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Bando kurti Anglijos-Japoni- 
jos-Amerikos sąjungą

» ................. ......... ..

Neatideda kontribucijos

tame atsišaukime koreliečių 
spėkų vadovai sako, kad jie ži
no, jog juos laukia išžudymas, 
bet jie prašo Finlandiją pagel
bėti jiems, arba priversti sovie
tų valdžių sustabdyti savo tero
ro kampanijų.

Korelija kįla prieš bolševikus

Bando kurti naują trilypę 
sąjungą.

Į Anglijos-Japonijos sąjungų 
bandoma jtraukti ir Jungt.

Valstijas.

WASHINGTON, lapkr. 20.— 
Anglija ir Japonija bando pri
kalbinti valstybės sekretorių 
Hughes priimti “principe” įkū
rimų trilypės sųjungos tolimuo
se rytuose. Dviejų valstybių — 
Anglijos ir Japonijos — sąjun
ga jau gyvuoja. Dabar bando
ma prie tos sųjungos pritrauk
ti ir Jungt. Valstijas.

Slaptos tarybos apie įkūrimų 
tokios sąjungos yra .vedamos 
nusiginklavimo^ konferencijoje. 
Hughes kol-kas priešinasi to
kiai sąjungai.

Teisingumų šios žinios užtik
rina augštas Amerikos valdi
ninkas, kuris kol-kas negali 
kalbėti apie tai atvirai.

“Lloyd George sumanymas 
sąjungos tarp Jungt. Valstijų, 
Anglijos ir Japonijos sutvirti
nimui ir valdymui Chinijos da
bar yra svarstomas už uždary
tų nusiginklavimo konferenci
jos durų”, sakė tas valdininkas. 
“Anglija ir Japonija vengia pa
sirodyti, kad jos stumia Jungt. 
Valstijas į tų sąjungų. Jie nau
doja švelnesnes priemones įro- 
dimui kas atsitiks, jei Jungt. 
Valstijos neprisidės prie tos 
sąjungos.”

Dideli taksai Vokietijoje.
Kiekvienam teks dirbti mėnesį 
laiko, kad užmokėjus taksus.

BERLINAS, lapkr. 19. — 
Nors Vokietija neturi užlaikyti 
armijos ir laivyno, prieš jų te- 
čiaus stovi rūsčiausias taksų 
klausimas istorijoje, šiandie pa 
skelbtas naujasis biudžetas rei
kalauja 95,000,000,000 markių, 
arba po 1,580 markių ant kiek
vieno žmogaus. Nors prie da
bartinės pinigų vertės tai yra 
tik $6, bet dėl Vokietijos darbi
ninkų tai reiškia 30 dienų algų.

Paskelbimas biudžeto ir tas 
faktas, kad kontribucijos komi 
sija reikalauja, kad Vokietija 
užmokėtų sekamų kontribuci
jos dalį, vėl nupulde markes.

IŠ autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad kontribucijos komi
sija, kuri ryto apleidžia Bėdi
nų, pranešė Vokietijos valdžiai, 
kad ji negali išsisukti nuo mo
kėjimo neužilgo pripuolančios 
kontribucijos dalies. Tečiauą 
bus pasiūlyta koncesijų.

Kaslink trijų metų morato
riumo (nemokėjimo skolų), 
matyt, anglus perkalbėjo fran- 
euzai, kurie priešinasi tokiai 
koncesijai.

Anglai labai pritarė morato
riumui keliems metams, kad 
išgelbėjus Anglijos industrijų 
nuo Vokietijos kompeticijos, ku 
rių kontribucijos ir pagimdo. 
Francija sutikusi svarstyti mo

ratoriumų netolimoj ateityj; ji 
galbūt sutiksianti ir priimti jį, 
jei talkininkai prižiūrės Vokie
tijos įplaukų šaltinius, ypač gel- 
žkelių, muitų ir industrinio di- 
st rikto.

Duoda prižadus ateičiai.
BERLINAS, lapkr. 20. — 

< Konferencijoj tarp kanclerio 
VVirth ir kontribucijos komisi
jos, duota suprasti, kad mokė
jimas kontribucijos ateityje 
gal ir bus atidėtas po to, kaip 
Vokietija užmokės sausio ir va
sario kontribucijos dalis ir jei 
talkininkai bus įsitikinę. “Vo
kietijos nuoširdumui”.

Prisibijo naujo puolimo.
Rusija didina kariuomenę pa- 

rubežiuose.

Tme translation filed with th® post- 
master at Chicago, III., Nov. 21, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

MASKVA, lapkr. 19. — Bus
ti padėtis susidarė tarp Rusi
jos ir Finliandijos, iš priežas
ties nuolatinių puolimų bandų, 
kurios įeina į Rusiją iš Korcli- 
jos. Sovietų valdžia atvirai 
apkaltino Finliandijų, kad ji 
nesigriebia priemonių suvaldy
ti bandas, kurios esą ginkluo
jamos su slaptu Finų pritari
mu.

Pasak sovietų valdžios, yra 
daug bendrumo tarp Koreli jos 
bandų ir Rumunijos ir Lenki
jos sumanytųjų bandų. Sovie
tai kaltina, kad minėtos trįs 
valdžios yra susitarusios tarp 
savęs, jog jos nekliudys vei
kiančioms prieš Rusiją ban
doms.

Delei tos priežasties, Troc
kis pasiuntė pulkų kareivių su
valdyti Korelijos bandas, o rau 
donoj i armija prie [Lenkijos ir 
Rumunijos rubežiaus tapo sus
tiprinta.

Rusijoje yra išsiplatinusi 
nuomonė, kad baltgvardiečiai 
rengiasi padaryti atakų ant so
vietų arba pabaigoj lapkričio 
mėn., ar pradžioje sausio.

Kįla prieš bolševikus.
Persekiojami koreliečiai orga
nizuoja armiją ir stoja kovon 

su bolševikais.

HELSINGFORS, lapkr. 19.
- Nustumti į nusiminimų de

lei persekiojimų ir nuožmumo 
pastatytų Rytinėj Korelijoj bol
ševikų kareivių, to distrikto 
gyventojai skubiai organizuoja 
armijų, kad išvijus bolševikus 
iš to distrikto. Dorpate pasi
rašytąja Rusijos-Finliandijos 
sutartim, rytų koreliečiams ta
po leista apsispręsti plebiscitu, 
ar jie nori priklausyti Rusijai, 
ar Finliandijai, bet bolševikai 
pakartotinai neprileido padary
ti balsavimų.

Pasak pabėgėlių pasakojimų, 
pereitų mėnesį bolševikai išplė
šė kaimus, išvijo vyrus į miš
kus, o moteris išgėdino. Kore
liečiai dabar stovi prieš bolše
vikus su 3,000 žmonių organi
zuota spėka, prieš kurių bolše
vikai koncentruoja daugiau 
kaip 6,000 kareivių.

Finliandijos valdžiai pasiųs-

Rusijos padėtis blogėjanti.
Prekyba su Rusija neapsimo

kanti, sako Holandijos 
ministeris.

HAAGiA, lapkr. 1 (paštu). — 
Anų dienų užsienio reikalų .mi
nisteris Karnebcek pasakė Ho- 
landijos parlamente, kad Ang
lija, Vokietija ir Norvegija yra 
labai apsivilusios pasekmėmis 
jų padarytų prekybinių sutar
čių su Rusija.

Jis sakė, kad Rusijos produk 
cija yra tai]) menka, kad mai
nas prekėmis yra negalimas, 
kad ekonominė padėtis Rusijo
je blogėja ir kad Rusijos aukso 
išteklius labai sparčiai mažėja.

Ministeris labai skeptiškai 
žiuri į atnaujinimų diplomatinių 
ryšių su Rusija. Jis sako, kad 
sovietų valdžia niekad ir neuž- 
kalbino Holandijos, prašydama 
pripažinimo. Tai, jis sakė, esą 
suprantama, kadangi pripažini
mas reikštų Rusijos gerbimą 
Holandijos valdžios, o Vargiai 
galima tikėtis, kad sovietai ger
btų Holandijos valdžios formų.

Pjlsudskis laimėjo tik 
pagelba žydę.

VARŠUVA, lapkr. 19. (žydų 
Sp. Biuro). Devyni žydų atsto
vai Lenkų Seime, kurie pir
miau buvo atsisakę balsuoti 
Vilniaus klausimu, po konfe
rencijos, kurių jie turėjo su 
Lenkų ministeriu pirmiausiai 
Panikovskiu ir profesorių Aš- 
kenazu, sutiko galiaus remti 
prezidento Pilsudskio pieną 
padaryti Vilniją nepriklauso
mą Centralinės Lietuvos vals
tybę. Žydų atstovai pareiškė, 
kad jie tatai darę dėlto, jog 
buvę patenkinti valdžios elge
siu su tenykščiais žydais. Pilsu
dskio projektų balsuojant Len
kų Seime, už tų projektų pa
duota 175 balsai, o prieš — 
158. Taigi devyniais žydų bal
sais, prisidėjusiais prie Pilsud
skio projekto šalininkų, Lenkų 
Seime tapo nulemtas Vilniaus 
likimas.

13 užmušta riaušėse 
Indijoje.

LONDONAS, lapkr. 20. — 
13 žmonių liko užmušta, jų tar 
po ir 3 policistai, ir 30 sužeista 
Bombay riaušėse, kurios ištiko 
Valijos princui atvykus į Indi
ją-

Riaušes daugiausia kėlę ma
hometonai.

Kita žinia sako, kad didelis 
susirūpinimas yra Calcutoje, 
kur nekooperavimo šalininkai 
kursto policistus mahometonus 
rezignuoti ir net jiems grumo- 
jų. Ten beveik pusę policijos 
sudaro mahometonai.

Bengalijos valdžia paskelbė, 
kad ji mano paskelbti visas 
Bengalijos nekooperavimo šal- 
1 i ninku kuopas nclegalinėmis 
organizacijomis.

———-————4

70 žuvo ant laivoi
MANILA, lapkr. 19. — 70 

žmonių prigėrė nedideliam lai
vui Maria Luisą paskendus 
prie įėjimo į Manilą už takų. 
Tarp žuvusių yra daug moterų 
ir vaikų.

Nenori Vengrijos sosto.
Vengrija norėjo jungtis su 

Rumunija.

VIENNA, lapkr. 19. — Iš 
Budapešto pranešama, kad Ru
munijos karalius atsisakė pri
imti Vengrijos sostų. Po Karo
lio bandymo atgauti sostų, gra
fas Bethlen paprašė Rumuni
jos valdžios prisiųsti atstovų 
išrišti Vengrijos sosto klausi
mų. Kada pasiuntinis atvyko į 
Budapeštą, jam Vengrija įtei
kė sekamus reikalavimus:

1. Sukurti unijų tarp Veng
rijos ir Rumunijos, kurių val
dytų karalius Ferdinandas, bet 
kiekviena karalystė butų nepri
klausoma; tarp jų butų pana
šus ryšiai, kokie buvo tarp 
Švedijos ir Norvegijos 19-tani 
šimtmetyje. Karalystės taipjau 
butų surištos gynimos sąjun
gos.

2. Vengrija, karaliui Ferdi
nandui sėdint ant sosto, butų 
valdoma palatinato, išrinkto 
Vengrijos parlamento.

3. Rumunija turi sugrąžinti 
Vengrijai šešis distriktus.

4. Transilvania, kurių atida
vė Rumunijai taikos sutartis, 
turi būti valdoma išrinkto 
Vengrijos princo.

Hugo Stinnes važiuoja 
Anglijon,

Važiuoja kviečiamas Lloyd 
George pasitarti ekonominiais 

reikalais.

BERLINAS, lapkr. 20. — 
Vokietijos stambiausias kapita
listas Hugo Stinnes dabar yra 
kelyj į Londoną, kviečiamas 
asmeniškai premjero Lloyd Ge
orge, kuris, kaip kalbama, no
ri pasitarti su tuo Vokietijos 
industriniu magnatu apie bė
gančius ekonominius klausi
mus ir ypač apie Vokietijos 
kontribucijų.

Stinnes atvyks j Londoną 
šiandie, lydimas savo atstovo 
Amsterdame. Lloyd George 
pakvietimas gautas savaitę at
gal. Sakoma, kad Stinnes apsi
gyvensiąs privatiniai už Londo
no, nes norįs, kad apie jį butų 
daug skelbiama laike pasitari
mų.

12 žmonių užmušta.
CHICAGO. — Baisi nelai

mė ištiko subatos ryte ties Su- 
mmit, kur Santa Fe pasažieri- 
nis traukinis, ėjęs 50 m. į vai. 
greitumu, užbėgo ant pilno 
žmonių automobilio, važiavu

sio į kapines. 11 žmonių liko 
ant vietos užmušta, o automo
bilius sutrupintas į šiupulius. 
Vienas vaikas sunkiai sužeistas 
ir nesitikima, kad pasveiks. 
Tik viena moteris kokiuo tai 
stebuklingu bildu išliko visai 
nė nesužeista. Visi užmuštieji 
yra lenkai. Tarp užmuštųjų 
yra ir graborius Pettkoske, 
2159 W. 18 St. Jis ir valdė au
tomobilių. Sakoma, kad pasa- 
žierinio traukinio negalima bu
vo užmatyti delei stovėjusių 
prie kelio tavorinių vagonų.

Dvyliktu užmuštuoju suba- 
toj yra Chicago Motor Club 
advokatas Brodsky, kurį irgi 
užmušė traukinis. Kiti du su 
juo važiavę irgi galbūt mirtinai 
sužeisti.

J ieškos paskolos Amerikoje.

GENEVA, lapkr. 18. — Ven
grijos valdžia nutarė pasiųsti 
finansinę misijų į Jungt. Vals
tijas, kad ten sujieškojus pas- 
koI$’ . ... ...

Pašalino iš unijos.
PITTSBURG, Kas., lapkr. 

19. — Angliakasių unijos U-to 
distrikto laikine valdyba šian
die išleido proklamacijų į vi
sus to distrikto narius ir loka
lus, atimančių Čarterius visų 
lokalų, kurie iki lapkr. 16 4. 
neatšaukė streiko ir suspen
duojančių tuos narius, kurie 
dar norą sugrįžę į darbų, kai]) 
buvo įsakyta centralinio prezi
dento Lewis. Proklamacija ant 
visados pašalina iš unijos visus 
narius Howat distrikto tary
bos ir tuos unijos narius, kurie 
rėmė jį jo priešinimieą unijos 
centrui.

Maitina 400,000 vaiky.
RYGA, lapkričio 20. — Ame 

rikos šelpimo administracija, 
nežiūrint netyčiomis esančio so 
vietų valdžios neveiklumo ir 
vilkinimo, maitina 400,000 vai
kų Rusijoje, sako sugrįžęs iš 
Maskvos administracijos virši
ninkas pulk. Haskell. Jis sako, 
kad administracija operuoja de 
šimtyj gubernijų 2,000 virtuvių 
ir tikisi su laiku maitinti 2,- 
000,000 vaikų.

Karolis ištrėmimo vietoj.
FUNCHAI, Madeira, lapkr. 

19. — Buvęs Austro-Vengrijos 
karalius Karolis ir jo pati Žita 
vakar jau atvyko į savo ištrė
mimo vietų. Juos atgabeno į 
čia anglų kruizeris Cardiff. 
Ant laivo apsilankė Anglijos 
konsulas ir Portugalijos vald
žios atstovai. Paskui ištrem
tuosius išgabenta automobiliu 
į dvarų, kuriame jie ir gyvens. 
Juos saugos policija.

Karolis ir Žita labai džiau
giasi, kad juos ištremta ant 
Madeira, o ne ant kokios nedi
deles ir neapgyventos salos.

Priima “principe” ir Chini
jos reikalavimus.

WASHINGT()N, lapkr. 19.— 
Nusiginklavimo konferencija 
šiandie svarstė niekurius toli
mųjų rytų klausimus. Jokių 
sprendimų nebuvo daroma. 
Tik Japonija, didžiausias Chini
jos priešas, pareiškė, kad ji 
Chinijos paduotus pasiūlymus 
išrišimui Chinijos klausimo pri
ima “principe”. Taip pat tuos 
pasiūlymus “principe” priėmė
ir kitos šalįs, tad jie bus pama
lu tolimesniems svarstymams.

Maisto riaušės Berline.
BERLINE, lapkr. 17. — Mai

sto riaušių buvo vakar ir šian
die daugelyje Berlino dalyse ir 
priemiesčiuose. Bedarbiai iš
plėšė daugelį maisto sankrovų.

Reichstage valdžia buvo kri
tikuojama už nesustabdymų 
pelnagaudystės.

Nebus alaus.
WASIHINIGTON, lapkr. 18.— 

Kongresas priėmė įstatymus: 
kuris uždraudžia vartojimų a- 
laus medicinos tikslams. Dabar 
bilius eina prezidento pasirašy
mui.

WASHINGTON, lapkr. 18.— 
Senatas šiandie patvirtino no- 
minavimų Ellis L. Dresscl į 
Amerikos charge d‘affairs Ber- 
linc vietų. 
r1..... —..... ........... . ..... ...—.......... ■

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”

Jugo Slavija nesilaiko.
Buvo sutikusi taikintis su Alba
nija, bet paskui vėl atsimetė.

h
PARYŽIUS, lapkr. 20. — Ju

go Slavijos delegacija šiandie 
suardė laukta tautų sųjungos 
tarybos sutaikymų Albanijos 
rubežiaus ginčo. Turėjo būti 
pasirašytas protokolas pamatu 
vakarykščio Jugo Slavijos priė
mimo tautų tarybos nuospren
džio panaikinti tautų sųjungos 
konstitucijos laužimo kaltini
mų, jei Jugo Slavija sutiks tuo- 
jaus pasitraukti iš Albanijos 
teritorijos.

Jugo Slavins delegatai šian
die atsisakė -pripažinti ambasa
dorių tarybos nustatytųjų ru
bežiaus linijų.

Motinystės bilius priimtas.
WASHINGTON, lapkr. 20. 

— Atstovų butas 279 balsais 
prieš 39 priėmė Sheppard- 
Towncr motinystės bilių. Sena
tas jau pirmiau yra jį priėmęs 
ir dabar bilius eina konferen
cijom Vienatinė moteris ats
tovų bute, p-lė Alice M. Robert 
son, smarkiausiai tam biliui 
priešinosi.

Bilius parodo kooperavimą 
tarp federalinės ir valstijų val
džių apsaugojimui motinystes 
ir kūdikystes. Jį rėmė visos 
pažangiosios organizacijos.

12 žuvo viešnioj.
LITTLE ROCK, Ark., lapkr. 

18. — 12 žmonių liko užmušta 
ir 30 ar daugiau sužeista 
dviem viešnioms ketvergi) nak 
tį perėjus niekuriosc valstijos 
dalyse. Vienoj vietoj žuvo vi
sa šeimyna iš 8 žmonių.

PRISIPAŽINO KALTAIS.

NEW YORK, lapkr. 18.
33 asmenįs ir 25 firmos, pri
klausančios prie marmuro in
dustrijos asociacijos, teisme 
prisipažino kaltais peržengime 
Donncly anti-truštinių įstaty
mų ir susirišime į bendrijų 
kontroliuoti produkcija ir kai
nas.

Didžiausias 
markių atpigimas

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted Si, Chicago, UL

Egyptas atmetė siūlomą 
“nepriklausomybę.0

LONDONAS, lapkr. 19.
Egypto premjeras Adly Paša 
šiandie atmetė Anglijos užsie
nio reikalų ministerio lordo 
Curzon pienų, suteikiantį Egyp 
tui nepriklausomybę, bet Ang
lijai pasilaikant teisę laikyti 
Egyptc savo kariuomenės gar
nizonus, kad užtikrinus sau
gumų Anglijos komunikacijų 
su Indija.

Adly Paša grūmoja pertrau
kti tarybas.

Ku KIux Klaniečiams nėra vie
tos angliakasių unijoje.

PEORIA, III., lapkr. 18. — 
Illinois angliakasių unijos kon
vencija šiandie pasmerkė Ku 
Klux Klanų, I. W. W., Vienų 
Didelį Unijų ir Working Class 
Union ir nutarė pašalinti iš 
unijos visus tuos narius,'kurie 
priklausys prie minėtų organi- 
zarijų.

Nežiūrint prezidento Farrin- 
gtono pradžioje konvencijos 
pasiųsto Lewisui pranešimo, 
kad jo nuomone, Illinois ang
liakasiai nemokės uždėtus ant 
visų unijos narių asesmentus, 
visiems nariams įsakyta užmo
kėti asesmentus, po $1 į mė
nesį, už lapkritį, sausį ir vasarį. 
Pats Farringtonas pasakė kon
vencijoje karštų prakalbų, ku
rioj ragino visus Illinois ang
liakasius užmokėti reikalauja
mus asesmentus, nes tai pada
ryti esanti kiekvieno angliaka
sio pareiga “musų šaliai”.

William Palaloes, 8115 Nor
mai avė., susiginčijo su Andro 
Laskeris, 525 W. 7 9-tos gat., 
kas link Grekų tikėjimo ir pa
starasis nušovė jį ant vietos, 
kada jam kitokių argumentų 
pritruko.

Howard Grace, 17 mėnesių 
amžiaus, 12233 Lowe avė., be
žaisdamas ant grindų paliejo 
puodų su karštu vandeniu ir 
kiek vėliau nuo žaisdų pasi
mirė.

Mrs Yetta Leiman, 66 metų 
amžiaus, prigėrė vonioj besi
maudydama savo namuose, po 
num. 1924 S. Albany avė.
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Užsimokėjimo Kainai
Chicago je — paltu:

Metams ........ ..................... ....
Pusei metų-----------------------
Trims mėnesiams ............. —
Dviem mėnesiams ..... .......
Vienam mėnesiui , . ----

Chicagoje — per nfciiotojus:
Viena kopija . ............ .......
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valatijoae na Chicagoj, 
paetu:

Metams ... 1...... $7.00
Pusei metų ---------------- - --- — 4.00
Trims mėnesiams.................   2.00
Dviem mėnesiams -.... ........  l«50
Vienam* mėnesiui-------------------- *75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams   ---------- ----- -------  $8.00
Pusei metų ............. ................. .... 4.50
Trinus mėnesiams ------------— 2.25

Pinigus reikia siųsti puAto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Musų bendradar
biai Lietuvoje.

Jeigu teisinga yra ta žinia 
iš Berlino, kurią anądien pa
davė žydų “Forverts”, tai so
vietų valdžia leis socialde
mokratams (menševikams) 
ir social-revoliucionieriams 
steigti savo laikraščius Ru
sijoje. Tai butų stambus 
žingsnis pirmyn, nes iki šiol 
socialistai bolševikiškame 
“rojuje” neturėjo teisės lei
sti laikraščius.

Socialistiniai laikraščiai 
sovietinėje Rusijoje bus prs 
džioje, žinoma, visaip varžo
mi ir slegiami; bet suvaržy
ta laisvė yra geresnis daly
kas, negu visiška nelaisvė. 
Ir, kartą iškovoję bent tru
putį laisvės, Rusijos sociali
stai toliaus sugebės iškovoti 
jos daugiaus.

Keistai tečiaus susidėjo 
aplinkybės toje revoliucijos 
šalyje. Jau greitai bus pen- 
keri metai, kaip tenai tapo 
nuverstas carizmas, ir jau 
suėjo ketveri metai, kaip te
nai tapo paskelbta “proleta
riato valdžia” — vienok da
bar tenai dar tiktai žadama 
leisti socialistams spausdin
ti savo laikraščius!

Veik visuose Bulgarijos mie
stuose ir miesteliuose komuni
stų partija iųrėjo didžiumų at
stovų tarybose. Valdžiai tatai 
nepatiko, ir ji už kiek laiko pa
leidę tas tarybas ir paskyrė 
naujus rinkimus, kurie įvyko 

2 d. Rezultatai

veik visuose miestuose ir mie
steliuose, o dabar jie gavo tik
tai truputį daugiaus kaip treč-

vargiai

nenoras
supran-

Klaipėdos atidavimą Lietuvai 
arba Lenkijai.”
Lietuviams yra nemalonu 

matyt šitokį Klaipėdos darbi
ninkų nusistatymą, darbinin
kai Klaipėdos krašte yra gerai 
susiorganizavę ir daug sveria 
ĮM>Iitikoje; Klaipėdos miesto ta
ryba susideda didžiumoje iš 
darbininkų atstovų, socialde
mokratų. Todėl, jeigu Klaipė
dos krašto darbininkai priešin
sis susivienijimui su Lietuva, 
tai (Lietuvai Klaipėda 
teks.

Bet tų darbininkų 
dėtis prie Lietuvos yra
tanias. Jų krašte kultūra yra 
daug augščiaus pakilusi, negu 
Lietuvoje, ir jie bijosi, kad, su
sidėjus su Lietuva, nepablogė- 
tų jų padėtis.

Klaipėdos darbininkų opozi
cija rieš Lietuvą išnyktų tik- 
tr* tuon ?t, kuomet jie pama- 

, kad Lietuvoje nėra var- 
i laisvė ir nėra persekio- 

k darbininkai. Taigi, jeigu 
Lietuvos darbininkai nori, kad 
Klaipėdos kraštas prisidėtų 
prie Lietuvos, tai jie turi vi
soms jiegoms kovoti prieš kle
rikalinę reakciją.

(Lietuvą suvienyti su Klaipė
da gali tiktai susiartinimas 
Lietuvos darbininkų su Klai
pėdos darbininkais. O kad toks 
susiartinimas yra galimas, tai 
rodo tas faktas, kad nesenai 
Klaipėdos darbininkų atstovai 
lankėsi Kaune ir turėjo pasi
kalbėjimą su Lietuvos social
demokratai^. Kaip jau buvo 
rašyta “Naujienose”, netolimo
je ateityje ketina įvykti plates
nė konferencija tarpe musų 
draugų Lietuvoje ir Klaipėdos

spalių menesio
buvo toki:

Ir tai “U-aisvė” vadina “lai
mėjimu”! Ji tur-but mano, kad 
jos skaitytojai visai 
smegenų arba nemoku

“’M lestuose 
mojo 15,633 
čių partija 
susijungusi buržuazinė par
tija — 16,779, o socialdemo
kratai — 2,401.”
Taigi komunistai gavo (mie

stuose) 15,633 balsus, o kitos 
partijos — 27,591 balsą. Pirma 
jie turėjo absoliučią didžiumą

komunistai lai 
balsus, valstie

neturi 
sudėti 

suskai- 
komu-čius, kiek balsų gavo 

nistai ir kiek jų priešai.

Viena tiktai buržuazinė par
tija šiuose rinkimuose, pasiro
do, sumušė komunistus. Val
dydami miestų tarybas, komu
nistai Bulgarijoje ne pritraukė 
prie savęs žmonės, o atstūmė 
nuo savęs, ir sustiprino bur
žuazijų.

partines ir profesinės propagan 
dos lietuvių kalba. Antra ver
tus, tik pastaraisiais laikais pra
dėjo eiti lietuvių tautininkų 
laikraščiai, taip kad tas daly
kas yra visai naujas Klaipėdos 
krašto darbininkų tarjie. Ret 
šito reikalo neprivalome jokiu 
būdu atidėti, nes jo svarba pir
maeilė.
Socialdemokratui savivaldybėse

Kad darbininkai turi krašte 
didelės įtakos liudija dar ir se
kantis faktas. Klaipėdos mies
to savivaldybėje iš 32 Miesto 
Tarybos narių 22 vieti pri
klauso socialdemokratams, — 
lokiu bildu krašto sostinės ūkis 
yra darbininkų rankose, šito 
fakto negalime ignoruoti. Klai-

l.'U .■l.TH’gtlL!! J11 r » ' ! 'ILJ 
žiai dainuoti. Jei aš nebūčiau 
vedęs tavęs, be abejo ir aš 
bučiau galėjęs patapti lakš
tingalų !”
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Laiškai iš Lietuvos
Nuo nuolatinio Naujienų korespondento 
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Klaipėdos kraštas
II

Darbininkai Klapėdos krašte 
vis tik išlaikė visas savo orga
nizacijas, nežiūrint to, kad ji
sai tiek laiko yra atskirtas nuo 
Vokiečių ir jame viešpatauja 
franeuzų komisarai. Delei lo
kio nedidelio krašto, kame viso 
labo gyvena apie 200,000 gy
ventojų, darbininkų organiza
cijos sudaro gana didelę skait
linę savo narių skaičiumi. Prie
žastys gana aiškios: krašte iki 
atskyrimo jo nuo

pre- 
apie 
p ro
mu

Beveik kasdien mes deda
me į “Naujienas” po straip
snį arba korespondenciją iš 
Lietuvos, nuo musų bendra
darbių, kurių skaičius nuo
latos didėja. Paskutiniu lai
ku apsiėmė mums bendra
darbiaut keletas naujų Lie
tuvos rašytojų, tarpe kurių 
randasi St. Seirųo narių, 
liaudies mokytojų, darbinin
kų judėjimo vadų ir įžymių 
visuomenės darbuotojų.

Joks kitas Amerikos lietu
vių laikraštis šiandie neturi 
tiek gerų bendradarbių Lie
tuvoje, kaip “Naujienos”. 
Nors tatai padaro musų 
dienraščiui nemažai išlaidų, 
bet mes to nepaisome, ka
dangi mums pirmiausia ru
pi, kad laikraščio turinys 
būti kuogeriausias. Per visą 
savo gyvavimą “Naujienos” 
visuomet stengėsi duoti kiek 
galint daugiaus savo skaity
tojams, nereikalaudamos už 
tai jokių aukų iš jų pusės.

T

KLAIPĖDOS DARBININKŲ 
REIKALAVIMAS.

Berlino “Freiheit” įdėjo se
kančių žinių iš Genevos, datuo
tą 26 d. spalių mėnesio:

“Klaipėdos srities profesi
nių darbininkų sąjungų de
legaciją įteikė Tarptautinės 
Darbo Konferencijos daly- 
vautojams Gencvoje vokie
čių, franeuzų ir anglų kal
bomis parašytą memorialą, 
kuriame reikalaujama pilnos 
nepriklausomybės po kurios 
nors vakarų Europos valsty
bės globa. Šitas reikalavimas 
yra remiamas ypatinga padė
tim darbininkų, kurių ateitis 
materialiu ir socialiu atžvil
giais butų suardyta, jeigu sri
tis butų prijungta prie ku
rios nors rytų Europos val-

“KARČIAMINĖS MANIEROS”.
■ •1,11

“Tėvyne” piktinasi dideliu 
netaktingumu p. Mastausko, 
kuris yra Lietuvos atstovybės 
“juriskonsultas”.

Philadelphijoje buvusios pra- 
kalbos, parengtos atstovybei, ir 
p. Mastauskas išėjęs prieš pu
blikų su šitokiu “spyčiu”:

“Ar žinote, kas yra bolše
viką^? Jei jus nežinote, tai 
aš jums pasakysiu: bolševi
ku yra tas, kuris ‘saliune’ 
mazgoja ‘spitunus’ ir nenori 
‘bartenderiu’ pastoti.”
P-as Mastauskas, kaip gali

ma suprasti iš šitų jo žodžių, 
butų pilnai patenkintas, jeigu 
gautų bartenderio vietų saliu
ne. Kodel-gi jisai nepermaino 
savo užsiėmimo?

---------- 1----------
KOMUNISTAI BULGARIJOJE 

“LAIMĖJO RINKIMUS”.

praneša 
bet nc- 
kad ko- 
laimėjo 

stybės. Memorialas todėl ke-1 didelę “pergalę” rinkimuose. Ir 
lia aštriausių protestų prieš štai kaip tatai įvyko:

Brooklyno “Laisvė” 
(pagal “Rosta-Wien”, 
nurodydama šaltinio), 
munistai Bulgarijoje

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas to

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

_  Turi pamiklinti savo smegenis, — tarė 
Magivne. — Bet aš tau duosiu vieną patarimą; 

visų pirmiausia susirask sau merginą.
— Merginą? — klausė Petras nustebęs.
_  Taip, merginą, tarė antrasis. — 'lai yra 

biulas, kurį mes visi vartojam. Gofė sako, kad 
būva tik trys atsitikimai, kuomet žmonės savo 
paslaptis pasisako: Viena, kada jie girti, ir antra 
kada jie įsimylėję—

Petras, norėdamas 
užbaigti savo mokslą, paklausė, Ir trečia?

—i Trečia, kada jie ir girti ir įsimylėję, 
buvo atsakymas. Petras tylėjo, nuslėgtas jiasi- 
gerėjimo jausmo. Šitas žvalgavimo dalykas kas 
kartas ėjo painyn ir įdomyn. . •/

_  Ar nematei kokios merginos, kuri patik
tų tau toj minioj? — klausė žvalgas.

_  O__gal—tarė Petras kukliai.
_ Turėtų būti lengva, — sakė toliau žvai

nas — Žinai tie raudonieji visi yra “free lovers”.

Kl. Jurgeloniscialdemokartai neturi nei vienos 
vietos, bet tai ne nuo jų pri
klausė. Kitose apskrityse, bū
tent: Pagėgiuose iš 21 vietos 10 
priklauso Socialdemokratams, 
Šilokarčiamos Socialdemokra
tai turi 6 vietas iš 21. Tai vis 

j vietos, kurias Soc-demokratai 
laimėjo rinkimuose.

Krašto Taryboje, kuri, sulig 
franeuzų nustatymo, susidaro 
iš įvairių luomų ir tautybių 
atstovų, Socialdemokratai turi 
7 vietas iš 21; tai sprendžiama- 
sai viso krašto organas. Vyk
domajam organe, Krašto Di
rektorijoje, iš 7 vietų Socialde
mokratams priklauso viena vie
ta. Iš pasakyto aišku, kad sa
vivaldybėse ir bendrame kraš
to valdyme darbininkų balsas 
netaip mažai sveria. Iš žodžių 
kaikurių klaipėdiškių Socialde
mokratų galima visai tikrai 
spręsti, kad jei reikalas priei
tų prie perrinkimų vietos savi
valdybių ir butų renkama bet 
ne skiriama krašto atstovybė, 
Socialdemokratai galėtų turėti 
visose tose įstaigose jei’ne dau
gumą, tai bent 40—50% savo 
žmonių. Iš visko aukščiau pa
sakyto tais jo žodžiais visai ga
lima pasitikėti.

(Bus daugiau)

ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai!

127 N. Dearborn S t., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrfc.hą ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

ninku, amatninkų—1,200; 
kybos įstaigų tarnautojų 
1,000 narių, įvairios kitos 
fesijos, būtent: dailydės, 
rininkai, metalo darbininkai, į-
vąirių dirbtuvių, valdininkų ir 
visos kitos sąjungos turi virš 
3,000 narių. Stebėtis reikia, 
kai į) tokios nedidelės sąjungos 
gali gyvuoti. Paimkime nors 
tokius dailydės, — jų sąjunga 
turi apie 150 narių; arba mū
rininkų — 200 narių, žinoma, 
tai tik galima tokiame krašte, 
kur darbininkai įgudę laikytis

Vokietijos 
vokiečių 

ir ekono- 
— jos pa- 
au. Reikia 

žinoti ir suprasti vokiečių ga
bumus organizuotis ir jų gele
žinę discipliną, kad klausimas 
savaime pasiliktų aiškus.

Socialdemokratai.
Politinei Socialdemokratų 

partijai iš viso priklauso apie 
4,000 narių, iš jų provincijose 
paie 1,500 narių, kiti gi išpuola 
miestams. Klaipėdiškiai social
demokratai priklauso vienai 
srovei, būtent vokiečių Social- 
demotkratij daugumai, t. y. lai
kosi yisame kame šeidemano 
srovės taktikos. Vietos Social
demokratų tvirtinimu krašte 
visai nėra nepriklausomųjų so
cialdemokratų, nei komunistų. 
Pastarųjų šiek liek buvo atsi
radę tuojau po karo, bet laikui 
bėgant idėjiniai subankrutavę 
ir pranykę.

Profesinės organizacijos.
Daug didesnę pajėgą sudaro ’ mę dar ir ton pusėn, kad tarp 

profesinės organizacijos. Prie Klaipėdos krašto darbininkų, 
jų priklauso apie 10,000 darbi- kurie savo daugumoje sudaro

Didžiau- lietuviškai kalbančius, ypač 
šių profesinę sąjungą sudaro kaime, mums bus aišku, kad ši- 
žemės ūkio darbininkai—4,000 toji aplinkybė galėtų dar dau- 
narių; susisiekimo (geležinke- giau padidinti narių skaičių, 
lių, uostų, transporto ir 1.1.) Bet iki šiam laikui tenai nieks 
apie 2,000 narių; medžio darbi- negalvojo apie suorganizavimą

darbininkų politines 
minės organizacijos,

ninku ir darbininkių.

ers”! sušuko Petras, (free 
vamciliai”, bet žodis “free” 
i, nemokamas, gaunamas be 
ilsta nori pasakyti?

negirdėjai? — klausė tas juo-

DOS.

Darbininkų spauda.

Vietos profesinės sąjungos, 
nors turi apsčiai narių, nuo
savi ų spaudos organų neturi. 
Aišku, kad joms jų ir nerei
kia, nes atskiros sąjungos pa
laiko idėjinius ir gyvus ryšius 
su Vokietija ir naudojasi jos 
atskirų sąjungų spaudiniu žo
džiu profesiniuose savo reika
luose. Politiniems klausimams 
vietos Socialdemokratų organi
zacija leidžia savo dienraštį 
“Volksstimme”, kurs viso la
bo turi apie 2000 skaitytojų ir 
daugiausiai yra skaitomas mies
tuose.

■ .......................

JOHN KUCHINSKAS 
w LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt 8L 
Telephone Canal 2552.

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvu ittygu*

Tai. Randolph 2898"

Darbininkų įtaka krašto gyve
nime.

krūvon,Suglaudę 
mums aišku, kad darbininkai 
turi turėti didelės įtakos krašto 
gyvenime, Turime kreipti do-

lovers reiškia 
taipgi reiškia 
pinigų) — i.

— Argi 
kaudamas.

Petras sėdėjo akis įsmeigęs į jį. Visos mo
ters, kurias Petras kada pažino, ar apie kurias 
jis girdėjo, ėmė pinigus už savo meilę. Jos ėmė 
juos tiesiu bildu, arba pavidale pasivažinėjimų 
automobiliuose, gėlių, saldainių, bilietų tauškų- 
tauško pamatyti. Argi tai galėtų būti, kad bu
tų tokių moterų, kurios neima pinigų jokiame 
pavidale, kurių meilė visai nemokama?

Žvalgas užtikrino jį, kad taip yra. — Jos 
giriasi tuomi, — sakė jis. — Jos nemano, kad 
taip reikia. — Petrui tas atrodė nuostabiausiu 
dalyku, kurį jis kada girdėjo apie Raudonuosius.

Pagalvojęs apie tai jis, tiesa, matė tame 
kaikurių gorų dalykų; vyro žvilgsniu buvo di
delio patogumo lame; atliko pinigai kišenių]. 
Jei moterims yra noro būti tokiomis kvailomis — 
ir Petrui staiga atėjo mintįn Onelė Todąitė. 
Taip, ji galėtų būti tokia kvaila, tas aiškiai ma
toma. Ji atidavė visa, ką ji turėjo; ji yra “free 
lover!”

Petras išėjo nuo Magivnės neatsidžiaugda
mas nauja ir stebuklinga idėja. Dabar jis ne
mestų savo darbo už jokius pinigus, šitas žval- 

1 gavimo reikalas yra tikras dalykas!
Ruvo vėlu, kuomet Petras parėjo namon, apie Nebinaitę, kuri buvo teisininko Andriaus 

bet merginos laukė jo ir nudžiugo pamatę jį sekretorė; ji tikrai žino paslapčių daugiau, negu

Vyras
(Pasaka)

Pilkas, nušiuręs žvirblys, še
šių jaunų vaikų tėvas užtiko 
savo pačią prilaikytu kvapu 
besiklausant jauno lakštjngalo 
dainos. Tirpstąs jos žvilgsnių 
jautrumas buvo aiškus...

“Begėde!” sušuko įširdęs vy
ras. Ar tai šitaip atsimoki man 
už visą mano atsidavimą ir 
triūsą? Ar aš nedirbu nuo auš
ros ligi tamsai, berankioda- 

damas maistą tau ir tavo nepri
sotinamiems vaikams? Tokiam 
tinginiui kaip jis lengva gra-

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Kontraktorhu Ir 
budavotojas.

Budavojame ir Cateeme.
1401 W. 47th St, Chicaga.

ADVOKATAS
Ofisas ridumiestyjl

A88OCIATION BLD«.
10 So. La Sali* SU 

Valandos: 9 ryto iki 5 po plotą 
Panedtliaia iki 8 vakaro.

Inu« Tai.: Hyd« Park a39«

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

19 So. La Salia St. Room M4 
Tai. Central 6891

Jaku 612 W. 88rd CKeaga
Tel. Yarda 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicege.
Phone Central 2560 

Rez. 3214 S. Halsted Si, 
Tardą 1015. Vai.: 6 iki • rak.
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laimingai pargrįžtant. Jis pastebėjo Onos vei- kas kitas ir be abejo norėtų į ką įsimylėti; bet 
de didesnį susirupinimą, negu jos sesers ir tas Nebinailė yra sena merga, su akiniais ir dėvi 
staiga davėjam naują pajautą. Jam įėjus kam
barin Onos alsavimas buvo tankesnis; tas to
kiame jau laipsny palietė jo paties alsavimą. 
Pas jį rados greitai palinkimas prie jos, visiškai 
nesavingas noras įtikinti ir paliuosuoti ją nuo 
susirūpinimo; bet instinktyviu lyčių žaidimo su
pratimu, kurį jis pirmiaus nežinojo turįs, jis 
sulaikė šitą palinkį ir atsisukęs į vyresniąją se
serį, tikino ją, kad niekas jo nesekė. Jis papa
sakojo gudriai, beeinant sugalvotą pasaką, bu
sią jis dirbęs pas vyruką dešimtį dienų prie mal
kų piaustymo — sunkus darbas, tikrai — įr tas 
vyrukas dabar bando išsisukti nuo užmokėjimo 
jam! Petras tų vakarą radęs jį namie ir šiaip 
taip išgavęs iš jo penkis dolerius, o kitus jis ža
dėjęs užmokėti po kelis dolerius kas savaitė. 
J as reikalinga buvo busimiems apsilankymam 
pas Magivnę pridengti.

Tol. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAIi

Lietuviz Advokatą*
Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avez 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

XVIII
ETRAS gulėjo pabudęs gerų galų nakties, 
begalvodamas apie šitų naujų darbų — dar- 

sau merginų surasti. Jam buvo aišku, kad

bet jam norėjos bu Ii išmintingu ir praktingu, 
jam norėjos panaudoti savo smegenis merginai 
pasirinkti. Visų pirmipusia jam reikėjo gaidi ži
nių. Ir kuri jam daugiausia jų duos? Jis manė

bukais galais batelius. Paskui jam atėjo į gal
vą Standišailc, aukšta, balto veido, graži mergi
na, kuri dirbo apdraudos kantoroj ir priklausė 
Socialistų partijai. Ji puikiai rodės ir Petrui bu
tų linksma su tokia pasirodyti Magivnei ir ki
tiems Gofės vyrams; bet ir prie geriausio many
mo apie save Petrui nesimatė, kad jam pavyks 
į tikrinti Standišaitę pažiūrėti į jį. Buvo vėl 
JaTikovičaitė, viena tikrųjų Raudonųjų, kuri pra
tinos su aidoblistais; bet ji buvo žydė, smailomis 
juodomis akimis, kurios aiškiai rodė ūpą ir 
gąsdino Petrą. Jis taipgi abejojo, ar ji nėra įsi
žiūrėjus į Makormikų — nors, žinoma, ką gali 
žinoti apie šiluos “free-lovcrius”.

Bet apie vieną merginą Petras buvo tikras; 
jąja buvo Ona; jis nežinojo, ar daug paslapčių 
žino Ona, bet ji galėtų sužinoti jas nuo kitų ir 
jam papasakoti. Sykį turėdamas ją kaipo sa
vo, gali panaudoti ją alklausimui kitų. Ir Pet
ras pradėjo vaizduotis sau, kaip atrodytų įsi
mylėjus į Ona. Ji, nėra, kaip sako, “puiki”, liet 
pas ją nėra nieko tokio, kad jam reikėtų akis 
kaitinti dėl jos. Aptaisius naujais drabužiais ji 
butų nebjauri, o jos elgesys puikus — ji neparo
dė nei mažiausios baimės turtingoms ponioms, 
kurios atvažiuodavo automobiliais; kaip dėl 
merginos, ji taipgi baisiai daug žinojo — net 
jei daugumas to, ką ji žinojo, ir nebuvo taip!

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborp SL 
Randolph 3899

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

Seeley 3670

————

ANTANAS A. OLIS 
(Olszewski, 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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 
Rezidencijos tai. K ėdžia 7716

'(Bus daugiau)’

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. Nedėk pagal sutarimą 
•261 So. Halsted SU, Chicago, JU



NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Įtrink TARPUTI^--GERK
LES SKAUDĖJIMĄ SULAIKYS!
Naujas tarputyno išradimas suteikia urnų paliuosavi- 
mą gerklės skaudėjimą, krupę, slogas, niksterėjimą, 
reumatizmą.

Teisybbe apie gelžkelio 
streiką iš vidaus pusės. . VYRAI | DARB4

Tarputynas prašalina blogiausias 
slogas kaip kad magiškai. Susige
ria giliai į kūną ir slogas išveja! Ne- 
daleisk slogoms užsibūti. Ne čiau- 
dčk, — nevaikščiok su išpusta kruti
no arba kosėti, kuris sukrečia visą 
kūną.

Naujas išratlimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių 
mosutraukia, nesuteim — nesmirdi nei 
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persi- 
gėrimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutinę arba gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimu jo veikimą.

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgija. 
Urnai veikia puliuosavime galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargį, įsipjovi- 
mą, nudegimą, grikštorėjimą ir skau
smus. Prašalina k r ūpą ir gerklės 
ligas!

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mąstis turi savyje senus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk 
bile vaistininko Turim — 30c ir 60c 
puodelis.

KALĖDŲ DOVANOS
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 spccialcs kainas Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures į G 
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.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 VVest 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Herfnitage ir Paulina.

Kalėdos Artinasi
Visi, vienas kitam perkame dovanas, todėl, 

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

FRANK STASULIS & C0„
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

Telephone Lafayette 5948

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COMI n c.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

'ASHLAND OENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“platės” ir “bridgea”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per- 
degimą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiausi 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedėlioms.

Tel.: Blvd. 9660

Dr. Vaimsh,O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių jtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparęgystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1653 W. 47th St.,

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

Onnninlmlnn I aivia Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstųSpecialisias Ligy * «* »»«•*••
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisas
N o vak o Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—10 R. M.
Ned.: 2:30—4:80 P. M.
Telephone: Carai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Val.i 1—2:36 ir 6:30—8:30 P. M. 

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

Tel. Monroe 2804

Specialioms: Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKIM AVĖ. CHlCAfO.

Lapkrity, 1919 m. Wilsono • 
demokratinė valdžia, panaudo
dama uždraustis, grūmojimus 
šaukimu tieson ir baudimu ka
lėjimu ir pavartojimu karinių i 
jiegų, pastatė Jungtinių Ame
rikos Kasyklų Darbininkų vir
šininkus į padėtį, kur jie jau
tėsi esą verčiami pareikšti, kad 
jie “negali kovoti su savo val
džia” ir turi savo streikų at
šaukti.

Dabar Hardingo republikinė 
valdžia grūmodama uždrausti- 
mis, šaukiamu tieson ir baudi
mu už “kriminalį” prasižengi
mų, pastatė gelžkelių brolijų 
viršininkus į tokių padėtį, kad 
jie taipgi jautės verčiami pa- | 
sakyti, kad jie “negali kovoti 
su savo valdžia” ir savo strei
kų atšaukė.

Niekas negali vaizdžiaus įro
dyti, to, kad nėra jokio skir
tumo tarp šilų dviejų senų po
litinių partijų jų nepaisime dar-

ninkai turi suvienyti politiniai 
ir veikti per savo pačių parti
jų, jei jie nori pasiliuosuoti 
konstituciniais keliais.

Gelžkeline darbo komisija

dingunią ant visados išeidama 
(kada padėlios reikalas ją ver
tė) ir viešai, drąsiai ir be gė
dos atsistodama gelžkelių kom
panijų pusėj. Kur pinniaus 
Jungtinių Valstijų Teisingumo 
Skyriaus veiklumas ir slapti 
grūmojimai vertė streiką at
šaukti, ten dabar gelžkelių 
darbo komisija buvo pavartota 
Hardingo republikoninčs val
džios kaipo priedanga savo 

darbams.
Tas atsitiko dramatingame 

išklausinėjime spalio 26 d., Chfr- 
cagoj, kur komisija buvo pasi
kvietusi brolijų vykinamųjų 
iomitetų viršininkus ir vadus 
ir kelis gelžkelių vykdovus. Ši
to išklausinėjimo tikslas buvo 
aiškus kiekvienam tėmytojui, 
turis buvo atėjęs į jį. Tai bu
vo noras duoti brolijoms progą 
atšaukti savo streikų, arba, to 
nepadarius, priversti jų virši
ninkus paduoti savo liudymais 
aktus reikalingus teisingumo 

skyriui, kuriais pasiremiant

ir tieson šaukti.
Atklausinėjimus darė Hooper 

i buvusis Tennessee governo- 
ras). Jis rūstavo, rėkavo ir 
argumentavo su liudininkais 
tokiu būdu, kuris nebūtų leis
tinas įstatymų teisme, kur tei
sininkai iš kiekvienos pusės 
gali palaikyti taisykles.

Hooper turėjo minkštą duo
nų kelias valandas beišklausi- 
nėdamas Lee’ą ir Sheppardą, 
bet jis užtiko tris šiekštus atė
jęs prie Stone’o, Cartero ir Ca- 
cheno, ypatingai 
vėžinių mašinistų 
jo paklausė:

“A nešaukiate

Stone’o, gar- 
vado. Stone

čion mus 
dėl menamojo gelžkelinio akto 
313 skyriaus peržengimo?”

Hoaperui pripažinus, kad 
taip, Stone atsakė:

daugiau

kas lieka iš jūsų sa- 
teisingumo, kuomet 
negu keturiasdešimt 
peržengė šitų aktą ir

nepaisė jūsų nutarimų?” 
Vergija aršesnė negu streikas.

Ant galo Hooper paklausė 
Stone’o, ar jis nemano, kad 
streikas butų didele nelaime ša
liai. Stone jam atsakė:

“Taip, manau. Bet yra di
desnių nelaimių ir viena jų yra 
palaikymus Amerikoj vergi
jos”.

Po, to Hooper neteko noro 
klausinėti Stone’o ir jo daugiau 
neklausinėjo.

Į dvį dieni po streiko atšau
kimui Gelžkelių Komisija iš
leido įstatų draudžiantį unijoms 
streikuoti be komisijos leidi
mo, paskelbdama, kad visi, ku
rie streikuos priešingai įsakui, 
busią laikomi ‘‘beteisiais” ir 
“Komisijos apsauga’’ busianti 
sulaikyta nuo jų.

Tūkstančiai žmonių jieško darbo ir negali surasti, o mums reikia 
šimtų ir prie gero uždarbio. 48 darbininkų reikia, kurie galės uždirbti 
nuo $6,000, iki $10,000 į metus, 8,000 darbininkų bus galima uždirbti 
nuo $4,000 iki $6,000, į metus. Taigi, kurie norite tų visą teisybę ži
noti ir matyti, tai bukit ant susirinkimo. Bus visas dalykas gerai pa
rodytas ir galėsite pradėti taisytis sau tąs vietas. Gal jums tik ir 
yra laimės valanda — darbas pats mokina jus Ir jieško tavęs, šitas 
vakaras taipgi kad ir $1.00 mokėsi už tikintų, tai tiek nematysi, kiek 
šiandien matysi uždykų. Dėlto, kad pirmų kartų dar tas PATENTAS 
ant pasaulio tik pasirodo ir jau šimtai reikalauja jo. Taigi bukite 
visi ant to vakaro, o daugiaus mažai bus galima tokių parodų matyti.

Nebus nei įžangos nei kolektos dėlto, kad musų gerbiamas lie
tuvis išrado ir su maža sau nauda, mums tų visų naudą paveda. Taip
gi prie to, bus dar gori kalbėtojai upič musų naudą.

Lapkričio-Nov. 23-čią 1921, 1822 Wabansia Avė.
Lapkričio-Nov. 22-rą 1921, 1843 S'o. Halsted St. 

MALINAUSKO SVET.
Lapkričio-Nov. 25-tą 1921, 4837 W. 14 St., Cicero, III. . 

JOHN PILKIS, SVET.
Lapkričio-Nov. 29-tų 1921, 3142 So. Halsted St. 

MILDOS SVET.

Visur prasidės 7:30 valandų vakare.
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DENTISTAS
Kainos Numažintos
Gold Crowns — taip žemai $3.50 
Platės — taip žemai ........... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00

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

Egzaminavimas veltui
Dr. Frank Satten

Kampas 47-os ir Halsted St.

MRS. A. MICIINIEWI<TH 
AKUŠERKA

3101 S. Hąleted St., kampas 81 gaž. 
Viename name bu Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; UgaTp’rak- 
tikavusl Penrt 
silvanljos hos 
pitaltee. Pa
sekmingai pa- 
tarnauja~*’prie 
gimdymo. Duo

kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims Ir mer
ginom*.

KOMITETAS’.

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

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

motorą ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
19929 S. State 81

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo 
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant 
10 metu. Šių phonographu reguliavo kaina nuo

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

|fr*| T’lll J|ISU pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno IfF'l TIII 
itLIuI taipgi daimanto adata su kiekvienu yri I Į]j 
■"••■UI phonographu. Ateikite pas mus ir mes

gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra 
musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP

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

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

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus,
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

U RUSIJOS
Persikui eeo 8412 So. Halsted St.
po No. 8818 So. Halsted Sf.

Perą! lietuviams Mnomas per U 
metu kaipo patyrus gydytojas, shl- 
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas Ugne, 
Vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir Mtekjes 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS! Nuo 18-11 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
Talephonall J 8110 arba 867

j Naktimis: Dmel 
' 951 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8313 S. Halsted St.

DR. A. R. DLUMENTHAL
Akių Specialistai

4649 S. Ashland Avi.
Kampas J7th 84.

Dienoms, * ryto Iki 9 jrak, 
J«ed. 10 Iki 12 friotf. v 

Tel Boulevard M87
—------------------ /

DR. YUSKA ,
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo U ryta Dd 
8 vakare.

Resfdencijai 2811 W. 68rd 9.
Tel. Prospect 3466

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

"dr. CHARLES SEGAL1
Praktikuoja *15 Metai

Ofisas
1721 So. Aihland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
yakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

valandos ryto iki 1 vai. po pie*.
Telefonas Drezel 2880 

L-------------------------------------------------J
$=? .. - - ■ -

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 12947, .. ,

Tel. Austin 787

DR, MARTA 
ZOWIATT-SASS.

Kątik sugrilo ii Californijos Ir 
VII tąs savo praktikavimą pe No.

5208 W. Harrisoa St.

Valandos: 8—-12 kasdieną Ir t—l 
vakare Įtekinant nodšldioniu.

Telefonas: Boulevard 7041

DR. C. Z. VE2EUS
Lietuvis Dentlstas 

1712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvls

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

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

Tel.j Boulevard 9897
781 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tol.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1121 Se. Halsted St„ Chicag®, HL 
18th St.

Phone Ganai 257

Telefonas Pullnuan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietevys Dantistas 
108Ū1 So. Michigan Av., Roselaad. 

Vclandess 1 ryt* iki 18 dieną 
Mso 1 pe pietą iki 9 vakare.

Telephone .Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
1107 So. Morgan St, 

Chicago, I1L 
VALANDOS: Nue 8 iki U ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Liet avys Gydytojas ir ChlrsrxM

Psopls Teatro Namo, 
1616 W. 47th St„ Tel. BoaL 160 

VALANDOS!
I iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte 

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKiniey £68

DR. G. M. GLASER
PnktilnoJ. M »eUl 

Ofisas!
8149 S. Morgan kerti |2 81.

Chicago, Illinois.
k SPECIALISTAS!

Moteriški ir Vyriike 
Tai»gi Chroniški Lig*. 
OFISO VALANDOS!

vakare. Nedėliomis nuo IK—2 
pe piet.

Feleskone Yerde 687

i

Naktinis Tel. Canal ffllfi

DR. P. Z. ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud 4 ps

1821 S. Halst
Kampas 18 ir Hi

Telephone Van Bursa 294
Bes. 1189 Indeptndencs Blvd. Chleagl

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas:______ _ ____________
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 (

alki ir visi chronišką iin 
i: 3354 So. Halsted St. Chieaft.

Jei. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARAUUS
Gydytojai ir Chirurgai

1801 So. Morgą* StreoK 
Chicago, OI.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
ką ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paalaptin-



NAUJIENOS. Chicago, UI

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
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- 
imo. Kojolą reikia vartoti taip: 

kvortą šilto vandens reikia 
jripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojolu mir

kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Ko j oi
išgydo kojas 
nuo šutimo

Išsirašyk Kojolo buteliuką.
šiandien, vartodamas čia 

pridėta kuponą.

CHICAGOS
ŽINIOS

SUPLĖŠĖ SAUGIĄJĄ ŠĖPĄ.
Plėšikai suplėšė/f lermano Ig- 

lowitz’o klautuvės saugiąją šė
pą ir pavogė žiedų ir dainionti, 
vertės $30,000. Jie pasirinko 
tik geriausius, gi prastesnius 
paliko savininkui.

PRISIPAŽINO.
šeši jauni kaliniai prisipaži

no papildę vieną žmožudystę ir 
septyniasdešimta penkis apiplė
šimus.

SKERDYKLŲ DARBININKAI 
SUTIKO PATYS SAVO 

ALGAS NUMUŠTI.
Penktadienį skerdyklų darbi

ninkai nubalsavo sutikti su al
gų numušimu. Nusprendimas

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

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

Adresas -------------------------—

Šviesios akys linksma# veidas 
nurodo sveikatos stovį naudojant 
lengvai veikiantį NATŪRE’SLA\V 
LAX yra visų gero ryto sakymu. 
25c mėlyna# baksas gvarantuotas.

tapo padarytas sulig skerdyklų 
savininkų nesenai patiekto ša
pų atstovų plano išlygų. Algų 
numušimas įeis galėn lapkr. 
28 d. šilo nutarimo liečiami 
yra vyrai ir moters dirbantieji 
paprastus darbus ir visi dir
bantieji nuo valandų ar suside- 
rėlinai (nuo štukų). Papras
tam darbininkui alga sumažės 
apie $2.80 į savaitę.

LAIŠKAS ĖJO 24 METUS.
Jonas II. Madson, 518 First 

Winnctka vakar apturėjo ofi
ciali pranešimą nuo pasimiru- 
sio gov. J. R. Tanner, kad jis 
tapo išrinktas policijos virši
ninku. Rinkimai buvo 181)7 m. 
Laiškas buvo paleistas geg. 11, 
L897 m. ir jis keliavo į ten ir 
atgal tarp Chicagos ir Winnet- 
kos paštų per 24 metus.

DARBININKŲ RAIDRIN- 
KIŲ SUSTREIKAVO.

Penki šimtai Raidrinkių uni
jos num. 16 narių dirbančių 
įvairiose spaustuvėse vakar ta
po iššaukti į streiką prieš dieną 
paskirtą nagrinėti bylą dėl už- 
drausties priešingos jų sutar
čiai su darbdaviais, kuri nelei
džia atviras šapas turėti. Byla 
yra prieš darbdavius, bet strei
kas iššaukta tam, kad uždrau- 
stis negalėtų būti pritaikyta 
prie jų.

500

Po kalakutienos pietų, nėra 
abejonės, žmones nori turėti 
pramogos, — ir malonia pra-

Viena lokių pramogų bus 
L. S. S. VIII Rajono koncertas 
Meldažio salėj. Koncerte daly
vaus įžymus dainininkai: žy-

broliai Bricdukai, monologis- 
tai ir kiti scenos veikėjai. O 
po koncerto, žinoma, bus jau
nimui patrepsėjimo, o senimui 
pasiplepėjimo. — Come on. 
visi! — Jonas.

Pranešimai
Liet. DarbininkŲ Tary 

bos Konferencija.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS ANT RENDOS. NAS- 

lei, arba augusiai moteriai dykai ir 
vaikinui vietą, kuris norėtų gulėt ant 
pavienės (single) lovos. Kambariai 
garu šildomi, elektra, maudynė, kar
štas vanduo visada ir tt. 5548 Sbuth 
llarper Avė., 2-os lubos. Tel.: Dor- 
chcstcr 9300.

PARDAVIMUI
Panedėlis, Lapkričio 21,1921

IHAMAI-2EME

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

Atsišaukite
ORUMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI BARBER SHOP ir 
grosernč, ant kampo, bizniavęs kam
pas, tarpe dviejų mokyklų, geras biz
nis, arba grosemę mainysiu ant 
liūno. Kreipkitės

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

PHONOGRAPIJAI

$25.00 vcrtSs
Groja visokius rekordus. 

Kreipkitės tuojaus.
2247 W. Roosevelt Rd.

sa-

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

$175.00

PARDAVIMUI SALIUNO 
įrengimai, rakandai pardavi
mui. Gerame stovyje.

50 W. 45 PI.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDI- 
nis namas prie Halsted arti 54 gat
vės. Krautuvė ir 2 flatai: maudynė, 
elektra, gasas, rendos $96 į mėnesį. 
Kaina $6,500. Reikia tik $2,700 cash.

W. SCHWEMM, savininkas, 
154 W. Randolph St., 

Kampas La Šalie St., Room’ 221.

STOCKAI-SEROS

Waukegano 
lietuviai
Norėdami SIŲSTI PI> IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževį- 
Čiaus aptiekę:

VVAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, I1L

IR VĖL NELAIMĖ.
Pereitą šeštadienį susidaužė 

Chicago ir Northvvestern trau
kinis su Chicago, Mihvaukee ir

Paul traukiniu, prie ketvir- 
ir Robey gatvių. Priežastis 

miglotas oras. Du 
sužeista.

st. 
tos 
irgi 
nes

žino-

Pinigai iš
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfords 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
aką, Rockford Real Eo- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra p v 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa> 
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, I1L

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 akiiūą.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
Dennis McGrath, 38 

amžiaus, 518 W. 43-čios 
tapo nušautas gatvėj. Spėjama,
kad tai piktadarių darbas.

metų 
gat.,

Vidurinių mokyklų (high 
school) mokytojai ir atletikos 
instruktoriai išleistame savo 
pranešime nusiskundė, kad mo 
kiniai prie žaismių labai ne
švarią kalbą vartoja.

ap
Mrs. Constantina Kowalski, 

1441 Cleveland avė., užtroško 
gazu.

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Av., Chicago, Iii.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. VVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted S t., Chicago, III.

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, Mackinavvs, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pžligų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
vak.
įsteigta 1902

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

G

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA
O BUOA1>WAY NEW YoRK.N Y

Tiesi kelionė i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

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

Lietuviai važiuodami f Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško 
suslnešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

ESTONIA ___  Lapkr. 23 LITUANIA....... Gruod. 2
POLONIA____ Gruod. 7 LATVIA ......... Gruod. 28

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

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Darbininkas numetė degantį 
igaretą ir užsidegęs iš to na

mas, po num. 1201-07 W. 
Van Burcn gat., padare žalos 
už $10,000.

vadoCharles S. Neumann 
gatvėj čekiais ir notomis $57,- 
(>(M) ir nei kaip negalėjo jis su
rasti savininko. Jis pranešė, 
kad jeigu tų pinigų savininkas 
ncatsišauks, tai jis pavešiąs 
juos padalinti Baudonąjam Kry 
žiui ir vaikams šelpti Europoj.

Lietuviu Rateliuose

Susi- 
antra 

Lietuvių

DEBATAI APIE BOLŠE
VIZMĄ. 

---------------- 1—

Lietuvių Moksleivių 
vienijimo Amerikoje 
kuopa ir Amerikos
Darbininkų Literatūros Drau
gijos devyniolikta kp. rengia 
svarbius debatus, temoje: “Ar 
reikalingas bolševizmas Lietu
voje’’? Debatai įvyks gruodžio 
6 d., 7:30 vai. vak., Meldažio 
svetainėje. Afirmativę pusę 
gins “kanaunykas” A. Bimba ir 
T. Dundulis, gi negativę A. 
A. Tulys, dabartinis “Mokslei
vių Kelių” redaktorius, ir B. F. 
Kubilius, Chicagos Universiteto 
studentas.

Kadangi bus viešas balsavi
mas, taigi yra pageidaujama, 
<ad kuodaugiausiai publikos į 
viršminėtus debatus atsilanky
tų. Ypatingai pageidaujama, 
tad atsilankytų visi tie, kurie 
interesuojasi Lietuvos padėtim 
ir nori pasiklausyti argumentų 
už ir prieš bolševizmą Lietu
voje. — Buvęs bolševikas.

KALAKUTŲ DIENA NETOLI,

Kalakutų rudens švente, kaip 
vadinas Dėkos diena, čia pat.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
West 23 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus į konferenciją 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, 

• -i-------
L. S. S. Aštunto Rajono Koncer

tas bus lapkričio 24 d., Meldažio sa
lėj, 2244 W. 23rd Place. Salo atsi
darys 6 vai. vakare. Koncerte ims 
dalyvumą Lietuviai, Rusai, Slavai, Žy
dai ir italai . Mylintys gražius dai
navimus ir muziką maloniai kviečia
mi atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

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

Naujienų ofise
Pilkio sankrovoj, 1822 S. Halsted 
Universal State Banke
P. Petraitiene, 3233 Auburn Avė.
P. Baltutis, 901 W. 33 St. .
Roselande, pas A. Grebelį, 10737 

Indiana avė. Komitetas.

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

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

— L. L. P. Apsk. Valdyba.

S. L. A. II Apskričio kuopų Domei 
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 nare

L. Žilvičiui?.

ASMENŲ JIESK0JIMA1
JIEŠKAU TĖVO ANDRIAUS VI- 

liumaičio. Palikęs Londoną 1906 m*, iš
važiavo j Ameriką, gyveno Brookly- 
ne, New York, ir paskiausiai gyveno 
New Jersey. Meldžiu atsiliept greitai, 
nes turiu labai svarbų reikalą. Meld
žiu kitų pranešt už ką busiu dėkinga. 
Adelė Vjliumaičiutė, 90 Canrabert St.

Old Bethnal Grecn Road, 
London E. 2. England

JIEŠKAU JONO VALANTINO, 
paeina iš Panevėžio apskr., Krakina- 
vos parapijos, Palenkuvių dvaro. Gir
dėjau, kad gyveno Mass. valstijoj. Jis 
pats ar kas žinote, meldžiu pranešti.

ANT. RAPŠYS,
2059 W. 21st PI., Chicago, III.

BIZNIO PROGA
Jieškau partnerio, kurs galėtų 

ir mokėtų vesti biznį restaurano 
arba valgyklos. Jeigu kam tiks, 
sutiksiu mainyti ant kito biznio. 
Atsišaukite į Naujienas, No. 448.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU 6 RAKTUS ko

kios keturios savaitės atgal. Jei 
kas radote, meldžiu sugrąžinti 

Mildos ReąJ Jistate atlyginsiu 
su padėka.

W. J. Eringis,
751 W. 31st Street

MOTERŲ
REIKIA LIETUVĖS MER- 

ginos abelnam namų darbui 
Angliška kalba nereikalinga. At 
sišaukite 2524 N. Kedzie Blvd. 
2-as floras. Tel. Albany 381

PARDA VIM UI S A L1UNA S 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą 
4 kambariai pagyvenimui. At
sišaukite, 1715 W. 46th St.

PROGA
Dar reikia pinigų įdėti į smarkiai 

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

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

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

Atsišaukite
4632 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite

2400 W. 16th St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

REIKIA DARBININKŲ
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.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai pigiai, lietuvių apielin- 
kėj. i

1501 W. North Avė.

REIKIA AGENTŲ — VYRŲ IR 
moterų — gali padaryti $2 į valandą 
vakarais per savo namus — patyri
mas nereikalingas, naujas išradimas 
nuo — skausmo, slogų, vidurių nere- 
guliariškumo, reumatizmo ir tt. Mos- 
tis ir žolės “Alberta” pagelbsti. įdė
kit krasos ženklelį atsakymui ir ra
šykit tuojaus. Alberta Co., 5051 So. 
Ashland Avė., Chicago, 111.

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

Atsišaukite:
1730 S. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir grosemės fixtures pigiai.

JOHN MASKOLIŪNAS, 
723 W. 120th St. 

West Pu'llman.

REIKIA DARBININKU RAKANDAI
VYRŲ

REIKIA REGISTRUOTO VAISTI- 
ninko (pharmdst) arba vaistininko pa- 
gelbininko, mokančio lietuviškai kal-

19th & Lake Sts 
Melrose Park, III.

Tel.: Melroso Park 1727

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

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapaną.

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai Įrengtų są
lygų. Išmokinam | trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake StrM ant 4 lubų.
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P lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams StM

Tel:. Harrison 1421. Chicago.
VYRŲ REIKIA LENGVAM DAR- 

bui. Gali uždirbti $15 iki $20 J die
ną. Gera proga turinčiam $400 kapi
talo. Patyrimas nereikalingas. Per 
visą metą darbas. Atsišaukit šiądien 
pasirengę dirbti.

82 W. Washington St.
Room 525

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

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.

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

1979 Canalport Avė., 
1-mos hil>os iš priekio.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
A

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

3533 So. Califomia avė.

REIKALINGAS BUČERIS.
Darbas ant visados. 

718 W. 120-th Street
W. PULLMAN ILL.

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų į geležies atmatų 
mą.

A. LEVINE and Co.
1475 So. State St.

PARDAVIMUI

kie.

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
šildomasis pečius (heather stove), 
taipgi gasinis pečius. Parduodama 
labai pigiai, nes namo 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 lysas. Pardavimo 
priežastis, turiu du bizniu.

Atsišaukite
3417 So. Union Avė 

Tel. Blvd. 8579

PARDAVIMUI SALIUNAS; SU 
rakandais arba be rakandų. Taipgi ir 
otas, 25x125. Galima pirkti saliuną 
skyrium ir lotą skyrium. Randasi la
jai geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ko- 
onijoj, Parduosiu pigiai, nes važiuo

ju į Lietuvą.
4458 So. Honore St.

TURIU PARDUOTI 7 KAMBARIŲ 
rakandus tuo jaus: grojiklį pianą, pho- 
nographą, odinį ir velouro setus, 2 
miegamojo kambario setus, valgomo
jo kambario setą, 3 kaurus, ant grin
dų pastatomą lempą ir tt. Parduosiu 
atskirai. 4959 Prairio Avė., Apt. 1.

Tel.: Oakland 5925.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, III.
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AUŠROS MOKYKLOJ

NAMAI-ZEME.
GERIAUSIS BARGENAS KOKIS 

KADA BUVO
Pardavimui keturių aukštų muro 

namas; krautuvės ir flatai. Canal
port ir Union Avės. Draugija pa
aukaus šį 16% investmentą už žemą 
kainą; rendos į mėnesį $300.00. Jei 
turi nuo 8 iki $9.000.00 cash, turėsi 
{eigas visą amžj. Informacijų maty
kite

S. G. TUPONICH, 
1315 W. 18th St. 
Tel. Canal 1640

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

Praneškite per laišką 
nurneią namo, nes aš diei 
o vakarais ir noriu biskį-4

Adresuokite: t

4501 So. Paulina St.,
Joseph Vilimas.

Antradieni, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos 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, UI.
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Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų Į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.k. ......... ..—>

prisiųsdami 
.omis ilirinr, 
fcrftT laukan.

2 front

MEDINIS NAMAS VIENO PAGY- 
venimo rendos neša $24.00 į mėnesį. 

, Kainamainysiu ant automobiliaus. 
namo $1,900.00.

Atsišaukite prie savininko 
D. J. MITCHELL, 
8423 So. Wallace St.

Namas randasi 6025 Lafayetta Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama t angliškos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typ®writing, pirklybos tei
sią, Suvienytą Valstiją istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politildnftfl 
ekonomijos, piliatystis, dailiaraiya- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo Q 
ild 10 valandai.
3106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGa
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