
Firs Lithuanian Daily i n America
ižeNAUJIENOS

1739 South Halsted Street. Chicago,

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered na sccond Clasa Matter M ar c h 7, 1914, at the Post Office of Chicago, (11., under the Act of March 3, 18/9.

<———■■.............. — ....  ..... ........
First Ll*’ ^anian Daily in America 

<**—*——————■ I M ■ .!■■■ ■ ■ ■■■ I >

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje Pirmas Lietuvių Die n ra štiš Amerikoje

VOL. VIII. Kaina 3c Chicago, III., Utarninkas, Lapkričio (November) 1 d., 1921 No. 255

Uždraudė organizuotM Z . i išduoti KaroliW. Va. angliakasius
Lenkai remia Petluros puo= 

limą ant Rusijos

Kapitalu tai vienijasi naudoti Rusiją
Uždraudė organizuot West Lenkai padedą Peliniai

Virginijos angliakasius pulti Rusiją
Teisėjas Anderson jau išdavė 

injunetioną prieš angliakasiu 
unija.

INDIANAPOLIS, Imi. sp. 
31, — Prašomas West Virgini
jos anglių kasyklų savininkų, 
feedralinis teisėjas Anderson 
š’iiy.tiie išdavė injunetioną prieš 
angliakasių uniją, uždraudžian
čią lai unijai orgnnkunti dar 
neorganizuotus Virgini
jos angliakasius.

Formalinis išleidimas in- 
junetiono kiek susitrukdė delei 
teisėjo nežinojimo kaip tą in
junetioną parašyti. Mat teisė
jas nebežino kaip jis galės pa
rašyti du nesutaikomu dalyku: 
neuždraudžiant organizavimo, 
o jj uždrausti. Teisėjas tiek 
įsipinė i savo aiškinimus, kad 
neebžino kaip iš jii išsisukti. Jis 
uždraudžia organizuoti West
Virginijos angliakasius, kad 
neliežino kaip iš jų išsisukti. Jis 
Bet kartu jis neuždraudžia ra
maus organizavimo ir unijos 
pastangų ramiu bu d u suorga
nizuoti \Vest Virginijos anglia
kasius. Uždrausti organi- 
zavaima kartu jo neužriiraur 
džiant yra labai gudrus teisė
jo nuosprendis, tik visa bėda 
tame, kad jis dar nežino kaip 
tokį “gudrų” injunetioną para
šyti. Jis norėtu sustabdyti uni
jos veikimą, bet kad unija vra 
letalinė organizacija, turinti 
teise veikti ir kad angliakasiai 
irgi turi teise organizuotis, jis 
negali be niekur nieko stabdy
ti unijos veikimą.

Kad išsisukus iš tokios keb
lios padėties, teisėjas Anderson 
savo iniunetione pripasakojo ir 
neimtu dalykų, būtent, kad an
gliakasiu uniia už surinktus iš 
nariu pinigus perka ginklus ir 
iais ginkluoja angliakasius, kad 
ii or^anizuoia puolimus ant 
kasvklu, kad ji naudota prie
varta. taip kad net federalinė 
valdžia turėjo siųsti savo ka
riuomenę ir 1.1. —visus tuos 
ketinimus, kuriuos kartoja 
West Virpiniios kasyklų savi
ninku pakalikai, bet ir tai tik 
pakampėse, nes teismuose jie 
to dar neist^nuė nriro/h-ti.

Pagalios teisėjas Anderson 
uždrnpdė nnilai rinkti narnų 
mokesti, apkaitant ia iš an
gliakasiu algos, t. y. jis panai
kino tain vadinamą “check- 
off” sistemą.

LIETUVOS GELEŽINKELIŲ 
MĖNESINĖS PAJAMOS.

WASHINGTONAS, sp. 27 d. 
(Liet. Inf. Biuras) — Eitos 
pranešimu, rugpjūčio menesio 
Lietuvos Gelžkėlių pajamų bu 
vo 7,400.000 auksinų. Rugsėjo 
mėnesio šios rušies pajamos
pasiekė net 7,600,000 auksinų. Daug žmonių

“Socialdemokratas”
Musų draurrų savaitinis laikrašti' 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose. 

Kaina 5c.
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Pctlura vėl puola bolševikus ir
paėmė du miestelius.

True translation filed with the post 
niaster at Chicago, III., Nov. 1, 1921 
is re<iuirod hy the act of Oct 6. 1917

VARŠAVA, sp. 30.—Sovietų 
legacija paskelbei, kati gen. 
Petlura padarė iš Lenkijos te
ritorijos naują jsibriovimą į 
Ukrainą. Petlvios kareiviai 
paėmė Gusiatin ir Grodek ir 
mušis dabar siaučia Kamcncc- 
Podoh-k \

Legih ja sako, kad nauji pul
kai Pe h.ro.; k «i»ui ! c r
Lenkijos rubežių, pilnai koope
ruojant Lenkijos karinei ir gelž 
kelių administracijoms.

Sovietų atstovai pareikalavo 
pilno pasiaiškinimo iš Lenki
jos užsienio reikalų ministeri
jos.

Bando pasigriebi Rusijos 
gamtinius turtus

Keturių šalių bankieriai kuria 
dideli sindikatą Rusijos “at- 
budavojimui”.

LONDONAS, sp. 31. — Ke
turių šalin kapitalistai vienija
si ir kuria milžinšką sindikatą 
išnauodjimui Rusijos gamtinių 
turiu. spko Felix Deutsch, ma- 
nnžeris Vokieti ios Generalines 
Elektros Kompanijos.

Deutsch užbaigė pradinį su
sitarimą su Anglijos finansis- 
tais. Jis per dveiiis metus kar
tu su VValtcr Rathenau išdirbi
nė io otoną internacionaliniam 
^'•ndikalui.

Be A n <diios kapitalistų daip- 
tou vra p/Interesuoti Vokieti
jos, Franci jos ir Amerikos ban
kieriai.

“Nors visas sumaynmas yra 
tik sumanymo laipsnyje, gali
ma tikėtis, kad galutini žings
niai bus padaryti bėgyje šešių 
savaičių”, sakė Deutsch.

“Premieras Liovei George 
m'ippžisla, kad Rusijos rekons- 
trnkciia vra reikalinag Europos 
rn»Ve.n<1ruk(“iiai. Nors <ne visi 
A n* ’ih:s kabineto nariai laikė
si premjero nuomonės an»ie Ru
si in. tečians dabar Winston 
Cbiirebil ir kili oponentai pra
deda krvpti prie. Lloyd Ge
orge pozicijos”.

Paklaustas ar Franciai da
lyvautu internacionaliniame 

sindikate, kurio nariu bus ir
V( kictiin Deutcb atsakė:

“Loucheur (Francijos ipa- 
liuosuotuiu teritorijų ministe- 
ris) buvo užkalbintas šiuo daly
ku ir davė suprasti, kad Frcųi- 
cija sutiktų kooperuoti”.

žuvę eksplozijoj.

PARYŽIUS., «p. 31. — Iš
’?rankoi to pranešama, kad ves 
toug žmonių liko užmušta ir to. Buvę 
•užeisią pilei eksnloziių, kurios nebrsuėio 
ištiko Kelstcr'bach amunicijos viršutinių 
dirbtuvėse. I jo.

Mažoji entente irgi nesiliauja 
grūmojusi Vengrijai.

BUDAPEŠTAS, sp. 31. — 
Anglijos, Francijos ir Italijos 
atstovai, vardu visu talkininkų, 
įteikė Vengrijos valdžiai Ikaipir 
ultimatumą reikalaujanti, kad
Karolis tuojaus butų išduotas 
\m<«’iios eskadrono konia/n- 
duotoiui ir kad tuojaus butų 
paskelbtas galutinas pašalini
mas jo nuo sosto.

Tuo pačiu laiku mažosios en- 
tente atstovai pranešė užsienio 
reikalų ministerijai, kad jeigu 
iu ui įima luinas nebus tuojaus 
išpildytas, Vengrija turi prisi- 
iinli ant savęs atsakomybę už 
n- išvengiinas ir rūsčias pasek
mes.

Karolis vėl alsisakė pasira
šyt i no abdikacija. Valdžios 
nnriut’.nini, kurto buvo nuvykę 
’’ Tijynnv, kur Karolis yra in- i v ... i♦c1 ni’clas, pranešė apie tai ad
mirolui Horfv, kuris 'tuoj su
šaukė kabineto susirinkimą.

(ši žinia parodo, kad pir
mesnės žinios, jog Karoblis yni 
Karolis vis dar tebėra H>dinry- 
ant an<du karinio laivo Du.no- 
iaus unėie. buvo ndteisiingos. 
tas Tiha.ny vienuoline. įkur jis 
vra laisvas ir, sakoma, net 
luoteliu išvažiuoja po ežerą 
na s i važinėt i).

PRAILGINS DARBO VALAN
DAS SPAUSTUVIŲ DARBI

NINKAMS.

Spaustuvės nori gražinti 48 
vai. darbo savaite. Darbinin
kai kalba apie streiką.

CHICAGO. — “Džiabsn” 
•=iraiisliiviu darbininkai vėl bal
suoja apie paskelbimu streiko, 
delei to. kad spaustuvių savi
ninkai pranešė darbininkams, 
jog nuo ateinančios subalos 

druUn valandos bus prailgin
tos iki 4<8 vai. savaitėje.

Pereita pavasari spaustuvių 
darbininkai visuotinu strefiku 
iškovoto 44 vai. darbo savaitę 
ir klausime valandų unija ne
sutinka pasiduoti arbitracijai. 
ar daryti mažinusį nusileidimą. 
Todėl ši savavalingą prailgini
mą darbo valandų darbininkai 
skaito skelbimu lokauto orga
nizuotiems spaustuvių darbi
ninkams.

Spaustuvės sakosi esančios 
prisirengusios prie streiko ir 
jeigu iis kiltų, jos bustončios 
operuojamos prie “op^n sbop” 
sistemos (jei galės gauti streik
laužiu nes vei'k visi spaustuvių 
du'Liniukai yr-i organizuoti).

Jei ir kiltų streikas, jis ne- 
pailies laikraščiu, liet Vien tik 
spaustuves, kurios dirba įvai
rius spaudos darbus ant užsa
kymu.

Prailginimą darbo valandų 
paskelbė ne lik Chicagos spaus
tuvės, bet taipjau spaustuvės 
Mihvaukee, St. Paul, St. Louis 
ir Lituose cerdraltoLi vakaru 
miestuose, tad galima laukti 
didžio spaustuvių darbininkų 
streiko.

20 žmoniy prigėrė
ANTWERP, s p. 31. — 20 

žmonių prigėrė apvirtus laivui 
Augusi subaloje Scbeldte. Lai
vas paskendo prie pat kranto, 
kada nuo susitrenkimo prekės 
pasidavė vienon pusėm ir lai-

IMisviro, o paskui ir apvir- 
amatiniuose deniuose 
i Šri geli) ėdi. inors nuo 
denių visi išsigelibė-

'■ • ■ | , . k? t
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SUGRĄŽINO APGARSINIMUS 
LAIKRAŠČIUOSE.

Rusija pinigus leidžia ne buto
nais, bet trilionais._______  \
MASKVA, sp. 31. — Rusijos 

sovietų valdžia išleido popieri
niu pinigų už milžinišką su
mą - net 5,750,000,000X100 
rublių. Dabar išleista 750,- 
000,000,000 rublių naujų pinigų 
dėl atidavimo nacionalinio ban
ko.

Miesto sovietai leido laikraš
čiam priiminėti apgarsinimus, 
kuriu nebuvo laikraščiuose per 
I metus. Ant apgarsinimų už
dėti dideli mokesčiai.

VOKIEČIAI PALAIKYS IN
DUSTRIJĄ LENKIJOS SILE

ZIJOJE.

Dirbtuvės ves biznį kaip ir ve
dę. nors ir atitenko jos Len
kams.

BEBRTJNAS. sp. 31. — Vo- 
i’i čiu dirbtuvės Kocntoschuct- 
te ir Laura huctte distrikiuose 
Augsi. Silezi jos'bus vedamos ir 
toliau pilniausiu veiklumu, ne
žiūrint to tekio, kad tos apy
gardos lapo atiduotos Lenkijai.

S’lez'iios kasvklu ir talpyklų 
knmpanim viršininkai vakar 
la’kė susirink imą ir pareikšė, 
kad. tautu sa-i novos nuospren
dis neturi kliudyti vedimui biz
nio.

Delegatai atstovavo kompa
nijas, kuriu bendras kapitalas 
siekia biihonus markių. Vien tik 
dvi kompanijos išmoka darbi
ninkams algomis (Paūgimi kaip 
7°0 000.000 markių į menesį.

Rusai mažai beidnmauia 
permainomis politikoj

Žmonė? priprato prie bolševikų 
keUtdioh’mos ir mažai į tai 
domės kreipia.

MASKVA, sp. 31.— Paskel
bimas užsienio reikalų minis- 
lerio čičerino notos laHkininkų 
valdžioms, kad sovietu valdžia 
sutinka nrinažinti Rusijos už
trauktas kitose šalyse iki 1914 
m. skolas, pagimdė mažai atsi
liepimu laikraščiuose. Publika 
prie šio paskelbimo buvo pri
rengta K rusino ir čičerimo už
siminimais, kad tai galbūt bus 
panaudota užmezgimui geres
niu ryšiu su svetimomis šali
mis.

Rusijos publika pradeda pri- 
iv’nsii įprio u m iu permainų po
litikoje, kuri ypač labai pradė
to keitultotis po atnaujinimui 
hiisvos nrekvbos Rusijoje.

Kari Rpdek. vienas vadovu 
UI Internaiconalo, sako čičeri- 
no nef'A fano •5«i0,;0in nvieš Wa- 
‘hingtono konfereniją, kurio’ 
bus svarstomas ir rytines Su
beri tos klausimas. Jis pridu
ria, kad Rusija “nori apginti 
fetoes Tolimųjų Rytu respub
likos”.

JEFFERSO> CITY, Mo., sp. 
30. — Du žmonės liko užmuš
ti nutrukus elektros violai ir 
n irk ritu; ant gatvės.

PINIGU RTTISAS
Vakar, Spalio 31 d., užsienio rini

tui kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai-1 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anclilos 1 svaras ............... $3.94 1
Austriios 100 kronų ............... 5c
Pelcriios 100 kronų ............... $7.21
Dariios 100 kronų ............... $18.9S
Finu 100 markių ..................  $1.58
Francijos 100 frankų ........... $7.37
Italijos 100 lirų ......................  4.12
TJetuvos 100 auksinų ............... 60c
lenku 100 ma’kln ................   3c
Olandu 100 guldenų ........... $84.10
Norvegu 100 tnihiSnų ........... $18 55
Švedu 100 bmnų ............. ;. $2? $7
Šveicarų 100 kronų ........... $18.34
Vokietijos 100 markių ........... 60c

Su Rusija yra negalimi 
jokie ryšiai

Siaučia teroras, kultūra sunai
kinta ir šalis paversta į ka
lėjimą, sako Crane.

CHICAGO. — Buvęs Ameri
kos ambasadorius Clnnijoje 
Crane, kuris grišdaimas iš Cbi- 
nijos į Chicago/ pervažiavo vi
są Busi ją, sako, kad Busi jos 
valdžia, bent amerikiečio žvil
gsniu, yra nepakenčiama, su 
kuria jokia kita valdžia negali 
tureli oficialiom ryšių.

“Bdsija dabartiniu laiku nė
ra laisva ir nėra turtinga”, sa
kė sugrįžęs į Chicago Crane. 
“'Ęcn visai nėra jokios laisves. 
Žmonės gyvena kalėjimo sąly
gose.

“Terorus siaučia visu smar
kumu ir šalis, jos buržuazinių 
vadovų lapo nustumia į tam
siuosius laikus. Jie pateisina 
savo nuožmius ir nedorus ak
tus, priskiri t vdam i prie ‘komtr- 
revo 1 i u c/i o n ieri u ’ k i ekvi ch a
žmogų, kuris nesutinka su jų 
nuomonėmis.

“Ant kiek baisus yra fizinis 
Rusijos badavimas, ant tiek 
na t baisus yra intelektualinis 
badas. Universitetų profeso
riai, jau nekalbant apie papras
tus žmones, net/ik mažai žino 
kas dedasi pasaulyje, bet nieko 
nežino ir apie tai, kas dedasi 
ar dėjosi per paskutinius ketu- 
rius metus pačioje Busi jo je.

“Bolševikai buvo nusispręn- 
<le sunaikinti kiekvieną žymę
Rusiios kultūros irią jiems pa
sisekė atsiekti.

“Vienatinė naujosios Rusijos 
viltis vra tremtiniuosei, kurie, 
liko išvyti iš jų gimtinės šalies. 
Prieglaudla ir saugumas, taip
jau ir progos įturi būti suleik- 

1 los tiems mokslininkams ir 
ypač turi būti pasirūpinta apie 
iu vaikus. Aš manau, kad do
leris duotas ttoms tremtiniams 
n*i,darys Rusijai daugiau mau
dos. negu 8100 kleistų terori- 
" u o j a m o j e šal y j e”.

Slavu susirinkimas
PORTO BOSĄ, Italijoj, sp. 

29. — IntcrnacionaUiinė konfe
rencija valstybių, susidariusių 
iš buvusios Austro-Vongri jos 
immoriiios. prasidėjo čia šimulio, 
(laivynu’ant Francijos, Italijos 
ir Lenkijos atstovams.

Italitos delegatas baronas 
Avozzano tano išrimktais 'konfe
rencijos pirmiiminku, taipjau 
išrinkti įvairus komitetai.

Konferencijos tikslu yra ap
svarstyti įvairius centrallinčs 
Europos klausimus. Konfe- 
renciia susiorganizavus užsida
rė iki ipanedė'lio, kada prasidės 
svarstvmas dienotvarkyj inuma- 
tvtu klausimų.

Lietuvos atstovu užsienyje 
suvažiavimas Kaune

AVASHINGTONAS, sp. 27 d. 
(Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, Kaune įvyko Liotu- 
vos Atstovų Užsieniuose suva
žiavimas.

Karolis nė už aeroplaną neuž
mokėjo.

BERN, sp. 31. — Teismo pa- 
rinntinis amsitanke Hertc'nstein 
nilvi ir uždėjo avesta ant Ka
rolio turto. O lai dėlto, kad 
Karolis neužmokėjo 50,000 
franku Šveicarijos aemnlamų 
komnaniiai, kurios aeroplanas 
nugabeno Karolį ir jo pai&ią į 
Vengriją.

BRANGUS VAŽINĖJIMAS 
gATVEKARJUS MASKVOJE.k ♦

Už 1,000 rublių veža pusę 'my
lios, bet gatvekariai duoda 
milžinišką deficitą.

I -------- /■
MASKVA, sp. 31. — Mask

voje veikia tik 1 12 gatvekariai 
iš dviejų vagonų, todėl jie gali 
e.plarnauti tik 22 noš. gyvento- 
jv-

Iki kelių savaičių atgal tik 
valdžios nariai ir darbininkai 
galėjo važinėtis gatvekariais 
ir turėjo specialiuos kortas. 
Persi mainius valdžios prekybos 
politikai, gatvekariai atdari yni 
ir “buržuaziijai” nuo 10 v. ryto 
iki 4 vai. po piet. Už pavažia
vimą apie pusę mylios imama 
1,000 rublių.

Pajamų dabar suimamta apie
l, 500,000,000 rublių į mėnesį, 
o gatvekarių deficitas siekia 2,- 
000,600,000 rublių į mėnesį.

Gal 10 žmnniii žuvo ant 
valties

CHICAGO. — Už 40 m. nuo 
Mihvaukee rasta apvirtusj žėg
liui laivą Bosą Bell/*, priklau
santį Housc of David religiniai 
kolonijai ari i Benton Harbor, 
Manoma, kad 10 žmonių 
laivo įgulos yra žuvę ir jie.ško-
m, a jų lavonų.

DR. PURYCKIS, T. NARUŠE
VIČIUS IR DR. ZAUNIUS 

IŠVAŽIAVO RYGON.

AVASHINGTONAS. sp. 27 d. 
(Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, spaliu 23 d. 'Lietu
vos Užsieniu Reikalu Ministc- 
ris, Dr. Purvckis, Lietuvos At
stovas Latvijoje., Dr. Zaunius, 
ir Lietuvos Atstovas Londono, 
T. Naruševičius, išvažiavo Ry
gon.

Prailgina laika mokėjimui 
kontribucijos.

PARYŽIUS, sp. 31. — Kon- 
tribueiios komisija davė Vo
kietijai 15 dienų prailginimą 
užmokėjimui pirmos dalies 
antrojo biliono auksinių mar
kiu kontribucijos. Vokietija 
lapkr. 15 d. turės užmokėti tal
kininkams 500,000,000 auksi
nių markių. .

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
minus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie 
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų 
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant į spekuliaciją.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ STTTNTTMG SKYRIUS
1739 So Halsted St.. Chicago. UI

Karo stovis Cecilijoje
BUDAPEŠTAS, sp. 31. -Ka

ro stovis tapo paskelbtas če- 
clio-Slovakijoj, delei (kirbinin
ku priešinimos mobilizacijai.

Vokiečių partija iššaukė strei 
kits keliuose didesniuose mies
tuose, protestui prieš mobili
zaciją.

I I

Kapitalistu perviršis bakų 
North Dakotoje mažėja.

FARGO, N. D., sp. 31.—Nors 
dar ir dabar nežinoma galutinų 
daviniu eubernalcriaus atšau
kimo balsavimo, bet kuo la
biau einama prie ipalba'igois, 
tuo paduotu už atšaukima bal
su perviršis mažėia. Vakar 
perviršis siekė 13.000 balsu, o 
dabar siekia jau tik 7,000. Dar 
nėra suskaitvti halsai 121 pre- 
cinkte. Ikišiol už “nenriklau- 
soimniu” kapitalistų kandidatą 
i gmbernatorius ipaduota 108,- 
903 baisai, o už Nonpartisan 
lvrrrw mib^rnaf orių Frazier 
102.007. Manoma, kad atšau
kimas praeis kokių 4,000 bal
su perviršiu.

Sakoma, ked už sumušimą 
Frazier ir Nonpartiasn lygos 
vra kn<M as dnu a ilsia per- 
daug diedlis ūkininku pa s i t i kė
limas, kad Frazier niekad ne
bus atšauktas. Balsavimo die
na buvo labai bjaurus oras ir 
daugelis ūkininkų, netikėdami, 
kad kapitalistai galėtų laimėti, 
nevažiavo balsuoli, kuomet 
miestiečiai gi, einantis išvien 
su kari tai totais, balsavo visi, ir 
už atšaukimą.

37 žmonės žuvo Kanados 
potvinyje.

VANGOUVER, B. C., sp. 31. 
—Pasak vėliausių žinių iš 
Brittenia Beach ir kitų kaime
lių, kuriuos palietė potvinis, vi
so tame potvinyje žuvo 37 
žmonės. Visas susisiekimas su 
kaimeliais nori rauktas. Spe 
Halinis greitas laivas g’’ 
gydytojus ir slaugytojas į po- 
tvinto vietą.

G E R B Naujienų skai 
tvtojos ir skaitytojiu 

prašomi pirkiniu reikalai* 
eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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kalauti paramos Lietuvos tis su užsieniais dėl senųjų 
valdžiai.

Padėka 
“didvyriam”. 

--------------- k—>

Kuomet ėjo karas,

Rusijos skolų pripažinimo. 
Dabar tečiaus tas bolševikų 
“fronto perkeitimas” jau 
yra faktas.

Telegrama iš 
praneša tekstą

J. TYSLIAVA:šitų kliūčių.
’ Bolševikų pasiūlymas pri
pažinti caro skolas yra toks 
pat griežtas parsilaužimas 
sovietų valdžios užsienių 
politikoje, koks buvo pripa
žinimas prekybos . laisvės 
vidaus politikoje. Atsteig- 
dami prekybos laisvę Rusi
joje, bolševikai palaidojo 
komunizmą; sutikdami už
mokėti skolas užsieniui, bol
ševikai laidoja savo viltį ko
munistinės revoliucijos pa
saulyje. Ne kovot su kapi
talistiniu pasauliu jie dabar 
nori, o taikytis; ne kapita
lizmo nuvertimo jie dabar 
laukia, o pagelbos iš kapita
listinio pasaulio.

čičerino nota kuoaiškiau- 
siai rodo, kad prekybos lai
svės atsteigimas, t. y. komu
nizmo atsižadėjimas Rusi
jos viduje, ir taika su užsie
niu, t. y. atsižadėjimas pa
saulio revoliucijos, yra neat
skiriami vienas nuo kito da
lykai. Vienam įvykus, neiš
vengiamai turėjo įvykti ir 
antras. “Naujienos” tatai 
nurodė senai. Kaip tiktai 
atėjo žinia, kad Rusijos bol
ševikai nutarė įvesti priva
tinę prekybą (pereitą pava
sarį), “Naujienos” pasakė, 
kad tai reiškia pradžią pa-

(Iš “Sekmoji Diena”) 

Dainuoju aš ilgesio dainą 
Saulėtoj žvaigždėtoj dausoj. 
Myliu juk aš vakarą žvainą — 
Tave užliuliuosiu tyloj.

Maskvos 
bolševikų

Čičerino, notos, adresuotos

Kuomet ėjo karas, tai j v . . ,
Amerikos spauda keldavo i l'z?len,« reltal« komisaro

J 4-o / J ti A n 11/\ !■ r

buvo pašaukti į kariuomenę Penkioms didziomsioms pa-
padanges tuos vyrus, kurie

“pasaulio demokratijai gin
ti”. Jie buvo vadinami “did-

šaulio valstybėms — Didžia
jai Britanijai, Francijai,

vyriais” ir jiems buvo žada- ItaliJai’ Japonijai ir Jungti-
nėms Amerikos Valstijoms. 
Toje notoje bolševikų komi
saras sako, kad sovietų val
džia geidžia taikos su kito
mis valstybėmis ir, kad pa
siekus jos, sutinka pripa
žinti caro valdžios skolas

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00

03
18
75

Užsimokėjimo Kainai
Chicagoje — paštui

Metams ...................
Pusei metų ..............................
Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_________

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija_____________
Savaitei_________________
Mėnesiui________________

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ________ -........... - $7.00
Pusei metų _________________  4.00
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams____________________ $8.00
Pusei metų ..........    4.50
Trims mėnesiams ___________ <2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

‘ ‘ Kr ikse ion iškoje 
Lietuvoje.

Gana man toliųjų ugnelių 
Ir žvilgsnių klajūnių akių. 
Bastausi; o Širdį man gelia, — 
Skambčjusiais žodžiais tikiu....

rios duotų jai galimybės iš-
Pir-

mutinė tų sąlygų esanti ta,

ma nemirštanti garbė- ir 
tautos dėkingumas, i %

Bet kuomet karas pasi
baigė, tai “didvyriai” tapo 
užmiršti. Ne tik padėkos, 
jiė nesusilaukė, o ir dauge
lis jų neteko duonos kąsnio, užsieniams, padarytas v iki 
nes dėl pramonės krizio mi- 1914 metų; ji nori tiktai, 
lionai darbininkų, sugrįžti- kad sovietų valdžiai butų 
šių iš anapus vandenyno, suteikta tokios sąlygos, ku- 
turėjo pasilikt gatvėje.

Šitą faktą šiandie pripa- pildyti savo pareigas, 
žįsta ne tiktai “radikalai” 
kurie priešinosi Amerikos kad kitos valstybės pripa- 
dalyvavimui kare, o ir Jung
tinių Valstijų senatas. Tam 
tyčia paskirtoji senato ko
misija karo veteranų padė
čiai ištirti, rado, kad sužeis
tieji ir sergantieji buvusieji 
kareiviai nėra tinkamai ap
rūpinti ligoninėmis ir gydy
tojų pagelba; kad iš 388,000 ciją. 
buvusiųjų kareivių, kurie 
prašė žadėtosios valdžios 
paramos mokykloms lan- 

| kyti, gavo jos tik 
; kad, pagalios, ka

reiviai, turėjusieji teisės 
gauti pašalpą, mirė nesu
laukdami, kol valdžios at
stovai nutars, 
jiems duoti.

Tos senato 
portas dabar, 
svarstomas ir 
kol publika 
apie buvusius “didvyrius”...

žintų sovietų valdžią ir už
tikrintų sovietų respublikai 
bei jos draugams teritorijos 
neliečiamybę.

Kad visa tai apsvarsčius, 
čičerinas siūlo augščiaus 
paminėtųjų šalių valdžioms 
sušaukti pasaulio konferen-

Vakar “Naujienose” tilpo I5050. 
korespondencija iš Kauno, 
vaizdžiai aprašanti keturių 
buvusios ir dabartinės Mies
to Tarybos narių bylą. Jie 
buvo apkaltihti"tuo, kad su
darė rinkimų kampanijai 
komitetą, kuris išleido prieš 
renkamąjį atsišaukimą ir 
tame atsišaukime pasakė, 
jogei darbininkų atstovai 
eina į savivaldybes ne bend-j 
rai dirbti su buržuazija, o 
ginti darbininkų reikalus.*

Už šitą “nusidėjimą” tie 
keturi žmonės tapo atiduoti 
karo teismui. Vienas jų ta' 
po išteisintas, o kiti trys pa
smerkti sunkiems darbams 
šešiems ir aštuoniems me
tams.

šeši arba aštuoni metai ant Rusijos skolas ir tuo 
katorgos už priešrenkamąjį budu atšaukti tą savo neap- 
atsišaukimą! Toks yra tei- galvotąjį žingsnį, kurį ji pa- 
singumas krikščionių demo- darė po Kerenskio nuverti- 
kratų valdomoje Lietuvoje. Imo. Buvo galima numany-

Vienok krikščionių demo- ti, kad tie gandai yra ne be 
kratų pakalikai, gyvenan- pamato, kadangi atskiri bol- 
tys Amerikoje ir atvažiavu- ševikų viršininkai (pav. Le
sieji iš Lietuvos, drįsta ninas) jau prieš tai buvo pa
kreipus į lietuvių darbiniu-[reiškę spaudoje, jogei sovie-

kiek pašelpos

komisijos ra- 
žinoma, bus 
svarstomas— 
visai užmirš

Bolšekvikų 
kapituliacija.

Per keletą dienų spaudoje 
vaikščiojo gandai, kad Rusi
jos sovietų valdžia pa
siryžusi pripažinti ca- 
co laikais užtrauktąsias

čičerino notoje yra įdomi 
da ir ta vieta, kur jisai gi
riasi, kad Rusijos valdžia 
atsižadėjo komunizmo ir-ati 
darė duris, privatinei inicia
tyvai ir privatiniam kapita
lui. Tarp kitko jisai sako:

“Sovietų valdžia atstei- 
ge privatinės prekybos 
teises ir privatinę nuosa
vybę smulkiosiose įmonė
se1 ir koncesijų bei nuomo- 
jimo teisę stambiosiose 
įmonėse. Sovietų valdžia 
užtikrina užsienio kapita- 
lui^legales garantijas ir 
užtenkamą pelno dalį, 
idant patenkinus jį ir pa
skatinus dalyvauti ekono
miniame Rusijos darbe.”
Kitaip sakant, bolševikai 

kviečia Rusijon užsienio ka
pitalistus, žadėdami apsau-v 
gojimą jų kapitalui ir “už
tenkamą pelną”. O kadan
gi jie nori, kad kapitalistai 
ateitų Rusijon, tai jie, žino
ma, turi pirma padaryti tai
ką su kapitalistinėmis val
stybėmis ir turi prašalinti 
tas kliūtis, kurios iki šiol 
stovėjo ant kelio į susiarti
nimą su jomis. Nepripaži
nimas senųjų Rusijos skolų

kos tikės tomis “garantijo
mis”, kurias jiems siūlo da
bartinė Rusijos valdžia? Ar 
galima įsivaizduot, kad tų 
šalių bankieriai ir pramoni
ninkai dės į Rusijos biznį 
savo kapitalus, esant Rusi
joje tokioms sąlygoms, kaip 
dabar?

Kad užsienio kapitalistai 
galėtų be baimės investuot 
savo kapitalus Rusijoje, jie 
reikalaus nepalyginamai 
tvirtesnių užtikrinimų, negu 
tie, kokius jiems gali duoti 
bolševikų valdžia, kuri ne
turi nė tiek pasitikėjimo 
žmonėmis, kad net spaudos 
laisvę nedrįsta jiems sugrą-

vv.x žint.
baigos komunistinei bolševi-’ Bolševikai klysta, jeigu 
kų politikai. O atsimenate,’jie tikisi gausiais žadėji- 
ką tuomet rašė visokie ko- mais “apsukti galvą” ka- 
munistiški barškalai savo pitalistiniam pasauliui.
spaudoje? Jie sakė, kad!dar labiaus jie klysta, ma- 
prekybos laisvė Rusijoje 
esanti tiktai laikina; bolše
vikai, girdi, tuojaus vėl pa
naikinsią ją, kaip tiktai įti
kinsią žmones, kad preky
bos laisvė esanti netikęs da
lykas !

Bet Rusijos bolševikai, 
supratę pagalios., kad iš jų 
“komunizmo” nieko neišei
na, da ir šiandie nepaliauja 
gyvenę nejvykinamomis 
svajonėmis. Jie įsivaizduo
ja, kad kapitalistinės val
džios ims tuojaus ir išties 
jiems savo rankas, kaip tik
tai jie pasisiūlys pripažinti 
caro skolas. Pernai šitokio 
riusileidimo iš bolševikų pu-| 
sės gal butų užtekę, idant 
susitaikius su užsieniu; bet 
šįmet padėtis bolševikams 
yra daug blogesne, ir talki
ninkų valdžios reikalaus iš 
jų daug daugiaus.

Svarbiausia tų valdžių rū
pestis užsienio politikoje 
yra apsaugoti savo kapitalo 
interesus. Bet ar-gi galima

Tikiu, dar sugrįši, brangioji,
Prieš vakaro aušrą tyloj: ;
Čia tavo jaunybe klajoju,
Iš čia aš dainuoju dausoj.

Skaitytoji Balsai
t-—. I M Į

O

’nydami, kad jiems pavyks 
apgauti savo šalies ir užsie
nio demokratiją. Sovietų 
valdžia mėgina susitaikyti 
su svetimų šalių kapitalis
tais, palikdama ant Rusijos 
žmonių sprando savo dikta
tūros jungą; tiesą pasakius, 
tai ji dėlto ir jieško taikos 
su kapitalistiniu pasauliu, 
kad nemato kitokio kelio 
savo diktatūrai išgelbėti. 
Bet darbo žmonės kaip Ru
sijoje, taip ir kitose šalyse 
pasakys tiems “gudriems” 
diktatoriams: Jeigu norite 
taikos, ta pradėkite ją da
ryti namie, nuimdami vergi
jos pančius nuo Rusijos 
liaudies!

ITALIJOS KOMUNISTŲ SKAI
ČIUS SUMAŽĖJO.

Iš Rymo pranešimai rodo, kad 
komunistinė banga, kuri kiek 
laiko atgal grūmojo pačiai Ita
lijos socialistų partijos bučiai, 
pradėjo sparčiai slūgti. Italijos 
komunistai, kurie keli menesiai 
atgal skaitė turį mokesnius mo- 

■ 56,000, dabar jųkreiptis į lietuvių darbiom-(reiškę spaudoje, jogei sovie- njmas senųjų Rusijos skolų matyt, kad kapitalistai Ang kančių narių bo,i 
kų minias šioje šalyje ir rei-jtų valdžia neatsisakanti tar- fouvo viena stambiausiųjų lijos, Francijos arba Ameri- turį tik apie 9,000.

f--- -

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

Petrui atrodė pasaulio galui atėjus tik tada, 
kai jis kiek atsigeivelėjo. Išpradžių vienok jis nie
ko negalėjo mąstyti, buvo lyg be sąmonės; jis tik 
atsiminė baisų trenkimą — taip baisų, tartum 
visas pasaulis butų virtęs vienu neapsakomu tren
ksmu; atsiminė akis veriančią šviesą, tartum visi 
dangaus žaibai butų vienu kartu sužaibavę; ir to
kią smarkią vėsulą, kuri pagavus jį kai kokį pie
nės pūkelį pakėlė nuo žemės ir nuputus skersa! 
gatvę trenkė į triobėsio sieną. Petras, apjakin
tas, apkurtintas, nukrito ant šaligatvio ir gulėjo 
be sąmonės. Kaip ilgai gulėjo, jis neturėjo su
pratimo, bet galiaus jis ėmė atsigeivėlėti. Atgau
damas sąmonę jis kaiką ėmė pastebėti: lengvi pil
ki durnai draikėsi pagal žemę; biauri smarvė, ėdė 
jo nosį ir burną; girdėjo žmonių kliksmą, vaitoji
mą, dejavimą ir šiaip didelį sujudimą aplinkui.

Jis pajuto, kad kažkas sunkus guli jam ant kru
tinės ir slegia jį, kvėpuoti neduoda. Jis padarė 
pastangų nustumti nuo savęs tą sunkenybę ir jo 
rankos užgriebė kažin ką šiltą ir glitų. Nusigan
dęs Petras suprato, kad tai buvo pusiau sudrasky
to žmogaus lavonas.

Taip, tai buvo pasaulio galas. Da tik prieš 
dvejetą dienų Petras Gudžas buvo pilnai atsida
vęs Pirmosios Apaštalų Bažnyčios narys, ir susi
rinkus pamaldoms klausės pamokslų iš Apreiški
mų Knygos. Tatai Petras žinojo, kad taip ir yra 
—pasaulio galas; o turėdamas nemaža nuodėmių 
ant savo sąžinės ir bijodamas stoti savo Dievo aki
vaizdoj, jis pakėlęs galvą žvalgėsi į negyvėlių la
vonus ir į besiraitančius ant žemės sužeistuosius 
ir pamatė triobėsio pasienyj visą eilę didelių me
dinių dėžių, kurių žmonės buvo prisinešę ir prisi
statę tam, kad ant jų sustoję galėtų per kitų gal
vas matyti procesiją. Petras pabandė šliaužti, o 
pajutęs, kad dar pajiegia šliaužt, šiaip taip nu
šliaužė pro žmonių minias, ir atsidūręs prie vienos 
tų didelių dėžių pasirangė po ja ir tuo budu tarėsi 
pasislėpęs nuo Dievo akių.

Jis buvo visas kruvinas, bet jis nežinojo, ar 
tai buvo jo paties kraujas, ar kieno kito. Jis visas 
drebėjo; jo dantys barškėjo, tartum butų iššalto 
vandens išlindęs. Ji^klausės, kaip vaitojo sužeis
tieji; girdėjo užimą ir šukavimą minių ir ėmė gal
voti, kas čia ištiktųjų butų atsitikę. Vieną kar

tą čia, šiame Amerikos mieste, buvo didelis že
mės drebėjimas. Gal dabar vėl tatai atsitiko? 
Ar gal šioj Didžiojoj gatvėj ugniakalnis atsivė
rė? Ar gal vyriausioji gazo įvada po žeme spro
go? Ar jau visa pabaigta, ar dar daugiau bus 
sprogimų ?

Taip Petras gulėjo savo dėžėj susirangęs ir 
laukė, klausydamasis žmonių riksmo ir vaitoji
mo. Jis girdėjo, kaip kažkas davinėjo įsakymus 
ir manė, kad tai tur būt policija. Be abejo, tu
rės būt čia ir ambulansai. Staiga Petras atsimi
nė savo tuščią pilvą ir jam žybtelėjo mintis, be
gu nebūtų galima čia pasinaudoti.' Visa, kas jam 
dabar reikia daryt, tai apsimesti, kad esąs su
žeistas, baisiai sužeistas, ir amžinai suardytais 
nervais; jis turi būt be sąmonės ir gulėt kaip ne
gyvas. Tada jie jį ras, paims vežiman, nuga
bens į ligoninę, paguldys minkšton lovon ir duos 
valgyt; ligoninėj gal dar jį palaikys keletą sa
vaičių, o išeinant gal ir pinigų duos.

Arba gal jam pavyks gaut ligoninėj darbo— 
tokio darbo, kur sunkiai dirbt nereikia, by tik 
žmogus esi buklus. O gal vyriausiam ligonines 
daktarui reikėtų žmogaus, kurs žvalgytų kitus li
goninės daktarus, ar jie elgiasi, kaip reikiant, su 
ligoniais, arba ar nesimyluoja su slaugytojoms 
— o be abejo, kad jie taip daro. Taip juk būda
vo našlaičių namuose, kur Petras savo vaikystos 
dienas praleido, kol galiaus jis iš ten pabėgo. Tas

{Ui tirai kitas itama skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako,}

TA “DEMOKRATINĖ” LIETU
VOS VALDŽIA.

Kad paimi lietuvių klerikalų 
laikraštį Draugą, tai randi il
giausių straipsnių prirašyta 
apie Lietuvos žmonių laisvę, 
apie valdžios demokratingumą. 
Skaitant juos atrodo, kad dides
nės laisvės ir demokratingesnės 
valdžios niekur pasauly nėra, 
kaip Lietuvoj. Bet kad paimi 
kokį kitą pažangesnį lietuvių 
laikraštį, tai pamatai visai ką 
kitą. Ypač darbininkiški Lietu
vos ir Amerikos laikraščiai ati
dengia visus klerikalų melus 
apie tas laisves Lietuvoj, paduo
dami tokių žinių iš Lietuvos, 
kad skaitant šiurpuliai purto, 
štai Naujienų 250 num. paskel
biama žinia iš'Lietuvos, kaip 
Raseinių milicijos vado padėjė
jas Miklius, pagarsėjęs mušei
ka, žiauriausiu budu sumušė 
nėščią moteriškę. Tokių apsi
reiškimų turbut nei caro lai
kais nebūdavo. Panašius “krikš- 
doniškų” budelių darbus kleri
kalų spauda užslepia, ir ragina 
žmones pirkti Lietuvos paskolos 
bonus, kad “demokratinė” kleri
kalų valdžia Lietuvoj galėtų 
tiems budeliams algas mokėti, 
idant jie ir toliau gailėtų darbo 
žmones pliekti ir kankinti.

Ne, mes, Amerikos lietuviai 
tokios Lietuvos valdžios negali
me savo kruvinu prakaitu už
dirbtais pinigais remti, nes tuo 
tik padėtume jai dar labiau Lie
tuvos žmones spausti pagalba 
savo ištvirkusių mušeikų-žanda- 
rų, komendantų ir karo stovių.

Amerikos lietuvių darbininkų 
priedermė yra remti kuodau- 
giausiai Lietuvos socialdemo
kratiją, idant ji kuoveikiausiai 
sustiprėtų taip, kad galėtų pa
daryti galą visokiam despotiz
mui ir sauva'liai Lietuvoje. — O.

— Taip, tiesa. Aš sukakau 
jau aštuoniasdešimt metų am
žiaus, o mano burnoj kiekvienas 
dantis tebėra toks, koks buvo 

j man ką-tik gimus!

pats dejos ir didelėj Džindžambo Bažnyčioj, ku
rią vedė Paštian-el-Kalandra, vyriausias Elcute- 
rininkų Egsotizmo kunigas. Toje mystikos įstai
goj Petras dirbo išpradžių virtuvėj, bet ilgainiui 
jis kopė ir kopė augščiau, kol įsigijęs įstaigos 
šeimininko Tušbaro Akrogo pasitikėjimo, buvo 
patapęs dagi pirmoji paties Pranašo ranka.

Kur tik buvo kokia kuopa žmonių ir turėjo 
gausiai turto kasoj, ten — Petras žinojo — visa
dos esti suktybių, intrigų, besistengimų kits ki
tam koją pakišti, žvalgavimų, šnipavimų ir progos 
pasinadoti tam, kas turėjo buklesnes smegenisi 
Kai kam gal atrodytų keista, kad Petras imtų 
galvoti apie tokius dalykus dabar, kada prieš jį 
ką-tik buvo atsivėrus žemė ir baisi vėsula su žai
bais ir perkūnija bloškus jį triobėsio sienon, nu
trenkus žemėn ir ant krutinės jam užmetus pu
siau sudraskytos moteriškės lavoną. Dalykas bet
gi toks, kad nuo pat mažens Petras vien tik sa
vo buklumu, savo sąmojingumu tegyveno, nieku 
daugiau; tokie žmonės išmoksta vartot savo buk-
lumą visose ir visokiausiose aplinkybėse, nežiūrint 
kaip pinklios ir keblioą jos butų. O Petras jų 
pergyveno daugybę; ir dabar jam buvo užėjus 
mintis, ką jis darytų, jeigu pasirodytų, kad Šven
tieji Roleriai turi tiesos, taigi jei dabar jis išgirstų 
Gabrieliaus trimitą ir pasijustų bestovįs prieš patį 
Jėzų ilgais baltais marškiniais?

...[(Bus daugiau)' J į

toasted
pUROPEAN ĄMERICAN RUREAŲ 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
Geriausia siuntimas pinigų, 

laivakortės, pašportai ir t.t. { 
NOTARUI ŠAS

Reni Ritate, l’askolos.filjtfjlj 
Insulinai ir i.t.

809 W. 35th St s arti S. Halsted St.
Tei Boulevard 611 

Valandos: 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utar., Ket. ir Sub. iki 9 vakare 

Ned : iki 3 po pietų.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

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

Gyvenimo vieta: 
3323 Sb. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarr.(rJni ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd StM kerti Leavitt 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 morgs- 
čiaus ant lengvų iilygų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKI9
ADVOKATAS

Ofisas vidurndestyjl 
ASSOCIATION BLDC.

19 So. La Šalie St. 
.Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį, 

Panediliais iki 8 vakare.
Samų Tel.: Šyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

S9 So. La Šalie St. Room IU 
Tel. Central 6399

Vnk.i 812 W. 33rd St., ClLcage
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

<—■. ..................  b
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL į 
Lietuvis Advokatas

Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avea i
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 ( 

iki 9 vakare.
U _ , . /

r"GOLAN & GOLAN ’
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

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

Secley 3670

/ ...
J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis: Room 511 — 

127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096

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

i i -.......... i i

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktorius Ir 

budavotojas.
Būdavo jame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicage,
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš Lenku okupuotos
srities.

žandaru plėšimai. — Rugsė
jo 28 d. atjojo 13 lenkų žanda
rų į Kreivėnų kaimų ir užpuo
lė (liaugirės girios sargą, pili. 
Adomą Valančių, kuris pama
tęs lenkus, ėmė bėgti j girią. 
Bet jam bebėgant, lenkams pa
vyko sužeisti jo kairiąją ranką, 
nuo ko minėtas pilietis pavirto. 
Tuomet lenkų žandarai sudau
žė jam galvą, atėmė drabužius,

8,000 ost. rublių, 200 auksinių 
dolerių ir daugiau, kas jiems 
patiko. Vėliau sumušė jo uoš
vį Skirkevičių, kuris dabar ser
ga visas sutinęs. Sužeistą pil. 
Valančių, sumušę ir apiplėšę 
nusivežė į Pelelių įtvarą. Yra 
žinių, kad jį išvežę į Suvalkus.

KALVARIJA (Suvalkų).
Kalvarijos miesto laukuose 

rugsėjo 11 d. ežerėlyje prigėrė 
1 moterys ir du arkliai iš Dcl- 
viniškių dvaro, Krosnos vals. 
Viso važiavo septyni viename 
vežime —, vienas vyras ir še
šios moterys. Vežėjas norėjo 
įvažiuoti pagirdyti arklių, bet

įvažiavus ežeran ajdkliai urnai 
paslydo ir ėmė skęsti. Vaiki
nas, greitai išplaukęs krantan, 
numetė viršutinius rūbus ir iš
gelbėjo dar savo moliną ir se
serį, likusios jau buvo pasken
dusios, ir nebuvo matyti, ku
rioje vietoję.

Ant kranto tuo tarpu pešėsi 
girti to 'kaimo vyrai ir net ne
matė, kas darosi nuo jų už 
penkių sieksnių tolumo.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Pasekmingiausis išradimas nuo 
PLIKIMO

' DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansla Avė.

Valandos) nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
ro. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedžl. pagal sutarimu 
8261 So. Halsted St., Chicago, IK

15as Metinis Išpardavimas

nauja 
TIESI KELIONĖ Jš MONTREAL 

IKI DANZIGO.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S. Halsted St., kampas 81 gat.
Viename namo su Dr. Monkevičium.

Pagabiausis susinešimas su Pilava, 
Kaunu ir Karaliaučium.

VISA VANDENIU KELIONĖ 
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

Tel. Boulevard 970LJ
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi' Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdyipo. Duo 
da rodą viso
kiose- ligose ir 
kitokiuose fei 
kaluose mo
terims ir mer

Kosulys ir persišaldymas.

šiam laike metu, kosulys ir persi- 
** šaldymas viešpatauja tarp suaugu
si siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati

dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
V voingas ligas. Prašalink nedoras 
Įg pasekmes nuo persišaldymo, imda

mas Severa’s Cold and Grip Tablete 
* (Severo Plyškelies nuo Persišaldy
ti mo ir Gripos). Kaina 30c.— Greitą 

. pagalbą nuo kosuli duoda

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

TIKRAI ĮŠGYDYSIME
Pleiskanos, puolimas plaukų, niežė- 

jimys odos ir tt.
, Gvarantuojame pasekmes. Egzami- 
, navimas veltui.

THE TMOMAS’, 
plaukų ir odos specialistai.

300 Garrick Bldg., 64 W. Randolph 
Tel.: Central 5851.

Valandos 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Musy persistatymas publikai visų vadovaujamu pho- 
nographų ir rakandų išdirbysčiy.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
Raihvay Trafiko agentas

40 N. Dearborn St., Chicago, III.

ginoms.

^DR.HERZMAH^B
U RUSIJOS

Persikais nso 3412 So. Halsted St.
po No. 8313 So. Halsted St.

■erai lietuviams iinomas per M 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgai) Ir akušeris.

Gydė aitrias ir chroniikas ligai, 
vyn, moterį ir vaiki, pagal nas- 
jausias metodas X-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1025 W. Į 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS) Nuo 10-12 ploti, 
ir nue 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
Tri.ph.ndi J B"° *rbt“7 . 

j Naktimis: Dreiol 
' 951 - Drovor 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
V AL.) 9—10 ryte ir 8—9 vaL vat

. ............. .. !■ II..............  II

; gevera’s
Cough Balsam

(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžanti normališką stovį. Di-/ 
dosni bonkute 50 centai, mažesni 
25 centai. Vįsoso Aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDĄR RAPIDS, IOWA

KVAPSNIES IR DAŽO 
EXTRAKTAI

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

Brandy ir tt.
1 uncijos bonkutė
8 uncijų bonkutė $5.00

16 uncijų bonkutė
Išsiunčime čystuoso bakseliuose, vi

sas tavoras gvarantuojamas.
W’ENTW()RTH CO.

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

kame persiuntimą.

.75c

$8.50

H. H. VON SCHLICK
Tai yra žmogus, kuris pagelbsti 

sergantiems pasitaisyti. ’
Dvidešimts metų atgal, sakiau 

sergantiems, kad Bulgariška Kraujo 
Arbata prigelbės gamtos budu pa- 
liuosuoti nuo vidurių užkietėjimo, 
nuodų susirinkimo ir jų iš inkstų pra- 
šalinimo, palengvins pilvo veikimą, 

i išvalys ir sutirštins kraują.
Į • Sakiau jiems, kad mano Bulgariška 
Kraujo Arbata imta karšta einant 
gulti, pagelbės sulaužyti slogas ir iš
gelbės nuo influenzos ir plaučių už
degimo.

Šiandien milionai žmonių vartoja 
Bulgarišką Kraujo Arbatą kaipo ge
riausią šeimynos gyduolę namuose.

Tirštas skystimas išspaustas iš 
šaknų, žievių, sėklų, lapų, uogų ir 
kvietkų imamas sykį arba du į savai
tę, pagelbės užlaikyti kiekvieną svei
katoje.

Vaistininkai smagus turėdami ant 
rankų sergantiems, kadangi žmonės, 
kurie naudojo Bulgarišką Kraujo Ar
batą sugrįžę papasakoja kaip gerai 
jiems pagelbėjo.

Tik paklausk savo vaistininko šią
dien arba pasiusiu apdrausta šeimy
nai didelę dėžę už $1.25 arba 3 už 
$3.15 arba G už $5.25. Adresas: H. 
H. Von Schlick, prezidentas, 451 Mar- 
vel Building, Pittsburgh, Pa.

34
Nupirks didelį Phonographa 

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

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

Į/ri TIII JUSV pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno in-a TIII 
vlLIliv iidatii, taiIW daimanto adata su kiekvienu yri | Ui

1 Wl phonographu. Ateikite pas mus ir mes 
gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra 
musų mechanikų, 15 motų patyrimo. ATEIK TAIP

parodysime 
peržiūrėtas
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI- 
KYŠIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA- 
SIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

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

LIETUVON
iiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiii

I Swedish
American
Line
Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEP.OJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į Liepoją.

S. S. STOCKHOLM..........
S. S. DROTTNINGHOLM

LAPKR. 12 
. GRUOD. 3

Trečios Klesos Kainos:
J Hamburgą ................................................
į Piliau, Koeningsberg ir Danzing ....
į Liepoją ................................................

$125.00
$135.00
$145.00

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

Švedų vizos nereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.
SWEDISH AMERICAN LINE,

24 State St., New York, 70 E. Jackson St., Chicago.

OhaaLIi'aIaa I Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstųRečiausias Ligy & gydymas su page1'
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4 ;80 P. M.
Telephone: Cat ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Va!.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M. 

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

DR. W. F. KALISZ
Specialumaa: Moterą ligoe ir Chirurgija.

1145 MILVVAUKEjE A VE. CHICAGO.

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

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

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

Svarbus Pranešimas
KALĖDOS ARTINASI, NEUŽMIRŠKITE SAVIŠKIU LIETUVOJE NAUOOKITES 
PROGA, SIŲSKITE PINIGUS KOL MARKES PIGIOS ATEIKITE j ŠIĄ BEN

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

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

MES ATGABENSIME JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS
už pigausių kainų ir atsakančiai.

Jeigu norite, kad Jūsų pinigai atneštų legališkų ir gerų nuošimtį, tai pirkite pas miis aukso bonus. 
Mes taipgi parduodame bonus ir ant išmokėjimo. , .

Visus patarimus duodame dykai. Kreipkitės. ; < - I p ;; ’
Ofisas atviras kiekvienų dienų nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro, Utarninkais ir Subatomis iki 8 valandai 
vakro, Nedėliomis nuo 10 iki 2 dienos.

BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION
35 South Dearborn Stret. Duris 205, Chicago, Ilinois

T. Pullman M8a

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterį ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. Stote St 

______ Chicago, III.

SI JAUNA MOTINA
Pasako, kaip be vaikei mo

teriai pagelbėjo Lydia E.
Pinkham Vegetable 

Compoundas.
Millston, Wis. — “Noriu suteikti 

padėkos žodį už jūsų stebėtiną gy
duolę. Labai gei
dėme vaikų ir po 
ilgokam1 laikui po 
musų apsivedimo 
bauginausi, kad 
neturėsime vaikų, 
kadangi silpna bu
vau. Pradėjau nau
doti Lydia E. Pink
ham Vegetable 
Compound ir da
bar jau turiu gra-

______ žią, sveiką dukte
rį. Nuoširdžiai sakau, kad nereikė
jo tiek kentėt gimdymo laike, kiek 
kentėdavau savo periodus koliai ne
buvau naudojusi Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compoundą metai atgal. 
Atiduodu visą pasitikėjimą jūsų gy
duolei ir visuomet rekomenduosiu ją 
labai augštai.” — Mrs. H. H. JANS- 
SEN, Millston, Wis.

Kaip gali silpnos ir sergančios mo
terys tikėtis ir turėt viltį būti sveikų 
kūdikių motina? Jų pirma pereiga, 
yra jos pačios. Jos turi užkariaut 
nesmagumus, negales, kurie silpnina 
ir sutvirtint savo systemą, kaip kad 
M r r. Janssen padarė naudodama Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compoun- 
dą, o tik tada bus savo vietoj galės 
suteikti palaimą ir gerą sveikatą savo 
kūdikiams.

GVARANTUOJAME DAUGIAU 
KIAUŠINIŲ. ’

“Po davmuį “HEN PEP’ savo viš
toms per 30 dienų, ir jei patirsite, kad 
nededa DAUGIAU KIAUŠINIŲ, nei 
<ad pirmiau, nepaisant kokį maistą 
ar tuniką vartojai, sugrąžink neišnau
dotą dalį ir mes ūmai sugrąžinsime 
kiekvieną įmokėtą centą.“

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

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

JUOZAPAS KUNISHAUSKAS 
persiskyrė su šiuom pasauliu 
spalio 29 d., 6 vai. po pietų. Po 
sunkaus sužeidimo, kuris atsiti
ko 28 dieną rugsėjo dirbtuvėj 
Western Shade Cloth Co. ant 
21 Place ir Jafferson gatvės. 
Mirė Francis Willow ligonbutyj 
710 So. Lincoln St.

Paėjo iš Suvalkų rėd., Aly
taus apskr., Metelių valsčiaus ir 
kaimo. Paliko tėvą, motiną ir 
brolį. Amerikoje pergyveno 11 

, metų. Amerikos kariuomenėj 
išbuvo 8 mėnesius. Paliko Ame
rikoj dideliam nuliūdime seserį 
Oną Budavičienę ir brolį Anta
ną ir dėdes, Juozapą ir Stanis
lovą Pocevičius.

Laidotuvės atsibus lapkričio 
1 dieną iš sesers namų 7216 So. 
Campbell Avė. Iš bažnyčios 
Apvcizdos Dievo 10 vai. iš ryto 
į kapines šv. Kazimiero. Meld
žiame visų draugų ir pažįsta
mų atsilankyti laidotuvėse.

................ ..... —.— -

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

TeL Canal 2118
Ofisą valandos) nuo 1G ryta iki 

8 vakare.
Rerideacija: 2811 W. 63rd 8f.

Tel. Prospcct 3466

jiffiuaa iiiuiinni
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI■
8107 So. Morgaa SU

Chicago, III.
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nue 5 Iki 8 vakare, i

DR. M. T. STRIKOL’IS'
Uetuvys Gydytojas ir Chirergae

People Teatro Name,
1616 W. 47th St.. Tel. Boal. 160 

VALANDOS)
8 iki 8 vak. Nedfel. 10 iki 12 ryto 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinloy 268

į^ss================i====T»a 
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
8TDYT0JAS IR CHIRURGAS 

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

■•diliomis nue 9 iki 12 ryta. • 
1821 S. Halsted St., 

Kampan 18 ir Halsted St.
k į.

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojai ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
880S So. Morgai Street, 

Chicago, UI.

Telephone Van Buren 294 
Rea. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyri Iki, 
Vaiki ir visa chroniiki lig*

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovor 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 diena

1RIIII1UIUMIU1
DR. G. M. GLASER

Praktikeoja 86 metai 
Ofisas)

1149 S. Morgan St., kerti U St. 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS)

Moteriiki ir Vyriilm 
Taipgi Chroniškp Ligi.

OFISO VALANDOS) .
Nuo 10 ryto iki 8 po pietį, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 111—2 

po piet.
felephoee Yards 687

(........... ......
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 15 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 leboa 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriški, Vyriški k 

Vaiki Ligi.
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 vii. 

valandos ryto iki 1 vai. po pilt.
Telefonas Dreiel 288Ū 

ri---- ------------------------------------- ---

Dr. Maurice Kalni
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

TeL Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo i* Californljos ir 
vii Us savo praktikavimą pe No. 

5208 W. Harrison SI.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare iiskiriajnt nedildieniua.

rDR. M. STAPULIONJS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279

. DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

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

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

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

Valandos) 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 267

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietnvys Dentistas 
10801 So. Michigan Av^ Roselaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
■ne 1 po pietą iki 9 vakare.

H
■■■■«■

Boulevard 7042

Z.VEŽELIS S
ivis Dentistas

ith Ashland Ave^ □ 
47-tos gatvla į* 

____________ ■■>■■>■■■■■■ 

/ DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

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

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augŠčiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augičiau.

Vaikams drabužiai, trunka! ir va- 
lyzos.

Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si piiiigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., 
ned. iki 6 vai.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St. 

Phonąi Canal 947. ■ J ,



NAUJIENOS, Chicago, I1L Utarainkas, Lapkr. 1, 1921

I LIETUVĄ
Žieminės numažintos kainos galėjo 

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
deli pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-» 
rankamai, modemiško laivo.

V^RedStarLini
Išplaukia kas savaitę

Satnland) New York į (Lapkr. 30 
Hamburgą.

Kroonland) New York (Lapkr. 26
Lapland) Hamburgą (Gruod. 3
Finland ................................... Lapkr. 5
Zeeland....................................Lapkr. 19

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

Tikietai tiesiai j Pilavą » 
INTERNATIONAL MERCAN-

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

Chicago: F. C. Broivn, West. Paša. 
Agent. 14 North Dearbom St..

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
VaizbiUenklis užreg. S. V. Pat.

Ganus per daugiau kaip 
50 metu.

lėmyk Ikaro (Anchor) Yaiibažeuklį.
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IK 8URG1KAS .
X-Spinduliai

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
Leavitt St. Tel. ("anai 6222.
Rezidencija 3114 W. 12nd St.

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

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Crowe Ima nagan Fitzmorį.

Valstijos prokuroras, Crovvc, 
gal susikirs su policijos galva, 
Fitzhiorriu, už “valymą’' C.hi- 
cagos. Crowe, sako, norįs pri
versti policiją pildyti savo 
“pareigas”. Gi Fi temoms i- 
tarinėja jį. buk jis tai darąs 
abejotinais motivais. Ir taip 
viens kitą įsitarinėja.

Dalykas ve kaine. Praeito 
liepos nien. 12 d. Croiwe pri
siuntė Filzmorriui visu nele
galiu įstaigų savininku vardus 
ir ją adresus, ir liepė jam už
daryti visus tuos namus. Bet 
Filzinorris buvo juos tik su
areštavęs, gi tos įstaigos dar ir 
šiandien tebėra atdaros. I*i*o-

kuroras tai žinodamas, nu
sprendė pats jas uždaryti. Tuo 
tikslu pats darė kratas nutė- 
my tuose namuose ir suarešta
vo 150 asmenius; b6t tik pen
kis iš ju pasiuntė belangėm, gi 
visus kitus paleido tuojaus po 
ją suareštavimui.

Kratoms daryti Filzinorris 
buvo davęs Croweui pasirinkti

S Plaukų
\ Atšviežinantis ir Sveikas k

mcsJAP RUSE SOAP
Ą Tik įsivaizdinkit sau koks puikus jautimas kada jus 

t ilsitės po išmazgojimo jūsų plaukų. Toks puikus jauti- 
'mas gali būti tada, kada vartojate JAI* KOŠE muilą.

( Nereikia įtempimo, — putos apsireiškia urnai—ir jos 
i' tuoj numazgoja nešvarumus ir dulkes— ir tik vienas ki- 

')’ tas vandenio užpylimas ir jau švaru. Ir padaro plau- 
| kus minkštais ir švariais.

Stanley J. Maths John Žitkus

$200. Atlyginimo
šiuo yra siūloma už parodymą, pagal kurio gali
ma buty suareštuoti ir nuteisti S. G. Mahrats’ą, 
Stanley J. Mahtą ir Johną Žitkų, ar bent kuriuos 
du iš jų, kurie yra apkaltinti apgavystėje krimi
naliame tefeme Cook paviete, Ilinois. Praneški
te Vincentui W. Rutkauskui, 29 So. La Šalie St., 
arba George J. Drieske, 69 W. Washington St., 
Chicago, III.
lllllllllllffllUIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIM

vietos policislą. Gi dabar jis 
nebenorįs tai daryli, nes Crowo 
perlengviai elgiasi su suareš
tuotais žmonėmis, ją nebau
džia. Tas Croweui nepatinka.

lai kaip jie “valo” Chicagą.

Nearingo debatai su 
Howardu.

Septintadienį po pietą nema
ža Ashland Auditorijos svetai
nė buvo mažne pilna. Chicagie- 
ciai matomai susidomėjo šitais 
debatais. Ir buvo kuo susidomė
ti - du universitetiniai profe
sorių stojo ginčyti pilnai pri- 
brondusį ir plačiai ginčijamą

kams susivaržius dėl užsienio 
rinku kįla karas, mažesnis, ar 
toks, kaip paskutinis, kur dar
bininką gyvasčiai yra aukojami 
tūkstančiais, šimtais lakstančią 
ir milionais, ir kad visu tu ne
darbo laiku ir kruviną karu, ne
minint visu tą kitu blogybių, 
kurios pripildo žmonių gyveni
mą kapitalizmo tvarkoj, negali
ma bus išvengti jokiu kilu ba
du, kaip tik panaikinant kapi
talistą monopoliu ir pavedant 
pramonių vedimą ir valdymą į 
rankas tą, kurie naudingą vi
suomenei darbą daro.

IIoward nepasakė, kaip kapi
talizmą betaisant galima nedar
bo ir karo išvengti. Jis taip nu
tylėjo šitą klausimą, kad jis

klausimą: “Ar reikia darbiniu- tartum nei nebuvo pakeltas. To 
ką klasei paimti į savo rankas į vietoj jis tvirtino, kad nesveika 
valdžios vadyba ir pramonės visuomenei griauti sena tvarka 
valdymas bei vedimas pramonei ir imli jos vietoj naują kurti; 
išlaikyti ir civilizacijai apsaugo- kad jis esąs evoliucijos, o ne re
ti nuo griuvimo?”

Teigiamąją pusę laike visiems 
Amerikoj žinomas naujovinis 
ekonomininkas marksininkas 
prof. Scott Nearing; neigiamąją 
pusę laikė Ilart Schaffner ir 
Marxo rūbų korporacijos darbo 
skyriaus vedėjas, prof. Earl 
Dean Howard.

Kadangi abi pusės buvo at
stovaujama, kaip buvo manyta, 
gerą savo dalyko žinovą, tai vi
są susirinkusią buvo laukiama, 
kad dabar tai paaiškės ne tik 
socializmo principą pamatingu- 
mas, ar jo stoka, bet ir svarbios 
priežastys, kodėl kapitalizmo ša
lininkai yra priešingi naujos 
tvarkos vedimui. Bet susirin
kusieji apsivylė tame; suvylė 
juos kapitalizmo tvarkos u žiū
rovas — IIo\vard. Savo ginčuo
se jis prieš Nearingą atrodė 
klausytojams kaip nieko neiš
manąs vaikas prieš suaugusį ir 
gyvenamo prityrus} vyrą. Jis pil
nai pritarė Nearingo vaizdingai 
nupieštam kapitalizmo supuvi
mo vaizdui, bet neatsakęs ir net 
nebandęs atsakyti i jo Įrodymą, 
kad kapitalizmas yra nepataiso
mas, jis ėmė pasakoti ilgą pasa
ką, kaip daug gerinus butą 
sprendus šitą klausimą moksliš
kai — ne griaujant seną tvar
ką, bet taisant ją.

Nearing kalbėjo pirmas. Per 
10 jam duotu minutą jis trum
pai ir aiškiai papasakojo: kaip 
atsirado kapitalizmas, kaip ir 

’ kodėl jis augo ir kaip jis savo 
naudingumo laiką atgyvenęs tu
ri užleisti savo vietą geresnei 
tvarkai — socializmui. Tvarka 
buvusi prieš kapitalizmą, feoda
lizmo tvarka, buvo negera Iįlo
mi, kad ji auklėjo dykaduonius, 
didiesiems žemės savininkams 
leido kontroliuoti plačiąją minią 
gyvenimą ir tuomi stabdė civi
lizacijos pirniyneiga. Kada 
žmonės nugriovė šitą žemės mo 
nopolią, pakeisdami jį laisvomis
lenktynėmis, dingo žmonių su
varžymas ir, kiekvienam turint 
lygią progą gerinti .savo būtį, 
žmonių padėtis pagerėjo, — pa
didėjo žmonių turtai ir padidė
jo žmogaus jiega kovai su gam
ta. Tapo išrasta garo mašina; 
tapo išrasta įvairios darbą už
vaduojančios mašinos, kurios 
padarė visišką perversmą pra- 
monijos pasauly. Darbininkas 
dabar nedirbo jau viso daikto, 
o tik vieną mažą jo dalį ir pa
darė ją daug greičiau ir geriau.

i Ačiū tam pagaminamą turtą 
I apštis augo baisiai sparčiai. Ka
dangi darbininkai, gaminantieji 
daiktus gauna ne visą pagamin
tojo daikto vertę, o tik jo dalį, 
tai jie negali savo pagamintąją 
daiktu nupirkti; o kadangi daik
tu vartotojais kaip tik ir yra tie 
darbininkai, kurie pagamina 
daiktus, tai jie neišpirka savo 
pagamintu daiktą ir gamyklą 
savininkai, neturėdami rinką 
gaminiams, savo gamyklas už
daro ir laukia kelis metus, kol 
šitie gaminiai kaip ne kaip bus 
parduoti.
t
j Nearing įrodė, kad šitie ne
darbo laikai per 116 paskutiniu 
metų tiksliai atsikartoja kas 6 
ir pusė metų; kad pramoninę

PRANEŠIMAI. PARDAVIMUI
Roseland. —- “Aušros” . Mokykla 

prasidės 3 d. lapkričio, 7:30 v. vak. 
“Aušros” kambariuose, 10900 S. Mi- 
chigan Avė. Bus mokinama Lietuvių 
kalbos gramatika, aritmetika ir ang
lų kalba. Visus norinčius lankyti 
mokykla meldžiame ateiti tą vakarą, 
kad visi galėtume sykiu pradėti mo
kintis. — Aušros M. Valdyba.

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelio susirinkimas bus 1-mą 
dieną lapkričio, ‘Strumilo svetainėj.
Visi nariai privalo dalyvauti.

— Komitetas.

VYRŲ
REIKIA PATYRUSIO kriau- 

čiaus.
Atsišaukite

P. MOCKUS
1811 S. Union Avė.

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

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

geroj vietoj, biznis išdirbta, 
parsiduoda, labai pigiai.

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
JJEŠKAU SAVO ŠVAGERIO IR 

sesers Antano Plušcauskio ir Agotos 
Plušcauskienės. Paeina Viduklės mie
stelio. Pirmiaus gyveno Scranton, | 
Pa. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti.

JUOZAPAS LINKUS, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
voliucijos šalininkas; kad esą 
daugiau galima pasiekti plėto
jant, gerinant kaip griaujant. 
Jis priminė, franeuzą revoliu
cijos ir dabar rusą revoliucijos 
(tur būt pamiršo Amerikos re
voliucijos) baisenybės, bet jis 
nebandė padėti jų ant teisingu
mo svarstyklių drauge su kapi
talizmo baisenybėmis. t

Apskritai imant, p. Iloward 
atrodė visai ne profesoriškai ir 
buvo juokinga klausyti, kaip jis 
pripažinęs Nearingo privestiems 
faktams teisybę ir neįstengda
mas pasipriešinti nei vienam 
jo argumentui, pavadino jį sva
jojančiu kūdikiu, kurio svajo
nes niekuomet neišsipildo, o sa
ve paskaitė praktikos žmogum.

Vienok matyt buvo, kad jis 
jautės labai nesmagiai to kūdi
kio akyvaizdoj. — Reporteris.

IšSTNUOMUOJA KAMBARYS 
vienam arba dviem vyram; su valgiu 
ar be valgio. Matyk it po No. 545 
W. 32-nd St., antros lubos.

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. Musų kaina šią savai
tę $850.00, sutaupymas $400.00. Ga
li parduoti s j automobilių pavasaryj 
ir padaryti pinigų.

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

Pirk dabar, o sutaupysi pardavė
jo pelną.

Atdara vakarais ir nedaliomis.
Dirbtuvės šaka

OAKLAND MOTOR CAR CO. 
2426 Michigan Avė. 
Tel. Calumet 5310

PARDAVIMUI BUICK 6-7 
pasažierių automobilius, modelio 
D 55. Gerame važiavimo sto
vy j. $525.

Tel. Lafayette 159

1614 W. 46th St.

NAMAI-ZEME.
PONO RANDAUNINKO ATIDAI 

$5 iki $10 Į mėnesį nupirks U arba 
’/a akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą. 
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė
tiems, arba 1620 Ashland Block, 155 
N. Clark St. Daugelis namų subdivi- 
zijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arha rašykit.

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, I/rans 
and Insurance, 3402 So. Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON FLATAS 5 KAM- 

barią, ant aptiekus. Tinkamas 
datkarui arba dentisjtui. Lietu
viu kolonijoj, ant kampo 2154 
W. 22 St., klauskit grosernėj.

JIESKO PARTNERIŲ.
JTEŠKAU PARTNERIO ANT tar

mes. Turiu gerą vietą — galima ge
rą pelną <laryti iš karvių. Mažai pi
nigą turint galima įstoti.

Atsišaukite x
11750 So. Ashland Avė.

West Pullman, III.

PARDAVIMUI AUTOMOBI- 
lius, Maxwell, touring karas. 
Gerame stovyje. Parduosiu pi
giai, priežastis—nedarbas. 1433 
So. 49 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI PUIKUS 2 PAGY- 
venimų medinis namas po 5 ir 6 
kambarius: šalę lotas ir garadžius. 
Rendos neša $75 j menesį. Parduo
siu pigiai, savininkas važiuoja j Lie- 
tnvą. Namas South Side, netoli 63 
Street.

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

(Apgarsinimai)

PRAKALBŲ MARŠRUTAS.
Rengiamas Lietuvos Maisto 

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

Seredoje, Lapkričio antrą 
dieną, aštuntą valandą vakare, 
K. Bajorūno svetainėje, 12001 
llalted St., kampas 120 gatvės, 
West Pullman.

Ketverge, Lapkričio trečią 
dieną, aštuntą valandą vakare, 
J. Grigaliūno svetainėje, 8430 
Vincennes Avė., Chicago, 1'11,

Pėtnyčioįe, Lapkričio ketvirtą 
dieną, aštuntą valandą vakare, 
M. Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23rd Place, Wcst Side.

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

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

Pranešimai
Liet. Darbininkų Tary

bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininku 

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 kiekvieną 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninką Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
jvyks septintądienyj, lapkričio 27 d., 
Liuosybes svet., po num. 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžią 10:30 vai. ryto. 
Viso?; kuopos malonėkite išrinkti de
legatus, nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Centralinį Komitetą 
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. — J. J. Čeponis, sekr.

Roseland. — R. L. D. S. S. Ben
drovės visų šėrininkų susirinkimas 
jvyks pirmadienį, lapkričio 7 d., 7:30 
vai. vak. J. Stanciko svet., po num.

1 204 E. 115 gat.
Direkcija aprinko pirkimui sevtai-1 

nę. Šiame susirinkime bus svarsto
ma jos pirkimo klausimas. Todėl 
malonėkite visi šėrininkai susirinkime 
dalyvauti* •— Direkcijai

JIESKO DARBO
J IEŠKAU DARBO UŽ SIIAUFE- 

rl’. ^su. K’erai patyręs tame darbe 
kaip važiavime taip ir taisyme. Kam 
reikalingas, praneškite laišku. Ga
liu ir Į kitą miestą važiuot.

P. PETRAUSKAS, 
3712 W. 56th Št.

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

REIKTA SENOS MOTERS, 
padaboti, apie 3 mėn. kūdikio, 
arba jaunos mergelės. Atsišau
kite vakarais, 2 fl. užpakalyj, 
Joseph Ruseckas, 2545 South
Halsted St.
Y--------------

REIKIA 50 MERGINŲ SOR- 
ta.vimui naują vilnoniu atkarpą. 
Atsišaukite

B. COIIEN & SONS, 
1244 So. Union Avė.

REIKIA MOTERŲ, PATY- 
I rusių ir nepatyrusią sortavimui 
popierą. Atsišaukite Continental 
Paper Grating Co., 1451 South 
Peoria St.

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ_______

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų į junk shop. Gera alga 
nuolatinis darbas. Atsišaukite, 
2643 W. Roosevelt Rd., netoli 
Washtenaw.

REIKIA ATSAKANČIO BU- 
čerio. Atsišaukit tuojau

5617 W. 63 PI.
Phone Prospect 567

REIKIA PATYRUSIŲ LAN- 
gu mazgotoją. Atsišaukite.

62 W. VVashingtoii St.
Room 31.

.—_______________________x_
VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI I Di

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

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

REIKIA 3 PATYRUSIŲ PARDA- 
vūjų, sugabių pardavoti insurance, 
stock arba bonds. Gera proga ener
gingiems ir darbštiems vyrams. Tu
ri gerai kalbėt lietuviškai.

Atsišaukite
1004 — 20 E. Jackson Blvd.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

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

PARDAVIMUI 1 STALAS ii
6 kėdės. 1 Diningruimio sta-
las, 6 kėdės. Parduosime pigiai. 
John P. Foley, 2234 \V. Chica
go Avė. Tel. Armitage 8191.

PARDAVIMUI ~
PARDAVIMUI Bučernė IR 

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė labai tirštai apgyventoj vietoj, 
nėra kitos bučernės per 4 blokus. Biz
nis eina gerai, ir cash. Parduosiu la- ( 
bai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti 
biznį dykai. Pardavimo priežastis, | 
turiu du bizniu. Turiu parduoti į 
trumpą laiką. Cash and Carry Market 
704 W. 69th St., Chicago, 111. Phone 
Wcnt. 2393.

PARDAVIMUI RESTORANAS, 
geras vedusiai porai arba priimsiu į 
pusininkus žmogų ar žmoną, kurie
tnoka valgius virti. Parduosiu pi
giai, kas mokės pinigais.

Atsišaukite
4149 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
saldainių krautuvė arba Ice Cream 
Parlor. Pardavimo priežastis, turiu 
du bizniu. Labai geroj vietoj, prie 
32-os ir Halsted St., prie pat Mildos 
teatro. Labai gera vieta nusimanan
čiam apie tokį biznį, 3150 S. Halsted 
St., Tel. Blvd. 3305.

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

PARI&VIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, visokių tautą koloni
joj. Biznis nuo senai ir geras. 
Parduosiu greit ir pigiai.

2956 S. Union Avė.

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

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

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtures, pigiai. Kreipkitės.

J. KRAUSE,
918 W. Madison St.

Phone Haymarket3016
” PARDAVIMUI SALIUNAS. 
Geras biznis ir pigiai j>arduo- 
siu, vyras įnirę, moteris negali 
daryt biznio. Kreipkitės tele- J 

Tonu: Canal 3628.

DTDELIS BARGENAS
Parsiduoda bizniavas medinis na

mas ant 2 lubų. Gasas ir elektra ir 
visas gerame stovvie. Rendos ant 
mėnesio $73.00 arba mainysiu ant 
farmos. Platesnių žinių kreipkitės 
į mano ofisą, George Petkus, Real 
Estate, Loan & Insurance, 3402 So. 
Halsted St.

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

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

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
(saliunas) su fixtures ir visais įtaisy
mais gero i vietoj dėl lietuvio West 
Side, priežastįs pardavimo turiu du 
bizniu.

JUSTTN MACKTEVICH,
2342 So. Ijeavitt St.
Phone Canal 1678

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI BUČERNŪ ir' 
grosernė, Lietuvių kolonijoj. 
Biznis senas ir geras. Bet pigiai 
parduosiu, nes išvažiuoju Lie
tuvon, 821 W. 34 St.

K. hlipiitio. litą vunti, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musu, sistema yra geriausia, vib 
mokinąįvf* atskiruose departamentuo
se piln^*ai|įyimo amatą. Mokiniai 
aktuališkaiįkerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas prie geriausiai jrengtų są
lygų. Išmokinam j trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, bp darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 luhų.

P lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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. Chic«(go.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
L.

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. v Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago, II.


