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Joponijos kabinetas
rezignavo

Net ir lauke užgina lietuvių
jaunuomenei mokytis.

nesusipratimas tarp
Anglijos ir Franci jos

Japonijos kabinetas
rezignavo.

Lenkų žandarų išvaikytųjų
lietuvių mokyklų: Gimnazijos,
Miesto Mokyklos ir Pedagogi
jos Kursų vedėjai buvo ]«skelbę esantiems dabar be dar
bo savo mokiniams, kad spa
lių 6 dienų susirinktų į vienų
vietą, iš kur drauge su moky
tojais turėjo eiti į laukus už
miesto pasiklausyti pamokų.
Tuo budu mokyklų vedėjai no
rėjo patiekti daibo dx?dari)iams
mokiniams. Tačiau Vilniškė
lenkų vyriausylx? 'tai sužinoju
si tuojaus paskelbė, kad ji drau
džianti 'lietuvių jaunuomenei
ririk'tis į pamokas lauke. Mat
lietuvių mokiniai esą pavojin
gi lenkams ne tik mieste, bot
ir laukuose.

Nauji Anglijos-Francijos
nesutikimai

Premierą užmušė japonietis. Anglija priešinasi Franci jos suSujudimas Japonijoje.
tarčiai su Turkais.
TOKIO, lapkr. 5. — Japoni
jos iinųjerija yra sujudusi. Ir
štai kame priežastis.
Šiandie patirta, kad premje
ro Ha ra užmušėjas nėra korė
jietis, kaip kad išpradžių buvo
skelbiama, bet japonietis, ku
ris paeina iš senos militaristi
nės įklesos.
Kabinetas rezignavo, privers
damas valdžių, prieš pat nusi
ginklavimo konferencijų, per
mainyti visų vadovystę ir gal
būt politikų.
Taipjau patirta, kad pas už
mušėjų rasta svarbus doku
mentas, bet jo turinis nėra
skelbiamas.
i
Policija gi perspėjo laikraš
čius, kad jie nedarytų jokių
spėliojimų apie galimas prie
žastis žmogžudystės.
Iš tos priežastis politiniuose
reikaluose viešpatauja netikru
mas ir nežinojimas, o biržoj
viskas labai nupuolė.
Kabinetas rezignavo po su
sirinkimo. Priežastim jo re
zignacijos yra užmušimas premiero. Betgi nebus mnių per
mainų valdžioje, kadangi kabi
netas ir toliau pasiliks savo
vietoje, iki sekamo įsukimo mi
kado (karaliaus). Veikiantysis
premicras Učida pasakė, kad
tuo tarpu nebus permainų po
litikoje, taipjau nepersimainys
ir Jajx)nijos nusistatytus linkui
nusiginklavimo konferencijos.
________________ '

Atšaukė angliakasiu
streikus
CHICAGO. — Angliakasių
unijos prezidentas Levvis užva
kar atšaukė visus tebesitęsian
čius angliakasių streikus,

pro-j

testui prieš teisėjo Anderson injunetionų, panaikinantį “checM
off” sistemų. Visi angliakasiai
sugrįš j darbų šiandie.
Streikas tapo atšauktas su są
lyga, kad kasyklų savininkui
palaiys tų sistemų, iki lapkr. 16
d., kada apeliacijos 'teismas ap
svarstys Andersono išduotąjį
injunetioną ir jį atmes ar pa
tvirtins.
Manoma, kad angliakasiai
paklausys
Lewis atšaukimo
streikų.

LONDONAS, lapkr. 5. —
Nauji nesutikimai iškįlo tarp
Anglijos ir Francijos. Nesuti
kimai kįlo delei Turkijos. An
glijos užsienio reikalų ministe
rija rengiasi pasiųsti Paryžiun
notų,
protestuojančią prieš
Francijos nesenai padarytoj su
tarty) duotas koncesijas Tur
kijos nacionalistams. Valdinin
kai sako, kad padėtis gali pa
sidaryti rusti.

Pritaria konferencijai apie
taiką su Rusija
MASKVA, lapkr. 5. — Itali
jos delegatas Rusijos prekybos
konferencijoj, Eugenio Boggiano Pico, kuris vakar išvažiavo
į Rymą, pasiūlys Italijos .pre
mjerui sušaukti visųi šalių kon
ferencijų, tikslių aptarti taiką
su Rusija. Jis nurodo į keistą
Rusijos ir kitų valstybių padė
tį. Nors nėra taikos, praktiš
kai kiekviena Europos šalis
betgi turi ncoficialines misijas
Maskvoje.
Jis mano, kad reikalinga iš
rišti Rusijos klausimų, norint
pagerinti pasaulio padėtį. Jis
pasiūlysiąs premjerui sušaukti
pradinę konferencijų, kuri iš
dirbtų dienotvorkį busiančiai
formalinei konferencijai. Jis
skaito, kad butų pavojinga, jei
prasidėtų
neaprubežiuotas
svarstymas
Rusijos reikalų,
ypač dabar, kada Europos šalįs
yra taip nedraugiškai nusistačiusios linkui Rusijos.
Pico mano, kad kadangi Ita
lija laikėsi nuošaliai nuo mai
šymus į Rusijos reikalus, ji bu
tų patogiausia vieta tokiai kon
ferencijai.
Jis sako, kad Rusijos užsieni
us skolos prieš karų siekė 23,'000,0000,000. auksinių frankų,
iš kurių Francijos paskolinta
yra mažiau kaip 9,(XX),0(X),(X)0
frankai, o ne 20,000,000,000
frankų, kaip kad tvirtino Clcmenceau.

Foch Chicagoje

CHICAGO. — Chicagoje sulx>toje ir nedėlioję viešėjo mar
Lenkų valstybės deficitas.
šalas Foch, buvęs vyriausias
talkininkų armijų 'komanduo
BERLYNAS, X-42. (Eita). to jas. Jį priimta čia su di
Naujas Lenkų Finansų ministe- džiausiomis iškilmėmis, kokių
ris Miclralsiki savo biudžeto retai kada būna. Buvo laiko
prakalboj Varšuvos seime nu ma daugybė susirinkimų, ku
rodė Lenkų valstybės deficitą riuose dalyvavo ir Foch ir visi
1923 m. siekiantį 180 tm i Kardų jie buvo perpildyti žmonėmis.
lenkų markių. Lerikų valstyDar jokis kitas visuomenės
bes pajamos tesudaro dešimtą darbuotojas nebuvo taip iškil
dalį išlaidų.
mingai
priimtas Chicagoje,
kaip kad ji pasitiko paprastų
“Socialdemokratas”
inilitaristą. Tie patįs žmonės,
Musų draugų savaitinis kdkrajtis kurie smerkė ir suneria karus,
iš Kauno. Skaitykit Tisi.
dabar didžiausiu triukšmu sveiGaunamas Naujienoje.
l kino pergalėtoją, kuris vadova
Kaina 5c.
vo baisiausiame kare.
» ............. ———

Lietuvos žinios
Persekiojimas Lietuvių
Vilniuje.

Mainerių streikai atšaukti
Vėl

No. 260

Panedėlis, Lapkričio (November) 7 d., 1921

Rusija nepriaugusi iki 2,973 užmušti kasyklose Ulsteris pasiliksiu prie
Airijos
WASHINGTON, 1. 5. — Ka
socialistinės valstybės. syklų
biuras paskelbė, kad 1920
Rusijos darbininkai tinginiauja m. visose kasyklose, kaip ang
ir žiuri vien naudos sau, sa lių, taip ir metalo, taipjau ak
menų laužyklose, liko užmuš
ko Kalinin.
ta 2,973 žmonės, o 206,000 žmo
True translation filed with the post- nių sužeista.
master at Chicago, III., Nov. 7, 1921
Pereitais metais tose indus
as required by the act of Oct. 6, 1917
trijose diibo viso 1,088,000
MASKVA, lapkr. 5. — Rusi žmonių.
jos badaujančių šelpimo komi
sijos galva, Kaalinin, kalbėda
mas gaibanrių darbininkams
pasakė, (kad Rusijos industrija
“kenčia nuo blogo vedimo ir
netikusios sistemos apmokėji
mo darbininkams, kuri mažai Yap salos Mausimas tebėra
užinteresuoja tuos darbininkus
neišrištas.
jų daibu.”

Amerika nesusitaiko su
Japonija

“Mes nesame priaugę prie
socialistinės valstybės idėjos“,
pridūrė jis. “Kiekvienas mu
sų siekiasi valdžiai duoti kiek
galima mažiausia ir gauti iš
valdžios visų galimų materiali
nę naudą”.

Tyrinės ar Vokietija gali
išsimokėti
PARYŽIUS, lapkr. 5. — Visa
kontribucijos komisija, taipjau
ir neoficialinis jos narys Roland
Boyden, atstovaujantis Jungt.
Valstijas, sekamų panedėlį ar
utaminką

išvažiuos j Berliną.

Ten ta komisija pasiliks dveje
tą ar trejetų savaičių. Ji ten
lyrinės priemones,
kuriomis
Vokietija galėtų surinkti reika
lingus
pinigus, užmokėjimui
500,000,000 auksinių markių,
kurias ji įturės užmokėti talki
ninkams sausio 15, 1922. Ko
misija taipjau tyrinės priežastį
Vokietijos markės vertės nu
puolimo.

Karolis kelyj j ištrėmimą
BUCHA RĘSTAIS, lapkr. 5.—
Ex-'karalius Karolis ir jo pati
Žita nebus internuoti Galatze,
ant Dunojaus, kaip rodo šian
die paskelbti pienai. Karolis su
Žita išvažiavo iš Orsova, prie
Rumunijos rubežiaus, pėtnyčioj spccialiniit traukiniu, ku
ris neina per Bucheręstų.
Sakoma, kad jie bus tuojaus
pasodinti ant anglų kruizerio
Cardiff, kur jie bus po prie
žiūra anglų admirolo. Išrodo,
kad kruizeris mano tuojaus iš
plaukti, kadangi sakoma, kad
jį lydės keturios Rumunijos
valtjs.

WASHINGTON, I. 5. — Nu
siginklavimo ir tolimųjų rylų
konferencija įvyks už kelių die
nų ir dabar išrodo tikru dalyku,
kad vedamosios derybos tarp
Jungt. Valstijų ir Japonijos
apie Amerikos teises ant Yap
salos, nebus užbaigtos prieš
konferencijai atsidarant.
Nors apie las derybas tylima
ir neduodama jokių paaiškini
mų, tečiaus atėję iš Japonijos
laikraščiai sako, kad po to, kai])
buvo 'pasiektas tarp Amerikos
ir Japonijos neformalinis su
sitarimas, Jungt. Valstijos įteiė naujus dar reikalavimus,
apie kuriuos dar nėra susitai
kinta.
Matyt, kad konferencijai pri

Vilniškė lenkų vyriausybe,
uždarė Vilniuje Lietuvos Pra
L0NDQNAS, lapkr. 6. —Ai monės ir Prekybos Banko sky
rijos taikos prospektai pagerė rių. Banką likviduosianti pa
jo, patyrus, kad EdKvard Car- ti vyriausybė.
šon ir Ūlsterio premieras Craig
Uždarė lietuvių koperatyvą
pasitarė tarp savęs ir sutiko
“Laimę”.
kad Ulsteris priimtų visos Ai
Lenkų vyriausybė ne tik
rijos parlamentą.
ISiprend-žiania, kad Craig su vaiko lietuvių jaunuomenę iš
tiko priimti visos Airijos par mokyklų, bet dar įvairiais bu
lamentą ir tik laukia nutarimo dais kimba į prekybines lietu
kitų Ūlsterio kabineto nariui vių įstaigas. Uždariusi lietuvių
Premieras Lloyd George pa bankų įsakė likviduotis ir lie
“'Laimei”.
simatys ryto su visais Ūlsterio tuvių koperatyvui
ministeris ir išklausęs jų nu Dabar gal pradės daryti lietu
tarimą, jis pakvies srnn f eme vių knygynus, spaustuves, o
rių vadovus susitarti su nlste- paskiau gal imsis vyti lietuvius
rieičiais apie tai, kokia dalis iš jų nuosavų namų ir kraus
turi eiti Ūlsterio parlamentan tyti juos iš Vilniaus, prie ko
tų vyriausybę jau nuo senai ra
ir ką atiduoti pietinei Airijai.
Carson ir Craig nori taikin gina Vilniaus endekų šulas J.
tis, 'bet manoma, kad kliūčių Obstas.
padarys Uulsterio “orandžincIšvaikė Didžiąją Lietuvių
nai”.
Prieglaudą.

Vilniškė lenkų vyriausybė
5,200 AMERIKOS KAREIVIŲ spalių 5 d. išvarė visus lietu
PASILIKS VOKIETIJOJ.
vių vaikus iš Didžiosios Prie
glaudos prie Subačiaus gatves
PARYŽIUS, 1. 6. — Ameri Nr. 16. Buvo prašyti užsisto
kos okupacinių spėkų koinan- ti už lietuvius ku/n. pral. Mic
duotojas gen. Allen pranešė halkevičius, kuris pasitenkino
talkininkų konferencijai;, kad
kaštai užlaikymo Amerikos ka
reivių palei Reino upę bus su
mažinti iki 5,200 kareivių ir
oficierių sekamą pavasarį.

Spaustuvių darbininkų streikas
sieis Yap salos rišti, nors buvo
atidėtas vienai savaitei.
dedama pastangų tuo dalyku
pirmiau susitaikinti ir nekelti
ICHICAGO; — Spaustuvių
to klausimo viešoje konferen darbininkų streikas, kuris turė
cijoje.
jo prasidėti šiandie, spaustuvių
savininkams neišpildžius darbi
ninkų reikalavimų, tapo atidė
tas dar vienai savaitei. Tos sa
vaitės bėgiu bus vedamos de
rybos, kad kaip nore susitai
TOKIO, lapkr. 5. — Gauta kius geruoju.
sis vakar Chinijos atsakymas į
Nuteisė bombų dėliotojus.
Japonijos valdžios pasiūlymus,
apie šautungų, pareiškia, kad
CHICAGO. — James SweeCbinijos nusisitatymas Šiame ney ir Harry Bartlett subatoj
dalyke nėra atsimainęs ir kad tapo rasti kalti padėliokime
Japonijos pasiūlymai toli ne bombų ir liko nuteisti nuo 5 iki
sutinka su viltimis ir troški 25 metų kalėjimam Jie buk
mais Chinijos liaudies.
dėlioję bombas laike skalbyklų
Nota paskiau plačiai išdėsto darbininkų Streiko.
Chinijos reikalavimus be jo
kių sąlygų sugrąžinanti ŠanMoteris suvažinėta.
tungų, taipjau ir (geležinkelius.
CHICAGO. — Dvi moterįs,
Chinija remia tų reikalavimų kurios stovėjo prie Wentworth
tuo, kad ji dalyvavo kare ir Avė. ir 69 gat., laukdamos gatkad ji atsisakė pasirašyti Ver- vekario, liko suvažinėtos grei
sailles taikos sutartį.
tai ėjusio automobilio, kuri*
Nota išreiškia viltį, kad Ja paskui pabėgo. 'Viena moteris,
ponijos kareiviai bus geritai Mrs. Mary Moran, 6918 Praiatšaukti iš Šantungo provinci rie Avė., pasimirė ligoninityj, o
jos.
kita yra irgi sunkiai sužeista.

Ghinija reikalauja sugrąži
nimo Šantungo

Uždarė Lietuvių Banką
Vilniuje.

tik nueiti pasidairyti, kaip va
romi vaikai, o vyskupas Bandurskis, pažadėjo važiuoti pas
gener. Mokržeckj, visai ten ne

va Žiavo.
Matyti, kad lietuvių vaikams
Vilniuje nėra dabar jokio pa
sigalėjimo, net pas lenkų ku
nigus.
Lenkų policija rekvizuoja lie
tuvių prieglaudos turtus.
Spalių 3 d., po iigos kratos
lietuvių
vaikų prieglaudoje
Markučiuose, vilniškė lenkų po
licija surėk vizavo virš pusant
ros
tūkstantinės ])rieglaiHlos
ūkio prietaisų: kastuvų, kir•;’ų> krvių ir pikų.
%
Apiplėšė lietuvių mokytojų.
Spalių 5 d. nakties 12 vai.,
trys kariškai apsirėdę vyrai api
plėšė lietuvių gimnazijos mo
kytoją P. G., kuriam atėmė 52
tukst. lenkų markių ir du
šimtų ostnmarkių.

Lietuviams ir namus
rekvizuoja.
Lietuvių Komitetas nusisamde ir atremantavo namus prie
Pirmos Panamarų gatves, kur
ketino įtaisyti lietuvių moki
niams bendrabutį. Dabar vil
niškė administracija tuos na
mus rekvizavo ir net neleidžia
apsigyventi tenai vaikams, 'ku
riuos ta pati administracija pa
varė iš Didžiosios Lietuvių
prieglaudos.— (“Viln. Garsas”)

yTolimesnis lietuviškų įstai
gų uždarinėjimas. Vilniaus val
džia šį kartą nusprendė, sulig
praftešimo B. E. E. tilpusio
lenkų laikraščiuose, sustabdyti
Amerikos
lietuvių prdkybos
bendrovės veikimą “Lithuanian
Sales Corporation”
Vilniaus
skyrių Didžioji gatvė 79. Aiški
nama pranešime, kad tai irgi
buvusi Kauniškės lietuvių Val
džios ekspansijos organas. Ti
kime, kad ateitis ]>arodis ką
kita, o laikas išgydys sergan
čius baime Lietuvos vardo ir
jos vyriausybės. —(“Vilnius”).
WASHINGTON. — Vokiečių
palinkimas prie alaus mažėja,
galbūt kaipo pasekmė karo.
1913 ni. Vokietija suvartojo 1,799,200,(MX) galionų alaus, o
1920 m. tik 606,304,968 galio
nus.

Didžiausias
markių atpigimas
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk daugiaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žemiaus 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 pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, DL
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mininkas, Dr. K. Grinius,
ku jie ėmė ‘Mattijuiotis’ Susi-(k®*! magiausia trys ltetvirtxla- Kodėl Mulos Spardės
NAUJIENOS
Ihi pairti jos narių nuėję mi juto
vienijime.
♦
socialistas; užsienių delega
The Lithuanian Daily Newa
iDidig komunistų “spykeris” ir Socialistų Partijoje likę tik Kadai tai buvo mulas. Tas
cijos pirmininkas, E. GalvaMizara paftkutifllu laiku apva- tai “generolai be aronijos.”
mulas turėjo poną. Mulo ponas
Pubiishęd Daily »cept Sunday by nauskas, socialistas; kitas
iBct
paklausykite,
ką
dabar
tha Lathuaiuan New» Pub. Co., Ine.
,
’
..
NEKALBĖK NETIESOS APIE, žinf‘jo ^lis« ,cilV ‘kolonijų,, va
vertė jį dirbti labai sunkiai ir
tos delegacijos narys, Kli
sako patys komunistai apie šar davė jam tik menką maistą ir
rydamas
agitaciją
S.
L.
A.
Editor P. Grigaitis,
SAVO ARTIMĄ!
mas, taipgi socialistas.
kuopose, ir paskui paraše į sa vo “armiją.” Spalių menesio menką prieglaudą. Mulas ėmė
1739 SO. HALSTED ST,•> Tie ir kiti, įsiskverbusieji “'Draugei” Svečias vėl pri vo partijos organą, kad S. L. laidoje “The Coinniunist” ra- žurzėti ant savo sunkaus likimo.
CHICAGO, ILLINOIS.
Ponas pasakė jam, kad jis ne
į atsakomingas vietas, socia rašė kelias špalhis melų apie A. (nariai, kurie pritaria Komin- šo:
Telephone Roosevelt 8500
ternui, sulnaistų rengtis prie
Lietuvos
sociaktemok
raitus.
“Beveik po (Jvicjų metų zurzėtų ir nesiguostų, o butų
listai tai, girdi, ir daro tuos
sekamų
rinkimų.
Sako:
Tarp kitko jisai meluoja, buk
gyvavimo niusų Partija turi patenkintas tuo, ką jam Dievas
visus blogus dalykus, ku Požėla ir kiti socialistai “su
437
davė. Ponas taipgi pripasakojo
įtiktai dešimtį tūkstančių.
“šiais rinkimato privalome
riuos prikaišioja Lietuvos rinkę raudonųjų burliokų gau
mului koks jis išmintingas ir
apvalyti
savo centrą nuo
Jeigu
komunistai
pradžioje
valdžiai
Amerikos
lietuviai.
jas, užgrobė Lietuvos sostinę
Subscription Rates:
koks jis geras mulas, žadėda
buržuazinių srutų.”
turėjo
75,000
narių,
kaip
jie
gy

$8.00 per year in Canada.
Vilnių,
i>asiskoll>ė
dikit
a
toriais
Sveiko proto žmonės gali
mas jam ką tokio geresnio; bet
$7.00 per year outaide of Chicago.
rėsi,
tai
reiškia,
kad
per
dvejus
$8.00 per year in Chicago.
tiktai pasijuokti iš šitokios ir paleido atvestus alkanus bur Suprantamas dlaaktas, kad ši savo (gyvavimo mettiks jie smu mulas niekuomet nieko geresnio
3c. per copy.
klerikalų pasakos. Nes, vie liokus plėšti ir žudyti Lietuvos toks begėdiškas niekinimas or ko ir smuko žemyn, iki pas nesulaukė.
žmones.” O krikščionys demok ganizacijos viršiniinkų iššauks
Entered as Second Class Matter
Vieną gražią dieną, ponui pri
March 17th, 1914, at the Post Office na, jie žino, kad Galvanaus ratai, girdi, atėjo į kovą už Lie pasipiktinimą Susivienijime, ir juos paliko mažiaus kaip sep
ėjus artyn, mulas spyrė jį abiem
of Chicago, III., under the act of
kas su Klimu jau senai yra tuvos .nepriklausomybę ir liejo “Tėvynėje” <labar eina plati po tinta dalis narių!
March 2nd, 1879.
kojom taip, kad jis išlėkė kiton
O
jeigu
jie
tuomet
mėdavo',
pertraukę
visus
ryšius
su
so

savo
kraują.
lemika su komunistais.
Naujienos eina kasdien, išskiriant
sakydami, kad jie turi tiek na- pusėn tvoros. Ponas atėjęs į sa
Apie šitą kvailą išmistą nėra
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben cialistais, kuomet Dr. Gri
rių, tai reikia manyti, kad ir ve tuoj aus paklausė mulo, ką jis
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
“
DIDELĖ
ARMIJA.
”
reikalo
plačiaus
ne
kalbėti,
ka

nius, nežiūrint savo “socialIU. — Telefonas: Roosevelt 8500.
dabar jie meluoja, ir kad (tik geresnio manąs tokiu savo pasi
dangi amerikiečiai gerai žino,
demokratiško” vardo, yra ką drg. Požėla rašė apie bolše Savo laiku ‘^kairiaspaiŲniams” renybėje jie turi daug mažiaus elgimu.
Užsimokėjimo Kainai
Chicago je — paštu:
niekas daugiau, kaip gana vikų įsiveržimą Lietuvon. Bet buvo didelio džiaugsmo, kad narių, negu dešimtį tūkstančių, Mulas atsake:
Melams ---------------- --------$8.00
šiaip ar taip imsi dalyką, o
4.50 konservatyviškas liberalas. pasaka apie “drąsią” krikščio Socialistų Partija tapo suskal
Pusei metų ________ _
2.25
Trims mėnesiams
dyta ir neteko <laug narių. At- faktas palieka faktu, kad ko — Man jau užteko sunkaus
nių
demokratų
kovą
už
Lietu

Antra,
visi
žino,
kad
valdžių
1.75
Dviem menesiams ______ darbo, menko maisto, menkos
Vienam mėnesiui
1.00 skiria St. Seimas, o Seime vos
nepriklausomybę verčia simetusieji nuo (imantijos r-r-ro- munistų “armija” yra įtiktai jų prieglaudos ir nelaikomų paža
)
mus priminti p. Svečiui tą fak voliucionieriai tuomet tvirtino, sapnuose.
Chicagojo — per neliotojua:
dų. Man jau užteko be persto
absoliučią
didžiumą
balsų
03
Viena kopija____________
tą,
kad
krikščionys
demokra

gės dirbti ir neturėti liuosos va
Savaitei________ _________
18 turi krikščionys demokra
tai bemaž ne|>aso(Hno ant Lie
Mėnesiui_________ __
75
landos savo mulišku gyvenimu
tai. Kadangi nuo krikščio tuvos sosto vokišką karalių
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
pasigerėti. Aš sutinku dirbti da
nių demokratų valios pri Urachą.
paštu:
lį savo laiko, bet aš nedirbsiu
Metams-------------- -------------- $7.00
Broliai Amerikiečiai!
Ar
negalėtų
“
Draugo
”
I>enklauso
ir
valdžios
sąstatas
ir
Pusei metų ________ ------- 4.00
amžinai be jokios perstogės.
paaiškinti,
kiek
Trims mėnesiams
.........
2.00 jos politika, tai aišku, kad dradarbis
Jūsų dr musų 'pastangomis taip kitų tikslu, yra pasiryžu > Ponas atsakė:
Dviem mėnesiams
1.50
“
kraujo
praliejo
”
Lietuvos
ku

Vienam mėnesiui
..........
,75 atsakomybė už valdžios dar
— Tu nedėkingas gyvuly! Ar
nigai, mokindami Urachą lie — Lietuva tapo ineprikUausotma. si kovoti už laisvą mokyklą,
tu nežinai, kad aš tau daviau
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
Bot to dar inegana. Mes tame mus daug padaryta.
bus puola ant jų, o ne ant ko tuviškų poterių?
(Atpiginta)
darbą? Kas butų iš tavęs, jei aš
nepriklausomybės name tik ta
Metams __________
$8.00 kito.
Turime
virš
tūkstančio
na

darbo neduočiau?
Pusei metų .........
4.50
Klerikalų mėginimai su MOKYTOJAI PROTESTUOJA da tebusime laimingi, kada Žy rių mokyto i ų: išlciždiame sa tauMulas
Trims mėnesiams____________ 2.25
tarė:
des musų krašto kultūra, ka
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
PRIEŠ KLERIKALIZMĄ.
vo laikraštį “Mokykla ir Gyve — Tu davei man darbą, bet
versti
savo
kaltes
ant
kitų
da mes busime laisvi. Kultūrai
Orderiu, kartu su užsakymu.
nimas/’ Taikome Kailine suau aš nereikalavau tavo darbo iki
galvos rodo, kokie jie yra
40-ame “Socialdemokrato” gi ]wi maitą tegali <luoti mokyk
vidurinę mokyklą; tu žolę aptverei. Tu sakai man,
vedmainiai. Kuomet pernai numeryje tilpo sekamų turinio la, o busime laisvi, kaida ]>ati gusiems
Japonų
rengiame paskaitų, ekskursijų
mokykla bifs laisva.
kad Dievas man šitą dalį pasky
•
buvo sudarytas dabartinis protestas:
ir kitą.
(Musų išmanymu, mokyklos
rė, bet aš gerai žinau, kad ne.
ministerio
ministerių kabinetas, tai
“Kadangi pradžios mokyk pamatiniu tikslu turi būti vi
Yra būtinas reikalas sudary Aš žinau, kad atimdamas progą
“Draugas” ir kiti klerikalų
lų Įstatymu Steigiamojo Sei sapusis ganmoningas jaunimo
nužudymas
ti savo spaudos Fondą, kuris gyvenimą pasidaryti tu labai ne
mo krikščionių dĮcmokratų sielos ir kulno auklėjimas, kad
organai labai gyrėsi savo
galėtų mokyklas aprūpinti mi teisingai pasielgei su manim pir
Pereitą pėtnyčią vienas partijos “prakilnumu”: gir redakcijoj norima primesti paruošti jį visuomeniniam ir somis mokslo
priemonėmis. ma pasiulinimo darbo. Kol iš
mokytojam
tikjbos
dėsty

jaunas korėjietis nudurė Ja di, krikščionys demokratai
kultūriniam gyvenimui. Moky Bet vien savomis lėšomis fon manęs neišplėšei mano progos,
mas ir padaryti mokyklą kle mas ir auklėjimas turi būti ve
dą sudaryti sunkiai tepajėgsi man užteko pasidalyti gyveni
ponijos ministerių pirminin Lietuvoje turi visą galią sa rikalizmo įrankių, šiuo Birdamas
mokslo,
darbo,
aktingo
me, nes mes, mokytojai, tegau mą tik sau ir aš jį lengvai pa
ką, Takaši Hara. Tai yra vo rankose, kadangi jie kon žų-Pasvalio apskrities moky
tyrimo ir laisvos kritikos pa name visai mažą uždarbį. Dar sidarydavau, pas mane dyko lai
politinio teroro aktas.
troliuoja Seimą, bet jie, dėl
tojai protesUuojame prieš to matais.
bas gi labai platus ir reikalau ko buvo daug daugiau, o dabar
Japonų ministeris tapo nu labo tėvynės, užleido svar kį nntipedagjOgfnį Seimo šei
ja daug lėšų.
aš turiu be perstojimo sunkiai
žudytas dėlto, kad japonų bias vietas kitiems žmo mininku nusistatymą, kaipo Bet ar pas mus taip yra? Todėl mes kviečiame Jus, dirbti, kad padarius gyvenimą
varžantį mokytojų
sąžinės Ne, todi gražu netaip. Lietuvoj
valdžia pavergė Korėją. Gin nėms. “TėvynėsKaip
Broliai Amerikiečiai, pagalbon. ne tik sau, bet ir tau ir dyko lai"laisvi’ ir suteikianti mokyk klerikalai,-susispietę į krikščio
klais korėjiečiai tapo pa dabar matote, buvo klerika lai konfesinės (tikybinės) nių-demokratų partiją ir dau Mcs norime, Ikad (prie to prato 1- ko visai nelieka.
Ponas atsakė:
vergti, ginklais jie keršija lų partijos labas.
gumoj davatkų ir suvedžiotų naus dariio ir jįj^s nors keliais
— Tu, matoma, nenumanai,
piliečių badsais j Steigiamąjį doleriais prisidėtiimėt.
savo prispaudėjams. Netu Krikščionys demokratai
Po šituo protestu, sako “So
Tat jus, broliai, kurie gyven-' kokia tai laimė yra darbas turėdami laisvės, jie negali ki pastatė į kaikurias valdžios cialdemokratas,” padėta didelis Seimą, kalbi ką kita. Jie nori (laimi bevargdami svetimam r$ti. Turėtum būti man labai <lėpavergti mokyklą, neduodami
tokiu budu ginti savo teises. vietas ne savo partijos žmo Skaičius mokytojų parašų
jai laisvos kritikos ir pavesda krašte supratot klerikalų juo- kingas, taip kaip tavo tėvas. Jis
Japonijos tvarka šiandie nes tuo tikslu, kad galėjus
mi per neganėtinai susipratu dus darbus, kurie sugrįžę į dirbo pas mane. Tai buvo pavyzLIETUVOS KAIMAS
yra daug-maž tokia, kokia paskui pasiteisinti visuome
sius piliečius klebonų globai. Lietuvą norite turėti savo vai- I dingas gyvulys, darbštus, kla’uNEPERSIMAINĖ.
Tokioje mokykloje musų vai k®ms gerą .mokyklą, prisideki-' sus> palankus ir patenkintas. Jis
buvo Rusijoje prieš pirmuti nės akyse, kuomet ji bus ne
kai tegaus viduramžių raugo. te prie musų, darbo. Nepagailo- buvo idealu to, kuo darbininkas
nę revoliuciją. Rusijoje tuo patenkinta valdžios darbais.
“Keleivio’ lekiėjas, J. G. Gekitę kelių dolerių. Rinkite au- turėtų būti ir dlidėji politikos
met taip pat buvo žudomi Ir dabar jau jie teisinasi, gužis, sugrįžęs iš Lietuvos, sa Tokia mokykla netoahkilės są kas ir patys aukokite.
kaipo modelį
moningų piliečių, su ja neženg
. •
partija partija
priėmė priėmė
jį kaipojį modelį
valdžios atstovai.
slėpdamiesi už “socialistų” ko, kad:
Skaitykit ir platiinkit musų savo galininkams sekti, Įdėdama
sime pirmyn, kaip kitos kulnugaros.
“Lietuvos gyvenime ant turingos šalys, bet busime am- laikraštį “Mokykla ir Gyveni- j0 paveikslą ant savo bilieto kai-

4p&>aZg« j

Bfabio
Nm
a.'
Geriausi

■

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 S'o. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utam.<n.4a| ir
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

/F

Kl. Jurgelonis

Lietuvos Mokytojų Balsas į Amerikos Lietuvius.

Už kitų
nugaros.

Kodėl Lietuvos valdžia
taip netikusiai šeimininkau
ja namie ir taip prastai ve
da užsienių politiką?—klau
sia amerikiečiai.
Todėl, atsako klerikalų
laikraščiai, kad viską gadina
socialistai. Ministerių pir-

Nušovė redaktorių.
• Praeitą šeštadienį
nušovė
(Jiicagos austrų laikraščio,
“Clasnik Istne” redaktorių, Antone Basettic, 42 metų am
žiaus.
Redaktoriaus nušovimo prie
žastį |X)licija paduoda varžyti
nes už redatkoriaus vietą tarp
dviejų redaktorių. Tečiaus tai
tik spėjimas, bet tam prirody
mų trūksta.

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
(Tęsinys)

Petras lik verkė ir dejavo.
\
—Klausai, — kalbėjo jam Gofė: — aš atsižinojau vjšką apie tave; žinau visą tavo gyveni
mo istoriją, dėlto nieko nuo manęs nebepas
lėpsi. Aš žinau viską apie tavo dalyvavimą šita;\me bombos metimo sąmoksle ir be jokio vargo
galiu tave pasiųsti į kartuves. Bet aš dar ne vis
ką žinau apie tuos kitus tavo sėbrus. O jie man
daug svarbesni, nes jie yra tie patys tikrieji ero
tai, ir aš turiu juos sugauti. Taigi, jei įnori
sveikas išlikti ir vėl laisvas būti, tai dabar tavo
proga.
Petras vis verkė ir dejavo.
—Nutilk! —■ riktelėjo Gofe, ir įbedęs akis į
išsigandusį Petrą tęsė toliau: —• Suprask tik,
kad tavo proga išsigelbėti yra dabar. Visa, kas
tau reikia daryt, tai tik pasakyt man, ką apie

kaimo jokių permainų nesi- žini dvasios vergai.
Talt ar galima, matant j ne
matą,Mik miestuose jaučia
ma jau kitokia atmosfera.” dašimtiškus klerikalų norus,
nors valaniHę
laukti rankas
BeLJJeituvos prabašČiai sten sudėjus? Ne, mes to inci>a'darygiasi padaryti taip, kad ir mies sime. Mes stosime į kovą už
tuose viešpatautų kaimo dva- mokyklos laisvę ir tą kovą gar
šia.
bingai laimėsime. Geriauisieji
darbininkai miusų eilėse.
KELIA TRIUKŠMĄ.
Broliai Amerikiečiai!
Mes, Lietuvos mokytojai,
kur
Visofec organizacijose,
tik randasi komunistų, tai jie susibūrėme į Lietuvos moky
kelia triukšmų. Paskutiniu lai tojų Profesinę Sąjungą, kuri,

S^Nkile ’"m straipsn“!žinių,, ir korespondencijų.
Pinigus,
raštus ir laiškus
siųskte šiuo adresu: Lietuvos
Mokytojų Profesinės Sąjungos
Centro Valdybai.
Kaunas— Lietuva
Keistučio gatvė Nr. 14.
Lauksime Jūsų gausios pa11 >■
ra mos.
Centro Valdyba:
Pirmininkas B. žyselis,
Sekrdtoris Tamošaitis.

—Taigi, taigi! Jis vidutinio ūgio...
juos žinai, ir tada galėsi eiti sau sveikas ir nie
—Tamsaus veido, ar ne?
kas tau nieko nebepadarys. Dar daugiau: mes
—Taip, tamsaus veido.
parupinsim, kad itau butų kuogeriausiai, kad
tau niekur nieko netruktų.
—Tu pažįsti ir jo žmoną, Guberienę, miuzi
Petras išvertė akis, kaip užžavėtas triušis. kos mokytoją?
Taip jis išsilgęs tos laisvės, taip norėtų ištrukti
—-Taip, pažįstu ir ją.
iš tos “skylės” ir iš tų kankinimų, o dar ir ap
—Tu buvai jų namuose?
rūpintas būti! Ak, kad tai jis žinotų ką nors pa
—Buvau ir jų namuose.
sakyti! Kad taip jis galėtų nors ką 'sugalvolti ir
—Kur j ie gyvena ?
pasakyti!
—(Aš nežinau... tai yr...
—Ketvirtoj gatvėj, ar ne?
VII
—Taip, taip Ketvirtojoj gatvėj...
TAIGU Gofė pastvėrė Petro ranką ir smar
—Ir jis tave pasamdė nešti tą lagaminą SU
kiai ją pasuko — ranką, kuri dar tebeskaubomba?
dėjo nuo pereito sukimo ir lamdymo.
—Taip, jis pasamdė.
—Ar sakai?!
—Jis tau sake, kas lagamine yra, ar ne
—Aš pasakyčiau, kad žinočiau! — suriko
—Jis... jis... itai yra... Aš ištikro nežinau.
Petras.— Dieve mano, ką gi aš gąjliu pasakyti?
—Nežinai ar sake tau, ar ne?
—Tu man nemeluok! — sušnypštė pro d'an—T-taip, jis man sakė.
tis Gofė. — Aš žinau, ir Tu manęs neapgausi.
—Tu, vadinasi, žinojai gerai visą sąmokslą,
—Niekados apie jį nieko negiiulėjau! — su ar ne?
i
.
—T-t-taip, žinojau.
riko Petras.
—O Aiziką, žydą, tu taipjau pažįsti, ar ne?
—peluoji. —■ suriko Gofė, vėl smarkiai suk
—T-t-taip, pažįstu,
damas jo ranką.
%
—Jis važinėjo tuo automobiliu, ar ne?
- Žinau, žinau jį... Nesuk! — suriko Petras.
—T-t-taip, jis.
—Taip tai kas kita. Aš žinau, kad tu jį pa
—įKur jis važinėjo?
i
žįsti. Kaip jis atrodo?
—J-ji-jis važinėjo visur.
—Aš... aš nežinau. Jis toks augštas vyras...
—Jis atvažiavo Čia ir atvežė lagaminą su
—Tu meluoti! Jis vidutinio ūgio žmogus!
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ADVOKATAS
DUODA

TEISIŲ

PATARIMUS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St, kerti Leatitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Birnius.
Skolina Pinigus ant phmo morgečiaus ant lengvų išlygų.

;

i

■

'

Tai. Randolph 2808

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisu vidunideatyjf
ASSOCIATION BLDft.
lt So. La Salia St.
Valandos: 9 ryto iki S po plati
Panediliais Iki 8 vakare.
■amą Tai.: Hyda Park 8896

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
ii So. La Šalie St. Room 814

Tel. Central 639S
▼akj 812 W. 83rd St, CKeace
Tai. Yarda 4681.
•t

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 West Monjoe Street, Chicago,
Phone Central 2560
Rei. 3214 S. Halsted St.
Tards 1015. Vai.: 6 iki t vak.

po aukščiausią idealą, kurio darbininkas gali pasiekti. Aš priversdavau tavo tėvą dirbti sun
kiau negu tave, daviau jam ma
žiau maisto ir menkesnę prie
glaudą, bet jis nesispardė.
— Taip, — tarė mulas, — tą
aš girdėjau, bet visi žino, kad
mano tėvas buvo asilas.
— (New Majority).

i

Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN

SKAITYKIT IR PLATINKIT

ADVOKATAI IR PATARĖJAI

«NT A TT T T I? \T A Q”

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

bomba, ar ne?
MAURICE J. GOLAN
—Taip, jis.
Res. 1102 S. Ashland BĮ vi
—Tu žinai Biddlį ir žinai, ką jis darė, ar ne?
Seeley 3670
—T-taip, žinau.
—Tu nori papasakot man viską, ką tik žinai Phone Boulevard 6301
apie tai, ai’ ne ?
i '
(
ANTANAS GREDUŠKA
—Taip, aš pasakysiu viską, Viską pasakysiu,
Generalis
ką tik jus...
Kontraktorius |r
—Papasakosi viską, ką tik žinai?
budavotojaa.
—T-t-taip, viską.
Budavojame ir taisome.
—Ir laikysies to, ką busi sakęs? Nebandysi 1401 W. 47th St, Chicage.
paskui užsiginti, ar ne?
—Ne, nenoriu.
Gofė staigu išsitraukė iš kišeniaus gražiai su
(Not Ine.)
lankstytų kažkokių popierų pluoštą, — keletą
L. DAMBROWSKIS
lakštų surašytų rašomaja mašinėle.
savininkas
tarė jis: —> aš ištyriau viską
—Gudžali,
1711 W. 47th St
apie tave ir žinau, kiek tu šitame atsilikime
Tsl.: Yards 413
Varpe
Hermitage ir Paulina.
prisidėjęs. Penškaitęs, tu palis pamatysi, kaip
Suvedame dratus
viską aš suradau. Nerasi nei vieno apsirikimo:
ir sudedame totu
visikas (kaip ant dedno. Visa tavo istorija, sup
res j 6 kambarių
namų ui $69.00.
ranti? lipk dabar ir skaityk!
Persi tikiiiūmui
Petras paėmė popieras į ranką, į tą, katra ne
kreipkitės
p.is
mus arba telefobuvo išsukinta ir neskaudėjo, ir bandė skaityt.
auokite, o mes su
Bet ranka taip 'baisiai drebėjo, kad jis nei eilu
teiksime apkainavimą. D ubą vi
čių negalėjo sugaudyti. Pasidėjo ipopienas ant
suomet
gvaran
kelių, bet vistiek jo akys nieko nematė, nega
tuoj ame,
lėjo paskaityt
;
TaipM laikoma
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O, tos katės, katės!

CH1CAGOS
ŽINIOS
Advokatas už bylos vedimi)
gavo šunį.

Buvo toks atsilikimas. T. C.
Douglas patraukė teisman sa
vo kaimynų, V. G. Cam
’ už laikymų šuns, kurs labai
skardų balsų turėjo, ir, tarsi
juctmi pasididžiuodamas, megdavo dažnai loti, CampbeU’is
pasisamdė advokatų,
E. S.
Bartlctt’ų, apginti savo pusę.
Teisme
Campbell'is buvo
jau beišlošiųs bylų, užvesta
prieš jį, bet staiga pasigirdo jo
Bot... aš noriu draugiškai
su savo kaiminu sugyvunti. Aš
p¥aša)in»iu šunį.
— Kas apmokės man už by
los vedimų!—rustu balsu su
riko advokatas.
— Jus gausaite šitų šunį,—
mandagiai atsakė Douglas su
Campbell’iu.
Gal

sumažins duonai kainas.

Miesto pragyvenimo brangu
mo komisijos sekretorius Russell J. Poole pranešė, kati jis
tuojaus paduosiąs reikalavimus
sumažinti duonai kainas, nes
dabar labai žviniai kviečiu kai
nos atpigo. Dabar kviečiu bu
šelis parsiduoda po 99 centus,
kaip kad parsiduodavo 1915 m.
- Aš esu pasirengęs pareikalnu Ii Nvholcsale duonkepių
tuojairs sumažinti duonai kai
nas ir tuo tikslu aš įsakiau su
šaukti šia savaitę konferencija,

Kitų javų kainos taip-gi lamažyn.

kad dar

GALI ATLIKTI
SAVO PAREIGAS
Ponia Siefert po ilgo kentė
jimo atgavo sveikatų su Lydia E. Pinkham Vegetable
Compoundu.
Pottsville, Pa. — “Kenčiau mote
riškus nesmagumus per keturis ar
penkis metuš ir
buvau labai neroguliariška.
Neti
kau jokiam darbui
per taikus, o nau
dojau
gyduoles,
gydytojo
suteik
tas ir negelbėjo.
Pamačiau
Lydis
E. Pinkham Vege
table
Compound
pagarsinta
laik
raštyj, ir pradė
jau vartoti ir jaučiausi visai gerai.'
Padiktėjau dvidešimčia svarų ar dau
giau ir galiu atlikti savo pereigą. Re
komenduoju Vegetable Compound sa
vo draugėms ir jus galit panaudot
šį liudijimą kaipo faktą”. — Mrs.
SALLIE SIEFERT, 313 W. Fourth
St., Pottsville, Pa.
Daugelis šeimyninkių kovoja savo
visą amžį prieš silpnumą ir skaus
mus. Niekas daugiau nepavorgsta,
kaip tik namų pereigas einant. Jei
esi serganti, nekentėk per keturis ar
penkis metus, kaip kad ponia Siefert
darė, bet nauda aplaikė savo patyri
mu ir atgavo sveikatą su Lydia E.
Pinkham Vegetable Compoundu.
j

Buvo toks atsitikimas. Pra
eitų šeštadienio vakarą tūlas K.
N. susitarė su B. S. eiti pas tū
lų savo kaiminę ir, žinoma, ge
rų “frentą”, V. B., geram lai
mikiui iš pinigų kozyromis su
lošti. llk't ndhniinen jiedu iš
ėję gatvėn sutiko juodų kaltę
sąlygą tviu prieš juodu ateinančią.
''4^16
— Broliai!! — tai nelaimingas
ženklas. — Grįžtava atgal, —
prabilo B. S.
—A, tai dar ir tu tiki toms
pramanytiems burtams. —A! a-a-a!—
gardžiai nusijuokė K. N.
Bet aš esu tikras, kad pa
tikimas juodos katės ypač einiant iš pinigų kortomis lošti
laimikio neženkliau, -— pridu-

— Na, tai pamatysime kų
bendro turi kate su iš pinigų
kortimis lošimu,
pasakė K.
—Well, — atsakė B. S.
Na, įr nuėjo jiedu pas savo
“frentus” iš pinigų kozyromis
lošti. Ir abu tų vakarų po de
šimkę i>ralošė ir jiemdviem ei
nant namon piktadariai apipuo
lė ir atėmė iš jųdviejų likusius,
neprakaziruotus pinigus, apie
$30 abiejų, ir ilaikix>dėlius.
-rNa, ar nesakiau, kad taip
(bus?—išmėtinėjo B. S. eida(Seka ant 4 pu&L)]

Tel.

Canal

|fr>| 1*111 Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno liri TIII
vtLIUI
tn*P>d daimanto adata su kiekvienu yri į Ji
■ Ūbi vi phonographų. Ateikite pas mus ir mes
parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSlMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PASIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

Leader Furniture and Phonograph Co
Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

ESTONIA ....... Lapkr. 23
POLONIA......... Gruod. 7

Vis! laivai turi puikius kambarius trečios kliason keleiviams
Kreipkitės prie inusų limentų jūsų rnieate.

šiandien, vartodamas čia
pridėta kuponą.

Adresas

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

Akys? Aųsyjy, N,96i» V Gejklė.....

Žvairas akis atitausau
Nuėjęs paklauskit ponios Mari
jonos Mason, 3421 S. Auburn Av.,
savo kalboje. Jos žvairbs akis
atitaisiau pirm 7 metų su geriau
siomis pasekmėmis mano stebėtino
gydymo. Tūkstančiai kitų skirtu
mų.
,

Franklhi 0. Barter, M. D.
Rašyk arba ateik gauti veltui ,
knygelę.
Specialės kainos ant
trumpo laiko.
I
Valandos 9 iki G, Ned.: 10 ikį 12

Reikalingi akiniai.

> ■ u

TRINK TARPUTINU-GERKLES SKAUDĖJIMĄ SULAIKYS!
Naujas tarputyno išradimas suteikia urnų paliuosavi
rau gerklės skaudėjimų, krupų, slogas, niksterėjimų,
reumatizmų.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak

>Ned. 10 iki 12 piety.

Tel. Boulevard 6487.

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4721 So. Ashland Aven 2 labo*
' Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nu* 10 ryte Iki
8 vakare.
Realdeadja: 2811 W. 68rd Si.
Tel. Prospect 3460

Valandos nuo 0 ryto ilci 0 vakarą.
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po piety.

Chicago, III.

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
<
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vaL pe piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
.valandos ryto iki 1 vaL pe pi*».
Telefonas Dreiel 2880
IT=='

- -------------------- a.'——

Dr. Maurice Kahn
Telephone Yards 5032

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3

ir 7 iki 0 -v. Naktimis ir ncclelioj T>o i
pietų.
Tol.: Oakland 1294 |

VAULKDOSi Nuo 8 iki 11 ryt*
ir nu® 5 iki 8 vakar®.
Tel. Austin 787

ASHLAND JE.WELRY\
, MUSię STORE
Deimantai,
k^^rodžiai,

'AuksybS, Co«
' lumbijos Grafonolas ir lietuvišmJ
naujausi rekordai.

4537 S. Ashland
AvM Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgss

People Teatro Name,
1616 W. 471 h St„ Tel. Bo*L 160
VALANDOS!
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto
Re*. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 8118
Ant atminties metinių sukatuvių
ALEKSANDRO VADINSKO
Mirė lapkričio G d. 1920 m.,
1 vai. po pietų, turėjo 75 met.
amž., palaidotas Sartininkų ka
pinėse; paliko dideliame nuliū
dimo moterį, 3 sūnūs ir 2 duk
terį Lietuvoj Ir 3 dukteris čio
nai Amerikoj. Nors jau metai
suėjo, bet širdies skausmas dar
neužgeso. Jis buvo geras, drau
gų ir pažįstamų mylimas ir ku
rie suteikė paskutinį patarnavi
mų. Tariamo ačiū visiems da
lyvavusiems laidotuvėse. Meld
žiame atjausti musų nuliudusias
širdis, o jam ištarti amžiną atil
sį. Lai būna lengva Lietuvos
šalies žemelėj ramiai ilsėtis.
Pasiliekam dideliam.' nuliudlme.
A. Dodonienė, S. BalčitienS
P. Senulienė.

DR. MARTA
LDWIATT—SASS.
Kątik tragrjžo iš Califoraijos ir
vii tęs savo praktikavimą p* No.
5208 W. Harriso* SL
Valandos: 8—12 kasdieną ir 8—•
vakare išskiriant nedfidieniua.

DR. M. STAPULIONIS
Gydą* be gyduolių ir be operacijii
3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
TeI.i Canal 279

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p®
piet. 6 iki 9 vakar*.

1821 8. Halsted 8t^
Kampas 18 ir Halsted SL

DR. P.. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operaciją
2418 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
1801 So. Morgai Street,
Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, I1L
kampas 18th St.
Valandesi 9—12 ryto ir 1—1 yak.
Phone Canal 257

Telefonas Pulln.an 856

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamu
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spė
riai e atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re, Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W^47th St.,

Tarputynas prašalina blogiausias
slogas kaip kad magiškai.
Susige
ria giliai į kūną ir slogas išveja! Nedaleisk slogoms užsibūti.
Ne čiaudėk, — nevaikščiok su išpusta kruti
nę arba kosėti, kuris sukrečia visą
kūną.
(
Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes
su kitomis stebėtinai gydančiomis
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių
nesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persigėrimu Turpo veikia, kad patrynus
krutinę arba gerklę, urnai pajusite
kvėpavimu jo veikimą.

CnnnmKnlnn I irvn

Vartok Turpo šį vakarą! — ryto
jausite slogas sulaužytas. Turpo
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją.
Ūmai veikia paliuosavime galvos
skaudėjimą, kojų nuovargį, isipjovimą, nudegimą, grikšterėjimą ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklęs
ligas!
Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno
mostis turi savyje senus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk
bile vaistininko Turpo — 30c. ir 60c
puodelis.

,j

,,

.i

kraujo, odos, kroniškų, inkstų
jtRay s Sdur^^ gydymaS SU pagcl”

uP8CI8IISI8S Llgll
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: Cim ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

1553 W. 47th Št„ kampas So. AsEland
Klauskit Dr. Vaitush

STREIKAS UŽBAIGTAS

jZf----------------------------------------------------------------- ---------------------------------

I Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Spedalamas: Moterą ligos Ir Chirurgija.
! 1145 MILWAUKB3 AVB

A. SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimų
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laiko ligos.
10929 S. State Si
Chicago, III.
aiitniEiiiiiiiun

DR. M. STUPNICKI

AKYS’, AUSYS, NOSIS IR
GERKLĖ.

120 So. State St.

T. Fuilman b43l

Kampas 47th St.

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, aidą nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausla. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

t

Naktimis: Dmel

__
951 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

4649 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 491

DR. CARTER

II RUSVOS
Persikui nso 8412 So. Halsted St.
po N®. 8818 So. Halsted St.
iforal Hatuviams iinomas p*r 82
matu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.
Gyd® aitrias Ir chroniškas ligas,
Vyrų, motorų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokiai
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W*
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nue 18-12 pietų,
Ir nu® 6 iki 8 vai. vakarai*.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephsnai:

Akių Specialistas

1900 So. Halsted St

Dr. W. Yuszkiewicz

^■DR.HERZMAH^1

DR. A. R. BLUMENTHAL

DR. YUSKA

1407 Milwaukee Avi,, Chicago, UI.
Phone: Humboldt 5849

DENTISTAS...............
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedii. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted SU Chicago, Ui.

Akinių specialistas
1801 So. Ashland AveM
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. ild 12 pietų.

tikavusi Penn
silvanijos hos
pltalėse. Pasėkmingai patarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kaluoso
mo
terims ir mer
ginoms.

Išsirašyk Kojolo buteliuką*

AlEW VbRK N.V

Dr. A. Juozaitis

John J. Smetana -

ją; ilgai prak

čia prisiunčlu $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojo! o buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.

Telephone Boulevard 5052

Jei kenti galvos skaudėjimą, !
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimai akių,
Jei skaitant ar siuvant airis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

3101 S. Halsted St., kampas 31 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusį Aku-

išgydo kojas
nuo Šutimo

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

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-IIalifakso ir Canados
S.

Kojol

1020 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 0 10-12 pietų.

Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir perdegimą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiaus;
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI

Tel.: Blvd. 9660

Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

Rezidencija 3114 W. 42nd St. ■

Dr. Vaitush,O.D

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėliotus.1

$125 iki $150

6222.

ASHLAND DENTISIS

Platės ir Bridges

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

LITUANIA .... Gruod. 21
LATVIA ........... Lapkr. 9

DR. S. BIEŽIS
St.

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

Tiesi kelionė į LIETUVA PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranbšti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Plliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinešim© su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas
24 Esat Waahington SU
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt®.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Leavitt

Musų persistatyraas publikai visų vadovaujamu phonographų ir rakandų išdirbysčių.

9 BUOADVAY

DR. A. MONTVID

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampcus

15as Metinis Išpardavimas Kojų šutimas
yra liga

MBS. A. MICHNIEWICH
AKUšERKA

Susivesk elektros dratus į savo , namą dabar. Kaina stebėtinai
Eema. Pagąbus išmokesčio planas suteikiamas, jei norit*. Mielai
ap kai n avimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n &
CHICAGO.

1619 W. 47th St. Tel Boulevard 1892 Chicago, £1.
^7

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS

Tadeušas Dantas
Persiskyrė su šiuo pasauliu
lapkr. 2 d., 11:40 vakaro, turė
damas 47 metus anyžiaus. Pa
ėjo iš Ramoškių kaimo, Skais
girio pąr., nuo Žagarės. Pali
ko dideliame nuliūdimo moterį
Elzbietą, ir 5 dutekteris: Francišką 12 metų, Oną 9 m., Elz
bietą 8 m., Moniką 7 m., Juzę 2
metų. Laidotuves atsibus lap
kričio 7 d., iš namų 3139 W.
37 PI., į Lietuviškas Tautiškas
kapines, 9 vai. ryto.

ALGIRDAS GALDIKAS
Mirė rugsėjo 21 d., 192L tu
rėdamas 21/> metų amžiaus
County ligonbutyj.
Netikėta
mirtis išpiešė iš -širdies mano
mylimą sūnelį. Po 4 dienų sun
kių kančių pasimirė. Palaido
tas rūgs. 23, šv. Kazimiero ka
pinėse. Tariu ačiū visiems da
lyvavusiems laidotuvėse. Pa
liko nuliūdima motiną Stanisla
vą ir seserį Birutę. Ilsėkis
brangus šunelį Šios šalies že
melėj.

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.

T*lephon* Van Bur*n 294

Rm. 1189 Indepcndence Blvd. Chicaų*

Liet*vys Dentistas
108D1 So. Michigaa AvM Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nu* 1 po pietų Iki 9 vakare.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvi* Dantistas

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriltą,
Vaiką ir visą chronišką ligų
DRABUŽI AL
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9698
Vyrams, vaikinams Ir vaikanui
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 p® pi®t,
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. loniai
užkviečiame savo senus drau
. ....... t... '.oi"! ■ ■■■■ > i 4 ■■ * ,1. i | ..ii gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų
drapanų apkainuotų, tinkančiai
DR. G. M. GLASER
kiekvieno kišeniui.
Praktikuoja 38 metai
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau.
Ofisas i
Kelinė* nuo $2.50 ir augščiau.
>149 S. Morgan St., kerti 11 St.
Chicago, Illinois.
Vaikams drabužiai, trunkai ir vaSPECIALISTAS:
lyzos.
Moterišką ir Vyrišką
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
Taipgi Chronišką Ligą.
si pinigus atgal.
OFISO VALANDOS:
Atdara kas vakaras iki 9 vai.,
Nu® 10 ryto Iki 8 po platų, 6—8
ned. iki 6 vai.
vakare. Nedėliomis nuo lfl—2
po piet.
S. GORDON,
' '
Felephone Yards 687
1415 S. Halsted St.
Phon« Ganai 947

i iį

NAUJIENOS, Chicago, III.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)]
mas namon.
—O, tos katės, katės! ■ giliai atsiduso K. N., žiūrėdamas

Lietuviu Rateliuose
Del Lietuvių Orkestro
Organizavimo.

Ir taip be pinigų ir savo laik “Naujienų” 253 N. tilpo
rodėlių jiedu tyliai trauke na straipsnelis “žodis j Chicagos
mų linkui.
lietuvius muzikantus”, kame
“vienas muzikininkų” nurodo
Gal prailgins spaustuvių darbi reikalų organizuoti gerų orkes
ninkams darbo valandas.
trų. Pamatinė mintis gera ir
prakilni. Bet autorius su orkes
Sakoma, kad gali spaustuvių tru, matyt, silpnai susipažinęs,
savininkai prailgins darbo va kad sako: “o mes kų turime? —
landas, nes pasak jų, to reika “benus”, kur sugeba šiaip taip
lauja finasiškas jų “biznio” pa baliuose šokėjams pagriežti ir iš
dėjimas. Boto tarp įvairių uni kurių daug nereikalaujama”.
jų nėra gero susi k laušimo strei
Chicagoj baliuose griežia or
ko reikale, įkas duoda progos
spaustuvių savininkams sauva- kestrai iš geresnių ar prastes
nių muzikantų, kokius kas pa
liškai elgtis.
Buvo didelės Foš’o iškilmės. sisamdė; benas gi yra'retas at
Praeitų šeštadienį Foš'as bu sitikimas. Benai paprastai grie
vo priimtas su didelėmis iškil žia piknikuose, laidotuvėse, ir
mėmis, kaipo didelis “didvy- apvaikščiojimuose. Baliuose iš
•_
muzikantų net perdaug reikalau
ris.
jama. Progresyvių draugijų va
Paliko $10.000.000 apšvietos karai yra rengiami daugiausiai
įstaigoms.
*. i J tai su programais, tai su vaidi
Horace Williams mirdamas nimais. Prieš pradedant progra
padovanojo $10,000,000 Chica mų, vaidinimų ir pertraukomis
gos Universitetui, vietos Y. M. orkestras griežia “overturijas”
C. A. ir kitiems Chicagos insti bei “selekcijas”, o prasidėjus
tutams. Jis pirmiau yra davęs šokiams reikalauja griešti, taip
Chicagos Universitetui $2,500,- sakant, be “atdusių”: vieni nor
00 ir šv. Lukošiaus Ligoninei lietuvių šokių, antri “ingelskų”,
treti “foxtrotų”, “džiazų”, “ši$200,(MM).
Visų laikų VVilliams išgyve mių”, ir t. t., o prie to neretai
no Chicagoj, tik keli metai at dar ir komitetai ragina: “Muzi
gal jis nuvažiavo į Cheshirę, kantai, tik grieškit, netingėkit!”
Cann., kur ir pasimirė, sulau Retas atsitikimas, kad draugija
paimtų kiek didesnį orkestrų;
kęs 84 metus amžiaus.
[daugiausiai iš keturių arba pen
Gal pritaisys bevielinius tele kių muzikantų. Jaunuomenė ge
fonus prie policijos automobilių ros muzikos nenor, ji mėgsta
tokia, kur žviegia, spiegia, skam
Praeitų ketvirtadienį
buvo bina, barškina, ir kur muzikan
bandoma mėginimai bevielinių tai ant “steidžio” grieždami
telefonų įtaisytų policiojis auto vaikščioja, kraiposi, Jaunimas
mobiliuose, ir, sako, pirmi ban myli “džiazbeną ir jų šokiais
prisotint negali: jie gal šokti
dymai nusisekę neblogiausiai.
nuo 6 vakaro iki 12-tai nakties
Piktadariai atėmė nuo žmogaus — nepavargs; jei jiems nubosta
kraipyti kojas, liemenį, pečius,
$2,250 prie policijos stoties.
tai žingsniuoja, vaikščiuoja; jei
Du piktadariai apipuolė S. [ tas nusibosta, tai ant vienos vie
Klarszalek, smuklės pagelbinin- tos sustoję truputį kruta, ir taip
ką, po gelžkelio tiltu prie Fuller varo per vakarų. Musų jaunimas
arti Archer Avė., prie pat poli gražiųjų šokių, kaip valčių, kad
cijos stoties, ir atėmė nuo. jo rilių, podespanija, vingierka,
$1,050 pinigais ir $1,200 čekiais. mažai kas bemoka. O kaip poTos stoties policistai, turbut, dekator, padepatinier, pampabuvo tuo laiku ant “arbatos”, dur, šakonų, minijonų — nežino
kad piktadarių po nosia neuž- ar yra pasaulyje tokie šokiai.
Jei kas žino, tai tik iš “grinorių”. Pastarieji, kurie žino, kad
šokiai yra tam tikra dailė, turė
tų “stailei” neužsileisti.
b

Musų Moterims
SUKNELE MERGAITĖMS —
NO. 1170.

11170

Ši daili suknelė yra labai praktiš
ka jeigu pasiusit iš “serge” ar pana
šios materijos.
Tokiai suknelei pavyzdys No. 1170
sukirptos mieros nuo 6 iki 14 metų.
Sukniai 8 metų mieros reikia 2lA jar
do 30 colių materijos ir Va jardo 36
colių materijos dirželiui rankovgaliams ir apikaklei.
Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, {dėjus j
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
PATTEfcN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, 111.

Kiek man numanu, Chicagos
lietuviai muzikantai, — nors yra
ir gerai prasilavinusių muzikoj,
— prie tokių aplinkybių, kckias
mes turime patys suorganizuoti
gerų orkestrų nepajėgsime, jei
tame nepadės visuomenės veikė
jai bei laikraščių darbuotojai. Iš
pačių muzikantų, kas galėtų ve-

Pasaulio kare žuvusiu
atminčiai.

Vaičaičiui Georgo
Vaitekenia Julia
Vaitekinas Albin
Varanius T. J.
Wa1aiko Čarli
Waitkos Govai
Zitmanas Rev. Jos.
Zinkai Ignasius
Zoromskaitei Viktorijai

Pasaulio istorijoj žmonės
pergyvena visokių atmainų. Vi
sos tos atmainos, baisiausios
nelaimės. ateina kaip kokia au
dra ir nusineša su savim dau
(Apgarsinimai)
gybes aukų j Šaltų ir tamsia PRAKALBŲ MARŠRUTAS.
amžinybę, iš kur sugrįžimo ne Rengiamas Lietuvos Maisto
bėra.
B-vės, idant supažindinti Chi
Štai lapkričio 11 dieną sueina cagos Lietuvius su Lietuvos eko
treji metai, kaip pasibaigė nominiais reikalais. Kalbės vie
pasaulio karas, — karas kur nas iš žymiausių kalbėtojų N.
ant viso žemės kamuolio! pa P. Radis. Prakalbos atsibus
darė neramumo, nuliudimo, ir sekančiose kolonijose:
Panedelyj, Lapkričio septinta
surijo nesuskaitomų daugybę
žmonių gyvasčių. Jis nea|den- diena, aštuntų valandų vakare J.
kč nei musų gimtojo krašto, J. Ezerskio svetainėje, 4600 So.
Lietuvos. Lietuvos šalis gais Paulina St., Town of Lake.
roje liepsnomis ir papluko
Kviečiame atsilankyti kuokraujuose; jos jauni sūnus ko skaitlingiausiai, nes tai bus pa
vojo ir Bušų ci'Iėse, ir kartu judinama svarbiausis Lietuvos
su amerikiečiais Prancūzijos klausinlas.
laukuose. Daugybe tų jauni,
musuv broliu
žuvo,
V
Lapkričio 11 dieną, 1918 m.
tapo tos karo perkūnijos su
stabdytos. Buvo paskelbta ka Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.
ro paliauba, kuri išblaškė du
rnus, nutildė audras, sujudino
Chicagos Lietuvių Darbininkų
varpus visose pasaulio bažny Tarybos konferenciją įvyks nečiose, palikdama vienų minu dėlioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai.
tę tylos ir ramybės, kulrioj žu ryto, Meldažio sevtainėje, 2242
vusieji musų broliai kareiviai
West 23 Place.
rodos krutino musų lupias tyliai
Draugijos ir kuopos priklau
maldai.
sančios arba norinčios priklausy
Laimingi tie, kurie grįžo,—• ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
nors jie visi buvo aprengti tais išrinkti atstovus į konferencijų
pačiais rūbais ir paskirti ke (po vienų atstovų nuo kiekvienų
liauti į mirties karaliją.
50 narių arba dalies) ir prisi
Lapkričio 11 diena išvadavo dėt prie to didelio judėjimo, ku
juos, paliko kartu su mumis. riam vadovauja Lietuvių Darbi
Pagerbkime atmintį žuvusiųjų. ninkų Taryba.
Chicagos Lietuvių Ex-Karei- Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,
vių Draugija prašo visus lie
tuvius, visas lietuvių bažnyčias L. S. S. VIII Rajono Konferencija
visoj Amerikoj paminėti lap įvyks ^septintadienyj, lapkričio 27 d.,
kričio 11 dienų ir pagerbti kai Liuosybės svet., po num. 3925 So.
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto.
re žuvusiuosius lietuvių karei Visos kuopos malonėkite išrinkti de
legatus, nes Si konferencija turės iš
vius.
naujų Centralinį Komitetų
Čia priminsime, kad tai die rinkti
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų
— J. J. Čeponis, sek r.
nai paminėti, Lietuvių ExJKa- aptarti.
reivių Draugijos 3-čia Kuopa
Roseland. — R. L. D. S. S. Ben
rengia lapkričio 11 d. iškilmin drovės
visų šėrininkų susirinkimas
gų apvaikščiojimų Šv. Jurgio įvyks pirmadienį, lapkričio 7 d., 7:30
parapijos salėj, Bridigeport. vai. vak. J. Stapciko svet., po num.
E. 115 gat. .
Bus prakalbos, koncertas etc. 204Direkcija
aprinko pirkimui sevtaiDainuos Birutes choras. Visi nę. Šiame susirinkime bus svarsto
ma jos pirkimo klausimas.. Todėl
cx-kareiviai kviečiami atvykti malonėkite
visi Sėrininkai susirinkime
— Direkcija.
uniformomis apsitaisę. Pradžia dalyvauti.
7 vafl. vak. Kviečiame, ir tiki Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
mės, kad publika skaitmenin- tarpinės Pašalpos mėnesinis susirin
bus laikomas sekmadienį, lapkr.
gai dalyvaus apvaikščiojime. kimas
13, 2 v. po pietų Zvviųzek Polek salėj,
Ex4Kareivi'ų
Veikiamosios 1315 N. Ashland Av. Visi nariai
malonėkit susirinkt, yra daug svarbių
Komisijos Raštininkas.
dalykų svarstyt. — Rašt. A. Shimas.

Pranešima^__

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul
nueina j vyriausįjį paštų, (Clark
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia
klaust prie langelio, kur padėta
iškaba “Advertised Window”,
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad
| sti viešų agitacijų žodžiu bei raš šiame sąraše pažymėta.
Laiš
tu, beveik nėra. O taip, kiek kur kus paštas laiko tik keturiolika
pasitikęs muzikantų prikalbinsi dienų nuo paskelbimo.
dėtis prie orkestro, tiek kitas
Alelunas Jonas
atkalbins, o užvydėjimų pas mus 51. Antonausci
Josef
yra nemažinus kaip pas kitus 14 Balčiūnas Benedikt
16 Berzinis Vincentas
profesijona'lus.
19 Biciusas Jurgis i
Chicagos “Lietuva Band” mu 25 Brazis L.
Būras Jan
zikantų kliubas yra įsteigęs or 27
28 Budreckiene Agota
kestrų; repeticijos esti panedė- 39 Cerap Justin
Dimskiui Antanui
lių vakarais Mark White Square 45
54 Janiūnas Danielius
salėj (prie 29tos ir Halsted). 59 Febelskis Anton
64 Garsvene Aponi.se
Bet patys lietuviai muzikantai 69
Pivoriūnas Albinas
nelabai tesilanko, daugiausiai 89 Jasiunui Kazimierui
Kauneckis B.
svetimtaučiai. “Jaunuolių” or 93 Kairis
Mike
97 1
kestro nariai, tie repeticijų ne 113i Kreminskaitė Elzbieta
Kuzma Juozapas
praleidžia, — žinoma, kaip vai 117'i Labuks
M.
119
kučiams taip ir jų tėvams turiu 121 Laukiskis Josef
124 Laužikas Jonas
dėlto pasakyti didelį ačių.
129i Lionginos Gabrys
Butų malonu pasimatyti su 134 Lubin Charlis
gerb. “Muzikininkų” ir pasitar 138 Mancinskis Juozas
140 Madeksza Peter
ti orkestro dalyku.
145 Maslauskas A.
Makieska Antonas
150
Ch. L. B. ir “Jaunuolių” or
153 Mickui Ladzui
kestrų vedėjas, J. L. Grušas.
166 Nefas Valter
175 Panele Gerbama
3147 So. Halsted St.

178
(Red. pastaba. Autoriui vi 180
NAUJIENOS Pattsra Dep.
181
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. sai nebuvo reikalo kalbėti apie
183
185
čia {dedu 15 centų, ir prašau at tai, kiek klausimų pakėlusis Vie
188
siųsti man pavyzdį No. 1170.
nas Muzikininkų susipažinęs ar 192
Mieros .......................
metų
nesusipažinęs su orkestru. Kų 199
200
sumanytojas norėjo pasakyti, ir 201
pasakė, tai kad reikėtų organi 202
(Vardas ir pavardi)
203
zuoti tokį orkestrų, kurs ne tik 217
“overturijas” ir “vingierkas”, 220
(Adresas)
228
bet sugebėtų griešti ir overtiu- 230
ras ir kitus symfoninės muzikos 235
258
(Miestas ir Vaisi.)
dalykėlius.)
,
\
L
'
266
K

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

270
272
273
275
276
279
288
289
291

Parnarauska Anton
Pelenaitė Aneli
Petrukis Stanislavas
Pantkovicia Kleminsio
Puleckis Ekoli
Pisis Antanas
Povilaitis Fr.
Riekasi Ignacus
Razgaitis Charlis
Rieimedaitie Miss ’
Riauka Suzana
Rinvosnos Justinas
Rusas Marion
Sutkaitis John
Shleinius Kostantinas
Skurski Jzef
Šokai i s M
Terleckieni Zofija
Urban Anna
(

.... ................... ■ n l IIIMM

IH

Roseland.
9-to Wardo Socialistai
rengia dideles prakalbas pirmadienį,
lapkr. 7 d., 8 vai. vakare K. of P.
salėj, 11037 So. Michigan Avė. Kal
bės George R. Kirkpatrick, iš New
Yorko, tema: “Nusiginklavimo kon
ferencija ir kitas karas”. Įžangos
10c. Kviečia
Komitetas.

S. A. L. Ex-Kareivių 1-mas kuopos
susirinkimas įvyks pirmadienį, lapričio 7 d., 8 vai. vak. Kuopos Skaityk
loj, 4603 S. Marshfield Avė. Visi na
riai privalo būtinai susirinkti paskir
tu laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų aptarti.
— Valdyba.

Panedėlis, Lapkričio 7, 1921

REIKIA DARBININKŲ
CHARLES BUDRIS, 639 W. _________ VYRŲ_________
18th St. Jieškau visų burdingieBEIKI A lietuvio knygvedižio,
rių, kad ateitų bobų pagrajyt ir nuolatinis darbas, gera alga.
šiušus padaužyti
FABIONAS ir MICKEVIČIUS
809 W. 35 th St.
JIEŠKAU SAVO VYRO TADEUŠO
Steponavičiaus, kuris išėjo iš namų
10 vai. vakare, Nov. 5 ir neparėjo na
mo. Malones, kas apie jį žino, pra
nešti man, busiu dėkinga.
ELZBIETA STEPONAVIČIENĖ
1460 So. Union Avė.,
Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus utarninke, lap
kričio 8 d., 8 vai. vak. Mildos svet.
lūs išduoti raportai komisijų ir 21 na
rio Pildomojo Komiteto. Atstovai
meldžiami nesivčluoti ir būtinai at
vykti.
►— Valdyba.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

APSIVEDIMAI.

MOKYKLOS

1736 S. Jeffcrson St.

lEYMAI KAMBABf
RENDON KAMBARYS VIEnam arba dvem vyram. Elektros
šviesa. Valgio negaminsiu. Na
mie vakarais nuo 6 v. v. Subatom po piet, ir nedėlioj. D. A.
D. 730 W. 17 St., 2 1. iš užpakalio

ISRENDAVOJIMUiANT RENDOS 4 KAMBAriai visi šviesus, gerame stovy
je, renda pigi.
Atsišaukite i
324 W. 52nd St.

Teikia DABBiNiNKT
________ MOTERŲ________
REIKTA 50 MERGINŲ SORtavimui naujų vilnonių atkarpų.
Atsišaukite
B. COHEN & SONS,
1244 So. Union Avė.

REIKALINGA patyrusios mo
terįs arba merginos pardavė
jos kalbančios lietuviškai ir
lenkiškai. Atsišaukite
Ji P. PABKAUSKAS DRY
GOODS STORE
>
1839 W. 47th St.

moters namų prižiūrėjimui.
Maža šeimyna, valgis, kambaris ir geras atlyginimas.
Kreipkitės 1730 S.Halsted st.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai, turi būt parduoti už bilę sąžiningų pasiūlymą. Seklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas, kaurai, davenport,
ctc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavų springsų
phonographas su rekordais ir dainvanto atada, 1922 So. Kedzie Avė. siuvimo vyriikų ir moteriikų drapaną.
Musų sistema yra geriausia. C4a
APLEIDŽIU miestą—privers mokiname atskiruose departamentuo
pilna siuvimo amatą. Mokiniai
tas parduoti visus, 6 kambarių se
aktuališkai kerpa, mieruoja Ir siuva
rakandus. Parduosiu atskirai drapanas, prie geriausiai Įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
šmotus. Bargenas.
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
4210 So. Allbany Avė.
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne*
Tel.: Lafayotte 2755.
prekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNlNG
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
PARDAVIMUI BUČERNE ir GROKampas Lake Str„ ant 4 lubų.
semė labai tirštai apgyvento j vietoj,
nėra kitos hučernės per 4 blokus. Biz
P-lės E. KAZLAUSKAITĖS
nis eina gerai, ir cash. Parduosiu la
bai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti
LIETUVIŠKA
biznį dykai. Pardavimo priežastis,
turiu du bizniu.
Turiu parduoti į
trumpų laikų. Cash and Carry Market, 704 W. 69th St., Chicago, III.
Phone Went. 2393.
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
KAS NORĖTŲ PALIKTI TURTIN
vaikams.
GŲ Į TRUMPĄ LAIKĄ. štai par
Klesos:
dienomis
ir vakarais
siduoda geriausi vieta ką Chicagoj
Specialės
instrukcijos
pagal
randasi 1464 Indiana Avė. Lietuviai
sutarimą.
pasiskubinkite bus tikrai parduota,
kad kokis svetimtautis nenupirktų
EVELYN ACADEMY OF
lietuviai pasikubinkite. Taipgi 3 cash
G0WN DESIGNlNG
registeriai ir pianas.
Savininkas
Room 402, 59 E. Adams St.,
GEO. M. CHERNAUSKAS,
Tel:.
Harrison 1421.
Chicago.
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA

PARDAVIMUI GROSERNĖ, LIEtuvių ir lenkų apgyventa; biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis — važiuoju Lietuvon.
Atsišaukite
4513 So. Paulina St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU
fixtures, maišytų tautų apgyventoj
vietoj, geras biznis, ant vietos pagy
venimas.
Atsišaukite į Naujienų ofisą klaus
dami 435.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
REIKIA VIENOS MOTERS lietuvių kolonijoj. Biznis senas
sortavimui skudurų. Nuolatinis ir geras. Parduosiu pigiai.
darbas.
3749 So. Halsted St.
ABEL JUNK SHOP,
2129 So. Dearborn St.
PARDAVIMUI sadiunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Biznis se
nas ir geras. Pardavimo prie
žastis—du bizmiai.
1229 S. Jeffcrson St.
VYRŲ

REIKIA VYRŲ Į GELEŽIES
atmatų kiemą.
PRICE IRON & STEEL CO.
48th Avė. & 67th St.
REIKIA PATYRUSIŲ LIFE
and Accident Insurance agentų.
Informacijų rašykit pažymėdami
amžį ir patyrimą ir kur ir kada
galima ypatiškai matyt. Adre
sas: 438 Naujienos.
REIKIA VYRŲ PRIE ŽIRKlių ir paprastų darbininkų dirbti
geležies atmatų jardą. Gera alga,
nuolatinis darbas. Atsišaukite
tuojaus, Reliance Iron & Steel
Co,, 2133 S. Sawyer Ave<

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

RAKANDAI

REIKIA MOTERŲ SORTAvimui skudurų. Atsišaukite
ALBIN BROS.
PARDAVIMUI keptuvė geroj
2108 So. State St.
vietoj; biznis išdirbtas per dau
Tel. Victory 2552
gelį metų. Atsišaukite į Nau
REIKIA”MERGINOS ar jienas pažymėdami No. 437.

1711 W. 47 St.

Town of Lake. — Lietuvai Gelbėti
draugijos 1-mas skyrius turės nepa
prastų savo susirinkimą J. J. Elias
iveainėj, 4600 S. Wood, pirmadienį,
apkr. 7 d., 7:30 vai. vak. Visi lietu
viai kviečiami susirinkti, turime svar)ių laiškų iš Lietuvos nuo Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus Centro valdybos.
— Sekr. J. J. Palekas.

DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 flatų ir 2 aukštų medinis namas pečium
apšildomas viskas ant vieno loto.
Rendos neša virš $1,000.00 į metus,
randasi arti Morgan ir 19-os gatvių.
Kaina $10,000.00; apie % cash reika
linga, likusius ant pirmo morgečio.
Kreipkitės 436 Naujienos

PREMIER 1915
Išimtinas Bargenas
7 pasažierų touring karas, naujitelis viršus, naujai nvalevotas, nauji
GERBIAMI NAUJIENŲ SKAITYcord tajeriai, naujas bamperis. Pui
Jei kas žinote, arba patys
kiausiam mechaniškame stovyj. Gali tojai:
ma matyt 8 E. Pearson St. Telefo 'esate turėję nosies uždegimų, tai ma
lonėkite laišku pranešti kokis dakta
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- nas Supcrior 7030.
ras išgydyč, už kų busiu dėkingas ir
nos nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš
PARDAVIMUI Ford seTfan, atlyginsiu. Adresas:
esu 26 metų amžiaus.
Meldžiu su
439 Naujienos,
pirmu laišku prisiųsti paveikslų. At
modelio
1920;
lock
wheel,
dem
sakymų duosiu kiekvienai ir paveiks
lus gražinsiu.
rims, sclf starteris, cab heatei
JOHN VALINTA,
2 ekstra tajeriai.
3426 So. Halsted St.
Chicago, III.

Draugų atidai. — Lietuvos Dukte
rų dr-ja rengia šeiminiškų vakarų lap
kričio 12 d., 7 vai. vak., didžiojoj
Mark White Square svet., 29 ir Hal
VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI Į Di
sted gatvės. Visus kviečiame daly
delę
Taxi kompaniją. Uždarbis $100
vauti šiame vakare, o draugija steng
iki
$150
į savaitę, nuolotinis darbas.
sis visus užganėdinti. Įžanga dykai.
Išmokinsime
viską.
$300 kapitalo
— Komitetas.
pradėti biznį. Buk pats bosu. Ateik
Chicagos Varpo Bendrovės Apskr. Šiandien prisirengęs dirbti. Atsišau
akcininkų susirinkimas bus laikomas kite 82 West Washington St., Room
lapkričio 7, 7:30 v. v. Mildos salėj, 525.
3138 S. Halsted, 3ios lubos.
KvięVYRŲ REIKIA.
GALI PADAčiami visi akcininkai dalyvauti; yra
ryt
$15.00
į
dienų
ar
daugiau, nuola
svarbių žinių iš Lietuvos; taipgi yra
tinis
darbas.
Gera
proga
vyrui tu
bendrovės reikalų svarstymui.
rinčiam
$300
kapitalo.
Pinigai
sau
— Valdyba.
gus. Patyrimas nereikalingas. Kreip
Lietuvos Dukterų Draugija rengia kitės, 105 N. Clark St., Room 525.
diskusijas panedėlį, lapkr. 7 d. 7:30 v.
REIKALINGAS VYRAS SUv. Mark White Sq. parko knygyne,
prie 30-tos ir Halsted.
Yra užkvie prantantis elektros darbą. Turi
sta kalbėtojas, kų tik atvažiavęs iš
Lietuvos Kazimieras' Misius, kurs tu kalbėti lenkiškai. Atsišaukite
ri daug kų papasakot apie Lietuvą.
New Peoples Electric Co.
— Komitetas.
L. S. S. Aštunto Rajono Koncer
tas bus lapkričio 24 d., Meldažio sa
lėj, 2244 W. 23rd Place. Salė atsi
darys 6 vai. vakare.
Koncerte ims
dalyvumų Lietuviai, Rusai, Slavai, Žy
dui ir italai . Mylintys gražius dai
navimus ir muzikų maloniai kviečia
mi atsilankyti.
•j- Rengimo Komitetas.

automobiliai”

NAMAI-ŽEME,

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.
Specialės vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.
U

i

I ■■■■

N
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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 pasimokinimui. Mokestis prieinama.
Waitches Preparatory School,
4509 So. Ashland Avė.,
Chicago, II.

AUŠROS MOKYKLOJ

PARDAVIMUI SALIUNAS
arba mainysiu ant automobilio.
Saliunas yra geroj vietoj, biznis
išdirbtas, parsiduoda labai pigiai
1614 W. 46th St.

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės
pamokos tmglų kalbos. Mokintojaus Povj^as Adomaitis. Visi
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
didesnės naudos mokiniams ir
parankumui mokyklai. Prisirašyt galima visada.

NtMil-ŽEME,

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

PONO RANDAUNINKO ATIDAI
$5 iki $10 į mėnesį nupirks % arba
AMERIKOS LIETUVIŲ
% akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedėlioms, arba 1620 Ashland Block, 155
N. Clark St. Daugelis namų subdiviMokinama: angliškos ir lietuviškos
zijaL Imkit Archer Av. karą. Kreip kalbų, aritmetikos, knygvedystšs, ste
kitės arba rašykit.
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelMEDINIS NAMAS VIENO PAGY- nos istorijos, geografijos, politikinša
venimo rendos neša $24.00 į mėnesį, ekonomijos, pilietystis, dailiarašysmainau ant automobiliaus. Kaina tės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
namo'$1,900.00.
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
Atsišaukite prie savininko
iki 10 valandai.
J. VELIČKA,
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
6319 So. Talman Avė.
Namas randasi 6025 Lafayette Avė.

MOKYKLA

Z—
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80 AKERIŲ FARMA UŽ $500.00
Parduodu pigiai arba mainysiu ant
namo, loto ar anei kokio biznio. 80
akerių farma randasi Michigan val Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
stijoj su trioboms, gyvuliais ir visais
glų
kalbų; Grammar School, High
taisymais koki reikalingi ant fanuos.
School
ir Prekybos dalykų. Priren
Turi būti parduota arba išmainyta į
giama
prie kvotimų į visas augštrumpą laiką.
tesniasias
mokyklas. Dienomis:
C. P. SUROMSKI CO.
nuo
9:00
ryto
iki 4:00 p. p. Vak.:
3346 So. Halsted St.
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo
11 ryto iki 1 ▼. p. p. mokinama
BARGENAS
lietuvių
gramatikos.
Pardavimui 3 aukštų medinis na
1747
S.
Halsted
St., arti 18 gatv.
mas prie Ashland Avė. Krautuvė ir
X.
.
,
........ ........... -J
4 flatai. Garo šiluma, elektra, ren
dos $2,400 j metus.
Atsišaukite
SKAITYKIT IR PLATINKIT
GEORGE WILSON,
“NAUJIENOS”
5621 South Ashland Avė. 3 fl.

Leveskio Mokykla

