
mo visus Lietuvius atsilankyti. Už darbą atsakome:

JOHN VILIMAS ir POVYLAS VIZBARAS.
T

Štai kur
pigu

\VAUKEGANO gyventojai rado 
pigumo šaltinį batams nusipirk
ti. Gvarantuoti vyriški šventėms 
batai $5.00. Darbiniai gvaran
tuoti $2.50. Būtinai ateikite ir 
persitikrinkite. Sučėdysit keletą 
dolerių tikrai. Kreipkitės ad
resu :

POLONIA SHOE STORE 
920 — lOth Street, 

Waukegan, III.

4

R. URBONAS 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473?'



(Tijsa nuo 7-to pusi.)

50e: A. Bartkus, J. Mosgen 
Jos. Mosgers; smulkesnių $5 
13. Viso $13.63.

Per M. Peldžienę: P. ? 
ras |3; H. P. Radvila $2; 
$1: M. Peldžienė, J. Alehn, 
Kavaliauskas, M. Miniai 
VVazbut, Fr. VVoidat,

po

PRANEŠIMAI
SVARBIOS PRELEKCIJOS.

Rengia The Socialist Party of Cook 
County. lektorius Irwin St. John 

... . .. i Tucker. Visos lekcijos bus į TheM misterijos i j 0(|ge Hali, Ashland Blvd. Audito- 
209 liuks, nuo mo 1 rium, So. Ashland Blvd. ir W. Van 

Buren St. Pradžia 2:45 vai. po piet.
Nedėldieniais, Lapkričio 27, Gruod-

kyklos kursą asmens, priimami 
į penktąją gimnazijos klasę be 
egzaminų; gali darbuotis įvai
riose valdiškose įstaigose ir 
kontorose. Mokesnis už mokslą 
metams švietimo 
nustatytas 

v

kinio (kas lygu
Toks valdžios nusistatymas ai-Jžio 4, lt ir 18. Kviečia visus lietuvius 
skinam i noru duoti u-iliinvhės <<larbininkus suprantančius anglų kal- sKinama noru duoti galinu nes bą> dalyvauti lekcjjoae.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

ĮIEŠKO partneriu.
BIZNIO PROGA

Jieškau partnerio, kurs galėtų 
ir mokėtų vesti biznį restaurano 
arba valgyklos. Jeigu kam tiks, 
sutiksiu mainyti ant kito biznio. 
Atsišaukite į Naujienas, No. 448.

(p. M. Peldžienė pati pasiuntė 
Naujienų draftu No. 211, 3700

metu ir
leisti 

O noras 27, "m.
I ♦ t •

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERNĖ LA- 

bai puikioj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj. Norinčiam padaryti bu
černę, yra vietos pastatymui ledau- 
nės.

3244 So. Morgan St.

__ NiMil-ŽEME
PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ, 2 šei

mynų medinis namas ir užpakalyj 
muro stuba vienai šeimynai. Rendos 
neša $40 į mėnesį. Kaina $2,800. Na
mai randasi prie 26-os ir Union Avė. 
Atsišaukit pas sAvininką:

J. Sinkau, 723 W. 26th St.

Subata, Lapkr. 26 d., 1921

NAMAI-2EME

wood: C. Gaucus $2; po $1: H. 
Buck, J. Markvenas, M. Pet
rauskis, I. Marcinkus, P. Vaici- 
kauskis, J. Gabalis, P. Kundrat, 
K. Kundrat, T. Urbelis, C. C.

Vasilkus, V. Laite, S. Jagmin, 
L. Poškus, A. Daunaras, J. 
Švažas, J. Statkus, J. MileŠka, 
F. Garalis, S Kukorauskis, 
Julia Ruzgienė, Mrs. Moli; 35c 
J. Kiaudas; po 25c.: G. Pliekė, 
J. VVaičic, J. Dargis, J. Shoko, 
J. Rimkus, A. Morkulas, R. 
Grosh, M. Badzivaitė, E. Siamo 
nienė, A. Mockus; A. Waikasai- 
tė 15c; J. Smailis 10c. Viso 
$22.10.

Per Ig. Černiauską ir K. Na-1 prOfaSt 
vieką: Kaz. Navickas $2; po 
$1: Ig. Černiauskas, Ona Čer-

nuskriaustiems karo 
šiaip jau neturtuoliams 

Į savo vaikus mokslo. ( 
'mokintis kas kart didėja, žmo
nės ima suprasti mokslo vertę 
ir veržiasi prie šviesos. Bet 
mokykla negali patenkinti visų 
norinčiųjų: samdytas, nerui- 
mingas butas verčia atsakyti 
daugeliui norinčiųjų mokintis. 
Tokioj padėtyj ir Viekšnių mo
kykla. Vienok yra vilties, kad 
viskas pagerės. Ta viltis — tai 
.Jus broliai, Amerikiečiai, tai 
Jūsų duosnumas. Keletas šim
tų dolerių — ir mes turėsime 
ruimingą, šviesų namą. Leng
vai juose kvėpuos jaunos mok
sleivių krutinės; nebesimatys 
ten išblyškusių veidelių, įdu
busių krūtinių, liguistų ir nu
nykusiu vaikučių. Bręs 
tvsis sveikame kūne

ir

busime

ChicagOR Socialistų Vyrų Choras 
rengia gražų Vakarą sekmadienį, lapk.

Meldafcio svet. Bus sulošta 
juokinga komeįdija “Aukso Veršis”, 
paskui gražus koncertas ir ant galo 
šokiai. Pradžia 7 v. v. — Choras.

VVest Side. — D-ro V. Kudirkos 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 26 d., 8:00 vai. vak., Melda- 
žio svetainėj. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti ir savo draugus atsivesti 
prisirašymui. — Nut. Raštininkas.

Teisybės Mylėtojų Dr-stė rengia 
Rudeninį Balių, sekmadienį lapkr. 27, 
Mildos Svetainėje. Pradžia 7:00 v. v. 
Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Melrose Park. — Liet. Amerikos 
Ukėsų Kliubo mėnesinis susirinkimas 
bus laikomas sekmadienį, lapkr. 27, 
1-mą vai. po p., J. Vaičiulio salėj, 
kampas Lake ir 23-čios g-vės. Vietos 
ir apielinkės lietuvius, kur dar nėra 
nariai, kviečiame taipjau atvykti ir 
patapti kliubo nariais kol dabar įsto
jimas yra (6 mėnesiams) atpigintas 
iki 1 (lol. — Prot. Raštininkas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučemė ir ftxtures, kartu ar atskirai. 
Lysas ant 25 metų, 4 kambariai pra
gyvenimui. Elektra, telefonas, rendos 
$33 į mėnesį. Labai geroj vietoj, lie
tuvių ir kiti; tautų apgyventoj. Atsi
šaukite. 3210 Wallace St.

•REIKALINGA ŠEIMYNINKE mer
gina ar našle prie namų darbo. Leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis. 

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

RE IKIA PATYRU SI Ų M OT E RŲ 
skudurų skirstymui. Aukščiausia al
ga mokama, nuolatinis darbas. Atei
kite pasirengę -dirbti panedėlio ryte.

HARRY DRAY,
1447 Blue Island Avė.

REIKTA PATYRUSIOS 
MERGINOS Į DUONOS 
KRAUTUVĘ.

1934 Canalport Avė.

DIDŽIAUSIA PROGA 
— PIGIAI!

i Pardavimui galiūnas. 4 kam
bariai pragyvenimui užpakaly, 
saliuno.

6057 So. State St.

PARDAVIMUI LOTAS 25x 
125 pėdų ant piet-rytinio kam
po 14-os ir Paulina gatvių. Bar- 
genas, jei parduosiu į kelias 
dienas. Tiktai už cash. Adre
sas: P. O. Box 43, Oak Park, III.

GERAS PIRKIMAS.
Pardavimui geras namas prie Hal

sted, netoli 18 gatvės. Pirmos lubos 
muro, Storas iš priekio ir keturių 
kambarių pragyvenimas iš užpakalio. 
Antros lubos medžio 4 ir 5 kambarių 
pragyvenimai, maudynės. Kaina tik 
$4,000.00. Įmokejimas pagal sutar
ties. Atsišaukit tuojaus.

Pardavimui medinis namas ant 
Bridgeporto, 2 aukštų po 4 kamba
rius, elektra. Rendos $34.00 į mėne
sį. Kaina tiktai $1,750.00.

Del platesnių žinių kreipkitės prie 
Fabionas ir Mickevičius, 809 West 
35th Street.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne labai geroj^ vietoj. 
Biznis išdirbtas; turi būt par
duota greitai, todėl parduosiu 
pigiai. Atsišaukite:

3247 So. Morgan St.

groserne ra- 
Jabai pigiai, 

su Storu, ar 
štoroz Atsišaukite:

ELZBIETA LITVINAS, 
2256 W. 24th St.

PABDAV/MUI 
kandai (fixtures) 
Galima imti be

vičius. T. Kubilius, V. Briedis, 
Mar. Alijosytč, F J. Janušaitis, 
J. Zanders; po 5Oc: P. Matašiu 
nas, J. Makauskas, J. Bastys; 
po 25c: J. Čereška, K. Pajuodis, 
M. Jarašiūnas, T. Balisiavičius. 
Viso $13.50.

“Birutiečiai” per J. Gedraitj,

Alhnan $10; L. Žilvičiutė $1; 
po $2: A. Kinderis, J. Masko
liūnas; P. Baleckienė $1.50; po 
$1: A. Kvedera, S. Bacenas, 1). 
Budinskas, J. Puišys, K. Vilkas, 
J. Gedraitis, F. Miskevičia, F. 
M. Šatkauskas, J. King, A. Ki
nas, B. Maskoliūnas, J. Gulbi
nienė, E. Mineikienė, A. Bačkis, 
J. Navakauskienė; O. Drange- 
lienė 75c; J. Skudžiutė, 55c; 
po $50: J. Juška, P. Petraitie
nė, M. Žalpienė, J. Aukštolis,

Mes gi už tai Jums 
dūgingi. Mes Jūsų vardus skel
bsime spaustoje, ka«l visa DL-ie- 

tuva žinotų apie Jūsų duosnu- 
mą. Mes ir mokykloj iškabinsi
me aukotojų sąrašą, kad tie, 
kuriems teks joje mokintis, 
nuolat atmintų jus, suvarginto
sios Lietuvos šelpėjus.

Viekšnių vidurinės 4-klasių 
mokyklos vedėjas .

A. Taškunas.
Paskelbdamas

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
diskusijas apie dabartinį darbininkų 
padėjimą. Diskusijos įvyks pirmadie
nį, lapkr. 28, 7:30 v. v. Mark White 
Siiuare paiko knygyne, 30ta ir Hal-

TMD. 22-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus sekmadienį, lapkričio 
27, 2-rą vai. po pietų, Fellowship 
House, 831 W. 33rd PI. — Valdyba.

Laisvos Jaunuomenes Vyry Choro 
repeticija įvyks šeštadienį, lapkričio 
26 d., 7 vai. vak., Mark White Sųuare 
parko svet., 30ta ir Halsted gatvių.

The James Psychic Research So- 
ciety wishes to announce the first of 
a series of lectures to be delivered

Viekšniečių Kliubas kviečia bro l»y their leeturer, Prof. S. A. Hoff- 
<■: : •••man, on Sunday, Nov. 27tb, at 8 bus viekšmečius atkreipti j JI L/cjock. jn - ----the Assembly Hali, at 

savo domės ir neatsisakyti pa- 1537 North Robey Street. The sub- 
rnmfi tnllnvlnl išriji-™ 1 Jcct for the first lecture is: “Studies

in the Psychology of Sex”.

REIKIA DARBININKŲ
1 >A B l) A VIM UI S AIJ UNAS

________ VYRŲ________
AiAVI--MKIU REIKIA ĮSTOJIMUI 

musų didelen Tsuxi Compunijon. Už
darbis $150 į savaitę. Nuolatinis dar
bas. Išmokinsime visko. $400 kapita
lo reikalinga. Pinigai apsaugoti. 
Kreipkitės šiądien. 82 W. Washington 
St., Room 525.

) North West dalyj, lenkų apy
linkėj. Duosiu lysą, arba par- 
cliioHiii 3758 I>ivcrsey,

kampas Hamlin Avė.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
cottage, su visais įtaisymais, 4 lotai, 
barnė dėl karvės, gande dėl vištų, 3 
blokai nuo Archer Avė. karų linijos, 
kaina, tik per trumpą laiką $3,500.

Mūrinis 2 šeimynų namas, kaina 
$4,000. Naujas mūrinis 2 šeimymi na
mas, randos $60 j mėnesį, kaina $7,- 
000. Mes turime daug lotų ir jau tu
rime padarę planus budavojimui na
mų. Taigi kas norit visai naujo na
mo, ateikit pažiūrėt musų planų ir 
lotų', kurioj vietoj jums patiks. Mes 
pabudavosim namą ir užtikrinam, kad 
jus niekur pigiau negausit.

Mes turim 3 farmas, tik 15 mylių 
nuo Chicagos. Farmos labai gražios. 
Bet ir nepigios, su įtaisymais ir gy
vuliais: pigiausia $18,000; brangiau
sia $25,000. Mainom ir ant miesto 
praperčių.

Taigi kas interesuojatės šitais spe- 
cialais, atsišaukit greit į musų naują 
ofisą, 4138-40 Archer Avė., arba į se
ną, 3934 So. Rockvvell St.

JOKANTAS BROS.
Phone: Lafayette 5277.

PARDAVIMUI 3145 W. 40th PI., 
beveik naujas mūrinis namas 3 pa- 
cryvcnimnj po 4 kambarius. Viskas 
jtaisjrta pagal Bio« mados ir- tuKi'ias 
lotas šalia namo. Kaina $8,500.00.

Atsišaukite tuojaus:' 
SZEMET & LUCAS, 

4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI — tikras bargenas, 
krautuvė ir 6 kambarių flatas viršuj. 
Kaina $3,500. Cash jnrokėt $500, liku
si mėnesiniais išmokėjimais. 2264 
Blue Island Avė. Atsišaukite Subatoj.

5232 W. 25th St., Cicero, III. 
ELEANOR CORSET SHOP, 

Tel.: Cicero 3976.

MOKYKLOS

MOKINKIS

REIKIA vyrų į geležies a t 
matų (serap iron yard) kie 
ma. At:
PRICE

48th

PARDAVIMUI PUSĖ 
SALIUNO, GREIT IR 
PIGIAI.

5339 So. Halsted St.

IBON & STEEL CO.
Avė. and 67th St.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, labai geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1715 Canal St.

M. Skerstonas, J. Lepų, J. Bar
kauskas, V. Malinąs, J. Papau- 
skas, V. Vedeika, K. Balnorai- 
tienė, D. Bagdonas, K. Brazas, 
K. Činga, M. Varkalienė, V. 
Silicius, M. Šalčius; smulkes
nių $3; Viso $49.30. (Patys au
kų rinkėjai pasiuntė aukas 
11,890 markių per First Natio
nal Banką lapkr. 23 d.).

Per M. J. Peterelevich: M. 
Karpavičicnė ir Jonas-Jozefa 
Karpus po $5; Antanas ir Ona 
Karpus $3; W. Linkis, K. Smic- 
kus ir A. Bučius po $1; M. J. 
Peterelevich $9. Viso $25.00.

Per K. Dimakį: po $5: 
Lenkauskis, K. Dimskis;
Tverkus $3; S. Lengvus, M. Ba- 
inaris ir P. Pleiškus po $2; po 
$1: B. Gedvilas, T. šaulis, F. 
Cidabras, J. Mason, O. Dims
kis, B. Dzengis, A. Dimskis, J. 
Stulgas, F. Ramanauskis. Viso 
$28.00.

remti kulturinį savo tėviškės 
reikalą.

Viekšniečių Kliubas savo su
sirinkimą laikys kitą sekmadie
nį, gruodžio 4, paprastoj vietoj. 
Kliubo pirmininku yra Ignas 
Milcška, 4512 S. Ilermitage 
avenue. , ...

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU BROLIO, JONO PALA- 

pio, 
kur

meldžiu atsišaukti. Kas praneš 
jis yra gaus $10.00 dovana.

PETRAS PALAPIS, 
321 Bank Street, 

Waterbury, Conn.

K.

Viekšniečių Kliubui
Chicagoje.

Viekšniečių Kliubo valdyba 
gavo iš Viekšnių šitokį laišką 
nuo 4 kl. mokyklos 
Tašku no:

vedėjo A.

1 kl. mo-
kykla, Spalių 13 d., 1921. No. 
95. Viekšniai Maž. ap.

Kaipo vedėjas Viekšnių vidu
rinės mokyklos, kurios naudai, 
tikiuos, Kliubas ras galimu pa
aukoti bent kiek dolerių, lai
kau reikalingu nors trumpai su 
pažindinti jį su tos mokyklos 
tvarka ir dėstomaisiais daly
kais.

Į vidurines mokyklas priima-

pradinės mokyklos kursų. Dės-

vo- 
lotynų, 

geografijos, gamtos 
fizikos, visuomenės 

dainavimo, 
ir

bos, aritmetikos, algebros, geo
metrijos, lietuvių kalbos, 
kiečių ir, norintiemš, 
istorijos 
mokslo,
mokslo, paišybos, 
gimnastikos, rankų darbo 
kokia nors specialybė, pavyzd
žiui, Viekšnių vidurinėj mokyk 
loj įvesta specialus dalykas — 
buchąlterija. Išėję, ^dūrinės mo

Pranešimai
Liet Darbininku Tary 

bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininkų 

Tarybos konferencijų įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
VVest 23 Place.

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

Atlikime savo priedermę! — IJetu- 
vos Našlaičiams šelpti Komitetas tai
so didelį koncertą lapkričio 27 d. Bo- 
hem. Slovak salėj, 1436 W. 18-ta gat
vė. Koncerte maloniai apsiėmė daly
vauti visos musų žymiausios daininin
kų ir muzikų jiegos. Visas koncerto 
pelnas eina Uetuvos našlaičiams 
Šelpti ir pinigai bus pasiųsti Kaunan 
per 24 valandas po koncerto. Lietu
vos visuomenė kviečiama paremti šį 
labdaringą koncertą gausiausiu atsi
lankymu. Biletai galima išanksto 
gauti šiose vietose:

Naujienų ofise
Pilkio sankrovoj, 1822 S. Halsted 
Universal State Banko
P. Petraitienė, 3233 Aubum Avė.
P. Baltutis, 901 W. 33 St.
Roaelande, 

Indiana avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI LAIKRODŽIŲ, laik

rodėlių ir deimantų krautuvė. Lietu
vių kolonijoj. Geras biznis. Yra dvi 
šėpos sudėjimui brangenybių ir sau
gioji šėpa. Pigiai.

1710 So. 'Halsted St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas visokių tautų apgyven- 
toj vietoj. Priežastis parda
vimo liga.

1905 Canalport Avė. 
Tek: Canal 4962.

| JIEŠKAU PUSBROLIŲ PETRO IR 
Povilo Meženskų (Mežionių) iš Pa- 
biršės dvaro, Pabiržės valščiaus. Pa
tys, arba kas žino, atsiliepkit šiuo ad
resu: Kaunas, Karo mokykla, Jurgis 
Astupėnas.

pas A. Grebelį, 10737 I 
Komitetas.

rajono konferencija ne
ateinantį nedėldienį, ka-

LSS. VIII 
galės įvykti 
dangi Socialistų Partija dar neišrišo 
klausimo apie suspenduotųjų 22 ir 4 
kuopų narius. Konferencijos laikas ir 
vieta bus paskelbti vėliaus.

P. Millcr, Org.
J. J. Čeponis, Sekr.

Valparaiao, Ind. — L.» M. L. Drau
gija rengia koncertą šeštadienį, lapkr. 
26, Kolegijos name. Pradžia kaip 7:30 
v. v. Programas bus turtingas. Kvie
čiame chicagiečius ir kitų artimesnių 
miestų lietuvius atsilankyti.

— Komitetas.

Liet. Tautiškos Liuosybes Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, lapkr. 27, 1:30 v. po p. 
A. Valančiaus salei, 1732 S. Union 
Avė. Visi nariai malonės susirinkti.

— Sekr. A. Marcinkus.

Lietuvių švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas nedėlioj, lapkr. 27, 7:30 v. v. 
Raymond Chapelėj, 816 W. 31 g-vė. 
Tema: Romanizmas ir kova su juo. 
Kviečiame publiką gausiai susirinkti.

— Komitetas.

APSIVEDIMAI,

PARDAVIMUI galiūnas geroj 
vietoj, ant 5 metų listas, 4 
kambariai dėl jtagyvenimo; 
dos $30.00 ant mėnesio.

Atsišaukite:
3759 S. Wallace str.

PARDAVIMUI 3 KRĖS- 
lų barber shbp. Didelis bar- 
genas.

4709 So. Halsted St.
ren- PARDAVIMUI SALIU- 

nas. Biznis išdirbtas. Par
duosiu pigiai, nes bankruti- 
ju. Atsišaukite:

1437 So. Morgan St.
JIEŠKAU ARSIVEDIMUI 

jaunos, kiek pasiturinčios mer
ginos. Esu jaunas ir šiek tiek 
turto turiu. Meldžiu ir paveik
slą prisiųst. Geistina, kad butų 
tinkama prie biznio. Rašykit į 
Naujienas No. 500.

EXTRA PIGIAI.
Parduodu bučernę su t rok u 

arba mainysiu ant namo, biz
nis išdirbtas, renda pigi. Pro
ga lietuviui padaryti pinigo. 
Atsišaukit į Naujienas No. 449.

AUTOMOBILIAI

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba moters su kapitalu. Esu 30 metų 
amžiaus, noriu užsidėti biznį. Mergi
nos mylinčios biznį čia ar Lietuvoj, 
rašykit tuojaus. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Paveikslą gražinsiu. Be 
pinigų, neatsiliepkite. C. B. T., P. O. 
Box 150. Cedar Rapids, Iowa.

JIESKO KAMBARIU
—-i^ —t — —* ^****^-«^^<^*» —i <*«■ —

REIKIA KAMBARIO VIENAM 
inteligentiškam vaikinui. Su valgiu 
arba be valgio, Bridgeporto apielin- 
kėj. Atsišaukit:

P. GASIUNAS,
3252 So. Halsted St.
Phone: Boulevard 701.

REIKIA KAMBARIO APŠILDY- 
to. Apmokėsimo gerai. Meldžiame at
sišaukti ypatingai iš North Side ar
ba apielinkės, netoli nuo vidurmies- 
čio. Rašvkit arba pašaukit Miss F. 
Waize, Tol.: Seeley 6204. 2038 West 
Washington Blvd.

JTEšKAU kambario 
on Parke vienam 
Geistina, kad butų 
Praneškite laišku.

1757 W. 47th

vaikinui, 
telefonas.

IŠRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI NAMAS, 1246 

S. Ashland Avė., su garu ar be ga
ro; elektro šviesa, viskas gerai įtai
syta po 6 kambarius. Raktus gausite 
po No. 906 W. 31st St.

Tel.: Boulevard 2173.

ANT RENDOS 6 KAMBARIAI 
ant 2 lubų. Elektra, gasas ir mau
dynės; viskas naujos mados įtaisy
mai. Renda $28 į mėnesį. Savininką 
galima matyt saliune.

535 W. 36th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
geroj vietoj. Parduosiu labai 
pigiai. Norai parduoti į savai
tę laiko.
719 W. 119th St., Pulhnan

Tel.: Pidlman 3598.

PARDAVIMUI PIERCE 
automobilius, 7 pasažierių, 
tinkantis graboriui. Gerame 
stovyje. Parduosiu greit.

642 W. 18th St.

PARDAVIMUI NAUJOJ LIETU
VIU kolonijoj 5 kambarių namas, vė
liausios mados, karštu vandeniu ap
šildomas, su visais patogumais. Gera 
proga, pigiai. Savininkas Wm. Valen
tine, 7015 So. Talman Avė., Telephone 
Republic 8490.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 3 pagyvenimų mū

rinis namas po 4 kambarius. 
Rendos neša $700.00 į metus. 
Kaina $6,300.00. Namas geriau
siam stovyj, su maudynėms ir 
visais geriausiais įtaisymais. 
Pardavimo priežastį patirsit ant ♦
vietos. Savininką galima matyt 
vakarais. 2243 S. Irving Avė.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St. 

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrinve 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

PUIKUS MŪRINIS NAMAS IR 
gerai išdirbti bizniai Brighton Parke, 
netoli lietuviškos bažnyčios. Namas 
pagal naujausią mada. Parduoda la
bai pigiai, kartu su bizniais. Priežas
tis pardavimo, patirsite ant vietos. 
Atsišaukite pas Frank Stasiulis, 4438 
So. Fairfield Avė., Telephone Lafay
ette 5948.

Design ir pasisiūti sau
drapanai.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamų mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
KIchoh: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams S t., 

Tek. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus 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, pirmininkė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas rusų ir kitų tautų apgy
venta vieta. Atsišaukite:

1434 So. Solon Avė., 
ir 14th PI.

PARDUODU LABAI GERĄ 
troką, tinkantį grosernei, bučer- 
nei ir tt., pencl body. Parduosiu 
už pirmą pasiūlymą, arba kas 
kiek duos, nes man nereikalin
gas ir neturiu kur jo dėti.

1606 So. Halsted St.

MAINAU FARMĄ ANT NAMO, 
bučernės,’ arba automobilio: 80 akerių 
su budirkais; 25 akeriai dirbamos, li
kusi miškas ir ganykla. Farma Michi- 
gane.

CHA S. ZEKAS,
670 W. 18th St., Chicago.

Valandos: 9 ryto ir 8 vai. vakare.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

Niekad straikai nepalyti. Darbas 
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos. Kreipkitės ypatiškai arba ra
šykite.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, III.

RAKANDAI

PARDAVIMUI ARBA 1ŠMAINY- 
mui 4 pagyvenimų mūrinis namas 5 
ir 4 kambarių; su vanoms, aukštu 
beizmentu. Rendos $70.00 į mėnesį. 
Kaina $6,800.00. Mainysiu ant bučer
nės arba grosernė*. Už pirmą jmo- 
ceiimą priimsiu lotus arba automo- 
uliu, C. P. Suromski Co., 3346 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, lietuvių kolonijoj. /Biz
nis per 25 metus. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju Lietu
von.

1637 S. Jefferson jSt.

TURIU PARDUOTI 7 KAMBARIŲ 
rakandus tuojaus: grojiklį pianą, pho- 
nographą, odinį ir velouro setus, 2 
miegamojo kambario setus, valgomo
jo kambario setą, 3 kaurus, ant grin
dų pastatomą lempą ir tt. Parduosiu 
atskirai. 4959 Prairie Avė., Apt. 1.

Tel.: Oakland 5925.

PARDAVIMUI GROSERNfi IR 
delikatasen krautuvė, tirštai apgy
venta, be jokių varžytinių. Daroma 
cash biznis nuo $50 iki $60 į dieną. 
Daug stako, puikus fixtures. Tin
kanti bučemei. Ifi priežasties biznio, 
parduosiu viską tik už $1,125. Renda 
tik $40 į mėn. už krautuvę ir 4 pa
gyvenimui kambarius. 3 metų lysas.

1623 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas ir lunch ruimis. Visokių 
tautų kolonijoj. Prie dirbtu
vių. Ir 4 kambariai gyveni
mui. Pigiai.

3259 So. Canal St.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa

vo 5 kambarių rakandus ant syk ar 
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo- 
o, miegamojo kambarių setai, velve- 
o kaurai, ant grindų pastatoma lem
ia, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- 
va springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausis 
grojiklis pianas, ukelele pridedama, 
modelio 1921 su'roliams šėpute ir ant 
0 metų gvaritntuotas. Nepraleiskit 

šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME.
PARSIDUODA SALIU- 

nas. Biznis gerai išdirbtas ir 
geroj vietoj. Parduosiu pi
giai, nes einu j kitų biznį.

P. POCIUS
602 W. 14th St.

PARDAVIMUI tuščias kam- 
)iniš lotas 60x125 pėdas. Bar
menas greitame pardavime. 
Randasi prie 51 st Avė. ir 19th 
St. Kreipkitės:

1141 So. Paulina St.

CHICAGOS FARMOS.
1V2 akerių farma juodos žemes, 6 

ruimų namas su beizmentu ir visais 
įtaisymais; nauja barnė, vištininkai, 
garadžius, taipci nnikus sodas. Far
ma randasi nrie Western Avė. bul
varo. 3 blokai nuo karu linijos. Kai
na $3,500.00. Įmokėti $2,000.00, o li
kusius ant il<ro laiko.

14 akerio farma ant Wood St., 5 
ruimu namas, barnė. vištininkai ir 
kiaulininkai. Kaina $3,000. Įmokėti 
$1,000.00, o likusius ant ilgo laiko 
su 6%.

2 akerių farma, prie pat bulvaro, 
puikus akmeninis namas garu šildo
mas, puikus sodas, garadžius. višti- 
ninkas, automobilius ir kiti visi fran
ciai. Pardavimo priežastis savininkas 
apleidžia šalį. Parduosiu už pusę kai
nos.

2 akerių farma Cider T<ake, India
na. 30 ruimu botelis, karčiama, lai
veliai. Didžiausias biznis vasaros lai
ke. su vasarnamiais. Kas šį hotelį nu
pirks, tas bus pirmutinis prie Chi
cagos artimiausias vasarinio rezorto 
savininkas. Tina 1 valanda nuvažiuo
ti cementuotu keliu nuo Chicagos iki 
hotelio. Jeigu norit pastoti vienu iš 
tu. tai atsišaukit į
FIRST NATIONAL RE ALT Y CO., 

736 West. 35th Street. 
Klausk P. Burneikos.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygredystŠR, ste
nografijos, typewriting, pirldjbos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, atė
nes istorijos, geografijos, politikinėi 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tės ir tt.

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

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėlionvis nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ

PARDAVIMUI medinis namas 
dvioių pngxrvenin-.ni. ant lengvo išmo- 
keSčio. Kaina $5,000. $500 įmokėt ir 
$50 į mėnesį.

•T. S. CHLEVTNS 
1448 E. 66th Place 

Phone: Hydepark 9461.

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
painokos 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.
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