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Gen. Želigovskis 
rezignavęs

> ■■ ' ■

Siūlo sunaikinti 66 karo 
laivus

Rusija tariasi su finansistais

Gen. Želigovskis rezignavo
Jis reikalavęs prie Vilniaus pri
jungti Gardiną ir Lidą, bet jų 
negavęs, tad pasitraukęs iš Vil

niaus valdžios.

NEW YORK, lapkričio 11.— 
Gautos privatinių žmonių New- 
Yorkc žinios sako, kad gen. 
Želigovskis, kuris yra galva Vii 
niaus valdžios, įteikė savo re
zignaciją.

Pasak tų žinių, prisiųstų ka
beliu, priežastim tokio Želigov
skio žinksnio yra iškįlę nesuti
kimai taip jo ir įvairių Lenki
jos valdžios frakcijų,k urios 
priešinasi jo ir gen. Pilsudskio 
sumanytam pelnui prie viduri
nės Lietuvos valstybės prijung 
ti Voložino, Ūdos ir dalį Gardi 
no (Grodno) distriktus.

Žinios priduria, kad projek
tuojamieji rinkimai į centrali- 
nės IJetuvos seimą tapo atidė
ti iki sausio m.. 1922.

Nusiginklavimo konferen
cija jau prasidėjo

Amerika siūlo sustabdyti buda- 
vojimą laivyno 10 metų ir su
naikinti 66 karinius laivus.

WASHINGTONAS, lapkričio 
12. — Prezidentas Hardingas 
šįryt atidarė nusiginklavimo ir 
Pacifiko ir tolimųjų rytų kon
ferenciją. Atidarydamas ją 
jis pasakė prakalbą, kurioj iš
dėstė konferencijos tikslus ir 
uždavinius ir ko Amerika lau
kia iš jos.

Ši konferencija, sake prezi
dentas Hardingas nėra konven
cija išmetinėjimų ar apgailės, 
negi nėra tautų taryba, ban
danti perdirbti žmoniją, bet 
tai pasitarimas šalių apie su
mažinimą blogybių musų in
ternacionaliniuose santikiuose. 
Negi ji nesisiekia visai panai
kinti ginklavimąsi. Jos uždavi
niu yra tik jiaprubežiuot gink
lavimąsi ir užtikrint taiką. Kad 
tai atsiekus nė iš vienos šalies 
nereikalaujama atsižadėti savo 
teisių ir laisvės ir nebus panai
kintos tautinės aspiracijos J. 
Valstijos gi įėjo į konferenciją 
be egoistinių tikslų, be baimės, 
be nedorų nuoriu ir be nuo- 
žvalgos, bet tik todėl, kad ma
tė, jog nė viena šalis pavieniui 
veikdama nieko negali atsiekti.

Prezidentas, taipjau prižadė
jo, kad Jungt. Valstijos gelbės 
pašalinti tautinius susirūpini
mus ne intrigomis, bet teisin
gais apsimainymais faktų ir 
nuomonių. Amerikos gi žmo
nės nori “mažiaus ginklavimo
si ir nebuvimo jokių karų.”
Z ' "■'■■■■ ■■ " «
“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c.
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Po prezidento Hardingo pra 
kalbos buvo renkamas nuolati
nis konferencijos pirmininkas. 
Juo išrinktas Jungt. Valstijų 
valstybes- sekretorius Hughes.

Nusiginklavimo konferenci jo 
je dalyvauja penkios didžiosios 
valstybės — Jungt. Valstijos, 
Anglija, Francija, Italija ir Ja
ponija. Pacifiko ir tolimųjų 
rytų klausimais be tų valstybių 
dalyvaus kitos užinteresuotos 
valstybes — Chinija, Portuga
lija, Belgija ir Holandija.

Užimdamas pirmininko vie
tą valstybės sekretorius Hug
hes irgi pasakė ilgoką prakal
bą, paaiškindamas, kad tik to
dėl tapo pašauktos konferenci- 
jon penkios didžiosios valsty
bės, kad matyta tai busiant 
praktiškiau, nes jos dabar kon
troliuoja pasaulio ginklus. Prie 
nusiginklavimo konferenci
jos prijungta Pacifiko ir toli
mųjų rytų klausimais konfe
renciją ne todėl, sakė Hughes, 
kad suvilkinti susitarimą apie 
aprubežiavimą ginklavimosi, 
L>et kad pagelbeti ttj susitarimą 
atsiekti, išrijant painų tolimų
jų rytų klausimą ir pašalinant 
visus ginčus.

Sąvo kalbos pabaigoj, visų 
delegatų nuostoliai, jis pasiūlė 
platų pieną sumažinti karinio 
laivyno būdavoj imą irt sunai
kinti niekurius karo laivus.

Trumpai suglaudus, jo pie
nas yra sekamas:

Sustabdyti budavojimą kari
nių laivų dešimčiai metų.

Tuojaus sunaikinti 66 esan
čius ar budavojamus didžiuo
sius karinius laivus, kurių įtal
pa siekia 1,878,013 tonų.

Sumažinti ir aprubežiuoti 
budavojimą mažesnių karo lai
vų, suhmarinų ir laivyno aero
planų.

Sulig Hughes pieno, labiau
sia nukentėtų Jungt. Valstijos, 
nes jos turėtų sunaikinti esa
mus ir budavojamus 30 didžių
jų laivų; Anglija gi turėtų su
naikinti esamus ar budavoja
mus 19 laivų, Japonija 17. Su
naikinus tuos laivus, Jungt. 
Valstijos turėtų 18 didžiųjų lai
vų, Anglija 22 ir Japonija 10.

Jokių naujų laivų, užvadavi- 
mui senųjų neturi būti buda^o- 
jama per 10 metų. Po to Jung. 
tinęs Valstijos gali pakeisti 
naujais laivais 5(K),(MX) tonų 
įtalpos, Anglija 5(X),(XX) ir Ja
ponija 3(X),(XX) tonų.

Kad toliau laivynai turi būti 
mažinami naikinant senuosius 
laivus.

Toks atviras Amerikos dele
gacijos pasiūlymas labai nuste
bino kitus delegatus, pripratu
sius prie slaptų derybų, kuriuo
se niekad aiškiai visko nepasa
koma.

Iš pasikalbėjimų su įvai
riais kitų šalių delegatais ma
tyt, kad jie pritaria Hughes 
pienui ir kad jis galbūt bus 
priimtas kaipo pamatas toli
mesniems svarstymams. Esą 
Anglija irgi turėjusi prirengusi 

ploną ir jos pienas nedaug kuo 
skiriasi nuo Hughes pieno.

Dar nė viena delegacija nėra 
Hughes pieno priėmusi, kol jų 
kariniai ekspertai nesuspės vi
so to pasiūlymo nuodugniai ap
svarstyti.

Japonijos delegatai, kaip ma
tyt, pienui nelabai prieš i naši. 
Bet jie ne tiek rūpinasi nusi
ginklavimo klausimais, kiek 
Pači f ik u ir tolimaisiais rytais. 
Nuo tų klausimų išrišimo la
biausia ir priklausys ar Japoni
ja sutiks sumažinti ginklavimą
si, ar ne.

Rusija įieško finansistii 
pagelbės

Litvinov veda derybas Stochol 
me su kitų šalių bankieriais 

apie suteikimą Rusijai 
kreditų.

MASKVA, lapkričio 12. — 
Maksim Litvinov, kuris vedė 
derybas su Amerikos šelpimo 
administracija apie Rusijos ba
daujančių šelpimą, dabar yra 
išvažiavęs švedijon su slapta 
misijai Pasak patikėtinų šalti
nių, jam duota pilnos galės 
spręsti svarbiausiuose dalykuo
se, kaip finansiniuose, taip ir 
politiniuose.

Skelbiama, kad Litvinov yra 
Švedijos sostinėj pasirašyti’ ir 
ratifikuoti prekybos sutartį 
tarp Rusijos ir Švedijos. Bet iš- 
tikrųjų Stockholmas yra cent
ru internacionalinių bankierių 
finansinių derybų apie suteiki
mą Rusijai kreditų.

Didieji Amerikos finansiniai 
interesai barnio išgauti iš Litvi- 
novo sovietų valdžios mierius 
ir prirodymus gerų norų.

Tie Amerikos finansiniai in
teresai praktiškai buvo Rusi
jos globėjais prieš revoliuciją 
ir kiekvienos bankines ir indus
trines įstaigos pasaulyje, ku
rios turėjo interesų Rusijoje. 
Pavyzdžiui, jie atstovauja 40 
vien Švedijos bankus. Tų gi 
bankų turtai, kurie buvo pa
vesti Amerikos įstaigos, tapo 
konfiskuoti.

Kėsinosi nušauti Cičeriną
3,000 žmonių areštuota sąryšyj 
su pasikėsinimu. Pasikėsinimas 

buvo nesėkmingas.

RYGA, lapkričio 11. — Gau
tosios vakar iš Maskvos žinios 
sako, kad buvo papildytas pa
sikėsinimas ant Rusijos sovie
tų užsienio reikalų ministerio 
Georgi čičerin gyvasties.

Du šūviai tapo paleisti į jį 
lapkričio 4 d. jo priimame kam 
baryje, bet nė vienas tų šūvių 
nepataikė.

Pasikėsinto ją nušauti čičeri- 
ną suimta. Jis sakosi esąs men
ševikų partijos narys ir veikęs 
tos partijos įsakymais.

Tą pačią dieną tapo areš
tuota 3,(XX) žmonių. Visi jie yra 
nariais sočia Irevoliučionicrių 
partijos. Visi jie tebėra kalė
jime.

Rusija tebesirengia karau
MASKVA, lapkričio 12. — 

Karo ministeris Leonas Trockis 
Išleido proklamaciją į sovietų 
armiją kurioj sako, kad Lenki
jos generalinio štabo nariai bai
do iššaukti karą tarp Rusijos 
ir (Lenkijos.

Jis sakosi nežinąs ar Lenkų 
bandymas pasiseks, bet raudo
noji armija mano padvigubinti 
savo darbą prisirengimo karui 
kad karas neužkluptų jos ne
prisirengusios.

Kebli Francijos finansinė 
padėtis.

Jos įplaukos nepadengia nė pu
sės valstybės išlaidų. Kas aš
tuntas gyveritojas yra val
dininkas.

PARYŽIUS, lapkr. 11.
Kaip rodo atstovų butui paduo
tas biudžeto sąmatas, Franci
ja sekamais metais turės iš
leisti $3,(XX),000,000, kuomet 
jos įplaukos sieks lik $1,500,- 
(XX),(X)Oj Jeigu Vokietija neuž
mokėtų kontribucijos, kiltų di
delis krizis, nors prie įplaukų 
kontribucija nėra priskaityta.

Du trečdaliai sumos, kurią 
Francija turės surinkti, eis bė
gančioms išlaidoms ir palūka
noms atmokėti, o likusieji pi
nigais eis palaikymui paliuosuo 
tųjų teritorijų ir pensijoms.

Bes dedama didelių pastangų 
sumažinti skaičių valdžios dar 
bininkų, nes <laibar kas aštun
tas dalrbininkas visoje šalyje, 
įskaitant ir kolonijas, yra val
džios darbininkas.

Debatai apie šalies finansinę 
padėlį veikiausia tęsis ilgai ir 
smerkimai valdžios finansinės 
politikos galbūt padarys per
mainų kabinete. Promierui 
Briand esant Jungt. Valstijose, 
ministeriją ginti priseis finan
sų ministeriu Doomer, kuris 
visgi kviečia klausimą plačiai 
apsvarstyti.

Komunistai ir socialistai rei
kalauja, kad Franci ja Washing- 
tono nusiginklavimo konferen
cijoje pasirūpintų sumažinti 
ginklavimąsi, tuo sumažinant 
savo ir kitų valstybių išlaidas.

Konservatyvai gi nemato nie
ko geresnio, kaip laikytis savo J 
senosios politikos — raginti 
daryti vis -didesnį spaudimą į 
Vokietiją.

Taikos proklamacija 
prirengta *

Bus paskelbta pradžioj šios 
savaitės. %

WASI1 INGTON, lapkričio' 
12. — Valstybės departamentas 
įteikė prezidentui Hard’.ngui 
paruoštą taikos proklamaciją, 
paskelbiančią Jungt. Valstijų 
taiką su centralinemis valsty
bėmis. Tikimąsi, kad prokla
macija bus paskelbta pradžioj 
sekamos savaitės.

Ratifikacijomis Jungt. Vals
tijų ir Vokietijos taikos sutar
ties tapo apsimainyta vakar 
Berline.

Manoma, kad proklamacija 
yra reikalinga tam, kad pada
rius neveikiančiais tuos kongre 
so aktus, kurie buvo išleisti ir 
taikomi vien karo laikui.

Formalinis apsimainymas ra- 
tifikadijomis tapo padarytas, 
kad atsteigus diplomatinius 
ryšius su Vokietija. Prekybi
ne sutartis yra pageidautina, 
bet kalbama, kad Vokietijai 
bus palikta užvesti apie ją dip
lomatinius susižinojimus, jeigu 
nebus didelio Amerikos biznie
rių reikalavimo tokią sutartį 
padaryti 1819 m. prekybinė 
sutartis su Prūsija liko panai
kinta Amerikai įstojus į karą, 
bet manoma, kad vis tiek butų 
reikėję daryti naują prekybinę 
sutartį, nes anoji jau ir taip bu
vo pasenusi.

LONDONAS, lapkričio 12.— 
Savaitraštis The Outlook tvir
tina, kad Rusijos sovietų Sald
žia neoficialiniai pasiūlė Jungt. 
Valstijų valdžiai Rusijos-Ame- 
rikos sąjungą atsvėrimui An- 
glijos-Japonijos sąjungos. 
Tvirtinama, kad sovietų pasiū
lymai buvo ignoruojami.

Rusija šauksianti finansinę 
konferenciją

Sutiksianti pripažinti visas 
Rusijos skolas, taipjau atlygin
ti svetimšaliams už aplaikytus 

nuostolius.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 14, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

RYGA, lapkričio 12.*-—• Pu
siau oficialiniai patirta, kad 
Rusijos sovietų valdžia neužil
go pasiųs naują notą Jungti
nėms Valstijoms ir kitoms ke
turioms didžiosioms valsty
bėms vėl paragindama, kad bu 
tų sušaukta internacionaline fi
nansinė konferencija, kurioj 
dalyvautų ir Rusija. Rusija 
pasiūlys, kad konferencija butų 
laikoma tuoj po Washingtono 
nusiginklavimo konferencijos.

Tikimąsi, kad Rusijos vald
žia paskelbs savo sutikimą pri
pažinti visas caro valdžios pa
darytas skolas laike karo. Tai 
butų nueita didelis žingsnis 
priekyn už nesenai prisiųstą no 
tą, kurioj Maskvos valdžia su
tiko pripažinti visas skolas, 
padarytas iki 1914 m.

Laike karo talkininkai pas
kolino Rusijai apie $4,(XX),000,- 
(XX). Iš tos sumos Jungt. Vals
tijos paskolino $187,729,452. 
Iki 1911 m. Rusijos padaryto
sios skolos irgi siekia apie 
$4,000,000,000.

Tikimąsi, kad sovietai taip
jau paskelbs savo sutikimą at
lyginti tiems svetimšaliams, ku 
rių turtas nukentėjo nuo revo
liucijos.

Naujoji nota ncaprubežiuos 
susirinkimo vien didžiosiomis 
valstybėmis, bet pažymės, kad 
konfercncijon įeitų ir visų val
stybių atstovai.

Siunčia Amerikon misiją
ŠANGiHAI, lapkričio 12. — 

Šiandie iiš Šanghai į Jungt. 
Valstijas išvažiuoja Tolimųjų 
Rytų respublikos prekybos de
legacija. Delegacija bandys iš
aiškint i Amerikai tikrąjį pobū
dį Tolimųjų Rytų respublikos 
ir pakvies kitų šalių kapitalą 
bandyti išvystyti tą šalį. Misi
ja susideda iš inžinieriaus A. 
A. Jasikov, buvusio užsienio 
reikalų vice-ministcrio B. E. 
Skvirski ir žurnalisto P. N. Ka- 
ravajev.

Albanijos žmonių vargai
Delei serbų puolimo Albanija 

labai nukentėjo.

PARYŽIUS, lapkričio 13. — 
Serbijos puolimo ant Albanijos 
pasekmės yra pasibaisėtinos. 
Pasak albanų žinių, patvirtin
tų ir neutralinių dabotojų, 10,- 
(XX) pabėgėlių nuo pereitų me
tų serbų puolimo išmirė nuo li
gų ir skurdo, dar 10,(XX) žmo
nių kenčia didelį vargą. 350 
kaimų liko sunaikinta ir daug 
galvijų paimta. Tai neskaitant 
serbų persekiojimo, kurį ken
čia 30,000 albanų.

Skelbia Ispanijos angliakasių 
streiką.

------------- 1------- r-4—.

OVIODO, lapkr. 11. •— Is
panijos angliakasių sindikatas 
Astunas anglių laukuose nuta
rė paskelbti streiką pabaigoje 
lapkričio, protestui prieš esan
čias sąlygas. Tūkstančiai an
gliakasių nedirba ir neturi iš 
ko gyventi, delei mažo Ispani
jos anglių reikalavimo. Net sa
vo šalies geležinkelių kompani
jos atsisako vartoti Asturijos 
anglis, kadangi jie yra prastes
ni už Anglijos anglis.

Šiandie siuvėją streikas
Nėra vilties, kad streiko butų 

galima išvengti.

NEW YORK, lapkričio 13.—- 
Tarp 55,000 ir 60,000 moterų 
rūbų siuvėjų, dirbančių 2,800 
dirbtuvėse Ne\v Yorke sustrei
kuos ryto ryte, protestui prieš 
sugrąžinimą darbo nuo štukių 
ir prailginimą darbo valandų. 
Visos pastangos išvengti to 
streiko nuėjo niekais. Streikas 
kainuosiąs apie $2,000,(XX) į 
dieną.

Kad išvengus streiko, darbo 
sekretorius (Davis buvo 'pasi
šaukęs fabrikantų komitetą į 
Washingtoną. Po konferencijos 
12 senatorių kreipėsi prie uni
jos, prašydami atidėti streiką 
dviem savaitėm. Unija tečiaus 
nesutiko su tuo, pareikšdama, 
kad tas duotų lik laiko fabri
kantams pilnai prisirengti -ko
vai su streikieriais.

Ryto 11 vai. ryte vėl įvyks 
darbo departamento konferen
cija su fabrikantais, bet ma
noma, kad tuo laiku streikas 
bus jau prasidėjęs.

Pritaria internacionalinio 
banko kūrimui

Vanderlip sako, kad jo pienui 
kurti internacionalinį banką 

Europos valstybės pritariančios

LONDONAS, lapkričio 12. — 
New York ietis Frank Vander
lip, kuris scredoj išplauks į 
Ameriką, sako, kad jo pienui 
kurti $1,000,(XX).000 “Jungtinių 
Valstijų ir Europos auksinio 
reWvo banką” pritarė visos 
šalįs, kurias tik jam teko ap
lankyti.

Vanderlip sako, kad jo plo
nas pa^clbetŲ sustiprėti ir nn- 
sistovėti visų šalių pinigams ir 
tuo pagelbėtų atsteigti jireky- 
bą. Tečiaus jis sako, kad dar 
nė viena valdžia nėra galutmai 
priėmusi jo pieną.

“Butų paika manyti, kad 
kas-riors gali išdirbti tokį mil
žinišką pieną ir jį įvykinti, kol 
daug žmonių neprisidės prie jo 
pasisekimo”, sake Vanderlip. 
“Ccntralinės Europos šalįs da
bar yra pinigų puolimo suku- 
ryj. Jos visos turi biudžetų 
trukumus, kuriuos bando pa
dengti spausdinimu naujų pini

/■

Didžiausias 
markių atpigimas

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

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

• suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted St., Chicago, Dl.

gų. Tada jos sugalvoja nau
jus taksų pienus, bet kol t:c 
mokesčiai prasideda už kelių 
mėnesių, pinigai taip nupuola, 
kad trukumą vėl reikia pa
dengti spausdinimu naujų pini
gų, ir taip eina begaliniu rete
žiu, iš kurio jos negali išsigel
bėti.

“Manęs klausta kaip šalis 
gali bankrutyti, jei ji gali pa
vartoti spaudos presą išleidi
mui naujų pinigų. Tai sun
kus klausimas atsakyti, bet aš 
manau, kad bankrutas yra pa
siektas, kada šalies gyventojai 
atsisako imti už prekes savo 
pinigus. Taip dabar yra Aust
rijoj 'ir Lenkijoj.

“Mano pienu butų pampinti 
naujus pinigus, kurie liktų vi
sose šalyse ir laikytųsi vieno
kiai, nežiūrinti jokios valdžios. 
Tą galima butų padaryti, jei 
prisidėtų šešios ar daugiau val
džių.”

Bedarbė Anglijoj didėja
LONDONAS, lapkričio 11. — 

Šiandie išleistos oficialiuos 
skaitlinės apie bedarbę rodo, 
kad lapjtričio 4 dieną Angli
joje buvo 1,722,800 bedarbių, 
neturinčių jokio darbo. Tai yra 
didelis padidėjimas bedarbių 
skaičiaus, palyginus su pirmes
ne savaite.

PASKYRĖ JAPONIJOS
PREMJERĄ.

TOKIO, lapkričio 12. — Fi
nansų ministeris nušautojo 
Hara kabi neto, baronas Kore- 
kiyo Takahc i, iaądie tapo pa
skirtas preinieru. Po to tuoj 
įsakyta Japonijos seimui susi
rinkti gruodžio 24 d. Takaha- 
ši jau turįs prirengęs biudžetą. 
Išlaidos sekamais metais sie- 
ksiančios 1,-463,000,000 yenų,ar 
ba 120,000,000 yenų mažiau, 
negu pereitais metais.

RYMO STREIKAS 
ATŠAUKTAS.

RYMAS, lapkričio 11.-4 Ge
neralinis streikas Ryme jau at
šauktas. Jis buvo kįlęs delei ge
ležinkeliečių susirėmimo su fa- 
cisti. Oficialinis pranešimas sa
ko, kad susirėmimuose 4 ko
munistai ir 1 fascisti liko už
mušti ir 100 komunistų ir 12 
fascisti sužeisti.

__________________________________
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Šimas yra teisingas, bet jo 
prasmė sutinka su tąja už
sienio politika, kurią veda 
paskutiniu laiku Lietuvos 
valdžia.

Lietuvos įgaliotiniai Gene- 
voje pareiškė, kad jie priima 
Tautų Sąjungos planą Vil
niaus klausimui “išrišti”; o 
ministerių kabinetas Kaune 
nutarė taip pat, jogei reikią 
nusilenkti Tautų Sąjungos 
valiai. Visai logiškas žings
nis dabar butų prašyt Tatu 
tų Sąjungos, kad ji paimtų 
savo globon Vilnių, iki Vil
niaus klausimas nebus galu
tinai išspręstas.

Bet Tautų Sąjunga turi 
savo globoje Klaipėdos kraš
tą —o kaip ji tvarko jį? Tą 
kraštą valdo, Tautų Sąjun
gos vardu, franeuzai, kurie 
simpatizuoja lenkams. Ne 
kitaip butų ir su Vilniaus 
sritim.

de-
ne-

sovietų “rojuje,” ir, pasak Ket
virčio, ažuot džiaugęsi, ėmė 
verkti ir gailėtis, kad atvažiavo 
į Rusiją. O paskui per didelę 
bėdą jiems pavyko dasigauti į

Laikai atsimainė.

Taikosi su užsie
nių finansistais.

Chicagos “Tribūne” kores
pondentas praneša iš Mas
kvos, kad bolševikų valdžios 
įgaliotinis, Maksim Litvinov, 
esąs nusiųstas Švedijon su 
slapta misija: jisai tariasi su 
pasaulio bankininkais dėl 
sutbikimo kredito sovietų

Mažiukėje kalnų respub
likoje, Montenegroje (Čer- 
nogorijoje), įvyko revoliu
cija. Kadangi toje šalyje 
nėra beveik jokios pramo
nės, ir didžiuma gyventojų 
užsiima gyvulių bandų ga
nymu ir primityviška žem
dirbyste, tai — joje tapo pa
skelbta “sovietų respubli
ka”.

Metai laiko atgal toks įvy
kis butų atkreipęs į save j 
daug domės. Komunistų 
spauda butų šaukusi apie 
“dar vieną socialės revoliu
cijos pergalę”, o buržuazi
niai laikraščiai butų ėmę iš- 
naujo piešti “komunistinio 
pavojaus“ baidyklę. Bet
šiandie žmonės, skaitydami) 
apie tą naują “socialį 
versmą”, tik nusišypso.

Be užsienių kapitalistų 
kredito Rusija, žinoma, ne
gali atsigauti, nes ji yra vi
sai suirus. Bet gauti kredi
tą ji dabar galėti tiktai sun
kiausiomis sąlygomis. Kad 
kokios, Rusiją gali svetimų 
salių kapitalas pavergti 
taip pat, kaip Kyniją arba 
Meksiką.

Apžvalgų į
SOCTALLSTŲ “DUOBKA

SIAMS” NESISEKA.

per-

Prašo tautų 
są-angos globos?

Telegrama iš Varšavos 
praneša, kad Lietuvos val

Pereitą utarninką New Yorke 
buvo rinkiniai, kuriuose Į)irmu 

! kariu dalyvavo komunistai, 
kaipo atsk:ra partija. Ir kick-gi 
jie gavo balsų?

Lietuvių komunistų laikraš
čiai rašė prieš rinkimus, kad 
ta naujoji partija (pasivadinusi 

Lyga”) varo 
agitaciją New 

ir jau visai “su- 
ragą” sociailstus. 

praneša

smarkiausių
Yorko mieste 
varė į ožio 
Bet štai ką dabar
Brooklyno “Laisvė”;

gos paimti savo globon Vil
nių. Nežinia, ar tas prane-

gos”) kandidatus paduota 
apie 1(),(XJ<> balsų... New

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

I.

UPTON SINCLAIR’©
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

__________ ________________________ J

(Tęsinys)

Petras nežinojo, kų besakyti. Šitos merginos 
balse buvo prisirišimo ir pageriamo reikšmes, 
o Petras savo sunkiame gyvenime maža pri
tyrimo turėjo su šitos rūšies pajautimais. Pet
ras buvo prisižiūrėjęs jautrybėms ir sujudin- 
gumams merginų, norinčių paflirtuoti; bet ši
tos merginos elgesys nebuvo jokiu flirtavimu; 
tą jis matė išsyk. Jos balsas, nors tylus, tru
putį buvo per rimtas dėt jaunos merginos; jos 
giliai įsodintos, geidžios žilos akys žiurėjo į 1 et- 
rą rupestingumu motinos, kurios vaikas tik ką 
ištruko nuo pavojaus.

Ji pasakė: “Stase, p. Gudzas atėjo. Ir įėjo 
kita mergina, senesnė, aukštesnė, bet liesa ir iš
blyškusi, kaip ir jos sesuo. Petras sužinojo, 
kad jos vadinos Ona ir Stasė 'lodailės; vyres
nioji buvo stenografė ir šemyną užlaikė. 
Abidvi merginos buvo labai susidomėję. Jos

O už socialistų kandidatus 
paduota apie 100,000.

Reiškia, socialistai gavo 
šimtį kartų daugiau balsų, 
gu komunistai.

Socialistai, kaip buvo, taip ir 
paliko trečioji partija (po de
mokratų ir republikonų), ne
žiūrint to, kad šiuose rinki
muose dalį jos balsų atitraukė 
“darbo partija” ir komunistinė 
“darbininkų lyga.” '

Pastaroji, gaudama tiktai 
apie dešimtį tūkstančių balsų 
tokiame milžiniškame mieste, 
kaip New Yorkas, faktiškai pa
sirodė, kaipo neturinti jokios 
reikšmės politikoje. Vienintelė 
jos gyvavimo prasmė yra ta
me, kad ji padeda atžagarei
viams šmeižti socialistus.

Taigi matome, kad ne tiktai 
“inteligentas” Anupras Kara
lius, o ir paprasti darbininkai, 
pamatę savo akimis bolševikų 
Rusiją, suprato, jogei jie kly-

do, tikėdami komunistų pasa
koms apie laimingą darbinin
kams gyvenimą “sovietų res
publikoje.” Tuos darbininkus 
apgavo tokie laikraščiai, kaip 
“Laisvė,” ir bolševikiški agita
toriai. Ret “Laisvė” tuos ap
gaulus žmones dabar vadina 
“kontr-revoliucionicriais,” o Ri 
sijos bolševikai apsieina su 
jais, kaipo su “išmatoms!”

SVEIKATOS DALYKAI.
w .______
Piktasis mėšlungis.

fUROPEAN įMERICAN R^REAU 
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved 

Geriausia siuntim

KIEK TŲ “KONTR-REVO-
LIUCIONIERIŲ!”

šioje vietoje jau buvo minė
ta, kad Brooklyno komunistai 
gavo laiškų iš Rusijos nuo tū
lo savu 
kuris net 
būdamas,

draugo, p. Ketvirčio, 
bolševikų “rojuje” 

nepasidarė komunis-

Laiškas iš Lietuvos
[Nuo nuolatinio Naujienų korespondento]

II
Lietuvos mokykla.

Vidaus Lietuvos gyvenime 
taipgi turime priešingumų ir 
labai nemažai. Pirmoje eilėje 
pradžios mokyklos.
St. Seime eina aštri kova su

cialdvmokralai aiškiai stato 
klausimą, — Lietuvos pradžios 
mokykla turi būt laisva nuo by 
kurios konfesijos. Krikščionys-

tų priešu. Bet štai, ką jisai ra-1 demolkratai ne tik tam prie
šo apie kitus, nukeliavusius

mokyklos musų dešinieji kėlė 
užtektinai triukšmo, manyda
mi, kad užteks triukšmo ir Sei
mo daugumos, kad visą mokslą 
paėmus savo globon.

Ret tie ponai apsiriko. Ne
senai susirinkęs Lietuvos gy- 

suvažiavimas aiškiai pa- 
už tokią Aukštąją Lie- 
mokyklą, kurios moks-

Piiktasis mėšlungis paeina * 
nuo užsikrėtimo mėšlungio 
bakterijomis. Šitų bakterijų 
a'pščiai yra nešvariose vietose, 
ypač kur randasi arklių mėš
lai — tvariuose ii r ant gatvių. 
Šaudymus ir vartojimas įvai
rių sprogstančių niedegų Lie
pos 4 d. Ainerikoj padarydavo 
daugelį mėšlungio aukomis. Be 
susižaidimo mėšlungio bakte-

Rb:iI iCstate, Paskolos 
Instirinai ir Lt

809 W. 35th St , arti S. Halsted St.
Tel Boulevaid 611

VilenfflK 9 iki 6 ka»diena^-, 
Vakara s lilar., Ket. ir Sub iki 9 vakarį 

Ned.: iki 3 po pirlų.

ną arba be žaiztlos negali įsi- 
gyvent. Įsibrčžiinas, įsidurimas 
ar kitokis susižeidimas yra rei
kalingas. Žaizda gali užgyti, 
vienok bakterijos nervais ke
liauja tolyn ir padaro ligą, ku
ri netoli visada veda prie mir
ties. Kada liga išsivysto — 
sprandas darosi slyvas, žandai 
sučiaupti ir vis sunkiau daro
si išsižioti, karštis pakįla ir kū
no muskulai darosi vis štyves- 
ni, taip kad traukimas ir skau
dėjimas darosi nepakenčiami 
— tuomet jau pervėlu gydyt. 
Tik retuose atsitikimuose ligo
nis pasveiksta. Norint turėt ge
rų pasekmių, reikia gydyt, kol 
liga da neišsivysčiusi.

Kaipgi žinot, kad užsikrūtei 
mėšlungiu? žinot negalima. 
Persiduriinas surūdijusia xd- 
nim, susižeidimas. sprogstan
čiu medžiaga, susižeidimas 
tvartuose, gatvėj ir kitose neš
variose vietose, nors įsi brėži
mas, turėtų būti atidžiai ap
žiūrėti. Mažesnes žaizdas gali
ma aĮriplailt vandeniu ir muilu, 
apteptas jodinos skiedimu, pas
kui perosidu ir aprištos šva
ria sterilizuota gaza. Didesnės 
žaizdos turi būt labiau atidary
tos, atsakančia iišvalytos, ištep 
tos iodino skiediniu ir paskui 
hidrogeno peroksidu, 'fuomet 
gaza pamirkoma į lodiną ir 
žaizda liuosai pripakuojama.

Atsitikimuose, kur numano
ma, kad mėšlungio bakterijos 
tikrai galėjo įsigauti į žaizdą, 
apart viršminėto gydymo, rei
kalinga yra leisti į kūną tam 
tikrą kraujo skystį, kuris yra 
veiklas mėšlungio bakterijų. 
Šitą darbą tik gydytojas tega
li atlikti. Jis, anksti pavartotas, 
visada apsaugoja nuo mėšlun
gio išsivystymo. Todėl abejoti
nuose atsilikimuose geriau im
ti minėtą kraujo 
abejoti ir laukti,

Kl. Jurgelonis

s i sakė 
tuvos 
hi centre stovėtų gamtos moks
lai, bet ne abstraktinė teologi
ja su katalikiškąja sociologija.

Tą patį pasakė ir pastarasis 
visos Lietuvos savivaldybių su
važiavimas; tam pritarė visuo
menės ir mokslo žmonės, jau 
nebekalbant apie Lietuvos pra
džios mokyklų mokytojus ir 
Seimo socialdemokratų, liaud.- 
demokralų frakcijas.

Tekino bildu, kovoje už mo
kyklą pastaruoju momentu 
krikščionys-demoikratai nusto
jo ūpo ir to karingumo, kurį 
jie turėjo vasaros melu. Juos 
rėme davatkėlės ir įvairaus 
plauko artimi klebonijai žmo
nes, bet priešingoji puse išstū
mė tuos, kurie visose musų 
gyvenimo srityse stovi pirmoje 
vietoje. Tai]) tai jie supasavo. 
Greitu laiku Seime bus svar- 

pradžios ir aukštosios 
manau,

K. GUOIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 Iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus uta.rrXn.ku ir 
ketvergą. Nerišlioms nuo 9 iki 12 r.

šingi, bet stengiasi įvairiais bu- 
: ir mokyto

jus, kuriems tikybos dėstymas 
gali būti Įiavestas tik tuomet, 

1 jei ant to sutinka vietos dva- 
siŠkija.

Kada jiavasary Lietuvos mo
kytojų Sąjungos sušauktas mo
kytojų kongresas -priėmė nu
tarimus apie pasaulinę mokyk
lą, visos Lietuvos davatkos, ku
nigų kurstomos, pakėlė dide- 
liausį gvoltą prieš mokytojų 
Sąjungą ir kongreso nusistaty
mą. Pasipylė įvairių rezoliu
cijų ir protestų; 
prof. sąjunga liko 
bolševikiška, nors joje vyrau
ja socialdomolkralaidiaudinin- 
kai-demokratai ir šiai]) apoliti
niai, bet pažangus žmonės.

l){di gvoltą kunigai ir da
vatkos kelia delei Lietuvos 
Universiteto (Aukštosios Mo
kyklos). Įvairus klero padarai 
šaukte šaukia apie kūrimą Lie
tuvoje Katalikų Universiteto. 
Ypač tas gvoltas buvo didelis 
vasaros metu, kada Kaune, de-

Rusijon Amerikos lietuvius ko- daįs suvaržyti net
munistus:

“Detroitas atsižymėjo siun 
timu savo draugų gelbėjimui 
Rusijai. Perintą pavasarį, 
atvažiavęs j Petrogradą, pa
tyriau, kad vėliausiu laiku 
ten buvo atvažiavę net apie 
20 detroitiečių, bet i partiją 
įstojo tik du ar trys. Kiti, 
nusiėmę kepures bėgo į Lie
tuvos konsulą, kad jis 
čiausiai priimtų juos j 
tuvų.”
Pasak Ketvirčio, tiems 

vusiems amerikiečiams 
sunku gauti iš Lietuvos konsu
lo leidimą keliauti į Lietuvą, 
kadangi jie negalėdavo prasi-

grei-

bu- 
buvo

mokytojų 
išvadinta

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, vIsuom 
teismuose. Ekzemlnavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų iilygų.

moterų su vaikais, kurios anks
ti ryte apguldavo konsulo ofi
są. Tolinus jisai sako:

“NcsisM)ėkit, kad ir trys 
lietuviai brooklyniečiai taip 
darydavo: per dvi savaites, 
kol Nc\v Yorko kriaučių ko
operacija buvo Petrograde, 
bandė ‘subytinti’ ‘bobas,’ sto
vint su maldavimais, kad
juos priimtų į Lietuvą... Jų skaitysis su katalikišku Univer- 
makla viniai buvo atmesti
Jie nesuspėjo per dvi savai- ologijos,’ sociologijos 
tos išgauti leidimą grįžti į tu1 
Lietuvą. Jiems prisiėjo va- profesoriai
žinoti su minėtais kriaučiais “daktarai” 
į Maskvą. Ten dar ilgiau pri
siėjo laukt ir landžiot po Lie
tuvos pasiuntinio ’padva-

tinę tyla. Krikščionims-demok- 
ratams nesvarbu, ar pasaulis

stomi
mokyklos įstatymai;
kad krikščionių tonas bus kur
kus mažesnis. f")

siskubina vežt gyvąsias 
matas *iš savo šaliės, tad 
Vindausko vagzak) 
lauke tris savaites.”
Kada tie darbininkai 

rikos atvyko į Rusiją,
'•atiko bolševikų valdžios agen- 

j tai su muzika, vėliavomis ir 
j prakalbomis. Bet jie greitai pa
tyrė, koks vargas laukia jų

dar

ne
įg

ali t 
iš-

iš Aluč
iai juos

sitetu, jiems svarbu sukurti te- 
fakul te

lkiniuose sėdės kunigai 
įvairių Fryburgų 

ir kvaršins Lietu
vos jaunuomenės galvas įvai
riomis skolaslikomis ir filoso
fijomis, žinoma, gamini! 
sau inteligentiją, kurios jie 
bar veik neturi.

Tuo tarpu kraštas neturi 
daktarų, nei veterinarų, 
įvairių rusių technikų. M 
keliai, pramone ir štai 
miestuose ir kaime tokiame 
stovyje, kokio gal nėra visame 
pasaulyje, bet ar delei to turi 
skaudėti 
galvos?!
delei pradžios
—........

Apskritai imant, šie metai 
rodo viena, — kad iškrikusios 
krašto kultūrinės pajėgos tvir
tėja ir organizuojasi; rodo, 
kad krašte susidaro tvirtas kul
tūrinis frontas. Sakysim, te
kino aukštosios mokyklos klau
simu susirūpinę net kareiviai. 
Laikraščiuose skaitome net są
rašus aukų, renkamų paprastų 
kareivių-darbininkų ir valstie
čių—Universiteto rimini staty
ti. Kariuomenėje net ir pati 
mintis kilo rinkti aukas tam 
tikslui.

Tel. Randolph 2898

. A. A. SLAKI8
ADVOKATAS

Ofisas vidumdestyj! 
ASSOCIATION BLD®.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Ponedėliaia iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

da-

nei 
nei

PARAGAVO DEGTINĖS IR
UŽMIGO.

Policija rado vakar Donald 
VVoolaro, 11 metų amžiaus, 29 
North Shoklon gąt., Chicago, 
Mihvaukee ir St. Paul gelžkelių 
kompanijos kieme, prie Kedzie 
ir Mihvaukee aveniu, be sąmo-

musų krikščionims 
Bendrai suglaudus, 

ir aukštosios

pasisakė, kad jis ir kiti vaikai 
radę ten tuščiame vagone sta
tinę degtinės ir jos paragavę.

skystį, negu 
kol liga išsi-

i t i ■’įi.J
turėti ligonį,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Koom 814
Tel. Central 6390

▼ak.: 812 W. 83rd St., Ck.eage 
Tel. Yarda 4681.

Man yra tekę 
kuris rudenyj išvažiavo pas sa
vo draugą ūkininką ant trum
pos vakacijos ir, j)adėdamas 
jam kukuruzus skinti, įsipiovč 
pirštą. Niekas nebuvo daryta, 
kol už kelių dienų simptomai 
neprasidėjo. Atvežus jį ligoni
nėn, nors ir buvo duotas anti- 
toksininis serumas ir vartoti 
kiti gydymo budai, jis mirė. 
Tokių atsitikimų yra daug.

Patartina į 
kreipti daugiau 
juos apžiūrėti.

Dr. A

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560 

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI!

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank BIdg. 
K am p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 Ir nuo 7 

iki 9 vakare.

susižeidi mus 
atidos ir laiku

Montvidas.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

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

Seeley 3670
- - -----

pradėjo klausinėti Petrą apie jo prityrimą, bet 
jam pakalbėjus kokią porą minutų, senesnioji 
nuėjo prie telefono pasakyti įvairiems žmo
nėms, kad jie tuojaus pasimatytų su Petru; 
tai buvo svarbus žmonės, kuriems reikėjo pra
nešti tuojaus, kaip tik jis pasirodys. Ji užtruko 
prie telefono nckurį laiką, pranešdama tiems, 
su kuriais ji kalbėję, kad pasakytų kitiems; 
tatai per valandą ar dvi ėjo viens po kito lan
kytojai ir Petras turėjo kiekvienam savo isto
riją kartoti.

Pirmutinis buvo milžiniškas vyras kietai sus
paustomis lupomis; jo balsas buvo toks stiprus, 
kad Petrą gązdino. Jis nesistebėjo Išgirdęs, kad 
šitas vyras yra vieno spažangiausių miesto di
džiųjų dariiininkų unijų —■ jūreivių unijos va
das. Taip, jis ištiiesų buvo “Raudonas;” jis ala- 
tiko Petro įsivaizdinimui — rustus, pavojin
gas žmogus, kuris kaip Samsonas galėjo nut
verti visuomenės šulus ir nuversti juos ąnt sa
vo galvos. Pamatęs Petro nedrąsius atsakus į 
jo paklausimus, jis tarė: “Matau, vaikine, jie 
tave išgązdino. Mane jie gązdino per keturias- 
dešimts melų, bet aš jų lig šiol neišsigandau.” 
Paskui, norėdamas suraminti Petrą ir sustip
rinti jo nervus, jis papasakojo, kaip jis, būda
mas pabėgusiu jūreiviu, buvo gaudomas po 
Floridos pelkes Evergleidus su skalikais, kai Į) 
jį pagavę pririšo prie medžio ir mušė tol, kol 
pas jį sąmonės neliko.

Po jo ėjo Dovydas Andrius, apie kurį Pet
ras girdėjo kaipo vieną teisininkų Gnberio by
loj; tai buvo augštas, įžymih atrodąs žmogus, 
akylo, budraus budo. Ką toks žmogus galėjo 
veikli tarpe šitų ištramų? Petrui dinktelėjo, kad 
jis turi būti vienu gudriųjų, kurie pinigus sau 
daro nesitenkinimą keldami. Po to įėjo jauna 
mergina, gležnutė, jausli, truputį luoša. Jai 
pereinant per kambarį jam ranką paduoti, aša
ros pradėjo birėti jai per skruostus ir Petras 
stovėjo susimaišęs, nežinodamas, ar jos arti
mas gimine nesenai pasiimrė, ar kas su ja yra 
ir kas jam reikia sakyti. Iš jos pirmutinių žo
džių jis suprato, kad ją, nemažam jo nusistebė
jimui, iki ašarų sugraudino pasakojimas apie 
tai, ką jis turėjo iškentėti.

Ada Rutaitė buvo poetė, naujas tipas Petrui; 
po didelio galvosūkio jis palaikė ją viena dar
buotės mulkių nelaimingų, jadringų kūdi
kiu, supratimo netuęinčiu apie tą nedorumą, 
kuris ją apsiaučia. Su ja atėjo kvakerukas iš
blyškusiu pustelninko veidu-, juodais ilgais 
plaukais, kurie jam tolydžio reikėjo nužerti nuo 
ūkių; jis dėvėjo sklaidų perkaklį, juodą veltinę 
skrybėlę ir turėjo kitas išcenlrio savybes; iš jo 
kalbų Petras suprato, kad jis buvo pasirengęs 
susprogdinti visas pasaulio valdžias rymlies 
labui. Tą patį jis manė, apie I. W. W. vardą 
Makormika lik-ką atsėdėjusį šešiasdešimts die
nų kalėjime; tai buvo tylus jaunas airys su

čiauptoms lupomis ir nenustovinčiomis juodo
mis akimis, kuris neramumai! Petrą varė, su 
atsidėjimu žiūrėdamas į jį ir beveik nei žodžio 
netardamas.

I

XIII

JIE ėjo be perstogės <po vieną, ar grupėmis; 
senos ir jaunos moterys, seni ar jauni vy

rai, fanatikai, svajotojai, agitatoriai, kurie bur
nos nepraverdavo nepasakę žodžių juose dedan
čios aistros liepsnomis. Matydamas, kad jis iš
tikty) pakliuvo į patį visų pavojingiausių Ame
rikos Miesto “Raudonųjų” vidurį, Petras kas 
karias vis daugiau pradėjo nerimauti. Tai bu
vo tie, kurių įstatymus gerbiantieji piliečiai la
biausiai bijojo, kuriais policija buvo susirupi- X .
misi labinus negu visais paprastais kasdieniniais 
plėšikais 'ir užpuolikais. Dabar Petrui buvo 
aišku kode! — jam, nei į galvą niekad nebuvo 
atėję, kad pasaulyje esama piktų neapykantos 
kankinamų žmonių. Tokie žmonės galėjo viską 
padaryti. Jis sėdėjo, neramiai dairydamos lai į 
vieną veidą, lai į kitą. Kuris šitos gaujos galėjo 
bombą padėti? Ir ar jie nepasigirs jam šį va
karį? < %

^(Bus daugiau),

' DR. A. MONTVID ' 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephono Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

•SB10njUBJPA» SO85ĮCq BtU-lptU 
•TUllA^ES OJAI OJ03 tlSIA IMK xvn 
A\VlS.j<HaiVN pueiitpA įhaSujii 
tuBtopneu Iao;s» opoinu
SrĮltM 6tUlŠl(UĮ| SAJĮV tOfUUR

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. Nedėl. pagal sutarimo, 
1261 So. Halsted SU, Chicago, III 
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
Lenkas nunešė lenkų 

$100,000.

Stanley \V. Koza, lenkas, 
1831 Evergrccn avė., užsidėjo, 
taip vadinamų, Union “Comer- 
cial Trust” kompanijų ir prisi
dirbęs su mašinėle bevertės 
“šlaky” ir “certifikatų” parda
vinėjo juos vietos lenkams, 
prižadėdamas jiems mokėti di
delius dividentus. Ir tokiu bil
du buvo jis jau $100,000 iš 
lengvatikių lenkų surinkęs, tik 
ant nelaipiės pastaruoju laiku 
pakliuvo jis belangėm Bet len
gvatikiui lenkai savo pinigų iš 
jo jau nebeatgaus.

Tai vis norėjimo greit pra
turtėti aukos.

Chryzantemy Paroda.
i

Gėlių mylėtojams vertėtų at
silankyti į Chryzantėmų para
dų, kuri užvakar tajM> atidaryta 
Garfield Parko gėlininkuose ir 
tęsis iki gruodžio 4 dienos. Pa
rodoj yra apie 4,500 kelmų 557 
atmainų chryzantėmų. Yra 
nepaprastai gražių eksponatų, 
nuostabiai dideliais ir puikių 
puikiausiais žiedais, įvairiausių 
spalvų — baltų balčiausios, 
gelsvai baltos, geltonos auksi
nės, rusvos, švelniai rausvos, 
skaisčiai raudonos etc .

Paroda atdara kasdien nuo 8 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama.

Namo savininkas, Constanti- 
non Milone, pasisakė policijai, 
kad jis gavęs grasinančius lai
škus, reikalaujančius $2,000, 
bet jis į tai domės visai neat
kreipęs. Pirmas laiškas buvo 
sekamo turinio:

“Brangus Tamsta: — At
važiavau į Cldcagą be pinigų. 
Atnešk $2,(MM) pirmadieny ir 
padėk juos kampe 16-os ir Ro- 
bey gatvių. Attcik vienas — 
kaip atėjai į šį pasaulį.“

Kitas laiškas buvo sekamo 
turinio:

“Garbingas asmuo, jus pui
kiai miegojote, bet ilgai taip 
nebus. Sekamą sykį jus užmig

site ant visados:”
Matyt, kad tie Chicagos pik

tadariai vis drąsesni ir drąses
ni darosi.

UNIVERSITETŲ PROFESO
RIAI Už NUSIGINKLAVIMĄ.

Vakar po pietų penki šim
tai įvairių kolegijų ir universi-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
■ V./ —--------- ■— — -
Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUAKA

GeneraUs
Kontraktoriufl |r 

budavotojas.
Budavojame ir tešame.

1401 W. 47th St, Chicago.

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

da, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetana

MH)R.HERZMAN^M
M RUSIJOS

Persikill n«o 8412 So. Halsted 84.
po No. 8818 So. Halsted 81.

literai lietuviams Gnomas per 21 
rastu kaipo patyręs gydytojas, ehi- 
rurgai ir akušeris.

Gydą aitrias fr chroniškas ligas, 
vyra, motorą Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—11 pietą, 
Ir nue 6 Iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis) Dieze! 
951 - Drovor 4186 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAJEki 9—11 ryto ir 8—9 vaL vak.

IR VfiL BOMBA.

Anksti vakar rytą sprogda
ma bomba susprogdino priean
gį, užpakalines duris ir išdau
žė Jangus namo, po num. 2071 
Kendall gat. šiaip tai nieko ne
sužeidė.

*

TRINK TARPUTINU--GERK- 
LES SKAUDĖJIMĄ SULAIKYS!
Naujas tarputyno išradimas suteikia ūmų paliuosa vi
ntą gerklės skaudėjimą, krupy, slogas, niksterėjimy, 
reumatizmą.

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

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

B 
men

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Tariu patyrimą 

moterų Ilgose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kud! 
M laike ligos. 
1D920 S. Stato 84 

Chicago, III.
unuooiiBiiauu

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

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

~ r '7‘- '*’■ A ' > ■«. -’J

BALTUOS AMERIKOS LINIJA
O BROADW ’ V. ' ' NEW YORK. N Y.

Tiesi kelionė j LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Arba per LIBAVĄ, HAMB9RGĄ-EITKUNUS

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

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

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

ESTONIA ___  I^apkr. 23
POLONI A .........  Gruod. 7

LlTUANIA .... Gruod. 21
LATVI A ......... Gruod. 28

Kuomet gerklę skauda, kad sunkiai 
negali nuryti — kuomet užsigauni 
gerdamas arba kalbėdamas — atsi
mink, kad šis naujas išradimas urnai 
paliuosuos.

Pereinamoji tarputino spėka sulai
kys gerklės skaudėjimą! Jo magiška 
spėka pasieks skaudamą vietą ir pra
šalins susimetimą — atidaro sunu- 
sias pereinamas oro vietas.

Naujas išradimas Turpo turįs vi
sas tarputino misteriškas gydymo r 
ypatybes su kitomis stebinai gydan
čiomis ypatybėmis. Su tokiomis ste
binančiomis ligomis, o visiškai Turpo 
ant jo veikia, kuomet juomi patrini

krutinę ir gerklę ir urnai pajausite 
veikimą tuojaus kvėpavimu!

Turpo taipgi greitai sulaiko slogas, 
gerklės skaudėjimą, bronkitis ir neu- 
ralgia. Urnai veikia kojų nesmagu
muose, nudegime, įsipjovime, skau
dėjime, reumatizme, krutinės plėves 
uždegime, dieglio ir niksterėjime. Ne
degina, pusini nesutraukia, nesutepa 
— nealiejuotas nei nesmirdi!

Nesikankyk su skaudama gerkle! 
Klausk bile vaistininko Turpo — tar
putino mostis turis savo senus pasi
tikėjimus, Mentholas ir Kamparas. 
Turpo — 30 ir 60c. puodelis.

DENTISTAS
Kainos Numažintos
Gold Crowns — taip žemai $3.50
Platės — taip žemai ........... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00

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

Egzaminavimas veltui

Dr. Frank Satten
Kampas 47-os ir Halsted St.
..... -fayy..- .......... — i - ...—

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

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Specialistas Ligų Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų 
ir pūslės. Elektriškas gydymas su pagel- 
ba A-Ray spindulių.

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 
žema. Pagabus išųiokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

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

M

DR. J. W. BEAUDETTE
rAAtV-i' •v* r

Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30-4:80 P. M.
Telephone: Catal 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:3f ir 6:30—8:30 P. M. 

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

ASHLAND DENTISTS Dr.Vaitush.O.D.
Gera sveikata, reiškia ilgą 

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

SPECIALISTAI 
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skanauto !
Atdara vakarais ir nedėliotas, j

Tel.: Blvd. 9660

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. S pe
čiai ė atyda atkreipiama i mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto

I iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

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

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

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

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

l/pi T||| Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno Ifri VIII 
vtLIill adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu yri i . ;;
V LLI UI phonographų. Ateikite pas mus ir mes

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

parodysime 
peržiūrėtas 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORfiSl, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

J

# ............
Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
S pečiai imas: Moterą ligos Ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE*£ AVĖ.

......- -

CHICAGO.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

C NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

C® NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 

, o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon. .

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago
1 ............................................................................................ ' »

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

torą; galvos, akių nerkiškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
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. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 
1407 Milvtaukce Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

>-■ 111

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas / 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo

1 po trijų ar keturių kai tų varto
jimo. Kojota reikia vartoti taip: 
į kvortą Šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nore ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
iW So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki
S vai. pe piet ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

valandos ryto iki 1 vai. pe pie»>
Telefonas Dresel 2880

u - ... ....................... .■■■>

Or. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294
----------------------------------------------------------------------------------------- /i

................ .. "'■■■
Tah Ąuatin 787

DR. MARYA

Kątik Kugr|io iš Californijos Ir 
Vii tęs savo praktikavimą pe No.

B2U8 W. Harrisoa St.
Valandos) 8—12 kasdieną ir •—• 

vakaro lisldriant nodUdionius.

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

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

Tel.» Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak. 

Tel.) Canal 279
............................................. ■■ I

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofise valandos! nuo 10 ryte fld 

8 vakare.
Rerideedjai 2811 W. 68rd 81.

Tel. Prospoct 3466
Šilini i ■■

' DR. M. T. STRIKŪL’IS'
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgai

People Teatro Name, 
1616 W. 47th St„ Tel. Boa!. 160 

VALANDOS!
0 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte 

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

■—•

Kojol 
išgydo kojas 
nuo šutimo

Išsirašyk Kojolo buteliuką, 
šiandien, vartodamas čia • 

pridėta kuponą.

A

Bingol Chem. Co.
281G S. Michigan Avė.
Chicago, 111.

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

Adresas ......................... -......—

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.i Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus 
Ir sudedame fbetu 
res i 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
nosis arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina
vimą. D )rbą vi
suomet gvaran 
tuojame,

Taipgi laikome 
elektr. * įrankių

krautuvę ir taisome viską" Jamieja 
Musų kainos prieinamos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 Be. Halsted St., Ch^ago, DL 
kampas 18th St.

Valandas) 9—12 ryte ir 1—I vak.
Phone Canal 257

—-- ... — 1~
Canal 257 
Naktinis Tel. Canal 8118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Hediliomis nue 9 iki 12 ryto. 
1821 8. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St

I ■ ■ ■ ......... .. ■ ----- —<
--- T--

JeL Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoju ir Chirurgu 
| VALANDOS: »—»ytQ 

2—9 vakaro.
0801 So. Morgai StroH, 

Chicago, HL
Telefonas Pulltuan 856

DR. P. P. ZALLYS 
Lletuvys Dentistas 

10801 So. Michigan AvM Roseland. 
Valandos: 9 ryta iki 12 dienų 
Hue 1 pe pietą Ud 9 vakare.

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams Ir vaikams

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

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenini.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

Vaikams drabužiai, trunka! ir ya- 
lyzos.

Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal, *

Atdara kas vakarai iki 9 
ned. iki 6 vai.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St. 

Phonąi Canal 947

Telephone .Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St.,Chlcago.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chioage

DR.A.A.ROTH
RHSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistai Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicage.
Telephone Drover 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
• '■ - A —....... - f - f - - -- —....— 1 ---------

Knn*Kunnrwnnv
DR. G. M. GLASERfl

Praktikuoja 88 metai 
Ofisas)

8149 S. Morgan St., kerti 82 Si. 
. Chicago, Illinois. .
SPECIALISTAS)

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą, 

OFISO VALANDOS)
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 
vakarą, Nedėliomis nuo 1B—8 

po piet
Telephone Yards 68T

EESUffiBlH G H H K ĮįLMMMLi. • .



(Tąsa nuo 3-čio pusl.y

tetų profesoriai susirinkę Colo- 
nial Teatre vienbalsiai priėmė 
įvairias rezoliucijas už nusigin 
Įdavimą, 'kurios bus pasiųstos 
dabartinei tautų konferencijai 
AVashingtone.

NUSIŽUDĖ TĖVAS Iš GĖDOS 
DEL SAVO VAIKŲ.

William Hohman nusižudė iš 
gėdos dėl savo dviejų, neturin
čiu motinos vaiku, kurie užsi- 
imdinėdavo vagyste ir buvo 
jau daug sykių suareštuoti.

PRANEŠIMAI.
NAUJIENOS, Chicago, UI

REIKIA DARBININK NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Panedėlis, Lapkričio 14,1921

NAMAI-ZEME,

IR VĖL NORĖJO SUARDYTI 
TRAUKINI.

Užpraeitą vakarą buvo pa
sikėsinta suardyti priemiestyje 
traukinį, ties E. 79-tos gatvės. 
Tik dar laimė, kad inžinierius 
laiku tai pa teini jo.

Inžinierius patemijęs, kad 
yra kas nors ant relių padėta, 
tuojaus sustabdė traukinį, vos 
neužvažiavus. Traukiniui tuo 
laiku daug žmonių važiavo, ir 
jeigu inžinierius nebūtų laiku 
tai patemijęs, tai butų daug 
žmonių sužeidę, nes ties ta vie
ta relės yra keturiasdešimta pė
dų augščio iškeltos. Tat trauki
nis į pakalnę virsdamas butų į 
šipulius subirėjęs.

Už KOJĄ GAVO $7,500.
Joseph Federewski, 9 metų 

amžiaus, 11331 S. Langlcy avė., 
laimėjo bylą prieš Pullman 
kompaniją, už suvažinėjimą 
dešinės kojos. Teisėjas paskyrė 
jam $7,500.

Pamanė, kad “ga rąžius.”
Aną rytą du vyrai ir moteri

škė automobiliu įvažiavo į mo
teriškų rūbų krautuvę, 2951 
Broachvay. Įvažiavę j langą au
tomobilių paliko ten ir pabėgo. 
Krautuvės savininkui žalos pa
daryta už $1,000. Kieno buvo 
tas automobilius, dar nesužino
ta.

Atlikime savo priedermę! — Lietu
vos Našlaičiams šelpti Komitetas tai
so didelį koncertą lapkričio 27 d. Bo- 
hem. Slovak salėj, 143G W. 18-ta gat
ve. Koncerte maloniai apsiėmė daly
vauti visos musų žymiausios daininin
kų ir muzikų jiegos. Visas koncerto 
pelnas eina Lietuvos našlaičiams 
šelpti ir pinigai bus pasiųsti Kaunan 
per 24 valandas po koncerto. Lietu
vos visuomenė kviečiama paremti šį 
labdaringą koncertą gausiausiu atsi
lankymu. Biletal galima išanksto 
gauti šiose vietose:

Naujienų ofise
Pilkio sankrovoj, 1822 S. Halsted 
Universal State Banke
P. Petraitiene, 3233 Auburn Avė.
J. Žalpienė, 922 W. 34th PI.
Roselande, pas A. Grobei į, 10737

Indiana avė. Komitetas.

L. S. S. Aštunto Rajono Koncer
tas bus lapkričio 24 <1., Meldažio sa
lėj, 2244 W. 23rd Place. Salė atsi
darys 6 vai. vakare. Koncerte ims 
dalyvumą Lietuviai, Rusai, Slavai, Žy
dai ir italai . Mylintys gražius dai
navimus ir muziką maloniai kviečia
mi atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

VYRŲ

apiplėšė smuklę: PRIE 
PAT POLICIJOS STOTIES.

Lietuviu Rateliuose

REIKIA ŠEŠIŲ PATYRUSIŲ 
darbininkų dirbti į scrap yard’ą: 

COI1N IKON & STEEL CO.
2034 Southport Avė

REIKIA DARBININKU
VYKŲ ir MOTERŲ

AGENTŲ REIKIA — VYRŲ IR 
moterų, gali padaryt $10 ir daugiau 
j vieną vakarą' savo namuose. Paty
rimas nereikalingas. įdėkit pašto 
ženklą atsakymui. Rašyk tuojaus.

ALBERTA CO.,
5051 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.

RAKANDAI

PARDAVIMUI

Vakar rytą apsiginklavę pen
ki plėšikai įėję į smuklę, kam
pas Maxwcll ir Sangamon gat
vių, sale policijos stoties, kur 
buvo penkiasdešimts ,|M)licistų, 
apiplėšė smuklininką ir ten tuo 
laiku buvusius Žmones, viso pi 
nigais ir žiedais sumoj $10,000 
Boto jie dar atėmė iš ten tuo 
laiku buvusio policisto žvaigž
dę ir revolverį. Jie jam pasisa
kė, kad tai bus jiems reikalin
ga naktiniams plėšimams. Ir 
kiek vėliaus įvyko keletas api
plėšimų, kuriuos, kaip prane
šama, atliko penki pasivertę 
slaptosios policijos agentais plė 
šikai, kurių vienas parodydavo

Lietuviu Ex-Kareivių Karo 
Paliaubos paminėti vakaras.

Balius su programų, rengia Chica
gos Lietuvių Draugiją Sav. Paš. ne- 
dėlioj, lapkričio 20, didžiojoj Schoen- 
hofen svet., 1214 N. Ashland Avė. 
kampas Mihvaukee Avė. Durys atsi
darys 5 v. v. Programas prasidės 
6:80 vai. vak. Šis vakarėlis bus įvai
rus ir puikus ir iškilmingiausias, ma
lonėkite atsilankyti, širdingai kviečia

Komitetas.

Tai kokie drąsus tie Chica
gos plėšikai.

GELBĖDAMAS MOTINĄ 
ŠOVĖ TĖVĄ.

NU-

Charles Shader, 19 metų am
žiaus, 3212 Wentworth avė., 
nušovė savo tėvą, kada šis pa
rėjęs namon girtas kėsinosi nu
durti savo pačią. Kada jo tėvas 
su peiliu puolėsi prie jo moti
nos, jis bandė ją gelbėti, bet 
buvo tėvo perblokštas. Tada 
pasiėmęs revolverį šovė du 
kartu į savo tėvą ir jį mirtinai 
pašovė.

Tai prie ko ta degtinėle ne
priveda.

PER KLAIDĄ POLICISTAS 
PAŠOVĖ SVETIMŽEMĮ, 

16 METĘ! AMŽIAUS
VAIKINĄ.

George Crisciona, 16 metų 
amžiaus, 619 N. May gat., tapo 
slaptosios policijos agento pa
šautas, kada šis, nesuprasda
mas anglų kalbos, nesustojo, 
kada jis jo tai daryti pareikala 
vo. Vaikinas, sako, ėjęs mo
kyklon. Gi slaptosios polici
jos agentas, kuris buvo pasių
stas laukti grąsinančių laiškų 
rusėjo, pamanė, kad tai šis 
ateina tų pinigų pasiimti.

Ir vėl “munšainės” auka.
Policija spėja, kad Anton 

Czwięki, 6205 Addison gat., 
mirties priežastis buvo “num- 
šainas”.

PASISKYRĖ PATS SAU 
BAUSMĘ.

Joseph Parker, 3708 Ellis 
avė., pavogė ploščių, kuris, 
kaip vėliau prisipažino, nebuvo * 
jam reikalingas. Gi kada tei
sėjas Newcomer jo paklausė, 
pasisakyti kokią bausmę jis 
norėtų už tai pasiskirti, jis pa
sisakė, kad, sulig jo nuomonės, 
30 dienų pataisos namuosna už 
tenka. Teisėjas su tuo sutiko, 
dar pridėdamas $10. pinigines 
bausmės.

Išplovė laivo likučius ant 
kranto.

Evans tono pakraščiuose iš- 
polvė ant kranto sudaužyto 
laivo likučius, kuris plaukda
mas iš High Island į Benton 
Harbor lapkričio 2 d. pražuvo. 
Dabar daboja, ar neišplaus ant 
kranto žuvusių žmonių lavo
nus. , t t ' , h’1 H I 1 •

Praeitą pėtnyčią, lapkr. 11, 
Lietuvių Ex-Kareivių organiza
cijos buvo suruošę Šv. Jurgio 
parapijos salėj, Bridgeporte, 
vakarą Karo Paliauboms pami
nėti. Kalbėtojais buvo ameri
kietis F. Chyrea ir lietuviai bu
vę karo gydytojai, Dr. S. Bie- 
žis ir Dr. Naikelis. Be kalbų 
buvo ir vokalinis-muzikos pro 
gramas, kuriame dalyvavo vie
tos lietuvių daininkai ir muzi
kai. Buvo žadėjęs dalyvauti ir 
Birutės Csoras, bet dėl choro 
vedėjo rezignavimo negalėjo da 
lyvauti. Publikos buvoVatsi- 
lankę vidutiniškai ir Ex-Karei- 
vių organizacijai liko apie tre
jetas dešimčių dolerių pelno.—

Svarbios diskusijos
Lietuvos Dukterjs rengia diskusi

jas. kurios įvyks lapkričio 14 d., (t. 
y. šiandien) 7 vai. vakare Mark White 
parkiuko svetainėje, kampas 30 gatvės 
ir Halsted. — Diskusijos bus apie 
vyrus. Labai svarbios. Malonėkite 
visi ateiti, kas tik žingeidaujate.

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

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

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

AUTOMOBILIAI

pa- 
ap-

Am. Raudonojo Kry
žiaus vajuj;.

Pėdnyčioj lapkr. 11, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
Gliicagoj pradėjo vajų įmano
mai didesniam skaičiui narių 
gauti. Nariu gali būt kiekvie
nas, užsmokėjęs vieną dolerį 
metinio mokesnio, nors kas ga
li, moka penkis ir dešimtį do
lerių. Nario neriša jokie kiti 
privalumai. Kadangi Amerikos 
Raudonasai Kryžius ir dabar 
po karo, rūpinasi teikimu pa
šalpos dėl karo nukentėju
sioms Europos kraštuose žmo
nėms, tarp jų ir Lietuvoj, Rau
donasis Kryžius atsišaukia į 
čia gyvenančius kitataučius 
remti jį, patampant nariu ir 
užsimokant tą nedidelį metinį 
mokesnį.

Tasai Am. Raudonojo Kry
žiaus vajus pasitęs iki Dėkos 
Dienos (lapkr. 24). Per tą 
laiką jis tikisi gauti Chicagoj 
apie 300 tūkstančių narių. Kad 
vajus sėkmingiau eitų Am. 
Raudonasis Kryžius pasikvietė 
talkon įvairių Chicagoj ’ gy
venančių tautų bendradarbius. 
Lietuvius atstovauja Jurgis 
Bar tašius.

Pranešimai
Liet. DarbininkŲ Tary 

bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininkų 

Tarybos konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainčje, 2242 
West 23 Place.

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO Jo

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

T,EONAS BEIŠĖNAS IR VILIMAS 
Gedminas jieŠko savo švogerio Alek
sandro Janušo, Kauno rėd., Šiaulių 
apskr. Triškių miestelio. Girdėjom', 
buk gyvena Indiana Harbor, Ind. Ma
lonės pats atsišaukti, arba* žinanti jį 
teiksis pranešti. Leonas Beisėna, 3938 
Drummond St., Indiana Harbor, Ind.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS KAMBARYS 

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

JAUNAS VAIKINAS JIEŠ- 
ko kambario apie Bridgeport ir 
55 gat., geistina, kad butų elek
tros šviesa, šiluma ir prie ma
žos šeimynos. Praneškite D. 
Sietis 8321 Kerfoot Avė.

REIKIA DARBININKU ~ 
c

MOTERŲ
REIKALINGA šEIMYNINKfi mer

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

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

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

Atsišaukite
MRS. FRANK BRASUS, 

139 E. 107 St. 
Roseland, III.

Phone Pullman 945.

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų prie sortavimo skudurų.' 
Gera alga. Atsišaukite, M. 
Cohen, 1008 W. Lake St., Tele- 
phone Monroe 1155

REIKIA DARBININKį
VYRŲ

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

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

TIKRAS 
IŠPARDAVIMAS

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

Atdara visą dieną ir ne-

$300 
. 150 

500 
400 
150 

. 850 

. 500 
850

touring
touring ..
Roadster
touring ..

Oakland
Oakland
Oakland
Oakland
Studebaker touring .............
Oakland sodan ......................
Oakland sedan ......................
Oakland tour. demo..................
lengvi išmokėjimai 

Dirbtuvės šaka 
OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426-28 Michigan Avė.
Columet 5310.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų, parduosiu pigiai. 
Pardavimo priežastis patirsit 
ant vietos. 3248 S. Linie St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė lietuvių apgyventoj 
vietoj. Parsiduoda gretai. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos. Atsišaukite 710 W. 33 St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas ir geras.

1949 Canalport Avė.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY
MUI ant prapertės puiki grosernė ir 
delikatesen kratuuve, kuri randasi la
bai bizniavoj vietoj: kampas Centrą 
ir Ogden Avė. Visokių tautų tirštai 
apgyventa. Nepraleiskite retai atsi
tinkančios progos, nes turiu parduot 
ar išmainyt greitai iš nesveikatos. At
sišaukite bile kada 3601 Ogden Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
gera vieta.

Atsišaukite
3858 W. North Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PROGA

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

A. J. STRODEN, Gen. Mgr.
G8 We§t Washington St., Room 26

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

TĖMYKIT AUTOMOBILISTAI
Dabar jums laikas pertaisyti ma

šinas. Mes taisome geriau ir pi
dau. Musų darbas yra tvirtai gvaran- 
uojamas ir mes atimam ir priduodam 

visus darbus.
JOVAIŠAS IR PRESTONAS 

Expert Mekanikai
3359 So. Halsted St., (Užpakalyje)

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

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

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI 7 KAMBA- 

rių cottage, 2 lotai, garadžius. 
^•Caina $2,000.00.

3738 S. Albany Avė.
L. F. Worthley

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

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

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

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

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

ham Avė., Chicago. Kaina už viskų.......$3,800

5. Mūrinis geras 4 flatųJ2 florų su visais įtaisymais 
namas po No. 2946 West 39th Street, Chicago. 

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

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

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

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

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

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

9. Puikus Mūrinis ant 2 florų ir 2 flatų po 5 ir 6 
kambarius naujos mados Su geru beismantu, 
steam heat ir kitais visais įtaisymais namas po 
No. 1918 S. 48th Court, Cicero, Ill.Kaina $10,500

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

pakalyje štoras. Kaina..........................$7,700

11. Geras ant 3 florų 6 flatų tvirtas mūrinis namas 
geroje vietoje, po No. 667 West 18th Ctreet, Chi

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

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

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

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

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

602-601 Association Bldg. Chicago.

DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 fla

tų ir 2 aukštų medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. Ren
dos neša virš $1,000.00 į metus, ran
dasi arti Morgan ir 19-os gatvių. Kai
na $9,500 apie ]/2 cash reikalinga, li
kusius ant pirmo morgečio. Kreipki
tės, Frank J. Slifka, 3018 S. Oak 
l’ark Avė., Berwyn, III.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

igning, kirpimo, litavimo, ir 
8iuv|mo vyriškų ir moteriškų drapanų, 

sų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Jšmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išm-okęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

P-lčs E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Spccialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
45(Nk1?o. Ashland Avė., 

Chicago, II.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, III.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politildnės 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

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


