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No. 271

Pilsudskio pienas Sustabdė budavojimą 
laivą.

Grįsta prie senovės
Rusija sugrįsta ten iš kur 

pradėjo: kuria bankus, uždeda 
akcizus, svarsto apie muitus.

Bolševikai kuria trustus. Lietuvos žinios

Ukrainai paėmę Kijevą
*

MASKVA, lapkr. 18. — Nau
jas valstybės bankas atsida
rė šiandie Maskvoje su pilnu 
štabu senųjų banko viršininkų 
ir klerkų. Naujasis bankas mo
kės nuo 3 iki 5 nuoš. palūkanų. 
Atidarymas banko reiškia grie-

10,000 Kansas angliakasių 
prašalinta iš unijos

Pilsudskio pienas Vilniaus Pašalins daug valdininką.
klausimu priimtas.

Lenkijos seimas sutiko prijung
ti Vilnių prie Vidurinės 

Lietuvos.

Bolševikai rengiasi pašalinti iš 
darbo ^,500,000 savo biuro

kratų.

18. — 
neri-

Lenkijos seimas šiandie, 13 bal
sų perviršiu, priėmė prez. Pilsu 
dskio pieną apie prijungimą Vii 
niaus prie Vidurinės Lietuvos 
valstybės. Valdžia laimėjo tik 
po smarkios kovos. Visi žydai 
atstovai balsavo už Pilsudskio 
ploną.

Ukrainiečiai paėmę Kijevą
Taipjau daug miestų esą paim

ta Podolijoj.

True translation filed with the poflt- 
master at Chicago, III., Nov. 19, 1921 
as reųuired by the act of Oct 6. 1917

BERLINAS

LONDONAS, lapkr. 
Iš priežašties didėjančio 
inavimo ir opozicijos, bolševi
kų valdžia, norėdama pasilai
kyti galėję, bando apsivalyti 
nuo nemokšų ir vagilių biuro
kratų. Ji mano pašalinti 2,500, 
000 valdininkų, pripftžintų ne
reikalingais. 59 finansų minis
terijos valdininkai nesenai bu
vo atiduoti teismui. Jie buvo 
kaltinami tame, kad jie priga
vo valstybę ant 50,000,000 rub
lių. 19 jų liko sušaudyti, o ki
ti nuteisti katorgon — prie 
sunkių darbų.

Kad nuraminus valstiečius, 
kurie labiausia ir priešinasi bol 
ševikams, biurokratijos ir ar
mijos gale apiplčšineti gyven
tojus yra labai sumažinama

la]>kr. 18. _  įsakymu, kad rekvizicijas gali-
Iš Lvovo pranešama, kad suki- daryti tik leidus centrali-

> _______
Anglija sustabdė darbą prie "4 

didžiųjų laivų. 
> ——

LONDONAS, lapkr. 18. — 
Adiniraltija šiandie paskelbė, 
kad ji įsakė sustabdyti visą 
darbą prie budavojimo ketu
rių didžiųjų karinių laivų llood 
rūšies. Budavojimo firmos
pranešta, kad jos nedarytų’žtą žingsnį permąinytoj ekono- 
daugiau jokių išlaidų prie bu- minėj politikoj, kadangi ban- 
davojimo laivyno i1"’ ' 11.... *’1"'
naujo pranešimo nuo admiral^. 
tijos.

Tuos kontraktus padaryta 
tik dvi savaiti atgal.

Valdininkai sako, kad prakti
škoji pasekmė to įsakymo bus 
ta, kad visai apsistos darbas 
prie budavojimo karinių laivų, 
laukiant pasekmių VVashing- 
tono konferencijos.

Adiniraltija sulaikė darbą 
ant visų naujųjų karinių laivų, 
kuriuos budavoti autorizavo 
parlamentas. Tikrasis budavo- 
jimas dar nebuvo prasidėjęs, 
bet visas prirengiamasis dar
bas jau buvęs atliktas. Tie ke
turi laivai valdžiai butų kaina
vę £32,000,000; dabargi ji tai į už dolerį, 
sutaupius, išėmus mažą dalį, 
kurią priseis užmokėti kontrak

iki negaus įkas skolins pinigus korporaci- 
> admiraU joms ir pavienieins žmonėms,

MASKVA, lapkr. 17. — Bol
ševikų valdžia dabar atvirai agi 
tuoju už trustus ir įvairias 
kombinacijas. Kasdie būna pa
skelbimų apie kombinacijas 
tarp įvairių mažų dirbtuvių, 
kurioms sovietų valdžia suteikė 
koncesijų ir atvirai kalbama, 
kad reikalinga suorganizuoti ir 
sujungti industrijas, kad už
tikrinus jų pasisekimą. Sunku 
net įtikėti, kaip gali valdžia, 
kuri nesenai smerkė visus ka
pitalizmo apsireiškimus, fla- 
bar agituotų už žalingiausią 
kapitalizmo formą.

Valdžios ekonominė komisi
ja deda didelių pastangų atgai
vinti smulkiąją industriją, kuri 
pagamintų reikalingiausius Ru
sijai gaminius, kaip namų bal
dus ir sudynus, daržininkų į-

Lenkai neleidžia inokykly.

liūtas Ukrainijoje plečiasi. Su
kilėliai, kuriems pasisekę nu
ginkluoti 41 raudonosios armi
jos divizijas, paėmę Kijevą ir 
daug kitu miestų Podolijoj.

Žinia priduria, kad iš prie
žasties bado raudonieji karei
viai yra labai demoralizuoti ir 
būriais bėga iš armijos, žudy
dami žydus komisarus.

nei valdžiai.
Tuo pačiu laiku valdžia ban

do prikalbinti gyvenančius už- 
sienyj rusų inžinierius ir te
chnikus ir net caro generolus

romą po priedanga, kad Ru
munija greitai užpulsianti Ru
siją ir kad visi turi ginti Rusi
jos teises Besarabijoje.

10,000 angliakasių paša 
linkta iš unijos.

Didelis streikas Italijoje.

Kansas distrikto angliakasiai 
pašalinti iš unijos Lewis įsaky

mu už streiką.

šiaurinėje Italijoje skelbiamas 
generalinis streikas. Uosto dar

bininkai streikuoja.

PITTSBURG, Kas.,
18. — Alexander Howat

lapkr. 
ir Au

kai p 
10,(XX) Kansas angliakasių Alpo 
]yašalinta iš angliakasių unijos. 
Juos pašalinta iš unijos todėl 
kad jie atsisakė klausyti ccnt- 
ralinio unijos prezidento Lewis 
įsakymo tuojaus sugrįžti į 
darbą, bet dar ir dabar strei
kuoja, protestui prieš apkali
nt mą jų vadovų Howat ir Dor- 
chy už peržengimą Kansas in
dustrinio teismo įstatymų.

Tečiaus dar nėra gauta ofi- 
cialinio pranešimo, pašalinan
čio iš unijos tuos angliakasius 
ir panaikinančio unijos loka
lų čarterius. Bet jau pirmiau 
specialinis Lewis atstovas Van 
A. Bittner paskelbė, kad kas 
iki seredai nesugrįš į darbą, 
skaitysis automatiškai ir ant 

visados pašalintas iŠ unijos. 
Oficialinio pranešimo iš cent
ralinės raštinės tikiniąsi, su
laukti už poros dienų.

GENDA, lapkr. 17. — Pas
kelbtas čia generalinis streikas, 
protestui prieš algų nukapoji- 
mą, persimetė į visą Ligurijos 
pakraštį. 'Re kitų streikuoja 
ir uosto darbininkai, kas daro 
negalimu laivų plaukiojimą. 
Prisibijoma, kad judėjimas per 
simes ir į kitus Italijos uostus. 
Streiko vadovai bando prikal
binti prisidėti prie streiko

Grąžina į Rusiją.

Dar daugiau dirbtuvių pa 
sidavė siuvėjams.

40,000 darbininkų jau sugrįžo 
į darbą 103 dirbtuvėms 

pasidavus.

si u vėjų

uNEW YORK, lapkr. 18. — 
Daugiau kaip 40,000 streikuo
jančių moterų rūbų 
jau sugrįžo šiandie į darbą,
daliai nepriklausomų dirbtu
vių susitaikius su unija. Mote
rų rūbų siuvėjų centro sekre
torius Joseph Schlessinger pa
skelbė, kad jau 103 nepriklau
somos dirbtuvės nusilenkė uni
jai ir padarė su ja sutartis.

Siuvėjų padėtis vakarinėse 
valstijose yra taipjau reikalin
ga centralinės valdybos domės. 
Todėl Sclilessingcris už kelių 
dienų apsilankys Chicagoje, 
Clevelande ir kituose miestuo
se.

Bedarbią riaušės Indijoje.
BOMBA Y, lapkr. 18. — Su

mišimai indų apgyventoje mie
sto dalyje tebesitęsia. Jie kįlo 
Valijos princui važiuojant eu
ropiečių apgyventu distriktu, 
Sumišimus pagimdė bedarbiai, 
kurie sudegino ir sudaužė dau
gelį gatvekarių.
lyta akmenimis į europiečius.

Kada sumišime keli policis- 
tai liko užmušti ir sužeisti, po
licija šovė į minią ir daugelį 
sužeidė.

Gatvekarių vaikščiojimas 
apsistojo, o bedarbių demons
tracijos tebesitęsia ir šiandie.

Taipjau me-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis aikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.

Gaunamas Naujien< a. 
Kaina te.

RYGA. — Oficialine Rusi
jos žinių agentūra paduoda kai 
tinimus, kad Anglija jau nuga
beno daugelį Vrangelio karei
vių iš Konstantinopolio į Vla
divostoką. Taipjau esą renka
ma didelės “baltųjų” rusų spė
kos Bombay ir Bagdade. Ant 
į Vladivostoką atvykusio anglų 
karinio transporto buvo 768 
rusai, kurių 600 buvo anglų 
uniformose. Jie visi pirmiau 
tarnavo Vrangeliui ar Deniki- 
nui.

Sovietų Rusija energiškai 
užprotestavo prieš šį aktą, kai
po statantį pavojui! Tolimųjų 
Rytų respubliką ir kaipo lau
žantį Anglijos-Rusijos sutartį.

Streikas Goloradoj plečiasi
DENVER, Colo., lapkr. 18.~ 

Nežiurint kompanijos skelbi
mų, kad angliakasių streikas' 
likęs sulaužytas ir kad darbi
ninkai grįžta į darbą, visos 
Colorado Fuel and Iron Co. 
kasyklos Fremont paviete liko 
uždarytos, delei darbininkų 
IMiskclbto užuojautos streiko 
angliakasiams, kurių algos ta
po nukapotos 30 nuoŠ.

Angliakasiai gi nė nemano 
apie grįžimą į darbą iki neigus 
sugrąžintos senosios algos.

užsiims svetinių pinigų mainy
mu ir gvarantuoja, kad depo
zitai nebus valdžios konfiskuo
jami. • • 1

Nutarta, kad ateityje sovie
tų biudžetai bus nustatomi su
lig perkamosios vertės senojo 
(caro) rublio. Kas du mėnesiai1 rankius ir smulkius geležinius 
bus atitaisoma stovis tarp se
nojo ir naujojo rublio, taip 
kad sulyginus algas ir išvengus 
absurdų, kokis buvo niekuriuo 
se departamentuose, kur senai 
nustatytųjų mėnesinių algų to
li neužtenka nė vienos dienos 
pragyvenimui. Tikroji jierka- 
inoji vertė nupuolė iki 120,000 

nors oficialiniai 
skaitoma, kad doleris yra ver
tas 60,000 rublių. Daug valdi
ninkų bus pašalinta iš darbo 
reorganizuojant departamen
tus.

Dabar manoma pakeisti ir 
mokesčių rinkimą. Vieton rin
kti mokesčius grūdais, kas yra 
labai nepatogu, jie 
mi pinigais.

Taksai (akciząs) 
žinti ant degtukų, 
tos, kavos ir mineralinių vaiir

daiktus. Tokios dirbtuvės rei
kalaus daug visokios blėkos, 
kurios tikiniąsi gauti iš Ameri
kos, kadangi Rusijoje jos fakti
škai nėra.

Miestuose, kaip Petrogradas 
ar Maskva, valdžia mažoms 
toms dirbtuvėms duos elekt
ros pajiegą.

Septynios 'garbarnės Nižni 
Novgorode, kuriose dirba 1,- 
500 darbininkų, sudarė trustą 
ir jos veiks kai]X) kooperatyvi* 
nė organizacija. Ji gavo didelių 
koncesijų.

Valdžia davė koncesijų kom-

Lenkų okupuotose Seinų ir 
Punsko srityse Lenkų adminis
tracija rado naują būdą Lietu
viams7 kankinti ■— būtent nelei
sti jiems mokintis. Jau 3 me
tai, kai jie laiko paėmę šį kra
štą, o ligšiol nėra leidę jokios 
mokyklos. Juodeliškių, Bube
lių, Klevų Rašačių, Vilkapėd- 
žių, Langių, Naujasėdės, Ra- 
moniškių, Žagariu ir Radžiu- 
čių kaimų gyventojai per savo 
įgaliotinį kreipės birželio 16 d. 
Suvalkų mokyklų direkcijon, 
prašydami, kad leistų jiems 
kurti mokyklas jų pačių lėšo
mis. Direkcija iki šiol dar 
nėra nieko atsakiusi. Atvykę 
agitatoriai tikrina, kad lietuviai 
privalą sulenkėti ir todėl lietu
viams mokyklos nebusiančios 
leistos. (“L-va”).

apie pažiūras ir aktualius vie
tos politikos uždavinius. Palies
ti buvę abu Ilymanso projek
tai: federacijos ir plebiscito ir 
Vilniaus visuomenės santykių 
klausimai. Klausta buvę Želi
govskio, kai]) jis pasielgtų, pa
siūlius dviejų kantonų sudary
mų ir pasiūlius visuomenės at- 
siklaušimu dviejų kantonų te
ritorijoj federacijos tikslu. Ge
nerolas paaiškinęs, 'buk lygiai 
Kauno, kaip ir Vilniaus visuo
menės norį kuo greičiausiai an 
kštai susidėti su Lenkais.

(“Lietuva”)

Rygos lietuvių protestas.

bus renka

tapo sugrą- 
alaus, arba-

1$ VILNIAUS.
—Spalių 6 diena Vilniaus 

miesto Tarybos posėdy keli at
stovai pasiūlė pavadinti tani 
tikrą Vilniaus gatvę gen. Želi
govskio vardu, kad jo vardas 
amžinai pasiliktų Vilniuj. Nu
spręsta pavadinti Akademijos 
gatvę (buv. gubernatoriaus 
g-vė) “Gen. Želigovskio g-ve”.

RYGA, spaliu 16 d. — Rygos 
lietuviai, susirinkę Lietuvių 
mokyklos salėje, apie 1500 
žmonių be luomo ir įsitikini
mų skirtumo, išklausę praneši
mą apie Vilniaus įvykius, ir 
apsvarstę nežmoniškus lenkų 
darbus nutarė:

1. Griežtai protestuoti prieš 
barbaringą elgimąsi: uždary
mą vienintėlio Vilniuje lietuvių 
šviesos žydinio — lietuvių gim
nazijos, išvarymą ir iki kraujo 
plakimą moksleivių, nenorėju
sių apleisti gimnazijos sienų, 
užgrobimą neturtingų musų

binacijai mažų nerinyčių Pet-jvisus tuos pasiūlymus svars- 
rograde, kurios turės atiduoti i tant žydai atstovai viešai parei- 
12 nuoš. gaminių valdžiai lak- skė susilaiką nuo balsavimo.

—Vilniaus miesto taryba asi-

Dabar yra svarstomi muitai 
ir jie galbūt bus įvesti miOjUių. 
sausio 1 d. i ,

Įsako padėti amerikie
čiams.

Bolševikai smarkiai baus tuos, 
kurie atsisakys padėti ameri

kiečiams šelpimo darbe.

WASHINiGT()N, lapkr. 18.— 
"Sovietų valdžia davė visiems 
rusams persergėjimą, kad' jie 
turi tuojaus pildyti visus Ame
rikos šelpimo administracijos 
reikalavimus, nes kitaip “bus 

.aštriai baudžiami sulig revoliu
ciniais įstatymais.” Taip' pat 
aštriai bus baudžiami tie sovie
tų valdininkai, kurie neatliks 
visko, ko Amerikos šelpimo 
darbuotojai reikalaus transpor
to, iškrovimo ar sudėjimo mai
sto 
sos

dalykuose, ar nesuteiks vi- 
reikiamos pagelbos.

Turės 6 mayorus.

BERLINAS, lapkr. 17. — Ce
cilijos mieste Pressburg vaidai 
tarp partijų yra tai]) dideli, 
kad negalima buvo išrinkti 
mayorą. Tad tapo nutarta tu
rėti šešis mayorus —• po vieną 
nuo kiekvienos partijos. Tie 
mayorai tarnaus tik po du mc^ 
nesiūs. Partijos esančios dabar 
pa tenkintos.

riNtGV KURSAS.
Vakar, lapkr. 18 <]., užsienio j 

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

Anglijos 1 svaras ................... $4.00
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $6.99
Danijos 100 kronų ........... $18.50
Finų 100 markių ................... $2.00
Franci jos 100 frankų ........... $7.23
Italijos 100 lirų ................... $4.20
Lietuvos 100 auksinų ..........  40c
Lenkų 100 markių ...............  4c
Norvegų 100 guldenų ....... $14.57
Olandų 100 guldėm] ........... $35.15
Švedų 100 kronų ............... $23.40
Šveicarų 100 kronų ........... $18.80
Vbkietijos 100 markių ........... 40c

ini-

V ..V™- I

sais.
Keturios chcmikalinės dirb- gnavo iš savo kasos 25 tukstan- 

tuvės Petrograde irgi gavo kon 1 
cesijų. Jos daugiausia išdirbi
nės sachariną ir turės atiduoti 
valdžiai 15 nuoš. savo išdirbi-

Priešinasi bolševikams.
HELSINGFORS, lapl 

—^Petrogrado darbininkai 
arti sukilimo prieš naująją so
vietų politiką ir reikalauja tri
jų mėnesių nedamokėtos algos 
ir prailginimo porcijų, kurios 
tapo jau senokai panaikintos. 
Moterįs ir vyrai, kurie dirbo 
tarnais už pavalgymą ir kam
barį, dabar reikalauja ir algos.

Raudonoji gvardija apsupę 
vieną dirbtuvę ir užmušė va
dovus tų darbininkų, kurie at
sisakė <l'ii4l)ti iki negaus nedamo 
keto užmokesnio.

Bolševiką malonė.

yra

Jau leisią socialistams savo 
laikraščius leisti.

Bėrimas, lapkr. 18 (“Forver- 
tso” kablegraiua). Rygos laik
raščiai praneša, kad visos Ru
sijos sovietas nutaręs leisti so
cialdemokratams (menševi
kams) o taipgi ir social-revo- 
liucionieriams savo laikraščius 
leisti. Iki šiol jiems savo spau 
dą turėti Rusijoj buvo bolševi
kų valdžios uždrausta.

17. — 
svarsto

Brangiai Karolis kainuos.
PARYŽIUS; lapkr.

Ambasadorių taryba 
pieną, kad pirmiau sudariusios
Austro-Vengriją valstybės už
mokėtų visus kaštus laikymo 
Karolio ištrėmimo. Apskaito
ma, kad Karolio užlaikymas at
sieis apie $80,(XX) į metus.

31 angliakasių užmušti.

CHARLESTON, W. Va., — 
West Virginijos kasyklos® spa
lio mčn. liko užmušti 31 ang

liakasių. . \

čius markių Želigovskio paė
mimo Vilniaus vienų metų su
kaktuvių šventei suruošti.

—“L‘Era Nouvclle” straips
ny “Laikas daro opesniu Vil
niaus klausimą” daro plačią 
paskutinių lenkų žiaurumų 
apžvalgą, apžiūrėję mokyklų ir 
prieglaudų uždarymą, vaikų 
sumušimą ir tt. Straipsnys bai
giamas žodžiais: “Askcnazy, at-

kad Želigovskio kariuomenė iš
eis Vilniaus. Geistina, kad len
kų generolas^ išeidamas iš Vil
niaus nepaliktų perdaug subže- 
ligovskiu ir ypač to ūpo, kaip 
primirkusį jo administracija.

—Anglų spaudos atstovai at-' 
silankę. Vilniuje, ilgai kalbėjęsi I
su Želigovskiu ir informavęsi giai!

kelių išvarymą gatvėn, uždary
mą banko, kuriame sudėti mū
šų brob’ų kruvinu prakaitu už
dirbai skatikai;

2. šaukti j yiso k uit ringo pa 
šaulio demokratines valstybes, 
kurioms brangi tiesa, kad jos 
nubaustų lenkus ir savo auto
ritetu jos paliuosuoti Vilnių 
nuo okupacijos, kuri yra 
svarbiausia tų įvykių priežas
tis.

Nors ir ilgi butų tie Lietu
vos ir jos Liaudies kryžiaus kc 
liai, mes, Rygos lietuviai, drau
ge su viso pasaulio lietuviais 
esame pasiryžę reihti ir pritar
ti Lietuvos Vyriausybės žy
giams senosios sostinės Vil
niaus atvadavime.

šalin Želigovskio ir Lenkų 
okupacija iš užgrobtos Lietu
vos! i I

Te gyvuoja Lietuva — darbo 
žmonių respublika!

Tegyvuoja Lietuvos karžy-

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 gerjau 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 gvarantiįą 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 Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lle-

sumas
yra New Yorke ar Uhica
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. .

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St, Chicago, m.
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Didelis išpardavimas
Geriausios rūšies Pianu, Gramafony.

M

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Geriausis išsirinki
mas auksinių laikro
dėlių, daimantinių žie 
dų, perlų, lenciūgėlių, 
branzalėtų ir auksinių 
plunksnų.

Pramonės kūrimas.
ko-

Geriausia vieta pirkti dovanas dėl Kalėdų. 
Krautuvė atdara nedėliomis visų dienų.

Nauji lietuviški rekordai — kaina po 85c.

i -O < 
7092 
4916 
4795 
4716 
4646 
4535 
4475 
4237 
4180 
4099 
1248 
1219

Komiški rekordai
Du Ubagu ir Ubagėlis.
Pas fotografe ir Jonas mokina kariauti. 
Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos 
Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje.
Etiškas nuo Barbutės ir Derybos
Naujas kareivis ir Dainininkas pas. profesor 
Jaunavedžio pasiskundimas ir Pas tardyto] 
Girtuoklio metavonė ir Pasakos ir Stebuklą 
Jonas šmikis ir Mnušaus kelionė.
Medžiotojai 2 dalis.
Jaunystės atminimai ir Referatas apie nosį: 
Velnias ne Boba' 2 dalis.
Mano Pa I vis ir Būgai tara.

Kaunas. (“Naujienų 
resp.) Spalių 16 d. Kaune Mies
to Teatro salėje, 7 vai. vakaro, 
įvyko Amerikos ir Lietuvos au
dimo korporacijos visuotinas 
suvažiavimas. Susirinkimas 
buvo skaitmeningas, dalyvavo 
ne vien busimojo audeklų fab
riko akcininkai, bet nemaža 
atkeliavusių iš provincijos ir 
kauniškių užintervsuotų pilie
čių. \

Susirinkimą v<xlū p. Karuža, 
o visą pranešimą darė pats 
fabriko steigėjas J. Kazlauskas. 
Nupiešęs, kokioms aplinky- 
mėmis jam pavyko dar tebebū
vant Amerikoj įgyti lietuvių 
pritarimą steigiamojo audekli
nės fabriko (idėjai, pažymėjęs, 
kokia svarba bus iš audeklines 
naujai susikūrusiai Lietuvos 
v ’ lybei, kvietė susirinkusius •z ’ 
p.remti sumanymą 
akcijų, kad greičiau 
fabriką 
darbą, 
bartinį 
fabriko 
kė, jog
kitais metais šiame laike Kau
ne Žemės Ūkio parodoj jau bu
sią išstatyta ir naujo fabriko 
audeklai.

turėti jokių artimesnių ryšių. 
Kaip žinau, buvo net tokių so
džių Kupiškio parapijoj, kur 
būdavo jaunimas, ūkininkaičių 
vaikai, į vakaruškas neįsileis
davo to paties sodžiaus samdi
nių tarnų ir tarnaičių; jie susi
rinkdavo atskirai, vieni. Per 
vestuves ir kitokius pokylius, 
pokermošius, ūkininkaičiai vie
ni kitus vaišindavus, o betur
čių tarnų nenorėdavo žinoti.

toki pat nuskurdę darbininkai 
bu pasididžiavimu sakydavo į 
rieBtautūjusius lietuvius, “Ja 
dvožianin jestem a ty chlop, 
žmuidžiak”, ir t. p. Po 1905 
metų revoliucijos toks žmonė
se išdidumas Lietuvoj buvo lyg 
pradėjęs nykti. Bet paskuti
niuoju laiku, įgavus Lietuvoj 
savo valdžia, tas nelemtas aris- 
tokratizmas vėl pradeda atgy
ti, ypatingai jis apsireiškia val
dininkų tarpe. Mat jie lig šiol 
buvę paprastais piliečiais, da
bar staiga lapę Lietuvos valdi
ninkais, pasijuto esu dideliais 
“ponais”. — Pet. Klimka.

pirkimu 
atidarius 

gaminimo 
apie da- 

audeklines
Kalbėdamas 

kuriamojo 
stovį, kalbėtojas pasa- 
jis turįs vilt<os, kad

DIDŽIAI IŠKILMINGAS VAKARAS
Rengia

Draugystė Šv. Petronėlės
Padėkos dienoj, Lapkr.-Nov. 24,1921

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ,
32nd PI. ir Auburn Avc.

Pradžia 6:00 vai. vak. ' Įžanga 35c. ypatai
Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti musų rengiaman i.škiliningan 

vakaran. Linksmai laiką praleisk ir .su draugais' pasimatysit.
/ Kviečia Komitetas.

Pirmas Maskaradų Balins
v Burnside Draugystes: S. L. A. 63 kuopa ir 

Apšvietos ir Dailės Draugystės.
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 20 d., 1921

K. of P. svęt., 9231 Cottage Grovc Avc., Burnside
Durys atsidarys 5 vai. vak. Šokiai prasidės 7 valandą. Įžanga 

su malkomis GOc., be maskų 35c.

Praisai:
Pirma grupė $35, antra grupė $25 ir surinkta 
nuo biznierių praisų $500, kurie bus išdalinti 
mažesnėms grupėms ir pavieniams.

Kviečia KOMITETAS’.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

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

Indainavo M. Petrauskas
4415 Piemenėlis ir Pavasaryj.
4272 Spragilų daina ir Strazdelis.
3796 Bernužėli Nesvoliok ir Eisiu mamai pasakyti.
3840 Ant kalno karklai siūbavo ir šią Naktelę.
2356 IJetuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
2358 Darbininkų maršas ir Sukelkim kovą.
2393 Saulelė raudona ir Jojau diena.

Indainavo J. Butėnas
7025 Noriu Miego ir Plaukė žąselė.
4273 Padainuosim gražią dainą ir Našlys.
4362 Kur upelis teka ir Pasakyk mono mielas krašte.
4914 Linksma diena jau nušvito.

šokių muzika
4796 Nedėlios rytą ir dėl musų. 1
7026 Lietuvižka. polka ir Per virvutę.
7093 Visi lipo ir Trepukas.
4238 Rūtų darželis ir Jaunimo polka.
4181 Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas.

Rekordų mažiau kaip 6 kitur nesiunčiame, prisiuntimo 
kaštus mes apmokame.

“Naujienų” skaitytojams gal 
jau žinoma, kad minėtoji akci
ninkų bendrove nupirko Kaune 
(Vytauto prospektas No. 12) 
visai arti stoties didelį Kekošo 
fabrikų, kuriame žada įtaisyti

binią, taipgi verpimą bei mez
gimą. Fabriko triobesiai, tie
sa, apardyti, priseis dar daug 
padėti darbo jiems remontui. 
Prie fabriko labai didelis že
mes plotas, 11 mūrinių ir 9 
mediniai namai. Ant 
vartų iškaba lietuvių
skelbia, kad fabrikas įsteigtas

fabriko 
kalba

Rolęs dėl Player Piano*.
Su žodžiais

1— Ak myliu tave ........... $1.00
2— Era mano brangi ....... 1.00
3— Meilė ............................ 1.00
4— Pamylėjau vakar .... . 1.00

26— Nesigraudik mergužėlę 1.00
27— Lietuvių hyn.nas ....... 1.00
28— Jojau dieną ..................  1.00
29— Pasisėjau žalią rūtą .... 1.00
30— Noriu miego ............... 1.00
31— Oi, oi, oi ......................  1.00
32— šaltyšius ......................  1.00
33— Oi tu rūta, rūta ....... $1.00

šokiai
5— Lietuviška muzika .... $1.00 

G—Klumpakojis ir pakelt-
kojis .............................. 1.00

7— Žirgelis šokis .................. 75
8— Aguonėlė mazurka .......... 75
9— Vengerka......................  1.00

10— Suktinis ir Rūtų dar
želis ............................75h

11— Lietuviškas šokis..............60
12— Varpelis..... ........................70
13— Kokietka polka................. 70
14— Dėdukas polka................. 70
15— Noriu miego ..................... 70
16— Vamzdelis ..........................70
17— Ant bangų, valcas .......... 70
18— Mėlynas Donojus ............ 70
19— Po du galviu areliu,

maršas ............................... 70
20— Barbora polka ..................70
21— Žirgelis šokis .................. 70
22— Svieto pabaiga ..................70
23— Vėjo vestuvės ................... 70
24— Dunojaus bangos ............ 70
25— Ispanų šokis ..................... 70
34— Krakoviakas ...w.............. .60
35— čigonėlė polka ..................60
36— Sudiev mazurka .............. 75
37— Dėdienė polka ..................75

Stelgčjcti tikisi, kad naujas 
fabrikas turus gero pasisekimo.

—Kaunietis.

Aristokratizinas 
Lietuvoj.

Kiekvienas apsilankęs į krautuvę su kožnu pir
kiniu gaus dovanų gražių plunksnų.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 South Halsted Street, Chicago, III.

KALĖDŲ DOVANOS

Lenkų dvarininkų bei sulen
kėjusios dvasiškijos per ilgus 
metus viešpatavimas Lietuvoj, 
jos žmonėse paliko savo arisU- 
k rasti ką užkratą -— Įtaką. Atsi
mename laikus dar prieš pir
mosios revoliucijos 1905 m. 
Lietuvoj, kuomet stipriai reiš
kėsi grieštas luomų skirtu
mas. Nekalbant jau apie Lie
tuvos tuolaikinius grapus ir 
dvarininkus, kurie savo tarnus 
tiesiog versdavo keliais apie 
juos vaikščioti, bet ir tarp ūki
ninkų “gaspadorių” ir samdi- 
ninkų-bernų buvo didelis skir
tumas. Turtingesni ūkininkai 
bežemius samdininkus laike 
savo vergais ir su jais nenorėjo

Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos prieš 
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos. ,

Suvedamo dratus ir sudedame fixtures į 6 
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuo- 
jame.

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

M

NEW PEOPLES ELECTRIC C0.
1711 West 47th St 

Tel.: Yards 413 
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Įvairių įvairiausias, didžiausias, puikiausias 
ir iškilmingiausias

BALIUS
3u Programų

SKAITYKI NAMIŠKIEMS PASAKYK!
Gražiausi ‘

Teatrą, Koncertą ir Balių
Rengia

Lietuvišką Teatrališka Draugystės Rūtos No 1
Subatoj, Lapkr.-Nov. 19 d., 1921

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 2242 W. 23rd PLACE
Pirmu kartu bus atvaizdintas vaizdelis 

“NESUSIPRATĖLIAI”
Koncerto dalyvaus: L. K. Mišrus choras ir L. 

K. Vyrų choras; taipgi, bus kalba ir deklcmacijų. 
Po programui prie geros muzikos šokiai.

Svetainė atsidarysG:30, lošimas prasidės lygiai 
8:00 vai.

Įžanga 35c., 50c. ir 75 centai.
Todėl, gerbiamoji Chicagos ir apielinkės visuome

nė prašome atsilankyti be skirtumo, kaip jaunus 
taip ir senus; mažus ir didelius, nes atsilankę pri
sijuoksite j valias, o kurie nebus, gailėsis.

P. S. Nesivėluokit, nes lošimas prasidės lygiai 8 
valandą. Kviečia Komitetas.

METINIS BALIUS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd BU kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552.

Valandos] 4 iki 6 po piet, ir nua 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuou 
teisimuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pinno morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tol. Randolph 2898

A. A. SLAKI8
ADVOKATAS

Ofisas vidunriestyji 
A8S0CIATI0N BLDA.

18 So. La Sali* St.

Sami Tol.: Hyd« Park 1896

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

83 Bo. La Šalie St. Room 814
Tol. Central 6398

Vak.1 812 W. 83rd St., LKcaga
Tai. Yardi 4681.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIETUVOS
Įvyks

Ketverge, Lapkričio-November 24, 1921
Pulaskio Svetainėje, 1715-17 so. Ashland Avė 

Pradžia 6:00 vai. vak.
Įžanga su padėjimu drapanų 50c. ypatai. ‘ 

Visus kiečia Komitetas

DIDELIS MASIONIS BALIUS
Pirma dovana bus duodama pinigais ir taip daug įvairių dovanų bus išdalinta.

— Parengtas —
Draugystės Lietuvos Dukterų 

Lapkričio-November, 20 dieną, 1921
MILDOS SVETAINĖJE

32nd & Halsted Street
Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai.

Kviečiame Gerbiamą Chicagos lietuvių visuo
menę kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

Kviečiame visus atsilankyti, Komitetas.

METINIS IŠKILMINGAS
KONCERTAS

Rengia

L. S. S. VIII RAJONAS
Ketverge Lapkričio 24 d, Padškavonės dienoje

M. Meldažio svet. 2244 W. 23rd PI.
Pradžia G vai. vakare Įžanga 50c. (su karės taksais)

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. Iki 6 P. M. 
1311 Rector Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

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

'Į'el, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAIi 

Liet avi* Advokatas
E am b ari s 306, Home Bank Bldg. 
K am p. Milwaukee ir Ashland Avė* 
Ofiso va!.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
y

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARRJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Ree. 1102 S. Ashland BlvdL 

Seeley 3670

ANTANAS A. OLIS 
(Olszewaki, J r.) 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuose

Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774

Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553

Mylintys išgirsti programe dalyvaujančius dainininkus ir links
mai praleisti vakarą, kviečiamo visą Chicagos ir apielinkėsf lietuvišką 
visuomenę atsilankyti. šis koncertas bus labai įdomus tuomi, kad 
jame dalyvauja geriausios muzikalės spėkos: «

1. P. Grigaitis, kalba. 1
2. Žydų socialistų dainininkų draugija po vadovyste d. Šeifer.
3. Slavų socialistų dainininkų ratelis po vadovyste d. Bubynečiak.
4. F. Bellandi, baritonas, iš italų operos, akomponuos muzikos moky

toja Miss L. Lemi.
5. Broliai Briedukai. /
6. Duetas: PoŽarskis ir Pivoriūnas.
7. Solo Požarskis.
8. Diologa.s M. D. ir A. Kaušelaitė.
9. Extra J. Uktveris.

10. Pirmyn Mišrus choras, S. Dilius.
11. Lietuvių socialistų vyrų choras, S. Dilius.
12. Solo M. D.

Po koncerto šokiai, Muzika Balako.
Visus kviečia KOMITETAS.

Rengia Chicagos Liet. Draugijų Savitarpinės Paselpos

Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 20, 1921 
DIDŽIOJOJ SUHOENHOFFEN SVET., 

1214 North Alsland Avc., kampas Milvvaukee Avė.
Durys atsidarys 5 vai. vakare. Programas prasidės G:30 vai. vakare.

Po programo bus šokiai
------------------------------------------------------ -

Įžanga 50c. ir 75c. ypatai

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy® Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 9096 

Vakarais: 10736 S. VVabash Avė.
Tel.: Pullman &377.

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

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

įstatom motoms.
Užlaikau elektriškų reikmenų

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

Chicago, III.

Gerbiamieji draugai ir drauges: —
Šįmetinis draugijos balius bus įvairiausias ir puikiausias, nes programe jau 

pasižadėjo dalyvauti trįs chorai: Pirmyn Mišrus Choras, Rusų, Vokiečių Chorai, 
Rusų Mandalipų Orkestrą ii’ ponas J. Barauskas grajis ant dviejų initrumeKtų, 
kur dar negirdėta. Bus pijanistė ir solistas, prakalba deklemacija, žr dau 
giau ko; ir bus skrajojama krasa. Su puikiomis atvirutėmis^ 5 dovigjąs cltZtti.- 
mos; už daugiau gautų atviručių. Bus puikiausių užkandžių, gėrimų, iaimKfy 
kvepančių cigarų. Nepraleiskit šitos progos. Rengėjai tikrina, kad v4^ V&Lka- 
kę bus maloniai ir draugiškai, priimti.

Grieš Balako Orkestrą.
širdingai kviečia KOMITETAS.

«■



Kalėdų Šventes
Ar pasiuntei Lietuvon saviškiams nors keletą dolerių?

UNIVERSAL STATE BANKAS
Visiems greitai ir sąžiningai tarpininkauja-'persiuntimo pinigų Lietu
von, nes turi tiesioginius ryšius su LIETUVOS BANKAIS.

Nepamiršk, ateit čion šiandien

Kapitalas
$200,000.00 $50,000.00

Perviršis

UNIVERSAL STATE BANKAS
Yra Didžiausis, Tvirčiausia ir Parankiausia Lietuvių valstijinis Ban
kas Amerikoje. čion savo prigimtoje kalboje galite atlikti visus 
reikalus.

šiame Banke visų pinigai yra saugus, nes tą saugumą užtikrina 
Valdžia. '

Taupykite. Neleiskite pinigų ant vėjo. 
Mes mokame 3 nuošimčius.

Jei dar neturite musų Bankinės Knygutės, gaukite ją šiandien.
BANKO VALANDOS:

Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 v. po piet ir vakarais: Utaminkais 
nuo 6 iki 8:30 vakare ir Suimtomis visa dieną iki 8:30 vakare.

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

Kalėdoms Prisiartinanti
ĮSAME 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 
ir 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 pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. 
Maža viltis, kad jis <jar 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 žmones naudojasi puolimu kurso, matoma iŠ že
miau paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip 
su kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per mu
sų Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon per Baltic States Banką: 
1921 m. Sausio mėnesy — 2,530,456 auks.; Vasario mėn. — 
2,082,795 auks.; Kovo mėn. — 2,610,861 auka.; Balandžio 
mėn. — 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auks.; 
Birželio mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886 
auks.; Rugpiučio mėn. — 5,696,650 auks.; Rugsėjo mėn. — 
5114,750 auks. Viso per 9 mėnesius išsiųsta per musų Ban
ką Į Lietuvą 31 milionas 678 tūkstančiai ir 25 auksinai ir 
nei vienas skatikas iš tų pinigų nėra žuvęs!

Baltic States Bankas užtikrina, kad per 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 
įkinko patarnavimais ir siųsk pinigus į Lietuvą dabar, kuo
met už dolerį gaunama labai daug auksinų.

Adresuokite mums šitaip:
BALTIC STATES BANK

294 Eighth Avė., New York, N. Y.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SEcuRiTY Bank 
■cmgaiMir—iiiim of chicago mmmihhm—

Mihvaukce Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM3% PELNO-ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu F^inigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULUS 

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

į KORĖS POMOENCIJOS į
SHEBOYGAN, WIS.

Margumynai.

Sheboyganas yra 60 
alsiu nuo Milkaukces. 
.Švarus; prie pal Michigano eže
ro. Gyventojų, 1920 melų sta
tistika, turi 31 tūkstančius. Gy
ventojai įvairių tautų; daugiau
siai cokiečių. Nemažas skai
čius yra ir lietuvių - - jų bus 
apie tūkstantį. Progrcsivesnis 
lietuvių judėjimas dar jaunas 
ir išviso nedidelis. Kiek dau
giau darbuojas laisvas P. (? 
Red.) Kliubas. šiaip žmonės 
daugiausiai tenkinas tuo, kai]) 
yra ir kaip pasakyta: “dirbk 

’»ir melskis”. Jaunimo yra gra
žaus, ypač mergaičių. Mer
gaičių, kad jos visuomenės ju
dėjime nedalyvauja, negalima 
daug kaltinti, nes tėvai nelei
džia. Kaltesni vaikinai,*kad jie 
tinginiauja. Yra ii1 “komunis
tų“, net visa trejybė. Bet vei
kia jie rūsiuose ir, kaip man 
vienas jų sakėsi, požeminis vei
kimas esąs geriausias. Jei yra 
kiek daugiau j u sekėjų, (ai tie, 
didžiumoj, tenkinas tuo, kad 
revoliucija jau už Milsvaukees... 
Beje> yra dar komunistų kita 
tirpia, tai ALDLl), bęt ir ji te
žino vien ]>a.šukauli apie revo-

mylių
Miestelis

Čia butų galima, ir labai rei
kėtų, organizuot pažangesniojo 
jaunimo ratelį. Reikėtų tik 
daugiau noro ir darbo. Butų 
galima suorganizuot ir neblo
gas choras, — ko mums čia 
labai trūksta.

Reikėtų taipjau būtinai ne

bėjus, kuriem 
veikiau sustiprėtų 
ro pasisekimo.

Energingiau padir- 
tatai rupi, jos 

ir turėtų ge- 
Prad ūkime 

slieboyganie-
čiai!

Aplamai, vietos darbininkai 
pairę, neorganizuoti. Delio 
dirbtuvių bosai kaip nori, taip 
juos išnaudoja. Kaikur mokes
nis jau taip numuštas, kad 
darbininkas begalina vos 17l/2 
cento valandai darbo.

—Buvęs Komunistas.

Liet. Laisves Paskola ir 
rėmimas Lietuvos soci

aldemokratijos.

Liet.Waterbury, Conn. —
Uk. P. Kliubo susirinkimai) 
lapkričio 1 d. atsilankė vietos 
“Paskolos. Bonų Stoties“ atsto
vai kviesti kliubą pirkti Lietu
vos paskolos Bonų. Susirinki
mo nariai, kiek padiskusavę 
dalyką, nutarė pirkti Boną už 
100 dolerių. Diskusijose išaiš
kėjo, kad kliubo nariai nuo
širdžiai užjaučia Lietuva’1 ir jos 
reikalams, bet nepatenkinti Lie
tuvos “krikščioni ų-demoik ratų“ 
reakcinga valdžia, kuri glaudžia 
po sparnu valdininkų .sava va
lingus barbariškus darbus, o 
persekioja nekaltus žmones, 
ypačiai darbininkus. Musų kliu
bas jau pirmesnes paskolos 
yra pirkęs bonų už 'tūkstantį 
(1000) dolerių; šį kartą butų 
ištesėjęs irgi už daugiau, bet 
“krikščioniškoLJos” valdžios re
akcingi žygiai atšaldo nuo rė
mimo jos, o dėl to turi nukęs
ti ir visa Lietuva.

Taigi kliubo nariai, apsvars
tę Lietuvos padėtį, ir žinoda
mi, kad tik Lietuvos socialde
mokratija drąsiai kovoja su 
Lietuvos darbo žmonių priešais 
ir su valdžios reakcija, nutarė 
paaukoti iš savo kasos penkias
dešimt (50)) dolerių Lietuvoj 
Socialdemokratų Partijai.

Sek r. S. Senkus.
[Del šitokio nutarimo pa

remti Lietuvos socialdemokra
tų kovą su reakcija Lietuvoj 
mes sveikiname Waterburio 
Liet. Ukesų P. Kliubą. Norėtu
me, kad waterburiečių draugų 
pavyzdžiu pasektu ir kitos A- 

draugijos, 
Kovai su

nieiVkos lietuvių 
kliuBai ii; kuopos.

vis labiau įsigalinčia reakcija 
Lietuvoj Lietuvos socialdemok
ratai labai reikalinrfii paramos 
ir laukia jos iš draugų ameri
kiečiu. Aukos Lietuvos Social
demokratų partijai galima 
4‘iųsti per Naujienų redakcija.

I LIETUVĄ
Žieminės numažintos kainos galėjo 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
lelė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, modemiško laivo.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę 

New York i 
Hamburgą.

Ncvv York 
Hamburgą

Samland) (Lapkr. 30

Kroonland)
Lapland)
Eini and ....
Zeeland.....

American Line
Mongolia) New York (Gruod. 1 
Minnt-kahda i (Gruod. 10 
Manch tiria) Hamburgą (Lapkr. 23 

Tiki etai tiesiai j Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO., 
120 laivų f,300,000 tonų

Chicago: F. C. Bn»wn. Wt«t. Paša 
Manager. 14 North Dcarborn St.

(Gruod. 3
Lapkr. 5

Lapkr. 19

Frank VVaitekaitis 
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos kli
šos laiKrodžių taisytojas.

1827 So. Halsted St., 
Chicago, III.
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Daug esate, girdėję apie musų Taupymo 
Kliubą. Daugelis jus draugų taupo jame.
Kodelgi neateit šiandien ir patirt kaip leng
vai ir daug gali paremti tikrame taupyme 
pinigų. , •

Daugelis musų depozitorių yra sutaupę pi
nigų per musų kliubą, kuomet jie negali to 
padaryt kitokiu budu.

1922 Kliubas prasidės į keletą dienų — atei- 
kie šiandien ir pasimatyk su mumis apie tai.

>WEST SIDE<
RUST 6’ SAVI INGS BANTY
//// /m\a (H \ M !.t \ \M) mn \nn l\

Rbo.$evelt Road at Halsted Street, Chicago*.
\ *’• '• • A 'M:;? -. ;M

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

lema. Pagubus iftmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.
1610 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

ELE _ n « 5 U SavųjlJ Lietuvoj,N6U Z OI 0rS M dovav- 
r “ “ " “ " w dolerius per

bet nudžiugink juos su 
Pasiųsk jiems kelius

Pasirandavokit
sougos dėžutę

VAULISj RtAl ESI AJE Visados darykit

<4

f4fcHUMI(NIWig.
RĘAL'Ė^TAfE

Notaria! popieras

EUROPEAN AMERICAN
S. L. Fabionas ir Z. S. Mickevičius, Vedėjai

809 W. 35th St., Chicago, III.,

BURBAU
(Arti Halsted)

Per mus Siųsdamas, gausi teisingą kursą ir pinigus paiims į trumpą laiką. Norėdami atitraukti ką nors 
iš Lietuvos arba važiuoti Lietuvon, visados kreipkitės pas nvus* /

Mes užtikrinam teisingą patarnavimą.
Valandos: kasdieną .nuo 9 ryto iki 6 po pietų.
Vakarais: Utarn., Ketv. ir Sub. iki 9 v. v, Nedėk nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

Nešk nksmybę
Savo Giminėms Lietuvoj

Siųskite Jiems Pinigų Dabar
i Lietuvą per šį didelį Valstijinį Banką, jie bus pristatomi trumpu laiku

Del Informacijų

Kreipkitės pas Mr. Rapolą Gėčių prie 4-to langelio

Peoples Bank
Bankas Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Avė.
Chicago

DENTISTAS
Kainos Numažintos
Goki Crowns — taip žemai $3.50
PlateK — taip žemai ........... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00

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

Egzaminavimas veltui
Dr. Frank Satten

Kampas 47-os ir Halsted St.

M^OR.HERZMAN^
Ii RUSIJOS

Persikill nao 3412 So. Halsted St.
No. 8313 So. Halsted St.

(Barei iiatuvlaira iinema* p«r 22 
matn kaipo patyręs gydytajam, thl- 
niTgas ir Akušeris.

Gfda aitrias ir ehronllkas tljas, 
vyrę, motarę ir vaikę, pagal naa- 
jauRiaA metodas X-Ray ir kitaklu 
alaktrąs prietaisus.

Ofisas ir I<abaratorljai 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS! Nua 10—11 pietį, 
Ir nua 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
m i l i ) ^110 arba 857Talephanaii < _ . .1 Naktimis! Drazal 

( 950 - Drover 4180 
GYVENIMAS: 3313 S. Halated St.

T. Pullman 6431

A, SHUSHO 
AKUSERKA

. Tiria patyrimų 
moterų ligose; ro- 
ps» tingai prige
riu ligone ir kūdi
ki laiko Ilgo*.
10929 S. Stato St 

Ckicago, III.

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.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 Metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., i lobo* 

Ckicago, Illinoia.
Specialistas džiovos 

Mnteriikų, Vyriikų Ir 
Taikų Ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 
5 vai. pe piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nediliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vaL po pie*.
Telefonas Drexd 2880

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tek: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po Į 
pietų. Tek: Oakland 1294 I

Tel. Austin 787
DR. MARTA 

DOVVIATT—SASS.
Kgtik ragrjie ii Californljos Ir 

vii tęs eavo praktikavimu pe No 
5208 W. Harrieoa SL

V alau d* b t 8—12 kasdieną Ir • 
vakaro išskiriant nedildieniue.

Telefonas! Boulevard 7049

DR. G. I. VEZELIS
Uetavts Dentlstaa

iimiiiiiiiii

DR. M. STAPUL1ONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

> 3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 1848 gat. 2 iki 8 vak.

Teki Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 Be. Hąhted St„ Ckicago, III

Phone Canal 217

Telefonas Pullnan 860
DR. P. P. ZALLYS 

Uetevye Dantistas 
10801 So. Michigae AvH Roseland. 

Valandos: 9 ryto Iki 12 dienų 
Nao 1 po pietų iki 9 vakare.
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thg Lithuanian Newi Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevalt 8500

437

Subscription Kates:
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3c. per copy.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
tiedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 85t0.

Užsimokėjimo Kainai
Chicagoje — paštui 

Metams . ............... . ........... - $8.00
l’usei metų 4.50
Trims mėnesiams ,   2.25
Dviem mėnesiams . 1.75
Vienam mėnesiui n 1.00

Chicagoje — per neliotojusl 
Viena kopija -..   03
Savaitei.... .... .........„.. ... ....... — 18
Mėnesiui - -------- - -------- 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams____ - $7.00
Pusei metų .........    4.00
Trims mėnesiams --- 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui . ................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams________  $8.00
Pusei metų________________4.50
Trims mėnesiams  2.25 

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Pilsudskio planas 
priimtas.

tuvių, kurios sudaro visų 
tų dirbtuvių skaičių Uk
rainoje. Jo gamybos pro
gramas 1922-23 metams 
yra nustatytas keturioli
kai milionų (14,000,000) 
pūdų, iš kurių 6,000,000 
padengs gamybos lėšas. 
Darbininkų skaičius bus 
195,000.

“Chemijos Trustas susi
deda iš chemijos ir stiklo 
dirbtuvių Lisičano pavie
te. Jisai samdys 4,000 
darbininkų.

“Popieros Trustas kont
roliuos devynias dirbtu
ves. Visos kitos augščiaus 
paminėtųjų pramonių dirb 
tuvės bus arba uždarytos, 
arba išnuomuotos.” 
Ukrainoje, kuri yra sovie

tinės Rusijos dalis, kaip ma
tome, mėginama suorgani
zuoti pramonę tokiu pat bu
do, kaip ir Amerikoje, — 
steigiant trustus. Tie trus- 
tai, prie dabartinės ekono
minės suirutės Rusijoje, 
negalės veikti be valdžios 
paramoj. Tatai duos gali
mybės valdžiai daugiaus ar 
mažiaus kontroliuoti juos. 
Bet juo labiaus trustai stip
rės, tuo labiaus jie pasiliuo- 
suos nuo valdžios kontrolės 
ir pagalios ims daryti pas
tangų, kad paėmus valdžią į 
savo rankas.

Taip buvo Amerikoje, taip 
bus ir Rusijoje.

tai, kaip bolševikuojantis Ne\v- 
arko daktaras remia tūkstanti
nėmis “aukomis” komunistus, 
ir kaip^ “Naujienos” jiems to 
pavydi.

Girdėt iš “laisviečių” tokių 
priekaištų yra paprastas daly
kas. Tas laikraštis ir visas jo 
štabas pasilaiko aukomis, iš
kaulintomis iš apmulkintų 
žmonių. O. ubagas, gyvenantis 
almužnomis, yra, kaip žinoma, 
didžiausias pasaulyje pavyduo
lis. Spręsdami pagal save, 
“laisviečiai” ir mano, kad 
“Naujienos” serga pavydo li
ga.

SPAUDOS VARŽYMAS 
LJEILVOJE.

Mes jau rašėme, kad Lietu
vos valdžia, nepasitenkindania 
karo stoviu, sumanė dar labiaus 
suvaržyti spaudą ir padarė 
projektų pa taisos prie Baudžia

mojo Statuto, pagal kurių už 
raštus, žeminančius “valdžios 
autoritetų”, bus baudžiama ka
lėjimu ir piniginėmis baudo

mis.
Bet valdžiai tur-but yra ilgu 

laukti, kol St. Seimas priims tą 
pataisų ir padarys jų įstatymu, 
todėl ji sumanė pradėt vykinti 
savo planų administratyviu bil
du. šiai kų rašo “Socialdemo

kratas”:
“šiomis dienomis pasirodė 

išlipdytas Kauno komendanto 
skelbimas, kurio turinys sa
vo esme tas pats, kufip ir 

kalbamojo Statuto papildy
mas.”
Vadinasi, valdžia panaudojo 

komendanto tam, kad
uždėjus savo letenų ant spau
dos, nelaukdama, kol Seimas 
išleis tam tikrų įstatymų. Pasi
remiant tuo Kauno komendan
to paskelbimu, buvo uždarytas 
“Lietuvos Balsas”.

Laiškas iš Lietuvos
Nuo nuolatinio Naujienų korespondento 

KUNIGO.
> i

(Tęsinys)

Iš Varšavos pranešama, 
kad Lenkijos seimas nedide
le didžiuma balsų priėmęs 
Pilsudskio planą, pagal kurį 
Vilnius turi būt “Vidurinės 
Lietuvos” dalis. Tai reiškia, 
kad Lenkija pritars Hyman- 
s’o projektui ir nereikalaus, 
kad Vilnius butų prijungtas 
prie Lenkijos.

Bet Hymans’o projektas 
suriša Lietuvą su Lenkija. 
Todėl tas lenkų seimo nuta
rimas yra kuone pavojinges
nis Lietuvai, negu Lenkijos 
šovinistų reikalavimas, kad 
Lenkija prijungtų Vilnių 
prie savo valstybės.

Trustai sovietų 
Rusijoye.

“Rosta-Wien” paduota se
kamą žinią iš Maskvos:

“Ukrainos Ekonominės 
Tarybos prezidiumas pat
virtino tris trustus: cu
kraus, chemijos dirbinių 
ir popieros. Cukraus Tru
stas susideda iš 193 dirb-

Bet kuomet Rusijoje kapi
talas yra organizuojamas į 
trustus, tai darbininkai ne
turi teisės nei organizuotis, 
nei laikraščius leisti, nei kri- 
tikuot valdžią.

KLERIKALlšKAS “ARGU
MENTAS”.

Naujausias vietinio kunigų 
laikraščio argumentas prieš 
“Naujienas” yra tas, kad, jei
gu “Naujienų” redaktoriaus al
gų išverslum į Lietuvos auksi
nus, tai pasidarytų suma, di
desnė, negu Lietuvos ministerių 
algos.

Sekantį kartų patariame 
♦‘Draugui” išversti “Naujienų” 
redaktoriaus algų į bolševikiš
kus rublius, ir tuomet jisai 
suras, kad “Naujienų” redaktą- 
rius gauna milionus. Tada so
cializmas jau bus visai “su
kritikuotas”.

SAVOTIŠKA FILOSOFIJA.

“Laisvėje” vienas žmogus 
prirašė beveik dvi špaltas apie

Klaipėdos krašto lietuvių 
nusistatymas.

Kas gi suvaržė šitas Klaipė
dos krašto buržuazijos pastan
gas įvykinti galutinai savo už- 
stbriežtus siekinius? Pirmoje 
eilėje jiems trukdė vietoje da
ryti tuos darbus ir kalbėti vi
so krašto vardu, vietos lietu
vių pabudusi ir bundanti iš 
miego kaimo buržuazijų. Ži
nome gerai, kad Klaipėdos kraš 
to lietuviai ūkininkai yra tvir
tai susiorganizavę, jie yra su
darę Mažosios Lietuvos Tautos 
darybų, šitoji taryba tai ir sto
ja su protestais prieš viršminė- 
tus žygius ir neduoda visvo- 
kiečiams ir miestų vokiškai 
buržuazijai tarti galutino žo
džio Klaipėdos krašto vardu. 
Tie protestai patenka spaudo:), 
jie yra duodami Krašto Komi
sarui franeuzui Petisne ir ke
liamas tuo reikalu triukšmas. 
Kuomet visa tai išeina aikštėn, 
tuomet, žinoma, pasidaro nepa
togu ir ima baimė prieš krašto 
gyventojus ir jų reikalų par
davimų.
Klaipėdos krašto darbininkai.

Bet mes giliai apsiriktume, 
jei tik ant to sustotume ir į- 
sivaizdintume, kad tik Tautiš
koji Lietuvių Taryba Klaipė
dos krašte sulaiko vokiečiu 
buržuazijos ragus. Toji lietu
vių tautininkų organizacija 
butų menka savo pa j togomis 
visa tai padaryti. Prie šito dar
bo kliudymo iki šiai dienai pri
sidėjo ir Klaipėdos krašto dar
bininkai. Jei jie garsiai apie 
tai neparėkaudavo, tai dar ne
reiškia, Ipid jie sutikdavo su 
įvairių rūmų ir buržuazijos po
litika. šitoji apystova, kaip 
toliau matysime, irgi yra len

kams, franeuzams ir vokiečių 
buržuazijai didelė klintis galu
tinai nustatyti savo politika. 
Priešingumai tarp buržuazijos 
ir darbininkų reikalų savaime 
sutrukdė visokios valdančiųjų 
klasių politikos nusistatymus 
ir kombinacijas. Dabar gi, ka
da Klaipėdos darbininkai išei
na iš tos bendros priešingumų 
politikos ir įeina kiton vagon, 
būtent, eina prie susipratimo 
su Didžiosios Lietuvos darbi
ninkais per Lietuvos Soc’alde- 
mokratų Partijų, kad bendrai 
nustačius savo politinę linija ir 
įėjus aktingai savo krašto po
litikei), — dabar kuomet tai 
įvyks, visi lenkų, franeuzų su
manymai turės dingti, nes 
jiems nebebus vietos ir pama
to, '

šitų davinių mes jau turimo. 
Bus taip, kaip to krašto dar
bininkai nori, bet ne kitaip. 
Bus taip, kai]) Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos darbo demo
kratijos to geidžia, ir jei jos 
suginus savo eiles, jokios impe
rialistų pastangos jų nenuveiks. 
Taigi apie šilą naują veikėją.— 
Klaipėdos krašto darbininkus— 
mes toliau ir kalbėsime: Mes 
manome, kuomet loji padėtis 
draugams paaiškės, jus dėsite 
visų pastangų, kad padėjus 
tani susipratimui, kurs prade
da vykti tarp tų dviejų kraštų 
darbininkų. 1

Kad tai įvyktų, Klaipėdos 
krašto darbininkams prisiėjo 
veik trejus metus kęsti didelis 
vargas- pergyventi nedarbo ir 
krizio metas. Dabar iš viso to 
gema naujas jų ■nusistatymas, 
jis eina ton pusėn, kad sujung
tomis jėgomis su Lietuvos 
darbininkais sprendus tolimes

nį savo likimų. Bet apie lai 
sekantį kartų. Kunigas.

Kaunas, X. 18,21.

Skaitytoju Halsai
[Už ižnlkštao ilame įkuria j* 
naomonis Redakcija naataako.) 
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DEL DR. KAŠKIAUČIAUS 
PRIEKAIŠTŲ.

“Laisves” No. 262 Dr, Kpš- 
kiaučius padare man ir Nau
jienų redaktoriui priekaištų į 
kuriuos matau reikalo atsaky
ti. Savo priekaištuose dakta
ras besiskusdamas, kad jį kili 
norį juodinti, žeminti, mane 
liciiiekincltiiiias vartoja, taip viii- 

cariškų tonų, kad stebėtis rei
kia.

Daktaras speliojate, buk aš 
sugalvojęs, kad pinigus, ku
riuos jus aukavote “Laisves” 
reikalams, ėmėte ne iš savo ki
šenės, bet iš kur kitur. Užtik
rinu daktarų, kad ta mintis pri
klauso ne man. Bet kad dau
gelis rimtų žmonių taip spren
džia, tai to neginčysiu.

Daktaro pasakymas, buk aš 
koletų sykių net susirgęs dėl 
jūsų aukų, yra tuščias vaiko 
vapsejimas. Aš neesu jūsų 
turto globėjas ir todėl nuo pa
vydo komažiausiai kenčiu. Jus 
gulite nukaut, kam tik norite 
ir kiek norite. Tatai man ko
mažiausiai rupi.

Be reikalo, daktare, ginate 
D-lę. Jeigu aš jam jūsų pasa
kymu “kandau blauzdon”, tai 
žįnojausi kų darus.

Jus sakote, kad nenorite ma
nęs viešumon traukti. Bet jei
gu tai]), tai kuriem galam ra
šote? Juk pastaruoju laiku aš 
du kartu tankinus pas daktarų 
ir daktaras galėjai atsiklausti, 
aš mielu noru bučiau pasisa
kęs, kų aš manau šiame klau
sime. Bet daktarui ne lai rū
pėjo. Jums rūpėjo kodą ilgiau 
mane pažeminti.

Priekaištas, jog aš kų sugal
vojęs apie jus raportuoju 
Naujienų redaktoriui, nieko 
nevertas. Aš esu Naujienų 
bendradarbis ir mano “sugal
votus dalykus” jus, su Iūksian
čiais Naujienų skaitytojų, vi
suomet galite matyti.

Bemokindamas daktaras va
dini mane “ponaičiu”, tuo tar
po jus gerai žinote, kad aš esu 
šapos darbininkas. Negražu 
tai]) kandžiotis! —P. K-as.

Lietuvos Universiteto 
kūrimo reikalu.

Ateinančių 1922 melų sau
sio 27 dienų sukaks dveji me
tai nuo įkūrimo Lietuvoj 
Aukštųjų Kursų Mokyklos, kai- 
j)o Lietuvos Universiteto pa
grindų,

Mes, Amerikos lietuviai, šio 
svarbaus atsilikimo neturėtu
me tylomis praleisti. Turėtu? 
me jį paminėti, — ne vien žo
džiais, bet ir geru darbu, ge

ra los musų atgimimo aukš
čiausios kultūros įstaigos pa
rama. žinome juk gerai, kad 
Lietuvos laisvė, lietuvių gerovė 
priklauso nuo jos piliečių apš- 
vietos ir išauklėjimo laipsnio.

Amerikiečiai lietuviai^ nema
ža dalele prisidėjo prie gelbėji
mo Lietuvos piliečių sveikatos, 
prie šelpimo jų per Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių. Reikėtų ir 
šiame atsitikime, taigi šven
čiant dvimelines Lietuvos 
Augštosios Mokyklos sukaktu
ves, pasidarbuoti ir jų paremti, 
juo labiau, kad tos musų para
mos ji, Lietuvos Augštoji Mo
kykla, labai reikalinga.

Chicagoje jau yra susikūręs 
tam tikras Lietuvos Universi
teto Rčmčjtj Komitetai, kurio 
pirmininku yra Dr. A. L. Grai- 
čunas, sekr. Dr. A. Montvidas, 
iždin. Dr. Jokūbas Kulis.

Tatai visų, kurie reikalų su
pranta ir jj užjaučia, prašome 
aukoti, kiek kas galėdamas, 
idant augščiausiaja Lietuvos 
mokslo įstaiga pastačius tokioj 
augštumoj, kad ji galėtų lygin
tis su kilų kraštų pirmaeiliais 
universitetais ir kad Lietuvos 
moksleivijai nereikėtų bastytis 
ir vargti užsieniuose mokslo 
bejieškant.

Aukas meldžiame siųsti L. 
G. D. Sekretoriato adresu, 3310 
S. Halsted st., Chicago, 111., 
čekį ar monoy orderį išrašę 
ižd. D-ro J. Kulio vardu.

Daugelis sugrįžusių iš Lietu
vos amerikiečių nusiskundžia, 
kad valdininkai Lietuvoj daž
nai esti Rusijos raugo, arba 
lenkų poniškumo prisigėrę; 
kad su valdininkais dažnai ne
galima lietuviškai susikalbėti, 
ir tl. Tatai labai liūdna. Da
lykai reikia taisyt. Musų prie
dermė. veikli ir padėti Lietu
vai, kad ji galėtų išauklėti tik
rus ir gerus piliečius, kurie už
imtų netinkamų valdininkų 
violas ir dirbtų savo žmonių ir 
savo krašto naudai.

Čia gal bus pravartu pažy
mėti, kas, Aukštosios Mokyk
los Draugijos statutu, yra jos 
narai ir kiek moka nario mo
kesnio

a) Tikrieji nariai — moka 
100 auksinų melams.

b) Garbės narai — priima
mi asmenys lik ypatingai nusi
pelnę savo darbais.

c) Amžinieji narai — įmoka 
nemažiau kaip 25,000 auksi
ną.

d) Labdariai nariai —įmoka 
nemažiau kaip 5,000 auks.

e) Šelpėjai nariai — moka 
nemažiau kaip 20 auks.

Amerikos Komitetas priima 
ir mažiausia aukų. Iš centų pa
sidaro doleriai. Tat broliai ir 
sesutės, aukokite ir rinkite, 
kur galėdami, aukų ir siųskite 
jas augšeiau , paduotu adresu. 
Kiekviena auka bus skelbiama 
laikraščiuose ir siuntėjams pri
siunčiamos kvilos. Į darbų, 
broliai ir seserys, — Lietuvos 
mokslo jaunimas laukia jūsų 
paramos!

— Dr. A. L. Graičiunas.
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L. S. Sąjungoje
Pranešimas Sąjungiečiams.

Šiuo pranešu ,kad LSS. Pil
domasis Kopi i tetas savo j)osč- 
dy lapkričio 10, 1921, išnagri
nėjęs paduot us^jam LSS. 4 ir 
22 kuopų narių skundus dėl 
neramumų tose kuopose, nuta
rė abi kuopas, 4 ir 22-rą sus
penduoti ir reorganizuoti. Ta
tai tapo padaryta. LSS. 4 kuo
pa perorganizuota lapkričio 16, 
1921, o LSS. 22 kuopa perorga
nizuota lapkričio 18, 1921.

Dabar LSS. 4 kuopos valdy- 
bon išrinkti šie draugai: J. Vai
nauskas, organizatorius; A. 
Labs, sekr.; J. Kavaliauskas, 
I‘in. sekr. ir M. Jurgelionicne, 
Iždininkė,

O LSS. 22 kuopos valdybon 
išrinkti šie draugai: J. J. Straz
das, org., F. Kemėžienė, sekr. 
A. Kemėža, fin. sekr. ir K. V, 
Baronas iždininkas.

—A. Žymantas, LSS. sekr.
---------------------------------------------------------------------------—-—■....-

Redakcijos Atsakymai.
Adomo Ainiui. Septyni lakš

tai rašto vakarui paskelbti —• 
truputį perdaug. Nesutalpinsi
me.

R. K., Herrin. — Eilėrašlta 
niekai. Geriau nei nerašykite 
eilių. Žinutės mums labiau tik
tų.

Š PRANEŠIMAS j
S

Siunčiame pinigus Lie- ■
■ tuvon, prisiuntimas užtik- S 5 rintas.

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

a mobilius.

Parduodame namus, sko- ■ 
w liname pinigus.

■ Evaldas & Pupauskas,
■ • 810 W. 33rd St., !

Yards 2790 n ■

/" ' ........................

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Fhone llrover 3473

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

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

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

Tel Blvd. 9336
Šimto Nuošimčių 

Patrijotas
UI’TON SINCLAIR’O 

EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

SU Gofe buvo sulygta, kad savaitės pabaigoj 
Petras slapta pasimatys su vienu vyriausiojo 

Žvalgo vyru. Tatai Petras pasakė merginoms, 
kad jam pakyrėjo būti kaliniu namuose ir kad 
jam reikia šviežio oro gauti.

— Pone Gudžai, nerizikuok šitaipos! su
šuko Stasė, kurios sulysęs, rūpestingas veidas 
staiga dar daugiau susirūpino ir sulyso. Ar 
tamsia nežinai, kad šitų namų daboja? Jie tik 
laukia nutverti tamstų vieną. Tiek mes tamstų 
ir bematytame, kad jie pasigautų.

__ Aš ne toks jau svarbus, — tarė Petras; 
bet ji tvirtino, kad jis yra svarbus/ Petrui tas 
patiko ir, nežiūrint pakyrėjimo jam, jis norėjo 
girdėti jų sakant, kad jis yra svarbus.

— že! šaukė ji. — Argi tamsta dar nežinai 
kiek priklauso nuo tamstos kuipo liudininko

Guberio pusei? šita byla rupi milionams žmo
nių visame pasauly! Tai yra išmėginamoji byla, 
j). Gudžai — argi galima jiems leisti nužudyti 
darbininkų klasės vadovų be kovos? Ne, mes 
turime j)arodyti jiems, kad yra didelė darbuotė, 
darbininkų prabudimas pasauliniu platumu, ko
va už laišvę alginiams vergams—

Bet Petras negalėjo ilgiau kęsti. — Gė- 
rai, —I tarė jis, staiga pertraukdamas Stasės 
dailykalbį. — Gal būt mano pareiga yra niekur 
neiti, net jei nuo džiovos numirčiau užsidaręs 
be šviežio oro. — Jis vaidino kankinį ir tas jam 
nebuvo labai sunku, nes jis buvo kankiniu ir at
rodė kankiniu savo sunykusiu, suklypusiu pa
veikslu nudryžusiais drabužiais. Stasė ir Ona 
abi pasižiurėjo į jį pasigerėjimo akimis ir atsi
duso lengvai...

Bet vėliau Petrui atėjo mintis. Jis papa
sakojo Stasei, kad jis išeis nakčia, paspruks 
jn-o užpakalį ir niekas jo nematys; jis ketino 
neiti į minias, ir nevaikščioti apšviestomis gat
vėmis, kad kas nepažintų. Jani mat buvę būti
no reikalo pamatyti viena vyrukų, kuris buvo 
jam skolingas pinigų; jis busiant gyvena kitame 
miesto krpšte ir todėl jis atsisukus priimti Onos 
pasisiulinimų eiti su juo drauge.

'taigi tų vakarų Petras persirabazdino per 
užpakalinę tvorų, nuslinko kaimyno vištiniu žar
džiu ir išėj. Buvo jam darbo žvalgytis, saugo
tis minių ir žiūrėti, ar niekas neseka paskui į

slaptų pasimatymo vietų — ar neina nei vienas 
“Raudonasis”, kuris galėtų jo “draugingumų” 
įtarti. Pasimatymo viela buvo surukusiame 
viešbuty “American House”. Petras turėjo kel
tuvu pasikelti iki ketvirto aukšto ir, į niekų žo
džio neprataręs, pabelsti tris kartus į 127 kam
bario durijp Petras tą padarė ir durys atsidarė; 
jis įspruko vidun ir susiliko su Džere Magivne 
žiurkės snukiu.

—Na, ką pasakysi? — klausė Magivnė. 
Petras atsisėdo ir ėmė pasakoti. Drebančiais 
pirštais jis atkrapšto neįgudusio siuvėjo siūlę 
savo švarko pamušale ir ištraukė savo raščiu
kus su vardais ir aprašymais tų žmonių, su ku
riais jis matės.

Magivnė greitai perinėto juos akimis. — 
Džyzos! — tarė jis, — kam tas dera?

,— Nagi, jie Raudoni! — sušuko Petras.
— Aš žinau, — tarė tas, — bet kas iš to? 

Mes kas vakaras galime nueiti į jų susirinkimus 
ir pasiklausyti jų rėkavimų. Mes turime šitų 
įvairių organizacijų narių sąrašus. Bet kų ži
nai apie Guberio bylų?

— O, —> tarė Peras, — jie tolydžio, agituo
ja dėl jos; jie atspaude šlamšto apie mane.

— Buk tikras, mes tą žinom, — tarė Ma- 
givnč, — Ir nurielei jiems pasakų; tur būt tau 
gražu buvo girdėti save kalbant. Bet kas gero 
mums iš to? ' ,

...................1,1 . 1 —f-i .!  ...................... .............. ■'    w

—Ką gi tamsta nori žinoti? — klausė Pet
ras liūdnai.

— Mes norime žinoti jų slaptus planus, 
tarė žvalgas. — Mes norime žinoti, ką jie daro, 
norėdami gauti musų liudininkus; mes norime 
žinoti, kas yra tas, kų mus pardavinėja, kas yra 
šnipu kalėjime. Ar tu to nesuradai?

—Ne. — ne, — tarė Petras, -r Nieks nepasa
kojo apįe lai.

-— Gud Gad! — tarė žvalgas. — Ar 4u 
lauki, kad jie tai atneštų tau ant sidabrinio pa
dėklo? Jis pradėjo vėl versti Petro raštelius ir 
pervertęs trenkė juos lovon su pasipiktinimu. 
.Jis pradėjo Petro klausinėli ir Petro nuliūdimas 
virto nusiminimu. Jis nej)adarė nieko o nieko, 
ko MaNvnė norėjo. Visa jo “Žvalgaviino” sa
vaitė buvo praleista’ niekais!

Žvalgas nedailino žodžių. — Aišku, kad esi 
veršis, — pasakė jis. — Bet kad ir veršis esi, 
mes turime žiūrėti, kų geresnio mes galime su 
tavim padaryti. Taigi, atsidėk tam ir eik tie
siai; mes žinome, kas šitie Raudonieji yra ir 
mes žinome, ko jie mokina; mes negalime kišti 
jų į kalėjimų už tai. Bet mes norime, kad tu 
sužinotum jų šnipo vardų, kas yra jų liudinin
kai Guberio byloj ir kų jie žada/kalbėli,

— Bet kaip man tas sužinoti? — klausė 
Petras.

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybž, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Av„ Chicago, III.

^DR. A. MONTVlD
Lie t a y i« Gydytojas ir Ckirargaa 

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

Telephone Central 8362 
1324 Wabansia Are.

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

JBub daugiau}

iCi ' 'y. (jd ■ -f/ ; _ ... |t , I , , ( A /-J n , . ..

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedšI. pagal sutarimo, 
$261 So. Halsted SU, Chicago, III.
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(Aiiksjijai dabar
I labai A TPIGO

DABAR PATOGIAUSIS LAIKAS siųsti pinigus Lietu
von, pako] kursas žemas. Neužmirškite giminių su Kalėdų 
dovanomis Pinigai jiems kuogeria tįsia dovana. Nelaukite 
ilgiaus siųskite šiandienų.

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

DABAR EINA DIDELIS IŠPARDAVIMAS Lietuvių 
Prekybos Bendrovės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje įvairių 
dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po $7.00 vienas. 
Todėl jeigu nori gauti gerų pelnų už savo pinigus, pirk ko 
greičiausiai.

Visais reikalais kreipkitės šiuom adresu:

Lithuanian Sales 
Corporation

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

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

TOWN OF LAKE, CHICAGO, 
M. J. Damijonaitis, 
4559 S. Hermitage Avė., 
Tel.: Boulevard 7078.
WAL’KEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1317 So. Victory Street, 
Tel. Waukegan 1306 K.

ROSELAND, ILL.f 
J. Ramanauskas, ' 
10808 Michigan Avė., 
Tel.: Pullman 974.

KENOSHA, WISCONSIN
J. Trakselis,
4G4 N. Shoridan Rd.,

Musų draugai lietuviai dabar gali gauti lai
vakortę i ir iš visų dalių Lietuvos, Baltjurio 
provincijos ir kitų Europos šalių.

Pinigus siunčiame į visas dalis pasaulio už

žemiausių kainų.

• “Visų žmonių Bankas”
Banko valandos: 9 ryto iki 4 po pietų. Utar- 
ninkais ir subatomis 9 ryto iki 8 vai. vak.

SkandinavįjosAmenkos Linija
I Piliava

Laivas HELLIG OLAV
LAPKR. 26

Laivas “FRED’RRIK VIII”
GRUODŽIO 6

Visa trečia kliasa susideda iš ka- 
jutų dėl 2 ir 4 įmonių, 
formacijų kreipkitės prie 
agento arba prie vieno iš 
nijos ofisų:

S’candinavian-American
27 Whitehall St., New York, N. Y.
117 N. Dearborn St., Chicago, 111. 

__ 123 S. 3-rd St., Minnoapolis, Mina.
248 Washington St., Boston, Mass.

Del in- 
vietinio 
Kompa-

Line

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedaie 8»UZ

u.-s z Z,'e

* r’* ■ • ’• /£
3514-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL

(Apgarsinimai) «
DIVIDENDAS Už

1921 METUS 
VAISIJOS BENDROVĖ 

Išmokės metiniame susirin
kime, Sausio (January) 15, 
1922, visiems savo dalinin
kams, kurie iki Gruodžio 1, 
1921, bus atsiėmę savo dalių 
Certifikatus, ir padavę savo 

(tikrus antrašus, Bendroves 
Sekretoriui. Padavimui ant
rašu ir atsiėmimui savo da
lių Certifikatų, Sekretoriaus 
raštinė bus atdara kas die
nų, nuo 9 iki 12 vai. iš ryto, 
ir nuo 5 iki 7 vai. po pietų. 
Ateidami atsiimti savo da
lis (shares), atsineškite ma
no kvitas, išduotas jums už 
Trust Certifikatus.

Kreipkitės antrašu: 
3133 Emerald Avė., 

Chicago, III.
Juozas J. Hertmanaviczius, 

Sekretorius.
NORI, KAI) PASAULIS ŽINOTŲ 
Panele Ono Dovskaitė aiškina prie 

žastis savo ligos: “galvos skaudėjimą 
ir nerviškumą”.

“Tik pamastykit apio tai”, sako pa
nelė Ono Dovskaitė, pagarsėjus] var
gonininkė iš San Francisco. Kuomet 
pradėjau imti Nature’s Lawlax, svė
riau tik 87 svarus ir visuomet ma
niau, kad negalėsiu palaikyt savo vie
tos iš atžvilgio nerviško silpnyn ėji
mo ir didelio galvos skaudėjimo, ku
ris neapleisdavo nei ininutos. Malio 
sveikatos stovis buvo tokia įžymus, 
kad mano draugės nustojo vilties pa- 
sigerinimo mano sveikatos. Vėliau* 
šiai, mano klebonas franciškonas pri
ėjęs ir sako: Ona,, aš linkiu, kad im
tumei Nature’s Luwlax ir išvalytum 
savo sistema švariai, o tos stiprios 
gyduoles, kurias vartoji, yra negeros. 
Kelionėje su draugėms iš Chicagos, 
aš pasisakiau savo draugei, ką kle
bonas man sakė ir kuomet ji pasako 
kiek pagelbėjo Nataurc’s Lawlax jai, 
negalėjau ilgiau laukti pasiekus pir
mą vaistinę, kad gavus stebėtinų 
Nature’s Lawlax mažame mėlyname 
bakselyj, ir tik pamastykit apie jį, tik 
25 centai. Taip, brangus žmones. 
Niekad nesu girdėjusi nei mačiusi pa
našaus tam. Į tris dienas mano nau
dojimo, tuojaus jaučiau pasigerinimą 
ir 2 savaiti galėjau grot ant vargonų 
tuo pačiu jausmu ir tą pačia spėka 
per visas pamaldas. Dabar naudoju 
ketvirtą bakselį ir sunkesne 14 svarų. 
Nature’s Lawlax atnaujino mano gy
venimą. Valgau tris kartus į dieną 
Niekas mano nekankina ,nei gasas, 
nei kiti vidurių nesmagumai. Nervai 
visiškai ramus ir dabar miegu per 
visą ilgą naktį kaip kūdikis. Fak
tiškai, mana sveikata yra geriausia
me stovyj ir esu dėkinga, už tai, ką 
Nature’s Lawlax? man pagelbėjo. Mie
lai suteikiu leidimą pagarsinti mano 
vardą ir liudijimą.

Parduodama gerose vaistynčse,

Daug žmonių naudoja nuodingas 
gyduoles ir pilės, lengvai veikia 
NATURE’S LAVVl.AN. t.ii viskas 
ko reikia. Mėlynas 25c bakselis. 
Yra gvarentuojatnas.

S.everoS Gyduoleą'uzlaiko : 
šeimynos sveikata. s

gi Kosulys ir persišaldymas, h

šiam laike metu, kosulys Ir persi- 1 
N Šaldymas viešpatauja tarp suaugu- U 
3 siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati- ji 

dos, jie gali suteikti yvairias pa- į 
voingas ligas. Prašalink nedoras p 
pasekmes nuo persišaldymo, imda- įg 
mas Severa’e Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy- H 

kg mo ir Gripos). Kaina 50c.-— Greitį bg 
pagelbą nuo kosulį duoda

įgevera’s I 
| Cough Balsam |

H (Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paliūoso skre- tįg 
plius, sustabda kosulį, padara kvie- Lį 

R pavimą lengvą ir pagelba gamtai Į| 
tį sugrąžanti normališką stovį. Di- I 
□ dosni bonkuto 50 centai, mažesni L

25 centai. Visose Aptiekoso.W____ _____ į
.,/y CBDAR RAP1DS, ĮOWĄ V

CANADĮAfei .PACIFIC

NAUJA
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagubiausis susinešim as su Pilavą, 

Kaunu ir Ęaraliaučiupi.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Šcandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

Šie garlaiviai sustos prie 1IAKVE 
ir SOUTH AM PTON.

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

Kainu iki Pilavos.
Trečia klesa................................$135.00

Atsišaukite prio artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Ilailway Trafiko agentas

40 N. Dearborn St., Chicago, UI.

JLJL.'lUkJL-l... ..■■l'.'J.'g.T

1112 West 35-th Street

Turtas virš šešių milionų doleriu

i

Svarbus it
LIETUVIAMS PAAIŠKINIMAS

3 f?

Ui
U)

*

Joe Shimkus, Numerio Ketvirto (No. 4)

Kalėdoms Pinigai
i Lietuva

Geriausis būdas palinksminti savo draugus Lietuvoj 
ant Kalėdų — pasiųskite jiems TIKRŲ PINIGŲ ant Ka
lėdų dovanoms. ^Užtikriname greitų persiuntimą už 
žemiausių kainų. Pasimatykit su ponu Caikausku, Pi
nigų Siuntimo Skyriaus vedėjų šiandien. Pasiuskit tuo
jaus ir jie gaus prieš Kalėdas. ' . '„J J!

CETRIL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Linksmybę
ir neapsakomą džiaugsmą suteiksi savo senai motinėlei, tėveliui, 
giminėms bei pažįstamiems nusiųsdamas jiems pinigišką Kalėdų 
dovanėlę už kurią jie bus širdingai dėkingi, nes tada galės įsigyti 
sau naudingą daiktą jūsų atminčiai.

Dabar yra patogiausias laikas siųsti pinigus Lietuvon, nes 
už dolerį galima gauti apie 2t50 auks. Metropolitan State Banka 
siunčia netik auksinais, bet ir Amerikoniškais doleriais — ir 
greičiausiai pristato į paskirtą vietą.

Kainos pagal žemiausį dienos kursą.
Jeigu pasiusi Lapkričio mėnesyj per Metropolitan State 

Banką, tai gali būti užtikrintas, kad Kalėdoms nueis. Todėl pasi
skubink, jeigu nori Kalėdoms dovanėlę nusiųsti.

Metropolitan State Banį
Pirmutinis Lietuviškas Valstijinis Bankais Amerikoje.

2201 West 22nd Street, Chicago, III
Bankus Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 

Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

(Apgarsinimas)
DIVIDENDAS Už 

1921 METUS.

Mildos Teatro Bendrove 
išmokės

g Metiniame susirinkime Sau- 
Įg šio (January) 29,1922 metų, 
|g visiems savo dalininkams, 
g kurie turės atsiėmę savo da* 
gg lių (Shares) certifikatus, ir 
g bus padavę sekretoriui savo 
■ tikrus antrašus, iki Gruodžio 
g 1, 1921 metų. Permainimui 
g antrašu ir atsiėmimui certi- 
g fikatų dalių, Sekretoriaus ra 
g štinė bus atdara kas dieną, 
g nuo 9 iki 12 vai. iš ryto, ir 
g nuo 5 iki 7 vai. po pietų. Ku- 
g rie negavote savo dividendų 
g už 1920 metus, ateikite ir at- 
g siimkite. Ateidami atsiimti 
g i savo dalis (Shares), atsineš- 
g i kitę mano kvitas, išduotas 
g jums už Trust Certifikatus.

Kreipkitės antrašu: 
3133 Emerald Avė., 

Chicago, III.
g Juozas J. Hertmanaviczius, 

Sekretorius.

Viršiausis klerkas visuose Departamentuose — Turys didelį patyrimą ir suteiks goriausi patarimą, i;

šiuomi noriu paaiškinti, kad esu viršiausiu klerku dirbąs pas L. Kleiną. Atėję pirkti, ko tik L 
jums reikia, klauskite mano vardo, Joe Shimkus, No. 4. Aš, kaipo patarnautojas visuose departarnep- L 
tuose geriau užganėdinsiu įteikdamas geresnį tavorą, už žemiausią kaip gulint kainą. Nuo svetim
taučių pirkdami, gausit prastesnį tavorą ir brangiau mokėsite.

Taipgi, pradėdami šeimynišką gyvenimą, naujai apsivedę, arba iš kito miesto atvažiavusioms, pa- 't 
gelbsčiu įsigyti visus reikalingus daiktus už mažą įmokėjimą ir mažais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jokip nuošimčio nerokuojame.

Todėl, visuomet atėjo pas L. Kleiną ko pirkti, klauskit lietuvio Joe Shimkus. No. 4. Lietuviai ne- 1 y 
norėdami lietuviškai kalbėti, guli kalbėti angliškai

atėję pas L. Kleiną ko pirkti, klauskit lietuvio* Joe Shimkus, No. 4. 
ietuviškai kalbėti, guli kalbėti angliškai—moku gerai angliškai.

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

Lietuviai pirkit nuo lietuvio.

1 ! ■ Veįieraliįkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstųSpecialistas Ligi] * SPs““ 8ydym<‘s 8U page1’
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisas
Novako Vaistini 
1724 S. Ashland Avė. 
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—101 P. M. 
Ned.: 2:30—4180 P. M. 
Telephone: Carai 464

—rr

PONIOS WILLIMAN 
LIUDIJIMAS

Skelbia, kad Lydia E. Pink- 
hiam Vegetable Compound 
yra geriausia gydyuolė men 

ginoms ir moterims
Hamilton, Ohio. — “Turėjau neap

sakomą skausmą strėnose, kad nega
lėjau ant kojų pa
stovėti, ir niekad 
nebuvau liuosa nuo 
galvos skaudėjimo. 
Jei ėjau miestan, 
maniąu, kad par
ginusiu, ir daugelį 
kartų jaučiausi 
taip blogai, kari tu
rėjau lovon eiti ir 
nedaug galėjau sa
vo namų darbo at
likti. Kraujas te

kėdavo kas dvi savaiti ir skausmai 
vargino. Per tris metus jaučiausi vi 
sai blogai ir turėjau du geriausiu 

gydytoju iš savo miestelio, vienok 
ėjau blogyn ir svėriau tik 125 sva
rus. Pamačiusi jūsų pagarsinimą, 
paėmiau aštuonias dėžes Lydia E. 
Pinkham Begetable Compound proš- 
kų, keturis butelius Lydia E. Pink
ham Kraujo gyduolių ir jūsų Liver 
Pilis ir tuoj pastebėjau geryn ėjimą. 
Dabar sveriu 188, svarus ir puikiai 
jaučiuosi. Kiekivonas sako, kad gerai 
atrodau ir klausia ką ėmiau, o aš vi
suomet atsakau Lydia E. Pinkham.' 
Vegetable Compound, puikiausia gy
duolė ant pasaulio nuo’ įvairių ligų, 
kuriomis serga merginos bei moterys. 
Visuomet turiu gerus žodžius jūsų 
gyduolei ir jus galite panaudot ma
no vardą ,kada tik norite”. Mrs. Jo- 
seph Williman, 722 South 9th St>, 
Hamilton, Ohio.

Kojų šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir broinoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su 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.
281G S. Michigan Avė.
Chicago, 111.

čia prisiunčia $1.00 už kurį 
atsiųskite man Kojolo buteliuką 
gydyti’kojoms nuo šutimo.

Adresas ..................—........... —

Ofisas
»• 5100 S. Ashland Avė.

ąnt viršaus Banko
Vai.: 1—2:36 ir 6:30—8:30 P. M.

Nedėliomia iki 2:30 P. M. 
Telephone: Repuldfc 805

Telephone Yards 5834

DU. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

rytų ir nuq 7 iki 9 v. vaje.
3325, So, Halsted ŠL, Chicago, 111.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis i
Kontraktorius k 

būdavoteJas.
Rudavojame ir toŠMMe.

1401 W. 47th St., Chieaga
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Bridge pot Furniture Cojnpany
3224 South Halsted Street

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

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

Visuotinas išpardavimas namų rakandų su numažinimu, už mažiau negu pusė kainos ant visko, nuo 25% 
(nuošimčių) iki 55% mažiau negu buvo. Tik dėl šių švenčių tokia proga. Ši krautuvė sumanė tokj patar
navimą dvi visuomenės užgančdinimo ir visuomenės pinigų sutaupymo, nes čionai* šimtai žmonių liudyja, 
kurie pereitą savaite aplankė musų krautuvę ir apsipirko sau gerus rakandus už pusę kainos ir ant lengvų 
išmokesčių. — Th< ŠIĄ DIENĄ. '

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

34
Nupirks didelį Phonographa 

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

Tik $34

SEKLYČIOS SETAS 
setas, raudonmedžio arba aržuolo, puikiai3 šmotų, tai yra labai dailus

dynės aprūpintos dubeltavais springsais; šis aukštos rūšies setas buvo $125.00. 
šiame musų išpardavime, tiktai po

paliruotas, tikra oda apmuštas, sė-

$69.50

Taipgi puikių lovų eilė visokio už
baigimo nuo 2 colių stulpai iki 4 co
lių. šiamb išparda- C 1 1 
vime nuo I I bvv

Gesinis pečius vėliausios mados 
pilnos mieros, buvo
$85.00, dabar Už

■ fr*| thi Jūsų pasirinkime iš 24 rekor< 
yri I III adatų, taipgi deimanto adata 

UI phonographų. Ateikite pas 
parodysimo 
peržiūrėtas 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI- 
KYSIME IK KADA NORfiSI, TAUA PRISTATYSIMj 
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIURfiTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

rekordų, 500 plieno iir**| Tlll 
t su kiekvienu yri į j j 

Ateikite pas mus ir mes
gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas .yra 
musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP

Leader Furniture and Phonograph Co.,
1020 S. Halsted St., Chicago, III.

1 Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kol egi 
jų; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėsą. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer-

Akiu, Ausy, Nosies, Gerk
lės Kenksmingumai

Visokios rūšies gydy

mo žinovas — 23 me

tai prie States Street.

žvairas akis atitausau saugiai, tik
rai ir greitai savo speciališka meto
dą; tonsilis išimu prietemos miegu; 
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.

Reikalaukit veltui knygelės

ginoms.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 piet*

Tel. Boulevard 6487
K

Franklin 0. Barter, M. D.
120 So. State St.

Vai. 9 iki 5. Ned. 10 iki 12

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

da, tuomet reikalaukit akinią.

Pianai ir grojikliai visokių išdir- 
bysčių mohagany, vvalnut arba ar
žuolo; pridedam 50 rolių, tunų nu
statom dykai per 3 metus. Pianai 

X T-00 $269.00

14Peninsular ant minkštų anglių 
colių kurui viąta, visas nikeliuotas 
buvo $49.50 < O A 7 C
dabar už . I U

šis pečius vien anglimis kūrinamas 
pilimi nikeliuotas ir baltom duri
mis, $86.50 $47.50

y-
Kietoms anglims pečius labai dal
ios išveizdos visas pilnai apnike- 
liuotas, didelė kurui vieta, saizas 

XuvuV79-80’ $46.50

Victrolos
Lietuviški Rekordai 

Lengvi išinokėjimai 
13,000 Victor rekordų 

Didžiausis pasirinkimas

Laikrodėliai )
Daimantai !HHB

Retežėliai
Rankovių sagutės

Visi šie ir daugiau dalyku pasEAGLE MUSIC COMPANY
3236 So. Halsted St. Z' !

Tik gvarantuoti dalykai. Pamatykit mus savo reikalais, arba jei ne mieste gy- / Q. R. S. 
venat rašykit. . Naują lietuvišką Victor Rekordų katalogą, kurį nesenai atspaudinom, I 
mielai pasiųsime ant pareikalavimo. Ateik ir pasimatyt su mumis kada turėsi kelias V Rolls 
minutas laiko. \

Taipgi gausite gražiausi* veltui priminklą su kiekvienu pirkiniu.
f ' Tel. Boulevard 6737

Laikrodžiai
Sidabriniai setai 

Rankžiedžiai 
Karieliai ir žiedai 

Rankiniai Laikrodėliai

Smuikos ;:
Klarnetos

Grojiklių roliai
Grojikliai pianai

Beno instrumentai

Knygų katalogas Dykai
Prisiųsk 2c štampą po adresu:

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

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

Pasekmingiausis Išradimas
— nuo —

<F> LIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 

odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken

kimų.
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.

' Pasekmės užtikrintos — Egzaminavimas veltui.
THE THOMAS’ HAIR & SCALP SPECIALISTS

300-1 Garrick Bldg., 64 West Randolph St., Chicago, III.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v. Phone Central 5851

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų. 
Pardavėja,

FREDERICK BROS, 
3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538. ‘

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

DU. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos i nuo 10 ryta 0d 

8 vakare.
Resfdeaclja: 2811 W. 68rd 81.

—Tel. Prospect 3466

[IUIIIBHIIEIIIIK
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgam 81, 

Chicago. UL 
VALANDOS: Nuo 8 1H 11 ryta 

.ir nuo 5 iki 8 vakaro.

—---------------- 1 • - ■-

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas

Poople Teatro Narna, 
1816 W. 47th St, Tel. BouL 160 

VALANDOS:
0 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte 

Res. 2914 W. 43rd Street 
Ttlephono McKinley 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 38 Betai 

Ofisas i 
8149 S. Morgan St., kerti 81 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyriiką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS:

vakaro. Nedaliomis nuo 10—2 
po plot

Tolephoae Yards 68?

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nerišliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Dr. W. Yuszkie wicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
parajyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nerišliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 
1407 Mil^ukoe Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza /

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Ave«

Vai. 1—2; 7—9 po piet

»■■■■■■■■■■■■■■■■■!
S Reumatizmas Sausgele;

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

-Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų * 
armonikų ir balalaikų.

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Drover 7309.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduodu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams, 
Raiykt angliškai dėl informaciją.

Senų draugų ir pažįstamų žiniai

Ruatta & SereneUJ 
817 Blae laland Are. 

V 1

Turiu garbės pranešti savo seniems Draugams ir Pažįstamiems, 
kad esu persikėlusi į kitą vietų 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) LAPINSKIENE, 
(dabar) MATULAUSKIENe

3356 So. Halsted St., ' Chicago, 111.

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

Vyrai kenčianti nerviškumų, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuoclini- 
mą, inkstų, pūsles, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa- 

' ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patiesta jo protiškų ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą 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 sveikatų.

Geriausia medikalis patarimas kuris

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 ir są
žiniškų gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos. 1 • y 
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

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

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

Ofiso vai.: Kasdieną nup 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: y.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
, . ____________ ___—__ ——

‘Ačiū gydytojui už 
išgydymų”. _______  ________ .

Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet 6 iki 9 vakaro, 

■•diliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 8. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Van Buren 294 z 
Ras. 1189 Independenco Blvd. Chicagt

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišku.
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Talephona Drover 9698 

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

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojai Ir Chininai
VALANDOS: 9—12 lyta

1808 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motorą, val
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

■ Nesikankykite savęs skaus- .
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, j
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu H
■ — raumenų sukimu; nes skau- H
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
1 stis lengvai prašalina viršmi- ■

■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■5 pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, 1 
kaina 50 centų.

D» Justin Kulis !
■ 3259 St. Chicago, III. U■■■■■■■■■na■■■■■■■m

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudyni
Hotclis 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- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir nakti.

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

A. F. CZESNA.
1657 West 45-ta gatvi, Chicago, RL 

Telef. Boulevard 4552

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrams ‘ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10, 
$12.50 ir $15. \

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalčs kainps. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos- piaigų verte, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną Iki 9 vai. Ned. iki 
G vak.

Įsteigta 1902
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.
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Pasiųsk pageibą savo 
draugams ir giminėms 
ant švenčių.

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

Siųskit 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. Dcarborn Street.

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

Musų kainos žemiausios.

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

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

j NE PER DIDELIS
Tik Užtektinai Didelis

Yra didesnių bankų Chicagoje už Stock Yards Savings 
Bank, bet nėra nei vieno tvirtesnio.

Yra banku su didesniu skaičium depozitų, bet nei vienas 
nesiūlo didesnio saugumo depozitoriams.

Yra draugiškų, pageibą teikiančių bankų Chicagoj, bet nei 
vienas nėra tikrai draugišku ir pageibą teikiančiu iš pilno 
atžvilgio kaip šis bankas.

Siūlome kiekvieną bankini pasinaudojimą — saugumą, 
tvirtumą ir patarnavimą — neatsižvelgiant ko reikalauja, ( 
viskas bus atliekamu čionai.

Ateikit ir pasiteirauk apie tai pas mus.

The Stock Yards Savings
BANK

4162 So. Halsted Street,
Chicago, Illinois.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS

Mašinistai sterikuoja.
Pereiti} panedėlį Continental 

Gan Co. dirbtuvėse sustreikavo 
mašinistai, “die makeriai” ir 
“die selteriai”. Kompanija tuoj 
atsigabeno streiklaužiui ir mu
šeikų. Bet nieko su streiklau
žiais nenuveikia. Tada ji ėmė 
versti savo darbininkus iš 
kitų departamentų užimti strei- 
kierių darbus. Atsisakančius 
visai pašalina iš darbo. Bet ir 
tuo nieko nepelnė, nes niekas 
nenoii eiti slreiklaužiauti.

Mašinistai, rodos, streikuoja 
ir kitų kompanijų dirbtuvė
se. — x.

IR TEISĖJĄ SUGRIAUDINO.
Kada Mrs. Kalio Shokos pra

dėjo teisme ^Teisintis, kad ji 
pardavinėjo7 degtinę tiktai dėl 
to, kad galėjus savo mažutei 
mergaitei pieno nupirkti, teisė
jui Floydui Murray pradėjo 
per jo veidų ašaros bėgli. Jis 
jos visai nebaudė. Bet kada ji
nai atsikėlė eiti namon, iškri
to jos bankinė knygutė, kurioj 
buvo pažymėta, kad jinai turi 
bankoj pasidėjus $2,000.*

“MUNŠAINĖS” AtJKA.
Vakar rytą du vyriukai prisi

gėrę “munšainės” susivaidijo 
ir kaipo pasekme John S. 
Smith, 33 melų amžiaus, liko 
peiliu nudurtas.

ĮVEDĖ ”OPEN SHOP”.
Aštuonios parvų spaustuvės 

pranešė, kad jos nuo dabar 
įveda, taip vadinamą, “open 
shop” savo spaustuvėse.

TAIP. š|SYK JAU BUVO 
MAŽESNIS SUSIMYLĖJIMAS.

Ir vėl dvidešimts asmenų li
ko suareštuota už darymą na
minio alaus, vyno |r degtines, 
šįsyk juos teisėjas nubaudė 
biskį aštriau, nuo $10 iki .$50. 
Bet ir šitie buvo dar pirmasy- 
kiai.

ĮVAIRUS ATSITIKIMAI.
Trys čigonės įėję krautuvėn 

pasisiūlė prekių pardavėjams 
įspėti jiems jų laimes.

—Laukan! Aš nenoriu, kai 
jus mano laimę, spėtumėte, — 
vienas jų rustu balsu suriko.

Čigonės'tuojaus apleido krau 
tuvę.

—A, kas tokio keisto, — vie
nas patėmijo.

—Ir man taip, rodos, kad 
kas nors čia nepaprasto įvyko, 
— antras patėmijo.

—Tai gal ir taip, — trečias 
pridūrė.

—Na, vyrai, mano keturias- 
dešimts dolerių dingo, — stai
ga suriko ketvirtas.

—Taip, taip ir čigonių nebė
ra, — pastebėjo pirmas.

Du piktadariai įėję mėsiny- 
čion, po numeriu 1314 S. Ru
čine avė., atėmė iš savininko 
$50, uždarė jį ladaunėn ir išėjo 
savais keliais. Vėliau savininką 
paliuosavo atėjęs kostumeris.

įr 
ifc

Prie rengiamo Lietuvos na
šlaičių naudai koncerto.

Lietuvos našlaičių naudai 
koncerte, kurį taiso Lietuvos 
Našlaičiams Šelpti Draugija ki
tą sekmadienį, tapk r. 27, Bo- 
hemlan-American Hali salėj 
(1110 W. 18-ta g-'vė), be pir
miau paskelbtų artistų ir arti
sčių maloniai apsiėmė dalyvau
ti dar p. Valerija Bručienė, li
pinis soprano. Taipjau pirmą 
kartą či'kagiečiai pamątys dvi 
naujas charakterines šokėjas, 
p-lę Antonetę Signet {ir Elvirą 
Jabusch. Koncertas, tuo bil
du, bus tikrai puikus. Reikia 
lodei laukti, kad vielos lietu
vių visuomenė gausiai atsilan
kys ir tuo savo atsilankymu 
parems labdarybės darbą — 
šelpimą 'Lietuvos našlaičių.

L- K. Vilkas.

DEL LIETUVIŲ ORKESTRO.

Tarsiu ir aš žodį tuo reikalu. 
Ištiesų, lietuvių yra pusėtinai 
gorų muzikantų, bet jiems sun 
kn pasirodyti visuomenei, ypa
tingai kitataučiams. Mat musų 
muzikantai pasižymi ne kaipo 
geras muzikos mylėtojai ir 
auklėtojai, bet kaipo uždarbio 
medžiotojai. Jie susiskaldę į 
mažyčius būrelius — bonus, 
beniukus, džiazbenius, suside
dančius iš septynių astuonių 
muzikantų ir turinčius vos po 
vieną instrumento balsą. Tuo 
jie gadina savo vardą ir patys 
sau kenkia. Jieškodami vien už 
kitą uždarbėlių jie nesutinka 
tarp savęs, kits kitam pavydi, 
pykstasi. Štai kur nors susi
kuria benas iš kokių dvylikos 
žmonių. Mokos, samdo moky
toją, kurinių moka nemažą al
gą, deda energiją, o kai tik 
kiek pramoksta, tuoj ima iš 
savo tarpo organizuot dar ma
žesnius būrelius, slapta .sutar
dami griešt kuriam nors baliu
kui. . Atsitinka ir taip, kad kilt 
ri-nors draugija samdo visą be- 
ną, bet beno viršininkas pasi
taria su savo artimesniais 
draugais ir šešiese septyniese 
eina, kaip džiaz-benas griežti. 
Kokia begali būt muzika, kad 
ne po vieną instrumento balsą 
neturi? O skaitos “benas”! Tai 
lik pasistatymas juokui ir že
minimas muzikos.

Gerbiami muzikantai, šita li
ga iš muzikos meno reikia pa
šalinti. Aš ne smarkus muzi
kantas, bet labai gerbiu ir my
liu muziką. Blogui pašalinti 

duočiau šitokį receptą. Reikė
tų organizuot įmanomai didelį 
iiiuzil<inink.ų l>urį, neatsižvel
giant i jų pažiūras, ar jis butų 
laisvamanis, ar socialistas, ar 
katalikas, vis viena, nes daile 
nepripažįsta partijų; pritraukt 
juos net iš artimesnių mieste
liu ir sudaryt vieną didelę ka- 
peliją arba orkestrą. Reikėtų 
pasiimti atsakomą inteligentin 
gą, muziką žinantį, vadovą,— 
o Chicagoj tokių netrūksta, 
mokinti ir vesti. Reikėtų iš
rinkti raštininkas ir iždinin-

TeL Monro* 2804

RuHles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iŠ išdirbę j u per pašty už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Are. & 35th SU Brooklyn. N. Y.

DR. W. F. KALISZ 
Speckfamai: Moterį ligos Ir Chirurgija.

1145 MILWAUKES AVĖ.

p Juntu Galvos Ouą Niaiti?
NAUDOKITE RtlfffeS 
Ar Plaukai 51at»ka?;
NAUDOKITE fįuffl

Ar Jip Norit* Apaau^oTr Ji
yNAUDOKITE

Ui laikymui savo plaukų gražiai* ir tankiai*
NAUDOKITE ĄųfflCS 

-Mžlaikymtū galvot odos cveikai ir Svariai 
naudokite Ątifftes

Kita draugija, vardu, “Sanity 
League,” susitvėrė, tikslu ko
voti prieš, taip vadinamą, 
“bluc laws.”

Tūlas W. D. Britt patelefo
navo New Yorko policijai iš 
Chrcagos, kad jis papildęs už- 
nuišystę. 'I'uo tarpu susekė jį 
tai darant slaptosios policijos 
agentas ir suareštavo. Suareš
tuotas prisipažino, kad jis nie
ko neužmušęs, bet buvo girtas

Charles W. Warner, 47 me
tų amžiaus, Įiabėgo iš Augusti
na Ligoninės. Jo pati kreipėsi į 
slaptosios polici jos agentą, kad 
padėtų jai jos vyrą surasti.

Išrinko komitetą iš penkių 
asmenų niųiirkiiniii Uimcoln 
Parkui Šiaurių Amerikos Brie
džio. i I , .

kas, kaip organizacijai kad 
privalo* Esant reikalui, rašti
ninkas galėtų paskirstyt ma
žesnius muzikantų organizaci
jos būrelius, paeiliui, pv. 
šiandie tas, rytoj kitas, be 
skriaudos visiems; ir skirt ku
rią dalį uždirbtų pinigų orga
nizacijos iždan — jos vienybei 
palaikyti. Tada nebus varžy
tinių nei bėgiojimo vieni ki
tiems už akių. Ir turėsime ge
rą, išlavintą didelį orkestą.

Kitataučiai taip ir daro. Pa-

vyzdžiui, Chicago lleights yra 
benai vadinamas Cbristian 
Church Band, turįs apie šimtą 
muzikantų, tarp jų yra mote
rų. Ir koks jų sutarimas, su
tikimas, kaip puikiai griežia! 
Ir visiems darbo pakanka. Vir
šininkai paskirsto jiems dar
bus, kas kiek samdo. Nariai ne
moka jokių mokesčių, kason, 
skiriama tik tam tikra dalis 
uždarbio, ir benas puikiai lai
kosi. Mums, lietuviams, reikė
tų taippat daryti. Tik šituo bil
du mes sugebėtume sukurti 
gerą orkestrą, turintį nema
žiau uždarbio negu dabar kad 
turime besivaržydami, sėk
mingiau galėtume kelti lietu
viuose muzikos skonį ir teikti 
jiems didesnio pasigerėjimo. 
Taigi bandykime dirbti, orga
nizuotis. Ką padarysime gero, 
džiaugsimės palys ir kili mus 
pagerbs. — Mažiukas.

Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis. 
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.

Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt teisingą

DIDELIS MĖSOS IŠ
PARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Lapkričio-Nov. 18 ir 19 
ZALPUS PACKING
HOUSE MARKET
3132 So. Halsted St.

Phone Boulevard 9656
Šis mėsos išpardavimas yra tam, 

kad jus valgy tumėt ir gerėtumėtės 
mėsos gerumu. 16 uncijų svarui; biz
nis teisingas. Mes geidžiame jūsų 
paramos.
Švieži taukai .................................. 9%
Natūralia Pot Roast ................... 8%
Round Steak Young and •

Tender .......................... 12% — 19
Minkštas Sir Bin Steikas 12% — K1 
šviežia kapota mėsa 3 .sv.............. 25
Novai sriubai mėsa ......................  5%
Naturalis Rit Roast ..................  12%
Puiki veršio kulšės mėsa ........... 15%
Puiki veršio krutinės mėsa ........ 7% 
Kapota veršiena ...............   17%
Avių kulšių mėsa ......v.............. 11%
Paršiukų mėsa kepimui ............... 11%
Puiki Pork Butts............................14%
Puiki jauna No. 1 paršiuko

mėsa .........................................  18%
Švieži rendered taukai, 2 sv.......... 2C
Pavasariniai viščiukai ............... 22%
Vištų mėsa .................................. 18%
Vištiena virimui .............   17%
Mes turime visokių paukščių kepimui 

ir virimui.
No. 1 virta šinka .......................... 17
No. 1 Rey šinka .......................... 22%
No. 1 lašiniai................................... 18*6
Lašiniai šmotuose ......................  12%
šmotuose virta šinka Morris

Supreme .......................................  40
Svvifto Premi.iu'otieji kumpiai .... 
Swifto Premijuotieji įrašiniai .... 34 Va 
Svvifto BrookfieMinės dešros ........ 23
Swifto Brookfieldinis sviestas .... 
Geriausi šaldykliniai kiaušiniai .... 41 
Saldžiai sūdyta jautiena 3 sv...... 25
Saldžiai raugintos kiaulių uodegos 7

DYKAI. Mes turime savo vaizbos 
ženklelius, kada turi pririnkęs jų už 
$10.00, atnešk juos pas mus ir m«s 
duosime už juos 30c. pinigais arba 
prekėmis.

Štai kur
pigu

WAUKEGANO gyventojai rado 
pigumo šaltinį batams nusipirk
ti. Gvarantuoti vyriški šventėms 
batai $5.00. Darbiniai gvaran- 
tuoti $2.50. Būtinai ateikite ir 
persitikrinkite. Sučėdysit keletą 
dolerių tikrai. Kreipkitės ad
resu :

POLONIA SHOE STORE 
920 — lOth Street, 

Waukegan, III.
tat ir nežinojęs ką telefonu da
rąs.

Kepėjai ,
CONNECTICŲT PAJŲ (PIEŠ) 

Užsisakykit Case & Martin Mince ir Pumpkin 
pajų ant Padėkos dienos.

Užsisakyk Reikalaukite
šiandien ant rytoj’aus, Case & Martin’o

Kalėdoms brezentai
Geriausią Prcsentą padarysi savo giminėms Lietuvoj'e 

jeigu jiems ant Kalėdų parsiųsi 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 
Olszewski°, persitikrinę, kad per Olszevvskį siųsti pinigai 
greičiausiai nueina ir pigiau kaštuoja.

Norint siųsti pinigus ar šifkortes kreipkitės pas

A. OLSZEWSK1
3251 So. Halsted St, 

Chicago, 111.

KAS GERIAUSIA

DOVANĄ
DUOTI KALĖDŲ

tavorų ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj. Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už

GUST BALSEVIČIUS 
MUZIKANTAS

Duodu lekcijas ant visokių ar
monikų ir koncertinų. Gvaran- 
tuoju savo studentams, kad j 
4 mėnesius išmokinsiu grajint 
iš notų, taisau visokius instru
mentus. Taipgi, turiu parduoti 
keletą armonikų ir concertinų.

Su visais reikalais kreipkitės

2454 So. California Avė., 
Chicago.

TeL: Rockwell 3876

pidžiausls Pasirinkimas
muzikališkų instrumentų naujausios 
išdirbystės: armonikų, koncertinų, 
skripkų, rekordų visokioms kalboms, 
gramafonų ir auksinių visokių daig- 
tų: žiedu ir laikrodėlių, ir sutaisomu 
viską, kam kas reikia, o ypač muzi- 

. kališkus instrumentus ir prisiunčiam 
j kitus miestus kam ko reik.

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted S t., Chicago, III

..........................................................i .....................

Kalėdos Artinasi
Visi, vienas kitam perkame dovanas, todėl, 

neužmirškime savo giminių Lietuvoj. Nusiųs- 
kime jiems Kalėdų dovanėlę. Markės-Auksinai, 5 
dabar labai pigus, todėl už mažą sumą pinigų 
galime suteikti labai didelę dovaną Lietuvoj, i 
Persiuntimas saugus ir greitas. g

: FRANK STASIUS & 00., !
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

Telephone Lafayette.5948

LOOMIS GARAGE
ATIDAROMAS NAUJAS GARADŽIUS 

1315-17 W. 63rd St. 
Teki jEnghewood 1498.

Turime geriausius mechanikus, 
u Atliekamo visokius darbus prie automobilių, greitai, gerai ir už 
žemą, kainų.

Užlaikome tajerius, tubes ir visus kitus dalykus visokiems auto
mobiliams. Taipgi turi vietos pastatymui automobilių. Užkviečia- 
me visus Lietuvius atsilankyti. Už darbą atsakome:

> JOHN VILIMAS ir POVILAS’ VIZBARAS.



NAUJIENOS, Chicago, III.
MES TURIME KOVOTI Už 

SVEIKATĄ.
“Mes turime kovoti už tai

ką’’, buvo paskutinis žodis 
maršalo Ferdinand Foch Chi
cagoj. Tokiu pat budu mes 
turime kovoti už sveikatą, ypač 
dabar kada darosi permaina 
sezono. Tokios permainos vi
suomet reiškia dideli vargą 
daugeliui žmonių. Jie jaučasi 
silpnais, jų apetitas sumhžėja, 
jie greitai ir lengvai pavargsta 
pasirodo konstipacija ir žmo
gus nesijaučia savim. Kad iš
vengti tų bėdų, jus turite ap
ginkluoti savo sistema, imda
mi laiku Trinerio Kartųjį Vy
ną. Jei pilvas būna tvarkoje, 
kūnas atstovi užsikrėtimus ir 
sunaikina 'žalingas pasekmes 
bakterijų. Trinerio Kartusis 
Vynas yra.labai malonus imti,! 
ir jo 32 populiarumas yra gc-1 
riaus’a gvarantija, kad jus ga
lite juo pasitikėti. Jūsų aptie- 
korius ar vaistų pardavėjas tik
rai žino daugelį kostumerių, 
kurie pasakys jums, kad jie 
negali apsieiti be jo. Nuo rcti- 
matizpio ir neuralginių skaus
mų Trinerio • Linimentas netu
ri sau lygaus. P-ia Elizabcth | 
Swetz rašė mums rūgs.
1921. iš Jefferson, Tex.:
esu 78 m. amžiaus, bet aš sa
kau jums, Trinero Linimentas 
yra puikus!” Pamėginkit jį!

Pranešimai

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — D. L 

tučio paš. ir Polit. Kliubo 
susirinkimas bus laikomas 
nį, lapkr, 20, 
Svet., 3925 S. Kedzie Avė. 
riai susirinkite. — Pirmininkas.

K. Keis- 
mėnesinis 
sek inadie-

1 v. po p. Liuosybės 
Visi na-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PMDAVlffll RAKANDAI NAMAI-2EME
Subata, Lapkričio 19, 1921

NAMAI-ZEME

North Side. — L. D. L. D. 86 kp. 
susirinkimas įvyks šeštadienį, lapkri
čio 19 d. kaip 8 vai. vakaro Viešo 
Knygyno svet., 1822 VVabansia Avė. 
Visi nariai ir norintys būti L.D.L.D. 
nariais malonėkit atsilankyti. Daug 
yra .svarbių reikalų aptarti. Bus ren
kama nauja kp. valdyba ateinantiems 
metams taipogi nominavimas j centro 
viršininkus. — Sekr. A. Vili*.

Liet. Teta. Dr-stės šv. Martyno 
mėnesinis susirinkimas įvyks, Neda
lioj, lapkričio 20 d., 1921 m., 1-ma 
vai. po pietų, šv. Jurgio parp. sVct. 
Kiekvienas narys privalo pribūti, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
mui —Valdyba.

S. L. A. 11 Apskričio kuopų Doinei 
Pranešame, jog automobiliaus licita- 
vimas, kuris turėjo įvykti lapkr. 24 
d. Šį m., liko atidėtas tūlam laikui 
Todėl prašome visų kuopų negrąžinti 
neparduotų tikietų atgal, bet stengtis 
parduoti jų kuodaugiausia. Licitavi 
mo diena ir vieta bus greitu laiku 
pranešta “Naujienose”, “Tėvynėje” ir 
laiškais. Komisijos narė

■ . L. Žilvičiute.

ASMENŲ J1ESK0JIMAI
JIEŠKAU PUSBROLIŲ ir se

serų. Meldžiu atsišaukti, Kazys 
Gorinąs, Šilalė, Tauragės apskr.

I Direktorius Šilalės vidur, mo- 
kykos, Lietuva.

REIKIA LIETUVES MER- 
ginos abelnam namą darbui 
Angliška kalba ncreikaliąga. At 
sišaukile 2521 N. Kedzie Blvd. 
2-as floras. Tel. Albany 381

PARDAVIMUI BARBER SHOP ir 
groserne, ant kampo, bizniavas kam
pas, tarpe dviejų mokyklų, geras biz
nis, arba grosiu nę mainysiu ant 
liūno. Kreipkitės

VINCENT KARSON, 
520 S. Western Avė., 
Tel.: Prospect 5277.

sa-

MOTERS REIKIA j priva- 
tišką namą dirbti. $10 j savai
tę, valgis ir kambaris. šaukite 

Boulevard 2489

REIKIA MOTERIES PRIE 
namų darbo. Užmokestis $10 į 
savaitę, valgis ir kambaris.

Atsišaukite
4632 So. Ash'ląnd Avė.

------- .---------------- L!--------L. .1----------- 1----------------J?____ LH"!

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
pilnam laikui arba atliekamam. 
Lengvas darbas, gera alga. Atsi
šaukite ant 9-to floro, ruimas 
910, 220 So. State St.

VYRAI IR MOTERIS TINKAMI 
prie pardavinėjimo gali uždirbti $5 į 
dieną atliekamu laiku. Galima dirbti 
visą laiką ar dalį. Kreipkitės adre
su:

2816 S. Michigan Avė.
iš ryto nuo 9 vai, iki 12 vai.

PlIONOGRAPHAI

$25.00 vortCa
Groja visokius rekordus. 

Kreipkitės tuojaus.
2247 W. Roosevelt Rd.

$175.00

PARDAVIMUI BUČERNE ir 
groserne, visokių tautų apgyven 
ta. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Atsišaukite 634 
W. 35th St. Tel.: Blvd 259.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
prie 6057 So. Stato St., 4 kam
bariai garo šiluma, elektros švie
sa, Shannon Lunch, Englewood 
1529.

PARDAVIMUI SALIUNAS, SU 
rakandais arba be rakandų. Taipgi ir 
lotas, 25x125. Galima pirkti saliuną 
skyrium ir lotą skyrium. Randasi la
bai geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ko- 
lonijoj. Parduosiu pigiai, nes važiuo
ju į Lietuva.

4458 So. Honore St.

5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS 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 springsv 
phonographas su rekordais ir d ai
man to atada, 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 KAMBA- 
rių rakandai visi ant syk arba 
pavieniui. Atsišaukite

GEORGE PETRAUSKAS 
4709 Prairie Avė.

DIDELIS BABGENAS. Par
davimui 4 kambarių rakandai 
iš priežasties poras persisky
rimo. Galima matyt nuo 7 
iki 9 vakare, 3360 Emerald Av. 
Priekis.

PARDAVIMUI 3 kambarių 
rakandai, ne visai maži. Par
duosiu pigiai, už teisingą pa
siūlymą. Atsišaukite greitai.

1979 Canalport Avė., 
1-mos lubos iš priekio.

NAMAI-ZEME.

Balius su programų, rengia Chica- 
ges Lietuvių Draugiją Sąv. Paš. ne- 
dėlioj, lapkričio 20, didžiojoj Schoen- 
hofen svet., 1214 N. Ashland Avė. 
kampas Milwaukce Avė. Durys atsi
darys 5 v. v. Programas piasidčs 
6:30 vai. vak. šis vakarėlis bus įvai
rus ir puikus ir iškilmingiausias, ma
lonėkite atsilankyti, širdingai kviečia

Komitetas.

J1EŠKO JONO VALIUKO. PRIEŠ 
karę gyvęno. Kretingos apskr., Garg
ždų valšč., Vaitelių 
labai svarbų reikalą, 
šaukti jis pats arba 
lai praneša.

A. VAITKUS,
355 Kensington Avę., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
kaimo. Turiu 
malonės atsi
kąs jį pažįsta,

VYRŲ
REIKTA REGISTRUOTO VAISTI- 

ninko (phanrdst) arba vaistininko pa- 
gęlbininko, mokančio lietuviškai 
bet.

kai-

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro susi
rinkimas įvyks sekmadienį; lapkričio 
20 d., Mildos .svet. kaip 11 ryto. Visi 
nariai būtinai turite susirinkti pas
kirtu laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti dėl susivienijimo abie
jų chorų. — Sekr. J. Gedraitis.

S. L. A. Moterų 208 kuopa rengia 
šeimynišką vakarėlį priėmimui p. M. 
Damijonaitienės. Vakarėlis bus sek
madienį, lapkričio 20 d., 6 vai. vak. 
Fellovyship House, 838 W. 33rd PI. 
Kviečia visus draugus ir drauges at
silankyti. — Rengimo Komisija.

Liet. Moksleivių Susiv. Am. 2 kp. 
laikys savo susirinkimą šeštadienį 
lapkr. 19, 8 vai. vak. Raymond Chapel 
salėj, 816 W. 31 g-vė. Bus kalbama 
api# debatus su bolševikais tema: Ar 
reikalingas bolševizmas Lietuvoj ? 
Kviečiame visus. — Valdyba.

Liet, švietimo Draugija rengia pre- 
lekciją tema: “Ką gero davė katali
kybė Lietuvai?” Prelekcija bus sek
madienį, lapkr. 20, 7:30 v. v. Ray
mond Chapel salėj, 816 W. 31 g-vė. 
įžanga nemokama. Kviečiame publi
ką gausiai atsilankyt.

— Komitetas.

Draugystes šv. Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkr. 20, 1 vai. po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svet. So. Union 
Avė. ir 18 gatv. Visi nariai būtinai 
atsilankykite, yra daug reikalų ap
svarstymui. — Valdyba.

Lietuviška Teatr. Dr-stė “Rūta” 
No. 1 rengia spektaklį “Nesusipratė
liai’’. koncertą ir balių šeštadienį, lap
kričio 19, Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd PI. Programui pasibaigus 
bus šokiai. Pradžia lygiai 8 vai..

— Komitetas.

Didelis Maskini* Balius — rengia 
Draugystė Lietuvos Dukterų sekma
dienį, lapkr. 20, Mildos salėj, Halsted 
ir 32nd St. Pradžia G vai. vak. Kvie
čiame visuomenę gausiai atsilankyt.

— Komitetas.

Burnside. Apšvietos ir Dailės 
Draugija ir S. L. A. 63 kuopa taiso 
maskų balių sekmadienį, lapkr. 20, K. 
of P. salėj, 9231 Cottage Grove Avė. 
Pradžia 7 v. v. Kviečiame publiką 
skaitmvningai atsilankyti. Paskirti 
baliui darbininkai privalo ateiti laiku 
ir užimti paskirtus sau darbus.

— Komitetą^.

Aurora, III. — Sekmadienį, lapkr. 
20, 2 vai. po pietų bus prakalbos Di- 
lenburgo salėj, 42-ras Broachvay ir 
New York gt. Kalbėtojai iš Chicagos, 
p. St. Valančauskas ir L. L. P. Chi. ir 
Apiel. Apskr. Pirmininkas Vietos ir 
apielinkės lietuviai nepraleiskite pro
gos, išgirsite svarbių dalyki; apie Lie
tuvą — L. L. P. St. Komitetas.

Leih-Gv. D. L. K. Vytauto 1 Div.
Raiteliu mėnesinis mitingas įvyks 

' sekmadienį, lapkr. 20, 1 v. po p. Šv.
Jurgio Par. salei 32-ra ir Aubum Av. 
Visi nariai kviečianri susirinkti. Bus 
raportas įvykusio baliaus ir kiti svar
bus reikalai. — Rašt. S. Kunevičius.

Cicero. L. Tvirtybės Draugija ren- 
giašį vakarą šaunų balių, kuris ivyks 
Pilkio svetainėje, po num. 4837 W. 14 
gat. Atsilankykite visi tie, kurie no
rite net ir iki vėlumai linksmintis.

— Sekretorius.

L Paskolos Chicagos ir Apielin 
kės Apskričio susirinkimas bus laiko 
mas ketvirtadieni, lapkr. 24 (Thanks 
giving Day), kaip 2 vai. po pietų šv: 
Jurgio parapijos salėj, 33 ir Aubum 
Kviečiame valdybas ir nnrdavinėtojus 
iš Chicagos ir apielinkės būtinai at 
vykti. Yra laiškų iš Misijos ir šiaip 
svarbių reikalu.

— L, L* P» Apsk. Valdyba*

PARDAVIMUI 300 SĖDYNIŲ 
teatras su namu ar be namo. 
Geroje vietoje, gerai biznis eina. 
Atsišaukite, 1829 S. Halsted St. 
Tek: Roosevelt 9031

PARDAVIMUI 4211 S. Albany 
Avė., naujas muro namas 2 pagyveni
mų po 4 kambarius: elektros šviesa, 
maudynės, ir visi naujos mados įtai
symai. Kaina $6,250.00. 
$3,250.00, likusius rendos 
Atsišaukit pas savininką ant 
lubų, arba pas

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

Jmokėt 
išmokės, 

pirmų

JIEŠKAU SAVO MOTERS MOR 
tos šarkšnis kuri prasišalino su 2 me
tų vaiku lapkričio 16. Gyveno 1676 
Canalport Avė. Kas žinot praneš- 
kit man už ką busiu dėkingas.

JUOZAPAS ŠARKŠNIS 
1676 Canalport Avė. 

Chicago, 111.

19th & Lake Sts • 
Melrose Park, III.

Tel.: Melrose Park 1727

APSIVEDIMAI.

VYRŲ REIKIA LENGVAM DAl 
bui. 
ną. 
talo. 
visą metą darbas. Atsišaukit šiądien 
pasirengę dirbti.

82 W. Washington St. 
Room 525

Gali uždirbti $15 iki $20 į die- 
Gera proga turinčiam $400 kapi- 

Patyrimas nereikalingas. Per

PARDAVIMUI BUČERNE ir 
grosernė, visokių tautų apgy
venta vieta, daugiau lietuvių. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite 444 
Naujienos.

PARDAVIMUI 502 W. 81st 
PI. 5 kambarių medinė cottage; 
gatves ištaisytos. Kaina $2,000. 
įmokūt $500, likusius kaip remiu 
Wm. II. Brinkman, 8688 yincen- 
nes Avė.

MER 
kaip 

tu

APSIVEDIMUI 
našles, nesesnes

Geistina kad
Esmu 29 m.

JIEŠKAU 
ginos ar 
3(L metų, 
retų bent kiek pinigu, 
amžiaus, linksmo budo, aukšto ūgio;
turiu biskį turto, mekanikas, nerūkau 
nei geriu. Rašykit pilną aprašvmų 
ir paveikslą, S. K. T., 609 N. Clark 
St., Chicago.

PHONOGRAPHŲ PALŠIERIŲ, 
patčerių ir finišerių patyrusiu prie 
phonographų. Taipgi kabinot dirbė
jų. Nuolatinis darbas.

FORT DEARBORN FURNITURE 
COMPANY, 

2331 Ogden Avė., 
Netoli 12-os gatvės.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU 6 RAKTUS ko

kios keturios savaitės atgal. Jei 
kas radote, meldžiu sugrąžinti 
į Mildos Real Estatc atlyginsiu 
su padėka.

W. J. Eringis,
731 W. 31-st St.

vo darbe bučeris — pavienis, 
apsukrus ir būtinai turi angliš
kai gerai kalbėti. Atsišaukite 
greitai. •

REIKALINGAS BUČERIS.
Darbas ant visados.

718 V?. 120-th Street

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 5 KAMBA- 

riai furnace šildoma, elektriką ir 
vanos. Renda $45.00 į menesį.

4831 W. Palmer St.
Phone Belmont 269

EXTRA!
Ant rendos 6 kambariai, 

vandeniu apšildomi, švisųs, viskas 
naujausios mados, tinkanti daktarui, 
advokatui, 
šeimynai.

karštu

arba taip inteligentiškai 
Atsišaukite

4601 So. Richmond St.

<ANT RENDOS KAMBARIAI Už
pakalyj dantisto ofiso, steam heat, 
electric. Kambariai išsirendavoja pi
giai, nes yra reikalaujama, kad ran- 
dauninkas prižiūrėtu dentisto ofisą.

DR. A. JUOZAITIS, 
3261 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIO
KAMBARIS ANT RENDOS 

vienam arba dviem. Steam’o 
šiluma, elektros šviesa ir mau
dynė. Šaukite Yards 6116, 751 
W. 32nd St.

Kambaris ant rendos, švie
sus iš visų pusių; gatvekaris 
pro šalį bėga. Pavieniui arba 
vedusiai porai be šeimynos.

5101 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS ar 
mergina prie namų , darbo. 

Valgis, kambairs ir $8.00,į sa
vaitę. Atsišaukite

1730 S. Halsted St.

REIKIA PAPRASTŲ 
bininkų j geležies atmatų 
ma.

DAR-
kic.

A. LEVINE and Co.

REIKIA DEŠIMTS LilETU- 
vių vyrų angliškai kalbančių, 
kurie išgyvenę tris metus ar 
daugiau Chicagoje. Nuo 25 — 
45 metų senumo. Galima už
dirbti $50 ir daugiau į sąvaitę.

MII. WM U. NORĖK,

AUTOMOBILIAI
PARiDAVIMUI, 6- 7 pasa

korių I). 55, gerame stovyje 
automobilius $115 mainysiu 
ant 1921 Fordo sodan.

ŠaulHtc Lafayette 159

PARDAVIMUI FORD TOUR- 
ing automobilius, 1920 modelio 
su self starteriu, speedometer, 
wheel lock ir bumperiu. Extra 
tajeris ir carrier. Kaina $225.00. 
1525 S. 48 Ct., Cicero, IM.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 

šildomasis pečius (heathor stove), 
taipgi gasinis pečius. Parduodama 
labai pigiai, nes name yra furnace 
todėl pečiai nereikalingi.

Kreipkitės:
K. URBA,

2906 Emerald Avė., 
(arti 29-tos gatvės)

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais ir visais įtaisymais, visokių 
tautų apgyventa vieta, arti dirbtuvių. 
Biznis gerai eina, 4 kambariai pra
gyvenimui, 2 metų Ivsas. Pardavimo 
priežastis, turiu du bizniu.

Atsišaukite
3417 So. Unidn Avė 

Tek Blvd. 8579

PARDAVIMUI GROSERNE 
labai puikioj vietoj.

3244 S. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
gera vieta.

Atsišaukite
3858 W. North Avė.

GERIAUSIS BARGENAS KOKIS 
KADA BUVO

Pardavimui keturių aukštų muro 
namas; krautuves ir flatai. Canal
port ir Union Avės. Draugija pa
aukaus šį 16% investmenta už žemą 
cainą; rendos j mėnesį $300.00. Jei 
turi nuo 8 iki $9.000.00 cash, turėsi 
ieigas visą amžį. Informacijų maty
kite

S. G. TUPONICH, 
1315 W. 18th St. 
Tel. Canal 1610

PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ 
vietoj, biznis išdirbtas per daugėlį 
metų. Saliunas randasi 2478 Blue 
įsi and. Atsišaukite pas savininką.

JOKŪBAS ZAMULEVIČIUS 
8811 Commercial Av. So. Chicago, III.

BEVEIK DYKAI parsiduoda 
groserne ir bučerne. Lietuvių 
apgventoj vietoj, biznis išdirb
tas per ilgus laikus. Galima nu 
piridi su namų arba vieną biz
nį. Pardavimo priežastis yra 
labai svarbi. 2611 W. 44 St. ar-

PARDAVIMUI SALIUNO 
įrengimai, rakandai pardavi
mui. Gerame stovyje.

’ 50 W. 45 PI.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu už pirmų pasiūlymą 
4 kambariai pagyvenimui. At
sišaukite, 1715 W. 46th St.

PA RD AV IMUI SALI UN AS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per daugeli metų. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite

2100 W. 16th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
abai pigiai, lietuvių apiel i n- 
kėj.

1501 W. North Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
su barais ir viąais įtaisymais.

Atsišaukite:
1730 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, ant 5 
kambariai dėl 
dos $30.00 ant

Atsišaukite

melų lislas, 4 
pgyvenimo; ren- 
mėnesio.

Wallace s t r.

PARDAVIMUI kukninis pe
čius, taip kaip naujas, už bar- 
geną. Taiiųau lovai springsai, 
natrasas ir paveikslai,

4210 So. Albany Avė.
Tel. Lafayette 2755.

* •'Ir t* ‘ ■

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Brighton Parke, dvieju pagyvenimų 
po 4 kambarius; elcktriKa, maudynės 
ir visas įtaisymas. Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite
P. VITKUS,

2923 W. 40th St., antros lubos.

55 AKERIŲ FARMA PAR- 
davimui Michigan valstijoj su 
gyvuliais ir padarais, geri bu- 
dinkai. Savininkas, 2557 Ilad- 
don Avė.

PARDAVIMUI ARBA 1ŠMAINY- 
mui 4 pagyvenimų mūrinis namas 5 
ir 4 kambarių; su vanoms, aukštu 
beizmentu. Rendos $70.00 į mėnesį. 
Kaina $6,800.00. Mainysiu ant bučer- 
nės arba g»*osnrnės. Už pirmą įmo- 
kčiimą p»’iim«iu lotus arba automo
bilių, C. P. Suromski Co., 3346 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
nvui namas 5 pagyvenimai ir Storas; 
namas randasi ant Bridgeporto, ge
roj vietoj, tinkamas visokiam bizniui. 
Parsiduoda arba išsimaino ant miesto 
prapertės. Farma. priepat Chicagos.60 
akerių: žemė derlinga, 7 ruimų stuba, 
nauja bamė, 3 arkliai, II karvių, 100 
vištų, mašinos, javai, pašaras, veži
mai: šaltinis bėga per farmą. Prie
žastis, savininkas neženotas, apleidžia 
šalį.

COOK COUNTY REALTY CO. 
3251 So. Halsted St.

NORIU PIRKTI MURINI NAMĄ 
stačiai iŠ savininko, tikėdamas taip 
pirkti už teisingą kaina, 2 arba dau
giau pagyvenimų bile kokioj dalyje 
Chicagos, bile narvas butų savos ver
tės ir geras pirkjnis. Tuom pačiu sy
kiu mano giminaitis nori pirkti medi
nį namą 2 pagyvenimų ir stačiai iš 
savininko, kad galėtu nupirkti pigiau. 
Mes abudu galime užmokėti visus kėš 
pinigus, jeigu reiks ir jeigu namas 
neturės paskolos..

Praneškite per laiška prisiųsdami 
numerį namo, nes aš dienomis dirbu, 
o vakarais ir noriu biskį išeiti laukan.

Adresuokite:
450'1 So. Paulina St., 2 front 

Joscph Vilimas.

PARDAVIMUI MŪRINIS GERAS 
namas, daili vieta, 3 po 6 kambarius 
ir 3 po 4 kambarius. r Lotas platus, 
namas šviesus, elektra, maudynės, ge
ras skiepas didelį procentą neša. Par- 
dyuosiu pigiai.

1841 N. Lawn<lale Avė. 
netoli North ir Annitage Av.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 2 
lotai West Pullman, III., ant 123 St. 
ir Racine Avė., tik už $200.00. 
yra didelis bargenas.

Atsišaukite
BEN. KAZANAUSKAS 

z 1 ' 2242 W. 23 PI.
Phone Canal 1068

čion

DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 fin

tų ir 2 aukštų medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. Ren
dos neša virš $1,000.00 į metus, ran
dasi arti Morgan ir 19-os gatvių. Kai
na $9,500 apie Vz cash reikalinga, Ii-' 
kuslus ant pirmo morgečio. Kreipki
tės, Frank J. Slifka, 3018 S. Oak 
Park Avė., Benvyn, 111.

MEDINIS NAMAS VIENO 
venimo rendos neša $24.00 į 
mainysiu ant automobiliaus. 
namo $1,900.00.

Atsišaukite prie savininko
D. J. MITCHELL, 
3423 So. VVallace St.

Namas randasi 6025 Lafayette Avė.

PAGY- 
mėnesį.

Kaina

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St. 

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome faunas ant miesto 
praperčių ir maigome visokius biz
nius ant,namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojome 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. E ringi s.

STOCKAI-SEROS
T

PRANEŠIMAS

40 akerių 
ant namo

Kad graži ir gera ūkė, 
ant pardavimo ar mainymo 
Chicagoj.

Visa dirbama, apsėta javais ir do- 
bilai*. Geri visi budinkai, rakandai, 
mašinos, pakinktai ir sėklos.

Randasi labai dailioj vietoj, tarpe 
4 miestų. Prie žvyruoto kelio; Alle- 
gan, Michigan.

Aš savinininkas atvažiavau Chica- 
gon.

PROGA
Dar reikia pinigų įdėti į smarkiai 

augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas. Visiškan ištyrimui kviečia
mi. Kitos tokios prwos visą gyve
nimą nebus. Kuris investys pinigų, 
bus instaigos kasierium.

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

MOKYKLOS
M. MATULIS 

1839 N. Marshfield Avė.

MŪRINIS
Priežastis

PARDAVIMUI 
namas su bizniu, 
pardavimo einu į kitą biznį.

W. URBONAS, 
2519 W. 43rd St.

MOKINKIS
PARDAVIMUI KAMPINIS 

lotas Roselande prie 103 PI. ir 
Indiana Av. Parduosiu labai pi
giai. Norinti gero bargeno, malo
nėkite atsišaukti, Louis Rekosh, 
812 W. 33rd St.

į

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Reikia 40 Lietuvių 
Farmeriii.

Mums reikią 40 lietuvių šeimynų 
dirbti ant pusės musų žemę kitą metą. 
Musų žemė yra prie vieno daikto, tad 
ir 40 šeimynų bus kaimynais. Gele
žinkelis ir puikus piltas automobi
liams ir vežimams kelias eina per 
musų žemę. Miestelis, paštas, krau
tuvės ir tt. yra ant musų žemės. Mo
kyklos, bažnyčios ir dideli miestai ne
toli, kur yra puikus turgai. Musų 
žemė randasi j pietus nuo Chicagos ir 
riebiausia žemė Amerikoj. Auga vi
sokios rūšies žolynai ,Trūktai riešutai 
ir daržovės. Žemė yra lygi, bet 
vanduo nubėga. Gali turėt tiek ake 
rių farmą dirbimui, kiek nori. Duo
sime veltui gerą namą, veltui malkas 
eurui ir šalip to, kurią žemę dirbsi, 
duosime akerį daržui veltui. Duosi
mo tris bred pure-blooded karves — 
gausite pusę kiaulių ir mes pusę kuo
met parduosime. Duosime tiek mel
džiamų karvių, kiek norėsit, — jus 
gausit pusę pieno ir veršius ir mes 
pusę. Jūsų moteris gali auginti viš
tų. Aprūpinsime įrankiais ir arkliais 
veltui. Tamsta turi parūpint pusę 
seklų, ir mes pusę. Aprūpinsime gro- 
seriu ir drabužiais iš savo krautuvių 
už wholesale kainą, jei tik norėsit. 
Rašykit mums laišką angliškai arba 
lietuviškai ir parašyk viską apie save 
ir savo šeimyną. Tada mes išdesty- 
sime platų paaiškinimą. Mes prigel- 
bčsime tamstai visame kame kiek mes 
galėsime, bet tamista turi turėt už
tektinai pinigų nusipirkimui maisto, 
kiek šeimynai reikalinga, šalip ką 
pats užauginsi. Savo laiške pasakyk 
mums kiek pinigų turi ir kiek dar
bininkų tamistos šeimynoj. Musų že
mė nėra ant pardavimo dabar, liet 
jei norėsi pirkti po išdirbimui jos, 
mes galėsime parduoti. Jei jūsų laiš
kas pertikrins mums, gali tamistai 
gerai būti, galėsi kraustytis ant far- 
mos dabar arba pavasaryj. Adresas:

JOHN ĘINGSBURY, 
802 Ashland Block., 

Chicago, III.

PUIKUS MŪRINIS NAMAS IR 
gerai išdirbti bizniai Brighton Parke, 
netoli lietuviškds bažnyčios. Namas 
pagal naujausią madą. Parduoda la
bai pigiai, kartu su bizriiais. Priežas
tis pardavimo, patirsite ant vietos. 
Atsišaukite pas Frank Stasiulis, 4438 
So. Fairfield Avė., Telephono Lafay- 
ette 5948.

PARDAVIMUI MŪRINIS 
namas, elektros šviesa ir mau
dynės.

3543 South Sceley avė.
Tel. Lafayette 493

• IR VĖL BARGENAS ANT 
BRIDGEPORTO.

Mūrinis namas, ant 32 gatvės, 
pragyvenimų po 6 kambarius: elek
triką, gesas, maudynės, prieg tam 2 
pagyvenimų mūrinis Cottage. Viskas 
sykiu parsiduoda ąiž $7,000.00. ant il
go laiko su 6%.

2 pagyveninrų namas ant Emerald 
Avo. Namas geram stovy j. Kaina 
$1,950.00. {mokėt $500.00, o likusius 
kaip renda.

Bizniavęs mūrinis namas 3 pagyve
nimų po 5 kambarius su skiepu. Pa
togi vieta <lel karčiamos. Kaina $6,700 
įmokėt $2,500.00, o likusius ant ilgo 
išmokėjimo.

Virš minėtus namus mainysiu ant 
farmų arba parduosiu už cash.

Atsišaukit į
FIRST NATIONAL REALTY CO 

736 W. 35 St.
Klausk P. Burneikos.

2

KUO GREIČIAUSIAI MES NU- 
perkame, mainome parduodame visose 
dalyse Chicagos. Norinti parduot, 
pirkt, mainyt namą, bučerne, groser
ne, farmą, lotą, mašiną, saliuna. Tu
rime pirkėjų ir mainytojų laukiančių. 
Kreipkitės yaptiŠkai ar laišku. J. Na
mon, J. Bružas Co., 3452 So. Hals- 
sted St.

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

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

Master Sewing School
Principais*

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P-Iės E. KAZLAUSKAITfcS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus* vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuviraui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted $t.

Kreipkitės ypatiškai arija rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Well8 St.

Chicago, III.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKELS

Mokina Lietuviu ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniasias 
mokykla*. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 y. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėB, ste
nografijos, typ«writing, pirkly bos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, piliety s tis, dailiaralys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandoa: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST^ CHICAGO.


