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Pihidskis padavė
rezignacija

Apsimainė taikos sutarties 
ratifikacijomis

Prasidėjo nusiginklavimo 
konferncija

Lenkai nepriima Pilsuds 
kio rezignacijos.

nu-Pilsudskis nesusitaiko su 
nisteriais ir seimu Vilniaus 
klausime. Jis paliktą Vilnių 
Lietuvai; seimas stovi už pri
jungimą prie Lenkijos.

, žinomo kareivio” laidojimo Ar* 
lington kapinėse iškilmių, ['ri
šėjo ją atidėti.

Konferencija bus atidaryta 
be didelių ceremonijų. Atida- 

1 rys ją Jungt. Valstijų valsty
bės sekretorius Hughes, paskui 
bus maldas, o po to prezidentas 
Hardingas, kaipo sumanytojas 
ir sušaukėjas tos konferencijos, 
pasakys trumpą prakalbą. Po 
to gi konferencija išsirinks nuo 
Litinį pirmininką ir pradės sa
vo darbą.

Konferencija

VARŠAVA, lapkr. 10. —Len
kijos prezidentas Juozas Pil
sudskis šiandie rezignavo. Jis 
tą savo žingsnį rėmė tuo, kad | 
ministeriai atmetė pieną įkur- Konferencija bus laikoma 
ti vidurinės Lietuvos valstybę; į Continental salėje, kurią dabar 
jie gi reikalavo, kad Vilnius bu
tų prijungtas prie Lenkijos.

Jo rezignacija nepriimta ir 
bando rasti kompro-

bagiaina puošti. Visa gatvė 
iki salės bus nepaprastai nu
šviesta.

minsteriai 
misa.
Pilsudskį nusisprendęs rezig

nuoti.

Pilsudskis yra tvirtai nusi- 
sprendęs rezignuoti iš Lenkijos 
prezidentystės, jeigu nebus pri
imtas pienasx prijungti Vilnių 
prie vidurinės Lietuvos valsty
bės. Valdžios atsisakymas pri
imti tą pieną, kuris buvo su
tartas Lietuvos ir Lenkijos de
legacijų Gencvoje, privertė Pil
sudskį paduoti rezignaciją, ku
rios nepriimta.

Buvęs premjeras Witos ir jo 
valstiečių partija remia gen. 
Pilsudskį, bet seimas ųenori 
permainyti užimtos šiuo klausi
mu pozicijos. z

siuntė tautų sąjungai notą, pra
šydama sąjungą paimti 
protekcijon Vilnių, kurį 
laiko Želigovskis.

savo 
dabar

'S u balos vakare visiems dele
gatams Prezidentas Hardingas 
rengia puolą. *

Kiek ikišiol žinoma, tik vie
nos Jungt. Valstijos turi išdir
busios konkretų pasiūlymą nu
siginklavimo, ypač laivyno da
lykuose. Laivyno gi klausimas 
ir bus svarbiausias klausimas ■ 
nusiginklavimo konferencijoje. 1

Tolimųjų rytų klausimai gal
būt bus rišami paskiau, o gal ir 
pirmaiusia ar kartu, kadangi 
nuo tinkamo išrišimo tų klau
simų labiausia ir priklausys 
pasisekimas nusiginklavimo 
konferencijos.

Galbūt, bent privatiniuose 
pasitarimuose, bus apsvarstyti 
ir kiti svarbus, Europą liečian- 
tįs, klausimai, kaipo Vokietijos 
negalėjimas užmokėti kontri
bucijos, skolos, ekonominis Eu
ropos atsteigimas ir 1.1.

Dar nenumatoma kaip ilgai 
galės ši konferencija tęstis.

First LiF^^nian Daily in America 
.... — .. .... —--------

NAUJIENOS ,
1739 South Halsted Street,’Chicago, Illinois

Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje

•No. 265

Šiandie prasideda ausi 
ginklavimo konfe

rencija.

Streikas Ryme plėtojasi.
lapkr. 11. — Susi- 
tarp geležinkeliečių

Atidarys ją valstybės sekreto
rius Hughes. Kalbės prezi
dentas Hardingas.

WASHTNGT()N, lapkr. 11.—

jap yra atvykusios į nusigink
lavimo konferenciją, išėmus

kiek vėliau ir kuri dabar pa
vaduos Balfour. Taipjau dar 
nėra Portugalijos delegacijos, 
kuri atvyks tik šiandie. Bet

ja ir Holandija nusiginklavimo 
konferencijoje nedalyvaus, da
lyvaus vien tolimųjų rytų klau
simais konferencijoje.

Nusiginklavimo konferenci
ja atsidarys ryto. Ji turėjo at
sidaryti šiandie, bet delei mu
ši U paliaubos ir Amerikos ”ne-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose. 
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Ar Suluaksime To?

šiandie prasidedančiai VVasbiųglonc nusiginklavimo konferencijai tikrai pasiseks 
daryti—palaidoti gink lūs ir panaikinti karus? Argai ji tik prisidės prie pagimdi- 

mo naujų karų?

HOtm'

in”-'

Černogorijoj paskelbta 
sovietu respublika.

RYMAS, lapkr. 11.— Pietry- 
; tinęs Europos taika yra pavo
juje. Jugo Slavijos kareiviai 
puola Albaniją, o dabar užpa
kalyje jų susikūrė Černogorijos 
sovietų respublika.

Jugo slavai dabar puola, kad 
paėmus San Giovannidi ir Mc- 

,dua, o černogorijos ^sukilėliai 
užėmė strategiškas vietas užpa-

Černogorijos paralmentas už 
sidarė iki sausio 4 d., kad lei
dus valdžiai vesti šalies į 
mą, sako Durazzo žinia.

Smarkios albanų atakos pri- 
ap- 
ku-siikasti ant Skerants kalno, 

rį dabar jos laiko.
įSusidarimas sovietų respub

likos Čcrnogorijoj yra pasekmė 
Černogorijos gyventojų sukili
mo prie^ Jugo Slavijos pasigrie 
bimą jų šalies. (Prieš karą 
Černogorija buvo nepriklauso
ma, bet po karo ji tapo pri- 
jtingia prie Jugo Slavijos).

Paskelbiančią naują valdžią 
proklamaciją išleido Vudkačim 
Markovič, kuris vadovauja 1,- 
500 sukilėlių. Markovič savo 
paskelbime sako, kad jis turi 
Lenino sveikinimus.
Mano, sąjunga yra bejiegė.

GENEVA, lapkr. 11. — Di
plomatiniuose rateliuose labai 
abejojama, ar tautų sąjunga pa- 
jiegs suvaldyti padėtį Balka
nuose ir juos nuraminti.

Gali nutrukti taikos derybos. f
LONDONAS, lapkr. 11. — 

Du sinn fcinerių taikos delega
cijos nariai, Collins ir Duggan, 
su savo sekretoriais, šiandie iš
važiavo iš Londono į Dubliną. 
Manoma, kad jie išvažiavo de
lei Ulsterio 
atsisakymo priimti visos Airi
jos parlamentą.

Tokis Ulsterio kabineto nu- Į 
tarimas I 
George ir 
cijai. < 
jaus sušaukė Ang 
susirinkimą.

Kiek ankščiau buvo pranešta, 
kad Ulsterio kabinetas priešina
si priėmimui Lloyd George pa
siūlyto pieno išrišmui Airijos 
klausimo, bet buvo sakyta, kad 
ulsteriečiai duos savo kontr-pa
siulymus. Jei tai bus padaryta, 
gal ,ir bus išvengta trūkimo

" Vokietija ir JungL Vai
stijos apsimainė rali 

fikacijomis.
Tme translation filed with the post- 

kabineto galutino mastei- at Chicago, III. Nov. 12, 1921 
. as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
j BERLINIAS, lapkr. 11. — 
(šiandie Vokietija ir Jungt. 

lapo pasiųstas Lloyd, Valstijos apsimainė taikos su- 
r sinn fcinerių delcga- t-

Lloyd George po to tuo-ikos valdžios
‘ glijos kabineto sutarties įteiikė Vokietijos kanc-

tarties ratifikacijomis. Ameri- 
ratifikaciją taikos

leriui Wirlh Amerikos komi- 
sionierius Beri i ne Loring Dres- 
scl. Tada kancleris Wirth į- 

Dresseliui Vokietijos ra-teikė
t i lokaciją sutartie

Rems; Kansas anglia 
kasius.

delegacija reikalau- 
nepadalintos Airijos 

parlamento. Iki tai 
prižadėta, ji atsisako

Airijos 
ja visos, 
ir vieno 
nebus jai
toliau tartis.

Ulsterio atsisakymas pagim
do didelį krizį derybose, 
delei to gali nutrukti ir gali 
nueiti hiekais

kurios

dideles

Ant užde- 
mokestis

Illinois angliakasių 
dama specialinė 
Kansas anglįakasius paremti. 
Permatoma smarki kova 
unijos centru.

su

gliakasius. Tą pavojų iškilimo 
tarpusavinės kovos unijoje per
matė ir ^dislrikto prezidentas 
Farringtonas ir apie tai per
spėjo konvenciją, kad ji rimtai 
tą dalykų apsvarstytų, pirm 
negu ji <larys tokį tarimą. Jis 
sakė: 4 * *

“Tie assesmentai reiškia ki
virčus. Tai reiškia karą prieš 
centrą ir jūsų pačių čarteriai 
gali likti atimti. Aiškiu ir 
šaltu protu apsvarstykite kas 
butų geriausia padarius. Nesi
skubink it. Aš esu su jumis, ne
žiūrint ką jus nutarsite ir jeigu 
karas bus neišvenglinas, aš bu
siu jūsų vadovu”.

Retgi tuoj po to Farringto
nas pridūrė:

“Aš tikiuos, kad konvencija 
priims įnešimą. Aš tikiuos, 
kąd jus vienbalsiai nutarsite 
prisidėti prie rėmimo Kansas 
angliakasių. Tečiaus neapsi
rikite su pasekmėmis. Jos bus 
rūsčios. Tai galbūt reikš at
ėmimą jūsų čarlerių.

“Jeigu mes priimsime rezo
liucijas, galbūt iškils karas su 
centru. Susikirtimas bus ir ko
va turės eiti iki pastaros ir bus 
tol kovojama, kol viena ar ki
ta pusė nebus priversta pasi
duoti”.

“Tegul ir taip bus. Mes esa- 
|mc su jumis, Farringtone”, sau 
kė delegatai. (Farringtonas gi 
yra griežtas Lcwis priešinin
kas).

Reikalauja taikos įvedant 
gimdimų kontrolę.

NFAV YORK, lapkr. 11. — 
Pirmas Amerikoje laikomas 
gimdimų kontrolės kongresas 
pasiuntė Washingtono nusi- 

1 ginklavimo konferencijon ragi- 
’nimą, kad pasaulinė taika butų 
užtikrinta sumažinant skai- 

: čių gyventojui pasaulyje, įve- 
’ dimu mokslinės gimdimų kon
trolės.

Kongrese dalyvauja virš 30- 
delegatų iš visų šalių, įskaitant 
Japoniją, Franciją ir Angliją. 
Kongrese kalbėjo daug žymių 
daktarui, kurie nurodinėjo į 
nuolatos didėjantį gyventojų 
skaičių, kas esą visai neprisi
deda prie taikos išlaikymo.

Priimtos rezoliucijos ragina 
Jungt. Valstijų valdžią leisti 
daktarams ir meistų sveikatos 
departamentams rinkti ir teikti 
nurodimų žmonėms kaip kon
troliuoti gimdimus, kas dabar 
yra uždarusta.

SIUVĖJAI STREIKUOS.
Gal 1^0,000 siuvėjų bus įtrauk

ta į streiką prieš grąžinimą 
darbo nuo štukių.

NEW YORK, lapkr. 11. — 
50,(XX) moterų rūbų siuvėjų 
streikas sekamą panedėlį iš
rodo neišvengtinu iš priežasties 
fabrikantų nusispemdimo su
grąžinti darbą nuo štukių ir 
prailginti darbo valandas nuo 
44 savaitėje iki 19 vai.

Nariai Cloak, Skirt and 
Recfer Makers’ unijos 38,672 
balsais [iries 162 nutarė strei
kuoti prieš tokias fabrikantų 
užmačias. Ta unija yra susi
vienijusi su International 
Ladies’ Garincnt Workcrs’ 
Union. Streiko raštinės lapo 
atidarytos ir dabar laikomi dar 
bininkų susirinkimai, tikslu iš
dirbti veikimo pieną. “Senipe
lų” dirbėjai, kirpėjai ir prosi- 
tojai, kurie sudaro 40 nuoš. dar 
bininkų toje pramonėje, nebus 
paliesti streiko — bent nestrei
kuos, nors šiaip dirbti, nesant 
kitų darbininkų, negales.

Nors skelbiamas streikas pa
liečia tik New Yorko dirbtuves, 
bet jis gali prasiplėšti, taip kad 
į jį gabaus gali būti įtraukta 
100,000 darbininkų, jei moto
rų rūbų fabrikantai ir kituose 
miestuose sumanys pasekti 
New Yorko fabrikantus ir grą
žinti darbą nuo štukų prailgin
ti valandas ar visai suardyti 
uniją.' i j' ii H

Renjamin Schlesinger sako, 
kad tik tada galima butų iš
vengti streiko, jei fabrikantai 
paskutinėj valandoj nusileistų 
ir atsižadėtų savo užmačių. 
Bet streikas veikiausia įvyks, 
.kadangi fabrikantai nuo to vi
sai nenori atsižadėti ir dargi 
patįs pirmieji pertrauke dery
bas su darbininkais.

—..... I I'—-...... . .................. ..... 4

Veda partizantišką kovą.

LONDONAS, 1. 11. — Indi
jos ministerija jiaskelbė, kad 
paskutiniu laiku sukilusieji In
dijos maplahsai maino savo 
taktiką kovos. Vieton atviro 
karo jie pradėjo vesti partizan
tišką kovą. Be to jie yra ge
riau vadovaujami ir prie jų pri
sidėjo dar daugiau maplahsų.

Valdžios kariuomenė irgi li
ko sustiprinta ir manoma, kad 
ji dabar yra ganėtina atsteigi- 
mui tvarkos tame distrikte.

rėmimuose
ir fascisti du žmonės liko už
mušti. Paskelbtasis generalinis 
streikas Ryme plėtojasi. Fas
cisti gi, kurie laiko čia savo 
konvenciją, nuolatos rengia pa
rodas, kurios gimdo tik sumi
šimus.

Armijos prožektoriai švietė 
pereitą naktį gatves. Prie strei- 
kierių prisidėjo ir duonkepiai. 
Manoma panaudoti armijos 
duonkepius, kad pagaminus 
miestui duonos.

Re elektros darbininkų dabar 
streikuoja ir kiti viešojo aptar
navimo darbininkai. Sustreika
vo spaustuvių darbininkai ir 
laikraščiai negali išeiti. Dauge
lis sankrovų ir dirbtuvių taip- džiios pieną išrišimui 
jau stovi dėlei streiko uždary- klausimo. L_______
tos.

Ulsteris atmeta taikos 
pasiūlymus.

Tečiaus paduoda ir savus kontr- 
pasiulymus.

19 žmoniy areštuota

CLEVELAND,
Policija šiandie areštavo 19 
žmonių, kurie prijautė strei
kuojantiems pieno išvežioto- 
jams ir ėjo paskui streiklaužių 
operuojamus pieno vežimus. 
Areštuotieji bus tardomi.

visos 
pastangos sutai

kinti sinn fei nerius ir ulsterie- 
čius ir padaryti taiką su Airi-

Nepačykus padaryti 
Lloyd George veikiausia 
nuos. Nutrūkimas gi 

yra neišvengtinu, jei
George nesuras naujo 
susitaikimui. Visi pri- 
Jtad lik stebuklas . (la-

taiką, 
rezig- 
taikos

Lloyd

Paskirė Nobelio dovaną 
STOGKHOLM, lapkr. 11

Švedijos 
1920 m. 
chemiją 
versite to
Nerast, kuris taipjau yra nariu 
Beri i no mokslo akademijos.

akademija paskirė 
Nobelio dovana už C

ir fiziką Berlino uni- 
profesoriui Waltcr

(LONDONAS, 'lapkr. 11. — 
Ulsterio kabintetas atmetė val- 

i Airijos 
Pienas atmestas re- 

man lies tuo, kad^jis užveria lo
kius pamatinius principus, ku
rie prie esančių sąlygų yra ne
įvyki na m i.

Ulsterio niinisteriai tečiaus 
padavė savo kontr-pasiulymus.

šiaurinės Airijos ministerių 
išleistasis pranešimas siūlo, kad 
valdžia apsvarstytų tuos kontr- 
pasiulymus pirm negu bus su
šauktas Anglijos ir Ulsterio su
sirinkimas.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, lapkr. 11 d., užsienio pini- 

i kaina, perkant jų ne^mažiau kaip 
; 25.000 dolerių, bankų buvo skui-

Anglijos 1 svaras ................... $3.95
Austrijos 1OO kronų ........................... 4c

□Įelgijos 100 kronų ............... $6.97
Danijos 100 kronų .............. $18.10
Finų 100 markių ................  $1.95

rv
už
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Franci jos 100 frankij ........... $7.28
Italijos 100 lirų........................ $4.12
Lietuvos 100 auksinų ............... 40c
Lenkų 100 markių ....................... 4c
Olandų 100 guldenų ........... $34.70
Norvegų 100 guldenų ....... $14.05

švedų 100 kronų ................... $23.05
Šveicarų 100 kronų'........... $18.85
Vokietijos 100 markių ........... 40c

PEOBTA, Ilk, lapkr. 11. — 
Illinois angliakasių konvencija 
šiandie padarė žingsnį, kuris 
gali sukelti smarkią kovą pa
čioje angliakasių unijoje.

Konvencija nutarė uždėti 
ant kiekvieno iš 90,000 Illinois 
angliakasių jx) $1 į mėnesį 
speeialinė.s niokeslies pagelbai 
streikuojantiems Kansas an
gliakasiams. Įnešimas duoti 
po $90,000 j mėnesį pagelbės 
Kansas angliakasiams sujudino

uždėti specialines mo-

galai triukšmingai sveikno tokį 
įnešimą. Kuone per pusę va
landos neįkąs negalėjo konven
cijoje kalbėti.

Bet tokis konvencijos nuta
rimas
kestis Kansas angliakasių pa
rėmimui, gali turėti laibai rūs
čių • pasekmių ir pagimdyti 
smarkią kovą pačioje unijoje. 
Kansas angliąkasiai yra su
spenduoti už streikavimą parė
mimui esančių kalėjime savo 
vadovų llovvat ir Dorchy. Ka
dangi jie negrįsta į darbą, ne
žiūrint centralitlio prezidento 
Lcwis įsakymų, tai tikimąsi, 
kąd centras Kansas angliaka-
sius visai išbrauks iš unijos se 
nertoje. Todėl rėmimas Kan 
sas angliakasių yra atviras ėji 
mos prieš uni jos centrą. O uni- 

įjos centras jau senai labai ne- 
prielankiai žiuri į Illinois an

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 spekuliaciją.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St„ . Chicago, DL
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Sugrjžusieji iš Rusijos 
pabėgėliai elgetauja.

[Naujienų korespondencija]
Kaunas. — “Naujienose” jau 

buvo rašyta, kad iš Rusijos į 
Lietuvą grįžta daugybė pabė
gėlių bei išeivių iš įvairiausių 
vietų ir kad jų tarpe yra daug 
labai suvargusių piliečių. (ii 
paskutiniuoju laiku vis daž
niau tenka matyti vaikščiojan
čius nuplyšusius piliečius iš 
kiemo į kiemą ir prašančius iš
maldos. Tie nelaimingi naujos 
rųšies elgetos lai kų-Lik sugrį
žę iš bolševikų rojaus Lietu
vos piliečiai.

šiomis dienomis Kauno gat
vėmis vaikštinėjo po krautu
ves ir kiemus apdriskęs dar 
jaunas žmogus ir kokios 12 
metų berniukas. Nemalonus tai 
reginys! Jis patsai ašaroda

mas skundėsi, kad tokiam sa
vo amžiuje, jaunose dienose, 
tenka ubagauti. Bet kų gi da
rysi, sakėsi nelaimingas žmo-' 
gelis: sugrįžom iš Rusijos bai-j 
šiai suvargę, žmona su dviem 
vaikais susirgo^ juos paguldė 
Kauno ligoninėn, o man štai su 
šiuo berniuku reikia važiuoti 
į Joniškį ar laukti pasitaisymo' 
sergančios šeimynos; pinigų ne-i 
turim, tai ir esam priversti ( 
maldauti geraširdžių žmonių 
pasigailėjimo. Gimimu esame j 
nuo Joniškio.

Tokių liūdnų vaizdų Lietu
voje dabar tai ne retenybė. Al-' 
važiuoja tokių su vargelių ir. 
mokytų žmonių, inteligentų, i 
Kitas vos atvažiavęs kad ir tuč 
tuojau gauna tarnystę, betgi 
neturi pinigų nei tam sykiui 
nusipirkti sau duonos ir pri
verstas prašyti paskolinti pini
gų nepažįstamus savo tarnybos 
draugus. —Pet. Klinka.

Su didelėms dovanoms
Nedėlioję, Lapkrieio-Nov. 13, 1921
Meldažio svet., 2242 W. 23rd Place

Programas prasidės lygiai 7 v. vakare.

šitame “Kardo” vakare kalbūs adv. 
K. Gugis ka tik pagrįžęs iš Lietuvos — 

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

■«*■***

Nauji Drabužiai
per 'brangiai atsieina

Peržiūrėk savo senus drabužius
ir duok juos išvalyt, išprosyt

bei nudažyt ir mes padarysime 

kaip naujus.

FUBOPEAN įMERICAH RUBEAU 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved 
Geriausia siuntimas pinigų, 

laivakortės, našnortai ir 11. ,
\ot\ki .n!š.\y

Rėal Išstatė, Paskoloj, •, 
LnsUr iiiui, h , i.L.

809 W. 35th Si., arti S. kalsied SI.
Tėl Bouięvard ėO ’ 

Valandos’$ iki 6 kasdiena
Vakarais: iHąr.. Ket. iršnb. iki 9 vakare 

Nediki 3 po pietų.

t

Taipgi, šiame “Kardo” vakare bus rodomi stereosko- 
piški paveikslai — Gyvenimas Rymo Popiežių ir kunigų — 
paveikslai nauji ir žingeidus. Programe bus ir pamargini- 
mų—dainos ir pamokslai. Po programai Grušo muzika grieš 
visokius šokius. Kiekvienas atsilankęs į šį vakarų įeinant į 
svetainę gaus dovanų gražų 1922 m. Lietuvių Laisvamanių 
Kalendorių vertės 75c. dykai .

Kviečia visus “Kardo** vakaro renginio Komitetas,

Mes sutaupysime Jums pinigų
Užlaikome geriausius kriaučius 

visame mieste taisymui ir at
naujinimui drabužių.

MIGHIGAN CLEANERS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ut*njt.*ną ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

t----- ———■— - - ~........... - - ' - - *

3511 So. Halsled St.
Didelis Balius

Rengiamas
Dr-stės Susivienyjimo Brolių Lietuvių

Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 13 d., 1921 m.
DIEVO APVEIZDOS SVET., 

Ant Union Avė., ir 18tos gatvei 
Pradžia 6 vai. vakare

■MCUMi

Įžanga 35c. Ypatai. j

Didelis Balius
Rengia Dr-stė šv. Petronėlės 

Ncdelioj, Lapkričio-November 13 d., 1921 m.
LIBERTY SVETAINĖJ, 

30ta ir Union gat.
Pradžia 7:00 v. v. Įžanga 35c ypatai.

PRAKALBOSX

Temoje
♦

“Bagočius ir Lozorius”

Telephone: Yards 436. Įsteigta 1898.
—f‘IWI

ft^"*i"*B*BBBa***ii***u****ii*iaaiuaaB*HKta^aKaiB*a*^*a*

JOHN KUCHINSKAS
' LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylai, viluose 
teisumuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvų iilygų.

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

Su pagarba,

> (seniau) LAPINSKIENĖ, 
(dabar) MATULAUSKIENĖ

3356 Sp. Halsted St., Chicago, III.

Kalėdoms Prezentai

Ei

*■■■ —..-.i
Tel. Randolph 2803

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduradestyjf
ASSOC1ATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Karnų T«l.: Hyd© Perk 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

So. La Šalie St. Room 154 
Tel. Central 6899

V n k.; 812 W. 83rd St., Ckeago 
Tel. Yards 4681.

Beda Jums Rašto Mokytiems, Luk. 11.52 
PanedŠlio vakare, lapkr. 14 d., 1921, pradžia 7:30 vai.

Meldažio svetainėj, 2244 W. 23rd 1*1.
Įžanga liuosa, — Nėm kolektų

Rengia B, S, T. S.
Visokių informacijų arba knygų, kreipkitės į “Sargybos Bokšto” 

knygynų, 4033 W. Warren Avė, Detroit, Mich.
1 Knyga, milionai žmonių dabar gyvenančių nebemirs.
2 Dieviškas Pienas amžių, po 25c. viena.

Geriausių Prosenių padarysi savo giminėms, Lietuvoje 
jeigu jiems ant Kalėdų parsiųs: keletu, auksinų.

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

Norint siųsti pinigus ar šifkortes kreipkitės pas

A. OLSZEWSKI
3251 So. Halsted St., 

Chicago, III.

S. VV. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GKIGAL

Lietuvi! Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avei 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN ’
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn SU 
Randol ph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Kės. 1102 S. Ashland Blvi 

Seeley 3679

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

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

Vakarais: 10736 S. VVabash Avė. 
Tol.: Pullman 6377.

... ■ i/
Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktorius Ir 

budavotojas. 
Budavojamo ir taisome.

1401 W. 47th St.. Chicago.

Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 20, 1921BALIUS DIDŽIOJOJ SCHOENHOFFEN SVET

Grieš Balako Orkestrą.
Po programo bus šokiai Širdingai kviečia KOMITETASSu Programų

• a.

MILDOS SVETAINĖJEsiaimejimo 3142 So. Halsted St

VA K A R A S

1214 North Alsland Avė., kampas Mihvaukee Avė

Po laimėjimui bus linksmus šokiai, griežiant pirmos kle 
sos muzikaį * Kviečia Birutė.

Įvairių Įvairiausias, didžiausias, puikiausias 
ir iškilmingiausias

Šiandien, Lapkričio 12, 1921
Pradžia 7:30 vai. vak.

ŠĮmetinis draugijos balius bus Įvairiausias ir puikiausias, nes programe jau 
pasižadėjo dalyvauti trįs chorai: Pirmyn Mišrus Choras, Rusų, Vokiečių Chorai, 
Rusų Mandalinų Orkestrą ir ponas J. Barauskas grajis ant dviejų instrumentų, 
kur dar negirdėta. Bus pijanistė ir solistas, prakalba deklcmacija, taip ir dau
giau ko; ir bus skrajojama krasa. Su puikiomis atvirutėmis, 5 dovanos duoda
mos; už daugiau gautų atviručių. Bus puikiausių užkandžių, gėrimų, kendžių ir 
kvepančių cigarų. Nepraleiskit šitos progos. Rengėjai tikrina, kad visi atsilan
kę bus maloniai ir draugiškai priimti.



Subata, Lapkričio 12 d., 1921 NAUJIENOS, Chicago, III.

Kalėdoms Prisiartinant Į KŪRESPONDEMCI  JBSjij.
PLYMOUTH

Šių metų pavasarį 
tuviai suorganizavo 
'Tautinių

vietos lie-
Lieluviu C

Kapinių korporaciją.

vamanybę. Žmonių prakalbos 
pasiklausyti buvo susirinkę apie 
šimtas ir visi buvo labai užsi
interesavę kalbėtojo pasakoj i- 
nuųs.

Kadangi pas mus uždrausta 
šventadieniais imli įžangos mo
kesnį (lik bažnyčioms 
leista), tai d. Dubickas papra-J

uikotų, gairių

rinkta $13.01, už ką aukauto- 
• | Janis ačiui!

‘ įga laitų dažniau 
tokių prakalbų,

tatai žmonėms akis atidaro. t
—St. Žukauskas

SYMPTOMAI
MOTERy BAIME

MRS. A. MICHNIEVVICH 
AKUŠERKA

3101 S. Tlalatcd St., kampan 31 gat.
Viename name hu Dr. Monkevičium.

Tel. Boulevard 9708
tu

kli ri
Ponios Wilson laišką turi 
skaityt kiekviena moteris.

ISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimi
nes, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. 
Kiekvienas Lietuvis turi savo artimųjų Lietu
voje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia 
reikalingos pašalpos. Ir kaip tik dabar yra lai

kas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų juos dar 
pirm švenčių. Nebe to dar, kad nebūtų reikalinga Lietuvoje 
iv šiaip paramos, žiemai ateinant, — Dar daug yra tenai 
vargo ir skurdo, dar toli gražu neužgijo tos musų žmonių 
žaizdos, kurias uždavė jiems karė. Taigi musų, Amerikiečių 
pareiga yra nepamiršti anoj pusėj vargstančių savo giminių.

Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiun
timu Lietuvon piftigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. 
Maža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daug galimy
bių, kad gali pakilti, — tat kiekvienas kas turi reikalą per
siųsti Lietuvon pinigus, lai pasinaudoja žemu kursu da
bar jau. %

Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma i& že
miau paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip 
su kiekvienu mėnesiu viš' daugiau pinigų siunčiama per mu
sų Banką. Taip, išsiųsta,Lietuvon per Baltic States Banką: 
1921 m. Sausio mėnesy 
2,082,795 auks.; Kovo mėn. — 2,610,861 .auks.; Balandžio 
mėn. — 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auks.; 
Birželio mėn. — 2,501,950 aūks.; Liepos mėn. — 4,904,886 
auks.; Rugpiučio mėn.
5114,750 auks.
ką į Lietuvą 31 m ii tonas 678 tūkstančiai ir 25 auksinai ir 
nei vienas skatikas iš tų pinigų nėra žuvęs!

Baltic States Bankas užtikrina, kadįer jį siųsti pinigai 
kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; Baltic States Bankas duo
da pilniausią garantiją už pinigų čielybę.

Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t. 
y. kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais Baltic States 
Banko patarnavimais ir siųsk pinigus j Lietuvą dabar, kuo
met už dolerį gaunama labai daug auksinų.

Adresuokite mums šitaip:
BALTIC STATES BANK

291 Eighth Avė., New York, N. Y.

— £,530,456 auks.; Vasario mėn. —

5,696,650 auks.; Rugsėjo mėn. —
Viso per 9 mėnesius išsiųsta per musų Ban-

Pasiusk pagelbą savo
t 

draugams ir giminėms 
ant švenčių.

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

Siųskit tuojaus, kad paspėtų į laiką jūsų pagel
ba nueiti. Mes persiunčiame pinigus draftu, money 
orderiu, telegramų į visas šalis pasaulio.

' THE UNION BANK OF CHICAGO.
25 No. Dearborn Street.

Tai yra didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži
noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo. 
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai 
kalbanti klerkai. . ’ >

Musų kainos žemiausios. / x

Union Bank of Chicago
25 No. Dearborn St., arti Washington.

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

Apsauga Padėtiems Pinigams
security Bank

Mi!w&ukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

1 7

sės kapinėms išsirūpina. Prie 
korporacijos prisidėjo taipjau 
apielinkes kolonijų Wilkcs

vų pažvalgų lietuviai, taip kad 
šiandien jau turime apie penke
tą dešimčių puriu. Boikotų, 
kad korporacijon dėtus visi vie
tos ir apielinkes laisvų/pažval
gų lietuviai, nusiperkant lotus, 
kuomte jie dabar dar yra pi
gus. Reguliariniai susirinkimai 
laikomi paskutinį sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, 2 vaj. po 
pietų, adresu 10 Ferry st., kam
pas R. R. st., Plymouth.

Spalip 10 dieną VVilkes 
Barre ligoninėj pasimirė Anta
nas Juškevičia, sulaukęs II me
tų amžiaus. Buvo kilęs iš Ba
joriškių kaimo, Šventežerio pa
rapijos, Suvalkų rėdybos. Ame
rikon atvyko 20 melų jau atgal 

' ir apsigyveno Plymouthe. Visą 
• laiką dirbo anglių kasyklose. 
3is buvo laisvų pažvalgų žmo
gus. Jis pirmutinis ir sumanė, 

! kad vietos laisvos minties žmo
nėms būtinai reikia įsigyti' lais
vas kapines, veikė dėl to suma
nymo ir šių metų pavasarį pa
sisekė suorganizuoti Lietuvių 
'Tautiškų Kapinių korporaciją 
ir jgyt kapines. Taip 'buvo lik
ta, kad a .a. Antanas Juškevi
čia pirmutinis ir atsigulė tose 
kapinėse. Palaidotas be (bažny
tinių apeigų. Į kapus lydėjo jį 
Plymoutho, VVilkes Barrės ir 
Edwarsvillės lietuviai, 
iš namų ir prie kapo J. 
kevičia iš VVilkes Barre 
po trumpą prakalbėlę. 
uis paliko nubudusius 
ir penketą mažų vaikučių.

Ilsėkis, drauge, Laisvose Lie
tuvių Kapinėse ir tebūnie tau 
lengva šios šalies žemelė.

—St. Žukauskas.

___ ir
Išlydint 
Petru š- 
pasakė

žmoną

EDVVARDSVILLE, PA.

Lictuvių laikraščiuose retai 
tepasirodo kokia žinutė iš mu
sų apielinkes. Mat, nors lietu- 
viii čia nemaža, tik judėjimas 
jų silpnas.

dieną vietos Liet.
Federacijos 31 

surengus prakal-
Laisvamaniu v 
kuopa buvo 
bas atsilankiusiam į musų 
apielinkę d. P. Dubickui. Kal
bėjo apie krikščionybę ir lais-

Kojų šutimas 
yra liga

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

Kojol
išgydo kojas 
nuo šutimo

Išsirašyk Kojolo buteliuką, 

šiandien, vartodamas čia 
pridėta kuponą.

Bingol Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, 111.

čia prisiunčiu $1.00 už kur j 
atsiųskite man Kojolo buteliuką 
gydyti kojoms nuo šutimo.

Adresas

Nusiginklavimo konferencija 
Turi Tamstą išmokini 

TAUPYT
Tautos renkasi Washingtonan sutaupymui pinigų, panai
kinimui laivynų ir didžiųjų armijų. Tuomi sutaupys bi- 
lionus dolerių.
Tam-ista gali panašiu budu sutaupyt, nepraleidžiant visų 
kiek turi. Taupumas yra tamistos atsarga. Taupyk su w 
tūkstančiais darbininkų, kurie reguliariai pasideda tam 
tikrą sumą nuo kiekvienos savaitčs/filgos,

PRADĖK ŠIOJ IšMOKESČIO DIENOJ.

»C' IIII

WEST SIDE
Roosevelt Road at Halsted Street, <Chicago

Pinigai Užsienin 
ant Švenčių ,

Pinigai pasiųsti užsienin per šį bankų, 
galima pristatyt į laikų ant švenčių.

Žemos kainos ir mandagus patarnavimas.

Visiems Žmonėms Bankas
Banko vai. kasdieną: 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų; utarninkais ir 
subatomis nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Clearfield, Pa. — “Po gimimui pa
skutinio kūdikio rugsėjo mėnesyj, 

I>orcitų metų, ne- 
galėjau atlikti vi- 
so savo darbo. Tu- 
rt,iau didelį skaus- 
m!l kairiąjam šone 
kas taipgi i karštį ir sirgau

| kvaituliu ir dide-
I ^U8 skausmus sa-
0 vo Perlodų, kurieI tęsdavosi po dviI 1111$;$*■ savaiti. Girdėjau inilllr Upie Lydia E. Pink

liam Vegetable Compound kad pagel
bėja kitoms, tad nutariau ir aš iš
mėgint. Esu labai linksma, kad mė
ginau, nes esu daug tvirtesnė ir ga
liu visą savo darbą atlikti. Pasakau 
savo | draugėms, kuris tik klausia, 
kas man pagelbėjo ir jos mano, kad 
tai yra geriausia gyduolė. Ir ištikro 
tokia yra. Jus galit panaudot šį laiš
ką kaipo paliudijimą, jei tik norit.” 
— Mrs. HARRY A. WILSON, R. F. 
D. 5, Clearfield, Pa.

Patyrimas ir liudijimas tokios mo
ters, kaip ponios Wilson pertikrina 
abejojančias, kad Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound atitaiso sveika
tą prašalindamas tokius nesmagu
mus; sugrąžina visą systemą į nor
mai į stovį. Kuomet panašus sympto- 
mai apsireiškia, kaipo strėnų skau
dėjimas, silpninantis skausmas, nu
krypimas, nerviškumas, ir “mėlynės”, 
moteris negali veikti per greitai mė
ginime Lydia E. Pinkliam Vegetable 
Compound, jei tik ji apkainuoja sa
vo ateitį ir laimę.

Reikalingi akiniai.
kenti galvos skaudėjimą, 
skaitant raidės susilieja, 
iš raidės darosi dvi, 
turi uždegimą .akių, 
skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

Jei
Jei
Jei
Jei
Jei

Akinių specialistas 
1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, i6 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų

ap-

Tclephone Boulevard 5052
Dr. A. Juozaitis

IIENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
rei Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais A—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
S261 Bu. Hahted SL, Ihita^'K

aledos Jau Artinasi
KEDnHBEBElIfflEIEBBHEBEBffllIliBlIlBIEBiMGIliSKDSEIflBBJEBBEERHKBnEIEn

Nešk Linksmybę
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Pilsudskis nori 
rezignoti.

Klausimas dabar: kodėl 
Vokietijos sostinėje, kur so
cialistai jau nuo senai buvo 
labai stiprus, buržuazija pa- 

f ėmė viršų? Atsakymą į šitą 
-1 klausimą gausime, kuomet 

palyginsime šiuos rinkimus 
su buvusiais prieš tai rinki
mais. Vasario mėnesyje šiais

Lenkų nacionalistams, ma- j 
tyt, negana da ir to, kad 
Tautų Sąjunga nutarė su-! 
draskyt Lietuvą ir padaryt: 
iš Vilniaus autonominį kan
toną; jie norėtų Vilnių visai 
praryt.

Lenkų apetitai nebūtų to
kie dideli, jeigu jie matytų, I 
kad Lietuva nenusileidžia, 
jiems. Bet Lietuvą valdoj 
ant nelaimės, tokie elemen
tai, kurie moka smarkiai ko
vot tiktai su savo žmonėmis, 
o prieš lenkų ponus tūpčio
ja.

prezidentas, Pilsudskis, pa
davė savo rezignacijų, kuo
met ministeriai atmetė pla
nų sutverti iš Vilniaus sri
ties “Vidurinę Lietuvą”; mi
nisteriai reikalauja, kad • 
Vilnius butų prijungtas prie, 
Lenkijos. i

• Pilsudskio rezignacija kol-.etais buvo renkamas Pru.
įsų landtagas (seimas) ir tuo
met gavo balsų Berline: so

cialdemokratai (didžiumie- 
’čiai) 431,630, nepriklauso
mieji socialdemokratai 336,- 
013, komunistai 196,957.

Vasario mėnesyje, pasiro
do, visos trys socialistinės 
partijos gavo daugiaus bal- 

'sų, negu miesto rinkimuose, 
i Didžiumiečiai socialdemo
kratai neteko 79,000 balsų, 
nepriklausomieji 7,000, o ko
munistai 34,000. Proporcio- 
naliai imant, didžiausių nuo
stolių turėjo komunistai, ku
rie pražudė netoli 20 nuoš. 
savo balsų.

Nuo ko tai pareina? Nuo 
j to, kad darbininkai pasidarė 
j apatiški, atšalo prie politi
nės kovos; milžiniškas skai-

MADRIDAS. — Vidaus rei
kalų ministeris rengiasi įnešti 
parlamentan, kad visi norintis 
apsivesti, vyrai ir merginos, i 
turi pirmiau priduoti pahudi 
mų, kad jie yra pilnai sveiki.

Šimto Nuošimčių
Pa tri jotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS 
_____________________  ____________________ J

(Tęsinys)

—Dabar visų pirmiausia aš noriu žinoti, 
tarė Gofė, — kas plepa šitame kalėjime; kų tik 
mes pradedame daryti, tą - jie. žino. Aš turiu 
liudininkus, kuriuos noriu laikyti slaptybėj ir 
neišdrįstu padėti jų čia, bijodamas, kad Guberio 
gauja nesužinotų. Aš noriu žinoti, kas yra iš
davikais. Aš noriu sužinoti daug dalykų, apie 
kuriuos aš tau kartas nuo karto papasakosiu. 
Aš noriu, kad tu pirmiausiai prisigriebtum prie 
Raudonųjų, sužinotum apie jų idėjas ir galė
tum kalbėti jų kalba. Ar manai, kad tu galėsi 
tai padaryti?

-Tikrai, — tarė Petras. Jis negalėjo susilai
kyti nenusišypsojęs. Jis jau dabar turėjo būti 
“Raudonuoju”, būti vienu jų pirmutinių są
mokslininkų. Bet Gofė išsižadėjo šito apsimeti- 
pio, — dr gal užmiršo apie jį.

Tai ištikro buvo lengvas dalbas, kurį Petras 
sau įsitaisė. Jis nereikalaus nieko nuduoti. Jis 
galėjo vadinti save aplinkybių auka ir teisingai 
piktintis tais, kurie bandė panaudoti jį savo 
klastoje prieš Džimį Guberį. Visi kili dalykai 
eis savo keliu. Jis įgis darbo žmonių įsilieji
mų, o Gofė pasakys jam, ką daryti.

—Mes pasodinsime tave į viena šito kalėjimo 
kamerų, — tarė vyriausias žvalgas, — ir Ru
duosime, kad tave kvočiame “trečiuoju laips
niu”. Tu šauk, kelk trakšimą ir sakyk, kati tu 
nepasakysi; ant galo mes išsižadėsime savo ty
rinėjimo ir išspirsime. tave laukan. Paskui tau 
nieko daugiau nereiks, kaip lik po akių būti. 
Jie suras tave, jei aš neklystu.

Šitaipos komedijčlė buvo sutaisyta ir atvai
dinta. Gofė ipaėmė Petrų už apikakles, išvedė 
į svarbiausia kalėjimo dalį ir užrakino jį vieno
je atdarų kamerų stovinčių eilėje. Jis nutverė 
Petrą už rankos ir ėmė ja neva sukti, o Petras 
neva prolestuot. Jam nereikėjo daug vaizduo
tis; jis žinojo, kas jaučiama ir kaip jis turi vai
dinti; ir jis vaidino, .lis vaitojo ir šaukė ir at
kartodamas tvirtino, kad jis tiesą pasako, kad 
jis nieko daugiau nežino, kaip tik tai, ką papasa
kojo ir kad niekas neprivers jį ką-nors •daugiau 
pasakyti. Goto paliko jį ten iki kitos dienos 
išvakarių; atėjęs paėmė jį už-apikakles, išvedė 
ant kalėjimo laiptų ir spyrė jam į užpakalį.

Petraą buvo liuesas! Koks tai smagumas — 
laisve! Dieve! Ar kuomet buvo kap tam pana
šaus? Jam norėjos šaukti ir rėkli iš džiaugsmo. 
Bet jis tik nusvyravo gatve ir atsišliejo į mūrų 
verkdamas; užsidengė burnų rankomis ir lauke, 
kas atsitiks. Ir atsiliko. Gal praėjo kokia valan
da, kaip kažkas lengvai palietė jo petį. “Drau
ge,” tarė tylus balsas; Petras pažiurėjo pro pirš
tus ir pamatė merginos sijonų. Ji įspaudė jam 
į rankų šmočiukų sulankstytos popieros ir pa
sakė tyliu balsu: “Ateik šituo adresu.” Mergi
nai nuėjus, jo širdis plakė sujudimu. Ant galo 
pagalės Petras buvo žvalgu!

XII

P ETRAS lauke kol sutems, kad patenkinus 
savo romanliilgumo jausmų; gatve eidamas 

jis taipgi didžiavos savo svarba, atsargiai dai- 
rydamos į šalis. Jis nežinojo, 1 ar jį kas seka, 
ar ne, bot dabar būdamas žvalgu jis norėjo 
žvalgiškoi atrodyti.

Jam taipgi šiek-liek rūpėjo. Jis pasakė Gofei 
teisybę, kad jis nežino, kas “Raudonas” yra; 
bet ])(> to jis daro atklausinėjimus ir dabar ži
no. “Raudonas” yra tas, kas užjaučia darbinin
kų unijoms ir streikams; kuris nori žudyti tur
tingus ir pasidalinti jų turtais ir kuris mano, 
kad greičiausias būdas pasidalinimo pasiekti, 
lai su dinamito pagalba. Visi “Raudonieji” dir
bo bombas, nešiojo paslėptus ginklus ir gal

slaptus nuodus —t kas gal pasakyti? Ir (lal)ar 
Petras eina pas juos, eina, kad tapus vienu jų! 
'lokiam žmogui, kuris visų labiausia patogu
mų trokšta, tas buvo per daug įdomu. Kažkas 
jame kuždėjo, “kodėl Besprukus; kodėl nebė
gus iš miesto ir nenusikračius to visko? Ret jis 
atsiminė apie atlyginimų ir garbę, kuriuos Gofė 
jam žadėjo. Jį taipgi žingeidumas laikė; pas
prukti jis gali, bet kada; bet pirmu įdomu ži
noti! daugiau, kai]) jaučiama esant “diku” (šni
pu).

Jis priėjo jam duotų numerį; lai buvo men
ka trobelė varguomenės daly; jis paskambino 
dūrinį varpelį. Atėjo mergina ir Petras išsyk 
pažino, kad tai ta ])ati, kur su juo kalbėjo. Ji 
nelaukė kol jis pasisakis, kas jis yra ir jautriai 
sušuko: “Ponas Giulžas! O, kai]) 'man linksma, 
kad atėjote!” Ji pridėjo, “Drauge!” lyg kad Pet
ras butų buvęs gerai žinomas draugas. Ret su
sigriebusi paklausė: “Ret ar tamsta esi drau
gu?”

—Ką tamsta norite pasakyti? — paklausė 
Petras.

—Tamsta ne socialistas? O tai mes padary
sime tamstų socialistu. —■ Ji paprašė jo vidun 
ir. paprašė sėstis, sakydama: “Aš žinau, kų jie 
sii tamsta darė; ir tamsta atsilaikei jiems! O, 
tamsta esi stebuklingas! Stebuklingas!”

,(Bus daugiau}

Reakcijos 
stiprumas 
Vokietijoje.

Nesenai Berline buvo mie
sto tarybos rinkimai. Musų 
skaitytojai jau žino, kad tuo
se rinkimuose paėmė viršų 
buržuazinės partijos. Laik
raščiai, kurie tik-kų atėjo iš 
Vokietijos, paduoda smul
kius tų rinkimų rezultatus, 
Jie yra gana įdomus.

Rinkimuose dalyvavo dvi 
socialdemokratinės partijos 
ir viena komunistinė ir še
šios buržuazinės partijos. 
Pirmosios trys partijos gavo 
sekamus skaičius balsų: so
cialdemokratai 352,290, ne
priklausomieji socialdemo
kratai 328,885, komunistai 
162,368; visos kartu 843,543 
balsų. O visos šešios buržua
zinės partijos kartu gavo 
874,028 balsus, t. y. 30,485 
balsus daugiaus, negu socia
listinės partijos.

Į miesto tarybų pravedė 
visos trys socialistinės parti
jos 111 atstovų* o buržuazi
nės partijos — 114. Buržua
zinė didžiuma, kaip mato
me, yra labai nedidelė.

Socialdemokratai (didžiu- 
miečiai) turi dabar miesto 
taryboje 46 atstovus, nepri
klausomieji socialdemokra
tai — 44, o komunistai —

čius darbininkų visai neda
lyvavo rinkimuose. O atšal
dė juos daugiausia tie kivir
čai, kurie ėjo tarpe socialis
tinių partijų. Vokietijos so
cialistų skilimas yra svar
biausioji priežastis to, kad 
tenai vėl sustiprėjo reakci
ja-

FRANCE GAVO NOBELIO 
PREMIJĄ.

Garsusis franeuzų rašytojas, 
Anatole France, gavo šių metų 
Nobelio premijų už literatūrų. 
Pereitais metais tokių pat pre
mijų gavo norvegų rašytojas, 
Kini t Hamsun.

Tikroji France’o pavarde yra 
Thibault (Jacųues Anatole Thi- 
bault). Jisai gimė spalių mėne
syje 1814 metais, Paryžiuje, tai
gi dabar jisai jau turi 77 metus 
amžiaus. Metai laiko atgal jisai 
iššaukė nemažų sensacijų visa
me pasaulyje, apsivesdamas.

Anatole France yra radikalių 
pažvalgų žmogus. Nuo senai ji
sai rodė didelę simpatijų socia
listų judėjimui ir įstojo į Fran
ci jos Socialistų Partijų. Karo lai
ku tečiaus jisai buvo labai nu
krypęs į dešinę pusę ir pavirtęs 
karštu patriotu. Bet po karo ji-
sai vėl pasidarė radikalas ir sa
vo radikalizme nuėjo net taip 
toli, kad prisidėjo prie komuni
stų. Iš to galima numanyt, kad 
politinės jo pažvalgos yra ne
labai pastovios.

Bet, kaipo rašytojas, Anatole 
France turi nepaprastai didelį 
talentą ir pilnai užsipelnė tos 
dovanos, kuri tapo jam dabar 
paskirta.

Del kurjozo reikia čia pažy
mėti, kad komunistų spauda pa
skutiniu laiku buvo labai susi
rūpinus Nobelio fondu. Matoma, 
koks nors žymus komunistas pa
rašė kur nors, kad komisija, da
linanti Nobelio premijas, ketina 
neduoti dovanų tokiems litera
tams, kurie simpatizuoja bolše
vikams; ir po to, kaip iš maišo, 
pasipylė komunistų laikraščiuo
se dejavimai apie buržuazijos 
“partyviškumą”. Brooklyno 
“Laisvėje”, pav. Dėdelė šiomis 
dienomis rašė sekamai:

“Šalininkams kovojančio jo 
komunizmo nėra reikalo lauk
ti kokių bent dovanų iš Nobe
lio fondo. Kaip viskas šioj ga
dynėj yra partyviška arba 
bent turi, tam tikrų partinių 
tendencijų, taip yra ir su No
belio fondu. Tai yra buržua
zinė įstaiga ir todelei ji ne
gali rodyti jokių simpatijų ko
munistams arba jų šalinin
kams”, ,
O ta “buržuazinė įstaiga” ėmė 

ir apdovanojo Anatole France’ą! 
Pasirodo, kad žmonės, kurie mo
ka apvertinti literatūros veika
lus, toli-gražu nėra tokie party-

viski fanatikai, kaip kad mano 
komunistai (spręsdami pagal 
savęs). X

LIETU VOS VALDŽIA IR 
DARBININKAI.

“Naujienose” nesenai buvo 
rašyta, kad cenzūra iškandžio
jo didelius šmotus kauniškio 
“Socialdemokrato” straipsnyje, 
kuriame buvo nupeikta valdžia 
už tai, kdd nesirūpina geležin
kelių darbininkų padėtim. Da
bar gavome vėl vienų to laik
raščio numerį, ir tenai cenzo
rius vėl yra išbraukęs galą 
straipsnio, kuriame kalbama 
apie tą patį dalykų.

Bet klerikalai nuolatos pa
sakoja, kad Lietuvoje nesu 
cenzūros! Jie sako, kad valdžia 
varžo žmonių laisvę tiktai lo
kiuose dalykuose, kurie yra su
rišti su karo ir kariuomenes 
reikalais (nes Lietuvai grūmo
ja pavojus iš lenkų). Bet kų 
turi bendra su karo reikalais 
geležinkelių darbininkų algos?

Del geležinkelių darbininkų 
algų socialdemokratai St. Sei
me įteikė sekamų paklausimų 
ministeriui pirmininkui ir su
sisiekimo ministeriui:

“Iš visų valstybes įstaigų 
tarnautojų ir darbininkų, ge> 
ležinkelio. darbininkų padėtis 
užvis blogiausia, ypač padie
nių.

“Del to jie jau įvairiais bu
dais — ir deklaracijomis, ir 
raštu, ir asmeniniai nekartų 
yra kreipęsi į a t sako m ingus 
Susisiekimo Ministerijos at
stovus atsižvelgti į jų reika
lų. (Deja, irtai padaryti ne- 
visuomet pavykdavo.)

‘‘Taip, štai Radviliškio 
ruožto tarnautojai ir darbi
ninkai prašo kaip didžiausios 
malones, kad valdžia, pripa
žindama jiems su šeimyna 
teisę gyventi, nustatytų mini- 
■inuni bent 500 auks. mėne
siui.

“Kauno Gclžkelių Dirbtu
vių ir Depo padieniai darbi
ninkai ir amalninkai reika
lauja prie pagrindines algos 
pridėti 50 nuoš., kas sudary
tų • menesiui 716 auks. pa
prastiems darbininkams ir 
apie 1000 auks. amalnin- 
kams. Dabar darbininkai te
gauna, su priedu, apie 570 
auks. ir amalninkai — apie 
700 auks.

“Užtatai klausiu Ministerį 
Pirmininkų ir Susiscikimo 
Ministerį:

“1) ar jie žino, kad gau
nant tokį užmokesnį nega
lima išgyventi,-ir

“2) kų jie ■mano daryti, 
kad darbininkai turėtų gali
mybes ir patys išmisti ir 
savo šeimynas aprūpinti.”
Po šituo paklausimu pasira

šo S t. Seimo narys, J. Pakal- 
ka.

Išdėstytieji paklausime fak
tai kalba patys už save. Bet 
Lietuvos valdžia ne tiktai nesi
stengia palengvinti vargo naš
tų gclžkelių darbininkams, o | 

da ir baudžia laikraštį, kuris ra
šo apie tai.

Vienok klerikalai, kurie kon
troliuoja Lietuvos valdžių, 
mulkina amerikiečius, pasako
dami, kad ji tarnaujanti darbo 
žmonėms.

Jeigu Lietuvos valdžia laiko 
didžiausiame skurde valstybes 
įstaigų darbininkus, tai kaip ji 
gali noreli, kad Amerikos lie
tuviai darbininkai šelptų jų sa
vo pinigais?

“APSIDIRBO SU PRIEŠU.
—-■<——

So. Bostono “Darbininkas” 
džiaugiasi, kad Kaune tapo nu
tildytas “Lietuvos Balsas”, ku
ris paskutiniu laiku aštriai kri-
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Laiškas iš Lietuvos
[Nuo nuolatinio Naujienų korespondento]

KAUNAS, N-15-21.
Apie bendrą Lietuvoje pa

dėtį galima butų labai daug 
prirašyti, bet tokiems reika
lams neturime liek laiko.

Lietuvių-Lenkų ginčas.

Štai klausimai, kurie domi
nuoja musų gyvenime: Pirmų 
vietų, žinoma, tenka užleisti 
santykiams su Lenkija. Ant
roji Ženeva davė Inos pačius 
rezultatus kaip ir pirmoji, tik 
gal su ta išimtimi, kad prie pa
ties Lictuvos-Lenki jod ginčo 
prieita visai arti. Tų artumų, 
man rodos, sudaro šios aplin
kybės. Pirmiausia, yra antra
sai Hymanso projektas, kurs 
iš vienos puses nustato Lietu
vos nepriklausomybę ir sienas, 
bet iš antros pusės visa eile 
punktų — užsienių politikos, 
ūkio, krašto gynimo ir t. t. 
jungia Lietuvą su Lenkija tam
priais ryšiais ir, žinoma, pri
pažįstamųjų nepriklausomybę 
visai panaikina. Vilnius, teisy
bė, tenka Lietuvai, bet visa 
sritis sudaro atskirų kantoną, 
visoje valstybėje įvedamos dvi 
valstybinės kalbos: lenkų ir lie
tuvių. Lietuvių delegacija pa
tiekė savo neva projektų, bet 
Tautų Sąjungos Taryba ir Są
jungos plenumas priėmė, ži
noma, antrąjį Hymanso pro
jektą ir siuto abiem valsty
bėm jo pamatais, be jokių re
zervų, taikintis. Lietuvių dele
gacija darydama reveransus 
pasisakė, kad stambiuosius to 
projekto ruožus priima, len
kai gi atsisakė jį priimti, rei
kalaudami, kad pamatau butų 
padėta pirmasai Hymanso pro
jektas, kurs nuo antrojo veik 
nesiskiria.

Lenkų manevras.

Mums yra žinoma, kad Hy- 
manso projektas nėra Hyman
so rankų (kirbas, kad jį suda
rė p. Bobianskis, žinomas Lie
tuvos dvarininkas. Kodėl jo 

lik uodavo valdžios užsieninę 
politikų. Sako:

“Kauno ‘Laisvė’ spalių 19 
dienos laidoje praneša, kad 
Pažangiečių organas ‘Lietu
vos Balsas’, tapo uždarytas. 
Artimicsnieji prie to laikraš
čio asmenys buvo cx-prezi- 
dentas A. Smetona, prof. 
Voldemaras ir kanauninkas 
kun. Tumas.”
St. Seimo narys, M. Bagdo

nas, ir kiti Lietuvos krikščio
nių demokratų pakalikai dabar 
turės įrodyti, kad buvusis Lie
tuvos prezidentas Smetona, 
buvusis ministeriy pirminin
kas Voldemaras ir kanaunin
kas Tumas taipgi esą... bol
ševikai. Nes jie sako, kad tik
tai bolševikams Lietuvoje ne
duodama laisvės.

Lenkija nepriima, sunku pasa
kyti, turbut tai yra manevras, 
nedaugiau. Kad Hymanso pro
jektas atsako visiems paslėp
tiems lenkų reikalavimams, ir
gi aišku, aukščiau minėti ry
šiai duoda jiems visiškos gali
mybės vyrauti Lietuvoje; len
kų kalbos įvedimas, kaipo ant
ros valstybines kalbos, duoda 
progos ir kultūros žvilgsniu 
turėti didelės visoje Lietuvoje 
įtakos. Iš pasakyto aišku, kad 
ir visa Antanta su savo Tautų 
Sąjunga atsistojo imperialisti
nių lenkų pusėje.

Lietuvių n esior ien tav i m as.

Lietuvių pusėje, kaip visuo
met, greit ncsusiorienluota. 
Kada buvo paskelbtas antra
sai Hymanso projektas, khi- 
kuric krikščionių-demokratų 
vadai kauniškėje “Laisvėje” 
pradėjo tokias kalbas kalbėti, 
kurios nieko kita nereiškia, 
kaij) tik vieną, kad girdi, isto
rijos eiga veda Lietuvą Lenki
jos glėbin. šitos rųšies keli 
straipsniai buvo labai reikalin
gi-

Socialdemokratų interpeliacija.
Kad prispaudus valdžia ir 

tuos pačius krikščionis pasisa
kyti aiškiai kų jie mano, so
cialdemokratų frakcija įteikė 
valdžiai žinomą jums interpe
liacijų. Krikščionys bandė Kru
pavičiaus lupomis atsisakyti 
nuo atsakomybės už valdžios 
darbus, \stengdamies atmušti 
socialdemokratų smūgius, ku
rie krito daugiausiai ant Seimo 
daugumos galvų, kurie ir su
daro valdžių ir yra atsakomin- 
gi už jos darbus. Žinoma, p. 
Krupavičiui nepavyko apginti 
nei krikščionių “čistatos,” nei 
valdžios nekaltumo. Socialde
mokratų interpeliaci ja davė 
progos musų draugams išrū
dyti Seime, ką reiškia antra
sai Hymanso projektas, tai]) 
sakant, alšifruoti jį ir išvys

tyti prieš Lietuvos demokrati
jos akis visų tų pavojų, kurs 
gresia iš lenkų pusės priėmus 
projektą. Interpeliacija pasiekė 
ir antrojo tikslo, būtent, nuš
vietė pačių derybų padėtį, kuri 
Lietuvos visuomenei nebuvo 
žinoma.

Delegacija perša priimti 
Hymanso projektą.

Nežiūrint viso to, kai kurių 
Lietuvos grupių tarpe vistik sė
di kokia tai bacile, kuri reiškia 
ne kų kilų, kai]) pradžią tos li
gos, kurią kauniškė “Laisve” 

pavadino istorijos butenybe.

Atvykusioj! iš Ženevos dele
gacija vienu balsu perša pri
imti antrąjį Hymanso projektų. 
Jų motyvai, jei neapsirinku, 
vistiek, girdi, Lietuva gauna 
nustatytas sienas, gauna Vil
nių, gauna de jure ir t. t. iš 
pusės didžiųjų valstybių, todėl 
reikią priimti lasai projektas ir 
žiūrėti kitokių kovos su len
kais būdų ir priemonių. Girdi, 
dabar esąs labai patogus lai
kas, palankesnio nesusilauksi
me.

Iš to jus matote, kad yra 
žmonių, kurie tokias nuomones 
reiškia. Jei ne socialdemokratų 
interpeliacija, jei ne greitas vi
suomenės nusistatymas, aš esu 
tikras, kad delegacija butų pri
ėmusi Hymanso antrąjį projek
tų dųr Ženevoje bebūdama. Ne
veltui Seime laike interpeliaci
jos ministeris Purickis skaitė 
visų eilę telegramų Ženevon, 
kuriomis jis reikalavo laikytis 
savojo projekto, nepriimant 
Hymanso. Nebūtų buvę inter
peliacijos, nebūtų, žinoma, bu
vę tų telegramų.

Lietuvos darbo demokratijos 
pozicija.

Mes ir drauge Lietuvos dar
bo demokratija žinome, kad 
Hymanso projektas yra ne
priimtinas, nes jis reiškia pra
laimėjimą žemės reformos, 
reiškia įvedimų Lietuvos į im
perialistinius karus drauge su 
Lenkija; reiškia nustojimo tos 
ekonomines ir drauge politi
nės nej)riklausoniybės, apie 
kurią tiek daug kalbama ir liek 
aukų yra sudėta. Šiandien, anot 
‘UJetuvos” bendradarbio, yra 
vienas klausimas: “priimsim, 
ar atmesim?” Visas kraštas, 
žinoma, pasakys: “atmesim!”

Tokia yra padėtis. Žinoma, 
tai neviskas, kas jus intere
suoja. Viena reikia pripažinti, 
kad prie klausimo prieita visai 
arti. Reikia ir kitą pripažinti, 
kad kova su Lenkija ar šioje 
ar kitoje formoje dabar gali 
užsitęsti kelioliką metų. Lenkų 
dvarininkai, lenkų įtaka augo 
Lietuvoje 300—1(M) melų, —. 
nejaugi manoma ta, kas taip 
ilgai yra įaugęs, išrauti vienu 
akymirksniu. Tų galima butų 
padaryti tik didelio ir gilaus 
perversmo keliu, bet prie šių 
dienų tempo — tai ilgų metų 
kovos išdava.

Lietuvių laimėjimas.

Prie klausimo prieita arčiau 
ir tuo žvilgsniu, kad Ženevoje 
vistik lenkų vienoje vietoje 
pralaimėta. Lietuva liko pri
imta Tautų Sųjungon ir pripa
žinta neutralių, valstybių de 
jure. Iš Izenkų spaudos maty
ti, kad šis aktas yra skaitomas 
pralaimėjimu. Tautų Sąjunga, 
darydama šitų aklų, greičiau
siai ir tikriausiai norėjo pa
veikti į Lietuvą tuo bodu, kad 
ji greičiau pultų Lenkijos glė
bin.

Laikotarpyje vieno antro mė
nesio Lietuvoje turi galop nu- 
sistayti, ar priimti, ar atmesti 
Hymanso projektas.*)

•Apie matyvus tos pusės, ku
ri sakosi priimt, — sekantį 
kartų. Motyvai priešingos pu
ses turbūt “Naujienų” skaityto
jams jau yra aiškus iš social
demokratų interpeliacijos.

*) Telegrafo agentūrų pranešimu 
lapkr. 6 d. Lietuvos valdžia tą pro
jektą jau priėmus “su kaikuriom pa
stabom”. — N-nų Red.

(Dar bus}
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WEST TH1RTY
I FIRST STATE BANK

31st St., prie Wallace St. 
CHICAGO.

Po valstijos priežiūra 
37c moka už taupomus pinigus^ 
A ts id1 ary k i t a cco u n t a p as m us

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

Atlik Banko reikalus pas mus.
Moderniškos pasidėjimui saugios dėžutės.

t
Padaryk šį 

Banką savu
KADANGI==
Pirmas: Yra saugus.
Antras: Jo tūli direktoriai yra geriausi žinovai fi
nansų pasaulyj.

Trečias: Yra draugiškumo Bankas. Jausiesi kaip 
namie. Jūsų reikalai atidžiai bus atliekami.
Tai yrą geras bankas reikalų atlikimui.

(Apgarsinimai)

EDISONO PRAŠMATNAS 
PASAKYMAS.

Vieną kartą Edisonas bu
vo užklaustas, ar jisai nes
kaitė savo pasisekimus įkvė
pimu. “Ne”, atsakė Ediso- 
nas. “Priskaitau prie pra
kaitavimo.” šiame dalyke 

(įkvėpimas reiškia pakilimą, 
sutvėrimą minties, prakaita
vimas reiškia prakaitavimą 
prie sunkaus darbo. Jis yra 
geru per daugeli metų, nuo 

I atsiradimo sunkiems dar
bams ir kuomet tūkstančiai 
žmonių mėgino pasiekti tik
slo pasekmingai be jo — jis 
ramiai stovėjo kaipo tikriau- 
sis būdas patikimai geros 

[laimės. Jei klaustum apie 
’ pamatines priežastis pasise
kimo Trinerio Karčiojo Vy
no, vėliau Juozo Trinerio, 
Karčiojo Vyno, gautum tokį 
pat atsakymą kaip kad Edi
sono. Šiadie Trinerio Kartus 
Šiandien Trinerio Kartusis 

[ Vynas yra gyduolė, žinoma 
visoj šioj šalyj ir Canadoje,* 

'kaipo labiau patikėtina gy
duolė gelbstanti nuo prasto 
apetito, vidurių užkietėjimo, 
galvos skaudėjimo ir kitų 
pilvo nesmagumų. Kiekvie
nas kostumeris tampa jo

LIETUVIAMS PAAIŠKINIMAS
J06 Shimkus, ^Numerio Ketvirto (No. 4)

*1

2.$ te siu
ta * H-

Viršiausis klerkas visuose Departamentuose — Turys didelį patyrimą ir suteiks gerinusį patarimą.
Gerbiamieji Viengenčiai:—
Šiuomi noriu paaiškinti, kad esu viršiausiu klerku dirbąs pas L. Kleihą. Atėję pirkti, ko tik 

jums reikia, klauskite mano vardo, Joe Shimkus, No. 4. Aš, kaipo patarnautojus visuose departamen
tuose geriau užganėdinsiu įteikdamas geresnį tavo ra, už žemiausią kaip galint kainą. Nuo svetim
taučių pirkdami, gausit prastesnį tavorą ir bran ginu mokėsite.

Taipgi, pradedami šeimyniškų gyvenimą, naujai apsivedę, arba iš kito miesto atvažiavusiems, pa- 
gelbsčiu įsigyti visus reikalingus daiktus už mažą įmokejimą ir mažais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jokio nuošimčio nerokuojamo.

Todėl,, visuomet atėję pas L. Kleiną ko pirkti, klauskit lietuvio Joe Shimkus, No. 4. Lietuviai ne
norėdami lietuviškai kalbėti, gali kalbėti angliškai—moku gerai angliškai.

Ji BOSUOS
Persikui nuo 8412 So. Halsted St.
po No. 8813 So. Halsted St.

Barai liituTiams tinanum per 22 
matu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydą aitrias ir chronilkas ligas, 
▼yri, motorų ir vaikų, pagal įsi
jausiąs metodas X-Raj ir HUklii 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W.
18th St., netoli Fisk St

VALANDOS: Nne 1*—II platų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. ▼skarai*.

Dienomis: Canal 
8110 arba 867 i

Naktimis: Dnad
__  _ 951 - Drovir 4186 

GYVENIMAS: 8313 S. Halsted St. i 
VAL.I 9—11 ryto ir 8—9 ▼ai. vak. I

Talcphansli'

Lietuviai pirkit nuo lietuvio.

10929 & SUte Si 
Chicago, IJI.

Apart rakandų, drapanų ir kitų dalykų, tu
rime puikiausios rūšies pianų, phonographų 
ir tt.

Kad jūsų gimines Lietuvoje labai butų dėkingi jums ir džiaugtus: apturėję kelis tūkstančius markių, 
kurios čia taip pigiai kainuoja. GERIAUSIAI IŠMOKA PINIGUS LIETUVOJE DABAR PASIŲS
TUS PER

■niKB** 
Pūliniai MM

i. SHDSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimų 

moterų ligone; rū
pestingai p rl Ha
riu ligone hr kudL

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Paraudavo jam
Sofety Boxes 

$2.50 ir aukščiau

Parduodam
Draftus DoleriaisPasidaryk ji savo banku.

The Stock Tartis Savings metams

BANK BUREAU

Dr. Maine Kaliu

EXTREXTRA
yra tik viena iš

r-fcfetiįirf

SmuikosLaikrodžiai

Phona Canal 267

■mjps

WOLF FURNITURE HOUSE
4250 Archer Avenue.

ra

nebuvo nei 
'.negu pusę 
seniausių ir

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

Telefonas Pullnsan 866
DR. P. P. ZALLYS 

Lietivya Dentistaa 
10801 So. Michigaa Av„ Roselaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dienų

Tel. Austin 787

DR. MART A 
DOWIATT-SASS.

Kųtik sugrĮšo ii Californijoe Ir 
vii tęs savo praktikavimų pa No. 

1208 W. Harriaoa SL
Valandos: 8—12 kardlenų Ir • 

▼akare iiskiriant nedildieniu.

Pianai ir grojikliai. Pianai geriau
sios Steger išdirbystės mahogany, 
aržuolo arba vvolnuto; pridedam 50 
rolių volelių 5 kartus nustatom 

ukpodBbar $269.00

Gasinis pečius su regulia
torium tunka naujausio 

z išradimo. Pečius buvo $69

T1' $38.50

3 šmotų odiniai seklyčios setai stambiai# rėmais, Golden Oak,/Mahogany baigimo. 
Šiame specialiame išpardavime tik

GA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., go, IU. 
kam>aa 18th 81.

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciji 

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

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

' Tel.: Canal 279

atgal.
kas vakaras iki B vai., 
▼ai.
S. GORDON, 

1415 S. Halsted SU
Phonei Canal 947

DRABUŽ1AL
Vyrams, vaikinams ir vaikams

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

Turima puikiausia pasirinkimų nau- 
ių drapanų apkainuotų, tinkančiai 
ciekvieno kišenių!.

Siutai ir overkotal nuo $12.60 ir 
mugėčiau.

Kelinės nuo $2.60 ir augičiau.
Vaikams drabužiai, trunka! ir ▼•- 

'yzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau- 

d pinigus

Atdara
>ed. iki 6

Šis pečius vien anglimis kūrinamas 
apipuoštas nikeliais su baltomis 
durelėmis ir kopturu. Buvo $79, 
dabar parsiduoda $39.50 
HZ

■ Z ‘ IV • '“j .. ' ■ . : |T . k '

1 . .

4162 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

tant tikro pagelbėjimo fak
tus. P-s Henry Niemeyer 
rašė mums dėl pavizdžio iš 
Larchwood, la., rūgs. 27. 
“Vienas mano kaimynas pa
aiškino kaip Trinerio Kar
tusis Vynas visiškai paliuo- 
savo nuo gasų ir skaudamo 
pilvo. Pasiuskit man taip 

[greit, kaip galit.” Klauskit 
j vaistininko arba vaistų par
davėjo, taipgi apie kitas 
Trinerio gyduoles ir jų pui
kiausias pasekmes!

ir Markėms pa
gal kurso.

BridgepotFurnitureCompgį
3224 So. Halsted St.

EXTRA
Nukapojimas kainų ant visokių rūšių namų rakandų nuo 25% (nuošimčių) iki 55% kur dar 
girdėta. Tokius nepaprastus nusipirkt namų rakandus daug geriausj negu kur kitur už mažiau 
pinigų mokėdami šioj krautuvėj visiems Chicagos lietuviams gerai žinoma kad y*”' 4,L' ,c 
didžiausių lietuvių rakandų krautuvė. Kas pirmiau spės — tas laimės.

EUkOPEAN AMERICAN
S. L. FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai

809 W. 35th Street, Chicago, III. (Baltas namas arti Halsted)
Mes siunčiam pinigus greitai ir teisingai pagal dienos kurso. Kvitas su. parašais priėmėjų priduodam 
kiekvienam siuntėjui pinigų. SIUNČIAM PINIGUS DOLERIAIS IR MARKĖMIS. Parduodam* cash 
markes. ^Padarom visokius notarijališkus dokumentus pagal Amerikos ir Lietuvos tiesų. MES ESAM 
AUTORIZUOTI AGENTAI VISŲ DIDŽIAUSIŲ LAIVŲ KOMPANIJŲ ir dėlto pas mus galit gauti vi
sados laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos ant geriausių laivų. Norėdami gauti tikrai teisingų pa
tarnavimų, visados kreipkitės pas mus šiose valandose: ,
Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų,
Utarn. Ketv. ir Sub. iki 9 vai. vakare.
Ned. nuo 9 ryto iki 8 po pietų. ,

$69.00

Taipgi puikių lovų eilė visokio užb 
girnų, 2 col. storio stul- C i "j G 
pai iki 4 col. po ▼ * ■

Kietoms anglims pečiai labai dailios 
išvaizdos visas pilnai apnikeliuotas di
delė kurui vieta, gvarantuotas ir už
tikrinamas pilna užsiganėdinimų. šia
me išpardavime numažinta 35% 
^ar priduoda $59,00

M 1 JI

fe ‘ ____  Ai®
...ė-* ■*

Peninsular pečius ant 
vienų anglių 14 col. 
kurui vieta, visas nike
liuotas, specialiai už

$22.50

Jubilierystė
Laikrodėliai

Daimantai
Retežėliai

Rankovių sagutės

Victrolos
Lietuviški Rekordai 

Lengvi išmokėjimai 
13,000 Victor rekordų 

Didžiausis pasirinkimas
Visi šie ir daugiau dalykų pas

EAGLE MUSIC COMPANY
3226 So. Halsted St.

Tik gvarantuoti dalykai. Pamatyk: t mus savo reikalais, arba jei ne mieste gy
venai, rašykit. Naują lietuviškų Victoz* Rekordų katalogų, kurį nesenai atspaudinom, 
mielai pasiųsime ant pareikalavimo. Ateik ir pasimatyk su mumis kada turėsi kelias 
minutas laiko.

Taipgi gausite gražiausi veltui priminklą su kiekvienu pirkiniu.
3236 So. Halsted St.

Sidabriniai setai
Kankžiedžiai

Karteliai ir žiedai
Rankiniai Laikrodėliai

Q. R s.
Rolls

Klarnetos
Grojiklių roliai

Grojikliai pianai
Beno instrumentai

Ką tokio duos veltui Wolf as
Per savaitę, pradedant lapkričio 13-tą duosime veltui tam tikrų skaičių 15 E Coles Hot Blast Stove. 

Bilo vienas apsilankęs Įhighton Teatrų, Archer ir 42-a gatvė, šiame laike turės kiekvienas lygių pro
gą tai gauti.

Knygu katalogas Dykai
Prisiusk 2c štampą po adresu: 

v A. ()LSZEWSKI,
3251 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
o gausi didžiausio knygyno Katalogą Dykai

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

3818-20 S. Kedzie Avė

DENTISTAS
Kainos ' Numažintos
Gold Crovvns — taip žemai $8.50
Platės — tai^ žemai ........... $8.00
Bridge\vork ■— taip žemai .... $4.00

Už šitas kainas gali atlikti sau 
naudingą dalykų tuojaus. Darbą 
gvarantuojame, kaipo geriausių.

Egzaminavimas vokui
Dr. Frank Satten

Kampas 47-os ir Halsted St.

DR. CHARLESSEGAL 
Praktikuoja 15 Metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labas 

Chicago, Illinoia.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrilkų Ir 
Vaikg Ligg.

OF’^O VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
6 vai. pa p.ul ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nediliomie nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. pe pis*.
Telefonas Drexel 2880

rTtlefonaai Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
I.letivis Dentietas 

1712 Soith Ashlaid Avs„ 
arti 47-tos gaivia
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3 dol. be karo taksų). Dalyvau
ja Mdry Garden, Dufranne, 
Payan. Dir. Polaco. Po to Pav- 
įey-Ouk ra i n sk i o bale*! a s 

darice poom”, 
diriguojant.

Operos vakarais visados pra-

(Tasa ant 7 pusi.)

BALTIJOS AMERIKOS LINIJĄ
O B W OADWAY________________ N E W A.Ų'fe K, N .Y. : * v*

Auksinai dabar 
labai ATPIGO

DABAR PATOGIAUSIS LAIKAS siųsti pinigus Lietu
von, pakol kursas žemas. Neužmirškite giminių su Kalėdų 

dovanomis Pinigai jiems kuogeriausia dovana. Nelaukite 
ilginus siųskite šiandieną.

Žieminės numažintos kainos galėję 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

Reo Stail Iine
Išplaukia kas savaitę

Samland) Ncw York į (Lapkr. 30 
Hamburgą.

Kronui and) New York Gruod. 17
Lapland) Hamburgą (Gruod. 3
Finlnnd ........................................ Lapkr. 5
Zeeland ...................................Lapkr. 19

Or. W. Y«szkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas U- 
eas K-ydau aramtiAkajs budais.

Valandos nuo 9 ryto Uci 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukce Avė., Chicago, UI.

Phon*: Humholdt 5849

Tiesi kelionė j LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplaukų) 
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
I PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami i Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų no reikia.

Šusinešimas su Piliava tai yra nauja šaka maišų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

ESTONIA ....... Lapkr. 23 LITUANIA .... Gruod.
POLONI A ......... Gruod. 7 LATVI A ......... Gruod.

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda laiva
kortes ant visų linijų Laivakortes iš New Yorko arba Ca
nados iki Piliavai-Karaliaučiui tik $135.00. Visą kelionę 
Lietuvon galima atlikti vien vandeniu nekliudant Vokietijos 
nei Lenkijos.

> American Line

ta;

21
28

LIETUVON
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIOT

Siedish
American
Line
Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJ AUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į IJepojų.

S. S. DROTTNINGHOLM......................- GRUOD. 3
S. S. STOCKHOLM ................  GRUODŽIO 24

Trečios Klesos Rainos: 
| Hamburgą ............................................

I Piliau, Koeningsberg ir Danzing ....
Į Liepoj ų   - ......... ...................

$125.00
$135.00
$145.00

ir $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai talpinami j kabinus turinčius 2-4 lovas, 
švedų vizos nereikia. Kreipkitės i vietinius agentus.

SVVEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York, . 70 E. Jackson St., Chicago.

Atkreipkite Atidą!
%

Lietuviai myli muziką, taip kaip ir kitų tautų žmonės. Dauguma lietuviškų 
namų rasi kur turi gramafoną arba pijaną, o kuris dar neturi, tai stengiasi įsi
gyti į trumpų laiką. Nes mat dabar yra nemada gyventi be pijano. — ‘Pastebė
tina tuom, kad dauguma lietuvių įsigijo pijanus per prikalbinėjimą įvairių agen
tėliu, kuriems žydelis skyrė keletą dolern^komišino už gavimą kostumorio. Lie
tuviškų muzikališkų krautuvių veik nebuvo, o kad vienas ar kitas ir turėjo vieną 
ar keletą pijanų ant grindų pasistatęs, su tuom buvo sunku užganėdinti kostumerį, 
tokiu budu buvo proga kitataučiams išnaudoti lietuvius, brukant beverčius daiktus 
už augštą kainą.

Tokiu budu Lietuvių Rakandų Krautuvių Korporacija norėdami nedaleisti
lietuvius, išnaudoti kitataučiams ir įsteigė pijanų skyrių savo krautuvėse. Pada

rydami sutartį su didžiausiomis pija
nų išdirbystėmis Amerikoje, kurie 
savo produktus pilnai gvarantuoja 
ir kurių išdirbystės pijanai turi re
komendacijų nuo didžiausių pijanų 
artistų Amerikoje.

Tąigi Brangus Lietuvi, palaikyk 
savo mintyje, kad vienintelės krautu
vės gali duoti sąžinišką patarnauvi- 
mą ir kiekvieno cento vertės, kuri 
moki, tai yra Lietuvių Rakandų 
Krautuvės. Dabar prisiartinus il

giems vakarams ir besiartinant Kalėdų -šventėms, argi nebūtų malonu turėti savo
namuose taip malonų daiktą — pijaną? — Musų Krautuvėse rasi pilną pasirin
kimą kaip pirštais skambinti, tiįip ir grojiklinių pijanų. Mes parduodame už pi
nigus ir su mielu noru duodame ant lengvų išmokėjimų. Visus parduodame pil
nai gerame stovyje ir pilnai gvarantuojame. Tik nemanykite Gerbiamieji, kad ten 
kas galėtų parduoti pigiaus. Tas netiesa! Mes perkame dideliais skaičiais ir gau
name pilnai vvholesalio kainą, o mes turėdami mažas išlaidas (Expenses) ir ne
mokėdami komišinų agentams, mes visuomet galime parduoti pigiaus, negu jokia 
kita pijanų krautuvė Amerikoje. Veikite dabar, pirkitę pas mus ir čėdykit pini
gus.

Taipgi musų krautuvėse galima gauti pilną pasirinkimą lietuviškų music 
Rolls ir lietuviškų rekordų. Klauskite Katalogo, prisiusime veltui.

. Ruąs, Stovės. Sewinq Machines, 
Taikinį Machines, Pianos, Ct*.

1930-32 So. Halstcd St. — 4201-03 Archer Avenuc.
Chicago, III. '*

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, rraizikmiškų 'instrumentų, (kukuoja
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikomo rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tek: Drover 7309.

DABAR ETNA DIDELIS IŠPARDAVIMAS Lietuvių 
Prekybos Bendroves Šerų dėl pastatymo Lietuvoje įvairių 
dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po $7.00 vienas. 
Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, pirk ko 
greičiausiai. *

Visais reikalais kreipkitės šiuom adresu:

Lithuanian Sales 
Corporation

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

Taip-gi pranešamo, kad pinigų siuntime ir kituose* rei
kaluose kam patogiau malonėkite kreiptis į sekančius musų 
skyrius: \

T0WN OF LAKE, CHICAGO,
M. J. Damijonaitis, 
4559 S. Hermitage Avė., 
Tel.: Boulevard 7078^

WAUKEGAN, ILLINOIS.
A. J. Sutkus,

1317 So. Victory Street

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas, 
10808 Michigan Avc., 
Tel.: Pullman 974.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Bevcrage Co’s.
“MALT TONIC”

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

Pardavėja,.
FREDERICK BROS., 

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

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.
įmoru

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

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir .privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo it pa
ilgint, savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protiškų ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvienų sergančių ypatų kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progų patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

išgydymą”. Geriausis niedikalis .-patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

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

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

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

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

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

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

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

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT ^lETOJ.

“Ačiū gydytojui už 
išgydymą”. ........... .. _

Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui

Mongolia) Ncw York (Gruod. 1 
Minnekahda) į (Gruod. 10 
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23 

Tikietai tiesiai i Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Ckirargas 

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

Telephone Central 8362 
1824 VVabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 1

r’rank Waitekaitis 
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos klcr- 
sos laikrodžių taisytojas.

1827 So. Halstcd St., 
Chicago, III.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

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

________ _________ __ ■■■ z

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo 
slinkimo plauku.

Jų priežastis, aplinkybės ir 
ugdymas 100,000 vyrų.
Chicagoj yra plikiai. — Kaž

kurie iš jų tuom didžiuojasi, 
bet kiti nusiminę. Netik plikius 

, ir plonėjimą plaukų galima iš
gydyti, bet ir pražilimą. Jūsų 
ypatos pasirodymą galima pa
taisyti ir jūsų gyvenimo ateitį 
pagerinti. Musų specialumu 
yra auginti plaukus, prašalinti 
pleiskanas, sulaikyti slinkimų 
plaukų ir išgydyti galvos ne
sveikumus.

Puikiausi rezultatai pasirodo 
po kelių sykių gydymo. Gali
ma parodyti rezultatą augimo 
naujų plaukų po dviejų ar tri
jų savaičių. Gydymas malo
nus. Kainos nebrangios.

Exaininaviipas dykai.

, The Thbmas’ Ilair & 
Scalp Specialists

300-1 Garrick Bldg., 
64 West Randolph St., 

Chicago, III.
Phone Central 5851.

Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
navininkas

1711 W. 47th St.
Tol.: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratua 
ir sudedame fixtu 
res į 6 kambariu 
namą už $69.00 
Persitikrinimui 

kreipkitės pis 
raus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. D irbą vi
suomet gvaran 
tuoj ame.

Taiptf laikome 
elektr. įrankių

krautuvę ir taisome viskę amiejt. 
Kasų kainos prieinamus. <

JEVVELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Avm Chicago, III.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu n*- 
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angbikai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelll
817 Blae Tsland Avė.

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

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St^ Chicago.

Tel Blvd. 9336

ICBKBSHBBBBKBBHUaailM

j PRANEŠIMAS ■
Siunčiame pinigus Lie- i 

n tuvon, prisiuntimas užtik- ■ 
S rintas. n

M
Inšuruojame nuo ugnies, ■ 

namus, rakandus ir auto- m 
m mobilius.

Parduodame namus, sko- ■ 1 M
a Imame pinigus. ■ 

.■ Evaldas & Pupauskas, ■
810 W. 33rd St., i

n Yards 2790
H 

I nBBKOHBBBnsriBRHBBIlBI

Reiimatizmss Sausge’e
H Nesikankykite savęs skatis- | 
M mals, Reumatizmu, Sausgėle, a 
EI Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu H 
n — raumenų sukimu; nes skau- g 
M ’dėjimai naikina kūno, gyvybę 

ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 
CAPSICO COMPOUND mo- ■ 

stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
notas ligas; mums šiandie dau- n 
gybė žmonių siunčia padėka- H 
vonės pasveikę. Prekė 50c per H 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knygą: “ŠALTINIS SVEI- B 
KĄTOS’r, augalais gydyties, j 
kaina 50:centų. n

Justin Kulis E
3259 So. Haltied SI. Chicago, III. "

DBSBBEBBBBBBBBBBBBBI

H 
n

u

m

PIRTIS
Turkiška elektrikinė maudynB
Ilotclis su 100 kambariu

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

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojamo geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir nakt|.

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

A. F. CZESNA.
1657 West 45-ta fatvi, Chicago, B’..

Telef. Boulevard 4552

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO, 

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

{statom motoms.
Užlaikau elektriškų reikmenų

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

Chicago, III.
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Protekcijos Chicagos 
Universitete.

Sekamos pretekeijos įvyks 
Chicagos Universitete:

Lapkričio 1 d., prof. Antie 
Scobl laikys prelekcijas temoj: 
“Pacifiko klausimas”;

Lapkričio 25 d., prof. Chas. 
E. Merriam laikys prelekcijas 
lemoj: “Amerikos interesai pa
sauly ir jų palaikymas”;

Gruodžio 2 d., prof. Frcdričk 
I). Bromhall laikys prelekci
jas temoj: “Francijos sienos ir 
Anglijos laivynas”;

Gruodžio 9 d., prof. II. Boul- 
ton laikyš prelekcijas genioj: 
“Ekonominis klausimas”, ir

Gruodžio 16 d., prof. .1. II.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
Tufta laikys protekcijas temoj: 
“ Tikyba geresnei pasaulio tvar 
kai gauti”.

Protekcijos bus laikomos 
Chicagos Universiteto, Maude 
Hali svetainėje, lygiai 4:00 val- 
po pietų. Visi tie, kurie norite 
protekcijų pasikalusyti; meldžiu 
kreiptis prie B. 1*'. Kubilio, ku
ris parūpins pasus.

B. F. Kubilius,
98 M. I). Hali, The Universi- 

ty of Chicago. Phone: Black- 
stone 3310.

Oriental Kcstorano (2007 
W. North Avė.) tainalulojų 
streikas pasibaigė. Streikinin
kai susilaikė su restorano sa
vininkais po lo, kad lie pripa
žino restoranų tarnautojų uni
jų-

Liekauy išpardavimas.
Didelis nepaprastas liekanų 

išpardavimas, o kartu ir išdir
biniu paroda įvyks Fcllovvship 
House 831 \V. 33-rd PI., Ket
verge, Pelnyčioj ir Subatoj, 
Lapkričio 10, 11 ir 12 dienų. 
Valandos nuo 11 rylo iki 9 
vai. vakaro. Viskas parsiduos

; Pranešimai
I ~ ’T-1

Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.

Chicagcs Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją įvyks ne- 
delioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
ryto, Meldažio sevtainčje, 2242 
\Vest 23 Place.

PRANEŠIMAI.

U. S. Armijos Tavorai
Prisirengk pasitikt ateinantį šaltą orą

ei00,000 militarių porų čeverykų — $1.50 iki $2.50
. Puiki ausi 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, plėškiniai diržai, užsimaunamos kepures, vilnoniais pamušalais 
apatiniai, pavieniai matrosai, vilnonės kepurės,' pirštinės, kailiais pa- 
muštos kamzelkos, ovcrolui, rūbiniai čcvvrykai, įrankiams skryneles, 
arkliams šerti maišeliai ir tt.

Parduodame wholesale bei reatail. Rašyk mums pirm negu pirk
sit kitur.

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

United Mercantile Distributing Co.,
619 W. Roosevelt Rd.

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

kaina nuo

Tik $34kaina.Tik 500 phonogrophų su tokiu

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grnjlna visokio išdirbirr.c 
rekordus, su raštišku GVARĄNTAVIMU ant 
10 metų, šių phonographų reguliarč

rekordų, 500 plieno y r* J TR1I 
adata su kiekvienu yri įujj 

nius ir mes
Kiekvienas phonographas yra

[frp T* H Jl,sU pasirinkime iš 21 
H i;"į 5 j J j adatų, taipgi daiinunto 
• phonographų. Ateikite pas

parodysime gražiausių phonographų. _ _
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMj
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. Ned. iki 4 vai. po pietų.

MUUi

• • i
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SkaūdiiiavijosAnierikos Linija
I P ii tava

Laivas IIELLIG OLAV
LAPKR. 26

Laivas “FREDERIK VIII”
LAPKR. 18

Visa trečia kliasa susideda iš ka
jutėj dėl 2 ir 4 žmonių. Del in
formacijų kreipkitės prie vietinio 
agento arba prie vieno iš Kompa
nijos ofisų:

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St., Ncw York, N. Y. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III. 
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn. 
248 Washington St., Boston, Mass.

už pusdykę.
Parsiduos visokiausi daiktai, 

reikalingi namams: rakandai, 
kai’Įielai, stiklai, indai, mašinos 
rūbams gręžti, lempos, viklro- 
loS rekordai, padabiinimai, žais
lai, drabužiui vaikams, mote
rims ir vyrams, apsiaustai, ba
tai, marškiniai, Išpuręs, skry
bėlės ir dresės.

Motei’įs gali atnešti savo ran
kinių išdirbinių ar mezginių 
pardavimui.

Išpardavimas eina naudai 
“Ncw America Shop”, 1409 
Stevens Blvd. kur niolerjs gali 
parduoti visokius savo išdirbi-

Dr augi jos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy

ki Ch. L. L). Tarybai, malonėkite 
i išrinkti atstovus į konferencijų 
(po vienų atstovų nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

PRANEŠIMAS
Apie Bijūnėlio Vakarą.

Pirmutinė lietuvių vaikų smuikorių 
Į orkesrta po vadovyste Vladimiro Va- 
; roniezo pasirodys Bijūnėlio vakarėlyj, 
kurs įvyks lapkričio 13 d., 1921, Liuo- 

I sybės svetainėje, 1822 VVabansia Av. 
Bijūnėlio vakarėlyje, p-lės A. Visčiu-

Birutes Išlaimėjimo vakaras, Mil
dos svetainėje, 3142 S. Halsted St., 
šiandien, Lapkričio 12, 1921. Pradžia 
7:30 vai. vak. šiame vakare bus lai
mėjimui 3 labai puikios dovanos. Kas 
laimės, tas džiaugsis. Po laimėjimui 
bus linksmus šokiai, griežiant pirmos 
klesos muzikai. Kviečia Birutė.

L. S. S. Aštunto Rajono Koncer
tas bus lapkričio 24 d., Meldažio sa
lėj, 2244 W. 23rd Place. Salė atsi
darys 6 vai. vakare. Koncerto ims 
dalyyumą Lietuviai, Rusai, Slavai, žy
dai ir italai . Mylintys gražius dai
navimus ir muziką maloniai kviečia
mi atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

nius. •

Lietiivlii Rateliuose
liūtei vadovaujant, bus atlikta daug 
kitų indomių numerių. Visi aktoriai 
bus maži Bijūnėlio nariai ir narės 
Pradžia 6 vai. vakare.

Draugų atidai. — Lietuvos Dukte
rų dr-ja rengia šeiminišką vakarą lap
kričio 12 d., 7 vai. vak., didžiojoj

ATS.II A N K YKITE PAS 
MAŽUS.

Mark VVhitc Sąuare svet., 29 ir Hal
sted gatves. Visus kviečiamo daly
vauti šiame vakare, o draugija steng
sis visus užganėdinti. Įžanga dykai.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
riiuzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystes: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir

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

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

Kad ir laiko neturėdami, kaip 
ir mes visi, North Sidės lietu
viai tėvai rūpinasi savo vai
kais si.lig savo geriausiu išma- 
nymu. Jų rupesčiu vra įkurta 
lietuviu vaikui draugijėlė Biju-

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos mėnesinis susirin
kimas bus laikomas sekmadienį, lapkr. 
13, 2 v. po pietų Związek Polek salėj, 
1315 N. Ashland Av. Visi nariai 
malonėkit susirinkt, yra daug svarbių 

i dalykų svarstyt. — Rast. A. Shirnas.

nelis, kuri gyvuoja jau kelinti 
metai ir atlieka labai puikų 
darbų. Bijūnėlio vedėja yrax 
A. Viščiuliutc.

Pereitais metais Bijūnėlio bu
vo surengta keletas vakarėlių, 
kuriuose-jo jauni nariai pasiro
dė savo gabumais, šį sezonų 
Bijūnėlis rengia pirmų vakarų 
rytoj, Liuosybės Svetainėj, 
1822 Wabaiisda ' Avė., pradžia 

6 vai. vakare, žingeidi pro-
Tol. Monroe 1333.

Nesiduok kokiam armonikos mokintojui su
klaidint, kuris visur vaikščioja ir daug kalba, 
bet nemoka armonikų paimti Į rankas. Jei 
nori gera mokintojo, ateikite ir pasimatykite 
t.u Leonu Piersanti, kuris yra geriausių jmokinj- 
tojum pasauly. Kad goriau žinotumei, paklausk 
ėmusių lekcijas pas jį, o jie pasakys, kad ge
resnio nėra. Taipgi turime pardavimui kele
tą armonikų ir specialių knygų mokinimuisi.

Leo Piersanti
A R M O M K V M OKI NT() J A S

930 Blue Island Avė., 
Chicago, III.

Kepėjai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ) .

Musų pajai turi tikrą MAISTO vertę .
Užsisakyk Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o
NMbh. lWMlWU.fLTWinai .'NM»W»HKWU*MW
f*WW»***" V«v*MMV r-.—f— n. UW •*MhMtMaHMMWNIMNaWMk*•

^■■■■■■BHnBaaĮBaBHHHHinaviaMaHBiaiyHiaHKiHuiisįį
Si Rusiškos ir Turkiškos Vanos

S 12th STREET
* Tel. Kcdzie 8902Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis AveM 

CHICAGO, ILL.
BĮ 
81 
n 

- -r ««ay.BaBaBaBaQBBUQ3BBBBBaMfflB0inNBM»a«KmB0a»

,V ATM

Tel. Monroe 2804 „ « 4 •< |
DR. W. F. KALISZ

Specialiniai: Mote;t ligos ir CMrnrglJa.
11<5 MiLWAUKEfi AVĖ. CHICAGO.

I Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų Specialistas Ligy *
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisas
Novako Vaistini!
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:30 P. M.
Telephonc: Carai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

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

Nedaliomis iki 2:30 P. M. 
Telephonc: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susi vesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

žema. Pagabus išrnokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

.THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c,
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, 111.

gramo dnliis; bus pirmutinė 
lietuvių vaikų smuikorių or
kestrą po vadovyste Vladimiro 
Varoniczo. 'Taipgi bus atlik
ta daug kiių įdomių numerių. 
Po programai, kuris palinks-
mins susirinkusių širdis, Bijū
nėlio nariai ketina neužmiršti ir 
savęs ir pasivaišinti saldai
niais.

Bijūnėlio nariai nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti į jų vaka-
rčlį savo tėtes ir mamas, savo 
dėdes ir tetules, ir visus savo 
prietel'ius, di augus ir pažįsta
mus.

Kosulys ir persišaldymas, h 
S I

į Šiam laiko metu, kosulys ir persi- 1 
R šaldymas viešpatauja tarp suaugu- R

siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati- || 
dos, jie gali suteikti yvairias pa- ’ 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa’a Cold and Grip Tablets 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripas). Kaina 30c. — Greitą 
pagelbą nuo kosulį duoda

S

H gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvio- 
pavim^ lengvą ir pagalba gamtai 
sugrąžinti normaliŠką stovį. Di
desni bonkuto 50 centai, mažesni 
25 centai. V įsose Aptiokoso.

BM

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO. 
Pagabiausis susinešim as su l'ilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smalkiais ir populiariais 
laivais “.Scandinavian”, 12,100 tonų ir

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

— Valdyba.

Balius su programų, rengia Chica
gos Lietuvių Ilraugiją Sav. Paš. ne
dalioj, lapkričio 20, didžiojoj Schoen- 
hofen svet., 1214 N. Ashland Avė. 
kampas Mihvaukee Avė. Durys atsi- 
darys 5 v. v. Programas prasidės 

| 6:30 vai. vak. šis vakarėlis bus įvai- 
i rus ir puikus ir iškilmingiausias, ma
lonėkite atsilankyti, širdingai kviečia

Komitetas.

: “Kardo” Vakaras su didelėm dova
nom įvyks sekmadieny, lapkr. 13, Mel- 

‘dažio salėj, 2242 W. 23rd 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.
—-----------

I Harvey, III. — Didelį Balių rengia 
S. L. A. 289 Kuopa šeštadienį, lapkr. 
12, Joe Pconkos salėj, 15709 Halsted 

1 St. Pradžia 7 v. vak. Kviečiame 
! Harvey ir apielinkės lietuvius gausiai 
atsilankyti. — Komitetas.

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

— J. Shedlauskas, Nut. Raš.

Town of Lake. — Dr-ste D. L. K. 
' Mindaugio No. 1 laikis mėnesinį su- 
! sirinkimą sekmadienį, lapkričio 13 d., 
2 vai. po pietų, J. Zalundausko svet., 

j 4501 So. Hermitage Av. Visi nariai 
. kviečiami susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Nut. Rast. A. Jesaitis.

Lietuvių švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas sekmadienį, lapkr. 13, 7:30 v. 
v. Raymond Chapel svet., 816 W. 31 
St. Bus geri kalbėtojai, taipgi dai
nų. Kviečiame skaitlingai atsilanky
ti. Įžanga nemokama.

— Komitetas.

Balius, su progmamu, — rengia Su
sivienijimas Bridgeporto Draugijų 
Svetainėj Statyti sekmadieni, lapkr. 
13, Mildos salėj, 3142 S. Halsted St. 
Kviečiame lietuvius gausiai atsilan
kyti. — Valdyba.

Rusų debatai. šeštadienį, lapkr. 
12, liuli House Bowen Hali, 800 So. 
Halsted, įvyks debatai tem-a: Ar rei
kia tikėt į Dievą? Tikėjimo pusę 
gins žinomas Aihcrikietis misijonie- 
rius John Johnsonas, jo aponentu bus 
juristas D. J. Orlovskis. Debatai eis 
rusų kalba. Pradžia lygiai 8 v. va
karo. — Rengimo K-tas.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
šeimynišką vakarą šeštadienį, lapkri
čio 12 d., Mark VVhite Square didžio
joj salėj. Pradžia 7 v. vak. Kvie
čiamo lietuvių visuomenę gausiai at
silankyti. Įžanga nemokama.

— Komisija.

North Side. — L. G. D. 47 Skyr. 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, lap. 13, Liuosybės Svet., 
1822 VVabansia Av. Visi draugai ir 
drauges malonėkit susirinkti, yra 
daug svarbių reikalų.

— Sekr. J. Čepaitis.

“Corsican” 11,500 tonų.
Šio garlaiviai sustos prie KARVE , 

ir SOUTHAMPTON. I
KAINOS IKI DANZIGUl pigiau

sios kabineto .......................... $200.00
Trečios klesos .............   $110.00

Kaina iki Pilavos. i
Trečia klosa................................$135.00 :

Atsišaukite prio artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Raihvay Trafiko agentas 

40 N. Dearborn St., Chicago, III.

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

Naujienų ofise
Pilkio sankrovoj, 1822 S. Halsted 
Universal Stato Banke
J’. Petraitiene. 3233 Auburn Avė.
J. Žalpiene, 922 W. 34th PI.
Roselande, pas A. Grebelį, 10737 

Indiana avė. Komitetas.

Ketvirtojo Wnrdo Lietuvių Pnl. ir 
Paš. Kliubas laikis savo mėnesinį su
sirinkimą sekm-adienj, lapkr. 13, 2 v. 
po p. Mildos salėj.

— Prez. M. M. Yuodis.

Chicagos Liet. SociaĮjstu Vyrų Cho
ro nariai malonėkit susirinkt sekma
dienį, lapkr. 13, 7 v. v. Mildos salėm 
Turėsime dalyvaut programa.

— Pirm. M. M. Yuodis,

The 1921 ClasH of the Hoffman 
Preparatory wishes to announce the 
grand leeture by Prof. S. A. Hoffman, 
on Sunday, Nov. 13th, at 8:00 P. M. 
on Abnormal Psychology, ant Scx 
Problems. This leeture will be held at 
1537 North Robey Street.

"asmenį jiėskojimaT
J IEŠKAU SAVO PUSBROLIO Jo

no Barpšio, paeina iš Kauno rėd., Ra- 
i šeinių pav., Gargždų par., Girininkų 
' meciedžio. Girdėjau, kad gyveno Bo- 
ston’c, Mass. Turiu labai svarbų rei
kalą kaslink giminių Lietuvoje. Mel
džiu pačiam atsišaukti arba žinantieji 
man pranešti už ką busiu labai dėkin
gas. Petras Barpšis, 1750 So. Union 
Avė., Chicago, III.

LĘONAS BEIŠĖNAS IR VILIMAS 
Gedminas jieško savo švogerio Alek
sandro Januso, Kauno rėd., Šiaulių 
apskr. 'Triškių miestelio. Girdėjom*, 
buk gyvena Indiana Harbor, Ind. Ma
lonės pats atsišaukti, arba žinanti jį 
teiksis pranešti. Leonas Beisėna, 3938 
Drummond St., Indiana Harbor, Ind.

. . .  APŠIVEDIMAi.
JIEŠKAU MERGINOS AR Mo

ters, apsivedimui, turi būt nemažo 
ūgio ir apvali kūniškai. Vesiu iš pa- 
dabones ir dėl padabonės, o ne kitaip. 
Nepaisau kuom ji yra, ar buvus, pai
sau — kuom žada būt; turi būt atvira 
nes dangstynvasi, ar nudavimai neve
da ant gero. Paveikslus grąžinsiu. 
Rašykit 443 Naujienos.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos ar moters be vaikų — be skir- 

I tumo tikėjimo ir nepaisant iš kokio 
, miesto. Reikale galiu važiuot bile 
I kur. Geistina, kad turėtų šiek tiek 
turto. Esu 25 m. vaikinas, tad no- 
rėčia kad ir mergina butų nuo 20 iki 
30 metų. Su laišku meldžiu ir pa
veikslą, C. F. G., South Shore County 

: Club, Chicago, III.

REIKALINGAS KAMBARYS 
dėl dviejų merginų, turi būt ap
šildomas, bile dalyj miesto. Pra
neškite J. K. Alvin, 2152 Alice 
Place.

ISSENPAVOJIMIII
ANT RENDOS d KAMBARIŲ 

flatas, elektra, vanos, gasas, pe
čiu šildomi kambariai. Rendos 
$-25.00, Ona Biliūnas, 4438 So. 
Richmond, S L, 1 fi.

ANT RENDOS STORAS, vie
ta tinkama dėl valgyklos.

Atsišaukite
1900 W. 63rd St.

ANT RENDOS 7 KAMBA- 
rių (Cottage) namelis, su elek
tra ir gasu. Atsišaukite

J S.,
833 — 33ixl Place

Teikia darbihinC
______ MOTERŲ_______

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

J. DOBROVOLSKIS, 
2257 W. 23rd PI. 

Klauskite bučernėj.

REIKIA PATYRUSIOS LIE- 
tuvčs pardavėjos; darbas ant 
visados, gera užmokestis, B. & C.

i Beck’s Dopt. Store, 3615 S. Hal
sted SI., Tol.: Yards 1322

REIKIA SUAUGUSIOS ]\IO- 
teries prie mažos šeimynos.

1711 N. Ashland Avė.
Phone Heymarket 474Q

' tj' A j /;, 'r
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REIKIA OffiliM'Kį! AUTOMOBILIAI PARMVIffll NAMA1-ZEME,
MOTERŲ

REIKALINGA SEIMYNINKE mer
gina ar našlė prie namų darbo. leng
vas ir pastovus dalbas, gera mokesti*.

Atsišaukite
ORUMUS CHEMICAL

1718 So. Halsted St

REIKIA MERGINOS ARBA Mo
ters prie narni) (kubo. Ne jaunesnę 
kaip 1J^ metų.

Atsišaukite
MRS. FRANK BRASUS, 

139 E. 107 St. 
Roseland, III. 

Phone Pullman 945.

TvEIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
prie sortavitrp skudurų, nuolatinij 
darbas. Augščiausis užmokesti:.

Ateikite prisivengę dirbti paned.e-
HARRY DRAY 

1147 Blue Island Avė. 
Phone Canal 5790

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų prie sortavitno skuduru. 
Gera alga. Atsišaukite, M. 
Cohen, 1008 W. Lake St., Telc- 
phone Monroe 1155

REIKIA DARBININKO
VYRU

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

REIKIA ŠIAUFERIŲ IR AMAT- 
n;nkų įstojimui j didele Taxi kompa
niją. Patyrimas nereikalingas: mu
su nurodymai išmokins visko. $300 
reikalinga: galima uždirbti $100 j sa
vaitę. Nuolatinis darbas. Atsišau
kite 82 W. V.’ashington St., Room 
525.

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

ti bankoj. Pirmenybė turinčiam 
patyrimą, atsišaukite ypatiškai.

■252 So. Halsted St.

REIKIA SALESMANŲ; NORIME 
trijų gabiu vyrų užpildymui musų or
ganizacijos. Myli dirbti ir sekti nu
rodymus. Jei taip, mos galime už- 
tikrint pasisekimą, kuris atneš gera 
pelną. Mes pjagclbesime p;y<lavot. 
Matykit Mr. Schuarty — Bond Dept.

Kth St. State Bank 
šiaurvakarinis kampas 16-os gat

vės ir St. Louis Avė. Vai.: nuo 9 
iki 12 lyto ir nuo 6 i\i 8 vai. vak. 
Ned.: nuo 9 vai. iki 12 pietų.

. Atsišaukite tuojaus.
751 W. 32nd St.
Phone Yards GI 16

čius, prie kostumiersko darbo. 
Darbas pastovus, mokestis ge
ra. Atsišaukite 3133 Logon 
Boulvard arti Mi'hvaukec Avė.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

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

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai visai nauji, 
iš priežasties nes 
miestą. Atsišaukite

Parduosiu pigiai 
išvažiuoju į kitą 

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 8 KAMBARIŲ RA- 
kandai beveik nauji. Turi būt par- 
douta į trumpį laiką, nes apleidžiu 
Chicagą. Parduosiu už pirmą 
siūlymą, taipgi ir kambariai garu 
šildomi. Atsišaukite

A. RAČIŪNAS,
2152 Alice PI., 3rd floor

pa- 
ap-

DIDELIS PRATUŠTIN1MO
IŠPARDAVIMAS

75 VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 
mažiau nei $500

Atdara dienomis, vakarais ir 
nedėliotais

AUTOMOBILIAI
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- 
delioms.
1919
1917
1920
1920
1917 
1920 
1919 
1922

touring 
touring .. 
Roadstėr 
touring ..

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

Dirbtuvės šaka 
OAKLAND MOTOR CAR CO, 

2426-28 Michigan Avė.
Columet 5310.

$300
150 
500 
400 
150
850 
500 
850

Subata, Lapkričio 12 d., 1921

. NAMAI-2EME NAMAI-ZEME MOKYKLOS

A,'V

P-lčs E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

MOKINKISPLATUS KELIAS EINA ANT 
FARMŲ

Chicagos ir apielinkės lietuviai 
Paliaukit mieste kentėti bedarbe ir 
uždirbtą sunkiai savo procią praleis
ti. Keliaukit ant farmų, nes ten jū
sų laimė laukia. Ten busi ponas ir 
pats gaspadorius ant savęs ir iš gata
vi; centų nereiks mokėti. Kada norėsi 
gulsi ir kelsi. Kaip sveikata tarnaus 
taip lengvai ar ‘'linkiai padirbsi. Val
gysi ir gersi kaip ponas savo narnų 
darbo vaisius ir niekam nereiks nei 
skatiko mokėti ir niekam nieko sa
kyti. Kaip linksma gyventi ant far
mų niekas negali apsakyti. Taipgi, 
meldžiu visus musų bargenus žemiau 
perskaityti, katruos mes turim už la
bai mažą dalį įmokėjinvo, o kitus ma
žiau kaip rendą ir ant ilgo laiko.

PARDAVIMUITamista gali gani
Dideli bąrgenai musų krautu

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

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

ATEIKIT ANKSTI!
Užmiesčio biznis priimamas 

VVillys Knight Touring........... $285.00
... 100.00 
... 280.00 
... 200.00 
... 165.00 į 
... 190.00 ' 
.... '495.00 | 
... 225.00 
... 120,00 
...  120.00 
..... 65.00 

16O.‘OO 
210.00 
295.00 
160.00 
895.00 
z ' i mėnesį. LL»». E..L 
275 00 (kiv*‘n'° Pažastį patirsit 
375.00 
100.00 i 
290.00 
295.00 | 
495.00 
325.00 
190.00 
100.00 
125.00 

.... 390.00 i 

.... 165.00 | 
225.00
180.00 J PARDAVIMUI 10c STORAS 
895.00 
400.G0 
400.00 
125.00 
175.00 
495.00 
240.00 
125.00 
495.00 
100.00 į 
155.00 i 
100.00 
260.00 
225.0(1 
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 
125.00 
175.00 

.. 495.00 
. 240.00

Reo Touring mažas .. 
Buick, 4 cil., 5 pas. .. 
Jeffery, 5 pas............
Overland Chummy Rdstr .....
Oldsmobile, 8 cil., Touring.....
Buick, 5 pas..............................

j studebaker, 5 pas....................
1 Jeffery, 7 pas............................
Saxon Roadstėr .......................
Paige Touring .........................
Studebaker, 7 pas....................
Hudson Town Car (Taxi) .....
Chovręlet Touring .................
Elgin, (naujai malevotas) .....
Grant Touring .........................
Regai Touring .-........................
Scripps-Eooth Road ter ..........
Caco Touring, 5 pas................
Overland Touiing ....................

j Grant Touring ............. *..........
Oakland Roadstėr....................
Mitchell Chummy Roadstėr ... 
Allen Touring, 5 pas......... .
Studebaker, 5 pas...............
Moline Knight ,...................
Metz Touring ....................
Mitchell, 7 pas.......................
Reo Touring, 5 pas...............
Bui^k Roadstėr....................
Veilie, 5 pas............... ...........
Hayncs, 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 pas.......................i........
Scrinps-Booth Roadstcr ........ ...
Buick Roadstcr......... . ............. .
Chevrolet Touring ...................
Willys Knight Touring ........... •
Reo Touring ............
Paige Touring ........
Moline Knight ........
Metz Touring...........
Mitchell, 7 pas..........
P?o Touring, 5 pas. . 
Buick Roaįlstcr ........
Velie, 5 pas.............. .
Heynes, 5 pas...........
Chandler Touring....
Overland Touring ... 
Maxwell Touring .....
Cole Touring............
Chevrolet Touring .. 
Mitchell Touring (naujai mal.) 495.00 
Paige Touring, 5 pas......
Overland Touring, 5 pas 
Studebaker. 5 pas...........
Chevrolet Touring ........ .
Buick, 5 pas......................
Scripps-Booth Roadstėr .

Į 3 DIENAS PARDUODU SAL1U- 
ną pusdykiai. Biznis gerai eina; yra 
4 kambariai pragyvenimui, renda $45 
į mėnesį. Lietuviais apgyventa. Par- 

; ant vietos. 
‘1715 W.‘ 46th St.

_J_______

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ dirb
tuvė su elektros mašina ir- su visais 
įrankiais, 
mokantj išmokinsiu pelningo 
Renda pigF, biznis išdirbtas, 
šaukit greit, važiuoju Lietuvon.

Tel. Pullman 4G99
Arba j Naujienas No. 442

Gera proga bedarbiui. Ne
darbo.
Atsi-

arba mainysiu ant gero namo. 
Biznis seniai išdirbtas. Nepra
leiskit geras progos, nes savi
ninkas greit važiuoja Lietuvon. 
M. D., 3303 S. Morgan St.

ČIONAI JŪSŲ PROGA.' 
Pardavimui arba mainymui bu
černė. Mainysiu ant automobi- 
liaus, namo arba loto. Atsišau
kite, 4602 So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY
MUI ant >prapertės puiki grosernė ir 
delikatescn kratuuvė, kuri randasi la
bai bjzniavoj vietoji kampas Central 
ir Ogden Avė. Visokių tautų tirštai 
apgyventa. Nepraleiskite retai atsi
tinkančios progos, nes turiu parduot 
ar išmainyt greitai iš nesveikatos. At
sišaukite bile Įuida 3G01 Ogden Avė.

ChoitoIet Touring ....

........  125.00
....... 100.00
........ 155.00
.......  160.00 
.......  260.00 . 
........ 225.00
........ 195.00 1
........ 225.00
....... 215.00
........ 220.00
........ 225.00

‘ ‘ • važiuo- ! 
Tšmokcsčiai 
Senų

PARDAVIMUI ŠILDOMAS PE
ČIUS ant kietų anglių. Viena lova ir 
krėslai. Parduosiu pigiai. Atsišau
kite Joe Shniukštas, 5059 S. Ashland 
Avė. Savininkas 3143 S. Emerald 
Avė., galima matyti nuo 6 iki 9 va
landai vakare.

Reo Touring Car .................... .
Grant Touring .........................

Ateikite m Įsirengė pirkti ir 
ti mvlimu kam namon. T....
atsakantiems žmonėms. Senų karų 
neiniam i mainus. iri tik butų ganėti
nai didrii perdirbt i trokus.

Užmiesčio bizt’is priimamas 
M1TCHELL AI TO COMPANY 

^Įsteigta 17 metų 
2328 Michigan Avė.

Atdara dienomis, vakarais ir 
nedeliomb

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

3759 VVallace St.

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

Atsišaukite į Naujienų ofisą klaus- 
1 darni 435. 
i_________________________________

PARDAVIMUI SALIUNAS,
= minkštų gėrimų ii- restauran

tas Apleidžiu miestą. Atsišau- 
„ kit

MUSŲ BARGENAI ILL.
25 akelių farma, 1 mylia nuo mie

sto, 4 ruimų stabo, su skiepu, svirnas, 
vištininkas, kiaulininkas, barnės nau
jos, didelis sodnas, upelis bėga per 
ganyklą, žemė visa dirbama, 2 blokai 
nuo mokyklos, lietuviais apgyventa. 
Parduosiu už labai mažą kainą arba 
mainysiu ant miesto prapertčs. Kai
na $3,000.00.

83 akerių farmn, 1 blokas nuo mie- 
1 sto, geri visi budinkai, visos naujos 
mašinos, 4 arkliai, 8 karvės, 1 regis
truotas bulius, 14 kiaulių, 36 žąsys, 
25 turkiai, apie 300 vištų. Žemė ly
gi, upelis bėga per ganykla, sodnas. 
Parduosiu už pusę kainos, iš priežas
ties savininko ligos, arba mainysiu 
ant Chicagos mūrinio namo.

G0 akerių farma, 3 myylios nuo mie
sto, geri budinkai, sodnas, 3 arkliai 5 
karves, ančių, vištų, žąsų ir kitų vi
sokiu paukščių. Žemė lygi ir visa 
dirbama; lietuvių apgyventa. Par
duosiu už labai prieinamą kainą, iš 
priežasties moters ligos, arba mainy
siu ant namo Chicagos'arba apielin
kės.

25 akerių farma, l mylia nuo Ceder 
Lake, pačiam miesto, ant geros gat
vės, nauji budinkai, sodnas ir miškas, 
20 mylių nuo Chicagos. Man kai
navo $4,500.00, o aš parduosiu už 
$3,000.00. įmokėti $500.00, o liku
sius duosiu ant išmokėjimo.

108 akerių farma, ’/į nvylios nuo 
Cedar Lake, 80 akerių dirbamos, 28 
gero miško. Žemė lygi, sodnas, geri 
dvarski budinkai, 4 arkliai, 14 ban
dos, kiaulės, vištos, ftantys ir kitokį 
paukščiai. Apiu 50 temų dobilų, 500 
bušelių avižų, 500 bušeliu kornų, 100 
bušelių kviečių, 100 bušelių rugių, 
200 bušelių bulvių ir visokių kitų ja
vų. 18 mylių nuo Chicagos. Parduo
siu iš priežasties poros persiskyrimo. 
Pasiskubinkit, nes kas pirmesnis, tas 
gaus už prieinama pasiūlymą. Taip
gi mainau ant Chicagos prapertės. 
Skolos neturiu. Pinigų nereikia daug 
įnešti. Parduosiu su mažu įmokčji* 
nvu. Nepamirškit, kad yra gera far
ma ir geroj vietoj, kad ne pati, tai 
tūkstantį metų gyvenčiau. Dabartės 
priverstas atiduoti už pusę kainos.

40 akerių farma juodžiamio, lietu
vių apgyventa, su budinkais. Atiduo
siu už $100.00. Morgičio turiu $2,500 
ir tų nereikia mokėti be 3 metu ant 
(>%. Savininkas išvažiuoja į Lietu
vą.

2 akerių fanna ant 113 ir Rackwell 
gatvių, visi įtaisymai ir viskas išmo
kėta. Atiduodu už $4,000.00. šita 
žemė yra ant totų išdalyta ir apibu- 
davota gražiom rezidenciiom. Iš viso 
yr« 20 lotu. Atsišaukit i 
’ FIRST NATIONAL REALTY CO.

736 W. 35th St.
Flausk P. Bumeikn. 
TeJ. Boulevard GG73

Sis didelis ir puikus kampinis namas yra vertas su 
viršum $34,000.00. Namas mūrinis ant 3 florų tu
rintis 5 štorus 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.

2. Geras mūrinis namas ant 2 florų su puikiu storu. 
Didelė grosernė, bučernė, fikčeriai, geras auto
mobilius, garadžiai ir kiti visi namo ir biznio 
įrankiai. Namas yra ant gero kampo No. 4501 S. 
Talman Avė., Brighton Park. Už viską— $23,000

3. Geras mūrinis ant 3 florų ir 3 flatų namas ir vis
kas yra gerame padėjime, 2941 So. Halsted St., 

Chicago. Kaina............................. ;......... $8,500

4. Geras ant 1 floro medinis namas, 1 tuščias lotas 
vienoj pusėj namo ir 2 tušti lotai antroj pusėje' 
namo. Namas randasi po No. 5419 S. Notting- 

ham Avė., Chicago. Kilina už viską....... $3,800

5. Mūrinis geras,4 flatų 2 florų su visais įtaisymais 
namas po No. 294G West 39th Street, Chicago. 

Kaina...........................    $12,500

PARDAVIMUI
PROGA I 50 METŲ; MOTERIŠKŲ • 

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

BUFFENSTEIN
3447 So. Halsted St.

6759’S. Halsted St.

PARDAVIMUI SAL1UNAS, 
gera vieta.

Atsišaukite
3858 W. North Avė.

PARDAVIMUI GELEŽINIU 
daiktų ir malevos krautuvė. Gc 
roj

NAMA1-ŽEME

PARDUODU SAVO DERLTN- 
gi°nsio juodžemio ūki. priežastis iš
važiuoju Lietuvon. Ūkis 80 ekerių, 
45 akeriai dirbamos, 5 akerini miško, 
30 akerių nuiki ganykla. Upelis bė
ga per laukus. Ūkis ant vertas. Jau
nas sodas, naujas namukas nusodintas 
puikiais medžiais, gera bamė, kiauli
ninkas ir vištinintrns. 10 akerių už
sėta '•'ogiais ir dobilais, prie gero ke
lio* ūkis ant kampo, 1 mylia nūn mie
stuke ir geležinkelio: 25 tonai visokio 
našavo, GO h.' sėklinių bulvin, 30 b. 
buroku, 4nn b. koi*tiu, 2 puikus ark
liai. 5 melžiamos kavves, 4 telyčios.

s, 50 vištų, visos mašinos su 
>o«rio ir «u visais forničiais. 
fiV- tfG.o.OO. Tmokoti reikiaT

G. Geras ant 2 florų su aukštu puikiu beismantu ne
šantis $90 rendos per mėnesį. Viskas moderniš
kai įtaisyta ir su steam heat. 1229 South 49th 

Avenue, Cicero, III. Kaina....................... $7,000

7. 2 geri mediniai narnai po No. 2859 W. 38th Place, 
Chicago. Bargenas už . . $4,700

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

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

Master Scwing School
Princi palas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4 fl.

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY of 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dreses.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago, II.

REIKTA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

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

MOLER RARBER COLLEGE, 
105’So. Wells St. 

Chicago, III.

! PONO RANDAUNINKO ATIDAI 
$5 iki $10 į mėnesį nupirks *4 arba 

J % akerio vištoms vietos, mes pasko- 
; linsim iki $2.000 pasibudavoti namą. 
Į Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė- 
' lioms, arba 1620 Ashland Block, 155 
' N. Clark St. Daugelis namų subdivi- 
! zijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip- 

PARDAVIMUI BUČERNĖ už a,ha raSyklt 
$3,200, renda pigi, biznis išdirbtas, ! 
yra garo šiluma ir išmokinsiu biznio. ! 
Gera proga padaryti pinigo, atsišau- ( 
kit greit, nes važiuoju Lietuvon. i 

phone Pullman 4699, arba atsišau
kit į Naujienas 440.

vietoj, biznis išdirbtas, nau
jas atakas. Atsišaukite

5501 S. VVootf St.

čiu. Novmtieji platesnių žinių klaus
kit savininko.

S. markievtczf,
R. 2, Fountain, Mich.

8. Po No. 1337 South 49th Court, Cicero, Ilk, randa
si geras medinis namas ant 2 florų, 3 flatų, storas 
ir garadžius. Gerai išdirbta bučernė ir grosernė, 
trokas, fikčeriai, grosernė, bučernė, namas ir vi- 

sas biznis už. ............................................ $9,500

PHOTOGRAPHIJŲ MOKYKLA
Štai kur puiki proga 'vyrams ir 

merginoms. Sunaudokite liuosą žie
mos laiką išmokimui naudingo ama
to photographo. lengvos išlygos, 
jatogus laikau, dienomis ar vakarais. 
Atsišaukite laišku.

430 Naujienos.

AUŠROS MOKYKLOJ

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų, parduosiu pigiai. 
Pardavimo priežastis patirsi t 
ant vietos. 32^8 S. Lime S t.

NAMAI-^ŽEME. , 
BAPvGENAI

4 kambarių mūrinis namelis; elek
tros šviesa, telefonai, vandens suros, 
7 pė<lų skiepas, 5 metai kaip statytas; 
2 blokai nuo Archer Avė. gatvekarių. 
Kaina $3,350. {mokėt $700, likusius 
kaip renda. Priimame lotą ar auto
mobilių $500 vertės.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Brigh
ton Parke — pardavimui naujas mū
rinis namas 3-jų pagyvenimų po 6 
kambarius: elektros šviesa, maudy
nės, ir visi naujausios mados įtaisy
mai, 
ant : 
lio, i

Parduosiu pigiai arba mainysiu 
mažesnio namo, loto, automobi- 
ar kokio biznio.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR Gro- 
sernč labai geroj vietoj ir pigiai vi
sokiu tautų apgyventoji biznis gerai 
išdirbtas per daugelį metų, ypatingai 
lietuviška bučerne vienui viena; prie
žastis pardavimo, savininkas turi du 

par-bizniu, vieną neatbūtinai nori 
duoti, 5306 S. Princinton Avė.

Tel. Yards 1031

9. Puikus Mūrinis ant 2 florų ir 2 flatų po 5 ir G 
kambarius naujos mados su geru beismantu, 
steam heat ir kitais visais įtaisymais namas po 
No. 1918 S. 48th Court, Cicero, Ill.Kaina $10,500

D pagyvenimų mūrinis namas po 5 
kambarius: elektros šviesa, gasas, 

I maudynės, viskas išmokėta, 6 metai 
■ kaip statytas. Rendos neša $85 į 
mėnesį. Kaina $8.150. Galimą nu
pirkti su mažu jmokėjimu. Priimam 
lotą ar automobilių.

Turime lotų puikiausioj Chicagos 
vietoi: bizniui ir rezidencijoms. Kai
na $165.00. {mokėt $35 ir $5 per mė
nesį ir aukštesnėms kainoms.

Jei nori pirkti namą ar lotą, mel
džiamo kreiptis prie musų, o busite 
užganėdinti.

„ (T,T„rTr * J WM. d. murdock & co.,PARDAVIMUI BUČERNĖ n 4490 Kedzie Avė.
trroserne lietuvių apgyvento] Ofisas atdaras ir nedėlioms. nuo 

. , . „ . , , ., . r> . | vai. ryto iki 6 vai. vak.vietoj. Parsiduoda greitai. Prie-' 
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos. Atsišaukite 710 W. 33 St.
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PARDAVIMUI KAMPINIS 
- lotas Roselande prie 103 PI. ir 

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir Indiana Av? Parduosiu labai pi- 
grosernč, lietuvių kolonijoj. Biz- gini. Norinti gero bargeno, malo- 
nis senas ir geras. nėkite atsišaukti, Louis Rekosh,

1949 Canalport Avė. 812 W. 33rd St.

>;i s?.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PROGA

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

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

DUOKIT MUMS PARDUOTI SA- 
vo krautuve ir saliuną. Turime mie
stiečių ir ūkių už cash pirkėjų lau
kiančių; turime visokių krautuvių 
pardavimui, cash ar ant išmokesčio. 
H. R. Rook Finar.ee Company, 82 W. 
WashingJ.on St., Room 525. Tel. 
Dearborn 6884.

TĖMYKIT 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 Mekanikai

3359 So. Halsted St., (Užpakalyje)

1 “ .

10. Mūrinis puikus namas po No. 1445 S. 50th Court, 
Cicero, III. Storas, geras beismantas ir puikus 6 
kambariai ant antro floro ir 3 geri kambariai už

pakalyje storas. Kaina......................... $7,700

11. Geras ant 3 florų G flatų tvirtas mūrinis namas 
geroje vietoje, po No. G67 West 18th Ctreet, Chi

cago. Kaina............................................$8,500

12. Po No. 722 West 18th Street, Chicago, randasi 
didelis, ir geras ant 4 florų 7 flatų mūrinis na

mas. Kaina............................................$10,000

Visus aukščiau minėtus namus parduodam ant 
lengviausių išlygų ir kaip kuriuos mainysim į kitus 
namus ar farmas. Dėl tolesnių informacijų atsišau- 
kit į bile katrą musų ofisą.

FEDERAL BOND & I.AND COMPANY
6G6 W. 18th St., Chicago. 1439 S. 49th Court, Cicero 

G02-G04 Association Bldg. Chicago.

■«

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
įamokos anglų kalbos. Mokin- 
;ojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: llngliikos ir lietuviškos 

kąjbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinėi 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
,ės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3100 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.

Ueveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų i visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

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

■


