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Bolševikai nenustoja persekioje socialistus

Valgydami ryto kalakutus, atsiminkite ir Lietuvos našlaičius!

Maisto riaušės Berline
Anglijos-Japonijos sąjunga pasiliks
(rovų plėšimai- Taipjau yra
nemažai lokalinių streikų, o
centralinėj Vokietijoj grūmoja
paskelbti ir generalinį streiką.
Išplėšąs keletą maisto san
Amneistijos Rusijos socialis krovų, vakar bedarbių minia
tams nėra—jie tebėra kan buvo užpuolus ir didž ausią
kinami bolševikų kalėjimuo Wertheimo
departamentinę
se. Nekalbama ir apie koali sankrovą Berline. Susirėmime
su policija 60 žmonių, dalyva
ciją.
vusių tose riaušėse areštuota.
Valdžia kaltina, kad maisto
Chicagos žydų socialistų (su
didelėmis simpatijomis bolševi riaušes kursto ir organizuoja
kams -didesnėmis nekaip so komunistai. Tą savo kaltinimą
cialdemokratams)
dienraštis j' remia dar ir tuo, kad iš va
“Forverts” gavo iiš žinomojo kar areštuotų 60 žmonių 52
Lietuvių Moterų Globos Komiteto užlaikomo] Kaune prieglaudoje našlaičiai da
Husų socialdemokratų (menše yra nariai komunistų partijos.
ro gimnastiką ant atviro oro—prieglaudos kieme. Už jųjų matytis dar daugiau prie
Maistas gi nuolatos kįla delei
vikų) partijos lyderio, Abraglaudos užlaikomų našlaičių.
movičio, kurs šiuo tarpu yra nupuolimo markės. Vokietija
atvykęs j Berliną, šitokią kab- perka x maistą užsieniuose ir
pinigams nupuolus ji turi da
legramą:
“Bėdinas, lapkr. 15. — Visi bar daug brangiau už tą mais
pranešimai apie Husų komu tą mokėti. Delei maisto riau
nistų koaliciją su socialistais šių daugelis sankrovų užkalė
Nusiginklavimo
konferencija
savo
langus.
Apdraudos
prieš
ir apie, visuotinę amnestiją so
turbūt susitars apie laivyną ir
minių
plėšimus
kainos
gi
pakįTrue
translation
filed
with
the
postBudavosis
44
naujus
karo
lai

cialistams yra neteisingi. Nei
tolimuosius rytus.
master at Chicago, III., Nov. 23, 1921
lo
65
nuoš.
vus. Armija betgi bus maži WASHINGTON, lapkr. 22.—
mes, socialdemokratai, nei ki
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
nama.
tos socialistinės partijos nega
Nusiginklavimo konferencijai
Iš kitų miestų pranešama,
BERLINAS, lapkr. lapkr. 22.
vome nė jokios propozicijos kad monarchistai, kurie buvo
tęsiantis jau dešimt dienų, (iš
—
Japonija,
nors
kare
buvo
vie

AMSTERDAM,
lapkr.
22.
—
vokti bendrai su bolševikais. kiek aptylę ix> Erzbergerio nu
diplomatų išsireiškimų
na iš Vokietijos priešininkių, Nors. Holandija 'ir įdomauja visų
“Skolina mastu
amnestijos žudymo, dabar vėl pradeda kel
matyt, kad ji veikiausia susi
ji
randa
didelės
užuojautos
VoWasliingtono
.
nusiginklavimo
manifestas liečia tik kontr-re- ti savo galvas ir daugiau veik
kitijos laikraščiuose, rašančiuo konferencija, bet ji taipjau ma tars apie sumažinimą laivyno.
voliucininkus, baltųjų gvardijų ti. Komunistai gi, ypač cen
Veikiausia bus priimtas Ame
karius ;visi aktingieji socialis tralinėj Vokietijoj, smarkiai se apie Washingtono nusigink to reikalo didinti savo laivy rikos projektas su tūlomis pa
lavimo konferenciją.
ną.
Jos valdžia dabar įnešė

Bolševikai nesustoja per
sekioję socialistus

Pranašauja Japonijos, Ru
sijos, Vokietijos sąjungą

tinių partijų nariai ir darbuo veikia

ir grūmoja sukilimais,

tojai yra iš amnestijos išskir visuotinais streikais ir sumiši
ti.
mais.
“Tūkstančiai socialistų revo
Kad neleidus kartotis maišy
liucionierių ir šimtai musų
draugų vis dar tebesėdi kalėji to riaušėms, Berline policija
muose. Tarp kalėjimuose lai uždraudė rengti gatvėse de
komųjų
žinomų socialdemo monstracijas ir parodas.
kratų vadų yra Fiodor, Dan,
Čerevagin, taipjau žinomieji
“Bundo” * lyderiai, cen t ratinio
komiteto narai Sveticki, Aronson ir Roza Levi t (labiau žino
ma vardu Fryda).
“Svetickis ir Aronsonas kar
WASIIINGTON, lapkr. 22.—
tu su šimtais kitų socialistų ir Anglijos delegacijos narys ofisočia 1-revoli ucionieri ų,
k urie cialiniai šiandie konferencijoje
dabar laikomi garsiajame Ore pasakė, kad Anglijos ir Japo
le katorgos kalėjime, buvo ne nijos sąjunga ir toliau pasi
senai priversti paskelbti bado liks, jei jos vietos neužims nau
streiką, kurs tęsėsi septynias ja trilypė sąjunga, kurioj da
dienas. To bado streiko metu lyvautų be Anglijos ir Japoni
dvi moterys — Šurkova ir Je- jos dar ir Jungt. Valstijos.
gelskaja—nusižudė, gyvos sa
Anglijos nusistatymas yra
ve susidegindamos. —Abramovič, Rusų Socialdemokr. Darb. tokis pat, kokis buvo rugp. 17
Partijos ir “Bundo” delega d., kada Lloyd George padarė
pranešimą atstovų butui apie
tas.”
pasekmes imperijos konferen
cijos, kurioj ir buvo daugiau
sia svarstoma Angiljos- Japoni
jos sąjunga.

Anglijos-Japonijos sąjun
ga pasiliks

Maisto riaušės ir strei
kai Vokietijoje

Tas delegatas sakė, kad An
glija nori garbingai atsitarnau
ti savo senąjam talkinikui ir
taipjau išlaikyti draugiškumą
ir Jungt. Valstijų. Jis manąs,
kad ši konferencija pagelbės
išisiaiškinti nusistatymai An
glijos, Japonijos ir Jungt. Vals
tijų ir kad todėl Anglija tikisi,
jog tad išsiaiškinimas pagelbės
užmegzti tarp tų trijų šalių
dar draugiškesnius santikius.

BERLINAS, lapkr. 22. — Be
siartinant žiemai visoje Vokie
tijoje prasideda nerimavimai.
Galima laukti didelių maisto
riaušių, streikų ir bandymų nu
versti valdžią.
Valdžia jau
griebiasi priemonių, kad to ne
atsitiktų.
Bedarbė nuolat didėja, o
maistas, delei markės nupuoli
mo, nuolatos kįla ir darosi be
Paklaustas, ar atsitikime ka
darbiams nebeprieinamas. Jau
visą savaitę Berline siaučia ro tarp Jungt. Valstijų ir Ja
ponijos, Anglija butų privers
* maisto riaušės ir maisto sankta eiti sąjungos sutartim pagelbon Japonijai, tas delegatas
atsakė, kad sutartis neliečia
ne vienos šalies, su kuria An
glija turi padariusi arbitracijos

Pastaba

Del Dėkojimo

šventės

rytoj, lapkr. 24, Naujie
nos neišeis.

sutartį.

Jis taipjau užsiminė,

kad jei Jngt. Valstijos ir neno
ri pasirašyti tos trilypės sąjun
gos sutartį, tai užtektų vien to,
kad jos duotų tik savo žodį.
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Daug

daroma

Holandija irgi didins
savo laivyną

Tikisi susitarimo

spėliojimų parlamentan bilių, kuris nužy taisomis.

apie tai, ar Japonija įstengs 'iš
laikyti savo poziciją — lenk t iniavimąsi už prestižą Pači fike. Taipjau spėliojama, ar ji
galės išsigelbėti nuo talkinin
kų “apsupimo politikos”, kuri
pražudžiusi ir Vokietiją.
Jiegu Japonija išeitų iš kon
ferencijos visai izoliuota šali
mi, rašytojai pranašauja, kad
Japonija tada bus priversta jieš
koti ekonominių ir politinių
ryšių su Rusija, o per ją ir su
Vokietija.
Tvirtinama, kad
“bendri interesai” lai gali su
artinti vokiečius, slavus iir gel
tonąsias rases ir su ta galimy
be pasaulis turi skaitytis. Tai
gi tie rašytojai permato naują
konsteliaciją, kabioj skaisčiai
žibės Japonija.

Riaušės Belfaste
tebesitęsia

mi didinimą Holandijos laivy
no per ateinančius šešis metus.
Apsaugojimui ir apgynimui
Rytų Indijos dar du kruzeiriai
bus pabūdavo ti; apgynimui Ja
vos ir 'Sumatros bus bilda vojama 16 submarinų, 12 ta į pė
dinių laivų naikintojų ir 2 mi
nų nešiotojai; apgynimui gi Ho
landijos bus budavojama 10
submarinų ir 2 minų nešioto
jai. Skaičius aeroplanų ir ma
žųjų laivų ir bus žymiai padi
dintas, o Rytų Indi jose bus įsteigtos naujos strateginės po
zicijos.
Iš priežasties to biliaus, Indijų karo biudžetas bus 1922
m. padidintas 1,800,000 gulde
nų ($720,000), o po šešių me
tų jis padidės 15,000,000 gulde
nų ($6,000,000).
Iš kitos puses, naujasis Ho
landijos karo ininisteris Jonkheer Van Dyke, .piano sumažin
ti šaukimą rekrutų nuo 23,000
iki 19,500 ir sutrumpinti kari
nio lavinimosi laiką iki pen
kių ir pusės mėn., vieton da
bartinių šešių mėn. Tuo jis
mano suta pinti 2,000,000 gul
denų ($800,000). Jis taipjau
siūlo sumažinti kavaleriją, kas
taipgi su ta pintų $200,000. Ar
tilerija tečiaus bus aprūpinta
moderniniais ginklais, padary
tais Holandijoje. Valdžia ra
gina įtaisyti amunicijos dirb
tuves Holandijoje, kad galima
butų aprūpinti armiją ant vie
tos, jei kartais kiltų karas.

11 žmonių užmušta riaušėse
nuo nedėlios.
BELFAST, lapkr. 22. — Šaudimasis Belfasto gatvėse tebe
sitęsia. Nėra tikrų riaušių ar
atvirų musių, bet šaudoma iš
pasalų — nuo namų stogų, iš
už kerčių.
Šiandie dar keli
žmonės liko tuo bildu nušauti.
Viename name kulka nuo gat
vės pervėrė gaso pervadą ir
trįs miegantįs žmonės užtroš
ko nuo paleisto tuo budu gaso.
Šiandie dviejuose pilnuose
laivų darbininkų gatvekariuose
sprogo bombos, kurios užmušė
3žniones, o 18 sunkiai sužeidė.
PINIGU KURSAS.
Tad viso nuo atsinaujinimo ne
lapkr. 21 d., užsienio pini
dalioj riaušių jau žuvo
11 gu Vakar,
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
žmonių, neskaitant daugelio su uz 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:
žeistų.
Vakar, lapkr. 22 d., užsienio piniRiaušės turi tikybinį pobūdį:
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $6.90
kova eina tari) siinn feinerių
Danijos 100 kronų
......... $18.45
katalikų ir ulstericčių protesFinų 100 markių ................... $2.05
Franci jos 100 frankų ........... $7.05
tonų.
Italijos 100 lirų ................... $4.15
&iandlie pradėjo veikti naujo
Lietuvos 100 auksinų .............
40c
Lenkų 100 markių ............................. 4c
ji Ulsterio valdžia, sutverta
Norvegų 100 guldSnų ....... $14.10
pereitą pavasarį Anglijos par
Olamhj 100 guldenų ........... $35.28
švedų 100 kronų ............... $23.40
lamento priimtu bilium, sutei
Šveicarų 100 kronų ........... $18.83
kiančiu Uisteriui savyvaldą.
Vokietijos 100 markių ........... 40c

Tikimąsi susitarimo ir toli
mųjų rytų klausimais. Dabar
yra svarstomi Cliinijos pasiū
lymai. Chinija reikalauja ne
tik
užtikrinimo nepriklauso
mybės ir nesimaišymo j jos vi
durinius reikalus, bet taipjau,
kad aiškiai butų nustatytas jos
stovis ir jos teritorijos, taip
kad neliktų mažiausios abejo
nes apie jos teritoriją ir kad
todėl jokia šalis negalėtų kė
sintis po kokia nors priedanga
užgriebti dalį jos teritorijų ar
teisių.

Debsas dar negreit bus Talkininkai mano taikinti
turkus ir graikus
paliuosuotas
KONSTANTINOPOLIS, lapk.
Prezidentas neduos pardono
industriniams
prasižengė 22. — Turkijos ambasadorius
liams, taipjau neskelbs vi Londone praneša, kad Anglijos
valdžia turi prirengusi tarpi
suotinos amnestijos.
ninkavimo pieną, kuris bus pa
WASHINGTON, lapkr. 22. duotas Graikijos ir Turkijos
- Papročiu yra, kad prezidentas nacionalistų valdžioms, kada
dėkos dienoje suteiktų pardo- sugrįš iš Washingtono nusi
ną daugeliui federalinių kali ginklavimo konferencijos Fran
nių. Kelis tok us kalinius pa- ci jos premjeras Briand.
liuosuos dėkos dienoje ir prezi
Žinia priduria, jog spren
dentas Hardingas. Vienok ta džiama, kad Graikai sutinka
po patirta, kad tarp tų kalinių, priimti liniją nuo Midia iki
kurie bus paliuosuoti, socialis Eros, kaipo rubežiaus liniją
tų vadovo Eugene V. Dobs ne Turkijos Europoje. Smyroai
bus, nors pirmiau ir buvo skel- butų duota autonomija su Grai
i biama, kad Debsas veikiausia kijos gubernatorium.
bus paliuosuotas dėkos dieno
Turkų oficialiuose rateliuose
je.
Gencralinlis
prokuroras pripažįstama apie sušvelnėji
Daugherty jau pe rengė sąra mą Graikijos reikalavimų, bet
šą kalinių, kurie, jo nuomone, sakoma, kad pasiūlytoji Grai
užsitarnauja
paliuosavimo. kų gubernatorystė Smyrnoje
Tas sąrašas jau yra įteiktas vistiek pasirodys veik neperga
lima klintis taikai.
prezidentui.
Šiandie kabinetas
svarstęs
apie prasi ‘kaltelius prieš karo
laiko įstatymus ir pritaręs pla
čiai amnestijai, kurią tečiaus
----- ,
turi ožgirti prezidentas.
Iš
Sakoma, kad prezidentas ne LONDONAS, lapkr. 22.
užilgo pradėsiąs svarstyti re Madras pranešama, kad 64 makordus karo laike nuteistųjų plahsai belaisviai liko užtroš
žmonių, tikslu suteikti jiems kinti, gabenant juos uždary
pardoną. Tuo tikslu jis pa tuose tavoriniuose vagonuose
reikalausiąs iš generalinio pro iš Tierur į Bellay. Kada va
kuroro trumpų sutraukų apie goną atidaryta 56 rasti buvo
jau mirusiais, o 8 mirė vėliau.
atskiras tokių žmonių bylas.
Oficialiniai pasakyta, kad ne Valdžia įsakė ištirti tą dalyką.
Kitas laikraštis sako, kad
bus skelbiama visuotinos am
nestijos politiniams kaliniams delei kįhisių Bombay sumiši
ir prasižengėliams prieš karo mų Valijos princui apsilankius,
laiko įstatymus, bet kiekviena jo kelionių po Indiją progra
byla Ims peržiūrėta atskirai ir mas tapo pakeistas.

64 belaisviai užtroškinti'

bus

duodami

tik atskiri par-

60 žuvo žemei nugriuvęs

donai.
Tečiaus tie žmonės, kurie
skelbė ir ragino prie “naikini
mo turto ir industrinių prasi LONIX)NAS, lapkr. 21. — Iš
žengimų” nebus
paliuosuoti. Rymo pranešama, kad delei
Tok u budu nebus paiuosuoti delx\sio pratrukime pasidarė
tie žmones, kurie tapo nuteisti žemės nuslinkimas nuo kalno,
kuris užgriovė Sicilijos mieste
greičiau už industrinę ir eko
nominę kovą, negu už politinius lį Falcone. 60 žmonių žuvo
prasižengimus.
'Kokiais yra tame žemės nualinkime. Debe
nuteistieji I. W. W. nariai ir sio pratrukimai sunaikino visą
Messma>-fi pygardą.
hitų unijų vadovai.
■* ——’
Pirmiausia ' domė bus at r——■■■1
kreipta į karinius nusižengė “Socialdemokrat as”
lius—-kareivius, kurie prasi Musų draugų savaitinis aikraitis
iš Kauno. Skaitykit vist
Japonija, kuri sakosi norinti žengė prieš armijos discipliną
padėti Chinijai, žinoma, tam ir reguliacijas ir tapo už tą nu
Gaunamas Naujien< b.
t
Kaina
smarkiai priešinasi.
teisti kalėj i man.
Sakoma, kad tarp Cliinijos ir
Japonijos jau įvykęs smarkus
susikirtimas slaptame konfe
rencijos posėdyje, bet amerikie
tis Elihu Root pasiūlęs komp
romisinį pieną, kuris nutildęs
ginčus. Vieton dešimties Chinijos reikalavimų jis pasiūlęs
keturius abelnus prinicipus, ku
rie nepanaikintų dabartinių sfe
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
rų jtekmių Cbinijoje.
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
Cliinijos delegatai yra labai
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk daunepatenkinti kompromisu. Jie
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žesako, kad tie keturi “principai”
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
išpildo veik visus Japonijos rei
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
kalavimus ir palieka Chiniją
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
naguose kitų valstybių ir pada
džiant į spekuliaciją.
ro ją vieta valstybių intrigoms
už įvairias “įtekmių sferas” ir
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
specialines privilegijas Chinijodžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
je.
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paJaponijos delegatai tvirtina,
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
kad konferencija turi apsirubeduoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
žinoti tik svarstymu dabarties
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
ir ateities ir neturi žiūrėti kas
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
buvo praeityje. Taigi, Japoni
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koKS tik
jos išvedimu, ką jau pasigrie
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
bei, tegul pasilieka. O Chini
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
ja kaip tik reikalauja panai
tuvos Prekybos Ir Pramonės Banko Kaune. Nau
kinti dideles Japonijos gautas
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
koncesijas Manžurijoj ir Mon
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
golijoj. Remiantics ta formusuomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo
la, kad negalima atsižvelgti į
Skyrių.
praeitį, konferencija galbūt ne
galės taii jau svarstyti šantunNAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
go ir kitų klausimų, nes tie da-.
lykai jau yra praeities, o ne da
1789 So. Halsted SL,
Chicago, DL
barties ar ateities klausimais.
b---------- L ......
j

Didžiausias
markių atpigimas

Sereda, Lapkr. 23 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

Didysis biznis ir darbinin- Atsišaukimas i visuomenę
CHICAGO, lapkr. 21.
ky reikaly tardymas Kaip žinome,
pasaulio karas,
Bažnyčių Pasaulio Darbuotes
Nagrinėjimo Komisija nesenai
paskelbė priedinį pranešimą
apie plieno darbininkų streiką
1919 m.; jame papasakojama
apie plieno korporacijų naudo
jimus slapukais, arba Šnipais
ir apie savo pastangas patar
pininkauti Jungt. Valstijų kor
poracijai.
Pranešime paduodama šimtai
originalių raštų apie apsimetu
sius darbinikais šnipus plieno
streike ir. pareiškiama, kad
“neatidalinama
priešunijinės

politikos dalimi yra plačiai iš
plėstos šnipybes sisteinbs”. ‘

“Pramoninė
šnipybė yra
randama tik Amerikoj”, sako
pranešimas. “Europoj šnipy
bė yra valdžios monopolija;
privatinis darbininkų šnipinėji
mas dideliu plotu nėra toleruo
jamas ten”.
Šnipas plieno kompanijų nu
samdytas,
pasak komisijos,
dirba kaip darbininkas, kalba
kaip darbininkas, leidžia nejau
kius gandus, kelia tautinę ne
apykantą ir įkalba pralaimėji
mą streikininkams; net savo
kasdien paštu siunčiamuose šni
piniuose pranešimuose jis pa
taria ne tiek mušeikas, kieK
įtaką miestų valdžių uždarinė
jimu viešų susirinkimų vietų”.
Komisija kaltina slapukus,
kad jie skleidė streiką laužan
čius gandus, ir priveda ištisas
ištraukas iš jų pranešimų da
romų tam tikslui, kad paro
džius jų rekordų netikrumą ir
benaudinguma.
Šnipinės Sistemos tyrinėji
mas buvo daromas ir kituose
Pittsburgo apylinkes miestuose,
o paskui ir Cbicagos-Gary apy
gardoj; buvo susekta išsišako
jimais į Ohio, VVasbingtoną,
New Yorką ir surinkta davi
niai, kurių tarpe yra origina
liai ’ dokumentai * nuo šnipinių
streiklaužių kompanijų, pasi
kalbėjimai) su dviejų šnipinių
firmų vedėjais,
priesaikiniai
laidymai ir teismo dokumentai.
Privedama dokumentai, kad
parodžius, ka p slapukai buvo
unijose ir kaip vienos agentū
ros vedėjas gyrėsi, kad “mes
tikimės galų gale kontroliuoti
net tas unijas, kurios pateko į
radikalų rankas jiastaraisiais
kebais metais’.’ Tas pats ve-

tinio komiteto narys esąs jų
žmogus.
i t
Komisija užbagia savo pra
nešimą smulkmenomis
apie
savo bergždžią pasistengimą
pėduoti Jung.
Valst. Plieno
korporacijos pirmininkui E. II.
Gary planą
patarpininkauti
streike.
Paduodama laiškai
pas Gary ir nuo jo.
paduodama komisijos pasta ngų istorija pritraukti
prie veikimo jos plieno prane
šimo patarimais ir nurodoma,
kad didelis pritarimas tiems pa
tarimams, kiek jie liečia ma
tomas reformas pramonėj, di
džiumoj tapo sulaikytas.

pridaręs visur
neapsakomų
nuostolių neaplenkė nei musų

ten, neminint padarytų ekono
minių pragaiščių, sunaikino ir
visas kultūrines įstaigas, visus
žinijos
sandėlius ir pagalios
privedė kraštą prie dvasinio
badavimo.
Pastaruoju laiku ateinančios
žinios ne iš vienos vietos ir ne
nuo vieno asmens beveik vienu
balsu šaukia, kad Lietuvoje
dabar didelė stoka dvasinio i>cno — spaudinio žodžio, knyguTatai SLA H-ras Apskritis
savo suvažiavime spalio 10 die
ną š. m. atsižinojęs, kad SILA
I-mas Apskritis jau yra nuta
ręs ir veikia reikalu siuntimo
knygų Lietuvon, nusprendė pri
sidėti prie to darbo ir išrinko
tam tikra komisiją, kuriai pa
vesta rinkti nuo geros valios
žmonių visokio turinio knygas
ir bendrai su SLA 1-muoju
Apskričiu siųsti Lietuvon.
Dellogi prašome visų lietu
vių, kurie tik turėtų atliekamų
knygų, aukoti jas šiam reikalui.
Siunčiant mums knygas visa
dos reikėtų pridėti jų sąrašas
ir pažymėti vertė. Knygas rei
kia siųsti bet kurio komisijos
nario vardu, kurių adresus čia
paskelbiame:
P.
Akstinas,
3033 W. 41-st St., Chicago,
III., arba B. Barniškis, 712 E.
95th St., Chicago, III arba A.
F. Kazlauskas, 3247 S. Emerald
Av., Chicago, 111.
Tikėdamies, kad visuomene
suprasdama reikalą mielai šitą
musų darbą parems, tariame
išanksto jai ačiū!

ta šalis bando išvežti išdirbi
nius ir įvežti maistus. Rinkų
išdirbiniams pradeda trukti.
Didėsės išdirbystinės Europos
pramonės turi visas rinkas, ko
kias jos galėjo kada rasti. Ši
tos sąlygos gali tik blogėti, o
ne gerėti. Neišvystytosios ša
lys pamažu išsivysto. Darbo
vyksmai vis bus gerinami, ma
šinos daugės ir tobulės; ir kas

džiama įstatymais. Kada milionai šalę alkio įgis supratimų
tų nutolusių priežasčių, nuo ku
rių jis paeina, tąsyk jife praša
lins visas kliūtis jo malšinimui.
__ . _ . — — - ■ . - -■ - ---

Didelės katastrofos renkasi
politinėj ekonomijoj ir jų ne
galima ilgiau ignoruoti. — Be
turčiai skaito savo jiegas ir
mato, kad jie tampa stipresni
negu turčiai. Jie prisižiūri tur
tų šaltiniams ir mato, kad spe
kuliavimas, išnaudojimas
ir
pavcldėjystė nedaugiau yra pa
teisinami kaip apiplėšimas ir
vagyste; bet pastarieji yra bau-

PANEDRLIA1S: — “Dancing Contest”;
SEREDOMS: — “Singing and Hat Contest”;
PĖTNYČIOMS: — “Bazaar”.
Utaminkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.
Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.

Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedelioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

BOHEMIAN-AMERICAN HALL
1438-40 VVcst 18th Street, Netoli Ashland Avenue

šiarrva koncerte dalyvauja gabiausios lietuvių spė
kos, kaip tai: p-nia L. Sabonienė, p-nia M. Janu-

šauskiene, p-nia V. Bružienė, p. K. Sabonis, p. P.
Stogis, p. A. Olis, p. M. Juozavitas, p. J. Rakaus
kas, p. Laubartas, p-le S. Kiriutė, p-lė Jonaičiutė
ir kiti.
Jie šaukiasi plačios visuomenes parėmimo.. Jūsų at
silankymas suteiks jiems paramą. Pasibaigus kon
certui, šokiai ir “Parcel Post” iki vėlybos nakties.
,
Kviečia visus,

DIDŽIAI IŠKILMINGAS VAKARAS

BALIUS SU DVIEMS ISLAIMEJIMAIS

Rengia

Gramofono ir laikrodėlio. t
y Rengia
DRAUGYSTĖ ŠVENTO PETRO No. 1
Ketverge, Lapkr.-Nov. 24, 1921
A. BLINSTRUPO SVETAINĖJE,
4501 So. Hermitage Ave.(
Pradžia 5 vai. vak.
Įžanga 25c ypatai

METINIS IŠKILMINGAS

KONCERTAS
Rengia

L S. S. VIII RAJONAS
Ketverge Lapkričio 24 d. Padėkavonės dienoje
M. Meldažio svet. 2244 W. 23rd PI.

Mylintys išgirsti programe dalyvaujančius dainininkus ir links
mai praleisti vakarų, kviečiamo visą Chicagos ir apielinkės,-Hčtuviška
visuomenę atsilankyti.
Šis koncertą^ bus labai įdomus tuomi, kad
jame dalyvauja geriausios muzikalus spėkos:
1.
2.
8.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

P. Grigaitis, kalba.
Žydų socialistų dainininkų draugija po vadovyste d. šeifer.
Slavų socialistų dainininkų ratelis po vadovyste d. Bubynečiak.
F. Bellandi, baritonas, iš italų operos, akomponuos muzikos moky
toja Miss L. iKimi.
Broliai Briedukai.
Duetas: Požarskis ir Pivoriūnas.
Solo Požarskis.
Diologas M. D. ir A. Kaušelaite.
Extra J. Uktveris.
Pirmyn Mišrus choras, S. Dilius.
Lietuvių socialistų vyru choras, S, Dilius.
Solo M. D.
Rūsty Balalaikų Orkestrą.

Įžanga 50c. (su kares taksais)

'

♦

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrfnk* ir
ketvergų. Nerišlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd gt„ kert* Leavitt St.
Te le phone Canal 2552.

"VIENYBE”

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 piimo morgoėiaus ant lengvų ifiygų.

"TARKA”

Po koncerto šokiai, Muzika Balako.
Visus kviečia KOMITETAS.

Tel. Randolph 2898

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

A. A. SLAKIS

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

ADVOKATAS
Ofisas vidų rudes tyji
A8SOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų,
Panedlliais iki 8 vakare.
Hemų Tel.: Hyde Park 8391

.Vienąs Šeras $10.
Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti vlšokių knygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
81 Bo. La Šalie St. Room 324

Reika/aukitc platesnių informacijų apie viską, rašykite mums laiškus, reikalaukito musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.

Tel. Central 6891
Vakj 812 W. 83rd St„ Ckcage
TeL Varde 4681.

Su visbkiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

ADVOKATAS

S. W. BANES
1311 Kector Bailding
79* Weat Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted Si.
Tartis 1015. Vai.: 6 iki • vak.

LITHUflNIflN
VIENYBE BUBI. 60.
193 Grand St. B
Brooldyn, N. Y.

§
§s

KUCHINSKAS

Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir tt.

EINA DU KART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur Ir turi
juokų skyrių

Pradžia 6:00 vai. vak.
Įžanga su padėjimu drapanų 50c. ypatai.
Visus kiečia Komitetas.

Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti musų rengiaman iškilmirfgan
vakaran. Linksmai laiką praleisit ir su draugais pasimatysit.
Kviečia Komitetas.

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

pigiai ir gražiai.

Ketverge, Lapkričio-November 24, 1921
PulasklO Svetainėje, 1715-17 So. Ashland Avė.

Įžanga 35c. ypatai

Miesto ofisas:
127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,

Įvyks

PATARIMUS

ADVOKATAS

"VIENYBES"
SPAUSTUVĖ

Lietuvos Našlaičių Gelbėjimo Komitetas.

TEISIŲ

K. GUGIS

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIETUVOS

Pradžia 6:00 vai. vak.

ADVOKATAS

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

METINIS BALIUS

\

Kl. Jurgelonis
DUODA

Pradžia 8 valandą vakare.

32nd PI. ir Auburn Avė.

« ’ '
lot
Valandos 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utai,, Ket. ir Sub. iki 9 vakare
Ned : iki 3 po pietų.

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

— ĮŽANGA: ===========

Ned., Lapkr.-Nov. 27 d., 1921

Draugystė Šv. Petronėlės
I
Padėkos dienoj,- Lapkr.-Nov. 24,1921
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ,

.i

809 W. 35th
St, arti S Halsted St
ilel Boulevard 611

.... — -

DIDELI KONCERTĄ

Max Nardau 1883 m. pasakė:
“Jau dabar pasauly visur žmo
nes dirba daugiau negu reikia
ir padaro daugiau negu rei
kia. Mažne kiekviena civilizuo-

laivo

A geniurA
VIENYBE

— rengia —

Nordau’o pranašybė. >

r MICKIEVICZ, Ved.

SENIAUSIA

MILDA TEATRAS
3140 South Halsted St.
---------- -ĮVAIRUMAI:

EUROPEANSjMERICAN gUREAU

Kur seniausia,
Ton goriausia.

LIET. NAŠLAIČIŲ GELB K-TAS

—P. Akstinas?

Pradžia 6 vai. vakare.

m

“Paimt visus daiktus vicšon
nuosavybėn jų rinkėjui numi
rus, pasidarytų baisus visuo
meninis fondas, nei kiek ne
pakenkiant individinei savybei”.

Kur vienybė,
Ten galybė.

Tel, Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAIi
p
p

8

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimų, narių silpnumų, reumatizmų,
paralyžių 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 Milvvaukee Avė.,
Chicago, III
Phone: Humboldt 5849

Liet u via Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofise valu nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn SL
Randolph 3899
MAURICE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
*
Seeley 3670

ANTANAS A. OLIS
(Ol»zewski, J r.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose
Miesto Ofisas:

Balius su Programų
i

Didžiausias, atsakomingiausiaa ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St„ Chicago.
Tel Blvd. 9836

Rengia

ADOMO IR JIEVOS DRAUGYSTĖ

Padėkos Dienoj,. (Thanksgiving Day),
Lapkričio-November 24 d., 1921

MILDOS SVETAINĖJE,
So. Halsted ir 32-ra gatvė
A
Svetainė atsidarys 5^al. vak.

Programas prasidės 6:30

Programe dalyvauja sekamos scenos žvaigždės: p-ni P. Maliorienė, p-lč A. Grušiutė, M. Dundulienė ir kitos. Po programui gražus balius, Laimės stotis (Parcel Post)
ir apelsinų ir saldainių šokis, šilti užkandžiai ir gardus gėrimai.

Įžanga 45c ypatai.
širdingai kviečiame visus: senus ir jaunus, mažus ir didelius atsilankyti ir meld
žiame nepavėluoti.
KOMITETAS.

7 S. Dearborn St., Room 1040

Telefonas: Central 1774
Vakarais: 3251 So. Halsted St.

Telefonas: Boulevard 553

Tejephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Didelis Metinis su dovanoms Balius
Rengia
FEDERACIJA LIETUVIŠKŲ KLIUBŲ

||

Ketverge, Lapkr.-Nov. 24, 1921 |||

Douglas Park Auditorium j
Kedzie ir Ogden Avės.

Įžanga 50c su karės taksais
Pradžia 7:30 vai. vak.
Dovanos: Sidabrinis puodas bus dovanotas diMuzika F. JERECKIO.
džiausiai grupei
KOMITETAS.

Seredą, Lapkr. 23 d., 1921
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Savaitinė Biznio Apžvalga

Pamėginkite naujo.

TIK

Pastabos apie biznio
eiseną
Namai ir lotai. — Keletas sa
vaičių atgal mes perspėjome, jog
napių kainos pradės eiti žemyn
ir davėme patarimus kas daryti
laukiant namų kainų nupuoli
mo. Nuo to laiko namų kainos
jau šiek-tiek nupuolė.
Įvykęs kainų nupuolimas yra
tačiaus labai mažas. Mes laukia
me, jog neužilgo prasidės dides
nis kainų puolimas, kurį kiek

■

■■

. .........

vienas pra'les matyti. Todėl mes
dar sykį patariame visiems prie mokėjo 3% mėnesinių diviclen-

rio. Iš šios auksinės žemės vie
no tono gaunama aukso ir si
dabro vertės $12.50. Toj žemėj
esą taipgi ir vario.
Jonas Ilgaudas, sulig laikraš
čių pranešimais, yra vyriausiu
darbų vedėju. Du miesteliai, ties
kuriais tos kasyklos randasi, bū
tent, Lake City ir San Juan,
daug tikisi iš Colorado kompa
nijos. Lake City laikraštis “Silver World”, linkėdamas pasise
kimo J. Ilgaudui, tikisi* kad iš
jo kompanijos prie išmintingo
kapitalo suvartojimo išsivystys
didelė įstaiga, kuri bus svarbi
visai Colorado valstybei.

Markeli) Kainos.

IVCUŠ

V4V1

The Slock Yards Savlngs

150 tonų žemes kasdien.

4162 So. Halsted Street
Chicago, Illinois.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
N E W YORK, N.Y.

<J DWOADWAY

Tiesi kelionė i LIETUVĄ PER PILTAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Uetuviai važiuodami i Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir IJepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
ESTONIA ----- Lapkr. 23
POLONIA . ....... Gruod. 7

L1TUANIA ....... Gruod. 2
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.

Atsakymas:
VVichita Royalty kompanija
tapo suorganizuota, kaipo trustas, pereitais metais, taigi yra
labai jauna. Ji užsiima supirki
mu teisių gauti nuošimtį nuo
gaunamo iš žemės aliejaus Texas valstijoj. Ką jie gauna už saDIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted SL,
CHICAGO, ILL.

Genora’la

Kontraktorfns Ir
badavotojas.
Būdavoj amo ir tatooao.

1401W. 47th St,

CHcage

Tik-ką atidarytas.
TIKROS FRANKLIN COUNTY ANGLYS.

$7.00 tonas

Lump, Egg arba Nut

RELIANCE COAL CO.,
2255 South Ashland Avė.
Telephone: Canal 933.
Musų kostumeriams ir draugams: — Reikalaukite
savo dealerio, kad pristatytų musų anglis.

Pasekmingiatisis

Išradimas

— nuo —

Gimines* Lietuvoje

PLIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos
odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken
kimą.
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmės užtikrintos — Egzaminavimas veltui.

LAUKIA JŪSŲ KALĖDINĖS DOVANOS.
Ar pasiuntei jiems norą keletą dolerių?
Ar pasinaudojai proga kol žemas kursas markių ir pirkai draftą sau?
Jeigu dar ne, tai ateik į

THE THOMAS’ H AIR & SCALP SPECIALISTS
300-1 Garrick Bldg.,
64 Węst Randolph St.,
Chicago, III.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.
Phone Central 5851

UNIVERSAL STATE BANKĄ.
Čia gausi greitą, teisingą ir užtikrintą patarnavimą, pagal žemiau
sio dienos kurso markių.

A NJrri VYRAI
11 v I 1WY1.

Už visai mažas lesąs, suteikiama g
eriaU8is gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėjo, todeL gali būt gera vieta ir tamistai.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fyzišką tvirtumą.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį
“Ačiū gydytojui U
leidimą nuo Illinois Valstijos.
išgydymą”.
85 South Dearborn St. kumpas Monroe, Crilly Building, Chicago,
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

NELAUK. NAUDOKIS PROGA DABAR.

Perviršis
$50,000.00

Kapitalas į

UNIVERSAL STATE BANKAS
yra

Parankiausia ir Saugiausia vieta
Jūsų pinigams.
Tad, jeigu dar neturi šio Banko Knygutės, įgyk ją nelaukus ilgiau
ir naudokis nuošimčiais.
Šis Bankas, kaipo Didžiausia ir Tvirčiausia Valstijinis Bankas Ame
rikoje duoda pilną užtikrinimą visiems.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos V

BANKO VALANDOS:
Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų. Vakarais: Utaminkais
f
nuo 6 iki 8:30 ir Subatomis visą dieną iki 8:30 vai. vakare.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.,

Kainos

Iluftlos yra įsoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku siitaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniausiaiypatai.

Goki 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.

u.s.w>trnr ovf Rf C/
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AlCOHOI

•

PRAMOTU

HEALTH Y SCALP
l,UXURIANTHAIR
CQMlNtS.5HUIU OZ5

Aptiekoso
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusimo
por pafity
tiesiog iŠ
labaratorijos.

DENTISTAS

Egzaminavimas veltui

Dr. Frank Satten
Kampas 47-os ir Halsted St.
<

brooklyn

NFVVYORK

U RUSIJOS
Perslkill nao 8412 So. Balited St
>o No. 8318 So. Hatotedl St.
Morai liatuviama Hnamaa par M
■n*tu k»lp<> patyrę, gydytąją..

Būtinai
reikalau
kite

nirraa

Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
vatobaženklis.

Chicago, UI.

Kojol

ir akuierig.

dydt aitriai Ir chronllkai Uju,

▼yrą, motorą ir vaiką, patai aaajauRiafl metodas X-Ray Ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1825 W.
18th St., netoli Ftok St.
VALANDOS! Nes 18-11 >istą,
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talaphoaali
Naktimis: Dresel
858 - Drover 41M
GYVENIMAS: 9313 S. Halsted St.
VAL.I 9—18 ryto ir 8—9 vai. vak.
--------------------- ------------------------- >

Kojy šutimas
yra liga
Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidrosis ir bromoidrosis.
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:
j 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.

■____________ /

■-

jTsįr’DR. HERZMAN^K

Šitokio
pakelio.

h.AD.Rianrp&co
‘•BiAh TtRMIHĄL HLOG 5

Numažintos

■ m ąuiaumium
T. FuAlmao

A.SHUSHO
AKUSERJCA
Tariu patyrimą
motorą ligose; ru*
postinirai
priiiąrio ligone Ir kudikj laike ligos.
10929 8. Stato 81
Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spindu!iai
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.

Y)R. CHARLES SEGAL

išgydo kojas

Praktikuoja 15 Metai
Ofisas
1729 So. Ashland Ave^ > labM
Chicago, BHboIs.

nuo šutimo

Specialistas džiovos
Moteriški, Vyriški Ii
Vaiką Lirą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8180 vai.
vakaro.
Nodšliomis nuo 10 rak
valandos ryto iki 1 vai. po pie*.
Telefonas Dresel 2880

Gausite nusipirkti visose
aptiekose.

Jeigu apticka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš->
dirbėjams adresu:
Bingol Chemical Co.,

2816 So. Michigan Avė.,
Chicago, III.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Phono Boulevord 6301

ANTANAS GREDUŠKA

Dealerių Anglių Kiemas

Atdara kasdien nuo 12 iki

Prie darbavietės yra “Black
le nieko gero nėrinio. Iš jų var
7 vai. vak.
Wonder
”
kasykla,
kuri
turi
auk

giai galima laukti, kad markės
Veltui neturtingiems.
sinės
žemės
gįslą
50
pėdų
stotuojaus pradėtų žymiai kilt.
Kalbama lietuviškai.
KI. Jurgelionis.

Apie VVichita Royalty Co.
Klausimas:
Gerb. biznio vedėje:
Prašau tamstos išreikšti savo
nuomonę apie tą kompaniją, ku
rios dokumentus čia prisiunčiu,
tai yra, VVichita Royalty Co.
Aš matau Jus kožną seredą
apie biznį aprašant. Aš norėčia
ir apie tą kompaniją Jus nuo
monę matyti.
Su tikra pagarba,
Rakuzas,
Chicago.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siamo vaisto idčtos,
su priemaiša priimniai Švelnaus
kvčpalo.

STOPSDANDRUff

*

KLINIKA.

Klausimai ir Atsakymai

Nanjamo mėlyname pakelyje.

- (

ūmų

Colorado kompanija prade
jo veikti

markių. Tos skaitlines galų ga

~

Bu užregistruotu vaUbnženklluSuT. Val»t
l'ateutu Biure.

Kl. Jurgelionis.

to rengties. Kas turi namus nu dti, bet ar ilgai taip tęsis, ne
sipirkęs spekuliacijai, tegul ge žinia.
rinus juos parduoda dabar. Kas
šiuo laiku labai daug yra spe
turi morgičius ant naujų namų, kuliacijos aliejaus Šerais, rendorods gerai padarys nuo tų mor- mis ir “teisėmis.” Mes apskri Ant tu'lų dalykų vakar Chigičių pasiliuosavęs. Kas pasielgs tai nemanome, kad tai butų ge- cagos marketo kainos buvo sepagal musų patarimo, tas se ras pinigų indėjimas, ir pabrė- karnos:
kančiais metais pamatys, jog ne žiame, kad tai yra tiktai spe-! SVIESTAS — Creamery eks
suklydo.
kuliacija. Patartina yra prisilai tra 44c., centralizuotas 37Uc.,
ladles 31 ir Sl^c., kaina retaišiuo laiku, nors tai yra vėly kyti saugaus pinigų indėj imo.
liniams; ekstra viedriukai 47 c.,
bas ruduo, naujų namų staty
spaustas 49c.
mas eina gana smarkiai. Iš su
Apie Co-operative League
KIAUŠINIAI — švieži pir
rinktos statistikos matos, jog šių
of America. .
mieji 50 ir 53c., paprastai pirmetų Spalio mėnesyj naujų na
mų buvo pradėta statyti beveik
Klausiantiems apie Co-opera- mieji 42 ir 46c , maišyti lotuose
dvigubai daugiaus negu perei tive League of America nuro- 48 ir 52c., ekstra sudėti balto
tais metais tuo pačiu mėnesiu. dome,
____ jog platus paaiškinimas medžio dėžėsna 58 ir 59c., mar... •
' • v • z-%
_
Nupuolęs tiktai fabrikų staty-‘apie tą lygą buvo tilpęs Naujie- giukai 26 ir 28c., purviniukai 28
mas. Kada namų statymo med- n()S rugpiučio 3 d. Del vietos ir 30c.
žiaga dar labiau atpigs, tai dari8t0]ę0S čįa jo negalime šiandien! GYVA PAUKŠTIENA — Kur
daugiaus bus statoma gyvena-. pakartoti, bet gal pakartosime kės 37c., vištos 20c., pavasari
niai 17c., gaidžiai 13c., antys
mųjų namų. Tas tiesoginiai nu- kitą seredą.
muš senųjų namų dabartines
23c., žąsys 22c.
Kl. Jurgelionis.
NEGYVA PAUKŠTIENA —
kainas. Ateinantyj pa vasaryj
prasidės tikras namų statymo
Kurkės 44 ir 46c., vištos 19 ir
20c., gaidžiai 14 ir 15c., pavasa
sezonas.
Del tų pačių priežaščių, dėl
riniai vištukai 17 ir 18c., antys
kurių namai atpigs, mes laukia
26 ir 27c., žąsys 22 ir 23c.
me, kad vėliaus pabrangs mie
stuose lotai. Todėl mes pataria
Colorado Consolidated Mining
me dabar nesipirkti namų, bet
pirkties tuščius lotus. Kitais me and Power kompanija, kurios Pažinimui ligok ir gydymui
visokių ligų:
tais^ galima bus tuos pačius lo organizatoriais Chicagoje buvo
pp.
Jonas
Ilgaudas
ir
Dion
Gertus arba brangiau parduoti arba
Vyrų, moterų ir kūdikių
aldine,
šį
nidėnį
pradėjo
darbą
ant jų pigiau pasistatyti namus.
Vedama štabo
ant savo žemės, prisirengiant
Vokietijos pinigai. — Pereitų prie elektros stoties pastatymo WEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
dviejų savaičių bėgyje Vokieti ir aukso plovimo.
Kaip rašo Denvero laikraštis rytinis kampas Hoyne Avė.
jos valdžia atsispauzdino dar
pustrečio miliardo popierinių “The Rocky Mountain News”,
Modemiškas būdas
markių. Tuo pačiu laiku vienok šiuo tarpu Colorado kompanija
ligos pažinimui.
turi
45
darbininkus,
kurie
taiso
Vokietijos valdžiai pasisekė pa
Talpinasi ęerai įrengta
didinti savo.auksų (bulioną) ant ir rengia darban kompanijos bu310,000 markių. Iš kitos pusės, dinkus. Iki šių metų pabaigai Laboratorija ir X—Ray.
vienok, depozitų skaičius pasi busianti intaisyta darbavietė,
Gydoma namie ir ligonbudaugino ant septynių miliardų kuri gulėsianti išdirbti auksą iš tyj.
llVlliailVllJL^,

Pas mus, nes šis bankas turi didžiausi
Kalėdinį Taupymo Kliubą Chicagoj.
Yra dideliu todėl, kadangi musų būdas
yra labai lengvas kiekvienam ir visiems
įstojimui.
Kalėdų Taupymo Kliubo narystė nieko
nekainuos, bet užtikrins šiame banke gra
žią pinigų sumą Kalėdoms ir niekad nepražudysi padėjęs kelis centus į savaitę.
Ateik ir paklausk bile viršininko, kad
paaiškintų tamistai planą.

B
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Ruffles

■■i

■

vo Šerus, tą sudeda į tas “tei
ses”.
Kompanijos vyriausiu
“globėju” yra R. R. Robertson,
Texas valstijos gyventojas, kurs
pats turįs nemažai pinigų, tik
nežinia kiek. Gatavų pinigų
kompanija turinti labai nedaug.
Jos mėnesinės įplaukoj yra ma
žos. Savo Šerų iki šiol ta kom
panija pardavusi už $99,000 ir
skolų užtraukusi apie $33,000.
Kompanijos-gi bėganti apyvarta
arba veikiamasis kapitalas sie
kius vos kokios trylikos tūk
stančių dolerių. Apie patį R. R.
Robertsoną žmonės atsiliepia
ererai. Tai tiesa, kad kompanija

Veli

CENTUS

I SAVAITE
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Nckcntėkit nuo

4631 So. Ashand Avė.

PILĖS

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

Tūkstančiai kentėjusių nuo raudo
nosios gyslos (pilė) visoje šalyje sa
ko mums, kad Pixine Pilė Gyduolė
geriausiai padaryta, nei kita kokia.
1 Greitai gydo, lengvai ir visiškai išgy
do seniausius bei didžiausius sirgi
mus. Nei gydytojaus išlaidos, nei
skausmas. Pixine Pilė Gyduolė yra
pagaminta įžymaus gydytojo ir pa
sekmingai pats naudojo per daugiau
kaip 33 metus. Tai yra produktas,
kuris išmėgintas pertikrino savo ver
tybe. Rašyk reikalaudamas tuojaus.
Pats išmėgink, pats persitikrink kaip
kad kiti padarė, kad Pixine Pilė Gy
duolė yra vienintelė prašalinimui rau
donosios gyslos ant visados. Jei ne
busi užsiganėdinęs, nieko nekainuos,
nes pinigus greitai sugrąžinsime.
Prisiųsk $1.00 Money Orderiu už di
delę triubą Pixine Pilė Gyduolių. Bus
pasiųsta tuojau Čystame pakelyje.
The Pixine Co. Ine., 5762 F Paw Avė.,
Troy, N. Y.

Tel.: Yards 994

.

j
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Tat Auatln 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.
Kątik augriio Ii Californijos Ir
Vii tųs savo praktikavimą po No.
1208 W. Barrison St
Valandos: 8—13 kasdieną tr 6—•
vakaro išskiriant nodildioniua

Telefonas i Boulevard 7040

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentlstaa

98 9 W MIHJB H MM B N ■ M B N N VI

Waukegano
Lietuviai—

„

BBBB

DR. M. STAPULIONIS

L

Gydąs be gyduolių ir be operaciją
3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro
Tel.j Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 0 rak.
Tol.i Canal 279

........ —

■■ ■/

DR. C. K. KLIAUGA ’
Norėdami SIŲSTI PH IGŲ
DENTISTAS
1821
Se.
Halsted
8t., Chkage, DL
savo giminėms LIETUVON,
kampas 18th St.
kreipkitės į J. E. Bruževi- Valandos i 9—12 ryto ir 1—I vak.
Phono Canal 287
L
Čiaus aptiekę:
Telefonas Pullman 886
WAUKEGAN
PHARMACY,
DR. P. P. ZALLYS
Uetevys Dantistas
1005 Marion Street,
10801 So. Michigan Av., Roeolnnd.
Waukegan, III.____
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
■no 1 po pietą Dd 9 vakaro.

napjiknos, cMeago, m.
IMU*'

>>•

-V*,

-h

nori valdyt Europą. Tuo
NAUJIENOS
tikslu ji ne tiktai ginkluoja
The Lithuanian Daily News
si namie, o ir verčia ginkluo
Publishod Daily azeapt Sunday by tis Lenkiją ir kursto vaidus
th« Lithuanian Newa Puh. Co., Ine.
tarpe atskirų Europos val
Editor P. Grigaitis.
stybių.
1739 SO. HALSTED ST., Sulaikyt Franciją nuo tos
CHICAGO, ILLINOIS.
militarizmo politikos galėtų
Telephone Roosovelt 8500
Amerika — jeigu ji norėtų.
Amerikai reikėtų tiktai at
sisakyt skolint pinigų Fran
cijai, ir ji turėtų išsižadėt
Subscription Ratoai
$8.00 per year in Canada.
svajonių apie Europos val
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
dymą.
Entered as Second Clasa Matter
March 17th, 1914, at tho Post Office
of Chicago, III., under tho act of
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago,
III. — Telefonas i Roosevelt 8590.

Užsimokėjimo Kainai
Chicagoje — paštui
Metams __
. i i $8.00
Pusei metų
.
4.50
Trims mėnesiams
2.25
Dviem mėnesiams ............... — 1.75
Vienam minėsiu!
ę
1.00
Chicagoje — per neiiotojusi
Viena kopija ___ ..... ,
Savaitei
Mėnesiui
.

-

į

03
18
75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paštu:
Metams
$7.00
Pusei metų____
..... 4.00
Trims mėnesiams ___ , ,
2.00
Dviem mėnesiams ,
, 1.50
Vienam mėnesiui
......
.75
į

Lietuvon ir kitur užsienluoaei
(Atpiginu)
Metams
.
$8.90
Pusei metų
4.50
Trims mėnesiams - — 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Francuos
militarizmas.

Apžvalga

Nuo nuolatinio Naujienų korespondento
KUNIGO.

Klaipėdos kraštas
......... ..

Nau\a avantiūra.

Laikraščiams ir
riems žmonėms tapo išsiun
tinėta laiškas, kuriame pra
nešama, kad per Kalėdas
j vyksiąs New Yorke suva
žiavimas įsteigimui naujos
komunistų partijos. Po laiš
ku pasirašo “American Labor Alliance”, “The Workers Council of the U. S. A.”
ir keletas įvairių tautų atei
vių organizacijų. Tarpe žmo
nių, kurie daugiausia dar
buojasi, kad sušaukus tą su
važiavimą, pažymėta pirmo
je vietoje tūlas Elmer T.
Allison ir buvusis “Chicago
Socialist” redaktorius, Louis
J. Engdahl.
Šitie elementai yra žino
mi, kaipo nesubrendėliai, ku
rie per dvejetą metų nežino
jo, ko jie nori ir ką jie turi
veikti. Skįlant Socialistų
Partijai, jie neprisidėjo prie
komunistų, bet, pasilikę par
tijoje, jie varė komunistinę
propagandą. Pagalios, jie
pasitraukė iš partijos, įsiti
kinę, kad didelė didžiuma so
cialistų nepritaria jiems ir į
Maskvą su jais nekeliaus.

Wąshingtono konferenci
joje Francijos atstovas,
Briand, pasirodė kaipo la
biausia neprielankus nusi
ginklavimui. Jisai laikė ilgą
ir karštą kalbą, kurioje įro
dinėjo, kad Francijai gresiąs
. baisus pavojus iš Vokietijos
Dabar jie sumanė tvert
ir Rusijos; ji todėl turinti
būt prisirengus, turinti lai naują komunistinę partiją
— tuo laiku, kada visiems
kyt didelę armiją.
pasidarė aišku, kad komuni
P-o Briand’o pasakos apie stų idėjos subankrutijo;
Vokietijos ir Rusijos pavo
kada net pats Leninas prisi
jingumą yra akių dūmimas.
pažino, kad komunistinis
Vokietiją sąjungininkai juk
eksperimentas Rusijoje ne
beveik visai nuginklavo, o
pavyko. Suprantamas daly
Rusija yra galutinai nusilpkas, kad iš tos jų partijos
nus delei bado sodžiuje ir in
nieko neišeis.
dustrijos suirimo miestuose.
Jų bijotis Francijai nėra jo Engdahl ir kiti jo vien
kio pamato. Bet Francija, ži minčiai turėtų pasimokinti
noma, ir neturi tos baimės, iš savo pranokėjų patyrimo.
apie kurią pasakoja jos Pirmoji komunistų partija
premjeras. Ne apsigynimui viešai pareiškė, jogei per
ji nori turėt didelę armiją, o dvejus metus savo gyvavimo
ji nieko neatsiekė. Nesenai
užpuolimams.
Francija šiandie nori loš ta partija permainė savo
ti Europos kontinente tokią taktiką ir pamėgino dalypat rolę, kokią pirmiaus lo vaut rinkimuose New Yor
šė kaizeriškoji Vokietija. Ji ke, bet pasirodė, kad darbi

MELAGIŲ DĖDE.
■

■
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“Draugas” vėl rašo:

“Leninas aiškiai nurodo,
kad jis- Rusijoje mėgina įvesti socializmo tvarkų, to
kių, kokių sekelbia ir musų
socialistėiiai.
Reiškia, kad
Leninas pats yra stipriausia
socializmo galva.”
Kad Leninas esąs “stipriausia
socializmo galvą”, tai rašo ne
tiktai klerikalų laikraštis, o ir
visi mūsiškių komuųistų orga
nai. Bet pastarieji vis dėlto
ne tiek daug meluoja, kadangi
jie nepripažįsta, jogei Lenino
vykinamoji tvarka esanti tokia
pat, kokios nori socialistai.

. .....

BOLŠEVIKŲ TERORO AUKA.

Europos laikraščiai rašo, kad
Tifliso kalėjime pasimirė Dr.
Parmen čičinadze, įžymius Gru
zijos socialdemokratų partijos
narys.
Niabašhinkas pradėjo akty
viai dalyvauti socialdemokratų
partijos darbe nuo 1896 metų.
Garo valdžia suėmė jį 1903 me
tais ir paskui ištrėmė iš Kau
kazo srities. 1905 metų revo
liucija davė jam galimybes su
grįžti Gruzijai). Tenai jisai
daug dirbo partijoje ir buvo
išrinktas į Kaukazo srities ko
mitetų. Už keturių melų jisai
vėl buvo suareštuotas ir po ilgo
kalėjimo vėl turėjo keliauti iš
trėmimam 1917 metų revoliu
cija užtiko jį Rostove prie Do
no, iš kur jisai buvo pasiųstas
delegatu į “demokratinę konfe
rencijų” Petrapiliu, tų pačių
vasarų.
Gruzijai pasiskelbus nepri
klausoma respublika, drg. Cičinadze buvo paskirtas vidaus
dalykų ministeriu socialdemo
kratinėje valdžioje, o vėliaus
užėmė apsaugos ministerio vie
tų. Šitoje vietoje jisai išbuvo,
iki bolševikai užpuolė ir užka
riavo Gruziją. Jisai žinojo1,
koks likimas laukia jo po bol
ševikų valdžia, bet jisai neno
rėjo apleisti šalį. Maskvos oku
pantai netrukus suėmė jį kartu
su šimtais kilų draugų ir įme
tė į kalėjimų. Jisai buvo pri
pratęs vargti carizmo kalėj i-

(Tęsinys)
Santykiai Didžiosios Lietuvos mus Antanta nori suburti su
Lenkija, nori užmesti kilpą ant
. su Klaipėdos kraštu.
kaklo, toji pat kilpa pasmaugs
Lietuvos valdžia santykiuose ir Klaipėdos krašto demokrati
su Klaipėdos kraštu daug ką ją drauge su mumis. Visa tai,
pražiopso ir nesugeba nutiesti ir daug kitų dalykų yra bend
savos linijos, — tai aišku. Visi rų ir aiškių, tik kode! taip ne
Didžiosios Lietuvos pliusai yra lemtai užmiršome vieni kitus,
tame, kad pats gyvenimas vei —visai nesuprantama. Apie ta
kia jos pusėn ir skina kelią tų butų galima daug prirašyti, bet
dviejų kraštų
susiartinimui.
atidėsime kitam kartui.
Vidujinės Klaipėdos krašto pa
jėgos besikunkuliuodamos atsi
Lietuvos Socialdemokratų
kreips į tą kelių, kuris veda
darbas.
Lietuvon, nes kitos išeities nė
Tuo tarpu turiu pasakyti,
ra. Didžioji Lietuva gali duoti
viską ekonominiu žvilgsniu, ir kad visų šitą santykių nustaty
todėl klaipėdiškiai, pradėdami mo darbą jau esame pradėję
tai suprasti, ir kreipia savo akis dirbti. Iniciatyva išėjo iš Klai
Kauno link; tik reikia mokėti pėdos krašto darbininkų, —mes
ištiesti ranka ir atsakyti į tuos ją palaikome, remiame ir rem
klausimus, kurie yra neaiškus sime. Ir šitame klausime Lie
tuvos Socialdemokratų partijai
Mažajai Lietuvai.
prisieis atlikti žymiausia rolė,
Padėties neaiškumai.
nes nėra Lietuvoje kitos parti
Kas gi yra neaišku Mažajai jos, kuri galėtų užmegsti ry
Lietuvai? Jai viskas neaišku. šius su Klaipėdos krašto darbi
Platus gyventojų
sluoksniai ninkais. Visi tie organizuoti
Mažojoje Lietuvoje visai nesi- tūkstančiai darbininkų iki šiol
orientuoja kas dedasi Didžio kovoję pavieni su savo krašto
joje Lietuvoje. Tą patį reikia buržuazija ir jos pastangomis
pasakyti, kaip jau minėjom, ir savaip išspręsti krašto likimų,
apie mus, nes Didžiosios Lietu dabar turės tikrų savo kovos
vės žmonės jokio supratimo ne rėmėjų Lietuvos darbininkuose.
turi apie tenykščius santykius. Susipratimo, tarpusavio išsiaiš
Mažosios Lietuvos demokratija kinimo ir vienokio nusistatymo
svarbus,
kad
iki šiam laikui nežino, kaip su reikalai liek
pranta Didžioji Uetuva savo jiems išrišti tuojau turės būti
santykius su Klaipėdos kraštu, surastas laikas, žmonės ir lėšos.
nežino, kokios politikos visuo Kaip lai vyks ir kokių rezulta
se kituose klausimuose ji laiko tų duos, savo laiku pranešime.
si ir 1.1, ir t.t. Tos ekskursijos,
Musų reikalas.
kurias daro Lietuvos žmonės
Klaipedon, duoda gal turistams
Iš pripuolamai išdėstytų čio
daug malonumo, gal parodo
klaipėdiškiams, kad buvusios nai minčių Amerikos draugai
Rusijos lietuviai tai nėra šlykš galės įsigyti tuo klausimu sa
tus, nekultūringi “baurai”, kaip vąjį nusistatymų. Šitas daly
jie juos iki šiam laikui buvo į- kas mums labiausiai rupi, nes
sivaizdinę, bet tie atsilankymai įgavę tam tikrą nusistatymų,
vislik neduoda gilesnio santy mes, eidami to sunkaus darbo
dirbti, tikimės susilaukti viso
kių supratimo ir jų nustatymo.
kios draugų paramos. Klaipė
Tiesiog stebėtis reikia, kaip du
dos krašto darbo demokratijos
kaimynu kraštu, taip artimu,
iki šiam laikui negalėjo susi reikalai yra ir musų reikalai,
prasti, pasiaiškinti ir nusistaty jos likimas tuksiančiais siūlų
surištas su musų likimu. Todėl
ti. Klaipėdos krašto darbinin
kams rupi (ie patys reikalai manome, kad subendrinę savo
tikslus ir taktiką ir stoję bend
kaip ir mums. Jie bijosi ir stovi ro n kovon su tais, kurie nori
sargyboje
visokios reakcijos musų pražūties, mes busime
pasikėsinimams, jiems priešių- daug tvirtesni ir sugebėsimo sa
gas yra franeuzų tenai viešpa vo priešininkus parblokšti. Bet
tavimas ir Lenkijos įvairios apie tai kitą sykį. — Kunigas.
pretenzijos ir kombinacijos. Jei Kaunas, X-21. 21.
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(Tęsinys)

Petras davė žodį, bet, žinoma, visai nemano
jo laikytis. Jis buvo ne tik žvalgas, bet ir vyras
ir abiejuose atvejuose jam draugė Ona buvo rei
kalinga. Pas jį buvo visa diena laiko ir jis įsipiršo Onai padėti vokus adresuoti; beadresuodamas juos kartais pažiūrėdavo į ją meilūs aki
mis; Ana žinojo, ką tas reiškia ir jos veidai tru
putį užkaisdavo; šitas veidų raudonumas nuei
davo žemyn į kaklą ir sprandą ir ji 'tikrai atro
dydavo labai graži. Naujas Petro darbas buvo
puikiausias iš visų jo kada-nors turėtų. Jis da
bojo atsargiai, tėmijo ženklus ir buvo tikras,
kad jis neklydo. Prieš Stasei pareinant vakarie
nės jis paėmė draugę Oną glėbin ir karštai ėmė
bučiuoti jos baltą kaklą. Drauge Ona verkė
tylomis, bet jos prašymai liautis buvo silpni ir
neįtikinautįs.
t

Kalėjime drg. čičinadze sun
kiais susirgo, bet iki paskutinės
valandos jisai nenustojo vilties,
kad jo šalis, socialistinė Gru
zija, ankščiaus ar vėliaus pasiliuosuos nuo bolševikų jungo.
Jo mirtis pasiliks ant Maskvos
diktatorių sąžinės.

Laiškai iš Lietuvos

NENUSIPRAUS! A.

Rašydamas apie S. L. A. virSminkus, p. Mizara iškoliojo
juos “buržuazijos srutomis”, o
“Naujienas” jisai vadina “socialbjaurybėmis”.
Kodėl tie komunistų agitato
atski riai nenusiprausia burnos?

8c. per copy.

inuosc, bet bolševikiškas kalėji
mas pasirodė daug baisesnis.
Apsiėjimas žiaurus, maistas ne
tikęs, ir kasdien atgabenama
vis nauji ir nauji kaliniai. Dau
gelis kalinių sušaudoma; kiek
vienų naktį dabartiniame Tiflise krinta nuo budelių šovinių
15 iki 30 žmonių.

ninkų minios nenori apie ją
nieko žinot: ji visame New
Yorke, rodos, negavo nė 8,000 balsų.
Nieko geresnio negali ti
kėtis nė naujieji komunistai.

Serefla, Eapkr. 23 <1, 1921

EIKeJO pagalvoti, kas daryli su Stase.
Kartais Stasės lupų išvyzdis buvo toks rus
tus, kad Petras buvo verčiamas manyti, jog
draugė Stase neturi jokios užuojautos “laisvai
meilei” ir labai mažai jos turi visokiai meilei,
iškiriant savo pačios meilę Onytei. Ilgus metus
ji auklėjo savo “niažąžą sesutę” ir prižiūrėjo ją
kaip tikra motina; ji atitraukė kąsnį nuo savo
burnos ir davė jį Onai — o Ona savo keliu davė
jį kiekvienam užklydusiam agitatoriui, kuris pa
sisuko ir palaukė iki valgymo laiko. Petras no
rėjo, kad Stasė nežinotų, kas dedas jai išėjus, bet
jis bijojo patarti Onai nesakyti seseriai.
Jis pasielgė labai taktingai. Ona pradėjo
vėl prašyli: “Nedarykime to (langiaus, drauge
Petrai!” Petras pritarė jai, kad, tur būt, nerei
kia to daryti ir jie nedarysią to daugiau. Tatai
Ona sutaisė savo plaukus ir vystę ir jos meilu
žiui buvo aišku, kad ji nepasakos Stasei.
Kitą dieną jie bučiavosi vėl ir vėl sutiko ne
daryti to dauginus; Ona vėl nepasakė nieko Sta
sei. ■ Ne po ilgam Petrui pavyko įtikinti Oną, kad
jų meilė yra jų pačių dalykas ir kad jie, kol kas,
nereikalauja kam nors pasakoti apie tai; kad jie
laikys tą slaptoje ir tuomi niekam bloga nepada
rys. Ona kažkur skaitė apie moterį poetę var
du p-ia Browning, kuri buvo paliegusi visą savo
gyvenimų ir kurios sveikata visiškai pasitaisė

nuo didelės ir stebuklingos meilės. Tokia meilė
dabar atėjo pas ją? tik Stasė gali nesuprasti,
Stasė gali manyti, kad jiedu ne gana viens kitą
pažįsta ir kad jie turčių palaukti. Jie žinoma,
žinojo, kad jiedu gerai pažįsta viens kitą ir to
dėl nebuvo jokios priežasties abejonei, ar bai
mei turėti. Petras gudriai pataikė Onai tą įkal
bėti ir ji manė, kad tos mintys yra jos pačios.
Ir visą laiką jis karštai meilinosi prie jos;
meilinosi jis visą dieną begelbėdamas jai adre
suoti vokus ir išsiuntinėti cirkuliarus Guberio
Gynimo Komitetui. Jis, iš tiesų, dirbo atsidėjęs;
jis netingėjo dirbti turėdamas Oną šalę savęs
prie stalo, kur jis retkarčiais galėjo paimti ją už
rankos, ar apkabinti savo rankomis ir paglamo
nėti. Saldus virpuliai ir jausmai kaitino jį; jo
viltys kilo kaip priophidis, bot, deja, tik tam, kad
vėl nuaugus! Tik tiek jis tegalėjo pasiekti ir
kiekvieną kartą jam rodės, kad jis atsitrenkia i
muro sieną. Toliau nei kiele!
Petras pamatė, kad Magivnės kalba ap'C
“frec love” yra skaudus apsirikimas. Onele bu
vo tokia, kaip ir visos kilos moters— jos meilė
nebuvo gaunama dykai. Onele norėjo vyro ir
kiekvieną kartą jam pabučiavus ją, ji tuojaus
imdavo kalbėti apie apsivedimą; užsiminti jai
apie ką kita nebuvo galima, nes tuomi viskas ga
lima buvo sugadinti. Tatai Petras buvo privers
tas griebtis įmonių senesnių negu kokie nors
“Raudonųjų’’ mokinimai. Jis ėjo prie Onos ne

Musų uždavinys.
—........ ——4

Waterbury, Conn. — Lietu
vių Sūnų Draugijos susirinki
mai! lapkr. 13 d. buvo atsilan
kę vielos Lietuvos Paskolos
stoties atstovai kalbinti, kad
draugija pirktų kiek paskolos
bonų. Susirinkimas padiskusavęs dalykų nutarė pirkti boną
už vieną siuitų dolerių.
Pirmesnės paskolos
musų
draugija yra pirkus boną net
už dvidešimt penM'.s šimtus
dolerių, šį kartų, kadangi na
riai labai nepatenkinti Lietuvos
klerikalinės valdžios brulalingu
elgesiu su Lietuvos žmonėmis
ir dėlto nenorėdami jos remti,
teeinu bonų vos už šimtą do
lerių.
Iš atntros pusės susirinkimas
apsvarstęs dabartinę Lietuvos
darbo žmonių padėtį ir ne
krikščioniškus krikščionių-de
mokratų darbus, nutarė iš ka
sos paaukoti Lietuvos Social
demokratų partijai 50 dolerių
agitacijos reikalams, idant atei
nančiais rinkimais į Lietuvos
Seimą socialdemokratai, kurie
vieninteliai dirba Lietuvos dar
bo žmonių naudai, galėtų į Sei
mą pravesti kuodaugiausiai sa
vo atstovų.
Mes norėtume atkreipti į tai
domės ir visų kitų Amerikos
lietuvių draugijų, kurios pa
prastai susideda tik iš darbo
žmonių. Visos jos, jeigu perka
Lietuvos paskolos bonų, kad
nepamirštų tuo labiau paremti
ir savosios, darbininkų parti
jos—socialdemokratų.
Krikščionių-demokratų,
tai
yra klerikalų viešpatavimo, pa
remto bizūnais ir durtuvais,
Lietuvos žmonėms pakako iki
soties.
Bet tuščiais žodžių barškini
mais, draugai, mes nšeko ge
ra nenuveiksime, — nepadėsi
me jiems, Lietuvoj darbo žmo
nėms, pasiliuosuoti iš reakci
ninkų klerikalų žnyplių. Rei
kia darbo, reikia apČiuopamos
paramos. Tatai galime pada
ryti tik patys aukodami ir rink
dami aukas Lietuvos darbo
žmonių partijai — socialde
mokratams,
kurie, gaudami
iš mus panigiinės paramos galės
tinkamai išplėsti agitaciją, su
stiprinti savo organizacijas ir
tuo budu ateinančiais rinki
mais į Lietuvos Seimą pasiųs
ti ten tokią didžiumą tikrųjų
darbo žmonių atstovų, kad jie
išsyk jiadarytų galą žiaurios
“krikščionių-demokratų” reak
cijos viešpatavimui.
Tuo labiau mes turime veik
ti, kadangi klerikalai nesnau
džia. Jie siunčia iš Lietuvos į
Ameriką savo agitatorius vieną
laiškui kitą,“ir po kelis ant kar
to, agituoti ir rinkti aukas
stiprinimui reakcijos viešpata
vimo Lietuvoj. Ir jie stiprės,
jeigu mes neveiksimo ir nepa
dėsime savo draugams, Lietu
vos socialdemokratams.
Butų dar labai geistina, kad
Lietuvos Socialdemokratai at
siųstų Amerikon sayo atstovą

kaipo laisvameilis, bet kaipo vyras, esantis vie
nas namuose su septyniolikos molų mergina,
kuris nori ją suvilioti. Jis prisiekavo, kad jis
myli ją neapsakoma ažmina meile. Jis prisie
kavo, kad jis pasijieškos darbo ir ją aprūpins.
Po to jis leido jai pamatyti, kad jis kenčia kan
čias, kad jis negali be jos gyventi. Jis žaidė jos
užuojauta, žaidė jos kūdikišku nekaltumu, žaidė
tuo apgailėtinu, dideliu jautrumu, kuris verte
ją tikėti pacifizmu, altruizmu, socializmu ir vi
sais kiltais “izmais”, kurie buvo suversti josios
galvoj.

Ir taip į dvi savaiti laiko Petrui pavyko pa
imti Oną puolimu. Ir kaip jis džiaugės tuomi!
Petras,” turėdamas pirmutinę savo merginą, ma
nė, kad žvalgavimas buvo jo darbu! Petras
žinojo, kad dabar jis yra tikras žvalgas, kuris
pasinaudoja tikromis vidaus įmonėmis ir seka
tikrąsias Guberio bylos paslaptis!
Ir ištikro jis tuojaus pradėjo jas gauti. Ona
buvo įsimylėjusi; ji buvo, taip sakant “pasigėrusį
meilės” ir ataliko abiem sąlygoms, kurias Gofe
buvo nustatęs. Taip, Ona pasakė tiesą! Sėdė
dama Petrui ant kelio su ranka apkabinta jam
apie kaklą ir kalbėdama apie savo mergautę,
laimingas dienas turėtas prieš jos motinos ir tė
vo užmušimą toje dirbtuvėje, kurioje jie dirbo,
Onele ištarė pavardę jauno žmogaus Ibeto.
[(Bus daugiau)'

paagituoti gyvu žodžiu, o tiki
mės, kad tas duotų geriausių
rezultatų.
Pirmininkas P. Beskis
Sekretorius S. Senkus
Kasierius M. Krugelis.
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RAUDONOJO KRYŽIAUS NURSfi
Iš ANAPUS VANDENYNO.
Jai daug pagelbėjo — sako ji, tikinti,
kad niekas taip greitai nebūtų
pa gelbėjęs.
Vieną iš interesingiausių išsireiški
mų prielankiai atsiliepė link Nature’s
Lawlax, kuris ūmai suteikė pagelbą
panelei Evengelinai Dorney, Raudo
nojo Kryžiaus nursei iš Boston, Mass.
Panelė Dorney sako: “Aš netikėjau,
kad man reikia gyduolių. Ką maniau,
tikrai reikėjo po baisaus nervų su
irimo, apie ką patyriau, kad turiu būt
nuošaliai nuo visokių bildesių, kad at
gavus ką esu nustojusi, kad daug
reikia pailsio ir ramaus miego. Vis
kas, kas tik buvo galima, tapo pada
ryta, bet mąno padėjimą nepagerėjo.
Ėjau blogyn, nustojau savo ir taip
mažą apetitą, nustojau visą energiją
ir buvau visiškai suvargusi.
Vieną dieną, ėjau tik taip pasivaik
ščioti, bet vyriškis priėjęs įteikė ma
žą knygelę veltui Nature’s Lawlax.
Vardas patraukė mane. Perskaičiusi
nusprendžiau pamėgint. Iš pirmos die
nos pradėjau geriau jaustis, ir dabar
jaučiuose kaip kits moteris. Baisieji
nervai ir kankinimai pražuvo. Dabar
miegu gerai ir pilnai pasinaudoju
maistu. Faktiškai, esu dėkinga išdirbėjams Nature’s Lawlax už pagelbė
jimą mane ligoje, ir nepraleisiu kitos
dienos. Jei mano liudijimas pagelbės
tūliems ligose kenčiantiems broliui ar
seseriai, linkiu kad ir jiems tai pa
darytų, ką ir man padare.

‘ DR. A. MONTVID
Uet«vh Gydytojas ir ChinirgM
25 East Washinfton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakari
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
/

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. Nedai, pagal sutarimo.
U61 So. Halsted 8L, Chicago, IU.
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MRS. A. MICHNIEWICH
AKU ŠERKA

Pasiųsk pagelbą 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. Dearborn Street.
Tai yra didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži
noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo.
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai
kalbanti klerkai.
Musų kainos žemiausios.

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

Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 5

vai. vak. Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

4138-40 Archer Avė.
šiandien mums malonu pranešti, musų prieteliam ir
draugam, kad męs šią savaitę persikeliant į musų naują
namą, 4138-40 Archer Avė. Per 8 metus būdami biznyje,
męs stengėmės kiek galėdami savo kostumerius užganė
dinti, kas mums ir labai sekėsi, nei su vienu nereikėjo
susipykti; ar budavojime, ar pirkime, ar pardavime na
mų. Ateityj stengsimės patarnauti dar geriau, nes jau
turime geresnį patyrimą.
Kaip jau visiems žinoma persikeliant į naują vietą
ir biznį pradedant varyti plačiau, reikalinga daug pinigų
ir mes norim greit padaryt, o musų kostumeriam bus
nauda kurie pasiskubins.
Mes turim daug praperčių, kurias dabar parduosime
už tokią kainą arba dar žemesnę, ką mum patiem kaina
vo. žinoma visų čia negalima sudėt, pažymėsim tik kelias:
4 kambarių cottage, su visais įtaisymais, 4 lotai, barnė dėl karvės, sande dėl vištų, 3 blokai nuo Archer Avė.
karų linijos, kaina, tik per trumpą laiką $3,500.
Mūrinis 2 šeimynų namas, kaina $4,000. Naujas mū
rinis 2 šeimynų namas, randos $60 į mėnesį, kaina $7,000.
I Mes turime daug lotų ir jau turime padarę planus budavojimui namų. Taigi kas norit visai naujo namo, ateikit
pažiūrėt musų planų ir lotų, kurioj vietoj jums patiks.
Mes pabudavosim namą ir užtikrinam, kad jus niekur pi
giau negausit.
Mes turim 3 farmas, tik 15 mylių nuo Chicajęos. Far-

mos labai gražios. Bet ir nepigios, su įtaisymais ir gyvu
liais; pigiausia $18,000; brangiausia $25,000. Mainom ir
ant miesto praperčių.
Taigi kas interesuojatės šitais specialais, atsišaukit
greit į musų naują ofisą, 4138-40 Archer Avė., arba į se
ną, 3934 So. Rockwell St.
Phone: Lafayette 5277.
Su pagarba,
JOKANTAS BROS.

{stok Musų Kalėdiniu
Taupymo Kliuban

KĄ JUS DEDAT Į JŪSŲ
KŪDIKIO BUTELĮ

Yra labai lengva sutaupyt pinigų
įmokant po dolerį arba du kas savaitė.
Musų Taupymo kliubas siūlo leng
viausi būdą pinigų taupymui. Po ma
žai pasidedant kas savaitė. Ta maža
suma “nežųsta” ir trumpame laike
turėsi gerą sumą sutaupęs.

(CONDENSED MILK}

Borden Building

New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk iŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
&GLE

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in*
st rūktijas jūsų kalboje.

<4 fn«

0106

Vardas ................................................ . .........

Adresas .....

w

Swedish
American
Line '

Galite pradėt mokėt kada tik norit.
Kliubas gyvuoja penkiasdešimts sa
vaičių, todėl, kada tik nori, tada gali
išnaujo įstot ir toliai būt, koliai nori.
Kviečiame tamista panaudot šį būdą
pinigų taupymui bile kokiam
speciaC
liui mieriui. Musų mieris, pagelbėti
žmonėms sutaupyti pinigų ir tas, mes
tikime, yra lengviausis būdas taupyt.
' Padaryk savo pirmą padėjimą šiądien

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIN

Central Manufacturing
District Bank

Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių
tiesiai į lAepojų.
S./S. DROTTNINGHOLM...................................... GRUOD. 3
S. S. STOCKHOLM .............................................. LAJPKR. 12
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia. .
Kreipkitės į vietinius agentus.

SVVEDISH AMERICAN LINE,
70 E. Jackson SI., Chicago.

1112 West 35th Street,
Valstijinis Bankas

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 specialės kainos Kalėdų eglaitėms
Šviesos.
Suvedame dratus ir sudedame fixtures i G
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuojame.

1711 West 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Akių Specialistas
4649 8. Ashland Avė.
Kampas 47th Si.

Get acąuaintcd with the money and timo saving
“Btatlon to station” Service, explained on Page 12
of the eurrent Issue of the Telephone Directory

Dienoms, • ryto iki 9 vak.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

.Ned. 10 iki 12 pietų.

TeL Boulevard 6487.

VYRAI j DARBĄ
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, 3,000‘darbininkų bus galima uždirbti
nuo $4,000 iki $6,000, į metus. Taigi, kurie norite tą 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 tijc ir
yra laimes valanda — darbas pats mokina jus ir jieško tavęs, šitas
vakaras taipgi kad ir $1.00-mokėsi' už tikietą, tai tiek nematysi, kiek
šiandien matysi uždyką. Dėlto, kad pirmą kartą dar tas PATENTAS
ant pasaulio tik pasirodo ir jau šimtai reikalauja jo. Taigi bukite
visi ant“ to vakaro, o daugiaus mažai bus galima tokią parodą matyti.
• Nebus nei įžangos nei kolektos dėlto, kad musų gerbiamas lie
tuvis išrado ir su maža sau nauda, mums tą visą naudą paveda. Taip
gi prie to, bus dar geri kalbėtojai apie musų naudą.
Lapkričio-Nov. 23-čią 1921, 1822 Wabansia Avė.

Lapkričio-Nov. 29-tą 1921, 3142 So. Halsted St.
MILDOS SVET.
KOMITETAS’.
Visur prasidės 7:30 valandą vakare.

DR. YUSIA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos! nuo II ryto M
8 vakare.
Beaddetcijat 2811 W. 68rd Si.
TeL Prospect 3466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgai SL,
Chicago, DL
YAKANDOSt Nu. 8 Iki 11 ryta
Ir ana 5 iki 8 vakar*.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lieti vys Gydytojas Ir Chirurgu

115as Metinis Išpardavimas

People Teatro Name,
1618 W. 47th St., Tek BoiL 160
VALANDOS!
IIU 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte
Rn. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKlnley 26S

Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu phonographų ir rakandų išdirbysčių.

KH■■■«■■■■■

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 86 metai
Ofisas i
8149 & Morgan St., keiti 82 SI.
Chicago, Illinois.
SPEClAUSTASi
Moteriški ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Lig*.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 8 po pietį, 8—8
vakare. Nedaliomis nuo 18—2
po piet
Feiepkbee Yards 687

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

Fi^—1

. $125 iki $150

".-'d!.r_._tjj-Į.., r,

Canal 257
Naktinis TeL Canal 1118

Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.
Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno |fF“| Tlll
adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu yri
l
phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■
1
parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAIKYŠIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALtilSDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

VELTUI

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

Chicago.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 po

1821 & Halsted 8t„
Kampasi 18 Ir Halsted St

1

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterį, vai
ki ir vyrų, Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.

Clearing House Bank

Tel. Boulevard 2160
Kepšjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus i savo nam^ dabar. Kaina stebėtina!
tema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

“UŽSISAKYKIT CASE & MARTIN MINCE
IR PUMPKIN PAJŲ PADĖKOS DIENAI.”
Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Reikalaukite
Case & Martin’o

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojai ir Chirurgai
VALANDOS: 9-12 lyto

1301 So. Morgai Struti,
Chicago, UI.

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

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

NEW PEOPLES ELECTRIC CO

DR. A. R. RLUMENTH Al

Patarnavimas geras ir prieinama
kaina.

♦

LIETUVON

24 State St., New York,

Kam tai skųstis, kad biznis silp
nai eina? Vartok long-distance
telephone ir buk pats paakstintoju.

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

EAGLE BRAND
The Borden Company

Priguli nuo patiek —
Gauk savo dalį

Lapkričio-Nov. 22-rą 1921, 1843 S’o. Halsted St.
•
MALINAUSKO SVET.

Jei jus negalite žindyti jūsų kūdikio, išsirinkite
maistą, kuris yra maistingas ir taip lengvai virški
nantis, kaip jūsų pačios pienas. Duokite jūsų kūdikiui

geriausias maistas kūdikiams — vartojamas per
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūk
stančių moterų.

Stimulate Business!

3101 S. Halsted S t., kampas 31 gat
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn
silvanijos hos
pitalšse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kainose
mo
terims ir mer
ginoms.

Didelis Pasiūlymas
Nuo šiądien iki Kalėdų siutai ir overkotai ant užsakymo; $25.00 ir
aukščiau, 100% vilnų materijos ir 100% darbas užtikrintas. Pavely1 kit man pasiūti, o džiaugsitės.

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialamas: Motėm ligos Ir Chirurgija.
1145 MILWAUKK£ AVU.
..........

■ ■■■■■■.......................................

CHICAGO.
.......................................... . .................. —I!

L. GELEŽINIS
4634 S. Afehland Avė., 2-os lubos.

Chicago.

Telephone Van Burto 294
Ras. 1189 Indepandence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, .
Vaikų ir visų chroniškų liga
Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chjcaga.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe plot,
7—8 y ak. Nedaliomis 1(^12 dieni.

NAUJIENOS, Chicago, III.
pelnagaudos.

CHICAGOS
ŽINIOS::

Pragyvenimo brangumo sek
retorius Russelt J. Poole pra
nešė, kad valgomųjų daiktų
krautuvui įlinkai
perbrangiali
pardavinėja obuolius ir daro
ONA BANIENE
nežmonišką pelną. Pasak po,
krautuvių savininkai pirkdami
Mirė Lapkričio 22 d., 5 vai.
Miestas pralaimėdamas bylą
iš ryto, sulaukus 29 metų. Pa
obuolius moka nuo vieno 'iki
ėjo iš Kauno rėd., Raguvos par.,
laimėjo.
Jestininkų sodos. Laidotuvės at
Sako, kad miestas pralaimė- trijų ir pusės cento, gi tuos pa
sibus ketverge, Lapkričio 24 d.,
' damas bylą prieš gatvekarių čius obuolius jie žmonėms du
iš namų 2059 W. 22nd Place, i
Tautiškas kapines. Paliko nu
kompanijas laimėjęs, nes tuo po dvidešimt penkios centus
liūdime 2 dukteris — Marcelis
centus pardavinėja. Taigi jie
teismas šute kė Illinois preky
ir Josephine ir vyrų.
bos komisijai
galę nustatyti už obuolius užd.rba nuo pus
Kviečiame gimines ir pažjstatrečio iki pusdvylikos - šimtą
mus dalyvauti laidotuvėse.
kainas už važinėjimą. Gi ko
misija, sako, kad taip greitai, nuošimčių.
Vyras ir dukteris.
kaip gaus aukščiams ojo teismo
Pranašauja blogus laikus.
nuospri ndžio kopiją, palieps
galvekarių kompanijoms suma
James Simpson, nesenai su
žinti mokestį už važinėjimą grįžęs iš Europos, pasakė, kac
iki penkių »ccntų. Ta , spėja finansinis suir’mas pasaulyje
STANISLOVAS RŪKAS
ma, bus padaryta Dėkonės die- bus neišvengtinas, jiegu karo
Mirė šį rytą, Lapkričio 22 d., neti- 1
atlyginimo sąlygos Vokietijai
keta rrvirčia, sulaukęs 39 metų, neve- UOJC ar kiek vėliau.
dęs. Paėjo Kauno rėd., Šiaulių apsk.
Ti 4 vis vien gatvekarių nebus permainytos ir Amerika
a7s'i.usK^j.
kompanijos bus priverstos su- nuo dešimt es iki dviedešimt
25 dienų iš namų 1435 So. Halsted grąžinti senas kainas, būtent metų moratoriumo (nemokėji
St. j Tautiškas kapines, 10 vai. iš ry- į sugrąžinti penkis centus už vamo skolų laiką) talkin nkams
to. Kviečiame pažįstamus ir gimines
dalyvauti laidotuvėse.
nesuteiks.
Palieka nuliudiine,
Brolis William Rūkas ir Petras.

K I

Organizuos naują politinę
partiją.
Ohios Komitetas iš Keturias
dešimt astuonių laikytoje kon
ferencijoje, kuri įvyko Congress
viešbuty], išdirbo planus įkū
rimui naujos polit'nės partijos,
kuri vadinsis Liberalų Partija.
Svarbiausia jos tikslas bus suvalstinbinti gelžkelius ir suvi
suomeninti gamtos turtus.
Spėjama, kad naujoji Libera
lų Partija statys savo kandida
tus į kongresinius rinkimus,
kurie įvyks 1922 metas, ir no
minuos savo kandidatą į pre
zidento rinkimus, kurie įvyks
1924 metais.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
Mikalina Babičiukė, po vyru
Kraizienė, 23 m. amžiaus. Ve
lionė paėjo iš Lietuvos, Kauno
rėd., Kėdainių apskr., Krakių
par., Medininkų kaimo. Ameri
kon atvyko 1912 m. Apsivedė
1918 m. Mirė 4 vai. ryte, Lapkr.Nov. 20 d., 1921 m. Laidotuvės
atsibus Ketverge, I>apkr. 24 d.,
1921 m., po num. 4325 S. Artesian Avė., 1:30 v. p. p. Bus pa
laidota į Liet. Taut. kap. Velio
nė paliko nubudime savo vyrą
•Kazimierą Kraizą, sesutę Hele
ną Stonienę, švogerį Juozą Sto
nį. Brolis ir motina (Lietuvoj)
ir L. M. P. S. A. 58 kuopos na<rės. Velionė stovėjo darbininkų
eilėse ir darbavosi visuomenės
labui kiek jos brangi sveikata
pavelijo. Taigi, giminės, draugės,
draugai ir pažįstami malonėki
te ateiti prie paskutinio patar
navimo. Pasiliekamo nubudime:
Vyras K. Kraiza,
Sesuo H. Stonienė,
Švogeris J. Stonis.

Gražumas yra
harmonija.

Reikalingi akiniai
Jei kenti galvos skaudėjimų.
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Ave^
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augŠto virš Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinam® siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
ir $15.
Negali būt harmonijos, taipgi nei $12.50
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
gražumo namuose, kur pati ir moti
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
na labai nenormalė ir atbukusia dva- kų vaikinams ir vaikams siutų, overTankiai

ne

yra

lijęn

j>arjrvatvi

to-

kio padėjimo.

Leiskit moterims, kurios tankiai
pailsę, kenčia dvasios nupuolimą ir
baisų skausmų bei gėlimą, tik meiginkit Lydia E. Pinkham Vegetable
Compound. Pamatysit, kad gražumas
ir harmonija bus atgauta į namus,
kartu su sveikata ir gera dvasia.

kotų, Mackinavvs, rainkotų ir kelinių
už pusę oriKinalčs kainos.
Taipgi,

trunku ir siutkeisių.
Tamistos įtaigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
G vak.
įsteigta 1902
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

Kalėdos Artinasi

■ ‘j

r
fe

Visi, vienas kitam perkame dovanas, todėl,
neužmirškime savo giminių Lietuvoj. Nusiųskirne jiems Kalėdų dovanėlę. Markės-Auksinai,
dabar labai pigus, todėl už mažą sumą pinigų
galime suteikti labai didelę dovaną Lietuvoj.
Persiuntimas saugus ir greitas.

FRANK STASULIS & 00.,
4438 So. Fairfield Avė.,
Chicago, III.
Telephone Lafayette 5948

I

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

Spociahstas Ligųbu
DR. J. W. BEAUDETTE
iį
$

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4180 P. M.
Telephonei Car ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Va!.: 1—2:31 ir 6:30—8:80 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephonei Republic 805

Liotuviu BalBlhmsBi siūlymai kambariu
|

DAR “FA1TUOSIS”.
Pereitą nedėldienj Fellow->
ship svetainėje (Birdgeportc)
susirinko penki nariai buvusios
L. S. S. 4-tos kuopos, kurią
Pildomasis Komitetas suspen
davo .'r vieton kurios Sąjungos
sekretorius suorganizavo nau
ją kuopų.

PARDAVIMUI

STOCKAI-SEROS

PASIRENDAVOJA 2 KAMBARIAI
iš fronto 2 ar pavieniams. Abu di
deli ir šviesus, apšildomi. Atiduosiu
pigiai, su valgiu ar be valgio. Kreip
kitės: John Klimavičius,* 703 W. 21st
PL, 2-os lubos priekis.
■■■g

PARDAVIMUI SALIUNAS VISOkių tautų apgyventa vieta, biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Renda pi
gi, lysas geras, parduosiu už teisin
gų pasiūlymų.
558 W. 37th St.

REIKIA DARBININKŲ

EXTRA PIGIAI.

PROGA
Dar reikia pinigų įdėti į smarkiai
augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas. Visiškan ištyrimui kviečia
mi. Kitos tokios progos visų gyve
nimų nebus. Kuris investys pinigų,
bus instaigos kasierium.
A. J. STRONDEN, Gen. Mgr.
68 West Washington St., Room 26

!U------ .................................................................. Į.

ĮM

Parduodu buėcrnę su truku
arba mainysiu ant namo, biz
MOTERŲ
nis išdirbtas, renda pigi. Pro
I REIKALINGA ŠEIMYNINKfi mer ga lietuviui
padaryti pinigo.
gina ar našle prie namų darbo. Leng

Tie suspenduotieji
nariai vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
svarstė, ką daryt, kad L. S. S. Atsišaukite
viršininkai

prašalino

juos

iš

organizacijos už šmeižtus ir
triukšmo kėlimą. Nutarė “ne
pasiduot”. Išsirinko valdybą

ORUMUS CHEMICAL
LABARATORY

1718 So. Halsted St.

REIKIA KETURIŲ PAtyrusių skudurų sortuotojų.
tiją. Suflioravo Staselis, at
L SANDER,
silankęs iš suspenuduotosios 22
1820 W. 14th St.
kuopos.
'lame pat susirjnkime Ra .
džius pareiškė, kad jie (t. y
Slrazdo-Jamonto-iKaičio “parti
ja”) organizuoja
bendrovę ■
leisti naują laikraštį, kuris
“failuos Naujienas ir Grigą:
tį”. — K.

REIKIA PATYRUSIŲ
MERGINŲ SKIRSTY
MUI SKUDURŲ.
2639 W. Roosevelt Rd. ■

REIKIA DARBININKŲ
VYRV

VYRŲ REIKIA LENGVAM DAR•
bui.
Gali uždirbti $lo iki $20 į die
Siųsk pinigus į Lietuvą pei ną. Gera
proga turinčiam $400 kapiatsakančią įstaigą, per įstaigr \ talo. Patyrimas nereikalingas. Per
kurios kasdieninis kursas yru visą metą darbas. Atsišaukit Šiandien
pasirengę dirbti.
teisingas ir dėlto pigiausias
82 W. Washington St.
Room 525
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų

šeši tūkstančiai rubsiuvių
Chicagoje
sustreikuos, jiegu
moteriškų drabužių rubsiuvyk!ų savininkai pasikės’ns įvesti
darbą .nuo Štukų, kaip kad
New Yorko rubsiuvyklų savi
ninkai yra padarę. Bet dėl tos
priežasties dabar New Yorko
yra iššauktas streikas.

Pranešta, kad k’aulicna mėsa
dabar parsiduoda tomis pačio
mis kainomis, kokiomis parsi
duoda vo 1912 metais. Tai dar
pirmu kartu mėsos kainos taip
žemai nupuolė nuo paskelbimo
didžiosios karės.
Paskyrė $5,460,000 mokykloms
Apšvietus komisija savo su
sirinkime paskyrė $5,460,000
pastatymui naujų mokyklų ir
pagerinimui nekuriu senųjų.

Ugnis padarė žalos už $30,000.
Borlon
Wood kompanijos
trijų aukščių namas ve'k visas
sudegė, padarydamas žalos už
$30,000. Ugnies ' priežastis
savai mis užsidegimas.

Dėkonės dienoj laiškų
neišnešios.
Pašto
viršininkai pranešė,
kad dėkonės dienoj laiškanešiai
laiškų nenešios, 'rėčiaus laiš
kai bus renkami iš baksų vionq sykj -valcare.

Geriausi degtinė į 20 minučių.
Priverstinos
blaivybės
agentai rado degtinei varyti
aparatą, kuiriuo buvo galima
padaryti pirmo laipsnio degti
nės į dvidešimt m imtų. Tai
surado Dr. Augusi Roali na
muose, po num. 2128 Lincoln
avė. Gydytojui užsistačiuus
$10,(XX) parankos paliuosavo.

FEDERAL BOND & LANI)
COMPANY.

666 W. 18th St.,
Chicago,
1439 S. 49th Court, Cicero,

Pranešimai

REIKALINGAS APYSENIS ŽMOgus prie janitoriaus darbo. Kad ir
III nepatyręs prie to darbo aš išmokin
siu. Atsišaukite tuo prie darbo pas
III. janitorių.
’
725 W. 78rd St.
Iš užpakalio į “boilėr room”.

L. L. Paskolos Chicagos ir Apielin
kės Apskričio susirinkimas bus laike
maą 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 apielinkūs būtinai at
vykti. Yra laiškų iš Misijos ir Šiaip
svarbiij reikalų.
— L. L. P. Apsk. Valdyba.

Thanksgiving Day šventėj, Lapkr.
24 d., LSS. VIII Rajonas rengia dide
lį koncertų Meldažio salėj, 2242 W,
23rd Place. Pradžia 7 vai. vak. Kon
certe dalyvauja bo lietuvių dar dai
nininkai bei muzikai italai, žydai, ru
sai, slavai ir k. Po koncerto bus šo
kiai. Kviečiame publikų gausiai atsi
lankyti.
— Komitetas.

■KEIKIA GREITAI 2 BUČErių, kurie atsakančiai pažintų
savo darbą. Su gyvenimu arba
be gyvenimo. Gera alga.
219 E. U5th SI.,
Pullman 4306
___________________________

PARDAVIMUI

t

PHONOGRAPHAI

$25 00

vertės

$175.00

Groja visokius rekordus.
Kreipkitės tuojaus.

2247 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI

SALIUNAS

SVARBIOS, PRELEKCIJOS.
Rengia The Socialist Party of Cool ii- grosernčs fixturcs pigiai.
County. Lektorius Irvvin St. Johi
JOHN MASKOLIŪNAS,
Tucker. Visos lekcijos bus į Th<
723 W. 120th St.
Ix)dge Hali, Ashland Blvd. Audito
rium, So. Ashland Blvd. ir W. Vai
West Pullman.
Buren St. Pradžia 2:45 vai. po piet.
Nedėldieniais, Lapkričio 27, Gruod
PARDAVIMUI SALIUNAS, SU
žio 4, 11 ir 18. Kviečia visus lietuvius rakandais arba be rakandų. Taipgi ir
darbininkus suprantančius anglų kai lotas, 25x125. Galima pirkti saliuną
bų, dalyvauti lekcijose.
skyrium ir lotą skyrium. Randasi la
bai geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ko
Re peticijos “Dvi Seserįs” įvyk; lonijoj, Parduosiu pigiai, nes važiuo
Pėtnyčioj, Lapkričio 25 d., 7:30 vai ju į Lietuvą.
vakare, Meldažio svetainėj, 2244 W
4458 I^JIonore St.
23rd Place. Visi lošėjai malonėkit pribūt laiku.
PARDAVIMUI LAIKRODŽIŲ, laik
— Režisorė M. Dundulienė.
rodėlių ii- deimantų krautuve. Lietu
vių kolonijoj. Geras biznis. Yra dvi
L. J. Vyrų Choro dainų repeticija šėpos sudėjimui brangenybių ir sau
vyks ketvirtadienį Lapkričio 24, Mil gioji šėpa. Pigiai.
dos svetainėje, kaip 11 vai. ryto. Vi
1710 So. Halsted St.
si dainoriai susirinkite paskirtu lai
tu, nes tų patį vakarų, turėsime daAUKSO kasyklos lietuviui kriau
yvauti programe.
— Valdyba.
čių!. Moteriškų drabužių krautuvė su
nauju staku ir tinka dry goods parDraugystė Palaimintos Lietuvos tu- davot. 9 metai biznis. Geras lysas,
rėš ITnlių Ktilalcvi tų Dieną, lapkr. £24,
Pulaskio

j, 1715 So. Ashland avė.

’radžia 6 vai. vak. Visi nariui malo
nės atvykti ir atsivesti draugų.
— Komitetas.

LSS. VIII rajono konferencija ne
galės įvykti ateinantį nedėldienj, kalangi Socialistų Partija dar neišrišo
Jausimo apie suspenduotųjų 22 ir 4
tuopų narius. Konferencijos laikas ir
vieta .bus paskelbti vėliaus.
P. Miller, Org.
J. J. Čeponis, Sekr.

prieinama. ren<ia,
Jietvi'vių apgyventa
vieta. Norintis pirkti, kreipkitės:

ĮVAIRUS SKELBIMAI

šiuomi pranešam visuomenei, kad
KAZAKEVIČIUS, kuris
PAI įdavimui gih )SERN ū ADOMAS
kaip kaxla taipgi vadinasi* ADAM KAgeroj vietoj. Parduosiu labai ZOK, kuris per nekokį laiką* dirbo
Chicagos ir Cicero ofisuose už
pigiai. Noru parduoti į savai musų
klerką ir iŠ tūlų/priežasčių likosi nuo
tę laiko.
darbo prašalintas, o dabar užsidėjęs
tai agentūrų (mums nežinomą)
719 W. 119th St., Pullman kokių
po No. 1800 S. Jefferson St., Chicago,
Tek: Pullman 3598.
vartodamas ir reprezentuodamas mu
sų vardų. Persergstim visuomene, kad
minėta y pat a neturi jokių su mumis
PARDAVIMUI SALIU- ryšių ir visai neturi tiesos musų ar
vardą reprezentuoti. Už jo dar
nas rusų ir kitų tautų apgy musų
bus mesi neatsakome.

venta vieta. Atsišaukite:
1434 So./Solon Avė.,
ir 14th PI.

Miesto pragyvenamo bran
gumo komisijos sekretorius,
Russdll J. Puolė, duoda štai
kokį patarimą. “Nepirkite kalaktų iki Kalėdų ir tuo apgau- orderiai pasiųsti Pašta, Čekiais
REIKIA JAUNO VYRO,
ar Telegramais yra kuogreičiau-’ pageidaujama pavienis dirbVisgi sugalvojo būdą paza- šiai priduoti ir apmokėti ypatai [ ti j Douglas maudynę. Nuo
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj latinis darbas.
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
3514 Roosevelt Rd.
tuvoje visiems gerai žinoma.
Gal sustreikuos rubsiuviai.

Kiauliena mėsa atpigo.

■

šia.

“Nepirkite kalakutų iki
Kalėdų”.

Sereda, Lapkr. 23 d., 1921

FEDERAL BONI) & L AND

COMPANY

MOKYKLOS

PARDAVIMUI SALIUnas, lietuvių kolonijoj. /Biz
nis per 25 metus. Parduosiu
pigiai, nes važiuoju Lietu
von.
1637 S. Jefferson jSt.
PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI PIGIAI.
ATSIŠAUKITE:
939 Milwaukee Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI PIERCE
automobilius, 7 pasažierių,
tinkantis graboriui. Gerame
stovyje. Parduosiu greit.
642 ,W. 18th St.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai, turi būt parduoti už bilę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas, kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavų springsų
nhonographas su rekordais ir daimanto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

TURIU PARDUOTI 7 KAMBARIŲ
rakandus tuojaus: grojiklį pianą, phonographų, odinį ir velouro setus, 2
miegamojo kambario setus, valgomo
jo kambario setų, 3 kaurus, ant grin
dų pastatomų lempų ir tt. Parduosiu
atskirai. 4959 Prairie Avė., Apt. 1.
Tek: Oakland 5925.

NAMAI-ZEME.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicago j

Designing, kirpimo, fitavimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia. 6ni
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarjffR
MASTER SYSTEM DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

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 St.,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.
Specialės vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

GERIAUSIS BARGENAS KOKIS
KADA BUVO
Pardavimui keturių aukštų muro
namas; krautuves ir flatai. CanalKreipkitės ypatiškai arba rašy
port ir Union Avės. Draugija pa
kit išlygų paklausdami.
aukaus šį 16% investmentą už žemą
Sara Patek, pirmininkė.
kainų; rendos j mėnesį $300.00. Jei
turi nuo 8 iki $9.000.00 cash, turėsi
įeigas visų amžj. Informacijų maty
kite
REIKIA VYRŲ MOKINTIS
S. G. TUPONICH,
BARBERIO AMATO.
1315 W. 18th St.
Niekad straikai nepalyti. Darbas
Tel. Canal 1640
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos.
Kreipkitės ypatiškai arba ra
šykite.
PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDIMOLER BARBER COLLEGE,
nis namas prie Halsted arti 54 gat
105 So. Wells St.
vės. Krautuvė ir SUflatai: maudynė,
Chicago, III.
elektra, gasas, rendos $96 į mėnesį.
Kaina $6,500. Reikia tik $2,700 cash.
W.

SCHWEMM,

savininkas,

3447 S. Halsted St.

Kampas La Šalie St., Room 221.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLE

PARDAVIMUI SALIUNAS
labai išdirbtoj vietoj; aplinkui
šapos, pietums lunch duodama.
Pardavimo priežastį patirsite
ant vietos.
1864 S. Seward St.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS:
keptuvė, krautuvė, didelis mūrinis pe
čius, viršuj 6 kambarių pragyveni
mas, 2 automobiliams garadžius, ark
liui barnč, miltams store-ruimis, šalę
tuščias kanapinis lotas, arti lietuviš
kos bažnyčios, Roselande. O. R. Hillstrom, 259 E. 115th St.

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 gatr.
arti 35tos gat.

PARDAVIMUI SALIUNAS
visokiij tautij apgyventa. Biznis
išdirbtas per daug metų, prie
JIEŠKAU
BROLIŲ
ANTANO
IR
Už $40 gavo $2,175.
’rano Valickių; gyvena apie 18-tą šais didelių dirbtuvių. Pirmasai
Anądien Mrs. Adolphus Ben- gatvę, Chicagoj. Malonės atsišaukti, nesigailės.
juos žinanti teiksis pranešti.
der nuėjo j krautuvę nusipirk arba
1458 W. 15th St.
Kaziunė Petkaite-Laurenčiukienė,
ti ploščių. Ji išsirinko du ploš3428 So. Auburn Avė.,
PARDAVIMUI saliunas geroj
Chicago, 111.
čiu vertės $2,175 ir paskui pa
vietoj, ant 5 metų listas, 4
sakė, kad jinai norinti juos pa
kambariai dėl pagyvenimo; ren
rodyti savo vyrui, ar jis sutiks
dos $30.00 ant mėnesio.
juos jai pirkti. Jai davus $40
rankpinigių, krautuvininkas su JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- Atsišaukite:
nos arba našlės nuo 30 iki 39 metų,
8759 S. Wallace str.
tiko tuos ploščius nuvešti į jos cad ir su vienu vaiku. Vaikų netu
namus. Gi kada krautuvės tar riu, ant farmų gyvenu.
PARDAVIMUI SALIUA. K. A.,
nas atvežė tai parodyti, iš jo tie
R. 2, Box 37,
nas airių apgyventoj apielinN. Judson, Ind.
kotai liko atimti. O vėliau pa
kėj, 3 kambariai pragyveni
sirodė Bender buvo tuose na
mui, rendos $20, 3 metų lymuose apsigyvenus tik kelias
sas. Parduosiu pigiai.
dienas.
501 W. 38th St.
BIZNIO PROGA
Užtroško duj’a moteris ir sūnūs.
Jieškau partnerio, kurs galėtų PARDAVIMUI GROSERMrs. Mary Lockas, 40 metų ir mokėtų vesti biznį restaurano nė su saldainių krautuve —
amžiaus, ir jos sūnūs, Paul, 14'arba valgyklos. Jeigu kam tiks, pigiai. Priežastį patirsite
metų amžiaus, užtroško gazu * sutiksiu mainyti ant kito biznio, ant vietos.
gulėdami savo name.
Atsišaukite į Naujienas, No. 448.
3302 W. 38th PL

ASMENŲ JIESKOJIMAI

APSIVEDIMAI.

154 W. Randolph

St.,

KUO GREIČIAUSIAI MES NUperkame, mainome parduodame visose
dalyse Cbicag'o.s. Norinti parduot,
pirkt, mainyt namą, bučeme, grosernę, farmą, lotą, mašiną, saliuna. Tu
rime pirkėjų ir mainytoių laukiančių.
Kreipkitės yaptiškai ar laišku. J. Na
mon, J. Bružas Co., 3452 So. Haljssted St.
PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYui 4 pagyvenimų mūrinis nanvas 5
4 kambarių; su vanoms, aukštu
izmentu. Rendos $70.00 j mėnesį,
aina $6,800.00. Mainysiu ant bučer■s arba grosimos.
Už pirmų įmoiimą priimsiu lotuj arba automolių, C. P. Suromski Co., 3346 So.
alsted St.

AUŠROS MOKYKLOJ
Antradieni, Lapkr. 8, prasidės
pamokos anglų kalbos. Mokintojaus Povylas Adomaitis. Visi
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
didesnės naudos mokiniams ir
parankumui mokyklai. Prisirašyt galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ, 2 šei
AMERIKOS LIETUVIŲ
mynų medinis namas ir užpakalyj
muro stuba vienai šeimynai. Remtos
neša $40 į menesi. Kaina $2,800. Na
mai randasi prie 26-os ir Union Avė.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Atsišaukit nas savininka:
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
J. Sinkau, 723 W. 26th St.
nografijos, typpwriting, pirklybos tei
sių,
Suvienytų Valstijų istorijos, abelPARDAVIMUI LOTAS 25x
nos istorijos, geografijos, politikinM
125 pėdų ant piet-rytinio kam ekonomijos, pilietystis, dailiarašyspo M-os ir Paulina gatvių. Bar- tės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
genas, jei parduosiu į kelias 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
dienas. Tiktai už cash. Adre iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

MOKYKLA

sas: P. O. Box 43, Oak Park, III.
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