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Geležinkeliai vėl rei “Tautos Fondo” prietikiai

kalauja nukapoti algas
Streikas atšauktas

W. Vn. anglių barona ne 
sitaikys su angliakasiais

Geležinkeliečiy streikas 
jau atšauktas.

Streikas atšauktas prižadėjus 
nekapoti algų per metus lai
ko.

CHICAGO. —Vakar ryte ge
ležinkeliečių ir telegrafistų bro
lijų viršininkai formaliai at
šaukė geležinkeliečių streiką,

te.
Atšaukti streiką geležinkelie

čiai nutarė užpereitą naktį, 11:- 
.‘10 vai., po ilgam pasitarimui 
tarp savęs ir su geležinkelių 
darbo taryba, kuri užtikrino ge
ležinkeliečiams, kad geležinke
liečiu algos nelabus kapoja
mos iki sekamo liepos mėnesio. 
Geležinelicčiai gi iš savo pu
sės priėmė pereitą 12% nuoš. 
almi nukapojimą.

Geležinkeliečiu vadovai sako, 
kad streiką atšaukti juos pnska 
tino ir tas dalykas, kad strei
kas butų buvusi kova su val
džia, o ne su geležinkeliais. o 
su valdžia esą geležinkeliečiai 
kovoti nenori.

štai ką sako geležinkehčių 
atstovai apie atšaukimą f?-rei 
ko: . •

Konduktorių brolijos prezi
dentas L. E. Shennard:—“Mes 
negniėiomo streikuoti nrieš 
valdžia. Padėčiai paaiškėjus 
mes pamatėm, kad mes neuž- 
gantiimėm žmonių, kuriuos mes 
norėjome užgauli, geležinke
lius. tad kovotumem su val
džia. Mes gi niekad neturė
jome tikslo kovot* su valdžia”.

Traimnenų brolijos n re riden
tas Lee: — “Aš atsiklaupsiu 
ant savo kdiu ir dėka vošiu Die
vui. kad išvengta tapo katas
trofos. Pas mane ant stalo 
guli tūkstančiai laišku nuo pa
čiu ir vaiku goležineklipčin. ko-, 
rin nrošb manos daryti viską, 
kad išvengus streiko. Kada aš 
nnnin«tau ai)i° varna koki sfrei 
kas butu Atnešęs tiems žmo
nėms, kada aš pamastau anie 
ne’aiine, kurią butu atnešęs šiai 
šaliai, aš sakau, kad aš dėkoju 
Dievui, kad mes padarėm to
ki žingsnį.”

Kuomet geležinkeliečiai ir 
darbo tarvba džiaugiasi išven
gimu streiko ir skaito jį savo 
lahnėiimu, geležinkeliu savi- 
ninVei kaU>a labai susilaikan
čiai. Darbininkai, girdi, tik sau 
ant naudos atšaukė streiką ir 
padarę protingą nutarimą. Tai 
ir viskas, tarša tas streikas vi- 
ooi geležinkelių nebylu palie
tęs.

Sakoma, kad valdžia buvo 
prisirengusi visomis savo bė
gomis triuškinti streiką. Vi
siems dist riklų prokurorams 
buvo jsakvta išgauti visokiu vi
sokiausius injunetionus prieš 
geležinkeliečius, o jų viršinin
kus areštuoti kaip tik prasidės 
streikas. Valdžia visą savo vil-

’tfuacųnb t!

tį buvo sudėjusi teismuose ir 
butų kovojusi su geležinkelie
čiais daugiausia teismais, kurie 
jau ne vienų darbininkų strei
kų yra sulaužę.

Geležinkeliai reikalaus 
nukapoti algas.

Reikalavimas nukapoti darbi
ninkų algas dar 10 nuoš. bus 
tuojaus darbo tarybai pa
duotas.

CHICAGO. — Nors geležin
keliečių streikas yra atšauktas 
ir atšauktas tik pasiremiant 
darbo tarybos prižadu, kad per 
metus laiko nebus kapojama

Priešinasi unijai
West Virginijos anglių baronai 

atsisako tartis su angliakasiu 
unija.

Trockis prašo neapleisti 
■■ jo armijos.

Lietuvos liaudis 
protestuoja

Karolis jau ant laivo. Nusiginklavimo konferencija 
prasidės lapkr. 12 d. t

Protesto 
mans’o

mitingai prieš 
didinasipasiulymą 

Lietuvoje.

Hy-

Ir monarchistai nuo jo jau 
kratosi ir kalba apie ištrė
mimų.

/ 11,1 ...................................... ■■■■1

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikrašti1 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina Ote.

geležinkelių kompanijos atvi
rai skelbia, kad jos nėra per
mainiusios savo pienų ir kad 
jos tuojaus pareikalaus nuka- 
noti darbininkų algas dar 10 
nuoš.

Jos nelabai tiki j geležinke
lių darbo tarylids nuospren
džius ir gudriai sako: 
resinie”. Jos gi savo reikala
vimą nukapoti algas paduo- 
siančios tuojaus ir priversian
čius tarybą ir geležinkeliečius 
ta reikailavimą svarstj’ti, nelau
kiant kol kiti tarybos reikalai 
’his atlikti.

Geležinkelių kompanijos sa
ko, kad tik nemąstanti publi
ka gali manyti, kad geležinke
lių darbo taryba nutarė nebe- 
kapoti algų. Ji gi tik prižadė
jo nesvarstyti algų nukaposimo 
klausimo įki nebus atlikti kiti 
prieš tarybą esantįs reikalai. 
Geležinkeliečiai esą irgi gali 
aiškinti tai, kad tikrai taip ir 
bus. Bet geležinkelių kompa
nijos nėra tiek naivios, kad ti
kėjus tokiems prižadams. Jos 
turi būdų priversti tarybą pir
miausia algų klausimą svarsty
ti. Jos sako: “Ar tas tiesa, pa
sirodys neužilgo. Geležinkeliai 
tuojaus paskelbs savo darbi
ninkams apie nukapojimą algų 
ir tas pagimdys ginčus, į ku
riuos taryba turės įsimaišyti”.

Pasak geležinkefliių yra tik 
vienas dalykas išrištas, tai strei
kas, o visi kiti dalykai tebėra 
neišrišti. Vienas geležinkelių i 
kompanijos viršininkas visų .... 4
viršininkų susirinkime pasakė: Įveda darbą nuo stukiy 

“Atšaukimas streiko išriša tik ------------
vieną dalyką, būtent, kad strei- Moterų rūbų fabrikantai nepai
ko nebus. Jis jokiu budu, ne- 
išriša kalusimo 
pojimo algų ar 
mos kainų”.

Ir veikiausia

Komunistai turį pasilikti armi
joj ir nebėgti į prekybines 
įstaigas.WASHINGTON, sp. 27 — 

Anglių kasyklų savininkų advo
katai atmetė West Virginijos 
angliakasių pasiūlymą taikos, 
kurį jie padavė senato komi
tetui. Tam pačiam komitetui

Pažiu- anglių baronai pareiškė, kad jie 
nepripžins unijos ir neturės nie
ko bendra kaip su unija, taip 
ir su pačiais angliakasiais, ir 
kad niekas, nė senatas, nė pre
zidentas Hardingas, negali jų 
priversti tai daryti. Jie atsise
kė nuo kokių nors derybų su 
angliakasiais, nežiūrint kas nė 
tarpininkautų tose derybose.

Reikalauja injunctiono.
INDIANAPOLIS, sp. 28. — 

šiandie prieš federalinj teisėją 
Anderson prasideda svarstymas 
West Virginijos anglių kompa
nijų reikalavimo išduoti in- 
junetioną prieš angliakasių uni
ją, uždraudžianti tai unijai 
veikti West Virginijoj ir orga
nizuoti tos valstijos angliaka
sius, taipjau panaikinti iau 
padarytas niekutrių kompanijų 
sutartis su unija.

Teisėjas Anderson laike pas
kutinio angliakasių visuotino 
streiko išdavė paskelbusį in- 
junetioną, kuriuo buvo už
drausta angliakasiams strei
kuoti, o unijai remlti streiką.

i

tolimesnio ka- 
mažinimo važ-

sysią siuvėjų grūmojimų 
streiku.

Thip translntinn fikd with pnRt 
master at Chicago, III., Oct. 29, 1921 
i- i-p<iuirpd hv the net of Oct 6. 1917 

' MASKVA, sp. Ž7. 
dėmaus politinių ir švietimo į-
staigų konfeorncijoj, kuriai Le
ninas davė platų pranešimą 
apie nepavykinią bolševikų pro
grama, sovietų karo ministeris 
Leonas Trockis persergėjo Ko
munistų partijos darbuotojus, 
kad atsisteigus laisvai prekybai, 
pas.juos atsirado patingimas 
mesti armiją ir jieškotis rietos 
ekonominiame lauke.

“Rusiios revoliucija nėra 
laimėjusi laukto pergalės išsi
vystymo”, sakė jis. “Spalio 
revoliuilja ris dar tebėra ap
supta kapitalistu. Viso pasau
lio buržuazija išliko, nežiūrint 
visų keblumu, kokius ji turėjo 
pergyventi likviduojant impe
rialistai karą ir demobidizaci- 
ia. Pirmo i i darbininkų ataka 
ant buržuazijos nepasisekė. Da
bar prieš juos stovi reikalas 
dnu<? sistemntiškesnio darbo, 
kad suku rus kiekvienoje šalyje 
ppvnlincinę partiją.

“Dabar buržuazija jau gaili 
svarstyti apie ryšius su mumis. 
Ji daugiau beskaito bolševikus 
dideliu sau pavoju. Delei per
mainų musų ekonominėj poli
tikoj, mes turime dirbti greta 
buržuazijos. Mes todėl* įeina
me j' periodą itaos ir sunkios 
klesn kovos, kurioj raudonoji 
ariniia sulos ne paskutinę rolę. 
Klaidinga yra manyti, kad rau
donosios armb’os rolė yra užsi
baigusi. Partijos darbuotojų 
nuleidimas armijos turi apsi
stoti.”

Trockis' sakė, kad raudonoji fpr kaino Vokietijos atstovą 
armija skubiai mažinama. | losc derybose, o vidaus reika- 

. lu minisiterijos sekretorius Dr.
Lewald bus jo pageflbininku.

BERL1NAS, sp. 28. — Iš 
Vienuos pranešamu, kad Karo
lis lapo perkeltas iš vienuodino 
į Anglijos karinį laivą Duno
jaus upėje. Ambasadorių tary
tai susirinks ryto Paryžiuje ir 
galutinai nuspręs ką su juo da
ryti. v •

Karolis turįs ahdikuoti.

BUDAPEŠTAS, sp. 28. — 
Karolis turi atsižadėti visų sa
vo teisių prie Austro-Vengrijos 
sosto. Tokį nuosprendį išne
šė Vengrijos premieras grafas 
Bethlen, monarchiMas, kuris a t 
virai gelbėjo Karolio sukilimui.

“Karlas turi abdikuoti; jokio 
kito išėjimo nėra”, sakė 
“Savo pasielgimu jis pets 
naikino paskutinę, progą 
gauti sostą.

“Valdžia neleis jam pasilik
ti šalyje, kadangi jis du sykiu 
sulaužė savo žodį ir kariavo su 
savo žmonėmis, ir tuo sulau
žė jų įstatymus ir jų konstitu
ciją. •

“Karlo buvimas čia visuomet 
butų priežastimis karuli. Jo 
pražūtinga avantiūra sunaikino 
musų pastangas susitaikinti su

I mažąją entente. Mes darėm 
nrogTcsą„ kada Karlas atvyko 
i šalį ir suardė visą musų dar
bą.

“Mes tyčiomis leidome Kar
lui prifMtj u# 6 m. nuo Budaneš- 
lo. tikėdamies sutarti mušiu 

nnliauba ir išvengti knaibo nra- 
lieiimo. Jis turėjo tik 3,000 
kareiviu, bet mes nenorėjome 
visai kariauti.

“Talkiminkai, matvt, užcrvTė 
musu pastangas, kadangi jie 

laimėjusi rinki- j a tdarė nibežiiis. kurie buvo

VVASHINGTONAS, 
(Liet. Inf. Biuras) 

pranešimu, Lietuvoje protesto 
mitingų skaičius prieš P. Hy- 
mans’o pasiūlymą Vilniaus gin
če didinasi. Partijų atstovai, 
veikėjai, darbininkai ir net len
kiškai kalbantieji žmonės yra 
griežčiausiai nusistatę prieš 
bent kokius ryšius su lenkais 
ir grąsina valdžia jei mėgintų 
su lenkais rištis.

— Eltos

Norvegijos parlamentas 
. keblioj padėtyj.

Kaip ir Švedijos parlamente, nė 
viena partija neturi didžiu
mos vietų.

CHRISTIANIA, sp. 28. —- 
Pereito ]>anedėlio visuotinuose 
rinkiniuose atstovų į parla
mentą nė viena partija negavo 
didžiumos vietų ir dar nėra 

aišku kuri partija ar partijų 
blokas sudarys naują kabinetą, 
kada sekamą vasario men. su
sirinks naujas stortliingas (par
lamentas) .

Iš 150 vietų storthinge, kon
servatoriai, kurie ėjo prieš pro- 
lubiciją, gavo 56 vielas. Komu
nistai gavo 29 vietas. Kairieji 
radikalai, kurie turi didžiumą

— Kalbe- dabartiniame kailinėlė, pražu
dė daug vietų dėlei rėminio 
prohibicijos. Jie pirmiau tu
rėjo 59 vietas, dabar gi turės 
tik 39 vietas.

J storthingą tapo išrinkta ir 
viena moteris, p-le Karcn Pla- 
tou iš Christanijos. Ji yra pir
ma moteris, _ ___ 2 ,
urnose į parlamentą, nors Nor? n>rniiau uždaryti.”
vogi joj moterjs balsavimo tei 
sės Imi jau nuo 1907 m.

Maršalas Foch Amerikoje.

NEW YORK, sp. 28. — šian
die i New Yorka atplaukė vy
riausias talkininkų armijų ko- 
manduotojas ikaro laiku, mar
šalas Foch. Jį priimta su di- 
deliau siomis iškilmčmlis. Dalr 
toli juroje jį pasitiko kariniai 
laivai ir aeroplanai ir atlydėjo 
i uosta. Įplaukiant į uostą jį 
pasveikinta kanuoNu savomis. 
Gen. Pershingas atplaukė pora 
valandų ankščiau iš An dinos ir 
pasitiko Fochą prieplaukoje.

Foch atvyko dalyvauti Ame
rikos Legiono konvencijoje, ku
ri bus neužilgo Kansas City 
mieste.

Vokietija tarsis su Lenkija.

BERLINAS. sn. 28. — De
rybos tarp Vokietijos ir Lenki
jos apie Silezijos ekonominę 
sutarti prasidės pradžioj seka
mos savaitės.

Kabinetas paskyrė buvusį 
iuisticiios ministeri Dr. Schif-

jis.
sil- 
at-

Kodą suimta Karolį, jis, ma- 
tvf. biio’osi. kad jo neištiktu 
Rusiios caro likimas ir iis mal
davo, kad trims jo šalini akoms 
butu leista kartu su juo vykti 
Tihanv rienuolinan. kur jis tu- 
Vėlo būti laikinai internuotas.

Kiek galima buvo patirti, 
nežiūrint ]>askelbimo apie iš
siuntimą, mažosios entente ul
timatumas Vengrijai dar nėra

• čia gautas.

WASHINGTON( sp. 28. — 
Valstybės departamentas pa- 
skellie, kad nusiginklarimd 
konferencija atsidarys ne lapkr. 
11 d., bet 12 d. Kadangi lapkr* 
11 d. bus ir mūšių paliauboj 
diena ir todėl bus visokių iš* 
kilmių, tad nutarta konferencir 
ją atidalyti dieną vėliau. Kon* 
ferenciją atidarys ir delegatus 
pasveikins prezidentas Dantin
gos.

J ieško pagelbos Rusijai. /

LONDONAS, sp. 27. — Nan- 
seno internacionalinė Rusijos 
šelpimo komisija bando per 
Pietines Amerikos Raudonąjį 
Kryžių išgauti iš Pietines Ame
rikos respublikų pagelbos Ru-» 
sijai.

22 užmušti eksplozijoj.

RYMAS, sp. 27. — Eksplozi
joj miesto Vado forto 22 žmo
nės liko užmušti. 350 sužeis
tu guli iigonbučiuose. Eksplio- 
zija kįlo delei gaisro miške* 
Betgi daugelis laikraščių už ta 
kaltina bolševikus.

Pašto

NEW 
syKania

viršininkas sužeistas

YORK, sp. 28. — Penn- 
ekepresiniam trauki

niui ties Manhattan Transfers 
užbėgus ant kito traukinio, ke
letas žmonių liko sunkiau ar 
lengviau sužeisti, jų tarpe ir 
genoralis pašto viršininkas Wiil 
H. Hays. Jį sužeista lengvai.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

PASTABA
SU šiuo Naujienų nu

meriu pradėsime 
spausdinti žadėtąjį gar
saus Amerikos rašytojo 
Upton Sinclairo apsaky
mų “ŠIMTO NUOŠIMČIŲ 
PATRIOTAS”. Kaip buvo 
Jau pranešta, tas veikalas 
atskira knyga nebus (bent 
dabar) išleistas, skaityto
jai lai seka jį dienrašty.

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 j spekuliaciją.

jis sako tiesą, terų rubu 
Taryba tikrai jokio rimto pri
žado nekapoti algų nėra davu
si. Ji tik pažadėjo nesvarstyti 
algų klausimo pirm negu visi 
kiti prieš ją esantįs reikalai 
nebus atlikti. Tą ji gali už
baigti labai greitai, arba gali 
iškilt ginčai, kurie priverstų 
tarybą atidėti kitus reikalus į 

ir pradėti išnaujo svarsty
ti tolimesnį algų nukapojimą. 
O ji nėra prižadėjusi nekapoti
algų, sykį tą dalyką ji pradės kaip darbininkai 
svarstyti. , | sprendžia.

NEW YORK, sp. 28. — Mo- 
fabrikanlai New 

Yorke paskelbė, kad jie nuo 
lapkr. 14 d/ įves savo dirbtu
vėse darbo nuo štukių sistemą, 
nežiūrint kaip tam nė priešin
tųsi moterų rūbų siuvėjų uni
ja. Jie tą sistemą sugrąžinsią 
net ir tada, jei unitą paskelbtų 
jų dirbtuvėse streiką. Fabri
kantai savo paskelbime sako, 
kad atėjęs laikas atsikratyti 
nuo unijos valdymo ir toliau 
elgsis taip kaip jie nori, o ne 

ar unija

PINIGU KTTISAS.
Vakar, Spalio 28 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras .... .
Austrijos 100 kronų 
Belgiios 100 kronų ....
Danijos 100 kronų 
Finu 100 markių ........
Franci Jos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų ....... .
IJetuvos 100 auksinų ., 
Lenku 10O markiu .....
Olandų 100 guldenų ... 
Norvegu 100 guldSnų 
Švedu 100 k’*onų ......
Šveicarų 100 kronų. 
Vokietijos 100 markių

$3.92 
........ Re 
..... $7.09 
... $18.95 
..... $1 5R i 
.....,$7.23 
.....$3.94 
.......  60c 
......... 3c 
.... $38 98 
... $13.18 
... $22.95 
... $18.38 
........ 60c

Mokytojai streikuoja.
BERN. — Tyroliaus mokyto

jai sustreikavo. Jie negauna 
algų jau nuo birželio mėn.

Norvegijos valdžia pralaimėjo 
rinkimus.

NEW YORK. sp. 27. —Ner
ve vii os valdininku gautosios iš 
Christaniios žinios rodo, kad 
Norvegijos premjero Blehr 
valdžia liko sumušta dabarti
niuose visuotinuose rinkimuose.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieką Lietuvos negu kieno nors kito. Nauįienos 
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 
tuvps Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau 
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi 
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi 
sunmet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted SL> Chicago, UI.

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III

Kas DedasiDIDELIS METINIS

AkiniaiBALIUS Darbininkų gyvenimas

Kviečia KOMITETAS.

PRAKALBOS

Tamsta Irgi

tokias

KALENDORIAIVILNIUS

Chicago, III

f M' 
u ’ A '

8514*16 Rooeevelt Rd. 
Arti St. Louis Ave^ 

CHICAGO, ILL.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Rector Building 

i West Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 8 rak.

Jeigu norite įsigyti pigiai kalendorių, 
pasiskubinkite ateiti i Naujienų ofi
sų. Klauskite kalendorių bargenų.1

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
“NAUJIENOS”

Daug žmonių naudoja nuodin. 
Kas gyduoles ir pilei, lengvai 
veikia Nature’s Lawlax. tai vis
kas ko reikia. Mėlynas 25c 
baksclli. Yra gvarantuojainaa.

Pudžiuveliui ir Statkienei. —■ 
Jūsų pranešimų jokiu budu ne 
galėjome įdėti pėtnyČioje, ka 
ękmgi tiktai petnyčioje jį gavo

o jei- 
Papras- 

vakarienė 
ma-

Juikome 
įrahkių 
«miej<

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St. Te). Boulevard 1892 Chicago, UI.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

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

Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res j 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimu.!

kreipkitės pas 
ttius arba telefo- 
nuoldte, o mes su

E irbą vj- 
gvaran

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1805-7 127 N. Dearborn St. 

Randolph 8899 
MAURICE J. GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland BIvdL 
Seeley 3670

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

iki 9 vakare.

MIEGO DOVANA.
Jei negali miegot pats kaltas, skai

tyk ^itą.
Nemiegojimas, persergsti kovos 

spėką prieš tavo kūną — ne viskas 
harmonija — tūlas dalykas reikia 
pataisyt. Devyni iš dešimts yra ap- 
sunkyti nuodais puse išmesto ir pu- 
su suvirinto maisto. Smegenys ir 
nervai erzinami, negalėjimas miegoti. 
Mandagiai veikia Nature’s Lawlax, 
kaip kad norite. Jis prašalina viso
kį kuro nešvarumą ir palaiko orga
nizmą veikmėje ir prašalina blogu
mus, kurie nedaleidžia miegoti ir į 
kelias dienas geriausiai jausiesi. Mė
gink Nature’s Lawlax Šiandien, pa
matysi, kad geriau jausiesi, pamatysi 
kaip lengviau sutikt dienos darbą. 
Kuomet kraujas papenėtas, nervai pe
nimi nauja spėka, kuri išsiuntinėjama 
po visą sistemą. Tai yra, kadangi 
Nature’s Lawlax tai padaro, nes už
tikrina harmoniją, sveikatą ir sma
gumą sistemai. Jis išgydys nuo ne
migos, nervii ir kitų nesmagumų. To
dėl, turite mėgint Nature’s Lawlax 
šį vakarą!

Gal jūsų akys reikalauja gydymo, 
arba gal akinių. Mes esamo okulis
tai, kad davus teisingą patarimą. Jei 
akinių reikia, galite gauti musų op- 
tikaliam skyriuje. Prieinamos kai
nos. ’ ,

10 m. paauksuoti nuo $4 iki $7 
čysto aukso nuo $8.00 iki $12.00 
Extra Toriškiems lensams $2.00
Mokyklos vaikams teikiama speci- 

alė atida. Joi turi galvos skaudėji
mą, akių silpnumą, ateik pas seną 
patikėtina okulistą, gydytoją ir sur- 
giką kuris randasi prie' State per 24 
metus. Artifikales akis pritaikome.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.,
120 South State Street, 2-ros lubos.

Pirmos durys į šiaurius nuo The 
Fair. Vai. 9 iki 6; Ned. 10 iki 12. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

BĮ So. La Šalie St. Room 884
Tai. Central 6890

Vakj 812 W. 88rd St„ Dkeaga
Tel. Yards 4681.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Musų slyvų pajai, turi tikrų slyvų kvapą. 

Tik motinų konkurentas.
Užsisakyk Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia | . j
Kontraktorius k , jį 

budavotojas.
Budavojame Ir taisome. 

1401 W. 47th St, Chicago.

TVF ES turime vieną tūkstantį kalendorių, šešių šortų, 
f-’-L kuriuos parduosime pigiaus negu mums patiems 
kaštuoja, būtent, po $11 už šimtą.

15-tos gatves viešas turgus
14th PI., and Jefferson St., 15th and Clinton Sts., 

15th and Canal Sts.
PASKELBIMAS NEGIRDfiTO KAINŲ NUMUŠIMO

IŠPARDAVIMAS
Be Jokios abejonės, kad nėra kitos panašios šiai vietos visame 

mieste, kur gali sutaupint pinigų ant gyvenimo reikmenų perkant 
šiame viešame turge.

Viskas, ką tik gali pamislyt, gali gauti, groserio fruktų daržo
vių, mėsos, drabužių, baltinių; jardais tavorų hardware ir tt. par
kuodama stebėtinai žema kaina, kad kupčiai šio kampo stebisi, kaip 
tas gali būti,

Suvalkų Kalvarijos padange. 
Nuo balandžio 17 d. 1919 m. 
pas mus gyvuoja profesinė dar
bininkų sąjunga, bet iki šiam 
laikui negali susitvarkyti, nors 
palaikančių jų darbininkų gana 
daug, žinoma, pirmiausiai čia 
kaltas yra menkas klasinis susi
pratimas ir apsišvietimas. Bet 
yra ir kitų kliūčių. Tie žmones, 
kurie seniau vedė sąjungos rei
kalus, dabar visokiais budais 
įkalbinėjo neiti į susirinkimus 
ir nemokėti nario mokesčio. Tas 
savo kalbas jie šitaip pamatuo
ja: Girdi, kol nepateko valdybon 
buožių agentas, suprask, pri
jaučiąs socialdemokratam, tol 
mes turėjome savo laikraštį. Da
biu* gi.mes..apart “Socialdenjo- 
krato” kitų laikraščių nei nema
tom. Tie aukštųjų ir greitųjų 
idealų žmonės mano kad prof. 
sųjungo;
drausti laikraščius leisti. Na, 
argi tai ne vaikų kalbos? Tik 
tie, kurie mažai nusimano dar
bininkų reikaluose, gali 
paskalas leisti.

— Asmens grįžtų iš1 Varšuvos 
Vilniun, pasakoja, kad visi ne- 
lenkų piliečiai, atvyksta iš Vil
niaus Varšuvon, be išimties su
imami, ištisas kelias dienas lai
komi vietos nuovadose, o pas
kui siunčiami atgal Vilniun. 
Priežastis to lig šiol esanti neži
noma ir Vilniaus oficialinėse 
sferose.

Kalendoriai yra labai gražus, 
daugumas spauzdinti Vokieti
joj. Už tą pačią kainą bus at- 
spauzdintas Jūsų vardas, pa
vardė ir adresas, ar kitas rei
kalingas raštas.

Senų draugų ir pažįstamų žiniai
Turiu garbūs pranešti savo seniems Draugams ir Pažįstamiems, 
kad esu persikėlusi į kitą vietą ir maloniai prašau jų atsilan
kyti pas mane. Turiu visokių vėliausios mados drabužių krau
tuvę ir pardavinėju pigiau negu kiti. Vyru, Moterų ir Vaikų 
Drabužiai geros materijos ir gerai padaryti. Didelis pasirin
kimas. Turiu vilties, kad kiekvienas bus patenkintas mano pa
tarnavimu. Taigi prašau atsilankyti.

/ Su pagarba, ' x

(seniau) LAPINSKIENĖ, 
(dabar) MATULAUSKIENĖ

3356 So. Halsted St., Chicago, III.

VENGLIšKfiS DVARAS .(Sa
snavos valsčiaus, Maiiampolės 
apskr.).

Š. m. rugsėjo 8 — 10 dienų 
sustreikavo dvaro darbininkai 
ir pastatė dvarininkui Ničui šias 
sąlygas: 1) atremontuoti tinka
mai gyvenamus butus; 2) išlai
kyti vienų karvę, kuriai turi bū
ti duodama žiemai pašaro ne
mažiau 8 sV. šieno ir 22 sv. šiau
dų dienai ir kitus smulkesnius 
reikalavimus.

Rugsėjo 13 d. nuvažiavo dar
bininkų kviečiamas Mai’iampolės 
apsk. Vii'šiuinlcits l>. Grybsius- 
kas deryboms vesti. Derybos 
neprivedė prie galo tik dėl šieno. 
Savininkas siūlė 5 sv., darbinin
kai gi reikalavo griežtai 8 svarų. 
Pagalios pasiūlius viršininkui 6 
sv. Po ilgų derybų savininkas 
sutiko ant 6 sv., bet nesutiko 
darbininkai, reikalaudami 7 sv. 
iki Kalėdų ir 6 svarų po Kalėdų. 
Savininkas tų sąlygų jokiu bū
du netiko priimti, nors kitus rei
kalavimus sutiko išpildyti. De
rybos sustojo.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurn.'iestyj i 
ASSOCIATION BLD4L 

11 So. La Šalie St. 
balandos: 9 ryto iki 5 po pietą, 

Panediliais iki 8 vakare.
Kamą Tel.: Hyde Park 8895

-p Vilniaus branguma. “Gaz. 
Vii.’* rašo: Net vidutinis Vil
niaus gyventojas turi išteisti 
kasdien gyvenimui baisiai dide
lę sumų. Pavyzdžiui imsime die
nos išlaidas vienai 4 -asmenų 
šeimynai. O tokių šeimynų juk 
esą Vilniuje daugiausia. Taigi 
pusryčiams: duona 160 mik., 
cukrus 30 mrk., arbata ir kuras 
30 mrk., sykiu 220 mik., jeigu 
geriama tik arbata su sausa 
duona. Pietus kuo pigiausi atsi
eina valgyklose 800 mrl 
gu su duona 900 mrk. 
čiausia 4 asmenims 
mėsos, duonos ir arbatos 
žiausia 300 mrk. Sykiu gi tokis 
“poniškas stalas” kasdien atsiei
na 1500 mrk. O kur išlaidos bū
stui, kurui, šviesai, kur rūbai ir 
reikalai? Argi galima išgyventi, 
gąunant net 40—50 tukst. mrk. 
mėnesiui ?”

Icielcvie- 
iSskyru. t>

ėdClioms nuo 9 Iki 12 r.

štai kainos 
Kurios yru 1913 metų.

Kaip privažiuoti čionai: Imkit bile karą, nuo kurio galima per
sėsti ant 14-os gatvės ir prašykit kunduktoriaus, kad leistų išlipti 
ant Jefferson St. Tuomet pašokit minia pusę bloko į pietus į turgų.

ATSIMINKITE
Esate užtikrinti pilna vogos miera ir jei neužsiganėdinsit, pini

gus sugrąžinsime.
Buda No. 162 — Cukrus. Ekstra puikus smulkus cukrus su $1.00 ver

tės groseriu, 5 svarai 23c. •>
St. Denis Brand kava 2 sV. 75c.

Buda No. 180 — Bulvės, ekstra gražios, šiaurių Wisconsin 65c. ru
ošies; pekas 29c.

puda No. 176 — Razinkos puikios, parinktų svaras 9c.
Obuoliai, extra puikus Jonathans 5 sv. 25c.

JEiuda, ISTo. 17K ir Ko. 179 ------ 500 kreitų esetro. į? v tižiu Otilifomiri grėp-
sų, specialiai svaras 10c.

Buda No. 124 — Kiaušiniai, švieži nuo farmų parvežti, 34c tuzinas.
Buda No. 181 — Silkes, ekstra gražios žuvys, svaras 10c.
Buda No. 183 — šviežios lydekos po 18c. svaras.

Kitos žuvys paskirtos rūšies 3 svarai 25c. 1
Buda No. 187, No. 189, No. 190 — Gyvos vištos pasirinkime, sv. 20c.
Buda No. 193 — Puikiausia jautiena sv. 16 ir 14c. •
Buda No. 95 — Puikus švediškas suris, didelėms skylėms, sv. 29c.

Didelis šmotas, naujas padarytas 2 svarai 25c.
Buda No. 97 — Puikus čokoladas šviežias, svaras 19c.
Buda No. 98 — Whistle gėrimai, parduodamas Visur po 10c. butelis, 

musų kaina 5c.
Puda No. 173 — Vaikinams apatiniai dabužiai, Union Siutai, vilnoniu 

pamušta $1.25 vertės, po 69c.
Moterims fliineliniai pedikotai tik 39c.

• Vilnonio baigimo dideli dubeltavi lovoms blanketai $6.00 vertės, 
už $3.49.
šilkinio pliušo moterims ir vaikams žieminiams kotams graži krū
va, pereitų metų kaina $18.00 musų kaina jardas $4.95.

Buda No. 96 — Parketinės namams dresės keletos rūšių, gražiai ap- 
trimytos, reguliarė kaina $1.25 ir $1.50 modelių po 69c.

Buda No. 135 — Vyriški Union Siutai ir rainuoti vilnoniai žiemą 
dėvėjimui $1.50 ir $1.75 vertės po 98c. /

Buda No. 92 — šilkiniai ir mėgsti kaklaraikščiai vyrams 50c. ver-
• tės po 39c. ! >i

Buda No. 166 — Vyrams Union darbo overallai, mėlyni, $1.00 rū
šies po 50c.
Vyriškos darbinės kelinės, tvirtos materijos $2.00 vertės $1.00.

EVELYN ACADEMY 
OF

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

Phone: Harrison 1421 CHICAGO,

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St

Valandos: nuo G iki 8 ▼. ną vaka 
ketvergę.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902 ĮęM teiksimi' •< |<ki i .

BH
■ BUOmi

tuoj ame.

Taipgi
, * elektr.

krautuvę ir taisome viską 
Kasų kainos prieinamos.

. Temoj

Kur Randas Numirųsieji
Baisioji karė, kuri prasidėjo 1914 m. ir po jos sekančios Epide

mijos, nuvarė į kapus tūkstančius, net milijonus kareivių; padarė di
delius pulkus našlių ir našlaičių ir paliko visokių sužeistų žmonių; 
buvo priežastimi bado, maro, revoliucijos ir anarchijos. Kada tie 
jauni vyrai sugryŠ? Ar yra kokia viltis sulaukti juos pareinančius 
— prisikeliančius iš numirusių ? Kada baigsis Šitie vargai ir siel
vartas? Kada nudžius verkiančiųjų ašaros.

, Bus paaiškinta per Biblijos studentus.

Kalbės A. Beneckis iš Chicagos.
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted St., Chicago

Nedėlios dieną, Spalio 30 d., 1921; pradžia 12 vai.
Nėra kolektų. i įžanga dovanai.

NAUJIENOS
liįiSo.iflalsted 0

. ■’ I -R r.J - T‘ 
fiC ; į

■■ '■ ■> I i j -4 • -J * 4 «i I ■ i

M
ODISTES arba suknių desinuotojos amatas 

yra augštai kainuojamas ir gerai apmo
kamas, nes sugalvoti, sutaisyti, suple- 
nuoti ir sukirpti moterišką drabužį, kaip 

paprastą taip ir iškilmingą, taip kad jis tiktų kož- 
nos moteriškės sudėjimui ir budui, gali ne kiek
vienas, bet tik tas, kas padėjo kantrybės ir laiko to 
amato išsimokinimui.

Su noru galima viską pergalėti ir visko atsiekti. 
Taigi ir Tamista gali pasidaryti modiste (arba de- 
signet\j)'jeigu tik tų tikrai panorėsi.*.......

Pirmos Klesos Lietuviy Mokykla
Proga išmokti pirmos klesos darbo — suplenavi- 

mo sumetimo, sukirpimo ir pasiuvimo moterišką ar 
vaikų drabužių — atsidaro kiekvienai kas tik norės 
mokintis, su atsidarimu naujos moderniškos siuvi
mo ir kirpimo mokyklos, kurią įsteigė p-lė E. Kaz
lauskaitė, kaipo Evelyn Academy of Gown Des- 
igning. ’ ’ ’ I ■

Visos moterys ar merginos, kurios nori išmokti 
šio amato, pasidarys sau daug naudos, įstojusios 
P-LĖS E. KAZLAUSKAITĖS mokyklon, Evelyn 
Academy of Gown Designing klesos dienomis ir va
karais.

P-les E. Kazlauskaitės

Rengia LEB. GV. D. L. VYTAUTO 
PIRMA RAITELIŲ DIVIZIJA ANT BRIDGEPORTO

Nedalioj, Spalio-Oct, 30 d. 1921
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ.

32 PI. ir Auburn Avė.
Pradžia 6 vai._____________________ : Įžanga tik 35c. ypatai

Gerbiamieji ir Gerbiamosios; atsilankę į šį musų balių nesigailė- 
sit; nes busit visi užganėdinti. Užprašome jaunus ir senus; žodžiu 
visus.

Grieš puiki muzika.

RFAU

fABIONAS Ir MICKIEVICI, Ved.
.(■ėrhinsiii sibntirhas pinigų, 

laivnkortv(kirtai ir 11.
NOTA K f.H ŠAS

Kear E.stai <>,, l aMinlos, 
InbiiriiK.I h-’Li.

809 W. 35th St , arti S Halsted St 
Tel Riulevard 611

Valandos 9 iki 6 kaudicna. , 
Vakarais; Utar., Kct.jr Siib. ik 9 vak irę 

Ned.: iki 3 nę> p'lefti



NAUJIENOS. Chicago, IIIįba

PER SILPNA DIRBTI M'

KORESPONDENCIJOS

Du©

Kapitalas $200,000.00
Perviršis $50,000.00.

DR. A. R. BLUMENTHAL

me

SENAS, SILPNAS ŽMOGUS Tel. Boulevard 6487

NESUSITAUPfc PINIGŲ

BINGHAMTON, N. Y JAUNOSE DIENOSE

Tokia tai “teisybe

Samland) (Lapkr. 30

Atdara panedeliais ir subatomis. iki 8 vai. vak

BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION
Chicago, Ilinois35 South Dearbom Stret.

Shelbyville, Mo 
tik lengvą stubos

R ne yra smagu turėt biznį su banku, kuomet jautiesi
• ” »

- kaip namie,‘ kadangi giriima lietuviškai susikalbėtt?

(I>apkr. 26 
(Gruod. 3 

. I^apkr. 5 
. Lapkr. 19

Severa’s 
Regulator

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Moterės

IAME dideliame valstijiniame banke gali pradėt taupyt 
' su VIENU DOLERIU.

LAFAYETTE, COLORADO

Apie trys ar keturi mėnesiai 
atgal vietos parapijonys pasiun
tė į vieną laikraštį (Draugą) pa
skelbimą, kad jiems reikią var
gonininko. Kandidatas atsišaukė 
laišku ir parapijonys pakvietė 
jį, paduodami tokias sąlygas: 
parapija esanti labai neturtinga,

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak 

Ned. 10 iki 12 pietą.

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

R norėtumei būti tokiuo savo senose dienose? Pamąs 
• tyk valandėlę ir atsakyk šį klausimą.

Suvažinėjo lietuvi Jurgį 
Vilkaitį. -

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

DROVĘ KUR GAUSITE NURODYMU

Canal 267
Naktinis Tel. ('anai 211h
DR P. Z. ZALATORIŲ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos; 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p* 
piaL 6 iki 9 vakare 

w «dil lomi s nuo 9 iki 12 T* 
1821 8. Hateted St. 

tampau* 18 ir Haisted S»

Akiy Specialistas
4649 S. Ashland Avė 

Kampas 47tb

(Severo Regulatoriu). Kuria yra 
rekomenduotas dfil gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne- 
regularifckumų, kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Aptie- 
koriaus Šianden.

Prek6 $1.25.

kentanČioa nuo skausmo nugaroi, 
strėnos!, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermes, 
gal aplaikyti pagolbą per vartojimo

DR. M. T. STRIKOL'IS
Uetovys Gydytojas ir Uhirmrgae

People Teatro Name, 
1616 W. 47tb SU Tel. Boal. 160 

VALANDOS!
6 iki 8 vak. N e dėl 10 iki 12 ryto 

Rea. 2914 W. 43rd Streal 
Telephone McKinley 268

Spalio 16 dieną tapo čia suva
žinėtas lietuvis Jurgis Vilkaitis. 
Jis dirbo pas vieną farmerį ru
są, dvi mylios nuo Lafayette 
miestelio, vežiodamas į gelžke- 
lio stotį cukrinius burokus. Ka
dangi sękmadieniais nedirbama, 
tat spalio 16 d. jis nuėjo į La- 
fayettą, kur, sako, aplankęs 
slaptas lietuvių smukles ir bu
vęs gerokai įkaušęs. Apie 6 va
landą vakaro jis grįžo narna pas 
farmerį, kur dirbo; paėjus apie 
mylią nuo miestelio užšoko ant 
jo lekiąs automobilis ir baisiai 
sumušė galvą. Nugabentas į 
Boulder Counly ligoninę nelai
mingasis ant rytojaus, spalio 
17, 4 vai. ryto pasimirė. Spalio 
20 d. jis tapo palaidotas Lafa
yette miesto kapinėse. Palaido
jimu rūpinos lietuviai V. P. ir 
K. P. Tie smuklininkai, kurie 
gal daugiausia buvo kalti dėl a. 
a. Vilkaičio mirties, prie jo pa
laidojimo neprisidėjo.

— Lafayettiškis.

Ant kampo 47-tos ir Ashland Avė, I
CHICAGO.

Pasiųsk pagelbą savo 
draugams ir giminėms 
ant švenčių.

OR. YUSKA
1900 So. Haisted St 

Tel Can.l 2118
Ofis® valandos: nuo 10 ryte Un 

8 vakare.
RMidevrIis 2811 W 6Srd 84 

Te). Prospect 3466

Gerai žinomas tūkstančiams lietuvių.
Vienas iš geriausių bankų Chicagoj. Jei ne esi pradėjęs 

taupyt, ateik į. banką ir gauk taupymo knygelę.

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

Siųskit tuo’jaus, 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. Dearbom St., arti Washington.

galinti, tat mokėsianti jam 25 
dolerius mėnesy ir prieigas (? 
Red.), o be to parūpinsianti 
lengva ir gerą darbą avalinės 
dirbykloje. Kandidatas į vargo- 
ninko vietą sutiko ir tomis sąly
gomis ir atvyko — net iš Illi
nois valstijos, gana tolima kelio
nė. Bet atvykęs labai apsivylė. 
Rasti bažnytėlę surado, bet kad 
reikėjo surasti tą parapijonų ža
dėtą jam tinkamą, kaipo vargo
nininkui, darbą, savo žadėjimo 
negalėjo išpildyti. Negalėdamas 
vien iš vargonininkavimo išsilai
kyti, vargonininkas turėjo dirb
ti dirbtuvėje tokį dailią, kokį, 
galėjo gauti, ir apie porą savai
čių atgal metęs viską vėl aplei
do Binghamtoną.

Musų parapijonys turėtų žino 
Ii, kad vargonininkas ne nu jų 
priklauso, o tik nuo klebono (bet 
tą turėtų taipjau ir vargoninin
kas žinoti. — Red.). D čia kle
bonas turįs gaspadinę, kuriai.

Lydia E. Pinkham Vege 
table Compound sugrąži 
no poniai Quinly sveika

tą. Dabar atlieka 
savo darbą.

Peoples Bank

kaip siųsti pinigus PATIEMS, kad pinigai butų išmokami ant artymesnio pašto, ir nurodysime 
jums, kaip lengviausiai Jūsų giminės galėtų gauti pinigus Lietuvoje.

PINIGAI PAROUOŪAMI ŠIOJE BENDROVĖJE PAGAL PIGIAUSI KURSį.
Jeigu manote važiuoti Lietuvon, tai kreipkitės į šią Bendrovę,, nes čia Jus gausite pigiausias lai
vakortes. Jus# bagažai paimami nuo namų ir pristatomi iki laivo; bagažai inšiurinti ir Jums duo
dame visus patarnavimus. r ‘

MES ATGABENSIME JŪSŲ GIMINES IS LIETUVOS
už pigausią kainą ir atsakančiai.

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

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

. Tiesiai
TELEGRAMŲ AR PAŠTU

už žemiausią kainą. Visi užsakymai siunčiami per mus, yra 
išmokami priėmėjui LIETUVOJ į labai trumpą laiką.

Laivakortės ir Pasportai i ir iš Lietuvos
Musų atstovas pasitinka musų keliauninkus New Yorke 

ant stoties; gerai prižiūri keleivius ir jų bagažus ir palydi i 
laivą.

Visas informacijas teikiame veltui

STATE SS BANK
1935-39 Milwaukee Avė., arti Western Avė,,

Chicago, III.

HMHHHHMMHBHBHHHHHBHMMHHMMMHHHBMHHBHBH

MONEY ORDERIAI

Lietuvon

ĮIBBBBBIHIIIHBBBIBH 
reJephon* Yard* 1632

: DR. J. KULIS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Gydo visokias ligas motorą. vai

■ if vyrų Specialiai gydo Hn» 
oančiaA senas ir paslaptie

gas vyrų liga*
■ 1366 so. Haisted Ht. Ctolraą* 
IIIIIVIBBIIIBBBHIII

pilnai išlaikyti vargonininką ne- • sako, vyčiai dagi aukso medalį 
suteikę už gerą choro vedimą. 
Taigi jigaii ir vargonininko vie
tą užimti. — Railos Draugas.

I LIETUVĄ 
žiemines numažintos kainos galėję 

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa 
rankumal, moderniško laivoL

VRedStarLine
Išplaukia kas savaitę 

New York į 
Hamburgą. 
New York 

Hamburgą

OR. M. STUPNICKI
* 4107 So. Morgan Rt 

Chicago. III 
VALANDOS; Nuo 8 iki II pr* 

Ir nu* 6 iki 8 vakam

Kroonland) 
Lapland) 
Finland ___
Zeeland__

American Line
Mongolia) New York (Gruod. 1 
Minnekahda) į (Gruod. 10 
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23 

Tikietai tiesiai i Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

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

Kalėdų Šventes
Artinasi

Pasilipkite saviškiams Lietuvon nors keletą dolerių. Dabar kaip 
tik patogus laikas.

Sušelpkite Juos dabar kolei žemas kursas markių.
PINIGUS’ l LIETUVĄ IR KITUR 

greičiausiai ir pigiausiai pasiunčia 
UNIVERSAL STATE BANKAS

DIDŽIAUSIS, TVIRČIAUSIS IR PARANKIAUSI
Lietuvių Vaisi ijinis Bankas netik Chicagoje bet ir visoj Amerikoje 

YRA
UNIVERSAL STATE BANKAS

Taupykite pinigus šiame Banke ir bukite visados
šio Banko Kostumeriais

šiame Banke visų Pinigai randasi saugioje vietoje, nes tą saugu- 
užtikrina Suv. Valst. Valdžia, kuri savo pinigus irgi laiko šia- 
Banke.
Pinigus išmokame ant kiekvieno pareikalavimo

BANKO VALANDOS:
Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 v. po piet ir vakarais: Utarninkais 
nuo 6 iki 8:30 vakare ir Subatomis visa dieną iki 8:30 vakare.

Universal State Bank
3252 So. Haisted St., Chicago, III.

■ DR. G. M. GLASER
Pr.kUk.oja M artai

Ofisas t
1149 S. Morgan St., kerti M 

Chicago, Illinois 
SPECIALISTAS*

Moterišką ir Vyrišką 
Taiggi Chronišką Ligą
OFISO VALANDOS.

Nuo 10 ryto Iki 8 po pietą, 6—8 
vakare. Nedėliomia nuo 15—2 

po piet.
l*elepho«e Y arda 687

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARAMUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS 9—12 *vt« 

2 u '
t.lil# ao HorRna 

Chicago (11

AKUftERKA
Mrs. A Michniewicz

8101 S. Haisted St., kampas 81os gat* 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Y arda 8654.

Ralgual Ak®
HH terijop knlegl

| ';|p|j||ĮĮ|Į l«; Ilgai prak

Ūkavusi Peno
dlvanLop ho»

S pitallM. Pa

carnau,a
i gln.viyma

i» nMlg vina

ooorginoma

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ 

Specialamas: Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE’E AVĖ. CHICAGO.

relephoni* Vau Buren 294 
1189 Independente Blvd Chicag*

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI* 

Saecialistan Moteriška, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8854 So. Haisted St. Chicago
Telephone Drovai 9698 

Valandos 10—11 ryto; 2—8 p® plot 
7 -P vak Nadilinmh 16 W «*"a

— “Galėjau dirbti 
darbą, kadangi per 
mėnesius mano pe
riodai buvo per 
sunkus. Pamačiau 
plačiai garsinama 
ir nusprendžiau ge
rai išmėgint. Iš
naudojau apie aš- 
tuonias skrynias 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Com- 
Eound plyskolių,

aip buvo nurody- 
____________ ta, jaučiausi kaipo 
nauja moteriškė. No esu ėmusi jokių 
gyduolių per pastaruosius tris mėne
sius ir tikiu kad mano negalė galu
tinai išgydyta. Dabar galiu atlikti vi
są stubos darbą, prižiūrėti savo 
paukščius ir daržą. Jei manot, kad 
šis mano liudijimas kam nors' gelbės, 
ius galite panaudoti savo pagarsinimuose”. — Mrs. L. D. QU1NLY, R. 
F. D. No. 2, Shelbyville, Mo.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound moteris sutvirtina, sveikatoje 
palaiko ir gali nešti savo naštą ir ap
gali ligas kuriomis serga.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Security Bank 

BamMnmmi^Hmm of chicago ■mmaai^mmHB
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St ' 

NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM 
3% PELNO AN¥~PADĖTŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu F»inigai

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DŠ, IOWA
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ncws
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the Lithuanian New» Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Koosevelt 8500
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo Kainai1
Chicago je — paštui

Metama .... .............. ...... .... ..
Pusei metų _________
Trims mėnesiams ,.r, , - ,---i 
Dviem mėnesiams    —— 
Vienam mėnesiui

.Chicago jo — per ne i loto jus: 
Viena kopija... ...................
Savaitei ....
Mėnesiui - - - .... -

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, I 
paštu: • . • > ,

Metams    ......  ....
Pusei metų   ___ ......

! Trims mėnesiams . ......... ....
Dviem mėnesiams ........ .. ....
Vienam mėnesiui __ - -

Lietuvon ir kitur užsieniuose} 
(Atpiginta)

Metami...... ..... ..........................$8.0(

Pinigus reikia siųsti paštų Monęy 
Ordęriu, kartu su užsakymu. ‘

$8.00
4.50
2.25
1.70
1.00

03
18
75

. $7.00
4.00
2.00

_ 1.50
_ .75

Bolševizmas ir \ < 
socializmasU’' ■ , <

“Draugas”, laim į 
kėjimą nuosakiai protai t 
mes esame ne kartą parodę 
šioje vietoje, vėl šoka į akis 
“Naujienoms”. Jisai, girdi, 
norįs žinoti, koks esąs “esy- 
binis skirtumas” tarp socia
lizmo ir bolševikiško komu- 

.nizmo, ir kode! negalima va
dinti bolševikus socialistais.

Ne “Draugo” kolionės ir 
arogantiški smarkavimai, o 
paties klausimo svarba ver
čia mus atsakyti į jį. Nežiū
rint to, kad “Naujienos” 
jau keletą metų be paliovos 
aiškina skirtumus tarp so
cializmo ir bolševizmo, dau
gelis žmonių da ir šiandie 
dažnai maišo tas dvi sroves.

Pirmas dalykas, kuris ski
ria socialistus nuo bolševi
kų, yra tas mokslinio socia
lizmo dėsnys, kuris sako, 
kad socializmo tvarka gali 
įvykti - tiktai kaipo ekono
minio visuomenės plėtojimo
si pasekmė. Socializmas yra 
sekantis po kapitalistinės si
stemos plėtojimosi laipsnis. 
Todėl, tenai, kur kapitaliz
mas dar nėra išsiplėtojęs,

me. Jisai pasakė, kad ta revo
liucija tai buvo Rusijos bolševi
kų mėginimas durtuvu įvykinti 
socializmų Lietuvoje; ji nieko 
gera nedavė Lietuvai, o žalos 
padarė daug. Įsiveržusioji Lie
tuvon bolševikų armija apiplėšė 
jau ir be to suvargintus vals
tiečius; darbininkų organizacL 
jos tapo suskaldytos ir suardy
tos; klerikališkieji-gi reakcio
nieriai gavo progos kovoje prieš 
neapkenčiamus bolševikiškus 
okupantus sustiprinti savo įta
kų žmonėse. Kuomet bolševi
kai tapo išvyti iš Lietuvos, tai 
juos lydėjo žmonių neapykan
ta.

šitas drg. Požėlos aprašymas 
ir panašus “Naujienų” redakci
jos atsiliepimai apie tų bolševi
kiškų revoliucijų iššaukė pik
čiausių atsakymų mūsiškėje ko
munistų spaudoje. Brooklyno 
komunistų organas šaukė nesa
vu balsu, kad tai esu šmeižtai ir 
melas; Požėlų jisai išlojojo šlyk
ščiausiais žodžiais ir tvirtino, 
kad jisai parsidavęs buržuazi
jai, jeigu drįsta taip niekinti 
“darbininkiškų revoliucijų”. So
vietų valdžia Lietuvoje, girdi, 
paliuosavusi darbo žmones, ir 
jie karštai rėmę jų — tik nela
bieji buožės, susidėję su užsie
nio imperialistais, pergalėję jų.

Pažiūrėsime dabar, kų rašo 
apie tų revoliucijų “pats” Kap
sukas.

Jisai pirmiausia mėgina už
ginčyti tų faktų, kad sovietų 
valdžia Lietuvoje buvo okupaci- 

>, |jos valdžia; vienok tuojaus ji-

bpvo įsteigta su pagelba raudo
tai jisai ''nosibs armijos, atsiųstos iš Ru- 

tRO patim p^ipa^įsta, jogei sijos. Toliaus, jisai pasakoja, 
□iąai 
kuomet 
bolševikų nepasisekimus ir 
nusidėjimus ant socialistų 
galvos. Kodėl tad jisai pyk
sta ant “Naujienų”, kurios 
užprotestavo prieš tokį jo 
elgimąsi? i C| i

Matoma, todėl, kad jisai 
turi vištos logiką.

negali būt kalbos apie socia
lizmo tvarkos steigimą.

Šitą teoriją socialistai pri
pažįsta, o bolševikai atmeta. 
Rusijos bolševikai, nors ži
nodami, kad ta šalis yra vi
sai atsilikus ekonominiu 
žvilgsniu, mėgino įsteigti 
joje socializmą. Ir, kaip da
bar jau visag pasaulis mato, 
jiems tatai nepavyko.

Antras “esybinis skirtu
mas” tarp socialistų ir bol
ševikų yra tas, kad socialis
tai pripažįsta demokratiją, o 
bolševikai atmeta ją. Vieto
je demokratijos bolševikai 
skelbia./ diktatūrą, vartoja 
terorą ir kitokias prievar- 
tos priemones prieš žmonių 
didžiumą.

Nepripažinimas“ ękonomi- 
nio plėtojimosi, kaipo socia
lizmo sąlygos, daro bolševi
kus utėpininkais (svajoto
jais) ; o atmetimas demo
kratijos daro juos despotais.

Bet klerikalų organo re
daktorius sako, kad bolševi
kai vis dėlto I esą “socializ
mo giminės išsigimę pada
rai”. Tai yra tiesa, bet šita 
tiesa sumuša “Draugų”, b 
ne paremia jį! Jei$u bolše- 

yra išsigimę socialis
tai) tai jie juk ^ra tikri so
cialistai. I

4eig% ||SJ»‘. > fe<|, to
vadina bolsevakųs išsigimti- Į bųV0 įsteigta su pageli 
Šiais šociaŲstais.’’^,' , , _ MMO

Apžvalga
iS±

olgžsii t;: ,k“n!,ni"-
stengėsi suversti tai,kuino buvo toje valdoje, it 

'Rusijos bolšęvikai, kurie jiems 
padėjo savo durtuvais. Sako:

“Musų partija nemokėjo 
pritrauk t prie savęs mažaže
mių, antraip, ji dargi atstū
mė juos. Tai buvo didžiausia 
musų paklaida. Iš pradžių ne 

, tik .darbininkui, /O ir mažaže
miai ir net vidutiniai ūkinin
kai sutiko mus išskėstomis 
rankomis. Į Raudonųjų Armi
jų jie žiurėjo, kaipo į savo 
liuosuotojų, nesigailėjo jai 
aukų. Jaunimas noriai stojo 
savanoriais. Deja, nebuvo tai 
pakankamai išnaudota ir sa
vanoriai nebuvo tinkamai ap
rūpinti: Del to jų skaičius 
greitai pradėjo mažėti. Ma
žažemiai greitai nusivilo: jie 
negavo to, ko tikėjosi nuo 
‘bolševikų revoliucijos’ — ne
gavo žemės. Lietuvos Sovietų 
valdžia, kuogriežčiausiai sto
jo prieš bent kokį dvarų dali
nimų, ir tuo budu atstume 
nuo savęs dargi lauko darbi
ninkų da'lį. L. K. P. baisiai 
karo sunaikintoj Lietuvoj, 
kur gangreit visiškai nebeli
ko pramonės proletariato, o 
lauko proletariatas buvo pa
krikęs, neorganizuotas, da 
neatsikratęs nuo smulkiosios 
buržuazijos įtakos, norėjo

BOLŠEVIKŲ OKUPACIJA 
LIETUVOJE.

Kiek laiko atgal tilpo Brook
lyno “Laisvėje” trys V. Kapsu
ko straipsniai, atsiųsti iš Mask
vos (veikiausia kartu su Ko
mi ntemo sandvičiais). Vienas 
jų yra įdomus tuo, kad gana 
plačiai aprašo vadinamų “prole- 
;ariškų” revoliucijų, įvykusių 
Lietuvoje gale 1918 ir pradžio
je 1919 m.

Apie ta revoliucijų savo laiku 
juvo rašyta “Naujienose” ir ki
nuose Amerikos lietuvių laikraš
čiuose. Musų skaitytojai tur- 
jut dar pamena, kų pasakė apie 
jų drg. VI. Požėla, Lietuvos so* 
cialdemokratų atstovas St. Sei-

remtis prasidėjusioj revoliu
cijoj vien tik tuo proletaria
tu. Ji kaip tik didžiausių klai- 

• dų padarė čia, nepasimokinu- 
si iš Rusijos revoliucijos. Ji 
norėjo įvykdinti Lietuvoj kuo- 
gryniausių proletarų revoliu
cijų. Dėlto ji nieko nepadarė, 
kad pritraukus prie savęs ma
žažemius; antraip, savo tak
tika ji pastūmėjo juos į buo
žių glėbį. , Ji pastūmėjo į jų 
glėbį dargi labiau atsilikusius 
lauko darbininkus. Kad pri
traukti juos prie savęs, reikė
jo išdalint jiems dvarų žemės 
dalį....” ., , . .
Kas-gi čia pasakyta? Pirmiau

sia pasakyta, kad Lietuvoje pro
letariatas buvo begalo silpnas, 
kuomet su bolševikų durtuvų 
pagelba tenai tapo įsteigta so
vietų valdžia: pramoninio pro
letariato beveik visai nebuvo, o 
laukų darbininkai pakrikę, ne- 
apsišvietę ir klesiniai nesusi
pratę.

Antra, pasakyta, kad komu
nistinė sovietų valdžia stengėsi 
remtis vien tiktai šituo silpnu 
proletariatu, ignoruodama ma
žažemius ir vidutinius ūkinin
kus.

Trečia, pasakyta, kad komu
nistinė sovietų valdžia darė pa
matinę klaidų, manydama, jogei 
Lietuvoje gali būt įvykinta gry
nai proletarinė revoliucija (pa
naikinanti privatinę darbo įran
kių ir žemės nuosavybę); ažuot 
naikinę privatinės nuosavybės 
sistemų, 
stengtis patenkinti smulkiuo
sius savininkus ir dalinti jiems 
dvarų žemes.

Ketvirta, pasakyta, kad rezul
tate visų šitų klaidų, ko
munistinė sovietų 
tuvoje ne tiktai 
prie savęs beturčių 
čių, kurie pradžioje 
juos išskėstomis 
priešingai 
savęs!

Na, pasakykite dabar, ar tai 
nėra patvirtinimas viso to, kas 
buvo rašyta “Naujienose” apie 

’tų bolševikiška revoliucijų Lie
tuvoje? Ar pats Kapsukas ne
pripažįsta, kad Lietuvoje buvo 
negalima įvykinti komunistinę 
tvarkų? Ar jisai nepripažįsta, 
kad komunistinė sovietų valdžia 
nieko neatsiekė klausime darbo 
žmonių paliuosavimo? Ar jisai 
nepripažįsta., kad Lietuvos be
turčiai ir mažaturčiai nusikrei
pė nuo komunistinės valdžios ir 
net nukrypo į reakcijos pusę?

Bet Kapsukas patvirtina ir ta 
“Naujienose” išreikštųjų nuo
monę, jogei raudonoji armija, 
kurių bolševikai atsiuntė iš Ru
sijos, ne išliuosavimų atnešė 
Lietuvos žmonėms, o tiktai dar 
didesnį vargų, štai jo žodžiai:

“Raudonoji Armija įėjo 
Lietuvoj į nuvargintų vokie
čių okupacijos kraštų. Kai 
kuriose vietose patiems vie
tos gyventojams truko duo
nos. Vienok Raudonoji Armi
ja turėjo jos j ieškot tarp vie
tos gyventojų, nes dėl gele-

žinkelių neveiklumo ir kitų 
trukumų negalima buvo jos 
iš kitur atvežti. Del to Rau
donoji Armija greitai pasiro
dė našta vietos gyventojams, 

' juo kad dėl tam tikrų maisto 
teikimo aparatų stokos tan
kiai kareiviai patys per men
kus savo aparatus turėjo jieš- 
kotis maisto; kai kur alkani 
kareiviai ėmė plėšti. Ypatin
gai padidėjo plėšimai, kuomet 
prasidėjo fronte nepasiseki
mai. Tai dar labiaus sukėlė 
prieš jų ne tik ūkininkus, bet 
ir mažažemius ir net lauko 
darbininkus”.

.. Neatsižvelgianti į liaudies 
reikalus ir krašto padėtį sovie
tų valdžios politika ir raudono
sios armijos plėšimai davė, pa
sak Kapsuko, tų rezultatų, kad 
“mažažemiai perėjo į musų prie
šų eiles, darbininkai nusivilo ir 
rankas nuleido, kai kur, kaip an

tai Vilniuj, geležinkeliečiai taip 
pat perėjo į priešų eiles”. Ir ga
lutina išvada, kurių daro Kap
sukas iš šitų faktų, yra tokia:

“Proletarų revoliucijos žu
vimas Lietuvoj šį kartų pasi
darė neišvengiamas.”
Tai yra, be abejonės, teisinga 

išvada. Bet ji visai prieštarau
ja tam, kų apie tų revoliucijų 
skelbė per dvejetų s u viršum 
metų mūsiškiai komunistai.

Ta revoliucija buvo mėginama 
įvykinti ne Lietuvos proletaria
to jiegomis, o svetimos kariuo- 
menės durtuvu. Jj ne paliuosa- 
vo Lietuvos darbo žmones ir ne 
pagerino jų būvį, o tiktai su
stiprino reakcijų.

Iš Kapsuko pasakojimo yra 
aišku, kad musų draugai Lietu
voje turėjo tiesų, sakydami, jo
gei “bolševikai išsinešdino iš 
Lietuvos žmonių neapykantos 
lydimi.”

------------ę;------------------------------- - ----------------------------------------------

Lenkų Žiaurumai Vilniuje
Atėmę iš lietuviu gimnaziją, mesdami iš jos 

vaikus-mokinius surengė jiems
1 kruviną pirtį.

(Tęsinys)

komunistai turėję

valdžia Lie- 
nepritraukč 
ir mažatur- 
buvo sutikę 
rankomis, o

atstume juos nuo

Milicininkai vijo mokinius iki 
pat katedrai, publika piktinosi.

Jonas Žvinys IV b. klasės mo
kinys buvo prie gimnazijos du
rų nuo 3 vai. iki 6 valandai ji
sai matęs ir lenkų studentų su 
baltomis kepuraitėmis. Kada-gi 
lietuviai mokiniai vejami lauk, 
užtraukė Lietuvos inmų milicija 
ėmusi mušti lietuvius kas kuo 
įmanydamas: kumščiotais, šau
tuvų buožęmis, o studentai pa
galiais vydami išilgai prospek
to katedros linkui. Lietuviai bu
vo milicijos vejami beveik iki 
katedrai, studentai-gi tęsė savo 
darbų dar toliau.

Jonas žvinys gavo pagaliu per 
sprandų nuo studento. Ėjusi ša
ligatviais publika rodė pasipik
tinimo, kad mušami net maži 
vaikai.
Sužeista mokinė. Asmuo su aru 

žegnojasi. Karininkas var
toja kumščio.

Stefanija Kuktaitė VIII kl. 
mokinė atvyko ketvirtų valan
dų, pastebėjo, kaip minioje sto
vintieji studentai, mokiniai kė
liojo lietuvius; ji matė, kaip tū
las lenkas jau nebejaunas (gal 
valdininkas) su paprasta mėly
na keturkampia kepure ir are
liu eidamas pro šalį persižegno
jo tardamas: “Nareszcie” ir nu
ėjo toliau. Lietuviams užgiedo
jus Imnų, milicininkai ir studen
tai pradėjo vaikyti ir mušti lie
tuvius. P. Kuktaitė bėgdama ga
vo nuo milicininko per nugarų 
šautuvo buože apie 20‘ kartų, jai 
pargriuvus milicininkas kirto 
šautuvo smailagaliu per kojų ir 
smarkiai sužeidė, išplėšdamas 
kūno šmotų.

Kuktaitei bėgant toliau, vie
nas stovinčiųjų prie gimnazijos

tvoros karininkų rėžė jai kumš- 
čia per šonų. Milicininko vejama 
toliau, paspruko iš jojo nagų 
skersgatvėn.

Ji bę to mačiusi, kaip tūlas 
valdininkas kibo į stovinčias 

; mergaites kalbėdamas visokių 
ciniškių dalykų ir prasidėjus 
muštynėms mušė lietuvius mo
kinius kumščiomis. Kuktaitė ga
vo nuo jojo kumščia per petį.

P. Kuktaitė dar pamena, kaip 
dviem savaitėm prieš šių dienų, 
jai stovint su drauge ties gim
nazijos durimis, ėjo pro šalį 
lenkų karininkas su dviem pa- 
sipuošiusiom panelėm ir jųjų 
vienai išsitarus ciniškai, karinin
kas pasakęs: “prędko to gniaz- 
do xvyniszczymy”..

Jonas Kukta IV-b. klasės mo
kinys liudija matęs, kaip milici
ninkas stumdė ir šautuvu mušė 
mergaites, laukiančias pamokų 
karidoryje. Kuomet nulcmin- 
kai pamatė karidoryje ginm. 
direktorių p. Biržiškų nustojo 
jas mušę ir stumdę.

Išėjus kartu su mokiniais į 
gatvę. Kukta kartu su kitais bu
vo milicininkų vejamas ir muša
mas šautuvu per nugarų, gavęs 
mušti irgi nuo lenkų mokinių. 
Jam pasisekė pasprukti į Vil
niaus gatvę.

Vincas Kauza 8 klasės moki
nys neįleistas gimnazijon stovė
jo) minioje ir nuo labai girto mi
licininko gavo nugaron kumščiu 
net šesius kartus, bet ne labai 
skaudžiai, nes milicininkas buvo 
dikčiai įgėręs ir silpnai valdė 
rankomis; tas pats milicininkas 
silpnai laikydamasis ant kojų ir 
pasiremdamas kairia ranka ant 
šautuvo, dešine mosavo ore var

tydamas bėgančius. Toliaus Kau
za pastebėjo parblokštų ir mili
cininkų mušamų ilguose rūbuo
se asmenį, kurio, nors ir nepa
žino delei tamsumo, bet bėgo 
pagalbon ir pasilenkęs ėmė kelt, 
bet pats gavo taip smarkiai šau
tuvo drūtgaliu nugaron, kad 
parvirto per anų asemnį.

Skaitytoju Balsai
^■■Ai » r

z Il/jf ttrtikhtas Šiame ekprtuje 
nuamoMa Redakcija neatsako.]

REIKĖTŲ PATIEMS DAU
GIAU SAVO REIKALU 

RŪPINTIS.

Naujienų praeito panedčlio 
leidiny radau žinutę, kad chica- 
giškis dienraštis Herald-Exa- 
miner išleidęs naujų pasaulio 
žemlapį. Naujienos pastebi, kad 
tame žemlapy Lietuva ir dagi 
Latvija priskirtos prie Lenkijos.

Kapitalistinė spauda dažnai 
neatskiria Lietuvos nuo Lenki
jos. Chicagos beveik visi angliš
ki 'laikraščiai taip daro. Vis dėl
to yra ir tokių, kur geriau pain
formuoti ir tokios skriaudos 
lietuviams nedaro. Pav. Ameri
can Legion Weekly (No. 43) at
spausdino pasaulio žemlapį, kur 
Lietuva atribota nuo Lenkijos ir 
kitų valstybių.

Mums reikėtų neužmiršti, kad 
svetimieji, ypač amerikiečiai, 
maža žino apie Lietuvų dėlto, 
kad lietuviai mažai juos apie tai 
informuoja, tuo tarpu kad len
kai uoliai veda savo propagan
dų ir visados stengiasi perstaty
ti Lietuvų taip, kad ji neva esan
ti Lenkijos dalis, provincija. Į 
tokį apsireiškimų mes būtinai 
turėtume daugiau domės kreipti 
ir su tokia lenkų propaganda 
kovoti. Juk turime šviesių žmo
nių — ir advokatų, ir daktarų ir 
redaktorių, argi negalėtų jie 
dažniau rašinėti į anglų laikraš
čius ir informuoti Amerikos vi
suomenę apie Lietuvų? Tuo bu
du jie atremtų lenkų skleidžia
mus melus apie Lietuvų, ir sve
timieji nebedarytų mums nuo
skaudos, teisybę žinodami.

— B. Simokaitis.

Del A. Karaliaus at
sivertimo.

• (Atsiųsta iš Lietuvos)

Anupras Karalius gyvendamas 
Amerikoj buvo labai karštas ko
munistas. Jis ten padarė visuo
menei daug gal ir nebepataiso
mos skriaudos, prisidėdamas 
prie tokio darbininkams pragaiš
tingo darbo, kuri varė ir dar li
gi šiol tebevaro fanatingi ir už
miršę protauti “komunistai”. Bet 
galop jis susiprato. Būdamas 
toks uolus komunizmo idėjų 
skelbėjas, nuvažiavęs Rusijon 
padėti savo draugams plėšti ko
munizmų, patsai pamatęs ir 
piTiktiškai patyręs tikrenybę 
vykdomojo ten komunizmo, pa
sibaisėjo, ir vietoj prisidėti prie 
jo vvkinimo aktiviu darbu, vi
sai nuo jų atkrito ir pasidarė di
džiausias bolševikų komunizmo

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

, ..... ........................... ■ ■
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I.

N E kartų žmogus susimųstai ir stebiesi, kaip 
nuo visai menkų dalykėlių dažnai priklau

so svarbiausios tavo gyvenimo aplinkybės, žvel
gi atgal, ir šiurpuliai tave nupurto atsiminus, prie 
kokios baisios gyvenimo bedugnės krašto buvai 
atsidūręs.

Gatve eina sau vaikinaš. Eina, nieko nemą
stydamas, be jokio tikslo. Jis prieina skersgat
vį ir pasuka dešinėn, patsai nesižinodamas, kodėl 
jis.pasuko de^inėn^o ne kairėn. Bet ye jis susi
tinka jauna mėlynakę mergaitę, iv jo širdis ima 
smarkiau plakti. Jis susipažįsta su mergmte, 
veda ja— ii’ ji patampa jo žmona, ir motina. Betį 
duokime sau, kad tas vaikinas bųfų pasukęs kai- 
rėn, o ne dešinėn, ir niekados nebūtų susitikęs sų 
ta mėlynake. Kas• butų;buvę tada? Kas. butų 
atsitikę-su toms jo proto ypalySėmis,.kuries<jam

rodos labai svarbios pasauliui, ir su tais rimtais 
užsiėmimais, kuriems jis savo laikų pašvenčia?

Maždaug panašiai atsitiko su Petru Gud- 
žu; tolygus įvykis, permainęs visų jo gyvenimo 
bėgį ir sudaręs visų eilę atsitikimų, apie kuriuos 
čia ir papasakosime.

Vienų popietį Petrui einant gatve, kaž-kokia 
moteriškė pakišo jam spaudintų lapelį, tardama:

— Paskaityk, tamsta.
Petras buvo alkanas, suniuręs, tat šiurkščiai 

atsakė:.
— Neturiu pinigų. Nieko nepirksiu!
Jis mat manė, kad moteriškė jam kokį san

krovos skelbimų pakišo.
— čia niekas nei neparduodama. Tai pra

nešimas, — atsakė moteriškė.
— Bažnyčios? — paklausė Petras. — Mane 

kų-tik išspyrė iŠ bažnyčios.
— Ne, ne bažnyčios, — atsakė moteriškė.— 

Visai kas kita. Dėkis į kišenę.
Ji buvo senyva moteriškė, žilais plaukais.

lomai ,šy psptlujups.i Zįiirojo į<sunykusį,Uvpiply- 
Hiisį nepažįstamąjį ir graudeno:

— Perskaityk kada nors, kai nieko kita ne
turėsi veikti.
' < Petras įsikišo lapelį kišenėn ir ėjo sau to
liau, o*po valandėlės visa tatai užmiršo.

Petras mąstė— arba, geriau sakant, jo pil- 
.vas.’Ui/ištę už jį. Nes kada žmogus visų dienh ne

valgęs, o vakar irgi vos kavos puodukų ir duonos 
gabalėlį teturėjęs burnoj, tai visos jo mintys iš 
galvos nueina į pilvų. Ir Petras mąstė, kad jo 
gyvenimas tai, ištiesų, šuns gyvenimas. Kas ga
lėjo sakyt, kad dėl menko riestainelio, kurį jis pa
vogė, jis neteks savo lengvo darbo ir progos šiek 
tiek toliau prasisiekti? O Petras visuomet gal
vojo apie tai, kaip jis kada nors prasisieks, pra
lobs, turės daug pinigų, na, o kas turi pinigų, tam 
visa kas pasaulyj atdara — visokios linksmybės, 
visoki gyvenimo džiaugsmai.

Ir kas galėjo manyti, kad ta Smiterienč ims 
ir skaitys savo riestainius kiekvienų kartų, kaip 
tik kas pro virtuvę praeina? Bet ji taip darė, o dėl 
to dabar jam reikia kentėt. Jeigu ne tas menkas 
atsitikimas, jis gal ir dabar butų tebegėręs ar
batų, tebevalgęš duonų pas kurpiaus Smiterio žmo
nų, ir gal būt tebekurstęs Pirmosios Apaštalų 
Bažnyčios, kitaip Šventųjų Rolerių parapijiečius, 
kad išedus laukan kunigų Gamalielių Lunkų, o jo 
vieton kunigu pastačius kurpių Smiterį; o jis pat 
sai, Petras, butų buvęs jo pirmoji ranka.

Per dvidešimts penkerius Petro gyvenimo me
tus visados taip buvo. Jau jau, regis, įsikabins 
geron vietelėn, jau įstatys kojų į kopėčias, kurio
mis įkopus į laimingesnį gyvenimų — ir ve kas 
nors atsitinka, koks nors visai menkas dalykėlis, 
kaip kad, pavyzdžiui, pavogimas riestainio, ir jis 
vėl krinta žemyn, vėl puola į purvynų, į vargų.

Ir taip ėjo dabar Petras, pilvų diržu susiver
žęs, dairydamasis į visas puses ir galvodamas, 
kur čia gavus ko pavalgyti. Darbo jis butų galė
jęs gauti kiek tik nori, bet tai vis buvo sunkus

priešas.
Skaudi istorijos ironija.
Anupras Karalius pažino sa

vo padarytąsias skaudžias klai
das. Dabar jis gailisi. Betgi pa-

darbai, o Petras sunkaus darbo dirbt nenorėjo? j i b v d L]V(iPq 
Yra pasauly žmonių, kur duoną pelnosi savo rau-'dar nepakanka. Jei jis ištikrųjų 
menimis, ir yra tokių, kur gyvena savo buklumu. Į yra doras žmogus> tai privalo 
Petras priklausė pastarajai klesai, ir geriau be-. kaibeti ne apie snukių daužymą 
velijo kartais nevalgęs būt, ne kad nusižeminus' - - - - -•
ir dirbus sunkų darbų.

Eidamas Petras stebeilijos į akis kiekvie
nam, kų sutikdamas, norėdamas iškvost, ar ne
būty galima kam nors įsisukti. Kaikurie dirstel
davo ir į jį, bet niekas perdaug domės į jį ne
kreipė. Savo išvaizda jis buvo menkas žmoge
lis, mažo ūgio, sulysęs, vienas petys augščiau ne
gu antras, smulkiu smakru, išklaipytais danti
mis, rudais menkais ūseliais panosėj. Jo šiaudi
nė skrybėlė buvo sukiužus, jo rusvas iš antrų ran
kų pirktas švarkpalaikis visai nudryžęs, jo batai 
suplyšę.. Mieste, kur kiekvienas savo reikalais 
Užimtas skubėjo, šaudyte šaudė, argi, galėjo; kas 
kreipti domės į Petrų? Ar galėjo kam nors atei
ti į galvų, kad jame slepiasi neraini siela, kad jis 
gal yra savo rųšies didelis žmogus/ didvyris? Nie
kam. Niekam jis nerūpėjo, niekas jo nepaisė.

f. r ------------------------ jj
AtXBus daugiau),' j j|.

savo buvusiems bendradarbiams, 
bet turėtų atsilyginti su tais pi-
liečtais, kuriems jis savo veiki
mu yra pridaręs materialčs ar 
moralės skriaudos. Ir jei kitaip 
negali su jais atsilyginti, tai pri
valo visų kokiuo nors budu nu
skriaustų nors per spauda tin
kamai atsiprašyti.

Komunistai labai nepatenkinti 
tokiuo Karaliaus atsivertimu ir 
kiek galėdami stengiasi jį per
statyti kaipo vaidiliainį ir niek- 

• ša, bet' jie' vargšai savo apjakif 
me nenori žinoti, kad tokių.Ka
ralių butų tūkstančiai, kurie pa
žinę savo klaidas aprašytų apie 
bolševikų Rusijos komunizmų, 
tik visa nelaimė, kad daugybė jų 
nemoka rašyti.

i Lietuvos pilietis, -
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gaus nelaimes atsitikime Policy visiškai veltuiKalėdoms Prezentai
Kiekvie-

reikalui

Visiems žmonėms Bankas

100 jau beliko

PASIŲSKITE PINIGAIS KALĖDŲ DOVANAS, NUSISTEBĖJIMUI

BALTIC STATES BANK
dolerių turto New York City

Home Bank & Trust Company
Tai yra pasididžiavimas North Wcst Side

COMMERCIAL SAVINGS FOREIGN EXCHANGE REĄD ESTATE

nes jis parodo baisiai netikusį 
tvarkymą ir veidmainingą diplo
matiją. Yra visko gana ir net 
daugiau kaip gana visiems. Yra

Nedarbas yra toksai dalykas, 
kurio didelė šalis turėtų gėdytis,

Jei kas auštant nueina j New 
Yorko Centralį Parką, tai jis pa
mato tūkstantį visokių žmonių 
bemiegančių visokiose pabulkė-

Siunčiam pinigus 
Lietuvon ir j kitas 
dalis Pasaulio

likonų ir demokratų laikai^ ne 
socialistų. Bet jei žmonės neiš
mano kaip balsuoti už tą, ko jie 
nori, tai turi atkentėti.

aeina 
karnos

Ruatta & Serenelll 
817 Blae Island Avė.

Jei blogieji laikai nepatinka, 
atsimink, kad vaistas nuo jų yra 
žmonių rankose. Jei jie neišmin
tingai balsavo, tai tik jie patys 
kalti.

Dėkit reguliariai savo taupymui pinigus šin tvirtan valstijinin bankan, kurio turtas yra virš $6,000,000 
Tai yra saugiausia vieta; kurioje gali laikyt savo taupomus pinigus.

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

čia p risiančiu $1.00 už kurį 
atsiųskite man Kojolo buteliuką 
gydyti kojoms nuo šutinio.

Adresas

Kojy šutimas 
yra liga

LIBERTY TRUST AND 
SAVINGS BANK

Skubinkitės užsisakyt laivakor
tes BALTIC STATES BANKE, nes 
palydovas Vytautas Sauklis išvažiuo
ja su dideliu buriu keleivių Rugpjūčio 
(August) 4 dienų, nauju gražiu laivu 
— MOUNT CLAY. Kas nori turėt 
smagių ir be rupesnių kelionę iki pat 
Lietuvos, lai tuoj rašo i BALTIC 
STATES BANK, 294 Eighth Avė.,

Taigi parduodam laivakortes va
žiuojantiems Lietuvon ir iš Lie
tuvos.

1 vcrtelkų sutaisomų 
kad banksuto išvengus.

LAIVAKORTE IŠ NEW YORKO 
stačiai i HAMBURGĄ tik $125.00. 
Nesivėluokit su užpirkimu laivakor
tės, kad tilptumėt į šį laimingųjų ke
leivių būrį.

DR. A. MONTVID 
Lietnvia Gydytojas ir CUrargaa 

26 East Washintton St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 

Tąlephone Central 8862 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tol. Kedzia 7716

Vedėjas, kaip pardavime laivakor
čių, taip ir siuntime pinigų yra lie- 
tuvys: ZIGMUNTAS SONGAILA. 
Kreipkitės pas jį su visais reika
lais, kaip tai: apie laivakortes Ir 
siuntimą pinigų; apie išgavimą pa- 
sportų, pasidėjimą pinigus Lietuvos 
Bankoj ir tt.

A. OLSZEWSKI
3251 So. Halsted St 

Chicago, III.

se. Kaip tik išdienoja ilga vir
tinė vyrų, nusirengusių iki juo
stai plikai, skalbia savo balti
nius parko prūdo pakrašty. Vi
suose kituose parkuose dedasi 
tas pats ir tas pats dedas visoj 
šaly. Iš to yra aišku, kad dabar
tinė tvarka ^nepavejama” ir kad 
toji tvarka, kuri žmonėms teik
tų' teisingumą, namus ir darbą 
yra tik “kvaila socialistų svajo-

SKA1TYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolaa ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
At., Chicago, III.

Bile kostumeris darąs biznį su bile sekančiais skyriais

KOMERCIJOS
TAUPYMO
MORGECIŲ IR BONDSŲ arbaVAULT .1 - ' *•

Dirbijaa ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. IViso- kių - -- -

Susijungimas KRAUSE STATE SAVINGS BANK su 
HOME BANK & FIRST COMPANY padvigubino tvirtumą ir 
padidino, taipgi, padidino kiekvieną skyrių ir pagerino visas ap
linkybes.

Pasidaryk šį banką savo banku kiekvienam bankiniai 
1.0

Jūsų brangus Lietuvoje apkainuos. piniginę dovaną geriau, nei kad kitką pasiųstumėt. Jei pasiskubinsit 
i šį banką, tad pasiųsti pasieks prieš Kalėdas. Viską smulkmeniškai atliekame ir gvarantuojame pristaytmą

Kamp. Rooscvelt Road 
ir Kedzie St.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47 th St., Chicago, I1L 
Phone Drover S473

yra paskutinė diena veltui 
Nelaimės Policy

Dar Liko Apie 
100 Vietų

Liberty Trust & 
Savings * Bankas
Parduodam laivakortes ant visų ge
riausių linijų važiuoti Lietuvon ir 
iš Lietuvos.

Yra nariu Federal Reserve Bank ir pasiliekant po valstijoj 
valdžios priežiųra, instaiga stovinti ant saugumo pamatų, pasiti 
kėjimo ir patarnavmo visuose skyriuose.

Banko valandos: dienomis 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų:; utarnin 
kais ir subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Pastovus Jungtinių Valstijų 
girių plotas apskaitoma ant 450,- 
000,000 akrų, arba beveik vieno 
viso ploto ketvirtdalio. Iš šito 
skaičiaus 150,000,000 akrų yra 
Rocky Mountain kalnuose ir Pa- 
cifiko Valstijose; 90,000,000 ak
rų yra pastovus ūkiniai miškų 
ploteliai rytų valstijose ir pasi
liekantieji 210,000,000 akrų ran
das mažiaus apgyventose šiaur
rytinių ir rytinių valstijų dalyse 
ir Didžiųjų Ežerų srity.

Apie pusė tolimųjų vakarų gi
rių žemės priklauso valdžiai kai
po tautiniai miškai ir didesnė ši
tų miškų dalis yra nerakšti miš
kai. Rytinės girios yra privatinė 
nuosavybe ir*' didelėj didžiumoj 
yra iškirsti ir išnaikinti.

Šitas turėtų būti tautinio iš
laikymo programo baze, bet re- 
publikonų ir demokratų parti
joms rupi Amerika tik tiek, 
kiek jos gauna iš jos tuojaus, 
kaipo praleidžiamuosius pinigus. 
Ačiū tam niekas tautinio progra
mo nestato.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, I 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą atyų,
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. 
Nedėtomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
1112 West 35th Street

Po valstijos valdžios priežiūra.

Socialistai nekeršina blogai vi
suomenės tvarkai. Jie tik teisin
gumo nori, o jei visuomeninis 
teisingumas bus, tai praeitį jie 
praeičiai paliks.

Gaisrų atsitikimai, kaip pra
nešimai rodo, visoj šaly žymiai 
padažnėję dabartiniu atkritimo 
laiku, kuomet prekių vertė stai
ga puola žemyn.

Kiti menko biznio laikai paro
do taipgi gaisrų skaičiaus ir ug
nies sunaikintų prekių bei na
mų vertės didėjimą, čia gaisri
ninkai turėtų atsiskaityti sau 
nuostolius gyvastimis atsitiku
sius < 
gaisrų

PFNIG
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Paly.dovas Vytautas Sauklis par 
veš keleivius stačiai Lietuvon, apsi 
lenkdamas “Lenkų Koridorių” ir vi 
sas kitas kliūtis; jis patarnaus kelei 
viams visu kelionės laiku.

Geriausią Presentą padarysi savo giminėms Lietuvoje 
jeigu jiems ant Kalėdų parsiųs! keletą auksinų.

A. OLSZEWSKIS
Per 30 metų siunčia pasekmingai pinigus ir šifkortes 
Lietuvon. Visi kurie mėgino siųsti pinigus per naujus 
agentus ir tūlas Bendroves, dabar vėl gryžta prie 
Olszevvskio, persitikrinę, kad per Olszewskį siųsti pinigui 
greičiausiai nueina ir pigiau kaštuoja.

Norint siųsti pinigus ar šifkortes kreipkitės pas

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietą.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, DL 

Phono: Humboldt 5849

Dr. Maurice Kahn
Persikėlė į savo rezidenciją Tel.: Yards 994. Nakti
mis ir nedėliomis po pietų tel.: Oakland 1294

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso vai.: nuo 8 vai. iki 1Q ryte; nuo 1 iki 3 ir nuo 

7 iki 9 vai. vakaro.

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

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

Tik ką praleidome šešioliktą gimimo dieną, 
ną metą nuo 1905, šis bankas auga didyn ir tvirtin, kadan 
gi mes susilaukėme pasitikėjimą nuo tūkstančių lietuvių.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADeK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE. .
8% palukio mokama už padėtus pinigus

SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS

Ant Didesnių Sumų ,
Dabar galime suteikti labai žemas kainas ant siunčiamų užsienin pinigų. Specialiai žemos kainos 

ant didesnių sumų siunčiamų Europon. Atsiminkite, jūsų pasiųstais pinigais gali nusipirkti aukštos vertės 
dalykų.

Liberty Trust & 
Savings Bankas
Siunčia pinigus į Lietuvą, Lenkiją, 
Latviją ir kitur ir ima visą atsa
komybę užtrikrinimą, kad jie nu
eis į paskirtas vietas, šitas bankas 
yra didžiausia ir parankiausia in
stitucija siuntime pinigų Lietuvon 
ir kitur, nes Kaune yra musų ban
ko skyrius. Taipgi, mes norim at
kreipti jūsų domę į tai, kad pini
gai siunčiami Lietuvon telegramų 
per musų bankų ---- nueina, i 24 va-
landas ---- tai greičiausia. būdas.
Kurie negalite ateiti pas mus ypa- 
tiškai, tai atsiųskit mums money 
orderį nurodydami kur ir kam jus 
norit siųst pinigus; o mes tuoj pa
siųsim juos paskirton vieton ir pa
gal dienos kursą.

Home Bank & Trust Company
Milwaukee & Ashland Avenues.

Gelžkeliečių laikraštis “La- 
bor” nurodo, kad pigiaus yra sių
sti ketus (špižas) iš Francijos, 
Belgijos ir Vokietijos į Pacifiko 
pakraščio miestus vandeniu, 
kaip per Pittsburgų, Pa., arba 
Birminghamą, Ala. gelžkeliu. 
Tas, suprantama, tik parodo, kad 
gelžkeliai vedama sulig “Ameri
kos planu”.

Kojol 
išgydo kojas 
nuo iutimo

Išsirašyk Kojolo buteliuką, 
šiandien, vartodamas čia 

pridėta kuponą.

Net karo metu, kuomet, kaip 
kapitalistų laikraščiai skelbė, ša
lis buvo “pilna vokiečių šnipų”, 
kurie padegioję, kad “Amerikos 
pramonę sunaikinus”, nebuvo tiek darbo, kad jo užtektų vi 
tiek daug ir tokių didelių gaisrų siems. Sunkus laikai yra repub 
kaip pernai metais.

Kapitalistinė gamybos siste
ma, kuri kas keli metai išvysta 
save su didele daugybe pagamin. 
tų daiktų, kurių darbininkai, — 
kurie padaro didžiumą vartoto
jų, — negali išpirkti mažai už
dirbdami, žymiai automatiniai 
pasiliuosuoja nuo šito perviršio 
pagamintų, bet nepeskaidytų tur 
tų sudeginant. Ir šitame procese 
kapitalistinė sistema paaukoja 
kelis šimtus ugniagesių gyvas
čių per kiekvienus vadinamus 
“sunkiuosius laikus”.

WEST TH1RTY 
FIRST STATE BANK 

31st St., prie Wallace St.
CHICAGO.

Po valstijos priežiūra 
3% moka už taupomus pinigus 
Atsidary^

Pinigų Siuntimas. Keliauninkų Čekiai. 
Kapitalas $100,000.00. Perviršis $15,000.00. 

Atlik Banko reikalus pas mus.
Moderniškos pasidėjimui saugios dėžutės.

Delbiate Bank
* AND NOFtTH AVENUES’
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Žada bausti mirties 
bausme.

Būdamas kurčias neprietarin
gų žmonių balsams iš savo val
stijos ir kitų, teisėjas \Vebster 
Thayer, kurio atsinešimas teis- 
me buvęs stipriausiu veiksniu 
sudarymui neteisingiausios iš
tarmės nuo laiko Mooney bylos, 
Japkr. 1 d. nuteis Nicolą Sacco 
ir Bartolomeų Vanzetį mirti 
elektrinėj kėdėj.

Kada Mooney ir Billings dar 
vis tebesėdi, kada. Debs yra už 
krotų, kada Henry Pfabo, Sid 
Hatfieldo ir kitų darbininkų 
draugų užmušėjai yra mažne 
liuosi, kada vakarų Virginijos 
angliakasių vadai yra kaltinami 
žudymu delei baldvvin-feltsinių 
mušeikų pradėto naminio karo, 
šauktis i “teisingumą”, “beša- 
lingumą” ir kitas atitrauktybes, 
butų juokingiausiu dalyku.

Vienok būva psichologinių va
landų, kur net rami darbininkų 
klasės galybės ir vienybės de
monstracija panaudojimo verta.

Tokia valanda yra dabar. 
Amerikos darbininkai neprivalo 
praleisti Sacco’s ir Vanzeti’o nu
žudymo be įspūdingo protesto. 
Gynimo grupė Bostone paskyrė 
tris dienas prieš ištarmės pa
skelbimą — spal. 29, 30 ir 31 — 
kaipo laiką išreiškimui gilaus 
pasitikėjimo šitiem dviem pa
smerktiem darbininkam.

Komitetas ragina darbininkų 
organizacijas surengti masinius 
susirinkimus tomis dienomis. 
Jis taipgi pataria siųsti rezoliu
cijas reikalaujančias teisingumo 
šitieip dviem darbininkam pas 
Massachusettso govemorą Chan.

H. Cox ir teisėją Webster Thay
er kol spalis nepasibaigęs. Lite
ratūrą apie bylą galima gauti 
parašius pas gynimo grupę, jos 
nauju adresu: Ųox 37, Ilanover 
Station, Boston.

Telephone Boulevard 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, IB.

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

kaina.

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

$125 iki $150
Tik 500 phonogrophų su tokia 

į

liri TIII pasirinkime iš 24

Tik $34
I/ri TIII JuslJ Pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno nfp>| TIII 

adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu Wr| i !■ j 
. 1 phonographu. Ateikite pas mus ir mes • 

parodysime gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 meti) patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA- 
SIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖT! 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.

Frank Waitekaitis į
LAIKRODININKAS 

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

1827 So. Halsted St., 
Chicago, III.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų Įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

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

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 W. 341 h SU Chicago.

Tel Blvd. 9336

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 

dirbystės: armonikųj koncerti
nų, skripkų, rekordu visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir

laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam i kitus miestus kam ko reik 

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

DAUG SUTAUPYSIT
Pirkdami Lietuviu Rakandu Krautuvėse

.4
Krautuvės, 
taip pigiai,

negali taip pigiai parduoti, kaip Lietuvių Rakandų 
staką \ eiic-j cūbanLrutijusios rakandų krautuvės,

Musu mažos išlaidos, daleidžia mum • numažinti kainas taip žemai, kad nei joki rakandų krautuvė Chicago j 
Prie tam, turėjome progą nupirkti visą 

kad galime parduoti veik už pusę kainos.

SEKLYČIOS SETAS 
labai dailus setas.

puikiai paliruotas, tikra oda apjnuŠtas, 
aprūpintos dubeltavajs springsais. ši*-

____ ------------------------ ’25.00 vertės 3 šmotų velour arba tapestry iškimštas (over- 
• b.c/fed) seklyčios setai. Su liuosoms sprendžinų sėdynėms, 

Raudonmedžio arba Lt mulžinų užpakaliu ir apačia, labai brangus viršus įvai
ki.— -j- ------ , lf e SpajVose didelis pasirin- $98.00

K A Su pf.endžinų paduškoms rankoms pasidėti ( 
h: visur parsiduoda po $300.00. Mes pardv• sykiu tiek. Mes parduodame

$98.00 
arms) yra ver- 

parsiduoda po $300.00. Mes parduodame po $119

Tai yra 
aržuolo, 
sėdynės 
aukštos rūšies setas yra vertas du 

už

H 0 >MS ANGLIMS 
’»EčIAl

1 ib'' bailios išvaizdos, 
vi *:*Jnai apnike- 
l:.u .. 
ve'r, 
CVO'.l.c'

y? Inai
Didelė kurui 

Pilnai gvaran- 
lr užtikrinama 

; žsiganėdinimas
-56.75

KUKNINIS PEČIUJ

Yra dailus praktiškas i? 
ekonomiškas. Galimu kū
renti anglimis, arba, mal
komis ir yra subudavotas 
duoti patarnavimą visą 
amžj. Parduodam 30% 
žemiau jo vertės

$69.50

VATINIAI MAT 
RASAI

G-.Iima gauti visokio 
dyužlo; išpildyti pa- 
z!t»kta vata, tvirto au
deklo viršus, kampai 
apvala m susiūti. Da
bartinė vertė $12.00. 
Numažir.tr. iki

$6.75

ŠILDOMAS 
PEČIUS

Tai yra tikras kuro 
taupytojas. Tvirtai 
padarytas dailiai pa
lišiuotas nikeliais ap 
trimuotas. Turi pil
nos mioros kurui 
vieta ir labai pa
rankus.

$11.75

Dvi Ue u Rakandų
K •a ’tvės

5umhur». Ru,,. Stovu. SevtnųMacNMj, 
Taikinį Mathinu,Piano,, Ctc,

1930-32 Halsted St. - 4201-03 Archer Avė
Krautuves atdaros kas 
vakaras iki 9 valandai

Auksinai dabar
labai ATPIGO
DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS

siųsti pinigus Lietuvon pakol kursas žemas. Neužmirš
kite giminių su Kalėdų dovanomis. Pinigai jiems kuo- 
geriausia dovana. Nelaukite ilginus, siųskite šiandiena.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
parduoda laivakortes ant didžiausių ir geirausių linijų. 

'* Trečia klesa laivakortės iš New Yorko arba Canados iki
Piliavai-Karaliaučiui tik $110.00. Visą kelionę Lietuvon 
galima atlikti vien vandeniu, nekliudant Vokietijos nei 
Lenkijos. Tiesiai iš New Yorko į Piliavą arba iš Cana
dos į Piliavą.

DABAR EINA DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietu
voje įvairių dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po 
$7.00 vienas. Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo 
pinigus, pirk ko greičiausiai.
Del platesnių informacijų, reikale laivakorčių, pinigų 
siuntimo Lietuvon, Šerų, pasportų ir income taksi} kreip
kitės šiuom adresu:

Lithuanian Sales
Corporation

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

OFISO VALANDOS: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. Utarnin- 
kais, Ketvergais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedaliomis 10:00 
ryte iki 3:00 po pietų. Ofiso Vedėjas V. M. Stulpinas.

Generalis Ofisas:
LITHUANIAN-SALES CORP.,
414 Broadvvay, 
Boston 27, Mass.

LITHUANIAN SALES CORP., 
300 Savoy Theatre Bldg., 
VVilkes Barre, Pa.

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

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių jr jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūsles, 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 patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzamdnavimui. 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 Hgp.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida h 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.

85 South Deąrborn 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 
rvfn iki 1*00 Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v. ^NSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

z

MrDR.HERZMAN=W 
18 RUSUOS 

j Persikui nao 8412 So. Halsted St. 
į ąo No. 8318 So. Halsted St.

florai lietuviams iinomas por 22 
motu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas 
vyrą, motorą Ir vaiką, pagal naa 
jausiąs metodas X-Bay ir kitokia* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir I«baratorijai 1025 W 
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS) Nue 10—12 pietą 
Ir nuo 6 Iki 8 vaL rakande

Dienomis: Gana* 
8110 arba 857

Naktimis: Drezel
__  958 - Drover 418* 

GYVENIMAS: 3813 S. Halsted St 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai <ak

CANADIAN jj, PACIFIC

NAUJA 
TIESI KELIONE IS MONTREAL 

IKI DANZIGO.

Talephonali

i Cuiirnax>

1.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrinu 

nnterą ligose: rv 
reitingai prižfo 
Hu ligonę Ir kud* 
M laike ligos. 
<0929 S State «•

Chicago III

' DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovoa

Moterilką, Vyriiką Ir 
Vaiką Ligą.

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

valandos ryto iki 1 vai. po pie».
Telefonas Dreiel 2880
t ■ —

'j.......... 1','! ......................■ .............3

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 nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

............. .............................. ....... ............... ........... ---------------------

Tai. Auatin 787
DR. MARYA 

DOVVIATT-SAkSS.
I

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No

* 5208 W. Harrisoa St.
ValandoBi 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakaro iiskiriant nodlldienius. 
.........     —z

DR. M. STARU L1ONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų ■ 

3347 Emcrald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro

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

Tek: CanaJ 279
k...... ■■■■■..........      IHlZ

DR. P. ŠIMAITIS
' Naprapath

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

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

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

į ■ i , /

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, III 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—• vai 
Phons CanaJ 257

Pagabiausis susinešimas su Pilava, 
Kaunu ir Karaliaučium. 

VISA VANDENIU KELIONfi 
BE PASIVĖLAVIMO, 

BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais 

laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

Šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ...........,.............. $200.00
Trečios klesos ............................$110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa............................... $135.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railvvay Trafiko agentas

40 N. Deąrborn St., Chicago, UI.

BECKS DEPT. STORE
3323-25 S. Halsted St.

Užlaikytojo^ gerų

PLUNKSNŲ
čystai baltų zasų plunksnų 

svaras ..............  79c
Prima čystai baltų žąsų 
plunksnų svaras ______  98c

Rinktos baltų žąsų plunks
nos maišytos su pūkais $1.39 

čysti žasiniai pūkai ___  $1.98
Sampeliciii ant pareikalavimo.

■ PRANEŠIMAS: 
■

Siunčiame pinigus Lie- i
■ tuvon, prisiuntimas užtik- ]
“ rintas. ’ ■

Inšuruojame nuo ugnies, j 
namus, rakandus ir auto- ■

■ mobilius.
. Pąrduodame namus, sko- I

■ liname pinigus. ■

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St., J

Yards 2790
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■T

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

S Reumatizmas Sausgee:
Nesikankykite savęs skaus- !

■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu a
■ — raumenų sukimu; nes skau- H
■ dėjimai naikina kūno gyvybę į
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

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

nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 

5 pačtą 55c arba dvi už $1.05,. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”, augalais gydyties, I 
kaina 50 centų.

■ Justin Kulis i
■ 3259 So. Halsted St. Chhigo, III. ■
■ ■■ ■■■■■■■■■■>:■ ■■■■!

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk z

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavoja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Telefonas Pulln.'an 86* |
i DR. P. P. ZALLYS , 

Lietevys Dantistas
10801 So. Michigan Av^ Roaelanė 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
| Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

[
Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS Į
Lietuvis Dantistas

4713 Bonth Ashland Ave^ J
arti 47-too gatvlo g

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotells su 100 kambariu

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

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkals 
dieną ir nakti.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarain- 
kus nuo 9:80 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA,
1657 We.t 45-ta tatri, Chicago. IK

Telof. Boulevard 4552

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO, 

Elektriko Kontraktorius

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

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

* Turime puikiausią pasirinkimą nau- 
ių drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišeniui.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 b 
<ugščiau.

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

ržos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau- 

d pinigus atgal.

Atdara .kas vakaras iki 9 
ned. 1U‘ a —’

Suvedame dratus j senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motorus. ,
Užlaikau elektriškų reikmenų

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

’ Chicago, III.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Numa%25c5%25beir.tr


Subata, Spalio 29 d., 1921

Rooscvcll Road ai Halsted Street’Chicado

Pasižymėk savo įeigas atsargiai ir nu
spręsk kiek gali sutaupint; tada tikrai 
pasidėk, kad nereiktų imti.

Be abejones, turi banko accountą, prie 
kurio pridedi tūla sumą laiks nuo laiko. 
Kuris yra geriau, bet ne yra geriau, 
kaip reguliariškumas, turėjo taupymo 
įprotį.

Knygų katalogas Dykai
Prisiųsk 2č štampą po adresu:

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

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

Scandinavian - American Line

Moteris Temykite!
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu > lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Kam pirkti gatavus rubus, tiktai sumestus j krūvų, kad ga

lima už tokių pat kainų gauti padarytus ant užsakymo, iš geriausio 
materijolo ir pagal naujausių madų. '

JUOZAS ŠKUTAS 
Moterų Rūbų Siuvėjas.

3106 So. Halsted St.,
Ant antrų lubų.

Phone Yards 4568 >

Chicago, III.

ASHLANO DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgų 

gyvenimų. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimų ir silpnų 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“plateš” ir “bridges”, reiškia 
prastų maisto virinimų ir per
degamą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiausį 
maistų su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedėlioms. 
Tel.: Blvd. 9660

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 

______  iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,
1553 W. 47th Št^kampas So. Ashland

Klauskit Dr. Valtush

[ Specialistas Lijy »
DR. J. W. BEAUDETTE 1

Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė. 
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—10 P. M.

' Ned.: 2:30—4:80 P. M.
Telephone: Carai 464

T PILI A VA 
Laivas “UNITED STATES” 

LAPKR. 1 
Laivas “FREDDRIK VIII” 

LAPKR. 18
Visa trečia kliasa susideda iš ka- 
jutų dėl 2 ir 4 žmonių. Del in
formacijų kreipkitės prie vietinio < 
agento arba prie vieno iš Kėmpa- 
nijos ofisų:

S'candinavian-Anierican Line
27 Whitehall St., New York, N. Y. 
117 N. Dearbom St., Chicago, III. 
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn. 
248 Washington St., Boston, Mass.

Dr. Vaitush,O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins aklų. Įtempimų, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktų, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

, Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

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

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

..... .. ........   ■'* net*

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Mėsininkas išgelbėjo savo sko
lininko gyvastį.

Buvo toks atsitik imas. An- 
ton Jakzrotvski, mėsini ūkas, 
nuėjo pas John Turėk, tikslu 
iškolcktuoti iŠ jo $20, kuriuos 
jis buvo jam produktais įda
vęs. Jis įėjęs į jo namų, rado 
jį ant virvės laidojantį. Jis 
tuojaus ją savo dideliu peilių 
nupiovė ‘ ir tokiu budu išgel
bėjo savo skolininko gyvastį.

Turėk norėjo nusižudyti, nes 
matė, kad jis jokiu budu nega
lįs išmokėti savo skolos. Nes 
jis uždirbdavęs tik $10 savai
tei ir su tiek turėjo užlaikyti 
Savo pačią ir dar penkis ma
žus vaikus.

Mėsinihkas apie tai sužino
jęs, dovanojo ja nituos $20 ir 
dar atnešė pilną karbą mėsos 
ir kitą valgomų (kuktų.

Sugrįš prie priprasto laiko.

Chicago sugrįš prie priprasto 
laiko sekamą septintadienį. Ly
giai antrą valąndą ryto bus 
pavaryta dienos šviesai taupyti 
laikrodžiai vieną valandą atgal. 
Dabar vietos laikas susilygins 
su gelžkelių ir prekybos komi
sijos laiku. Prekybos komisi
ja pavarė savo laikrodžius vie
ną valandą atgal anuosyk, kar
du New York sugrįžo prie pri
prasto laiko. 1

Taigi neužmirškite pavaryti 
savo laikrodžius vieną valandą 
atgal sciplintadienio rytą.

Geras merginos pavyzdys.

štai kokiu budu Miss Marion 
apsigynė nuo piktadario.

Jaunas paktadarys užpuloč 
Marion Muir gatvėj, tik už pu
sės bloko nuo jos namų, 3626 
N. Marshfield avė., ir atstatęs* 
revolverį pareikalavo pinigų.

— Pirmiausiai aš ėmiau rėk
ti, pasakė jinai. — Piktadariai 
labiau bijo moters balso, kaip 
policisto. Paskui aš savo kumš
čiu šėriau jam j akis. Tai buvo 
ja m visai netikėtai nuo mer
ginos.

— Po to, pirma negu jis at
sipeikėjo, aš pabėgau, — pasi-

(Apgarsinimai)

Spalio 28, Nocl Bankui su
kako šešiolika metų jo gyva
vimo. Tai yra pažymėjimo ver
tas kaipo progreso tolyženga.

1905 įsisteigė kaipo privati
nis bankas, kuris susidėjo iš 
mažos krautuvėlės ant kampo 
Mihvaukee ir North Avės. Au
gimas, biznio ėjimas bei depo
zitai pertikrino poną Nocl, kad 
reikia įsteigti visai apielinkei 
banką ir kas kurt bankas au
go didyn ir didyn.

Dabar turi puikų budi ūką, 
galima sakyt, vieną iš gražiau
sių Chieagoj, kurį įsteigė ir 
persikraustė liepos 30 d. šių 
metų.

Kurič dar nėra aplankę Nocl 
banką, kviečiami apsilankyti 
bįlc kada.

Angustinas 
Baniulaitis*

Rorsiskyre su šiuom pasauliu 
spalio 28 d. 1 v. ryto. Paliko 
[lideliame nubudime savo mote
rį Agotą, sūnų Augustina ir 
dukterį Kilia. Paėjo iš Nau
miesčio miestu, Šlakių.: apskričio. 
Laidotuvės atsibus Spalio 31‘ d. 
įš ąlamų po .numeriu 722 W.,‘ 21 
PI. į ’ ApvaizdosfDievo'* bažnyčią 
įš ten į ŠV. Kazimiero Kapines. 
Visi gimines ir pažystami kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

. Nubudus moteris < Vi

Agota Buniuliene. >.■

' NAUJIENOS, Chicago. IU.

sakė jinai.
Tai mat kokiu budu galima 

kartais nuo piktadarių apsi
ginti.

500 advokatą parašė peticiją^ 
reikalaujančią, kad butų teis

mai naktimis.
Penki šimtai Chicagos advo

katų pasirašė po peticija, reika
laujančia, kad bylos butų ve
damos Municiapliniainb Teisme 
naktimis. Peticija įduota Mu
nicipalinio Teismo teisėjams, 
kurio dabar laike mėnesinį su
sirinkimą. Sakomu, kad teisė
jai gal sutiks įvesti naktimis 
teismus. ’

■ ----------------------------------------------

Gavo $100 pabaudos už parda
vinėjimą negeros mėsos.

Joseph Ladecky, 5225 S. Ko- 
lin avė., tapo nubaustas užsi
mokėti $100 pabaudos, už par
davinėjimą nesveikos mėsos, po 
10 centų svarui. Sveikatos in
spektoriai surado, kad jis par
davinėjo mčsą/ nesveikos kar
ves ir už tai patraukė jį atsa
komybėn.

Rado gazu užtroškusį vyrą.
Policija rado užtroškusį ga

zu George Garrity, 26 metų 
amžiaus, po num. 9 N. Sheldon 
avė. i

Sugavo du piktadariu, kurie 
apiplėšė 20 moterų.

Vakar policija sugavo du 
piktadariu, kurie apiplėšė dvi
dešimt moterų gatvėse. Tai bu
vę labai drąsus ir daug žalos 
žmonėms pridarydavę, bet ga
lų gale pakliuvo ir patys.

Bėgyje 21 valandų pavogta 
Chieagoj 15 automobilių.
jpMm • • r •

Nedarbas mažėja.
Sakoma, kad pastaruoju lai

ku Chieagoj žymiai sumažėjo 
nedarbas. Pranešimai rodo, 
kad bėgyje paskutinių kelių 
menesių apie 11,000 darbininkų 
sugrįžo dai’baįi, kas reiškia 

kad ant 8 nuošimčių nedarbas 
sumažėjo. 'į .

Kituose mieštuose nedarbas 
dar vis eina didyn.

Apiplėšo smuklę.
Du piktadariai įėjo į smuk

lę, po num. 2550 Blue Island 
avė., užrakino smuklininką 
James Flanagan, ir vieną kos
iu m<Tį užpakaliniame kamba
ryj ir pavogė iš regis torio $400.

Teisėjas atsisakė bausti 
pikietininkus.

Teisėjas C. M. Focl atmetė 
bylą, užvestą Chicagos baksų 
kompanijų prieš dallydžius, už 
pikio (avimą laike streiko.

Mokyklų perdėtiniai prašo 
pakelti algas.

Keturiasdcšimts septyni vie
šųjų mokyklų perdėtiniai para
šė apšvietus komisi jai peticiją,

(Apgarsinimai)
SUMANIAUSIAI PADARYTA

MAŠINA

žmogaus kūnas yra suma
niausiai padaryta dirbamoji 
mašina.a Paprastai, visokiuose 
atsitikimuose su visokiomis 
mašinomis, turi būt labai pri
žiūrimos, kad savo veikimą iš
duotų ir be dilimo nei plyši
mo. Trinerio Kartusis Vynas 
yra idealis aliejinis prirengi- 
mas, kuris gelbsti veikt maši
nai lengvai. Jis prigdbsti su- 
gromuliojimą, išvalo visokias 
atmatas ir sutvirtina sistemą. 
Jis skanus ir nepa'daro jokio 
skausmo, kad ir opiausiems vi
duriams. Be šių reikmenų ne
gali apsieiti nei vienas mamas, 
nes p. James Kabela rašė mums 
rūgs. 3, 1921, iš Limon, Colo.: 
“Prisiųsiut. tuojaus man 6 bu
telius Trinario Karčiojo Vyno, 
nes mums C jo = reikia. Miiino 
moteris nebūva be jo, nes lai 
yna didelė namuose gyduolė. 
Siųskite tuojaus. f Jūsų vaisti
ninkas, arba vaistų pardavėjas 
turi visokias Tranerio gyduo- 
ląs į, s taką, bet .reikalauk, vien 
Trinerio J [ '• »' •>! 

reikalaujančią pakelti jieitis al
gas. Pradinių mokyklų perdė
ti iriai prašo mažiausios algos 
$3,(MM) pakeliant jos iki $6,000 
bėgyje devynių pietų tarnybas. 
Gi vidurinių (Irigh schools) mo 
kyklų perdėtiniai prašo algos 
$4,300 pakeliant jos iki $7,(MM) 
bėgyje septynių mehj tarnybos.

Daliar pradinių mokyklų per
dėtiniai gaudavo algos nito $2,- 
500 iki $4,200, gi vidurinių mo
kyklų perdėtiniai gaudavo al
gos nuo $3,700 iki $5,11)0. Pe
ticija perdučta finansų komite
to nariams.

Privertė patelefonuoti draugui, 
kad šis atneštų piktadariams 

$150.

P. Muro, 1939 Evcrgreen 
ąve.; ■(’. Baker, 1000 W. Chi
cago avė.; C. Aniszewski, 1314 
Gomeli avė., ir dr. G. J. Gor- 
don, 845 Mi1waUkce avė., pra
nešė policijai, kad apsiginklavę 
du piktadariai priverto pir-
muosius tris paprašyti telefo
nu Fas-taroję, kad šis atneštų 
jiems $150. Ir Dr. GoTdon, nie
ko blogo apie tai nomintydh- 
mas, atnešė jiems mirodyton 
vieton tuos $150. Gi kada Dr. 
Gordon’as pasirodė, piktadariai 
apipuole jį ir atėmė iš jo tuos 
$150.

Suaerštavo 7 automobilių 
vagius.

Policijai pasiseku suareštuo
ti septynis automobilių vagius, 
kurių tarpe randais du (Įver
ia n d Motor kompanijos auto
mobilių pardavėjai. Sakoma, 
kad šie piktadariai buvo suor
ganizavę. dvi, didžiaiusias auto
mobilių vagių saikas Chieagoj, 
ir kad, kaipo jų suareštavimo 
pasekme, dabar suras daug pa
vogtų ąutomobilių.

Lietuviu Rateliuos
Žodis į Chicagos lietu.-, 

vius muzikantus.
Draugai Muzikantai! Yra 

svarbus reikalas, kurį mes tu
rėtume atlikti. Kalbu apie su
organizavimą Lietuvių Orkest
ro, — orkestro, kurs tikrai to 
vardo butų vertas.

Kilos tautos turi geTų orkesit- 
rų, kurių koncertais žmogus 
gali tik gėrėtis. O mes ką tu
rime? “Benus”, kur sugeba 
šiai]) taip buliuose šokėjams pa
griebti ir iš kurių daug nerei
kalaujama. Bet geros muzikos, 
kurios tegaili duot tik geras or
kestras, neturime.

Lietuva atgijo, iškovojo savo 
tiepriklausoybę, po ilgų šimt
mečių baudžiavos ir pavergimo. 
Lietuva laisva, noprildausoi.ma 
valstybė, Respublika. Jaučia
mės vėl beesą pilnateisiai žmo
nės ir piliečiai, kad ir svetur 
gyvendami. Tatai priduoda 
mums daugiau ūpo ir pasitikė
jimo savim. Mes norime (ir 
kultūroj būti lygus su kitomis, 
tautomis, su kitų tautų žmonė
mis. Stengkiniės savo kultūrą

J
Naujas 

Europos Žemlapis
su .

Lietuvos Rubežiais
. Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusiją 
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau
Naujienų Knygynas

1739 So. Halsted St./ 
Chicago, III.

. ....

SKAITYKIT IR PI.ATINKIT 
“NAUJIENOS”

celti. Muzika yra viena svar
biųjų žmonių kultūros apraiš
kų. Organizuokime gi savo 
. iegas lietuvių muzikai kelti, ją 
žmonėsę populiai’izuoti, žmo
nių skonį muzikai auklėti.' Tu- 
ai mes galime padaryt turėda

mi tikrai getą, tinkamai išsila
vinusių muzikantų orkestrą, 
kuriuo galėtume patys dit|žiuo- 
tis ir kurio virpančiais garsais 
džiugintume ir guostume žmo
nes, klausytojus.

Aš čia nieko nenustatau,. pa
duodu lik patį sumanymą ko
legoms hniizkininkains. Noriu 
išgirsti jų bailsą, jų pritarimą. 
Manau, kad tuo reika
lu savo mintims išreikšti “Nau
jienos” neatsisakys mums vie
tos [Prašom.—“N.” Red.].

Tat atsiliepkite, kolegos. Jei 
bus pri tarimo, veikiai galėsime 
nuskirti vietą ir dieną savo su
sirinkimui, kame pąma tingai 
pasitarę galėsime pra/dot orga
nizavimo darbą.

1— Vienas Muzikininkų.

Pranešimas
Liet. Darbininkų Tary

bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininkų 

Tarybos konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
West 23 Place.

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

A. L. T. Sandaros 25 kuopos extra 
susirinkimas bus pėtnyčioj, Spalio 
28 d., 816 W. 31 St. Raymond Chapel 
švet. 8 v. v. Turim balsuot Sandaros 
Centro valdybos viršininkus, taipgi 
pagaminti įnešimų Sandaros seimui ir 
daugiai! svarbių reikalų atlikti.

Subatoj, Spalio 29 d. Sandaros 25 
kuopa rengia šeimynišką vakarėlį po 
No. R31 W. 33 Place, Fellnflyship sve- 
tainoje. — Nikodemui Krukanlui išlei
stuves ir pp. DamijonaiČiams priėmi
mą. Damijonaitis ką tik sugrįžo iš 
Lietuvos. Vakarėlio pradžia 9 v. v. 
Visus kviečia Valdyba.

DIDELI DEBATAI, Prof. Scott 
Nearing prieš Prof. Earl Dean Ho- 
wardų, Nedėlioj, Spalio 30, 2:30 vai. 
po pietų, Ashland (Boulevard) Audi- 
toriume, kampas So. Ashland Blvd. ir 
W. Van Buren g-vė.

Debatuojama Klausimas:
“Ar vadžios aparatą bei industri

jos nuosavybę ir administraciją turi 
paimti darbininkų klesa į savo ran
kas, idant jos interesus išlaikius ir 
išgelbėjus civilizaciją, nuo susmuki
mo?”

Įžangos mokesnis, perkant biletą 
išanksto, 35c. Prie kasos 40c., įskai
tant karo taksus.

Biletus galima gaut: Naujienų ofi
se. Kurie supranta angų kalbą, pri
valėtų dalyvauti šiuose debatuose-

Melrose Parko Lietuvių Amerikos 
piliečių Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks* nedėlioj spalio 80 d. Y. 
WaitČiulio svetainėj, kamp. Lake ir 
23 gatv.; pirmą vai. po pietų, Melrose 
Parko ir apielinkės lietuviai, kurie 
dar nepriklauso Šiam kliubui, yra 
kviečiami atsilankyti ir įstoti, nes 
kliubas yra numažinęs įstojimo mo
kestį tik 6 mėnesiams. Dabar kiek
vienas gali įstot už viena dorelį, tik 
nesenesnis kaip 40 metų amž.

— Prot. Raštininkas.

West Side. — D-ro V. Kudirkos 
D-jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
subatoj spalių 29 d., Meldažio svet. 
Pradžia 8:00 vai. vak. Draugai,- ma
lonėkit visi atsilankyti susirinkiman, 
nes yra daug svarbių reikalų apta
rimui. Be to, laikas daryti prisiren
gimų Naujų Metų vakarui.

— Nut. Raštininkas.

L. S. S. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, spalių 30 d. kaip 
10 vai. ryto p. Meldažio svetainėj. 
Visi kuopos nariai prašomi susirinkt 
laiku, nefr daug svarbių reikalų turi
mo: L. S. S. VIII Rajono konferen
cijos protokolas, L. S. S. viršinin
kams nominuoti blankos ir tt. Pra
šoma atsilankyti ir tie, kur norėtų 
.stoti kuopom — Valdybų.

i
T. M. D. 22 kp. mėnesinis susirin

kimas bus 30 spalio, 2rą vai. po pie
tų Fellowshit> House, 831 W. 33rd 
PI. Malonėkite visi nariai atsilan
kyti ir atsivesti svečių, nes yra la
bai svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

L. S. S. VIII Rajono Ccntralinio 
Koipiteto, susirinkimas įvyks sekamą 
pij-mjadienįJ spalio/ 81 d. /‘Naųjįonų” 
nume. Pradžia’7:30 val.’.vhk.' Visi 
Ceritr. Kom. nariai 'malonėkite pri
būti laiku, nes; turime daug svarbių 
reikalų' aptarti.

— J. J. Čeponis, sekr.

Lietuvių švietimo i Draugija rengia 
prakalbas su pamarginimais nedėlioj, 
spalio1 30, 7:30 y. v. Raymoųd Cha
pel salėj 816 W. 31 gt. ‘ 'Įžuhga.'.mc- 
mokama. — Komitetas!

PRANEŠIMAI.
E. Chicago, Ind. — Lietuvių Ame

rikos Ukesų Kliubo priešmetinis su
sirinkimas I^U8 laikomas Spalio 80 
d., A. Kairio svetainėj, 2 vai. po pie
tų. Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turėsime apart naujos valdybos 
rinkimo dar daug kitų svarbių rei
kalų ąptaiti.

Nut. Sekr. A. Mazillis.
—   r -■y■■■»*■

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

Žydų Socialistų Dainuojamiosios 
Draugijos koncertas. — Ateinančio 
lapkričio ųien. 13 dieną žydų Socia
listų Dainuojamoji Draugija ruošia 
didelį koncertą Aryan Grotto Temple 
teatre, Wabash Avė. ir 8-ta gatvė. 
Toje draugijoj spiečiasi geriausiom 
žydų dairtinkų jie^os, tatai jos kon
certai vislios turi geriausio pasise
kimo. —

Town of Lake. — Gvardija D. L. 
K. Vytauto No. 1 laikis savo susi
rinkimą nedalioj spalio 30, 2 vai. po 
pietų šv. Kryžiaus parap. salėj. Visi 
nariai būtinai susirinkite, svarbu.

— Rešt. W. Sharka.

L. D. L. D. 19 kp. susirinkimas 
įvyks nedėlioję spalio 30 d. 11 vai. 
ryto,/‘Naujienų” name. Visi nariai 
meldžiami atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų, bus rinkimai , Pildomojo 
Komiteto; taipgi bus dalinamos kny
gos, da ir už pereitus metus.

— A. F. Kazlauskas.

L. S. S. VII Rajono vakaro rengimo 
komiteto susirinkimas įvyks subatoj, 
spalįo 29 d., 6 vai. vakare, “Naujie- 
nų”-‘- name. A. 'KtmjČžu.

Briditeport. — Draugijų Susivieni
jimo susirinkimas bus panedėlyj. 
spalio 31, 7:30 v. v. Mildos salėj, 3138 
So. Halsted. Visų draugijų atstovai 
ir valdybos būtinai susirinkite. Tu
rimo daug svarbių reikalų apkalbėti, 
taipjau bus rinkimas darbininkų ba
liui, kurs įvyks lapkr. 13 Mildos sa
lėj. — Valdyba.

Roseland. — R. L. D.' S. $. Ben
drovės visų šetininkų susirinkimas 
įvyks .pirmadienį, lapkričio 7 d., 7130 
vai. Vak. J. Stahci'ko svet., po num. 
204 E. 115 gat.

Direkcija aprinko pirkimui sevtai- 
nę. šiame susirinkjme bus svarsto
ma jos pirkimo klausimas. Todėl 
malonėkite visi Šerininkai susirinkimo 
dalyvauti. — Direkcija.

Draugystės Adomo ir Jievos, mė
nesinis susirinkimas įvyks septinta
dienį, spalio 30 d., 2 vai. po pietų Mc 
Kinley Bark svetainėj. Kadangi 
bus daug svarbių reikalų aptarti, tat 
mal čmSk lt e -vte i * sihtnitytt.

— Thos Z., Prot. Sekr.

Svarbus susirinkimas. — Chicagos 
Centr. Org. svarbus susirinkimus 
įvyks spalio 31 d., lygiai 8 vai. vak. 
šv. Jurgio parap. svet., 32-ra ir Au- 
bum gat. Susirinkime būtinai pri
valo dalyvauti Federacijos apskr Lie
tuvių Tarybos ir L. L. P. Ch. ir apiel. 
apskr. atstovai nes turime užbaigti 
atsilankymo atstovo Chicagon reika
lus ir paskirti likusius pinigus. Taip
gi kviečiami ir tie, kurie aukavo do
lerius presos reikalui. Vaduojantis 
nutarimu bus grąžinami doleriai.

Chi. Centr. Arg. atstovo priėmimo 
komi t.

J. A. Mickoliunas, Pirm.
E. * Statkiene, Rašt. ir Ižd.

"ašmenp jieskojimaT
JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO AN- 

tano Karvelio, Kauno rėd., Utenos 
apskr., Anykščių miestelio. 5 me
tai atgal, gyveno So. Omaha, Nebr. 
Malonės atsišaukti, arba žinanti teik
sis pranešti aderesu.

KLEMENSAS STRALA, 
2400 Grand Avė., Sioux City, Iowa.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS JUOZO 
Varnaičio ir Juozo Klimo, kurie se
nai gyvena Amerikoj. Paeina Alvi
to valsč., Vaičlauškių kaimo. Ka» 
žinote apie juos praneškite, nes yra 
laiškas iš Lietuvos.

F. VAITIEKAITIS, 
1827 S. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU ZENONO NAGRECKIO 
ir brolio Antano Kernausko. Jie pa
tys malonės atsišaukti, arba juos ži
nanti teiksis pranešti.

ROŽĖ KERSNAUSKIUTĖ 
1347 _ isth St.,

* East Moline, III.

^SIŪLYMAI KAMBARlĮl"
PARDAVIMUI RAKAN1 )AI 

(furniture) <lcl 4 kambarių. 
Parduosiu visus sykiu. Rakau < 
dai gerame stovyje.

1108 N. Paulina St.

IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
vienam arba dviem vyram; su valgiu 
ar be valgio. Matykit po No. b45 
W. 32-nd St., antros lubos.

KAMBARIS ANT RENDOS 
dviems vaikinams arba dviems mer
ginoms arba vedusiai porai. Kapi- 
bans iš fronto, : didėlis, •' šviesus , iv 
Šiltas ant' 2-rų ‘lubų. Su valgiu av 
be valgio.

J. h.,
708 W. 21st PI.

■*“’.........................................,*,y.
RbzNDAl puikus kumnans 

vięniim arba dviem vyram.’Re 
valgio.

r * 5 So. ‘ Union > Ąvę. i
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JIEŠKAU kambario
Sidės apiclink* r, vienam arba 
dviem vaikinam; su valgiu ar 
be valgio. Meldžiu pranešti 
laišk’.».

B. NIEDVARAS
2329 W. 22nd Place.

l

JIEŠKAU KAMBARIO PRIE MA- 
žos šeimynos, vienam arba dviem. 
Geistina, kad kambaris butų šviesus 
Ir kad valgį namie pagamintų, ant 
Bridgeporto ar 18-os gatvės. Turin
ti, malonėkite pranešti.

J. STERBIS, r
3336 S. Halsted St. ;

ISRENDAVOJIMUI I
PARENDAVOJU LYBERTY 

salę mitingams, vakarams, 
liams ir veselijoms. Kam 
reikalinga, kreipkitės, N. 
3000 So. Union Avė.

ba.-
bus

B.

PASIRANDAVOJA VIETA 
tinkama dėl valgyklos, arti aug- 
štesnės mokyklos. Atsišaukite 
1900 W. 63rd St. kampas Lin
coln St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 2 MOTERŲ Siuvi
mui burlap maišų rankomis.

4801 S. Mapleyvood Avė.
Tel. Lafayette 3992.

REIKIA MOTERŲ SORTAVI 
mui skudurų. Gera alga.

MILLER & COHN
1416 Blue Island Avė.

REIKIA PATYRUSIOS PAR- 
davėjos. Gera alga, nuolatinė 
vieta. Turi kalbėt lietuviškai ir 
lenkiškai. Atsišaukite Bocks 
Dept. Store, 3645 S. Halsted St.

REIKTA MERGINŲ DIRB- 
uvės darbui.

Atsišaukite
JOSLYN MFG. CO.
37th ir Morgan Sts

REIKALINGA JAUNA LIE- 
tuvaitė į valgyklą, (weiterka).

PALULIS CAFE,
3200 S. Halsted St.

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui popierų. Gera 
alga, Republic Waste Paper Co., 
1039 W. Congress St., Tel. Hay- 
market 856.

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. NAMAI-2EME fVAIRŲS SKELBIMAI
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
skudurų sortavimui. 
dėly j pasirengę dirbti, 
kad mes daugiau mokame nei 
kitur. Nuolatinis darbas.

HARRY DRAY 
1447 Blue Island Avė.

Ateikite pane- 
Patirsite, 

kur

RiJKlA senos niGhr> trijų 
mažų vaikų padaboti, arba jau 
nos mergelės. Malonėk't j atsi
šaukti vakarais, 2 H. užpakaly.

JOSEPH RUSECKAS, 
2545 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VH<( l|< MOIF.K^

REIKIA moteries arba vyro, 
lopymui maišų su mašina; tu
ri turėti biskį patyrimo ant ma 
šinos, mes išmokinsiu! toliau. 
Atsišaukite nedėlioj arba panc- 
dėlyj. M. S. GOLDBERG 

1508 Newberrv A ve.

PARDAVIMUI MAxWELL 
mašina naujai malevota, atrodo 
kaip nauja.

» 3518 \Vallace St.
H

PARDAVIMUI GROSERNfi ir 
bučernė su namu ar be namo. 
Pinigų darymui vieta. Parda- 
vimo priežastis, turiu kiti, biznį. 
7301 S. Western Avė.

Į ŠTAI KUR PROGA PASIDARYTI 
pinigų — gali pirkti vieną iš musų 
Oakland 5 pasažierių touring auto
mobilių, kuris naujas pardavinėjamas 
po $1,445.00 ir reguliariai parduoda
mas po $750, kaip kad vartotas au
tomobilius. Mušt) kaina šią savai
tę $850.00, sutaupymas $400.00. Ga
li parduoti šį automobilių pavasaryj 
ir padaryti pinigų.

Pardavėjai automobilių perka juos 
už šią kainą ir parduos tomistai pa
vasaryj už daug aukštesnę kainą.

Pirk dabar, o sutaupysi pardavė- 
1 jo pelną.

Atdaru vakarais ii- nedaliomis. 
Dirbtuvės šaka

OAKLAND MOTOR CAR CČ. 
2426 Michigan Avė.
Tel. Caluinet 5310

PARDAVIMUI 2 AUTOMO- 
biliai, arba priimsiu mainais 
lota. ■

A. GRIGAS 
3114 So. Maistui St.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
lę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas, kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavų springsų

REIKIA DARBININKU
__________VYRŲ_________

VYRŲ REIKIA. GALI PA-
daryt $10 j dieną. Gera proga "=3.

” ’ , . mnnto atada, 1922 So. Kedzie Avė.vyrui turinčiam $300 kapitalo. 
! Pinigai saugus. Patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės, 105 N. 
Clark St., Room 525.

VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI I Di
delę Taxi kompaniją. Uždarbis $100 
iki $150 į savaitę, nuolatinis darbas. 
Išmokinsime viską. $300 kapitalo 
pradėsi biznį. Buk pats bosu. Ateik 
šianden prisirengęs dirbti. Atsišau
kite 82 W. Washington St., Room 52§.

REIKIA ŽMOGAUS SU $3,000 — 
*4 interesas į einančią kompaniją. 
Tavo pinigai bus gvarantuoti, daiktas 
patentuotas, sykiu darbas, alga $700 
i mėnesį užtikrinta, patyrimas nerei
kalingas. Ateik nedėlioj nuo 1-os 
vai. iki 6 vai. prez. Wm. Wolfe, 
2476 Archer Avė., arti Halsted St.

REIKALINGAS geras kriau- 
čius ant seno darbo. Gera užmo
kestis, darbas ant visądos. Atsi
šaukiu Columbia Cleaners & Dy- 

.ers, 4823 So. Ashland Avė.

■1 1 r —
REIKIA PATYRUSIO DUO- 

nos išvažiotojo. Darbas 
Commission. Atsišaukite

1411 So. Halsted St.

TURIU PARDUOTI 6 KAMBARIŲ 
rakandus.
leidžiu miestą. Pirkęs 
galės pasilikt tame pat flate.
$30.00.

Pardavimo priežastis ap- 
miestą. Pirkęs rakandus, 

Renda

MURPHY, 
4210 S. Albany Avė. 
Tel. I.afayette 2755.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
rakandai gerame stovyje beveik nau
ji, visus arba atskirai. Taipgi gali 
paimti ir kambarius.

Atsišaukite
AL. JURGUTAVIČIA

3213 S. Lime St., 2 augštas

PARDAVIMUI ŽALIO PLIUŠO 
seklyčiai setas, vėliausios mados ga
rinis pečius ,supamoji kėdė, mažas 
skaityklai stalelis ir tt. Viskas kaip 
naujas.

Atsišaukite
1937 No. Cravvford Avė., 1-as Apt.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI MAŽA BE- 

kernė su restauracija, labai pi
giai. Gera proga dėl poros be
kertu arba kas nori lunch room 

ant biznį, 817 E. 115 St., PirUman 
'2128.

REIKIA MERGINOS AR j 
našlės, kuri galėtų dirbti saliu- 
ne už baro arba prisidėti prie 
pusės. Meldžiu atsišaukti, J. B., 
1715 W. 46th St.

AUTOMOBILIAI

REIKIA PATYRUSIOS mer
ginos, teisingos išmokėjime pini
gų ir kritiškam darbui j drabu
žių dirbtuvę. Turi kalbėti lietu
viškai. Puikiausia proga. Atsi-j 
šaukiter Adresas 248 Naujienos

PARDAVIMUI TROKAS, TINKĄS 
visokiam bizniui: grosemei, bučernei 
ir tt. uždaryta body ir užrakinamas. 
Geri tajeriai. Parduosiu pigiai — 
kaip ir už dyką.

1606 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne geroj vietoj, lietuvių 
apgyventa. Biznis išdirbta, per 
daugelį metų. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos, 710 VV. 
33rd St.

IIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN^

PARDAVIMUI 1921 DORT 
automobilius. Didelis bargenas. 
Pardavimo priežastis, važiuoju

Lietuvą. Atsišaukite, 
2941 W. 39th St

PARDAVIMUI Bučernė IR 
grosemė, labai pigiai; biznis ei
na gerai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Atsišaukite, 
1834 Cana'lport Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė su namu ar be norno. geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite
4015 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosemė geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. At
sišaukite į Naujienas klausda
mi 429.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ 
krautuvė. Parduosiu pigiai iš 
priežasties ligos. Atsišaukite, 

2700 Wallace St.

PONO RANDAUNINKO ATIDAI 
$5 iki $10 j mėnesį nupirks % arba 
Vi akerio vištoms vietos, mos pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą. 

, nedė- 
liomš, arba 1620 Ashland Block, 155 
N. Clark St. Daugelis namų subdivi- 
zijai. Imkit Archer Av. kąrą. Kreip- 

_ kitės arba rašykit.
PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS -----------------

barbernė. Maišytų tautų apgyvento] | r..Z“..".": 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai prie nj(j groserne. 
Ashland ir 46th St.

Atsišaukite z
1551 W. 46th St.

PARDAVIMUI NAMAS SU BIZ- 
, Namas mūrinis, 2 fla

tų aukščio 3 pagyvenimų ir Storas. 
Namas randasi ant Bridgeporto. Turi 
būt parduotas labai greit. Atsišau- 

. kitę 3246 S. Halsted St. Tel.: Blvd. 
PARDAVIMUI BUčERNe ir 3514 W. Wisher.

grosemė. Parduodame pigiai ir | 
greitai, Norinčiam pirkti, užsi
moka pamatyt.

3247 S. Morgan S t.

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

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ, 2 fla
tų medinis bizniavas namas, labai ge
roj vietoj. Įrengimas pagal šių die
nų reikalavimą. Garadžius 2 maši
noms. Ne3n rendą. Parduosiu 
labai pigiai. Esu savininkas, prieža
stis, einu į bizni, J. M. Kibartas, 5146 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 kambarių muro 
hungalow naujos mados: elektro švie
sa, maudynės, garu Šildoma. Namas 
tik baigiamas prie 6803 Waslitenaw 
Avė. Kreinkitės A. Koplewski. 4401 
Richmond St., Te!. Lafayette 2729.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui puiki grosemė. Biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant namo mūrinio 
medinio. Kreipkitės pas

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

PARDUODU 2 LOTU GEROJ
ar

PARDUODU gorų medžiok
lei šiurtuvų 2 šūviais. Pardavi
mo priežastis, važiuoju Lietu
von. Atsišaukite:

J. MURAUSKUS,
842 W. 33rd St. .

pardavimui bučemė ir 
grosernė arbai mainysiu ant 
namo, loto, arba automobilio 
kaipo pirmų į mokėjimų Atsi
šaukite

5252 So. Arterian Avė.

PARDAVIMUI draniatična 
(Itališka) armonika, beveik nau 
ja; parduosiu pigia?, nes aš 
grajlnu keliais instrumentais. 
Atsišaukite: B. STANEVIČIUS

_ c • • *
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

yra 4 kambarių pragyvenimui. 
Randos $30.00, 5 metų lysas.

3759 Wallace St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, j arti dirbtuvių; 
biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Atsišaukite

4300 S. Wood St.

PARDAVIMUI] SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, maišytų tautų apgy
vento]. Priežastis pardavimo; išva
žiuoju į Lietuvą. '

Atsišaukite
2501 W. 46th St. ‘

PARDAVIMUI SALIUNAS. PAR- 
davimo priežastis — savininkas sun
kiai serga, o moteris nesupranta biz
nio ir negali su svetimtaučiais susi
kalbėti.

Atsišaukite greitai.
1755 W. 18th St.

EXTRA, NEPAPRASTAS PASIU- 
lymas, pardavimui 3 aukštų muro na
mas, didele krautuvė; karštas vanduo, 
elektra, gasas, cementuotas skiepas, 
dviems automobiliams garadžius. Ga
lite matyt kasdieną.

Atsišaukite,
2222 W. 21st St.

PARDAVIMUI NAUJAS KAMPI- 
nis muro namas, 4 pagyvenimų, fur- 
nace apšildomas, gražioj south sal
dės vietoj. Parduosiu pigiai, arba 
mainysiu ant farmos, arba mažesnio 
namo.

Atsišaukite:
SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI FARMA, PUIKIOJ 
vietoj prie Chicagos. žemė pirmos kle
sos, prikauso prie Chicagos, su gyvu
liais. Priežastis pardavavimo, senat
vė arba išmainysiu ant namo.

Atsišaukite
PETRULEVIČIA,

3344 So. Emerald Avė.

vietoj, pigiai, už pusę kianos. Pusę . Lafayette 4607. 
ninigais, už likusią sumą imsiu au
tomobiliu, troka. arba mėnesiniais 
išmokėjimais. Turiu greitai parduo
ti. Neklauskit kam man pinigu rei
kia, 743 S. Laramie Avė. A. Valulis.

•PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ NAU- 
jns namas su krautuve dėl duonke- 
pyklos. Brighton Parke. Lotas kam
pinis 39x129 6 kambariai ant augšto. 
krautuvė ir 2 kambariai ant pirmo 
augšto. Garu šildoma. Kaina $22,000. 
$7000 pinigais, o kitus išmokėjimais. 
F. Wozniak, 2703 West 47 St., Phone

NAUJA KRAUTUVE
ARMY & NAVY KRAUTUVĖ

Atsidaro Ketverge, Spalio 27, ku
rioje bus Army ir Navy dalykai 
pardavojami ir abelnai visokių ta- 
vorų. Prieinamos kainos.

3501 So. Halsted St.
Sena krautuvė randasi po num.

1732 W. 18th St.

MOKYKLOS

MOKINKIS

PARDAVIMUI 2 LOTAI 
krūvoj arba mainysiu ant auto
mobilio. Randasi prie 10103 
' herdeen St. Galit matyt kas

dieną.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ, 
5 pragyvenimų medinė stuba. 
Kaina $3,800. Mortgečius $1,800 

2428 Š. Troy St.

PARDAVIMUI 2 išgyvenimų 
mūrinis namas labai pigiai. Ei
nu į biznį.

F. 'SADOWSKI, 
4329 So. California Avė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 9 akerių — vištų far- 

ma, netoli nuo Chicagos, su gyvuliais 
yra 2 melžiamos karvės, 1 paršas, 
apie 200 vištų, ančių ir pimperdų. 
Norinti vištas auginti ir iš to biznį 
daryti nepraleiskite geros progos. 
George Petkus, Real Estate, Ix>ans 
and Insurance, 3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PUIKUS 2 PAGY- 
venimų medinis . namas po 5 ir 6 
kambarius; Šalę lotas ir garadžius. 
Rendos neša $75 į menesį. Parduo
siu pigiai, savininkas važiuoja į lae- 
tuvą. Namas South Side, netoli 63 
Street.

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

PARDAVIMUI NAMAS, ARBA 
mainysiu ant mažesnio namo arba 
ant geros farmos, kur netoli miesto. 
Musyj namas yra tinkamas įvairiems 
bizniams ant Bridgeporto, turi 5 pa
gyvenimus ir štorą. Kreipkitės prie 
savininko.

M. A. SHIMKUS.
1800 S. Peoria St. Chicago, III. 

Phone Roosevelt 8017

. PARDUODU FARMAS VISOKIO 
didumo apie Morisville, Mich. Šie 
naujas miestas randasi prie St. Clair 
unės, 6 mvlios į pietus nuo Porth 
Huron. čia yra 6 dirbtuvės, iš ku
rių didžiausia yra Wills St. Clair Au
tomobile Co., kurioje dirba 1,100 
darbininkų ir dirba pilną laiką. To
dėl matosi Čia gera ateitis tiems, ku
rie nusipirks žemės šioj apielinkė). 
Taipgi parduodu lotus MorisVJlle. 
Norintien platesniu žinių kreipkitės.

MATT WAYCUNAS,.
St. Clair, Mich.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą 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.

R. 3,

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

PARDAVIMUI 100 AKERTŲ FAR- 
ma, Michigan valst. 35 akeriai dir
bamos, 65 akeriai gero miško, upelis 
bėga per lauka visi nauji budinkai, 
4 karvės, 2 veršiai. 4 kiaules, 50 viš
tų; 2 arkliai, geros mašinos. Ver
tę $7.000. Parduodu ar mainau ant 
namo. A. W. Weber, 743 S. Laramie 
Avė.

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St„

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bizniavai; medinis na- 

1 mas ant 2 lubų. Gasas ir elektra ir j 
visas gerame stovyje. Rendos ant 
mėnesio $73.00 arba mainysiu ant 
farmos. Platesnių žinių kreipkitės 
į mano ofisą, George Petkus, Real 
Estate, Ix)an & Insurance, 3402 So. 
Kulneli St. I
———— -— ■ "—-1 ' — 11 " —— I mokn

SU $9,800 NUPIRKSI $12,000 
vertos 4 pragyvenimų mūrinį namą 

gasas, elektra, rendos neša $1,488 į 
metus. Greitu laiku turi būt parduo
tas. Namas randasi 3120 Emerald 
Avė. Savininkas ant vietos.

BARGENAS
Pardavimui farmos su gerais bu- 

dinkais ,arti miesto, gera žemė su 
puikiais sodais ir labai pigiai, su ma
žu įmokėjimu, nuo paties savininko: 
40 akru — $1.600 ; 40 akrų — $2,500; 
40 akrų $3,650; 100 akrų — $5000; 
120 akrų $4600; 80 akrų — $2,100; 
40 akrų — $900. įmokėti nuo $400 
ir daugiau, arba mainysiu ant namo 
Chicago j.

J. ANDREWS 
2144 W. 23 PI. Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS. po 6 ir 4 kambarius: garu apšildomi. 
Geras biznis ir pigiai parduosiu, 
vyras mirė, moteris negali da
ryt biznio. Kreipkitės telefonu;
Canal 368, , '

PARDAVIMUI SAUUNAS 
geroj vietoj, visokių tautų ap- 
gyventoj. Pardavimo priežastis 
patirsite ant vietos.

2452 Clybourn Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
biznis išdirbtas gerai. Atsišau
kite.

919 W. 20th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
Aferoj vietoj, visokių tautų 
gyventoj.

626 W. 18th St.,
Tel., Canal 2964.

ap-

GERA PROGA
3 aukštų muro namas 3 pagyveni

mų 6-6-7 kambarių, rendos $75.00 į 
menesį. Kaina $6,000, priimsiu au
tomobilių ir $500 kaipo pirmą įmoke- 
jimą, o likusius kaip rendą.

Ant Bridgeporto muro namas su 
saliunu parduosiu už $9,000, įmokėt 
$4,000. kitus kaip rendą.

Į Kas norit mainyti privatišką namą 
ant mūrinio namo su saliunu geroj 
vietoj. Deltogi nepraleiskite šitos 
progos, tai yra bargenas. Atsišaukite 

3251 S. Halsted St.
Klauskite Bružo ar Kriščiūno

LAIMĖS JIEŠKOTOJAMS 
Štai kur žmogaus laimė! 
Parsiduoda 8 flatų naujas muro na

mas su visais naujausios mados įtai- 
’ | symais, murmuro trepais ir priean- 

Kaina tik $35,000. Rendos 
moka i metus $6,600. Tas bargenas 
daugiau moka nuošimčių n^ju kokis 
Bišapas arba kita kokia įstaiga. Tas 
namas, visuotinė žmogaus laime. Na
mas randasi South Sidėj. Kas nori 
ta namą įgyti, malonėkite pasisku
binti, nes savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą, dėlto parduoda pigiai. Taip
gi didelis bargfenas ant farmos. Na
mai su bizniu, krautuvėms ir kitoki 
panašus bizniai. Beveik už dyką — 
žmogus priverstas tuojaus parduoti, 
nes turi važiuoti į Čekiją, prie savo 
tėvynės turtų!

I Taipgi turiu daugiau privatiškų 
namų ir biznių gerų namų kuriuos 
galima pigiai pirkti.

Platesnių žinių kivinkitės 
MILDA REAL ESTATE CO.

751 W. 31st Št., 
Phone Yards 6296

ĮMOKĖK $500
Nupirksi 4 pragyvenimų mūrinį 

namą 5 ir 6 kambarių, vanos ir aukš
tas beizmentas. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant biznio, automobilio 
ai’ loto. ' .

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

PARDAVIMUI 300 SĖDYNIŲ 
gražiausias šioje apielinkėje Teatras, 
pilnai įrengtas, su bizniu ir namu, 
pigiai, tik už $14.000.00. Geras biznis 
geram žmogui. Inmokėt tik $4,000, 
o reštą pati namo renda išmokės.

A. OLSZEWSKI, 
3251 So. Halsted St.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo —— Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago. H.

AUŠROS MOKYKLOJ

Pėtnyčioj, Spalio 14, prasidės 
pamokos lietuvių kalbos. Mokin- 
tojaus Pavytas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III. z

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ MU- 
ro namas už dideli bargena. 4 metų 
senas; 2 po 5 kambarius ir 2 po 3 
kambarius ir krautuvė. Namas nau
jos mados, Kaina $9,700.

KODYKOWSKI BROS., 
4265 Archer Avė.

AMERIKOS LIETUVIUI

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystšs, ste 
nografijos, typewriting. pirldyboš tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politikinšs 
ekonomijos, pilietystės,. daillarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 HALSTED «T.. CHICAGO.

DIDELIS BARGENAS — PAR- 
davimui, tik per vieną dieną $2,500 
3 aukštų namas, iš priekio krautuvė, 
taip-gi namelis užpakalyj. Naujai 
malevotas ir sutaisytas.

1627 So. Morgan St. 
arti 18-tos gatvės.

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtures, pigiai. Kreipkitės.

J. KRAUSE,
918 W. Madison St.

Phone Haymarket3016

PARDAVIMUI NAMAS, PI
GIAI.

4848 So. Harding Avė.
Netoli Archer Avė.

PARDĄVIMUI GROSERNfi IR 
delicatesen, taipgi yra parduodama 
Ice C re am- ir lengvi lunčlai, labai 
puikioj vietoj, visokių tautų tirštai 
apgyvento]. Tai tikros aukso kasy
klos geram žmogui. Atsišaukite 
greitai, parduosiu pigiai, tik už $2,200 j 
3601 Ogden Avė.

Stanley J. Maths

$200. Atlyginimo
šiuo yra siūloma už parodymą, pagal kurio gali
ma butp suareštuoti ir nuteisti S. G. Mahrats’ą, 
Stanley J. Mahtą ir Johną Žitky, ar bent kuriuos 
du iš jp, kurie yra apkaltinti apgavystėje krimi
naliame tefeme Cook paviete, Ilinois. Praneški
te V incentui W. Rutkauskui, 29 So. La Šalie St., 
arba George J. Drieske, 69 W. Washington St., grosernė, visokių tautų koloni- 
Chicago, III. joj.

Parduosiu greit ir pigiai
2966 S. Union Avė.

John Žitkus

PARDUODU VIENA BIZNI 
iš dviejų ar kriaučiškų šapą su 
tavorais, ar be tavoro, ar saliu- 
ną. Kreipkitės 1535 W. Grand 
Avė. Kriaučiška šapa yra visai 
kitoj vietoj.

PARDAVIMUI SAUUNAS. 
| Geras biznis ir pigiai parduo
siu, vyras mirė, moteris negali 
daryt biznio. Kreipkitės tele
fonu: Fanai 3682.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 pragyvenimų įpėdinis 

namas po 6 kambarius. Geriausiam 
stovyj. Rendos $40 į mėnesį. Turi 
būti parduotas, tuojaus už $2,600.00 
cash.

Mūrinė 2 pragyvenimų katege, sa
vininkas sako, kad parduoti tuojaus 
už $1,900.00.

gyvenimu, geras kaip naujas. ----
dos S90.00 į mėnesį. Kaina $6,500.

FIRST NATIONAL REALTY CO. 
736 W. 35th St.

įvairus skelbimai
, t t «5 Štai KUrPardavimui mūrinis namas 3 pra- mcrKjnoms. 

'veniniu. ireras kaip naujas. Ren- „„„ i„,-vo‘ ’

Chicago, III

IIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOI^

PARDAVIMUI namas su sa
liunu ir fixtures. Parduosiu pi
giai; turiu pavduoti greit, Atsk 

Biznis nuo senai ir geras, šaukite su mažu kapitalu.
I 3601 S. Lowe Avė, 
Tel! YaiM

PARDAVIMUI BUČERNfi ir
PARDAVIMUI KETURIŲ 

flMų f raine namas. Rendos 
$45.00 menes.ui Kaina 81,800. 
pinigais.

2536 Emerald Avė.

PHOTOGRAPHIJŲ MOKYKLA
Štai kur puiki proga vyrams ir 

Sunaudokite liuosą žie
mos laiką išmokimui naudingo ama
to photographo. Lengvos išlygos, 
patogus laikas, dienomis ar vakarais.

, Atsišaukite laišku.
430 Naujienos.

CH. KIŽAS 
1615 Ruble St„ 

Chicago, Iii.
Turiu arkli ir vagoną. Pekraus- 

tau Ir dastatau anglis ir malkas. 
Norėčiau gauti darbą prie dirbtJvėSk 
arba krautuves*

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:80 iki 9:80. NedėkŪeniais nuo 
11 ryto iki 1 ▼. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St, arti 18 gatv.
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