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w 1 11 II 1hoeu J*0 sako, kad tas paskel-Jugo Slavija neklauso
ba. O reikalauti nukapojimo 
algų geležinkeliai turi pilną 
teisę taip, kaip darbininkai tu
ri teisę reikalauti .pakėlimo al
gų. Geležinkeliečiai nesitiki, 
kad taryba dalmr svarstys al
gų klausimą ir todėl geležinkc- 
liei savo nutarimo negalės tuo
jaus įskunyti.
24 pt. Illinois angliakasiai gru 
moja atsimetimu.

talkininkų
Didelis streikas Ryme

Nori vėl kapoti algas 
geležinkeliečiams

Jugo Slavija nenusilenkia Didelis streikas Ryme.
talkininkams.

Puolimą ant Albanijos tebetę
sia ir siekiasi paimti Albani
jos sostinę, kad pasigriebus 
pusę Albanijos.
PARYŽIUS, lapkr. 10. —Ju

go Slavija tebeveda savo puo
limą ant Albanijos, nežiūrint 
Francijos, Anglijos ir Italijos 
įsakymo puolimą sustabdyti.

Dabar černogorai sukilo 
prieš serbus ir prisidėjo prie 
albanų.

Jugo Slavai tikisi paimti Al
banijos sostinę Tirana dar 
prieš tautų sąjungos tarybos 
susirinkimą lapkr. 18 d., Pa
ryžiuje, taip kad galėjus stoti 
prieš tarybą su jau užkariauta 
jos reikalaujama dalimi Alba
nijos. Tai reiškia naują karą 
Balkanuose, jei nebus tuojaus 
viskas nuraminta.

Talkininkų ambasadoriai į- 
teike Bielgradui reikalavimą, 
kad kariavimas turi tuojaus 
apsistoti ir pareiškė valdžiai, 
kad rubežius, iki kurio Jugo 
Slavija turi pasitraukti, bus 
tuojaus jai praneštas. Gavęs 
notą premieras Pačič padavė 
karaliui savo rezignaiją, bet jis 
jos nepriėmė, tuo parodyda
mas, kad jis yra patenkintas 
premjero užsienio politika.

Bielgradas yra įsitikinęs, kad 
Italija nieko neveiks iki po tau
tų sąjungos tarybos susirinki
mo. Jei jiems pasiseks paimti 
Tiraną, jugo slavai mano, kad 
jie galės savo išlaikyti ir pri
versti pripažinti Serbijos rei
kalavimą atiduoti jai šiaurinę 
Albanją, kuomet Graikija gi 
reikalaus sau pietinės Albani
jos, tuo tą šalį taq> savęs pasi
dalinant. Tečiau prisibijoma, 
kad Italija gali pradėti puoli
mą bile valandą, tikslu atgau
ti Albanijos kontrolę ir apgin
ti savo interesus Adriatike.

Šaukia Serbiją ir Albaniją.
GENEVA, 1. 10. — Serbijos 

ir Albanijos valdžios tapo pa
kviestos prisiųsti savo atstovus 
į tautų sąjungos tarybos susi
rinkimą lapkr. 18, Paryžiuje, 
kada bus svarstomas Jugo Šla
vėjos puolimas ant Albanijos.

čemogorų sukilimas.
RYMAS, 1. 10. — černogo

rai sukilo prieš Jugo Salviją ir 
prisidėjo prie Albanijos. Mūšiai 
siaučia keliose vietose, čemo
gorų batalionai užėmė Fon- 
cem kalną, svarbiausią strate
gišką poziciją Balkanuose, kuri 
yra vadinama “Adriatiko Gib
raltaru”. Po susirėmimo su 
čemogorais ties Podgorica, 
serbų spėkos padegė didelius 
miškus kalnuose.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visk
Gaunamas Naujienos®. 

Kaina 5c.
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS?

Geležinkeliečiai, taipjau ir 
elektros darbininkai streikuoja

prieš fasciti. Miestas yra at
kirstas.

RYMAS, lapkr. 9 (pavėlin
ta). — Rymas yra visai izo
liuotas, iš priežasties vakar 
darbininkų tarybos paskelbto 
visuotino streiko, delei nesuti
kimų tarp įgeležinklių darbi
ninkų ir fascisti, kurie laiko 
čia savo konvenciją.

Traukiniai neateina ir neiš
eina iš miesto. Taipjau mies
tas dalinai yra aptemęs, ka
dangi elektros darbininkai irgi 
metė darbą.

Fascisti rengia parodas, bet 
didesnių sumišimų nėra, iš
ėmus ištikusį geležinkeliečių 
susirėmimą su fascisti. Gatves 
kontroliuoja dideli patroliai ir 
karaliaus gvardija.

Iš priežasties elektros darbi- 
ninkų streiko premieras Bo- 
nonri buvo priverstas dirbti sa
vo raštinėje ir priiminėti žmo
nes prie žvakių šviesos.

Nori vėl nukapoti geležin
keliečiams algas. :

Kompanijos paduos reikalavi
mą nukapoti algas dar lu 
nuoš- ____

NEW YORK, lapkr. 10. — 
Pirmą žingsnį kad vėl nukapo
jus geležinkeliečių algas, pa
darė šiandie rytinių valstijų 
geležinkeliai, nutardami tuo
jaus paskelbti naują 10 nuoš. 
algų nukapojimą.

Tas nukapojimas algų palies 
apie 1,000,000 darbininkų ir 
bus paskelbtas už dviejų ar tri
jų dienų.

Bet tokis nukapojimas algų 
negalės tuojaus įeiti galėn, nes 
leidimą nukapoti algas turi 
duoti geležinkelių darbo taryba. 
Toji taryba prižadėjo geležin
keliečiams (ir tik ta sąlyga ir 
tapo atšauktas geležinkeliečių 
streikas), kad ji nesvarstys al
gų nukapojimo klausimo iki 
nebus atlitki visi kiti prieš ta
rybą esantįs reikalai, kas ims 
beveik metus laiko.

Geležinkeliai reikalaudami 
nukapojimo algų, prižada pas
kui numažinti važmos kainas.
Prižada paskui, bet ne tuojaus. 
Esą nė negalima tikėtis suma
žinimo važmos kainų mažiau
sia iki po 6 įnėnesių po nuka
pojimo algų, bet ir tada suma
žinimas važmos kainų galbūt 
bus abejotinas dalykas ar jis 
bus visai mažas.

Geležinkeliečiai nekreipia 
domės.

‘ » I

CLEVELAND, 1. 10. — Ge
ležinkelių pareiškimas, kad jie 
paskelbs naują nukapojimaą 
algų, nenugąsdino ir nenuste
bino geležinkeliečių. Kompani
jos tuoj po atšaukimui streiko 
paskelbė, kad reikalaus naujo 
nukapojimo algų, tad to paskel
bimo ir buvo laukta. Bet gele
žinkeliečių brolijų viršininkai 
nepriduoda tani didelės svar

Priešinasi panaikinimui 
' nuodingųjų gasų

WASHNGTON,1. 9. — Ame
rika griežtai pasi priešių s pa
naikinimui ir uždraudimui var
toti nuodingus gasus ikare, jei 
ji paseks savo ekspertų patari
mų.

Turėdamos ncaprubeži unitus 
gamtinius turtus ir tuksian
čius išlavintų chemikų, Jungt. 
Valstijos turi didelių patogu
mų vartoti kare nuodingus ga
sus didelėj skalėj. Ekspertai sa
ko, kad uždraudimas vartoti 
gasus yra negalimas, kadangi 
kiekviena šalis gali vesti ekspe
rimentus slaptai ir pavartoti 
juos visai netikėtai.

“Gasas”, sako gen. Fries, ar
mijos chemikalinės (sekcijos 
viršininkas ir delegacijos pa
tarėjas, “yra perdaug mirtin
gas, perdaug pavojingas, per
daug lengvai padaromas ir kiek 
viena šalis perdaug lengvai jį 
gali pasigaminti sulptai, kad 
jo atsižadėti negalima”.

Jis nurodo į plačiai vartoja
mą dažų industrijose indgo. 
Jis nėra pavojingas ar kenks
mingas, bet pridėjus biskutį ki
tokių chemikalų pagamina iš 
jo mustardinį gasą, kurio karo 
laiku taip labai bijotąsi.

Ukrainos sukilėliai veikią.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 11, 1921 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917

GENEVA, lapkr. 10. — Uk
rainos biuras Berne šiandie pa
skelbė, kad Ukrainos kareiviai 
apsupę ir nuginklavo 44-tą so
vietų kareivių diviziją. Balto
je sovietų kavalerijos divizija 
prisidėjo prie ukrainiečių, kurie 
dabar eina ant Kijevo ir Ode
sos. i1

Anatole France gaus Nobelio 
dovaną.

STOGKJIOILMAS, 1. 10. — 
Švedijos akademija šiandie pa
skyrė 1921 m. Nobelio dovaną 
už iliterautrą garsiąjam fran- 
euzų rašytojui Anatole France.

Išskerdė 500 žandarą,
LONDONAS, lapkr. 10. —Tš 

Allahabad, Indijoj, pranešama, 
kad kurdai, užėmę miestą Suj- 
bulak, išskerdė 500 žandarų ir 
oficierių.

20 žmonių sužeista.

OKiLIAHOMA CITY, Okla., 
lapkr. 10. — A. T. & Santa Fe 
traukinis už 35 m. nuo čia nu
šoko nuo bėgių ir keli vagonai 
nuvirto į griovį. 20 ar dau
giau žmonių liko sunkiai su
žeista ir keli lengviau.

7 žmonės užmušti nelaimėj su 
traukiniu.

LISBONA, (lapkr. 10. —.7 
žmonės liko užmušti ir 24 su
žeisti nelaimėje, ištikusioje 
traukinį ant valstybinio gele
žinkelio netoli nuo čia.

Francija kontroliuosianti 
Turkijos armiją.'

Anglai turi žinių, kad ji orga
nizuojanti Turkijos žandar
meriją.

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Anglijos valdžia gavo veik tik
rų žinių, kad Francijos ir Tur
kijos nacionalistų valdžių su
tartyje yra slaptas skirsnys, 
kuris duoda Franci j ai teisę or
ganizuoti ir kontroliuoti žan
darmeriją visoj Turkijoj, kas 
faktiškai pavestų pilnon Fran
cijos kontrolėn visas Turkijos 
karines spėkas.

Anglijos valdininkai labai 
piktinasi ir sakosi negalį tikė
ti, kad Francija taip nedoriai 
laužytų susitarimą nedaryti at
skirų taikos sutarčių su buvu
siais priešais.

Howat—kalėjimo teisėju.

PITTCBUlRGH, Kas., 1. 10.— 
Kansas angliakasių vadovas 
Alexander Howat, kuris dabar 
yra kalėjime už peržengimą 
Kansas industrinių įstatymų, 
kalinių vienbalsiai tapo išrink
tas kalėjimo teisėju. Jis sako, 
kad industrinio teismo įstaty
mai jokiu budu ir kalėjime ne
bus vykinami.

Ir Anglijos delegacija atvyko.

WASHINGTON, lapkr. 10.— 
šiandie atvyko į Washingtoną 
veikiantysis Anglijos delegaci
jos vadovas nusiginklavimo 
ir tolimųjų rylų konferencijo

je, Artime J. Balfour, su savo 
partija. Kartu atvyko Naujo
sios Zelandijos ir Australijos 
delegatai. Tuo jau visa Angli
jos delegacija yni atvykusi, iš
ėmus premjerą Lloyd George, 
kuris žada atvykti kiek vėliau.

Francijos delegacija, su pre
mjeru Briandu priekyje, atvyko 
keletą dienų atgal. Atvyko 
ir Japonijos ir Chinijos dele
gacijos. Tuo budu jau visų 
šalių delegacijos yra atvyku
sios.

Nusiginklavimo Ir tolimųjų 
rytų klausimais konferencija 
atsidarys subatoje, vieton pėt- 
nyčios, kada visi apsivaikščios 
mūšių paliaubos dieną.

Ulsteriečiai nenusileidžia.
Premieras Craig sako, kad pro- 

vinijos teisės turi būti išlai
kytos.

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Ulsterio kabineto išleistas šian
die po kabineto susirinkimo 
pareiškimas užsibaigia seka
mai: “Sir James Craig (pre
mieras) varde šiaurines Airijos 
kabineto, nori aiškiai pasakyti, 
kad negali būti jokio susiauri
nimo Ulsterio teisių”.

Lloyd George dar nėra pada
vęs savo pareiškimo Uilsterio 
atstovams, bet tai jis turbut 
padarys dar šį vakar.

Ryto įturbut įvyks naujas 
Lloyd George pasitarimas su 
ulstoriečiais, tikslu palenkti 
juos nusileisti ir nesuardyti

CINJGV KURSAS.
Vakar, lapkr. 10 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25.000 dolerių,^ bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais Šiaip:
Anglijos 1 svaras................... $3.95
Austrijos 100 kronų ........  4c
Belgijos 100 kronų ............... $6.97
Danijos 100 kronų ............... $18.10
Finų 100 markių ................... $1.95
Francijos 100 frankų ........... $7.28
Italijos 100 lirų..................  $4.12 •
Lietuvos 100 auksinų ............... 40c .
Lenkų 100 markių ......................  4c I
Olandų 100 guldSnų ........... $84.70
Norvegų 100 guldSnų .......  $14.05
švedų 100 kronų................... $23.05
šveicarų 100 kronų ........... $18.85
Vokietijos 100 markių ...........  40c

pradėtųjų su Airija taikos de 
rybų.

Illinois angliakasiai grū
moja atsimetimu.

PEORIA, III., lapkr. 10.. — 
Šiandie Illinois angliakasių kon 
vencijoj šio distrikto preziden
tas Farrington pasakė, kad 
Illinois angliakasiai galbūt bus 
priversti pasitraukti iš naciona 
linės angliakasių unijos, jei toji 
unija ir toliau taip elgsis,

Nokoinis lokalas paduos kon 
vencijai įnešimą pareikalauti 
rezignuoti iš vietos centralinį 
unijos prezidentą John L. 
Lewis. Taipjau įnešta rezoliu- 
iją, reikalaujančią, kad centra- 
linė unija tuojaus sugrąžintų 
distriktui $100,000 paskolą.

|Lewis prisiuntė telegramą, 
kurioj atsisako atvažiuoti kon- 
vcncijon ir duoti savo paaiškini 
mų kaip to reikalavo konven
cija. Jis betgi persergsti kon
venciją prieš peržengimą cen- 
trailnės valdybos įsakymų.

Vieton Lewis buvo atvykęs 
centralins sekretorius Green, 
kuris ginė nacionalinės konven
cijos nutarimus apie Illinois 
angliakasius ir pakėlimą nario 
mokesties. Jo aiškinimai betgi 
konvencijos toli neužganėdino.

Leninas vėl pranašauja.
šį kartą pranašauja karą tarp 

Amerikos ir Japonijos.

MASKVA, 1. 10. Leninas, nau 
dedamasis 4 metų bolševikų 
valdinio sukaktuvėmis, jubilie
jiniame Pravdos numeryje vėl 
paskelbė savo pranašystes, šį 
kartą jis pranašauja, kad delei 
vijimus paskui aukso apie 1925 
ar 1928 m. iškils karas tarp 
Jungt. Valstij ir Japonijos ar 
tarp Jungt. Valstijų ir Angli
jos.

Jis ir naują pranašystę pa
darė. Tame savo straipsnyje 
apie “aukso vertę dabar ir so
cializmui laimėjus”, sako, kad 
sovietų valdžia tik pasitraukė 
atakose ant kapitalizmo ir stip
rina savo pozicijas, kad pradė
jus naują puolimą. Tos ata
kos po 20 metų suteiksiančios 
Rusijos komunistams pergalę. 
Tada gi busią galima 
visą auksą panaudoti bu- 
davojimui namų, kas pa
rūdysią kaip kvaila buvo 
nužudyti už auksą 30,000,000 
žmonių pasauliniame kare ir 
kaip kvailos yra kapitalistinės 
valstybės, plenuodamos nau
jus, jojo pranašaujamus karus 
už auksą.

Vėl didelis siuvėjy 
streikas.

50,000 moterų rūbų siuvėjų 
streikas prasidės panedėlyj.

NEW YORK, lapkr. 10. — 
50,000 moterų rūbų siuvėjų su
streikuos New Yorko distrikte 
panedėlyj, protestui prieš su
grąžinimą darbo nuo štukų. 
Vienbalsiai nutarė streiką 
skelbti International Ladies’ 
Garment Workers’ Union.

Anglija pradės 'mokėti palū
kanas.

LONDONAS, lapkr. 9. — Iž
do konclcris Horne paskelbė 
atstovų bute, kad Anglija jau 
prisirengė pradėti mokėti palū
kanas ant iš Jungt. Valstijų 
gautos paskolos. Palūkanų bus 
molauna po £50,000,000 (nomi
nalai apie $250,000,000) į me

tus.

Lietuvos žinios
Vėl prašo aukų.

Lietuvos Gynimo Komitetas 
prašo iš Amerikos lietuvių 

aukų.

WASH.INIGTONAS4 1. 8 d. 
(Liet. Inf. Biuras) — Vyriau
sias Lietuvos Gynimo Komite
tas, stovėdamas Lietuvos ne
priklausomybės sargyboje, šiuo 
rimtu Tėvynės metu dar kartą 
kreipiasi prie Amerikos lietu
vių, prašydamas paramos. Au
kos Gynimo Komitetui priima
mos: Representavive of Lith- 
tuania, New York Office, 370 
Scventh Avenue, NcW York, 
N. Y.

Uždarė žydų laikraščius.
CHICAGO, 1. 10. •— Žydų 

laikraščio “Forverts” praneši
mu, Želigovskio valdžia Vil

niuje uždarius žydų laikraščius 
ir grūmojanti uždaryt sina
gogas. Be to, policija grūmo
janti žydams kalėjimu, jeigu 
jie neisią išvien su lenkais.

Lietuvos Atstovybės Londone 
patarėjas.

WASHINGTONAS, 1. 8 d. 
((Liet. Inf. Biuars). —< Buvu
sia Ministerių Kabineto Reika
lų Vedėjas, Tadas Petkevičius, 
paskirtas Lietuvos Atstovybės 
Londone patarėjas. Kartu su 
Petkevičių išvažiavo Londonan 
naujai paskintas prekybos ata
šė Petraitis.

Dr. Griniui padaryta akių 
operacija.

WA|SIIINGTONAS, 1. 8 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimui, Lietuvos Ministerių 
Pirmininkui, Dr. Griniui, buvo 
padaryta akių operacija. Ope
racija pavyko gerai.

Jungtinių Valstijų delegacija 
atvyko Kaunan konsulato 

steigimui.

WASHINGTONAS, 1. 8 d. 
(Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, Kaunan atvyko 
Amerikos Jungtinių Valstijų 

Didžiausias 
markių atpigimas

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų 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
1789 So. Halsted Si, Chicago, UL

delegacija su komisionieriu 
Evan Young priešakyje, kad 
atidarius Amrikos konsulato 
veikimją Kaune ir susipažinus 
bendrai su Lietuvos padėtimi.

Navigacia Nemunu.

KAUNAS. — Parvykus į Lie
tuvą hidrotechnikos profeso
riui p. Kolupailai, žymiai pra
dėta rūpintis Nemuno srovės 
pagerinimu. Tos upės krantas 
žadam susiaurinti ir apželdinti, 
o sėklius vietos pagilinti. Dar
bas jau pradedamas. Ant Ne
muno kranto ruošiamas limni- 
grafas su hidrotechnikos sto
tim. Taip pat ruošiamas labai 
platus visų Nemuno varnienų 
tyrinėjimo planas hidrotechni
kos atžvilgiu.

Vokietijoj lygstanios pirkti 
antroji žemsemė. Ir jei pasi
sektų ji nupirkti, tai ji butų 
pargabenta į Jurbarką dar ligi 
užsibaigsiant šių metų naviga
cijai. Esant dviems žemse
mėms, butų galima išlaikyti 
navigacija itarp Kauno ir Jur
barko visą kitą vasarą be jo
kių kliūčių.

Šių metų navigacija, žiūrint 
didėlio upės nusekime kokio 

nebuvo gal per 100 motų vis 
dėlto suteikė Lietuvos valsty
bei daugiau ne 2V^ miliono pel
no ir apmokėjo visas val
džios šios srities įstaigų išlai
das.— (Liet.)

Kiek Kaune pradinių mokyklų.

Iš miesto statistikos žinių 
matyti, kad Kaune šiuo metu 
yra pradžios mokyklų: lietuvių 
—23, lenkų —11, žydų — 9, 
vokiečių—3, rusų 2, iš viso 45.

Viso labo jose mokos apie 
5000 vaikų. Mokyklos laiko
mos vien miesto valdybos lė
šomis. Mokymas nea]>moka- 
mas.

Skaičius mokyklų šiemet ]>a- 
didėjęs 15% ir vis dar auga.

(Liet.)

Naujas Burmistras.
-■ i...... ■ J

Kauno Miesto Valdybos pra
nešimu, naujai išrinktas Kau
no (burmistras prisiekusis ad
vokatas p. Jokias Vileišis pra
dėjo eiti savo pareigas.
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Pieno kompanijos nusi
leidžia.

Pradėjo derybas su darbinin
kais.

NEVY YORK, Japkr. 10. — 
Pieno kompanijos pradėjo šian
die derybas su streikuojančiais 
pino išvežiotojais. Kiekviena 
kompanija beto veda derybas 
su savo darbininkų atstovais.

Kada kįlo streikas, kompani
jos paskelbė, kad jos ves savo 
įstaigas “open shop” pamatais 
ir niekad su organizuotais dar
bininkais nesi tars. Jos tuoj 
pradėjo rinktis streiklaužius ir 
paskelbė, kad tų streiklaužių 
turinčios kelis tūkstančius. Bet 
pieno vežioti ir pristatinėti į 
namus vis tiek neįstengė. Gavu
sios saujalę streiklaužių, jos 
bandė pardavinėti pieną ant 
gatvių kampų (kvortomis, o 
ne bonkomis), bet niekas nuo 
streiklaužių pieno nepirko ir 
turėjo veik visą pieną parsi
vežti namo. Be to sveika
tos inspektoriai labai daug pie
no konfiskavo, kadangi pasiro
dė, kad perdaug į jį buvo pri
pilta vandens.

Anglijos karalius nori di
delio laivyno.

■i . ■ ■— 4

LONDONAS, lapkr. 10. *— 
Karalius Jurgis, savo kalboje 
nuo sosto, užbaigiant parlamen 
to i>osėdžius, pagirė prezidentą 
Hardingą už sušaukimą nusi
ginklavimo konferenijos, bet 
kartu pridūrė, kad Anglija tu
ri turėti tokį laivyną, kokio ne
turėtų jokia kita šalis.

Karalius taipjau ragino Airi
jos vadovas prisidėti prie įkū
rimo pastovios taikos tarp An
glijos ir Airijos.

Dar 19 sušaudyta.
MASKVA, lapkr. 10. - Mask

vos karo teismo nuosprendžiu 
19 vyrų liko sušaudyta ir 40 
vyrų ir moterų apkalinta už 
vogimą deimantų, platino, auk
so ir branguienų iš valdžios 
sandėlių. Tarp sušaudytų yra 
valstybės kontrolės komisariato 
vyriausias inspektorius Aven- 
tikianz. Jis buvo nuleistas už 
pavogimą 50,000,000,000 rub
lių brangmenų ir brangiųjų 
metalų.

14,000,000 svetur gimusių yra

Amerikoje.
VVASHINGTON, lapkr. 10.— 

Cenzo biuras paskelbė, kad sau
sio 1, 1920 Jungt. Valstijose 
gyveno 13,920,692 žmonių sve
tur gimusių, arba 3 nuoš., tai
gi 104,806 daugiau, negu kad 
buvo 1910 m. Iš to skaičiaus 
svetur gimusių 6,493,088 yra 
patapę piliečiais, 1,223,490 yra 
išsiėmę pirmąsias pilietybės po- 
pieras ir 5,398,b05 yra svetim
šaliai.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Šaradom 9 v. ryto iki 12. Va
karai* 6—9. Nedėl. pagal sutarime. 
1261 So. Halated 8L. Chicago, Ui

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindiilini
Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas S.

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

Tel. I.afayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

Frank Waitekaitis 
LAIKRODININKAS

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

1827 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA
Milionai vartoja Šių arbatų prašali- 

nimui slogų; ima jų karštų einant 
gulti. Ji prašalina vidurių užkietėji
mų, silpnų pilvų ir inkstams prigelb- 
sti išvalyt kraujų. Prašyk savo vai
stininko arba pasiųsime apdrausta 1 
didelę šeimynai dėžę $1.25, arba 3 už 
$3.15 arba 6 už $5J!5. Adresas: 
Marvel Products Company, 451 Mar- 
vel Bld., Pittsburgh, Pa.

NAUJIENOS, Chicago, 111. PEtnyčia, Lapkričio 11,1921

Vis tebežada paliuo 
savimą.

Tokiu budu paštas kartu su lai
šku pasiunčia raudoną kvitą ir 
žmogus, kam laiškas adresuotas, 
turi pasirašyti ant tos kvitos 
ir kvitą siuntėjui sugrąžinama.

WAS»H1NGTON, lapkr. 10. Atsitikime, jei laiškas kur už- 
- •Socialistų vadovas Eugene V. kliūva, sekėjui (tracer) daug 
Debsas vis dar toliesėdi Atlan ;. n. viaus surasti, kur laiškas 
tos kalėjime, nors jau senai ža- dingo, 
dilina jį paliuosuoti. Jau pre
zidentui Wilsontii buvo reko
menduota Debeą paliuosuoti, 
bet jis atsisakė tai patjaryti. 
Raškiau pradėjo Žadėti paliuo- 
savilną prezidentas Hardingas. 
Išpradžių žadėjo paliuosuoti 
tuojaus, paskui kada taikos su
tartis bus padaryta, vėliau —- 
darbo dienoje, dar paskiau ka
da ji bus ratifikuota, o dar vė
liau — kada taika 'bus paskelb
ta. Dabar vėl kartojama pri
žadas jį paliuosuoti. šiandie 
iš “autoritetingų šaltinių” esą 
patirta, kad Debsas busiąs pa- 
liuosuotas padėkos dienoje. Be 
Dėbso tada busią paliuosuoti ir 
kiti politiniai kaliniai.

Bet generalinio prokuroro se
nai Gailėtasis rekomenddavimas 
paliuosuoti Debsą vis dar nėra 
paduotas prezidentui, nors tuč- 
tuojaus paduoti tą rekomenda
vimą buvo žadėta desėtkus kar
tų.

Įteikia atsiminti, jog kuomet 
registruoti laiškai nepasiekia sa- 
vo vietos, galima nueiti į bet pa
štą, ten išpildyti tam tikras po- 
pieras, ir paštas tuojau išsiųs 
taip vadinamą sekėją (tracer), 
kuris beveik visuomet suranda, 
kur 'laiškas pakliuvo. ‘

LOKIS

Nukirs moterei galvą.

BERLINAS, '1. 10. — Louisc 
Querbeck iš Hunover, ta|M> nu
teista nužudymui, nukertant 
jos galvą. Ji užmušė savo 
dukteris ir tūlą vaikiną.

Parašė P. Merine
Vertė L. Juras

Puslapių 79.
Lietuvių legenda.

Labai įdomus pasiskaity
mas.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Kaina 20 centų

KNYGYNAS 
NAUJIENŲ 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

buvo nuteistų nukirtimui 
vos.

Jau 
ne- 

gal-

REGISTRUOTI LAIŠKAI.

Siųsdami registruotus laiškus 
žmonėms čia Amerikoj ar Lie
tuvoje, ant laiško konverto pa
tartina parašyti žodžius “return 
receipt reųuested” angliškai, kas 
reiškia “prašom grąžinti kvitą”.

Kardo Vakaras
Su didelėms dovanoms

Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 13,1921
Meldažio svet., 2242 W. 23rd Place

Programas prasidės lygiai 7 v. vakaro.

Šitame “Kardo” vakare kalbės adv.
K. Gugis ką tik pagrįžęs iš Lietuvos —

t

apie Lietuvos padėtį — jo kalba bus 
naudinga tiems, kurie mano grįžti į 
Lietuvą ir tiems kurie žingeidauja Lie
tuvos reikalais.

Taipgi, šiame “Kardo” vakare bus rodomi stereosko- 
piški paveikslai — Gyvenimas .Rymo Popiežių ir kunigų — 
paveikslai nauji ir žingeidus. Pro£rame bus ir pamargini- 
mų—dainos ir pamokslui. Po programui Grušo muzika grieš 
visokius Šokius. Kiekvienas atsilankęs į šį vakarą įeinant į 
svetainę gaus dovanų gražų 1922 m. Lietuvių Laisvamanių 
Kalendorių vertes 75c. dykai .

Kviečia visus “Kardo” vakaro rengimo Komitetas.

MILDA TEATRAS
3140 South Halsted St.

= ĮVAIRUMAI:
— “Dancing Contest”;
Singing and Hat Contest“;

Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c 
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
■ ■ ...................... d

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.
..i .-i. — —   —-,

PANEDRLIAIS: - 
SEREDOMS: — “ 
PĖTNYčIOMS: — “Bazaar”.

Utarninkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.

Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.
■ ... ĮŽANGA: = =

Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 80 centų

FABIONAt Ir MICKIEVICZ, Ved. 
f><‘riauMa siuntimas pinigu 

laivakortės,1 pašportai ir t.t 
NOTAttl.HJSAS 

Real Išstatė; Paskolos, 
Insulinai ir i.t.

809 W. 351h St arti S Halsted St.
Tel boulevard 611

Ncil t iki 3. p<> pietį).

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
nų vakarų, išskyrų* uUnh4ų ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Teleyhone Canal 2652.

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, Fermas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
čiaus ant lengvų illlygų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumdestyjl 
ASSOCIATION BLIMI.

If So. La Šalie SL 
Valandos: 9 ryto iki i po pietw 

Panedlliais iki 8 vaaare.
■ama Tel.: Hyde Park 8890

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padijėjas Ant. A. Juščius: nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
Ub, 624 Barber St; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: I. 
Jonas Guzauskis, H. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirm. Ant. Radauskas, 
8328 Aubum Avė.; padėjėjas, Pet
ras Rudokas, 1164 W. 19th St.; 
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W. 
19th St.; Fin. Rašt. Antanas Pieu- 
lokas, 2723 Emerald Avė.; Kasie- 
rius Kaz. Paulauskas, 2334 W. 23rd 
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinį nedėldienį Valen- 
Čiaus salėj, 1732 So. Union Avė., 
1:30 vai. po pietų.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 . 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
JuozapaviČia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmų pėtnyčių, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. Blst St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: L P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrų su- 
batvakarj A. Urbono salėj, 8338 S. 
Aubum Avė.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

«• So. La Baile St. Room CU 
Tel. Central 6896

Vak.1 812 W. 83rd St., Ckcaft
Tel. Yarda 4681.

Tel. Monro* 2804

11 DR. W. F. KALISZ
Bpedalnmas: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKM AVB. CHICAVO.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 218 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmų pėtnyčių F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

Nauji Drabužiai
per brangiai atsieina

Peržiūrėk savo senus drabužius

ir duok juos išvalyt, išprosyt 
bei nudažyt ir mes padarysime 
kaip naujus.

Mes sutaupinsime Jums pinigų
Užlaikome geriausius kriauČius 
visame mieste taisymui ir at
naujinimui drabužių.

MICHIGAN CLEANERS
Telephone: Yards 436. Įsteigta 1898.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS, KOKIS KADA BUVO!
Moters ir Merginos: pirmu kar

tu turite progų nusipirkti vėliau
sios mados kurtinus puikiausio de- 
sininimo, kurip atkreips kiekvieno 
atida ir tikras papuošimas langų.

Musų kurtinai padaryti iš ge
riausio matei iolo, aukštos rūšies 
išdirbystės ir nepaisant kiek bran
giau mokėsit už kitus kurtinus, ne
atrodys taip gražiai ir nelaikys 
taip ilgai kaip kuriuos mes siūlo
me už tokių pažymėtinai žemų kai
nų tik $2.25 vienam langui. Jei 
orderiuosit kurtinus visiems lan
gams, sutaupysi $1.00, nes pardųo-. 
sime tik už $8.00. Atsiminkit, 
kad ši specialė kaina bus tik per 
šį mėnesį. Todėl pasinaudokit 
proga DABAR! Visuomet juos 
mylėsit!

Pinigų iš kalno nereikia. Pri- 
siųsk 85c. pašto ženkleliais, kurie 
bus priskaityti kaipo dalis užmo
kesčio. Užmokėsi likusius, kuomet 
kurtinus ųplaikysi. ’ Gvarantuoja- 
me pilnų užsiganėdinimų arba pi

nigus grąžinsime. Nepraleiskit šios didelės progos! Rašykit Šiandien!

UNION SALES COMPANY, DEPT. 38, 
673 W. Madison St., Chicago, pi.

I S*,.. Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų Specialistas Ligy * Ss^kaa gydymas page1'

DR. J. W. BEA
Ofisas 

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

TE
Ofisas

5100 S. Ashland Avė. 
ant viršaus Banko 

Vai.: 1—2:81 ir 6:80—8:30 P. M. 
Nedėliomls iki 2:80 P. M. 

Telephone: Republic 805

S. W. BANES
ADVOKATAS

" 1311 Rector Bailding
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted Si, 

Tarda 1115. Vai.: 6 iki 9 vak.

▼

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KIJUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowlcr St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

SVEIKATA
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAE 
Lietuvi* Advokatas 

Kambaris 306, Home Bank BIdg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI- 
TARPINfiS PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. Ijeavitt st.; tur 
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Waban- 
sia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8 
vakare. — Reguliariai Kliubo susi
rinkimai kiekvieno menesio pirmų 
seredų Knygyno svet., 1822 Waban 
šia avė.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899 

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

Seeley 3670

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairia, 3247 D. Divi- 
sion St.; prot. sekr. A. Shimas, 
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V. 
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.; 
iždin. J. Degutis, 3918 W. Division 
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrų nedėl
dienį Zwiųzek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 va), po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester 
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠĖL
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. SalemonaviCe, 3833 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmų 
subatų kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

‘Kiekvienas privalo įsigyti šią 
labai naudingą knygą

Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 
knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

dejimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
•400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

92.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuoj aus:

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktorius |r 

budavotojas.
Budavojame ir taisomo.

1401 W. 47th Sfc. 1’hlc.K.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

v. 4

____________

New Peoptos Electric Go.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 418

Tarpe Hermitage ir Paulina.

Naujieną Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Suvedama dratua 
Ir Budėdama fixtu 
res j 6 kambarių 
namų už $69.00 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimųk E Irbų vi« 
euoniet 
tuojame.

Taiptf 
elektr.

krautuvę ir taisome viskę 
i ^uaų kainos prieinamo*.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plevvood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka- 
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvldas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečių nedeldienį, 1 vai. po 
pietų, J. PadžiuvČlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

gvaran

laikoms 
įrankių 

Muniejt

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka- 
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demcreckis, 
3327 S. Wallaco St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kaslerius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimas laiko kiekvieno mėnesio pir
mų Asubatvakarį Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.
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ORĮ iPONDENCIJOS Į
ROCKFORD, ILL.

Margumynai.

Šiaip ar taip, reikia pažymėt 
faktas, kad mūsiškiai taip va
dinami “komunistai” ima aj>-

nekultūringų “kovos

laikai, kuomet garsusis Stasiu- 
levičius-Stilsonas rėždavo rock- 
fordiečiains karštus rrrevoliu- 
cingus pamokslus, sakydamas: 
— Draugai, socialburzujai tvir
tina, kad revoliucija Amerike 

j dar megreitai įvyks, kad pra-
simalšinti. Tas karštis, kuriuo ; eis dešimtys ir daugiau metų, 
jie sirgo, gerokai išgaravęs. Tų i nes, girdi, dirva revoliucijai 

būdų dar nesanti pribrendus. O aš 
mažiau bepastebima. Pirmiau, sakau jums, kadi dešimties me-
budavo, visai žioplas ir nieko tų mes nelauksime, 
neišmanąs vaikėzas užsigeid- liuciją įvykdysime 
žia būt dideliu rrrevoliucio-Į Tik, draugai, 
nieriu — didvyriu, — kaip juo 
patapt? Yzi! Paleisk į darbą 
savo kakarinę, imk, atsistojęs 
ant pagrindų, rėkt: 
“socialburzujai”, 
riai
stas, rrrevoliucionierius! 
dabar 

artistai 
smuko, 
gėdisi...

mes revo- 
r*yt poryt!

aukų! Aukų, 
draugai, — nes visame pasau
ly verda proletariška revoliu
cija. Mes turime būt prisiren
gę revoliucijų sukelt kiekvie-

■ Ijf-.H.—■■■■■JI imi 
nie pirkdami L. L. paskolos 
bonus? 2-ra: Ar geležinkelie
čiai laimės ką nors streiku? 
ir 3-čia: Ar Komunistai moka 
valdyt Rusiją? Kadangi Wa- 
terbuiryj yra komunistiškų ka- 
zirninkų su Vabalais — Ka- 
mašais Andriuliais prišaky- 
je, tai jie susirieždami gynė 
Rusijos bolševikų diktatūrą, 
keikė Lietuvos valstybę, smer
kė išleistus paskolos bonus, 
bet kaip jiems sekėsi apgint, 
gal kiekvienas numanyt. Ko
munistų užtarėjai ir jų sekė
jai nusmuko nuo koto ne tik 
šmeižimais viso, kas Lietuvos, 
bet neįstengė apginti nei Ru
sijos bolševikų diktatūros. 
Kuomet jie visados garsino,

NAUJIENOS, Chicago, III
............. i.....................................—

kad Rusijoje rojus, tai dabar 
vistik! turėjo pripažint, kad 
Rusijoj pragaras po “draugų” 
komisarų nagaika.

Tas komunistų susmukimas 
atneša naudos pačiai draugi
jai, nes pastaruoju laiku bu
vo tų gaivalų privisę ir skai
tėsi, anot to posakio: “mes vy
rai”, “mes vyrai”, bet kaip 
reikė apginti savo tuos pliau
škalus, tai tų “vyrų” nėra. Da
bar. jau matyt, kad komunis
tinė pakvaišimo liga nyksta •— 
“pagįja”.

Paskutiniame savo susirin
kime Šviesos Draugija nupir
ko L. L. paskolos už šimtą do
lerių boną. Pereitame susirin- 

I kimo buvo paskyrus iš iždo

Rusijos baduoliam šelpti ir nu
tarus siųsti per Friends of Rus- 
sia, bet kasierius neturėdamas 
pinigų ant rankų, negalėjo pa
siųsti; o be tarimo iš banko 
negali paimti. Dabar-gi, pasi
rodžius, kas yra tie Friends 
of Russia, tapo atšauktas pir
mesnis tarimas ir padarytas 
naujas: vietoje siųsti per 
Friends of Russia, nutarta sių
sti peil Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių Rusijos baduoliams.

— Waterb u rietis.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ I 
KNYGŲ SANDĖLIS |

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

CHICAGO, ILL.

judošiai”, 
“smala vi-

— ir didvyris, komuni-
Bet

tie rrrevoliucionieriai- 
taip žmonių akyse 
kad patys savęs

nu
jau

Tik kai-kurios vietos lietu
vių moterėlės iš taip vadinamo 
Liet. Mot. “Progrėsyviško” Su
sivienijimo 5 kuopos kartas nuo 
karto dar 
apie (liktą
turų ir kitus galus.. 

* ♦

atsimena pasvajot 
- (liktų — dikta-

Buvo laikai, kuomet 
avelėms nebeužteko 
bažnytužės, tat savo triūsu ir 
skatiku jie įsisteigė dar antrą, 
būtent “tautiškų neprigulmin- 
gą”, — beveik greta viena ki
tos. Kiek abiejų parapijų pa
rapijiečiai garbino Dievulį, kiek 
nogarbino, tai jų dalykas, bet 
biznis nėjo, ypač “neprigul- 
mingojoj”. Po kiek laiko ta 
“neprigulmingoji” bažnytužė 
užsidarė amžinai ir dabar pa
vesta parduoti. O prigulmin- 
goji Petro ir Povilo nejudina
moji uola irgi svyruoja kai ant 
vištos kojGs. Biznis prastas. 
Kunigas, sako, pri graudenęs 
parapijiečius, kad duotų baž
nytėlei pinigų, o jei ne, tai pa
rapijiečiai pasijusią, kad kurią 
naktį jo, klebono, jau ir ne
bėra Rockforde. Parapijiečiai 
dabar tik spėlioja, kodėl kuni
gas grūmoja apleisti juos bū
tinai naktį...

vietos 
vienos

Ak tu Jėzusėli, koks būdavo 
sužavėtų “komunistų” ir šiaip 
nieko neišmanančių vargšų en
tuziazmas: Penkinės, dešimti
nės, dvidešimtinės tik plaukia 
komunistinei revoliucijai ir pro
letariato diktatūrai kurti. Žmo- 
neliai nesigailėjo pinigų, — 
kam? juk ryt i>oryt bus jau 
revoliucija, kapitalis. : bus nu
šluoti ir viskas teks darbinin
kams. Gyvensi tada kai rojui!

Bet tasai pustas revoliucijos 
burbulas sprogo. Revoliucija 
netik neįvyko “ryt poryt”, 
bet, matyt, ji visai ir nesisku
bina įvykt. O čia dabar nedar
bas siaučia, ir ne vienam tų 
lengvatikių žmonelių “porkčia- 
pas” taip augštai įlipęs į me
dį, kad nei kopėčiom nebega
lima atsiekti... Tuiibnt ir bar- 
berys negalėtų plikiau nuskust 
kostumierį, kaip taip vadina
mi “komunistų” ,rrrevoliucio- 
nieriai nuskuto lengvatikius 
darbininkus. — Kukurūzas.

WATERBURY, CONN.

Kaip visur, taip ir pas mus 
veikiama pagal išgalės, pavyz
džiui: VVaterburio Lietuvių 
Šviesos Draugija, kai tik atvė
so rudens oras, sumanė su
rengti kų nors naudingo, nes 
W. L. Š. Draugija užlaiko sve
tainę ir knygynų, kur kiekvie
nas gali 
knygų ir 
randas 
Lietuvos

Man vis dar prisimena tie

pasiskaityt visokių 
laikraščių, kokių tik 

Amerikoje, o ir iš 
keli pareina. Draugi

ja buvo surengus viešas disku
sijas, net per tris subatvaka
rius, paskyrus tris temas dis
kusijom: Lina: Ar gerai daro-

Ar Siunti Pinigų Europon?
Jei taip, bus jums ant naudos turėt dalykus su 

ypata, kuri yra nariu Siuntimo Pinigų Dealerių 
Draugijos Illinois.

Visi nariai šios draugijos senai įsisteigė šį biznį, 
ir atliekant dalykus su jais, jus žinote, kad jūsų biz
nis gerai atliekamas.

Kiekvienas narys gali parodyt savo paliudijimą, 
kad priguli šiai draugijai. Reikalauk, kd jį parodytų.

FOREIGN EXCHANGE DEALERS’ 
ASSOCIATION OF ILLINOIS

M. E. GINSBURG, prez.,
• H. WEDESWEILER, sekr.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo;
9211—M. Umežiutė
9247—J. Kablius
9251—A. čepukas
9256—J. Vaitkus
9263—M. Zem'leckienė
9268—J. Jonikas
9351—M. Staškienė
9354—A. Videika
9361—K. Sabulis
9371—J. Endriulienė
9400—T. Verpenderienė

9472—A. Tunai te
9486— J. Briedis
9487— M. Dagyis
9592—A. D. Puronas
9615—J. Brasas
9618—A. Barzdenas
9671—A. Karčauskienė
3948—B. Čerapas
8449—M. Jonuškienė
8452—B. Zaleskis
8566—O. švenčiunienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi
“Naujienų” ofise.

KLEIN BROt
11 HALSTED. 20™ ST'S 
1 B. CANALPOffT AVĖ

/------------------------------------------------------------ —•\

Lietuviai Pardavėjai 
Laukia Jūsų

_________________________________________________ 4
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inigai Iš 
enoshos

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon gre 
čiausiu budu ir už pini 
erų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akiu Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47tb St.

Lietuvos.
Kreipkitės pas-

Dienoms, 9 ryto Iki 9 vak

,Ned. 10 iki 12 pietų.
Veltui! Nuo lietaus apsiautalas su kiekvienu siutu, ar vyrišku overkotu.

$5 gvarantuotas nepermirkstantis apsiautalas visiškai veltui!
Kiekvienas vyras ir vaikinas turi laimę gauti reguliarės kainos $5 su kiekvienu 
siutu ar overkotu. Apsiautalai pilki ir rudi, palaidais užpakaliais, arba pačių su- 
sikvoldavusių. Teisingas pasiūlymas su pažymėtina drapanų verte:

-.......... -.............. .......—1 —
IVyrams ir vaikinams siutai; paišuko brūkš
niais; maišyti; tūli mėlyno seržiaus, che- 
viots ir tweeds; single ir double breasted 
Istailų; miera 33 C 1 O C H
iki 46

$5 nuo lietaus apsiautalas veluti

Vyrams ir vaikinams siutai; miera 34 iki 
44; Čysto vilnono mėlyno seržiaus; taipgi 
naujo miršaus tweeds ir kašmiero; naujos 
patrinos, išiimtinos vertės $25

$5 nuo lietaus apsiautalas veltui

Į Vyriški overkotai, miera 34 iki 44; čysto 
^vilnono, sunkus, šilti, maišyti, geriausia se- 
If/jzono materija, ulsterete double
1 breasted su ulster kalnierium; E

pilniaųsis pasirinkimas
$5 nuo lietaus apsiautalas veltui

Vyrams overkotai, puikus, juodi kersey, ak
sominiu kalnierium, gražus ulsteretes ir 
ulsters; vėliausio sezono geriausio modelio; 
mieros 34 iki 44, ,
po *?vU

$5 nuo lietaus apsiautalas veltui

Dvejij kelinių siutai vyrams ir vaikinams, puikaus worsted, paišuko brūkšnio dryžiai; 
gražios patrinos ir spalvos;) single ir double breasted; visad rankų 
darbo; mieros 34 iki 44.

$5 nuo lietaus apsiautalas veltui

Vaikams m arki na ws ir 2-jų kelinių 
siutai; mackinaws nauji, gražiai 
kvolduoti; smagus duži ir labai 
šilti kotai; pirkti nuo išdirbėjo,'ku
riam reikėjo pinigų; todėl šis bar- 
genas, tik $8.88

Vaikams Rusiški overkotai; nuo 3 
iki 8 metų; gražiai tamsaus miš- 
riaus; flanelio pamušalas;, guzikai 
iki kaklui, su diržu;
pardavimui tik po

Vaikų 2-jų kelinių siutai. Specia
lia bargenas iš atžvilgio ekstra ge
ros materijos ir darbo; gražiausių 
patrjnų; sakome, kad pažiūrėtumėt 
šių siutų pirm negu, pirksit; miera 
nuo 8 iki 16 metų; siūlome šia
me išpardavimo $8.88

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUBAI

ANT SAVO LAIŠKŲ, PLAKATŲ IR 
KITŲ SPAUZDINIŲ PRIVALĖTŲ 
TURĖTI ŠITA UNIJOS ŽENKLĄ 

‘ ’ i.

^TRAPĖS fe#]COUNOlĮi 437

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS- 
UNIJOS ŽENKLASTUVES

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA 
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE 
SPAUSTUVE AMERIKOJE

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, W1b.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tel. Boulevard 6487

OIOIO OIOIO

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

Agentūra 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
”TARKA”

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

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

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

seklų knygų.
vi-

in- 
ra- 

rei-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
Šykito mums laiškus, 
kalaukiite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNlAN 
VIENYBE PUBL. Go 
193 Grand St. B 

Brooklun, N. Y.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Oflae valandos! nuo II ryte 1M 

8 vakare.
Residr.rija, 2811 W. Mrd 8k

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNICtl
Chicago, III.2 VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryte 

M Ir nue 6 Ud 8 vakar*.
"miiiiiiiiiiini

I DR. M. T. STRIKOL'IS
Liet d vys Gydytojas Ir Cbirargas

People Teatro Name, 
1016 W. 471 h St, Tel. BoaL 160 

VALANDOS i
0 11d 8 vak Nedil. 10 iki 12 ryte 

Rm. 2914 W. 43rd Street 
Telepbone McKinley 268

Canal 267
Naktinis TeL Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

MedUiomis nue 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted St.

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytoju Ir Chirurgai 
VALANDOS: »—12 ryto

1801 So. Morgai Stroot. 
Chicago, BĮ

Telephone Y arde 1682

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterį, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8269 So. Halsted St., Chicago.

Telepbone Van Buren 294
Bet. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriikų. Vyrilkų, 
Vaikų ir visų chroniikų ligų

Ofisas: 8314 So. Halsted St. Chicage.
Telephona Drover 9698

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.

piiiiiimumin
■ DR. G. M. GLASER

Praktikeoja 80 metai
Ofisai i

1149 S. Morgan St., kerti 81 8L 
Chicago, IHinote.

i SPECIALISTAS!
Moteriikų ir Vyriikų 

Faipgi Chronilki Ugų.
OFISO VALANDOSi

p« pi«t.
releibmie Ytnto M7

/
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halstod St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosavelt 86*0.

18.00
4.50
2.25

, 1.75
l.Q0

08 
__  18 
__ 75

Užsimokėjimo Kainai 
Chicagoje — paltui 

Metams____........
Pusei metų ____ ______ ___
Trims mėnesiams - 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui „ „ .,

Chicagoje — per neilotojusi 
Viena kopija......................
Savaitei ........... ............... ,
Mėnesiui ............... ........  .....

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paltu:

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 palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Musių paliaubų 
diena.

Šiandie sukanka lygiai 
treji metai nuo tos dienos, 
kaip tapo sustabdytas pasau
lio karas ir padarytos musių 
paliaubos tarp Antantės bei 
Jungtinių Valstijų iš vienos 
pusės ir centralinių valsty
bių iš antros pusės* Tos mū
šių paliattbos-jvykcr daugiau
sia ačiū Jungtinių Valstijų 
pastangoms, todėl šios šalies 
prezidentas paskelbė lapkri
čio 11 dieną tautos švente.

Pasaulio karo sustabdy
mas buvo, be abejonės, dide
lis pasitarnavimas žmoni
jai. Bet taika, kuri buvo vė
liaus padaryta, suvylė žmo
niją. Darant mūšių paliau
bą, buvo skelbiama, kad per
galėjusios valstybės nenu
skriaus savo priešų; garsie
ji Wilsono 14 punktų žadė
jo Vokietijai taiką “be anek
sijų, be baudžiamų kontri
bucijų ir su tautų apsispren
dimo teise”. Vietoje šitokios 
taikos tečiaus Versalyje 
tapo padaryta visai kas ki
ta.

Pergalėtojai padiktavo 
Vokietijai ir jos talkinin-

r------------------------------------------------------

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

. "1 1 ■ . • -

(Tęsinys)

IVtro keliai linktelėjo ir dantys pradėjo 
barškėti. “K-k-ką?” atsakė jis.

— Ar aš tau nesakiau laikyti liežuvį už dan
tų? Ir rodės, kad Gofė vėl rengias Petrui ran
ką sukti.

__ P^ne Gofe, aš niekam nieko neprasita
riau. Aš nei vieno žodžio nepasaikiau apie Gube- 
rio bylą, ntč nieko!

Petras pasakojo, teisinosi, bet Gote jukin
to jam kalbą. “Nutilk, mulki! Gifl$ jkįau?Rv 
nekalbėjai apie Gilberto bylą, bet tu pasdkojrti 
apie save. Ar tu nepasakojai kam, kad tu dir
bai pas Kalaaulrą ?

— T-t-taip, tamsia.
Ir kad tu žinai, kad policija jieško jo 

|r tavęs?
— T-t-taip, tamsta.

•—Ir kad tu biAai areštuotas už pardavinė
jimą prigavingų (patentuotų vaistų?

— T4-taip, tamsta.
— Vai Jėzau! —i sušuko Gofė. Ir kokiu liu

dininku tu manai galėsi bulti?
— Bet, — atsiliepė Petras nusiminęs, — aš 

niekam nepasakojau, kas turėtų reikalo. Aš tik —
— Ką tu žinai, kas turėtų reikalo? sugrio

vė žvalgas, paleisdamas tvaną keiksmų. — Gil
berto šalininkai turi šnipų aminis šnipinėti; jie 
turi ką-nors čia pat kalėjime. Jau jie sužinojo, 
kas tu esi. Iš tavęs nieko nėr ir dar mus pra
gaišinai savo blevyzgomis!

— Dieve mielas! prašnabždėjo Petras vos 
girdimu ballsu.

— Pasižiūrėk į sav.e, kada jie tave klausi
nės. Pasižiūrėk, ką jie padarys su! tavim <tei sun
iunku akyse! Basteisi visur, apgauidinėjai žmo
nes patentuotais vaistais ir pakliuvai į kalėjimą 
už tai! Dirbai pas lą pragaro išperą niekšą Ka
la ndrą — čia Gofė pasakė baisius žodžius, iš- 
1'eiŠllsiąRėius šlykščias Vyriausio Magistro ydas, 
už kurias jis1 buvo kaltinamas — ir su'siteršei 
tuomi.

— Aš niekad nieko nedariau! — teisinosi 
Petrus. — Aš net nežinojau tikrai.

- 4 Pasakyk tą iteisinininkanis! pikiai atrė
žė Gofė. •— Jie buvo net pas Kurpių ISmiterį ir 
šauks jo ĮMičią paliudyti, kad1 tu esi vagišius, kad

k*nifc tok i< pub tai kg, kokig 
pirmiaua buvo padiktavusi 
Rusijai kaizerinė Vokietija 
Brest-Litovske. Ir nuo to lai
ko iki šiol jie nepaliauja 
spardę parblokštąjį priešą,

ji ir vėl savo klaidas atitai
so.”
Taigi tas Brooklyno tautinin

kų laikraštis užsispyrė tvir
tinti, kad reikią priimti liau
dies didžiumos nuomonėms, 
idant nenusidėjus demokratijai.

Jeigu demokratija reikštų tą, 
ką tas laikraštis sako, tai ji 
butų didžiausia progreso klin
tis. Viduramžiuose, pav. be
veik visi žmonės tikėdavo į 
raganas ir visokius burtus: pa
siremiant “Vienybės” demokra
tijos supratimu, šitų prietarų 
nebuvo galima kritikuoti. Bet 
kaip tuomet žmonija butų pa- 
siliuosavusi nuo tų prietarų?

neduodami jam atsistoti ant 
I kojų. Imperialistinė taika po 
imperialistinio karo.

Amerika, deja, kurios žo
džiu pasitikėdama Vokietija 
padėjo ginklus, remia šito
kią taiką. Taigi, apvaikščio
jant trečias metines mūšių 
paliaubų sukaktuves, jai ne
bus kuo daug didžiuotis.

Washingtone, beje, šian
die atsidaro tarptautinis 
“nusiginklavimo” kongre
sas, kuris mėgins surasti bū
dų prašalinti tuos blogumus, 
kuriuos atnešė pasauliui,ka
ras ir netikusiai padarytoji 
taika. Bet po Versalio kon
greso žmonėse mažai bepa
liko vilties, kad didžiosios 
šių dienų valstybės padarys 
ką nors gera.

Francija ir 
Turkija.

Fįrancija padarė slaptą tai
kos sutartį su turkų nacio
nalistais, ir ji šiomis dieno
mis įėjo į galią. Pagal tą su
tartį turkai visiškai pasiduo
da Francijos globai, paves
dami jai net kontrolę ant 
savo kariuomenės.

Mažiaus kaip metai laiko 
Į atgal turkų nacionalistai bu
vo bolševikiškos Rusijos 
draugai; jų vadas Enver 
Paša dalyvavo net komunis
tiniame Rytų kongrese (Ba
ku mieste) ir laikė kalbas, 
pritariančias “trečiamjam 
Internacionalui”.. Daugelis r- 
r-revoliucionierių tuomet la
bai džiaugėsi, kad turkai pa
virto “draugais”.

Kažin kokį “komunizmą” 
dabar skleis turkai, susivie
niję) su Francijos imperialis
tais? ' .

Apžvalga j
“DEMOKRATIŠKA” NESĄ

MONĖ.

“Vienybė” apgailestauja, kad 
mes nesutinkame su jos “de
mokratija”, ir sako:

“Kodėl ‘Naujienomis’ neiti 
senai išdirbtu demokratijos 
obalsiu, kuris visuomet liau
dies nuomonių didžiumos į- 
siklauso ir grindžia amžinai 
teisingą žmonijai kelią? Liau
dis gali laikinai suklysti, bet I

“KLERIKALŲ VISAI NĖRA”.

“Draugas” rašo, kad vadint 
krikščionis demokratus klerika
lais csų “provokacija”, kadan
gi tokių žmonių, kuriems tiktų 
klerikalų vardas, ‘‘šiandien Lie
tuvoje visai nėra”.

žodis klerikalas, pasak jo, 
reiškia:

“Žmogų, kuris nori, kad ku- 
nigų-dvasiškių vyriausybė tu
rėtų savo žinioje svietiškąją 
valdžią.”
Kas yra beveik tiesa, nors ir 

nevisai. Galutinas klerikalų 
tikslas, jų idealas, žinoma, yra 
pasiekti to, kad kunigija pa
imtų į savo rankas visą galią, 
ne tiktai bažnyčioje, o ir vals
tybėje. Bet dažnai aplinkybės 
esti tokios, kad klerikalams 
svajoti apie tą idealą neprisei- 
na, ir jie turi tuomet pasi
tenkinti mažesniais tikslais. 
Lietuvoje, sakysime, klerikalai 
jau negali svajoti apie tai, kad 
pastačius po kunigų kontrole 
visą šalį; bet užtai jie stengia
si pakišti po kunigų skvernu 
mokyklas, priešinasi sąžines 
laisvei, reikalauja bažnytinių 
šliubų, ir t.t.

Klerikalų Lietuvoje (ir Ame
rikoje) yra tiek ir tiek, tiktai 
jų idealai yra labai nušepę, 
palyginant su klerikalizmu tų 
gadynių, kada siautė “Švento
ji’' inkvizicija ir “erotikai” bu
vo spirginami ant laužų.

YLA LENDA Iš MAIŠO.

“Laisvė” ilgai nenorėjo -pri
pažinti to fakto, kad Brookly
no kriaučiai komunistai, kurie 
pereitą pavasarį nuvažiavo į 
sovietų Rusiją, pasidarė bolše
vizmo priešai, kuomet 'pamalė 
savo akimis komunistišką “ro
jų”. Bet dabar jau ji išplepėjo 
savo sekretą.

Gavusi laišką nuo tūlo P. 
Ketvirčio, kuris taip pat iškelia
vo Rusijon, ji išspausdino jį ir 
pridėjo tokią pastabą:

“P. Ketvirtis išvažiavo Ta
rybų Rusijon sykiu su Brook
lyno keliais kria ličiais. Tas 
buvo, rodos, pereitame gegu
žės mėnesyj. Tūli, vadinęsi 
‘revoliucionieriais’ ir išvažia
vę kartu su Ketvirčiu, 
šiandie patampa kontr-revo- 
Hucionieriais. Gi jis, nepai
sant, kad buvo silpnos svei

NAUJIENOS, CMcaga, TU.
katos žmogus, perkenčia vi
sus n ėda teklius ir dirba kiek 
galėdamas žmonių maudai.”
Reiškia, liktai Ketvirčio 

kantrumas sulaikė jį nuo pa
virtimo “kontr-revoliucionie- 
riuni” sovietų Rusijoje! Tai 

yra labai prastas komplimen
tas bolševikiškai tvarkai.

Skaitytoju Balsai
(l/i t irę t kitas it ame skprtnje 
nuomones Redakcija neatsako.)

AMERIKOS LIETUVIŲ EX- 
KAREIVIŲ DOMEI.

Chicago. — Arčiau pasižiurė
jus į Amerikos lietuvių ex-kar 
reivių veikimą, beveik nieko ge
resnio nematai, kaip tik jų tar- 
pusavio ginčus. Ištiesų, atsime
nant dalykus apie trejetą metų 
atgal, iš lietuvių ex-kareivių bu
vo daug ko tikėtasi. Bet ta vil
tis neišsipildė. Ligi šiai dienai 
lietuviai ex-kareiviai nieko ne
nuveikė tokia, kuo galėtų pasi
girti. Kaltė čia, žinoma, musų 
pačių. Visi žinome, kad kai 
Jungt. Valstijos stojo karan, 
visoms mažosioms tautoms bu
vo žadėta laisvė. Karui pasibai
gus, visų tokių tautų ex-karei- 
viai Šioj šaly dirbo visa, kad 
kaip nors padėjus savo gimta
jam kraštui, atmetę į šalį visus 
privatinius ginčus. Lenkai ex- 
kareiviai ne tik stengėsi savo 
tautai padėti taip, kad ji ir ki
tom tautom, kaip Lietuvai, Lat
vijai, Ukrainai etc. viešpatautų. 
Ir šiandie jų organizacijos vei
kia po visą Ameriką, ir veikia 
gyvai. O mes, lietuviai ex-karei- 
viai, ką-gi padarėme ir darome? 
Ar ne gėda mums, Jeigu mes bū
tame išlikto stoję į darbą ir en
ergingai dirbę, šiandie Lietuva 
tikrai butų buvus pripažinta 
kaip nepriklausoma valstybė. 
Tiesa, radosi kiek lietuvių ex- 
kareivių, kurie stengėsi kuo gar 
ledami padėt Lietuvai, bet di
džiuma nieko gera neveikė, .štai 
matome Amerikos spaudoj be
veik kasdien straipsnių apie Len
kiją ir lenkus, o apie Lietuvą ■— 
kaip nieko. Apie tai jau buvo 
“Naujienose” pastebėta, bet dar 
kartą pravartu priminti. Lenkai 
daro visa, kad kuoplaučiausiai 
informavus Amerikos spaudą 
apie lenkus ir tuo bu- 
du patraukus jos sim
patijas lenkams. Ar mes 
negalime to pat padaryti? Be 
abejo, tam reikia daug pasišven
timo, bet juk be darbo nieko ge
ra negalime tikėtis. Tat reikia 
mum visiem susiorganizuot ir 
atidėjus ^ilinvisokius tarpusa
vio ginčus, dirbti Lietuvai nau
dingą darbą. Daugelis musų at
sisako remti Lietuvą dėlto, kad 
ten netinkama valdžia. Bet jei
gu mes šiandie butume Lietu
voj, kažin, gal ir mes nieko ge
resnio nesumanytume. Turime 
atsiminti, kad be tinkamo ma
terijoj sunku padaryt gera ma
šinerija. Turime faktų iš bolše

tau ji įspyrė į užpakalį. Ir vis tai dėlto, kad tu 
nelaikei savo liežuvio, kaip aš tau sakiau!

Petras apsiliejo ašaromis. Jis puolė ant ke
lių ir ‘teisinosi, kad jis nemanė blogo; kad jis 
nežinojo, jog jam inercikia kalbėti apie savo pra
eitį; kad jis nenumanė, kuo liudininkas yra ir 
kas jam reikia daryti. Jam tik buvo pasakyta 
tylėti apie Gu'berio bylą ir jis tylėjo apie ją. Taip 
Petras teisinosi pro verksmus, bet veltui. Gofė 
paliepė jam grįžti į skylę atgal, sakydamas, kad 
jli's įrodysiąs, jog Petras buvo vienu1 tų, kurie 
meile bombą ir kad Petras, o ne Džimis Gube- 
ris buvo sąmokslo visa galva. Ar-gi Petras ne
pasirašė. po išpažinčia, kad jis padėjęs padary
ti bombą?

XI

VĖL Petras nežinojo, kaip ilgai jis gulėjo 
drebėdamas tamsiame urve. Jis tik žino

jo, kad jam atnešė duonos ir vandens tris kar
tus iki Gofė vėl atėjo ir pašaukė jį. Petras da
bar sėdėjo susitraukęs kėdėj, susidėjęs savo 
drebančias rankas ir klausė, kaip vyriuusis Trau
kos Trusto Žvalgas aiškino jam naują progra
mą. Petras kaipo (liudininkas šitoj byloj vi
siškai save sugadino. Darbininkų sąmokslinin
kai sukėlė dideles sumas apsigynimui; jie turė
jo visas miesto ir mažne visos šalies darbininkų 
unijas su savim, samdė šnipus ir žinių rinkė

jus ir bandė sužinoti ką tik jie galėjo apie kal
tintojus, jų surinktas žinias ir ką jie rengiasi 
daryti. Gofė nepasakė, kad jis bijo Petrą iš
spirti delei tos galimybės, kad Petras gali per
eiti Guberio pusėn ir papasakoti, ką jis žino; 
bet Petras šitą atspėjo, besėdėdamas ir beklau
sydamas Gofės aiškinimo, ir džiaugės savy, kad 
ant galo jis atsistojo ant laiptų į gerovę.

—Taigi ve ką aš manau,—-tarė Gofė,—kaipo 
liudininkas tu be vertės, bet kaipo šnipas linki. 
Jie žino, kaili tu išsipliauškei ir kad aš žinau 
tą; jie žino, kad aš tave įkišau į skylę. Taigi aš 
dabar noriu padaryti iš tavęs kankinį. Ar su
pranti?

Petras (linktelėjo galva; taip, jis suprato. Tas 
buvo jo specialybė.

—Tu esi teisingas liudininkas, ar supranti? 
Aš bandžiau priversti tave meluoti, lit't tu nopa- 
sidavei; taigi dabar eik sau kiton pusėn, jie 
tave priims; ten ištirk visa, ką lik galėsi ir lai
kas nuo laiko, man pasirūpinus, tu sutiksi ką- 
nors ir man praneši, ką busi sužinojęs. Ar su
pratai ?

—Supratau,—tarė Petras jautriai. Jo džiaugs
mo negalima apsakyti žodžiais. Jis dabar turi 
tikrą vietą! Jis dabar bus žvalgas, kaip patsai 
Gofė. z ► ' i I I

i . —————— j
t(Bus daugiau)

vikų Rusijos. Bolševikai manė 
sutverti mašineriją be tinkamos 
tam medžiagos, ir viskas nuėjo 
vėjais, tik pačią Rusiją suvargi
no, nukankino. Tatai ir mes ne
laukime, kad iš karto būt visa 
kas gerai Lietuvoj. Reikia dar
bo ir laiko. Savo darbu mes tu^ 
rime ją paremti, šiandie Chica- 
goj yra net kelios lietuvių ex- 
ka reivių kuopos, bet jos turi 
vos) po keletą narių. Menkos bū
damos, daug jos ir neguli veik
ti. Užtat susispieskime į jas vi
si. Neatideliodami vis rytdienai, 
tuojau rašykimės kiekvienas į 
arti minusią kuopą ir visi bend
rai imkime veikti.

Vyriausias dabar musų užda- 
vinis yra veikti, dėti visas savo 
pastangas tam, kad Amerika 
pripažintų Lietuvą kaipo sava
rankę nepriklausomą valstybę. 
Taigi šian, broliai ex-kareiviai, 
į vienybę ir darbą!

Am. Lietuvių Ex-Kareivių 3- 
Čios Kuopos sekr. B. Simokaitis.

Australijos darbininkai rei
kalauja pramones su

visuomeninti. ’
Sidney. — Australijos darbi

ninkai yra priėję prie nuomo
nės, kad jie galės pakilti politi
niai ir pramoniniai tik suvisuo
meninus pramonę, gamybą, pa- 
skaidą ir apsimainymą. Jie at
ėjo prie šitos nuomonės dėlto, 
kad prie dabartinės tvarkos jie 
negali žengti pirmyn.

Gerai prisižiūrėjus algoms ir 
kainoms paaiškėja, kad per pas
kutinius dešimtį metų darbinin
kų algos žymiai nupuolė.

Pradedant nuo 1911 m. skir
tumas tarp algų ir kainų kas 
metas vis didėjo ir didėjo. Per 
paskutinę dešimtį metų algoms 
pakilus 46 V2 nuoš. pragyvenimo 
brangumas pakilo nemažiau kaip 
110 nuoŠ.

Kuomet Australijos darbinin
kas šiandien gauna nominalas 
algos $6.63 vietoj $4.80 gautų 
dešimts metų atgal, tai perka
moji jo pinigų jiega dėl pragy
venimo brangumo sumažėjo tiek, 
kad 1911 m. $4.80 dabar verti 
tik $2.29. Nominale, ar pinigine 
$6.63 suma tikrumoj yra lygi 
$3.30. Tokiu bud u esamoji alga 
tikrumoj yra 30 nuoš. mažesnė 
negu 1911 m.

Priežasties tani nereikia toli 
j ieškoti. Per paskutinę dešimtį 
metų Australijos darbdaviai iš
naudojo darbininkus naujais bu
dais ir labinus negu pirmiaus, 
išnaudodami juos šiandien ga
mybos vietoj, o rytoj jų jau 
išnaudotos algos išleidime.

Norėdami prieš tai atsispirti 
darbininkai turi įsteigti moksli
nį pabūklą, kurį patys galėtų 
vartoti. Tas dalykas pilnai buvo 
išgvildentas Visos Australijos 
Amatinių Unijų Kongrese, kur 
buvo nuspręsta pasistatyti Aus
tralijos Darbininkų partijos tik
slu “suvisuomeninti pramonę, 
gamybą, paskaidą ir mainą”.

Gėrisi Europos koperatyvy 
darbuote. '

Dr, J. P. Warbasse su savo 
žmona neseniai sugrįžo iš Eu
ropos, kur buvo nukeliavę kai
po Amerikos Koperatinės Lygos 
atstovai Tarptautinio Koperaty- 
vų Susivienijimo kongresan; jie 
negali atsigerėti ir atsidžiaugti 
Koperatinės Darbuotės sėkmin
gumu Europoje. Jiedu išvažinė
jo po Angliją, Škotiją, Valiją, 
Franci] ą, Belgiją, Olandiją, Da
niją, Vokietiją,. čecho-Slovakiją 
ir Šveicariją. Visur jie turėję 
progos patys prisižiūrėti kope- 
ratyvų ir darbininkų darbuočių 
sąlygoms.

Klausiami apie jų įspūdžius 
iš Europos jie išreiškė savo nu
sistebėjimą iš koj>eratyvų pasi- 
turingumo visoj Europoj.

Pelnų darymo biznis, pasak 
jų, neturi drąsos. Biznieriai esą 
susirūpinę ir laukią geresnių lai
kų. Koperatyvai esą įsitikinę į 
save ir tolydžio žengią pirmyn.

šitas dešimtas Tarptautinis 
Koperatyvų Kongresas Bazely, 
Šveicarijoj įtikinęs juos delega
tų pasirįžimu užbaigti karą ant 
visados.

“Tai buvo daug reiškianti 
proga, — sakė jie.” Bazelis, gra
žus miestas su 36,000 šeimynų 
ir puikia vietos koperatinė drau
gija iš 41,000 narių, buvo ata
tinkama vieta Kongresui. Suvirs 
1,200 delegatų buvo atsiųsta iš 
25 pasaulio šalių, atstovaujan
čių koperatines draugijas turin
čias viso 30,000,000 narių.

“Buvo reikšmingu ir pasigė
rėtinu dalyku, kada ne viename 
lygiai pasidalinusiame klausime 
vokiečių ir franeuzų delegatai 
balsavo sykiu kaip vienas blo
kas. šitas Kongresas Bazely ar
čiausiai priėjo prie veikmingos 
tautų lygos negu visi kiti mėgi
nimai. Šitie delegatai rengė pla
nus tikrai tarptautinei.

“Franeuzų profesorius Char
les Gide pasiūlė rezoliuciją, ku
ri pažymi .Kongresą kaipo prie
šingą karui ir kaipo numanantį, 
kad karas kaipo tarptautinių 
ginčų sutaikomo įmonė, yra 
bergždžias.

“Pirma nuvykimo kongresan 
mes aplankėme koperatines 
draugijas daugelyje šalių. Vi
sur išnešėme įspūdį, kad šita 
darbuote Europoje pasiekė tokį 
dydį ir plotį, jog yra pamatin- 
giausia įstaiga, kokią kada) žmo
nės yra įsteigę.

“Vokietijos koperatyvai stebi
na žiūrintį savo trobų ir krau
tuvių turtingumu, gražumu ir 
orumu. Koperatinės krautuvės 
visur jiegesnės ir daug daugiau 
imponuojančios negu privati
nes krautuvės. Koperatinių 
draugijų būklės visoj Europoj 
yra puikesnes ir gražesnės negu 
musų puikiausi bankai.

“Privatinis biznis Europoj 
pamažu nyksta. Mes paklausė
me, ką Pirklių Draugijos daro 
dėl to ir gavome atsakymą, kad 
jos nieko nedaro. Privatiniai

Pginyžia, Lapkričio 11,1921 
biznieriai tik pasitraukia į šalį 
ir su nusistebėjimu žiuri į ko- 
peratyvus; jie matoma stebėsio 
nustiebti, kad darbininkai pajie- 
gia įsteigti didesnes įstaigas ne
gu jų”. 

■ ........................ ........ , .

Šis Ir Tas
Philadelphijos miesto taryba 

paskyrė $2,000 akis ėdančio ga- 
zo bomboms nupirkti policijai ir 
50 policistų bus mokinama, kaip 
šitie pragaro daiktai vartoti 
streikus bemalšinant.

Profesionalės labdaringosios 
draugijos didžiuose miestuose 
ėmė rinkti iš žmonių pinigus sar 
vo labdarybės fondams ateinan
čiai žiemai. Jei skurdą pagimdo 
turtų auklėjimas, tai skurdan 
patekusius žmones turėtų gel
bsti turčiai, kurie yra tikrąja 
skurdo priežastimi.

Francijos skolos, paskutiniu 
senato finansų komisijos pirmi
ninko Lacroux pranešimu 1921 
metam pasibaigus išneš 320,(XX), 
000,000 frankų (apie $23,000,- 
000,000). Dabar, pasak jo, patu
ktai išneša 14,000,000,000 fran
kų (apie $1,000,000,000) ir ne
trukus pasieks 16,000,000,000.

Jung. Valstijų šalies skola 
rūgs. 30 d., 1921 m. siekė $23,- 
924,108,000. Jung. Valstijos ka
re išbuvo vienus metus ir sep- 
tynius mėnesius, Franci ja išbu
vo keturisr metus ir tris mėne
sius. I

Viskas galima.

Neseniai karo skyrius buvo 
tikrai tikras, kad per metus lai
ko jokiu budu negalima suma
žinti armijos iki 150,000. Girdi, 
kareiviai pašaukti tam tikram 
laikui ir jų be laiko negalima at
leisti, o kareiviai sava valia, ži
noma, nenorį iš kariuomenės iš
stoti, kadangi išstojus juos lau
kia sunkus laikai, nedarbas, mai
tinimo stotys, ir tt.

Bet kongresas braukšt ėmė ir 
sumažino armijai skiriamą pini- 
gų dalį. Tatai armija paliovė 
ėmusi kareivius ir pasakė paim
tiesiems, kad jie gali eiti sau na
mon, jei jie nori.

Armija kaip bematai sumažė
jo iki 150,000 vyrų. Kareiviai 
ėjo, namon dideliais būriais, ne
žiūrint nei nedarbo, nei to, kad 
jie buvo paimti ilgesniam laikui.

Pereitą savaitę karo skyrius 
Įsakė laikyti armiją ne didesnę 
kaip 150,000 vyrų.

Išeina, kad Washingtono biu
rokratai visuomet sako, kad ne
galima padaryti, jei jie nenori 
daryti.

Dabar jie sako, kad negalima 
visiškai nusiginkluoti.

LS.S. Reikalai
Paaiškinimas kuopoms dėl 

mokesčių.

L. S. S. 34 kp. Waterbury, 
Conn., yra prisiuntusi referen
dumą Socialistų Partijai, kad 
sumažinus mėnesinius nario mo
kesčius iki 30c mėnesiui. Bet pa
našus referendumas jau yra pa
duotas Socialistų Partijai pir
miau kitų kuopų (anglų).

Yra paduotos dvi propozici
jos: kad sumažinti mokesčius 
iki 25c mėnesiui, ir antra pro
pozicija: sumažinti mėnesinius 
mokesčius iki 30c mėnesiui. Sy
kiu abi propozicijos eis narių 
balsavimui.

Cook County delegatų posė- 
dyj buvo apie tai irgi kalbėta ir 
daugumos delegatų nuomone bu 
vo, kad referendumas pereis ir 
Socialistų Partijos narių mėne
sinis mokestis bus sumažintas.

Partija dabar turi apie 9 tūk
stančius pilnai užsimokėjusių 
narių. Kol pereis tas referendu
mas, manau, užtruks mėnesis 
kitas. Kol kas mokėsime po 50c 
mėnesiui, o vėliau, suprantama, 
mokėsime tiek, kiek bus nutar
ta.

Taigi L. S. S. 34 kuopos refe
rendumą paliksiu L. S. S. archi- 
ve.

A. žymontas, L. S. S. Sekr.
• \ • • - I
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I Kas įteigti
Joniškis (Šiaulių aps.). Nese

nai pas mus buvo tėvų susirin
kimas. Per susirinkimą krikš. 
demokratai prirodinėjo, kad rei
kia pašalinti iš mokyklų visus 
vaikus bedievius, — jie, girdi, 
gali užkrėsti bedievybės liga vi
sus kitus. Karščio pagauti krikš
čionys skelbia kryžių karus be
dieviam. Gi ištikrųjų visas tas 
lermas eina iš klebonėlių pilvo, 
— tėveliai bijosi neteksią žmo
nėse įtakos ir gausią diržą su
traukti. —■

ne taip išėjo. Musų reikalas bent 
dabar nebūti palaidiem. Reikia 
organizuotis ir ruoštis tolimes- 
nėn kovon už savo reikalus, tik 
tuomet mes Žinosime už ką bal
suoti ir kokius žmones rinkti.—

Kėdainiai. Intendantūros san
dėlyje, priimant rekvizicijas, iš
duodamos rusų kalba rašytos 
"kartočkos”, žmonėm prisieina 
jieškoti, kas jas perskaito. Na 
gi, ar da ilgai žmonės gaus tai
kintis prie “činauninkų” ? —

— (Socialdemokratas).
Raseinių padangė. Musų žmo

nės, ypač biednuomenė, tik da
bar suprato kokių klaidą pada
rė balsuodama rinkimuose į Sei
mą už krikš. dem. Dauguma 
tuomet patikėjo jiem, kad greit 
gausime žemės ir laisvės, bet

Darbininku Gyvenimu
Ukmergė. Kol Seime tebe- 

svarstoma žemes reformos į- 
statymas, musų rūpestingi dva-

rilniakeliai skubinasi •palengvin
ti valdžiai busimąjį reformos 
daibą. Visa eilė jų Kazakaus- 
kas, Riauba ir kiti jau išparda
vė savo dvarus. Kai kurie dva
rininkų neužmiršta ir savų dar
bininkų, — skiria kiekvienam 
jų po 5 dešimtines žemes. Bu
tų laimi įritami žinoti kuriuo 
bildu tie ponai ir įstatymus pa
tenkina ir savęs nenuskriau
džia. Sakoma, kad kiekvienoj 
tvoroj rasi spragą. Bet, saky
sim, kad ir p. Kazakauskas tai 
no toks vyras, kuris galėtų bet 
spragele pralysti. Savo laiku 
jis mokėjo pabėgti per frontą 
pas lenkus, mokėjo ilgokai ten 
tarnauti, o kai pajuto savo dva
rui pavojų, tuojau vėl čia atsi
rado. Ir Jciasi žmogus demo
kratinėj musų respublikoj, kaip 
ta lydeka tvenkiny. Tikri ste
buklai.

I
Joniškis. Pas mus . algos dar

bininkam mažinamos. Seniau

GYDYK KRUPA
šlaukiniu Badu

Prašalink Slogas Garais

SENAS BUDAS
Gydymas vidinėmis doromis, kurios nepasiekia tiesiai 

paliestųjų dalių ir kurios dažnai pakenkia virškinimui.

CLOGAS yra uždegimas arba suti- 
nimas alsavimo organų,—oro ta

kų ir plaučių gleivinės plėvės arba 
sienelės. Jos reikia gydyt taip kaip 
ir laukutiniai uždegimai, kaip, sa
kysime, gydoma nudegimai, arba 
nutrynimai — t. y. vaistas reikia 
dėti tiesiog prie uždegtų dalių. Vi
dinis ėmimas vaistų, gėrimas tiesiai 
nepasiekia paliestųjų dalių. Bet tie
siog vaistų nepridėsi prie oro takų 
ar plaučių kitaip kaip garų pavida
le, kurie galima įkvėpti; ir kol Vicks 
Vapo Rub išradimo nebuvo, nebu
vo gero, ekonomingo budo imti ši-
tuos garus.

Vicks veikia iš lauko
ir vidaus

KAIP V1CKS VARTOTI.
Garai svarba. — Alsavimo organų 

ligose, k. v. slogos, didelė Vickso ver
tės dalis yra jo išgaruojamose ypaty
bė. Todėl kur tik Vicks yra dedama 
prie kaklo ir krutinės, reikia žiūrė
ti, kad aprišalas apie kaklą butų liuo
bas ir užkodas butų sutaisytas leikos 
pavidale, kad pakilusieji garai Kuo
sai galima butų kvėpuoti.

Karštos šlapios palos. — Sunkes
niuose atsitikimuose persišaldymo, 
gerklės skaudėjimo, kosulio, praside
dančios pneumonijos ir tt., reikia dėti 
karštas, šlapias šluostas apio kaklą 
ir ant krutinės, kad atsivertų odos 
skyleles prieš dėsiant Vicks.

šviežias oras. — Užtenkama apštis 
šviežio oro miegamajame kambary yra 
geriausiu apsisaugojimu nuo peršali
mo ir plaučių ligų, šviežias oras ne
padaro slogų; jis sustiprina plaučius, 
pagelbsti kunui peršalimą nuvaryti.

Dusulys. — Vicks nėra “vaistu” nuo 
dusulio — kiek mes žinome, nėra vai
sto visai. Bet daugelyje. atsitikimų 
Vicks duoda palengvinimą. Įtrink ge
rai pagal nugarkaulį, pradedant nuo 
sprando iki klubų, o nervų įtempimas 
atsileis. Paskui einant gulti ištepk ge
rai kaklą ir krutinę ir uždėk karš
tu vilnonu. Mainyk dažnai ir visuo
met uždaryk liuosai, kad garai leng
viau galima butų kvėpuoti. Beto iš
tarpink Vicksą šaukšte ir trauk ga
rus ištepdamas po truputį šnirpšles.

Bronchitas, Skaudama Gerklė, šaltis 
Krūtinėj. — Smarkiai susirgus iš pra
džių dėk karštus, šlapius šluostus apie 
kaklą ir ant krutinės. Paskui įtrink 
Vicksą gerai, kad oda paraustu, iš- 
gielk storai ir uždengk dvigubu Karš
tu vilnonu.

Slogas, Salti* Galvoj. — Ištarpink 
šaukšte Vickso ir trauk į save garus. 
Taip pat ištepk šnirpšles. Slogų yra 
tokia daugybė, kad visuomet geriau
sia bus gero gydytojo atsiklausus. Bet 
nuo daugelio formų Vicks yra pui
kus. Ištarpink pusę šaukštelio druskos 
puskvortėj šilto vandens ir trauk per 
nosis rytą, vakarą. Paskui įdėk gerai 
į nosis Vickso kiek gali pasiekt it* 
trauk giliai į oro takus.

šaltis pas vaikus. — Vicks ypatin
gai labai geras gydant šaltį pas vai
kus, kadangi tai yra laukutinis vais
tas ir todėl jis nepakenkia opiam vai
ko vidurių virškinimui. Geriausia yra 
vienval laikyti Vicks po ranka ir ne
sigailint ir dažnai ištepti prie pirmu
tinio fiučiaudSJimo.

Augantiems vaikams reikia turėti 
daug šviežio oro ir išsimankštymo ir 
Jie reikia laikyti ore kiek galint, net 
žiemą. d

VICKS VAPORUB yra išradimu Šiaurinės Karolinos 
aptiekininko, L. Richardsono, kuris rado būdą sujung
ti visų priimtus, laiko išmėgintus vaistus — Mentholį, 
Kamparą, Tarputyną, Eukaliptą, Čiobrus, Kadugių 
uogas ir tt. — tepalo formoje taip, kad užtepus Vicks 
ant kūno, šitos sudėtinės dalys išgaruoja.nuo kūno 
šilumos.
VIDURINIAI, šitie garai, įtraukiami su kiekvienu 
kvapu per naktį, neša vaistą tiesiai į oro takus ir plau
čius. i

‘ . •' ‘l
IŠLAUKINIAI, Vicks susigeria per odą ir padilgina, 
varydamas kraują į ištiktąsias dalis, ir gelbėdamas 
įkvėpuotais garais uždegimui ar sutinimui atslūgti.

Kaip Vickso vartojimas išaugo.
Prasidėjęs nuo p. Richardsono smulkmeninės aptie- 

kos kostumerių Vickso vartojimas augo apskritys po 
apskričio, valstija po valstijos iki pasiekė dabar dau
giau kaip 17 milijonų dėželių išvartojamų per metus.

NAUJIENOS^ Chicago, tll,
I už linų sieko nurovimą mokėjo 
' 60 atliks., paskui kaina nuslydo 
ant 50—40 auk., o dabar pas
kutiniu tarpu mokėjo tik 34 
auk. Ūkininkai, kaip įmanyda
mi mažina algas, — mat daug 
darbininų grįžo iš Rusijos ir 
todėl turi galimybes pasirinkti. 
Už rugių gi pūrą tie patys ūki
ninkai be gailesčio lupa 170 
auk. Vadinasi už tuos pinigus 
ūkininkas pasisamdo darbinin
ką 8 dienom ir dar jam lieka. 
Na gi prieš karą rugių pūras 
kainavo 3 nib., da rbi įlinkas 
gaudavo dienai ą>o 1 ru'b., — 
reiškia šie laikai, 'karo laiko, 
ūkininkam dievo duoti.—<(S-d.)

Daug žmonių naudoja nuodin
gus gyduole* ir pilei, lengvai 
veikla Nature'i Law1*x, tai vie
ta* ko reikia. Mėlynai 25c 
bnkielii. Yra gvarantuojamal.

DENTISTAS
(Seka ant 6 pusi.).

' DR. A. MONTVID 
, Ltetavb Gydytojas Ir CHnOgu 2i E(wrf Waxhingt<m St.

Valandos: nuo 10 Iki 12 ryta.
Telephone Central 8869 
1824 Wabansla Are.

Valandos) nae 6 11d 8 vakAra 
Rezidencijos tol. Kerbia 7716 
<,S

Kainos Numažintos
Gold Crowns — taip žemai $3.60 
Platės — taip žemai ..........   $8.00
Bridgework — taip Žemai .... $4.00

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

Egzaminavimas veltui
Dr. Frank Satten

Kampas 47-os ir Halsted St.
I_ ________ J

NAUJAS BUDAS'
Gydymas su Vicks Vapollub, kur vaistas dedamas 

iš lauko, pagelbsti per įkvėpimą kaipo garo ir per su
sigėrimą bei padilginimą per odą.

Kosulys. — Dėk Vicks, kaip pasaky
ta anie šaltį Krūtinėj ir Galvoj ir jei 
kosulys yra labai įkyrus, nuryk kas 
kelios valandos po mažą trupinį žir
nio didumo.

Mėšlungiais Krapas. — Trink ge
rai Vicksą į krutinę ir kaklą, iki al
savimą atleis. Paprastai vieno įtry
nimo užtenka, kad neatsikartotų kru- 
pas nakčia, ištepk gerai kaklą ir kru
tinę eidamas gulti ir apdėk karštu 
vilnonu.

Posargog (influonza). — Nežiūrint 
pereitos žiemos epidemijos, labai ma
ža yra žinoma apie šitą ligą — net 
antkritis pagimdąs ją nėra tikrai su
rastas ir, klek žinoma, nėra išrasta 
vaisto posargų. Kiekviename atsitiki
me reikia tuojaus šaukti gydytojas.

Vicks draugo su gydytojo vaistais 
reikia vartoti laukutiniai. Tepk kaip 
pasakyta apie pneumoiflją.

Apsisaugonė nuo posargų. — Po- 
sargos yra iŠ spiaudalų atsirandanti 
liga ir jos antkritis įtrauktas su kva
pu prikimba gleivinei oro takų plė
vei, arba sienelei. Net tas nėra tik
rai žinoma, bet didžiuma žinovų sako, 
kad geriausiu apsisaugojimu nuo Ši
tos ligos yra užlaikymas kūno gera
me stovy ir sustiprinimas oro takų bei 
apsaugojimas jų nuo šalčio.

Patartina ištarpinus truputį Vickso 
Šaukšte kvėpuoti jo garus rytas va
karas h* ištepti gerai šnirpšles kelis 
kartus per dieną, ypatingai maišantis 
su minia.

Pneumonija (plaučių.uždegimas), -r 
1) Pašauk gydytoją pirmiems pneu
monijos ženklams pasirodžius. 2) Tuo
jaus pradėk vartoti, Vicksą kaipo lau
kutinį tepalą. Nuo pneumonijos Vicks 
yra vartojama taip, kaip pasakyta var
toti nuo didelio užslšaldymo krutinės 
— pilnų nurodymų žiūrėk Nurodymų 
Lapelin.

Liežuvėlis. — Tepk kaip pasakyta 
apie skaudamą gerklę.

Kokliušas (kriokulys). — Tai yra 
apsirėžusi liga, kuri tęsias nuo kelių 
savaičių iki kelių mėnesių. Žinomo 
vaisto nuo jos nėra. — Vicks geras 
kosulio priepuoliams numalšinti ir 
tuonvi sumažinti jų silpninančią veik
mę į kūną. Įtrink gerai į strėnas pa
gal nugarkaulį nuo sprando iki klu
bų, kad nervų įtampą sumažinus. Pas
kui ištepk kaklą ir krutinę ir apvy
niok karštu vilnonu.

Vicks nėra tam, kad Juoml pakeitus 
gydytoją. —• Prie pirmutinių sunkios 
ligos apsireiškimų, kaip ve, pneumo
nija, visuomet reikia šaukti gydyto
jas. Daugelyje kitų kliūčių, kaip ve, 
įsisenėję slogos, ar nuolatinis galvos 
skaudėjimas, reikalinga gero gydyto
jo diagnoza,

Kokybė reiškia 
Ekonomiją

KIRK’S

AMERICAN 
FAMILY 
s O AP

Pigiau nei muilas, kuris kainuoja pi
giau. Jis išvalo nesugadinant plo
niausius ir storiausius vilnonius grei- 

• čiau ir su darbo mažiau. Šutint nėra
reikalo.

Taupykit apvyniojamą popierą, nes gausi bran
gią dovaną.

Gaukit dovanų nurašą nuo savo groseoninko arba

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

♦ •

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

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St., Chicago

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos ■
■ 12th STREET ’

Tel. Ktdzie 8802 (

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avs,

CHICAGO, ILL.



Kas Dedasi 
Lietuvoj 
(Seka nuo 5-to pusi.)

St Seimo S.-D. Frakcija 
Lietuvos Universite

to klausime.

Socialdemokratų Frakcija, pa- 
sižinus š. m. rugsėjo 29 d. iš 
pranešimo dr. Čepinskio su tuo, 
kokioj padėty yra šiandien Lie
tuvos universiteto steigimo 
klausimas ir apsvarsčius šitą 
klausimą, vienbalsiai nutarė:

1) Pripažinti tolimesnį uni-

— Gydytojų suvažiavimas, 
vykęs Kaune 4 dienas, sąryšy 
su medicinos mokslo reikalais 
palietė ir Lietuvos universiteto 
klausimą. Gydytojų suvažiavi
mas griežtai nusistatė prieš ka
talikų bandymą pagauti univer
siteto kūrimo reikalus į savo 
rankas. — (S.-d.)

Socialdemokratu pa
klausimas mini- 

steriams.

Lietuvos St. Seimo Socialde
mokratų Frakcijos narys J. Pa- 
kalka padavė šitokį ininistcriui 

_z__ r____  ______ , __  pirmininkui ir susisiekimo mini-
versiteto įsteigimo vilkinimą gy- steriui paklausimą dėl gelžkelių ‘ 
viem musų krašto reikalam 
kenksmingu ir todėl atkreipti 
švietimo Komisijos domę į bū
tiną reikalą pasiskubinti su uni
versiteto statuto sumanymo 
svarstymu taip, kad tas suma
nymas galėtų patekti j Seimo 
plenumą artimiausiu laiku.'

2) Skaityti neturinčiu jokio 
rimto pagrindo valdžios nusista
tymą įkurti artimiausiu la;ku 
tik teologijos, L„

darbininkų apmokėjimo:
Paklausimas.

Iš visų valstybės įstaigų tar
nautojų ir darbininkų, gelžkelio 
darbininkų padėtis užvis blo
giausia, ypač padienių.

Del to jie jau įvairiais budais 
— ir delegacijomis, ir raštu, ir 
asmeniniai nekartą yra kreipęsi 
j atsakomingus Susisiekimo Mi

tink teologijos, humanitarijos nisterijos atstovus atsižvelgti į 
mokslų ir medicinos fakultetus, jų reikalą. (Deja, ir tai padary- 
atidėjus nenumatomam laikui ti nevisuomet pavykdavo), 
kitų fakultetų įsteigimą, ir rei- j Taip, štai Radviliškio ruožo 
kalanti, kad greta su paminėtais tarnauto j ai ir darbininkai prašo 
čia fakultetais butų neatidėlio- (kaip didžiausios malonės, kad 
jant įsteigti ir teisių, matoma-.; valdžia, pripažindama jiem su 
tikos, gamtos ir technikos f aku!- šeimyna teisę gyventi, nustaty- 
tetai su tam tikrais skyriais, tų minimum bent 500 auks. me
nes to reikalauja ekonomine po- nėšiui, 
litinė ir kultūrinė musų krašto 
padėtis.

3) šitam savo nusistatymui amatininkai reikalauja prie pa- 
universiteto klausimu į gyveni-' grindinės algos pridėti 50 nuoš., 
mų pravesti socialdemokratų

Kauno Gelžkelių Dirbtuvių ir 
Depo padieniai darbininkai ir

kas sudarytų mėnesiui 715 auks. 
frakcija yra pasiryžusi pavarto- paprastiem darbininkam ir apie 
ti visas legales pi*icmones ir vi- 1000 auks. amatininkam. Dabar 

darbininkai tegauna, su priedu,są savo energiją. — (S.-d.)

________________________ NAUJIENOS, Chicago, III 
apie 570 auks. ir amatininkai — 
apie 700 auks.

Užtatai klausiu Ministerį Pir
mininką ir Susisiekimo Minis-

1) ar jie žino, kad gaunant 
tokį užmokesnį negalima išgy
venti ir

2) ką jie mano daryti, kad 
darbininkai turėtų galimybės ir 
patys išmisti ir savo šeimynas 
aprūpinti.

.«ll

PetnyČta, Lapkričio 11,1921
Sustok—Žiūrėk—ir—Klausyk—J šį patraukentį pasiūlymą 6 daiktai tik už $6

DATRIJOTIZMAS ■
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis ■
I0WA STATE !

SAVINGS BANK ■
Kapitalas ir Perviršis— ■ 

$120,000.00. i
S. E. Cor. Fourth and ■ 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, LA.

NAUJIENOS

Lucien MURATORE
Pirmeilinis tenoras

Chicagos Opera Co.

DAINUOS

Kalbėtojai:
/ JANE ADDAMS 

yntAYMOND ROBINS
Rengia Chicago

Darbo Federacija

PALIAUBOS
DIENOJ ' v

Pėtnyčioj, Lapkr
11-tą, 8 vai. vak.

ĮŽANGA veltui

Rašyk šiandien reikalaudamas virš parodomų daiktų seto, ir kuomet ap- 
laikysi juos, parodyk savo kaimynams ir draugams ir tt. ir lai jie nuspren
džia jų vertę. Jei nori persistatyt šiuos augštos vertės daiktus, tikrai buk 
pirmas pasinaudoti proga šio didelio pasiūlymo, o busi musų atstovu. Da
lykas yra labai atliekamu, todėl nevilkink. Tik iškirpk šį paveikslėlį, pa
rašyk AIŠKIAI savo varčią ir antrašą, įdėk su 50c. krasos ženkleliais ar 
kitokiu budu padengimui persiuntimui lėšų, o mes pasiųsime daiktus tokius 
pat kokie parodomi augščiau ir aprašomi žemiau. 1. Augštos rūšies lai
krodis su gegute, veik brangiausio ir ilgai laikančio medžio, gražiausio ran
kų darbo išmarginto, kuomi pasidaro brangesniu. Geriausio išdirbimo, kaipo 
nustatymas laikyme teisingai laiko, kurį ir laiko, kurį reguliuoja svarumas 
ir gvarantuojame, kad užteks amžinai. 2. Automatiškas plaukams kirpti. 
Nusikirpsi plaukus pats sau, panašiai kaip kad šukuojiesi. 3. Geležinkelio 
mados laikrodėlis, sidabriniais nikeliniais viršeliais, gražiai nupališiuotas ir 
išmargintas. Nikelio jo viduriai taip nustatyti, kad laiko teisingai laiką 
ir gvaran tuoj amas daugeliui metų. 4. Paauksuotas žiedas su vardo ir pa
vardės pirmomis raidėmis. 5. Barometras, naujausiai patvirtintas išradi
mas, kuris parodo orą vieną dieną iš kalno, kuomet maža moteriškė išeina 
per duris, prieš gražų orą, ir prieš lietu moteris nepasirodo, ir vietoje mo
ters išeina su lietsargiu. Iš vidaus ant durių thermometeris, kuris nurodo 
temperatūrą. Tokis puikus daiktas be kurio nei vienas negali apsieiti. 6. 
Puikiausia pasižymėjimui knygelė, apdaryta gražiais odos apdarais su vei
drodžiu ant apdarų. Tai yra puikiausia daiktas, kurį kiekvienas turi turėt. 
Nei vieną iš paminėtų daiktų neparduodame atskirai, kadangi šis kliubas 
siūlo, todėl mes galime parduoti už tokią žemą kainą, kad pasiekus visus ir 
jei atrasi, kad jie neverti dvigubos kainos nei musų kaina, grąžiname pinigus 
Šis daiktų setas tikrai patrauks tamistos draugus ir jie skubinsią įsigyti se
tą, o gal pats norėsi kitą. TODĖL, VEIK TUOJAUS!

UNION SALES CO., Dept. 584, 673 W. Madison St., Chicago, III.

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

Berną. Paganus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

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

KNYGŲ 
BARGENAS

— ------------------------------------------ * «--------------------- ;---------------------

Didžiausia iš vidurmiesčio Chicagos Drabužių krautuvė lnl||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l

Gvarantuoti Chicagos Pui= 
kiausi Overkotai 4 »

Tūkstančiai jų rytoj

nau-OVERKOTAI — visi 
jausio modelio — ulsteret- 
tes, pritikimo modelių — di
deli ruimingi kotai — lygus 
ar išvieno rankovės — sta
čiais kišeniais, — visi nau
jausios spalvos; rudi, pilki, 
gelsvi, oxfords maišyti—čy- 
sto vilnono, gražus užpaka
lis, — su ar be diržo — over
kotai kaip šis buvo pardavo- 
jamas po $75 pereitą metą 
— musų didžiausios bei vir
šiausios vertės iš tūkstančių 
pasirinkimo po

$35

išOVERKOTAI padaryti 
įvežto “Crombie” — geriau
si pasaulyj — siūti pirmeili- 
nių Amerikos gerų drabužių 
išdirbėjų (mes negalime var- 
tot jų vardo, bet atrasite la- 
belius) — didžiausis pas mus 
parodymas, $10 pigiau nei 
kitoje krautuvėje iSS

Kiti overkotai ir 2-jų kelinių siutai iki $60

Miltvaukee and Ashland Avenues
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIBIIIIIIMIIIIIIIIIIH

Dabar jau atėjo tinkamas laikas skaityti kny
gas. Vakarai pailgėjo ir dar labiau pailgės. Todėl 
kiekvienas žmogus privalėtų skaityti knygas. Kny
gos lavina žmogų Netik lavina, bet suteikia ir daug 
smagumo.

Naujienų knygynas dabar parduoda nekurias 
knygas labai nužeminta kaina. Pasinaudokit proga.

Mes patariame mylintiems skaityti knygas, tuo
jau užsisakyti žemiau paduotą surašą.

. Knygų surašąs:

No.
10
12
13
15
19
21
23
59
62
63
77
83
84
91
93

102
103
104
10’7
108
118
120
121
124
127

Makaro sapnas .........................................
Namelis ant Volgos ................................
Nakvynė ........«...........................................
Pagal Įstatymus ........................................
Pragaro atgijimas ....................................
Revoliucijos žmones .................................
Sapnai ........................................................
Eilėmis ir proza .....\..................................
Keplos Kančios ..........................................
Pirmiejie žiedai ........................... .............
Kiek senovės Grekai ir Romėnai .........
Airija ..........................................................
Chinija ........................................................
Iš muzikos sryties ....................................
Kultūra ir Spauda ....................................
Ko mums reikia pirmiausiai .................
Labdarybė pimviąus ir dabar’................
Moteris ir jos vieta žmonijoje.................
Auginimas ir maitinimas mažų kūdikių 
Džiova ir alkoholis ................ ....................
Koks privalo būti vaikų auginimas .....
Deklamacija ir sceniškoji mimika .........
Tikri juokai ................................................
Svieto pabaiga ...... ..................................
Žydų likimas Gudijoje .............................

Kaina 
... 20c 
... 30 c 
.. 15c 
... 60c 
... 10c 
... 30c 
... 35c 
... 35c 
... 15c 
... 10c 
... 35c 
... 20c 
... 40c 
... 10c 
... 60c 
... 35c 
... 15c 
.... 20c 
... 10c 
... 10c 
... 35c 
... 15c 
... 85c 
.. 15c 
... 10c

JųKaip matote iš surašo, čia yra 25 knygos.
visų kaina $6.75. Bet imant jas visas sykiu, mes 
atiduosime už $3.50. Dar tokio bargeno knygų nie
kad nebuvo. Naudokitės proga. Siųskit tuojau 
pinigus.

' NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 South Halsted Street, Chicago, III

Duokit šviesos saviškiams
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim

teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
dvisavaitini koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 8 doleriai — “Sietyno” 
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-ve, 24. “Sietynui” — Lithuania.

GarsinkitesNaujienose

Didžiausia 
Pinigų 
Siuntimo 
Instaiga 
Amerikoje 
NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntimo 
Skyrius

UŽTIKRINA:
Kad kiekvieną pinigų siun
tinį (perlaidą) Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyrius iš
leidžia Lietuvon ne vėliaus 
kaip ant rytojaus po pinigų 
priėmimo;
kad Naujienų čekiai ir per
laidos apmokama Lietuvo
je iki paskutinio skatiko; 
čekiai betgi turi būti mai
nomi tiktai Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banke 
ar jo skyriuose;
kad Naujienų siunčiamus 
pinigus Lietuvoje išmoka 
tuojaus, kaip tik pinigų pa
ėmėjas atsiliepia į Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban
ko pranešimą, kad pinigai 
atėjo,' arba pats kreipiasi į 
banką, paduodamas Naujie
nų kvito numerį. .

Naujienos siunčiirpfnigus Lie
tuvon perlaidomis, čekiais ir 
kablegramomis.

Iki rugsėjo mėnesio 1921 m. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius yra pasiuntęs Lietuvon 
žmonių pinigų apie 30,000,00tf 
auksinų, ir visi siųstieji pinigai 
pasiekė Lietuvą greitai ir buvo 
pilnai išmokėti per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką.
Siųskite pinigus Lietuvon per 
Naujienų Pinigų Siuntime Sky
rių, jeigu norite, kad jie grei
tai, teisingai, be klapato butų 
išmokėti Lietuvoje .

Naujienų Pinigų Siunt.
Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

NAUJIENOS
Didžiausias Lietuvių 

Dienraštis

Nei vienas lietuvis 
negali būti 
be Naujienų

Kas dar nėra Naujienų skaitytoju, 
malonės atsiųsti Naujienoms savo 
adresą, o gaus porą Naujienų 
numerių pasižiurėjinvui — dykai.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 

Chicago, Rl.

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

f
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CHICAGOS
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bus šventė. Visa Chicago yra 
kviečiama atsilankyti ir musų 
pasižiūrėti ir save parodyti — 
aštuonioliktos gatvės apielinkė
je-

Pašautai grąžinančią laišku 
rašėjas.

Skerdyklos rengiasi 
kapoti algas.

M oratore Giedos Darbininkų 
Susirinkime Nusiginklavimo 

Reikalauti.

Ir vėl skerdyklų baronai 
giasi darbininkams algas 

kapoti.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
pernai sakė, kad tik cocialpa- 
triotanis reikalinga lietuvių kai 
bą žinoti, o “tikri” proletarai 
turi jnokytis tik išimtinai “sa
vo” tėvynės Maskvos kalbą, 
dabar jau net ir jie patys stei
gia lietuvių kalbos pamokas ir 
agituoja unijos marius jas lan
kyli. Tai labai pagirtina.

šiame susirinkime tapo iš
rinkti skyriaus viršininkai 1922 
rienrs melams. Polam pabai
gus svarstyti bėgamuosius lo
kalo reikalus, susirinkimas už
daryta.

IVie progos turiu patėmyti, 
kad šis lietuvių skyrius turi 
blogą nusistatymą laikyti sa
vo mėnesinius susirinkimus tuo 
pat laiku, kuomet “Joint Board” 
rengia ("arniens Auditorium 
taip vadinamais apšvietos va
karus ir kur visų lokalų na
riai privalėtų lankyti, nes to
nais esti gerų kalbėtojų ir gra
žus muzikos programai. Taigi 
ar negeriaus butų susirinkimą 
laikyti kitoj djenoj, arba savai
tėj, nes j tegu nariai eis į kon
certą, lai jie turi apleisti loka-

Atsiimkit laiškus iš ^ojpjpĮgįĮj jįj
1

/^DR.HERZMAN-^M
Ii RUSUOS

Persikill neo 8412 £o. Halsted St 
»o No. 8818 So. Halsted Si.

Morai lletuvianm iinomae per n 
meta kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas Ir akuioria,

Gydo aitrias ir chrenlikai ligai, 
vyrą, motorą ir vaiką, pagal aae- 
jausias metodai K-Ray k kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1125 W. 
IBth St., netoli Fisk St.

VAAANDOSi Nū* Ii—12 pietą, 
ir nuo 6 Iki 8 vaL vakarais.

( Dienomis: Danai 
8110 arba 857

Naktimis! Drezel
____ _ 050 - Drovu 4186 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

Nogale Zari, vertelga, gavo 
grasinantį laišką, liepiantį jam 
lindėti pažymėton vieton $500, 
prie Elnnvood Park Kapinių. 
Jis apie tai pranešė policijai 
ir, jai pasislėpus netoli los 
vietos, nunešė baksi ūkų, buk 
tai su $500. Už kiek laiko at
ėjo Mielinei Kapomle, 2432 N. 
77tos gat., ir pasiėmė tą bak- 
siuką. Policija paliepė jam pa
siduoti, bet jis bandė dar pa
bėgti ir tapo (galvon pašautas. 
Sakoma, kad gal mirs.

S .1 ■■■- ...................... m .■•■■■■■■ .1 Mh — — ą

MMo 
Lietuvon

Šie laiškai yra atėję Iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j į paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

Chicagos Operos kompanijos 
žvaigždė Lucien Muratore gie
dos (raneuzų ir italų melodijas 
didžioj <lemonstracijoj nusi
ginklavimo naudon, kurią su
rengė Chicagos Darbo Fede

racija “Car Men” Auditorijoj, 
kampas Ashland avė. ir Van 
Burcn gat., Paliaubų Damą, 
Penktadienį, alpkr. 11 <1. 8 v. v.

Apie dabartinę pasaulio pa
dėtį ir nusiginklavimo reika
lingumą kalbės buvusis Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus dar
buotės vedėjas Rusijoje Ray- 
mond Robins, Hull House ve
dėja Jane Adams ir Chicagos

>us su‘n*1’ i Darbo Federacijos prezidentas 
į tai, i ’ jojM1 Fitopatrick.

šilą susirinkimą rengia Chi- 
Oai-bo Fcderacijn, Chica— 

gos Moterų Amatinių Unijų Ly
ga ir Illinois valstijos Darbo 
Federacija, Rengėjai kviečia 
atsilankyti į susirinkimą visus 
be atsižiūrėjimo į tai, prie ko
kių darbininkų organizacijų jič 
nepriklausytų, kadangi reikala
vimas nusiginklavimo yra savr- 
bus visiems lygiai. Jokios 4- 
žangos nebus. Muratore giedos 
pradžioj, tatai patartina vi
siems ateiti anksti.

ren-
nu-

Pakaunių Ir skerdyklų baro
nai pranešė, kad jie yra “pri- 
versti’” tuoj aus nukapoti darbi
ninkų algas.

Tuo tikslu buvo vakar su
šaukti darbininkų komitetų na
riai nuo S\vifto, Arui o u ix) ir 
\Vilsono dirbtuvių aptarti pro- 
ponuojamą algų nukupojimą.

Sako, kad algų nukapojimas 
palies apie šimtą tūkstančių

Lietuviu Rateliuose
RUBSIUVIV SUSIRINKIMAS.

Arbuceuskis Vladlslau 
Augaitis Joezeph 
Bamatunis George 
Belkes A.
Cilinskas Jozapas 
Darguži Mrs. S. 
Dunuuskis Izydorius 
Esakaitis Matausas 
Fetingis Carol 
Gaidelis* Antenas 
Galvanauskas Varanika

darbininkų.
Darbininkų algos 

žinios atsižvelgiant 
pelno dabar skerdyklų baro
nai turi. Jeigu ir išmokėjimo 

tlin&s su tc-ik los
ninku ir kompanijų komitetų 
nariams, kurie pagal jas spręs 
kaip daug bus galimu darbi
ninkams algas sumažinti.

Kol komiteto narai ištirs, ar 
yra reikalas sumažinti darbi
ninkams algas, užims apie sa-

Skerdyklų baronų viršinin
kai į tai žiuri pesimistiškai. Jie 
yra įsitikinę, kad kuomet bus 
lukiškai darbininkams prirody
ta, tai jie, girdi, ir patys pa
prašys sau algas nukapoti.

Darbininkai dabar gauna nuo 
45 iki 82 centų valanadi.

Įsipjovė sau pirštą ir pasimirė.

IR MUSŲ GATVĖJE BUS 
ŠVENTĖ”.

Harold Yoiung, 25 metų am
žiaus, 3617 W. 64 Place, įsi
pjovė sau pirštą ir. pasimirė. 
Jo mirties priežastis — užsi- 
nuodijimas kraujo.

Praeitą penktadienį, lapkri
čio 4 d., Unijos svetainėje, 1564 
N. RoJ)ey gat., įvyko Rubsiuvių 
Unijos Lietuvių 26(.bto Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas, kurį 
atidarė skyriaus pirmininkas. 
Ruštininkas perskaitė praeito 
susirinkimo tarimus, kurie ta- 

po priimti.
Ttdiaus sekė valdybos ir ko

misijų raportai. Pirmiausiai 
pranešė valdyba, kad jinai jau 
neužilgo užbaigs savo tarnys
tę, nes jau metui Iktigiasi. O 
šiaip tai nebuvo jokių įvykių, 
todėl jai ir nebuvo kas veikti.
Paskum išdavė raportą, taip 

vadinama, apšvietos komisija. 
Jinai pranešė, kad da nėra su
rengusi nė prakalbų, nė šiaip 
moksliškų pretekcijų, bei pa
skaitų, nes iki šiol dar vis bu
vo tani nepatogus laikas — 
per šiltas oras. Bet dabar 
greitoj ateity bus parengta 
tuvių kalbos pamokos. Čia 
riu pastebėti, kad šitokis
manymas, mokytis lietuvių 
kalbos (gramatikos), jau buvo 
pirmeivių unijistų lokalo susi
rinkime suvilk metai atgal į- 
neštas, bet tais laikais bolševi
kai unijistai didžiuma balsų ' 
atmetė, sakydami, kad, girdi, 
mums, proletarams nereikia 
mokytis lietuvių kalbos ir raš
to, nes mes važiuosime į musų 
tėvynę, Maskvą; lietuvių kal
bos gramatikos nori mokytis 
tiktai socialpatriotai, nes jie 
mano grįsti Lietuvon ir tenai 
tarnauti buožių-valdžiai, — te
gul jie sau ir įsisteigia tokią 
mokyklą. O nuims tik reikia 
kviesti <lraugą Jukelį, tegul jis 
mums papasakoja, ar gera 
Amalgameitų unija. — Bet 
šiandien jau viskas kitai]) vir
to; tie patys bolševikai, kurie

Tnini ]>riižnlinl<imo tna klin
tis. —Siuvėjas.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
s—*.

Naujienų 2(>2 nu m. minėda
mas vardus draugijų prisidėju
sių prie Lietuvių Auditorium 
korporacijos, klaidingai padė
jau Š. P. Nekalto Prasidėjimo 
draugijos vardą. Turėjo būti: 
Ketvirto Wardo P. ir P. Kliu- 
bas, pirkęs Šerų už $5(X), ir 
Birulės Kalno draugija už 50 
dol. — K. Vidas.

902
905
907
909
919
922
920
934
935
939
941
942 Garizas Ignat
943 Gailejti Agota
949 .Taksas Peter
951 Jankauski Jacob
955 Katkus Juozas
956
958
959
960
961 Kegljeviki Mafija
963 Kendra Jakob
964 Kiezelus Adomas

K oJCfcJiA'k.ivfi .J. A..
Kuzma Juozapai
Kuzma Juozapas
Lenkis Franc.
Maculis Kazimer 
Maloneitaksi Juazu 
Mazeikione Elzbieta 
Markavicie Antonas 
Nizinskas J.

. Pacovvicze Daminikas 
Pawris Peter 
Paburnas T. 
Patunvsis J.
Paukšti Gabrijelius 
Petruškevičiui Jonas 
Pucevic Vladislav 
Ringis Anton

Kaminskiene Palionija 
Katoluikaa Augustinas 
Kemeckis V. ( 
Katulinikui Augustinui

Pinigus iš Rockfordi 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau» 
aką, Rockford Real Ea 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi<- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsfc 
koma.

Siųskite pinigus Lfe 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

(TolophoBaii

I. SHUSHO 
MUSERKA
Taria patyrimą 

Motorą Ugose; ru- 
pcetiaga! prižiu
rto ligonę Ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 8. Stato 84

tapo iš-

“Naujienų” apielinkė gali da
bar pasakyti “ir musų gatvėje 
bus šventė!”

. Kadangi tikrai visa Halsted 
gatve apie “Naujienas1
puošta vėliavomis ir bus ap
šviesta gausiai elektros švieso
mis nuo 16-tos gatvės iki di
džiojo Halsted gatvės tilto.

Šio ploto Halsted gatvės 
šventę surengė Halsted gatvės 

' biznierių asociacija. Prię gat
vės išpuošimo prisidėjo visi 
biznieriai, kurie turi savo krau
tuves šioj apielinkėje.

šventė nepasibaigs gatvės 
išpuošimu. Bus taipgi didelių 
apeigų, įvairių pramogų, o 
svarbiausia tai butf dovanų iš
lošimas, kurs įvyks t rods In-

Norėjo pamatyti Foš’ą 
neteko rankų.

E. Smiltį, 315 E. 22-ros 
norėjo pamatyti Fošą ir 
Michigan bou'levavdo irtaip

E. 9-los gat. taj>o įsisiūbavu
sios -minios apmindytas, kada 
jis parpuolė gatvėj. Gi kada 
nuvežė jį ligoninėn, pasirodė,

ir šiaip pavojingai sužeistas.

Besakydamas prakalbą, 
krito negyvas.

Lucien Stezzins, 69 metų 
unžiaus, sakydamas prakalbą 

yra valgykla. Dovanas sudėjo Į Antropologijos Draugystės su- 
biznieriai. Tarp dovanų pažy-! ‘irinkime Mosonic Temple lai
mėtinas yra puikus pianas, ku- (o negyvas. Buvo jam pašauk

ta gydytojas, bet jau buvo 
pervėlu. Jo staigios mirties 

nežinoma.

tai 
lie
tu* 
su-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

971 2
972 : 
974 
978 : 
982 
983 
987: 
904 : 
998 
1004 
1005 
1007 
1008 
1009 
1010 
1015 
1022 
1025 Rosinskieni Marijona 
1040 Skipitis Augustainas 
1043 
1045 
1048 
1055 
1056 Teseny Marcyona 
1061 Tu rasas Frenkis 
1066 Vanagaite Rozalija 
1076 Jozapaito Eni

Stąsjulaitis Dominikos 
Stirene M. Ursiule 
Šteinui Antonui 
Taloskauskiene Maryiona

it

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PI? IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi* 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, I1L

DR. CHARLES SEGAL 
mdktilraoja 15 metai 

Ofisai
472® So. Ashland AveM 1 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką. Vjriiką k 
Vaiką Lirą.

OFISO VALANDOS 1
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Dd 
6 vai. po plot ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 VaL 

valandos ryto iki 1 vaL po pilt.
Telefonas Dreael 2880

Or. Maurice Kalni

niLIJt) i minuK

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

U. S. Armijos Tavorai
Prisirengk pasitikt ateinantį šaltą orą

100,000 militarių porų čevėrykų — $1.50 iki $2.50 
Puikiausi pasauli čeverykai.

60,000 storų vilnonių pančiakų, 3. poros už' $1.00 
50,000 vilnonių blanketų $2.95 iki $3.95.

— Taipgi —
O. D. marškiniai, nuo lietaus apsiautalai, O. D.' overkotai, kaili

niai, pleškiniai diržai, užsimaunamos kepurės, vilnoniais pamušalais1 
apatiniai, pavieniai matrasai, vilnonės kepurės, pirštines, kailiais pa
muštos kamzelkos, .overolai, rūbiniai čeverykai, įrankiams skrynelės, 
arkliams šerti maišeliai ir tt. ’

Parduodame wholesalo bei reatail. Rašyk mums pirm negu pirk
sit kitur. 1 .

Atdara iki 7 vai. vak. kasdieną ir nedalioms iki 2 vai.

United Mercantile Distributing Co
649 W. Koosevelt Rd.

tamentinė krautuvė.

15as Metinis Išpardavimas
Musų peršistatymas publikai visų vadovaujamu pho- 
nographų ir rakandų išdirbyscių.

Nupirks didelį Phonographa 
1922 modelio, kuri:; grajina visokio išdirbimo 
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant 
10 metų. Šių phonographų reguliare kainu nuo

$125 iki $150
Tik 500 phonogrophų su tokia Tik $34kaina.

|f|-l T||| JwhU pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno iiri TIII 
VrLIlJl ta‘P«* daimanto adata su kiekvienu yri .
■ K-LI Ui phonographu. Ateikite pas mus ir mes ■ w 

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GAU GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

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

K^-tik GavaalL. 
Lietuvos

Penkias knygutes nesenai iš
leistas Lietuvos Socialde

mokratų Partijos.
1.

Kelias Į Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Bauer.

Versta iš vokiečių kalbos.
šiame veikale aprašo opiau

sius Šių dienų klausimus, pri
taikomus Lietuvos socializaci- 
jai. Verta didžiausios domos. 
Kaina — 35 centai.

2.
Kas tai yra Socializacija. 

Parašė K. Kautski.
Versta iš vokiečių kalbos.

Ši knygutė yra taip aiški ir 
naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na — 35 centai.

3.
Vokiečių Nepriklausomųjų Soci

aldemokratų veikimo Pro
gramas.

Šioje knygelėje darbininkai 
ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvienas. Kaina 35 centai.

4. 
Pasakos.

Parašė Kaulas Kemeklis.
Tai yra paskiausias leidinys. 

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos — 1921 metų.

Ši knygele turi 32 puslapiu. 
Parašyta bėgamu momentu. Pil
na įronijos. Labai graži kalba. 
Kas šią knygelę perskaitys, su- 
sfyažins su visa Lietuvos poli
tika ir valdininkų veikimu. Šią 
knygelę privalėtų perskaityti 
kiekvienas. Kaina 35 centai.

5.
Steigiamojo Seimo Socialde

mokratų Frakcijos
Dekleracija.

Pareikšta seinvo 'pasėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų 
balsas į liaudį jų atstovo lupo
mis. Kaina 20 centų.

Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.

Naujieny Knygynas, 
1739 So. Halsted St.,

Tai. Anatin 737
DR. M AR Y A

Kątik mgrjio II Californljos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

I2D8 W. Harrisoa St
Valandosi 8—12 kasdieną Ir •—9 

vakare iiskiriant nodildientua.
- - ..... ------------------- ---

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

8347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

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

Tel.i CanaJ 279
✓

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.

Pričmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų. 
Chicago, 111. 

■ —..................

i DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 Bo. Halsted SU Chicago, IIL 
kampa* 18th St.

Phono Caual 267

arti 47-tos gatvla

iiiiiiiiiitiaiiii
Telefonas i Boulevard 7042

Telefonas Pullinan 858
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavys Denttstaa 
10801 80. Michiga* Av., Roeelaad. 

Valandos: 9 ryte iki 12 dieną 
Mae 1 po pietą Iki 9 vakare.

OR. C. Z. VEZELIS
Lletarii Dantistai

■■■■■■

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

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

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

Siutai ir overkotal nuo $12.50 ir 
auglčiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augičiau. *
Vaikams drabužiai, trunka! k Va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau. 

si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras Iki 9 vaL, 

ned. iki 6 vai,
S. GORDON, 

1415 S. Halsted St.
Phonsl Cinai ~



NAUJIENOS, Chicago, III.

Musų Moterims PRANEŠIMAI. APSIVEDIMAI. AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
SUKNELE MERGAITĖMS — 

No. 1165.

1163

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
įvyks septiutadienyj, lapkričio 27 d., 
Liuosybės svet., po num. 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto. 
Visos* kuopos malonėkite išrinkti de
legatus, nes ši kpnferencija turės iš
rinkti naują Centralinį Komitetą 
1922 m. ir daug kitų svarbių reikah 
aptarti. — J. J. Čeponis, sekr.

“Kardo” Vakaras su didelėm dova
nom įvvks sekmadieny, lapkr. 13, Mel
dažio salėj, 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
lygiai 7 v. v. Kalbės adv. K. Gugis, 
nesenai grįžęs iš Lietuvos. Bus kru- 
tamieji paveikslai; kun. Bimbos pa
mokslas; dainos; šokiai. Kiekvienas 
pirkęs bilietą vakarui gaus Laisvama
nių Kalendorių 1922 m. dovanai.

Rengimo Komitetas.

Harvey, III. — Didelį Balių rengia 
S. L. A. 289 Kuopa šeštadienį, lapkr. 
12, Joe Pconkos salėj, 15709 Halsted 
St. Pradžia 7 v. vak. Kviečiame 
Harvey ir apielinkės lietuvius gausi/ii
atsilankyti. — Komitetas.

JIEŠKAU MERGINOS AR MO- 
ters, apsi vedimui, turi būt nemažo 
ūgio ir apvali kūniškai. Vesiu iš pa- 
dabonts ir dėl padabonės, o ne kitaip. 
Nepaisau kuom ji yra, ar buvus, pai
sau — kuom žada būt; turi būt atvira 
nes dangstymasi, ar nudavimai neve
da ant gero. Paveikslus grąžinsiu. 
Rašykit 443 Naujienos.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS KAMBARYS 

vienam arba dviem vyrams. Ga
ru šildomas, elektros šviesa. At
sišaukite, 3261 S. Halsted St, 
ant 3 lubų, Yards 3861.

ISRENDAVOJIMUI

ši daili liuosa suknelė yra pasiūta 
iš dvejopos materijos, ir labai pritin
ka/ jaunom panelėm.

Tokiai suknelei pavyzdys No. 1165 
sukirptos mieros nuo 2 iki 10 metų. 
Sukniai 4 metų mergaitei reikia 1H 
jardo 32 colių materijos ir % jardo 
32 colių rašytos materijos.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę Ir aiškų adresą ir, įdėjus j 
knnvartą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliai'' ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip nfadreaavna; NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

S. A. L. Ex-Kareiviai ruošia lap
kričio 11 d. (pėtnyčioj) iškilmingą 
Karo Paliaubų Dienos paminėjimą 
šv. Jurgio Parap. salėj, Bridgeporte. 
Programan įeina prakalbos, solistų ir 
chorų dainos, taipgi kareivių parodas 

' — mllitarv honors. Po to muzika ir 
šokiai. Kviečiame publiką kuoskait- 
lingiausiai atsilankvti.

— Ex-Kareivių Org.

ANT RENDOS 4 KAMBARIŲ 
fintas, elektra, vanos, gasas, pe
čiu šildomi kambariai. Rendos 
$25.00, Ona Biliūnas, 442f8 So. 
Richmond, St., 1 f’l.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

■JJ

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, BĮ 

čia įdedu 15 ir p*"’au at»
siųsti man pavyzdį No. 1165

Mieros metų

(Vardas ir pavardfl)

(Adresas)

(Miestas ir Vaht.)

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”

Pranešimas
Liet. Darbininku Tary 

bos Konferencija.

Liet. Am. Rūbų IŠdirbimo B-vės 
extra susirinkimas bus lapkričio 11, 
7:30 v. vakaro, Meldažio svet., 2244 
W. 23rd Place. Kiekvieno b-vės dali
ninko yra būtina pareiga dalyvauti, 
nes valdyba praneš didžiai svarbių 
žinių iš b-vės veikimo.

— G. J. Stungis, sekr.

REIKIA PATYRUSIOS Mo
teries išskirt senas vilnas.

NORTIIERS PAPER STOCK 
COMPANY 

1408 Center St.

Vyskupo Valančausko Paš. Draugy
stės mėnesinis susirinkimas įvyks lap
kričio 13 d., 1 vai. po piet, A. Urbono 
svet., 3338 So. Aubum Avė. Nauji 
nariai, katrie prisirašėte Mildos svet. 
atsilankykite visi laiku.

— J. Shedlauskas, Nut. Raš.

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

J. DOBROVOLSKIS, 
2257 W. 23rd PI. 

Klauskite bučemėj.

Town of Lake. — Dr-stė D. L. K. 
Mindaugio No. 1 laikis mėnesinį su
sirinkimą sekmadienj, lapkričio 13 d., 

i 2 vai. po pietų. J. Zalundausko svet., 
4501 So. Hermitage Av. Visi nariai 
kviečiami susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Nut. Rašt. A. Jesaitis.

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
savo .susirinkimą sekmadienį, lapkr. 
13 d., kaip 1 vai. po pietų Mark White 
Sųuare Knygyne (29-ta ir Halsted). 
Kviečiamos visos narės dalyvauti. 
Nuo šio laiko reguliariai draugijos su
sirinkimai bus visados Čia laikomi 
antrą sekmadienj kiekvieno mėnesio.

— Valdyba.

Lietuvių švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas sekmadienį, lapkr. 13, 7:30 v. 
v. Ravmond Chapel svet., 816 W. 31 
St. “ 
nų. 
ti.

Bus geri kalbėtojai, taipgi dai- 
Kviečiame skaitlingai atsilanky- 

Įžanga nemokama.
— Komitetas.Chicagcs Lietuvių Darbininkų 

Tarybos konferenciją jvyks ne
dėlioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 Gedminas jieško savo švogerio Alek-
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LEONAS BEIšfiNAS IR VILIMAS

sandro Janušo, Kauno rėd., Šiaulių 
apskr. Triškių miestelio. Girdėjom-, 

t .buk gyvena Indiana Harbor, Ind. Ma-
DrauglJOS ir kuopos plikiau- lonės pats atsišaukti, arba žinanti jį 

sančioa nrba norinčios priklaus}-- taik*is Le»nas Beis^na, 3938
1 1 Irti mmAn/L In/hano HnrlvAr l»w<

ti Ch. k D. Tarybai, malonėkite
išrinkti atstovus j konferenciją

West 23 Place,

Drummond St., Indiana Harbor, Ind.

išrinkti atstovus į konferenciją Balius, su progmamu, — rengia Su- 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų Draugijų. * Svetainėj Statyti sekmadienj, lapkr.
50 nanų arba dalies) ir pnsi- 13, Mildos salėj, 3142 S. Halsted St. 
dėt prie to didelio judėjimo, ku- Krečiamo lietuvius gausiai atsilan- 

J kyti. ’ — Valdyba.riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba. Rusų debatai. šeštadienį, lapkr. 
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, Hu}1 House Bowen Hali, 800 So. 

Halsted, įvyks debatai tema: Ar rei
kia tikėt į Dievą? Tikėjimo pusę 
gins Žinomas amerikietis misijonie- 
rius John Johnsonas, jo aponentu bus 

Debatai eis
Pradžia lygiai 8 v. va- 

— Rengimo K-tas.

PRANEŠIMAS
Apie Bijūnėlio Vakarą. ...... ...................

Pirmutinė lietuvių vaikų smuikorių juristas D.” J. Orlovskiš. 
orkesrta po vadovyste Vladimiro Va- ruSų kalba. ~ 
roniezo pasirodys Bijūnėlio vakarėlyj, karo, 
kurs įvyks lapkričio 13 d., 1921, Liuo- 
svbės svetainėje, 1822 Wabansia Av. ’ 
Bijūnėlio vakarėlyje, p-lės A. Visčiu- 1 
liūtei vadovaujant, bus atlikta daug 
kitų indomiu numerių.’ Visi aktoriai 
bus nvaži Bijūnėlio nariai ir narės 
Pradžia 6 vai. vakare.

Teatr. Kliubas “Lietuva 
savo mėnesinį susirinkimą 
nį, lapkr. 11, 8 v. v. šv. 
parap. salėj. Visi nariai 
susirinkti. — N.

laikys 
penktadie- 

Kryžiaus 
kviečiami 

K. Rašt.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
šeimyniška vakarą šeštadienį, lapkri
čio 12 d., Mark White Sųuare didžio
joj salėj. Pradžia 7 v. vak. Kvie
čiame lietuvių visuomenę gausiai at
silankyti. įžanga nemokam-a.

— Komisija.

North Side. — L. G. D. 47 Skyr. 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, lap. 13, Liuosybės Svet., 

Visi draugai ir 
susirinkti, yra

I seKmaiuenj, lap. 10 
11822 Wabansia Av. 

Draugų atidai. — Lietuvos Duktė- draugės malonėkit 
rų dr-ja rengia šeiminišką vakarą lap- daug svarbių reikalų, 
kričio 12 d., 7 vai. vak., didžiojoj Sekr. J. Čepaitis.
Mark White Sauare svet.. 29 ir Hal
sted gatvės. Visus kviečiame daly- . 
vauti Šiame vakare, o draugija steng
sis visus užganėdinti. Jžanga dykai.

— Komitetai*. |
ASMENŲ JIESKOJIMAl
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO Jo-

Chicagos Lietuvių Drangijo® Savi- no Barpšio, paeina iš Kauno rėd., Ra- 
fvrpinės Pašalpos mėnesinis susirin- šeinių pav., Gargždų pay., Girininkų 
kimas bus laikomas sekmadieni, lankr. meciedžio. Girdėjau, kad gyveno Bo- 
13, 2 v. po nietų Związek Pnlek salėi. žtone, Mass. Tunu labai svarbų rei- 
1315 N. Ashland Av. Visi Mariai kalą kashnk giminių Lietuvoje. Mel- 
malončkit susirinkt, vra daug svarbių džiu pačiam atsišaukti arba žinantieji 
dalykų svarstyt. — Rašt. A. Shimas. man pranešti už ką busiu labai dėkin-

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 
dalyvuma lietuviai, Rusai, Slavai, Žy
dai ir italai . Mylintys gražius dai
navimus ir muziką maloniai kviečia
mi atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

gas. Petras Barpšis, 1750 So. Union 
I Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU LIUDVIKO LENKUČIO. 
1913 metais gyveno pas farmerį kur 
tai apie Cherry, III. Turiu svarbų 
reikalą, malonėkite atsišaukti.

PIJUS G. ALEKSYNAS 
1516 — 14th Avė. 

•Rockford, III.

REIKIA PATYRUSIOS LIE- 
;uvės pardavėjos; darbas ant 

visados, gera užmokestis, B. <fc C. 
Beck’s Dept. Store, 3645 S. Hal
sted St., Tel.: Yards 1322

REIKIA SUAUGUSIOS Mo
teries prie mažos šeimynos.

1711 N. Ash'lancĮ A Ve.
Phone Heymarket 4740

REIKALINGA šEIMYNINKfi mer
gina ar našlė prie namų darbo. Leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

REIKIA MERGINOS ARBA MO- 
ters prie namų darbo. Ne jaunesnę 
kaip 18 metų.

Atsišaukite
MRS. FRANK BRASUS, 

139 E. 107 St. 
Roseland, III.

Phone Pullman 945.

DIDELIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

75 VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 
mažiau nei $500

Atdara dienomis, vakarais ir 
nedėliomis

ATEIKIT ANKSTI!
Užmiesčio biznis priimamas 

$285.00 
. 100.00 
. 280.00 

200.00 
105.00 
190.00 

. 495.00 

. 225.00 
120.00 
120.00 

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

. 100.00 
290.00 

. 295.00 
495.00 
825.00 
190.00 
100.00 
125.00 
390.00 
165.00 
225.00 
180.00 
395.00 
400.00 
400.00 
125.00 
175.00 
495.00 
240.00 
125.00 
495.00 
100.00 
155.00 
100.00 
260 00 
225.00 
195.00 
225.00 
285.00 
100.00 
160.00 
100.00 
125.00 
390.00 
165.00 
225.00 
180.00 
395.00 
400.00 
1,25.00 
175.00 
495.00 
240.00 
495.00 
125.00 
100.00 
155.00 
160.00 
260.00 
225.00 
195.00 
225 00 
215.00 
220.00 
225.00

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

5501 S. Wood St.

PARDAVIMUI ‘
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

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

3759 Wallace St.

Pėtnyčia, Lapkričio 11, 1921

NAMAI-ZEME?

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

Willys Knight Touring...........
Reo Touring mažas ..................
Buick, 4 cil., 5 pas.....................
Jeffery, 5 pas.............................
Maxwell Touring ......................
Overland Chuminy Rdstr .......
Oldsmobile, 8 cil., Touring......
Buick, 5 pas................................
studebaker, 5 pas......................
Jeffery, 7 pas.............................
Saxon Roadster ........................
Paige Touring ..............w.........
Studebaker, 7 pas.....................
Hudson Town Car (Taxi) .......
Chevrolet Touring .... . ..........
Elgin, (naujai malevotas) .......
Grant Touring ..........................
Regai Touring ..........................
Scripps-Booth Roadster...........
Cace Touring, 5 pas.................
Overland Touring......................
Grant Touring ..........................
Oakland Roadster......................
Mitchell Chummy Roadster .... 
Allen Touring, 5 pas.................
Studebaker, 5 pas.....................
Moline Knight ...........  /...
Metz Touring .......................
Mitchell, 7 pas. ..........................
Reo Touring, 5 pas.....................
Buick Roadster..... ................. ....
Veilie, 5 pas.................................
Haynes, 5 pas.............................
Dodge (žieminiu viršum) .......
Chandler Touring......................
Overland Touring ......................
Maxwell Touring ......................
Cnle Touring ..............................
Chevrolet Touring ...................
Paige Touring. 5 pas.................
Mitchell Touring (naujai mal.) 
Overland Touring, 5 pas..........
Studebaker. 5 pas.....................
Chevrolet Touring ...................
Buick, 5 nas.................................
Scrinps-Booth Roadster ...........
Buick Roadster..........................
Chevrolet Touring ..................
Willvs Knight Touring ...........
Reo Touring ..............................
Paige Touring .......................
Moline Knight ..........................
Metz Touring............:.................
Mitchell, 7 pas.............................
Reo Touring, 5 pas................—
Buick Roadster ...i......................
Velie, 5 pas.................................
Hoynes, 5 pas. ...,......................
Chandler Touring.......................
Overland Touring ...... ............
Maxwell Touring ...................
Cnle Touring.......r.... ........... ......
Chevrolet Touring, ...................
Mitchell Touring (naujai mal.) 
Paige Touring, 5 pas.................
Overland Touring, 5 pas..........
Studebaker, 5 pas. ...................
Chevrolet Touring ...................
Buick, 5 pas. ..............................
Scripps-Booth Roądster ...........
Buick Roadster..... .....................
Chevrolet Touring ....................
Chalrners (Sedan viršus) .......
Reo Touring Car ......................
Grant Touring ...........................

Ateikite prisirengę pirkti ir važiuo
ti mvlimu karu namon. Tšmokesčial 
atsakantiems žmonėms. Senų karų 
neimam i pvainųs. jei tik butų ganėti
nai dideli perdirbt i trokus.

Užmiesčio biznis priimamas 
MITCITRLL AUTO COMPANY 

{steigta 17 metų 
2328 Michigan Avė. 

Atdara dienomis, vakarais ir 
nedėliomis

PARDAVIMUI BUČERNfi UŽ 
i $3,200, renda pigi, biznis išdirbtas, 
yra garo šiluma ir išmokinsiu biznio. 

I Gera proga padaryti pinigo, atsifiau- 
kit greit, nes važiuoju Lietuvon.

Phone Pullman 4699, arba atsišau- 
kit į Naujienas 440.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis išdirbtas per' 
daugelį metų, parduosiu pigiai. 
Pardavimo priežastis patirsi t 
ant vietos. 3248 S." Tame St.

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

Atsišaukite į Naujienų ofisą klaus
dami 435.

PARDAVIMŲ! SlALIUNAS, 
minkštų gėrimų ir restauran
tas Apleidžiu miestą. Atsišau- 
kit

6759 S. Halsted St.

‘ PARDAVIMUI SALIUNAS, 
gera vieta.

Atsišaukite
3858 W. North Avė.

DIDELIS BARGENAS i
Gerai įrengtas muro namas 6 fla

tų ir 2 aukštų medinis namas pečium 
apSildomas 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

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Brigh- 
ton Parke — pardavimai naujas mū
rinis namas 3-jų pagyvenimų po G 
kambarius: elektros šviesa, maudy
nės, ir visi naujausios mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio namo, loto, automobi
lio, ar kokio biznio.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI BAKERNfi. 
FRANK DOHNAL, 

2738 W. 38th St.
NAMAI-ZEME.

PONO RANDAUNINKO ATIDAI 
$5 iki $10 į mėnesį nupirks U arba 
% akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.

i Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė-
PARDAVIMUI BUCERNR ir

grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz- žilai. Imkit Archer Av. karą. Kreip- 
nis senas ir geras. k",s arba ra6ykit-

1949 Canalport Avė.

PARDAVIMUI GROSERNP. 
geroj vietoj, geri fixture. Par
duosiu pigei. Priožastį pardavimo 
patirsite ant vietas. Atsišaukite 
4618 S. VVestern Avė.

NAMAI—ŽEMĖ. 
BARGENAI

4 kambarių mūrinis namelis: elek
tros šviesa, telefonas, vandens suros, 
7 pėdų skiepas, 5 metai kaip statytas; 
2 blokai nuo Archer Avė. gatvekarių. 
Kaina $3,350. Imokčt $700, likusius 
kain renda. Priimame lotą ar auto
mobilių $500 vertės.

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

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

TIKRAS 
IŠPARDAVIMAS

Kad loska, palyginkit šias kainas 
su viskuo, kas tik garsinama. Nie
kad pirmiau neturėjote tokios pro
gos nusipirkti automobilių už šias že
mas kainas. Atdara visą dieną ir ne- 
dėlioms.
1919 
1917 
1920 
1920 
1917 
1920
1919 
1922

Oakland touring ..............
Oakland touring ...............
Oakland Roadster ............
Oakland touring ...............
Studebaker touring ..........
Oakland sedan ...................
Oakland sedan ...................
Oakland tour. demo...........
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Dirbtuvės šaka 
OAKLAND MOTOR CAR CO. 

2426-28 Michigan Avė. 
Columet 5310.

RAKANDAI
REIKIA JAUNO VYRO dirb

ti bankoj. Pirmenybė turinčiam 
patyrimą, atsišaukite ypatiškai.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St.

REIKIA SALESMANŲ; NORIME 
trijų gabių vyrų užpildymui musų or
ganizacijos. Myli dirbti ir sekti nu
rodymus. Jei taip, mes galime už- 
tikrint pasisekimą, kuris atneš gerą 
pelną. f Mes prigol besime pardavot. 
Matykit M r. Schvvarty —• Bond Dept. 

16th St. State Bank
Šiaurvakarinis kampas 16-os gat

vės ir St. Louis Avė. Vai.: nuo' 9 
iki 12 ryto ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Ned.: nuo 9 vai. iki 12 pietų.

REIKIA SIUVĖJO - KRIAU- 
ČIAUS. Atsišaukite tuojaus.

751 W. 32nd St. ,
Phone Yards 6146

AUTOMOBILIAI

$.300 
150 
500 
400 
150 
850 
500 
850

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai, turi būt parduoti už bi- 
lę sąžiningą pasiūlymą. Sėklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas, kaurai, davenport, 
etc. Parduosimo ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsų* 
phonographas su rekordais ir dai-’ 
manto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

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

PARDAVIMUI
PROGA I 50 METŲ; MOTERIŠKŲ 

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

BUFFENSTEIN
3447 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 1031

3 pagyvenimu mūrinis namas po 5 
kambarius: elektros šviesa, gasas. 
maudynės, viskas išmokėta, 6 metai 
kaip statytas. Rendos neša $85 į 
menesį. Kaina $8.150. Galima nu
pirkti su mažu imokėjimu. Priimam 
lotą ar automobilių.

Turime lotu puikiausioj Chicagos 
vietoj: bizniui ir rezidencijoms. Kai-

Tamista gali gaut
Dideli bargenai musų krautu

vėse. Užlaikome armijos kotus, 
kailinius, armijos vilnonius blan- 
ketus, vilnones pančiakas, ar-
mijos marškinius, armijos ir ofi- 
cierų čeverykus, taipgi pirštines.

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

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

1715 W. 46th St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ dirb
tuvė su elektros mašina ir su visais 
įrankiais. Gera proga bedarbiui. Ne
mokantį išmokinsiu • pelningo darbo. 
Renda pigi, biznis išdirbtas. • Atsi
šauk it greit, važiuoju Lietuvon.

' Tel. Pullman 4699
Arba į Naujienas No. 442

na $165.00. Imokčt $35 ir $5 per mė
nesi ir aukštesnėms kainoms.

Jei nori pirkti namą ar lota, mel- 
l džiame kreiptis . prie musų, o busite 
užganėdinti.

WM. D. MURDOCK & CO., 
4400 S. Kedzie Avė.

Ofisas atdaras ir nedėlioms. nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vak.

PARDUODU SAVO DERLI N- 
giausio juodžemio ūki. priežastis iš
važiuoju Lietuvon. Ūkis 80 ekerių, 
45 akeliai dirbamos, 5 akeriai miško, 
30 akerių puiki ganykla. Upelis bė
ga per lauk,us. Ūkis aptvertas. Jau
nas sodas, nauias namukas ansodintas 
puikiais medžiais, gera barnė, kiauli
ninkas ir vištininkas. 10 akerių už
sėta rugiais ir dobilais, prie gero ke
lio: ūkis ant kampo, 1 mylia nuo mie
stuko ir geležinkelio: 25 tonai visokio 
pašaro, 60 b. sėklinių bulvių, 30 b. 
burokų, 400 b. kornų, 2 puikus ark
liai, 5 melžiamos karvės, 4 telyčios, 
4 kiaulės, 50 vištų, visos mašinos su 
nuikia bogia ir su visais fomičiąis. 
Kaina fik $6.200. įmokėti reikia 
$3,600. o likusius art lengvų išmokės
iu. Norintieji platesnių žinių klaus
kit savininko.

S. MARKIEVTCZF,
R. 2, . Fountain, Mith.

TTriiirn i™ ~

PARDAVIMUI

šis didelis ir puikus kampinis namas yra vertas su 
viršum $34,000.00. Namas mūrinis ant 3 florų tu
rintis 5 storus ir 10 gerų flatų. Visuose flatuose yra 
gazas ir toiletai. Yra maudynės ir elektra, bet ne- 
visur. Apšildomas pečiais. Budavotas iš gerų ma- 
terijolų ir yra labai tvirtas ant gero pundamento. 
Namas randasi geroje biznio aplinkinėje ant West 
Harrison gatvės Chicago. Metinė renda yra $4,300. 
Visos rendos yra pirmkarinės ir nepakeltos ir pagal 
dabartinių laikų gali būti daug didesnės. Parduo
dam už $24,000. Reikia įmokėti $9,000. O likusius 
išmokėsi po $1,000 per metus. Užlaikymas šio namo 
yra labai pigus, o įplaukos didelės. Geram ir išma
nančiam žmogui čia yra labai didelis bargenas.

žydu Socialistu Dainuolamiojdoą 
Draugi los koncertas. — Ateinančio 
lapkričio mėn. 13 diena Žvdų Soria- 
lietų Dainuojamoji Draugija ruošia 
dideli koncertą Arvan Grotto Temple 
teatre. Waba«h Avo. ir 8-ta gatvė. 
To^e draugijoj spiečiasi geriausios 
žvdu daininkų jiegos, tatai Jos kon
certai visados turi geriausio pasise
kime, -*-

JIEŠKAU VINCO GRIGUČIO 
yra du svarbus laiškai iš Lietu
vos. Mažeikių, • Tirkšlių valsč., 
Spurgėnų kaimo. Atsišaukite

1844 Canalport Av.

TfiMYKIT AUTOMOBILISTAI
Dabar jums laikas pertaisyti ma

šinas. Mes taisome geriau ir pi
giau. Musų darbas yra tvirtai gvaran- 
tuojamas ir mes atimam ir priduodam 
visus darbus.

JOVAIŠAS IR PRESTONAS 
Expert Mekąnikai

8859 So. Halsted St*, (Užpakalyje)

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR BU- 
černės ir grosernės fixtures, ledų dir
bimui mašina, sykiu arba atskirai, pi
gi kaina, priežastis važiuoju į Lietu-
Vą’ w

Atsišaukite
J. MATUSEVIČIA, 

2018 W. 21st PI.
Phone Roosevelt 8838

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

602-604 Association Bldg. Chicago.

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

Ignatius Chan & Co..
WEST THIRTY FIRST STATE 

BANK BLDG.
31st & Wallace Sts

įvairus skelbimai
PROGA

Dar reikia-' pinigų įdėti į smarkiai 
augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas. Visiškan ištyrimui kviečia
mi. Kitos tokios progos visą gyve
nimą nebus. Veikit greitai. Ma
tykit

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

ATIDUODAMA PRAKU- 
roms malkos į užpakalį,

168 West Adams St.

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

MOKYKLOS

MOKINKIS

Dcsign ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

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 SU

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimut. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland 

Chicago, Ii.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

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

MOLER’ BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

t


