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Nebus amnestijos]
Siuvėjai laimi streiką 

t I ■"

700 indų užmušta mūšyje su anglais

Nebus visuotinos amnesti
jos politiniams kaimams.
Prezidentas betgi paliuosuosiąs

Debsą.

WASHINGTON, lapkr. 15.— 
Tie žmones, kurie lankėsi bal
tajame name ir kalbėjosi su 
prezidentu Hardingu, išsinešė 
įspūdį, kad senas socialistų 
darbuotojas Eugene V. Debs, 
kuris dabar sėdi Atlantos kalė
jime už priešinimąsi karui, bus 
paliuosuotas prezidentiniu par- 
donu.

Bet taipjau jie išsinešė įspū
dį, kad nebus paskelbta visuo
tinos amnestijos visiems poli
tiniams kaliniams. Tą patį pat
virtino ir generalinio prokuro
ro raštinė.

Generalinis prokuroras Dau- 
gherty sako, kad jis jau esąs 
prisirengęs pasiųsti savo rapor
tą apie Dėbso bylą prezidentui, 
kada jau tapo padalytos nic- 
kurios permainos raporto “fra
zeologijoj”. (Tą raportą 
Daugherty “siunčia” jau kelin
tą mėnesį). Jis pridūrė:

“Aš nežinau prezidento nuo
monės, b^t mano nuomone, 
neturėtų būti visuotinos am
nestijos.”

Moterįs gi ir buvusieji karei
viai tebepikietuoja Continental 
salę, kur yra laikoma nusigin
klavimo konferencija, reikalau
dami paliuosavimo visų politi
nių kalinių ir karo priešininkų.
Vėl atideda Dėbso paliuosa- 

vimą.
PEORIA, HI.,1 apkr, 16. ----

Illinois angliakasių konvencija 
gavo telegramą nuo Dėbso Gy
nimo Lygos iš Chicagos, kad 
prezidentas Hardingas svarstys 
apie Dėbso paliuosavimą, kada 
bus užsibaigusi nusiginklavimo 
konferencija. Lyga sako, kad 
prezidentas prižadėjęs pasvars
tyti tada apie tą dalyką.

(Prezidentas Hardingas 
“liuosuoja” Debsą jau daugiau 
pusės metų ir jokiu budu ne
įstengia jo paliuosuoti. Užė
męs savo vietą jis žadėjo tuoj 
“pasvarstyti” apie tą dalyką. 
Paskui atidėjo viską tolimes
niam laikui; paskui — iki pa
darymui taikos, vėliau — iki 
pasirašymui taikos sutarties, 
dar vėliau — iki paskelbimui 
taikos; nesenai buvo skelbta, 
kad bus paliuosuotas padėkos 
dienoj, o dabar jau atidedama 
py nusiginklavimo konferenci
jai, kuri tęsis gal keletą mėne
sių. Tada gal vėl rasis kitokių 
priežasčių — ir taip paliuosa- 
vimas bus atidėliojamas bega
liniam laikui).

Siuvėjai laimi streikų.
49’firmų jau susitaikė, 700 fab
rikantų prašo taikos, o ir kiti 

nori taikintis.

NEW YORK, lapkr. 16. — 
Užbaigti moterų rūbų siuvėjų 
streiką šiandie padarė Ameri
can Cloak and Suit Manufac-
/ <
“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c.

turers’ Assn., kurios narių dirb 
tuvėse dirba trečdalis iš 60,000 
streikuojančių siuvėjų. Ta aso
ciacija sakosi neprisidėjusi 
prie kitos fabrikantų asociaci
jos, kuri ir nutarė sugrįžti prie 
darbo nuo štukių ir prailginti 
darbo valandas, kas ir privedė 
prie streiko.

StreJkierių vadovas, Joseph 
Schlessinger paskelbė, kad 7(X) 
fabrikantų, daugiausia nepri- 

I klausomųjų, jau atsikreipė prie 
unijos, norėdami susitaikinti 
su streikieriais.

40 fabrikantų jau nusilenkė 
darbininkams ir pasirašė su 
unija sutartis. Iš tos priežasties 
keli tūkstančiai darbininkų 
šiandie sugrįžo į darbą.

700 indy užmušta.
DELIU, Indijoj, lapkr. 16. 

—; Apie 700 moplahsų sukilė
lių liko užmušta, kada jie už
puolė Pandikkad postą.

Jų ataka liko atmušta pagel- 
ba kanuolių.

Kareiviai prieš streikierius.
Kulkasvaidžiai pastatyti prieš 
streikuojančius skerdyklų dar

bininkus.

OTTUMWA, Iowa, lapkr. 16. 
—IKeturios rotos milicijos iš 
Dės Moines, komanduojamos 
pulk. Brewer, šiandie atvyko į 
šį miestelį saugoti John Mor- 
rell skerdyklas, kurių darbinin- 
Iciti streikuoja. Ikišiol <lirl_»tu- 

ves saugojo šerifo mušeikos
Nors jokių sumišimi) nėra, 

kareiviai patruliuoja visas į 
skerdyklas einančias gatves, o 
nickuriose vietose tapo pasta
tyti ir kulkasvaidžiai. Žmonių 
gi prie skerdyklų nū artyn ne
leidžiama.

Šerifas Giltner šiandie įteiks 
100 narių Amalgamatcd Meat 
Cutters and Butcher Workers 
injunetinonus, kuriuose išdavė 
prieš juos paskilbęs darbinin
kų priešas — federalinis teisė
jas Anderson.

Atnaujina diplomatinius 
ryšius.

WASHINGTON, lapkr. 16.— 
Diplomatiniai ryšiai tarp Jungi. 
Valstijų ir Vokietijos, pertrau
kti vasario 3, 1917, tapo for
maliniai atnaujinti šiandie, ka
da prezidentas Hardingas pa
siuntė senatui nominavimą 
Kilis Loring Dresel būti Ame
rikos reikalų vedėju (eharge 
d’affairs) Berline (dabar jis 
yra ten Amerikos komisionie- 
rium).

Chinija reikalauja čielybės. k — ■ i m
WASHINGTON, lapkr. 16.— 

Pirmame posėdyje konferenci
jos tolimųjų rytų klausiniais, 
Chinija pareikalavo užtikrinti 
jau teritorialinę čielybę ir po
litinę ir administratyvę nepri
klausomybę, taipjau išlaikyti 
“atvirų durų” politiką. Be to 
ji reikalavo, kad nebūtų daro
ma slaptų sutarčių — tolimuo
se rytuose. •

Socialisty laimėjimai.
b .... ■' ■ —

Dar daugiau socialistų išrinkta 
į miestų tarybas ir 

ir ’mayorais.

MRION, Ind., lapkr. 15. —; 
Iš penkių aldermanų socialis
tai išrinko du ir dar nėra iš
spręsta kas trečias išrinktas —
socialistas ar republikonas. Po 
rinkimų tuojaus sušaukta dide
lį susirinkimą, kuris pareikala
vo išnaujo perskaityti balsus 
delei trečiojo kandidato, kadan 
gi balsavimuose paduota nega
limai didelis skaičius balsų — 
beveik pusė gyventojų, ko nie
kados negali būti. Socialistai 
numato, kad republikonas lai
mėjo vietą tik suktybių pagel- 
ba. f

Trįs socialistai aldermanai 
išrinkti Toledo. Socialistų kan
didatas į mayorus, S. T. Klotz, 
gavo 21,(MM) balsų, republiko- 
nų kandidatas 26,000, o demo
kratų tik 16,000.

Daytone kad sumušus socia
listus kitos partijos padarė fu- 
ziją. Ir tai iš 40,000 balsų fu- 
zija laimėjo tik 2,000 balsų 
perviršiu.

Jahnsonville išrinktas ma- 
yoru socialistas I. C. Huffman. 
Taipjau išrinkti ir trįs sociali
stai aldermanais.

Burgenland jau austry.
Austrijos kariuomene ir poli

cija jau užėmė tą distriktą.

VIENNA, lapkr. 16. — Pa
vojus mažosios entente karo su 
Vengrija jau praėjo. Čecho- 
Slovakija ir Jugo-Slavija jau 
demobilizuojasi. Nedėlios gi 
rytą 8 kohunnos Austrijos 
volkswehr, apie 9,000 kareivių, 
lydimi žandarmerijos pradėjo 
žygiuoti į Burgenlandą, kuris 
Austrijai tapo atiduotas taikos 
sutartimi. Iki utarninko jau pu
sė teritorijos buvo austrų už
imta. Niekuriose Burgenlando 

dalyse betgi bus padarytas ple
biscitas, kaip tas tapo sutarta 
Venecijos konferencijoje. Aus
trus vedė talkininkų oficieriai, 
kurie prikalbino .Vengriją at
šaukti savo partizanus iš 
Burgenlando.

Svarsto Jugo Slavijos puo
limą Albanijoj.

PARYŽIUS, lapkr. 16. — 
Tautų sąjungos taryba susirin
ko šiandie, kad apsvarsčius 
pirmą kaltinimą sulaužyme są
jungos konstitucijos. Anglija 
kaltina, kad J. Slavijos karei
viai užpuolė kitą sąjungos narį 
Albaniją ir įsibriove į jos teri
toriją. Jugo Slavijos delegatai 
jau yra atvykę.

Anglija būtinai nori parody
ti, kad tautų sąjunga turi ga
lės ir pajiegia suvaldyti ne
klausančias šalis. Manoma, 
tad, kad prieš Jugo Slaviją bus 
paskelbtas visų šalių boikotas.

Gelbsti Kansas angliaka
sius.

PEORIA, Ilk, lapkr. 16.
Illinois angliakasių konvencija 
šiandie pasiuntė streikuojan
tiems Kansas angliakasiams už 
$60,000 maisto ir paragino 
juos ir toliau streikuoti, nežiū
rint centralinio prezidento Le- 
wis įsakymo tuojaus sugrįšti į 
darbą.

Konvencija taipaju įsakė 
Farringtonui telegrafuoti prezi
dentui Hardingui ir reikalauti 
paliuosuoti Eugene V. Debs.

Sutrukdė taiką.
Krizis Vengrijos kabinete nelei
do apsimainyti ratifikacijomis 

sutarties su Jungt.
Valstijomis.

. True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 17, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VVAS'I IIN'GTON, lapkr. 16.— 
Jungt. Valstijų komisionierius 
Budapešte, Vance Snūth, pra
nešė valstybės departamentui, 
kad krizis Vengrijos ministeri
joje laikinai sutrukdė apsimai- 
nymą ratifikacijomis taikos su
tarties tarp Vengrijos ir Jungt. 
Valstijų.

Susitrukdymas apsi mainyme 
ratifikacijomis sutrukdė ir pre
zidento Hardingo išleidimą 
proklamacijos, paskelbiančios 
taiką su Austrija ir Vengrija. 
Valstybės departamentas sako, 
kad toji proklamacija betgi ne 
užilgo busianti paskelbta.

Stinnes bando pasigriebti 
Vokietijos geležinkelius.
DUBLINAS, lapkr. 16. — 

Valdžia pradėjo derybas su žy
miausiais kapitalistais apie su
teikimą jai pinigų atn|pkėti da
lį kontribucijos, kuri pripuola 
mokėti sausio 15, 1922.

Kapitalistai sutinka duoti pi
nigų, bet dar daugiau reikalau
ja iš valdžios. Jie reikalauja ati 
duoti geležinkelius į privatines 
rankas 99 metams, kas reiškia 
juos atiduoti dėl Hugo Stinnes. 
Taipjau reikalauja, kad vald
žia išleistų 20 metų auksinius 
bonus, nešančius 12 nuoš. pa
lūkanų. Jeigu valdžia negalėtų 
užmokėti palūkanų, ji turi ati
duoti kapitalistams dalį pašto 
ir telegrafo pajamų. Kapitalis
tai taipjau reikalauja ir kitų 
sau patogumų.

Visa šalis yra labai pasipik
tinusi tokiais kaiptalistų reika- 
ln-viiiiiiis, nielc.a.<l ji ne-
buvo taip pasipiktinusi, Kapita
listai gi, atsakydami į tuos pa
sipiktinimus, vien gąsdina 
žmones atėjimu franeuzų, jei
gu nebus užmokėta laiku kont
ribucija.

Nukapos gatvekariy, gaso 
ir telefonų kainas.

CHICAGO. — Illinois preky
bos komisijos pirmininkas 
Frank L. Sniilh vakar aiškiai 
pasakė, kad netik gatvekarių 
važmos kainos bus nukapotos, 
bet taipjau bus numažintos 
kainos ir elevatorių, gaso ir 
telefonų. i j * i

................ į........... .
Karolis jau Gibraltare.

GIBRALTARAS, lapkričio 
15. — Ex-karalius Karolis ir 
jo pati Žita jau yra netoli sa
vo ištrėmimo vietos —- Madei- 
ra salų. Anglų kruizeris Car- 
diff jau atplaukė į Gibraltarą 
ir tuojaus išplaukia į Funchal, 
Madeirojc — nelabai toli nuo 
čia.

Vakar, lapkr. 16 d., užsienio plni- 
S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 

25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglij’os 1 svaras.....................$3.98
Austrijos 100 kronų ______  4c
Belgijos 100 kronų ............... $7.01
Danijos 100 kronų ............... $18.30
Finų 100 markių ................... $2.00
Franci jos 100 frankų .... ......  $7.27
Italijos 100 lirų .............. ..... $4.20
Lietuvos 100 auksinų ..........  40c
Lenkų 100 markių ......  ..... 4c
Norvegų 100 guldSnų ___  $14.25
Olandų 100 guldėnų ........... $35.02
Švedų 100 kronų ........................  $23.20
Šveicarų 1OO kronų .................... $18.94
Vokietijos 100 markių ..............  40c

Žydai derasi dėl emigra- 
. ntŲ.

KAUNAS, lapkr. 15. (žydų 
laikr. Forverts kablegr.). Kau
nan dabar atvyko Pasaulio Žy
dų Pagalbos Konferencijos de
legatai, Dr. Krenin, Klee ir Ko- 
valskis iš New Yorko, Ameri
kos, ir adv. Glezeris iš Pary
žiaus tartis su Lietuvos vald
žia dėl pagalbos emigrantams 
žydams, kurie keliauja iš Ru
sijos ir Ukrainos per Lietuvą. 
Delegatai prašo, kad Lietuvos 
valdžia palengvintų emigran
tams žydams ne tik pereiti Lie
tuvos sieną, bet ir leistų jiems 
kurį laiką pasilikti pasienio 
miesteliuose, kol jie sutvarkys 
savo mantą ir bagažą.

Šiandie paskelbta, kad kon
ferencijos atstovams pasisekę 
susitarti su Lietuvos valdžia. 
Pasitarimuose Lietuvos valdžią 
atstovavo vidaus reikalų mini- 
steris Skipitis, karo ‘ministeris 
Merkis ir žydų reikalų ministe- 
ris Saloveičikas. Žydų pagal
bos konferenciją atstovavo Dr. 
Krenin, Klee, Kovalskis, Gleze- 
ris ir Rozenbaumas, Lietuvos 
žydų Tautos Tarybos pirminin
kas.

■.......i ' w II * ■fiil'iy

10 žmonių žuvo eksplio- 
zijoj..

BERLINJAS, lapkr. 15. — 10
žmonių liko palaidoti gyvais 
griuvėsiuose ir 5 sužeisti bai
sioj ekspliozijoj aliejaus valyk
loje ties Wiesbaden. Nuostoliai 
siekia 25,000,000 markių. Valy
kloj tuo laiku buvo 30,(M)0 lit
rų benzino.

Lenkai priima Tautu Sy- 
jungos nutarimą.

VARŠUVA, spal. 25. (Elta). 
Lenkų Ministerių Kabinetas pa
skutiniam savo posėdy priėmė 
tekstą notos kurią Atstovas 
Zamojski turi įteikti Briand’ui 
su pranešimu, kad Lenkija pri-
ima Ženevos nutarimą.

Maisto riaušės Berline.

iBERLINAS, lapkr. 16. —
Darbininkų padėtis, atėjus žie
mos šalčiams ir delei bran
gumo pragyvenimo, yra labai 
sunki ir todėl jau prasideda ki
limas maisto riaušių. Vakar 
tokios riaušės buvo priemiestyj 
Neukoelln, kur bedarbiai ir 
motinos išplėšė daugelį maisto 
sankrovų. Delei to daugelis san 
krovų užsidarinėja ir Berline, 
prisibijodaiuos naujų tokių 
riaušių. 1 ’i H

Šerifas neleidžia mušeikų 
atgabenti.

‘BABYON’NE, N. J., lapkričio 
16. —< Policijos viršininkas 
O’NeilI persergėjo, kad jei Ti- 
dewater Oil Co. bandys atsiga
benti ginkluotus streiklaužius, 
kad sulaužius streiką savo dir
btuvėje, tie streiklaužiai bus 
areštuoti, o kompanijos virši
ninkai bus patraukti atsakomy- 
hen- n ’lll

Uždraudė pikietavimą.

NEW YORK, lapkričio 16 — 
Valstijos augščiausiojo teismo 
teisėjas Guy šiandie išdavė in- 
junetioną, už drausdamas vi
sokį streikuojančių pieno iš- 
vežiotojų pikietavimą ir prigru 
modamas, kad prasikaltusieji 
bus baudžiami visu smarkumu.

Lietuvos žinios
Pabaltjurio valstybių 

konferencija.
RYGA, Spal. 26. (Elta). Spa

lių 24 d. Rygoj prasidėjo Pa
baltjurio valstybių ir Rusijos 
konferencija. Spalių 24 d. ry
tą Lietuvos ir Rusų atstovai 
atvyko į Rygą ir turėjo posėdį, 
kur jie svarstė dienotvarkę. 
Estų ir Suomių atstovai laukia
mi atvykstant

Pafrontėj.
►........... ——

KAUNAS, Spal. 28, (Elta)’. 
Gautu pranešimu, spalių 26 d. 
apie 100 lenkų raitų žandarų 
užpuolė šiuos kaimus, esančius 
prie Kalvarijos — Suvalkų 
plento neitralėje zonoje šiapus 
Curzono linijos Budžiškį, Pa- 
vaiponis, Vaiponius ir Aukštą
ją Budą.

Vaiponių kaime atėmė iš uki 
ninko Vinco Kalasniko 16-kos 
tūkstančių auksinų vertės erži
lą ir be to pasiėmė su savim 
to paties kaimo vyrą Vincą Gri- 
gutį. Žandarai iš visų paminė
tų kaimų nepasitraukė.

Tokie plėšimai ir šaudymai 
— dažnai iš lenkų pusės pasi
kartojus reiškinys.

Lenky puolimai.
R AKELI J A, Seinų apskr. 

Rakelijos kaimas yra šiapus 
Focho ‘linijos ir visuomet pri- 

; klausė Lietuvai, bet lenkai da- 
!bar sumanė šį kaimą pagrob- 
jti. Tam tikslui, rugsėjo mė
nesio pabaigoj, atvažiavo Ber
žininko valsčiaus viršaitis Jur- 
gelėnis su sekretorium Dembs- 
kiu, surašyti šeimynas, judo- 
mąjj ir nejudamąjį turtą. Sek
retorius labai karštai ragino 

ii ono s i-ašyties i>rie Trenki jos, 
tai už tai jie gausią puse kainos 
žibalo, įvairių įrankių ir ma
šinų. Bet žmonės, gerai supra
sdami lenkų intrigas, griežtai 
atsisakė rašyties. Taip besidar
buojant įsimanė ponai pietų, ir
ėmė prašinėti gyventojų, kad
duotų lašinių, kiaušinių ir kitų 
valgomų daiktų. Bet visiems 
atsisakius duoti, viršaitis pasi

Didžiausias 
markių atpigimas

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted Si., Chicago, I1L

gavo gaidį, sekretorius jį suri
šo ir išvažiavo.

Po savaitės spalių 3 d., neži
nia kieno paliepimu, atvyko į 
Bakeli jos kaimą Alnu dvaro 
užvaizdu Stcfan Wisznie\vski 
su 25 raitų, ginkluotų lenkų le
gionininkų. Legionininkai su
varė į krūvą visus gyventojus, 
gyvulius, ir surašė. Lakstyda
mi raiti ir varinėdami gyvulius, 
labai sumynė pasėlį Juozui ir 
Jonui Maksimavičiams, ir tuo 
budu bus nuostolių ligi 1000 
auks. Pastovėję apie 3 vai. su
mynė ir sušėrė apie 40 pud. do
bilų ir šieno. Marei Maksima- 
vičienci, kasant bulves, legioni
ninkas nutraukė nuo pečių kai
linius ir nusinešė. Jonui Mak
simavičiui nesant namie išplė
šė klėties pastogę ir išėmė šiuos 
daiktus: vieną pūdą sviesto, 30 
sv. taukų, 15 sv. lašinių, 20 sv. 
avienos, apie 30 metrų drobi
nio audeklo, vieną divoną, 35 
rubl. pinigų, vieną rankšluostį 
ir vieną skepetukę. Visi tie 
daiktai verti apie 1500 auksinų.

Tą pačią dieną tie patys 
“geradėjai” nuvyko j Žagarų 
kaimą ir taip pat pasielgė, kaip 
ir Bakeli joj.

Tad matote, piliečiai, lenkai 
dar ligi šiol nesiliauja padavi- 
nėję savo broliškos rankos 
tiems “chamams” lietuviams.

(Lietuva).

Lietuviai protestuoja.
PASVALYS, Spalių mėnesio 

17 d. Pasvaly įvyko didelis mi
tingas vietos Lietuvos Gynimo 
komiteto suruoštas. Mitinge da
lyvavo keletas tūkstančių žmo
nių. Buvo daromi praneši
mai (M. Mažuikos ir A. Miko
liūno) apie lenkų vandalizmą 
Vilniuje. Buvo renkamos au
kos. Surinkta 1170 auks., 4 
vokiečių paskolos markes, 50 

fenigų estą pinigais ir 2 rub. 
rusų caro pinigų. Pinigus nu
tarta pasiųsti Vidaus Reikalų 
Ministeriui kad įteiktų nuken
tėjusio ms. (L-'va).

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”



First L i t h 12 a n i a n Daily i n America 
aiiBBMi—■■ r ............. ■■■■■■     — m ■■      ■    » I. ■ I ■  ............................................... ...

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

First Llj^snlan Daily i n America
M ■■ MKMI I ...."" ■" — ■"■■■  ■■■■■I.l.l ■■ I I II .. ■ ....„Į Į, I.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,‘Chicago, Illinois

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
. --------------- .

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje
-...

VOL. VIII. Kaina 3c Chicago, III., Ketvcrgas, Lapkričio (November) 17 d., 1921 No. 269

Nebus amnestijos! SoĮial'stl-1 laitliaiitnai'
»......    " "* Dar daugiau socialistų išrinkta

Siuvėjai laimi streiką

700 indų užmušta mūšyje su anglais

Nebus visuotinos amnesti 
jos politiniams kalinams.
Prezidentas betgi paliuosuosiąs 

Debsą.

AVASHINGTON, lapkr. 15.— 
Tie žmonės, kurie lankėsi bal
tajame. name ir kalbėjosi su 
prezidentu Hardingu, išsinešė 
įspūdį, kad senas 
darbuotojas Eugene V. Debs, 
kuris dabar sėdi Atlantos kalė
jime už priešinimąsi karui, bus 
paliuosuotas prezidentiniu par- 
donu.

Bet taipjau jie išsinešė įspu- 

tinos amnestijos visiems poli
tiniams kaliniams. Tų patį pat
virtino ir generalinio prokuro
ro raštinė.

Generalinis prokuroras Dau- 
gherty sako, kad jis jau esąs 
prisirengęs pasiųsti savo rapor
tų apie Dėbso bylų prezidentui, 
kada jau tapo padarytos nie- 
kurios permainos raporto “fra
zeologijoj”. (Tų raportų 
Daugherty “siunčia” jau kelin
tų mėnesį). Jis pridūrė:

“Aš nežinau prezidento nuo
mones, bet mano nuomone, 
neturėtų būti visuotinos am
nestijos.”

Moterįs gi ir buvusieji karei
viai tebepikietuoja Continental 
salę, kur yra laikoma nusigin
klavimo konferencija, reikalau
dami paliuosaviino 
nių kalinių ir karo
Vėl atideda Dėbso

vimų.

visų politi- 
priešininkų.
paliuosa-

Illinois angliakasių konvencija 
gavo telegramų nuo Dėbso Gy
nimo Lygos iš Chicagos, kad 
prezidentas Hardingas svarstys 
apie Dėbso paliuosavimų, kada 
bus užsibaigusi nusiginklavimo 
konferencija. Lyga sako, kad 
prezidentas prižadėjęs pasvars
tyti tada apie tų dalykų.

(Prezidentas Hardingas 
“liuosuoja” Debsą jau daugiau 
pusės metų ir jokiu bildu ne
įstengia jo paliuosuoti. Užė
męs savo vietų jis žadėjo tuoj 
“pasvarstyti” apie tų dalykų.
Paskui atidėjo viską tolimes
niam laikui; paskui — iki pa
darymui taikos, vėliau — iki 
pasirašymui taikos sutarties, 
dar vėliau — iki paskelbimui 
taikos; nesenai buvo skelbta, 
kad bus paliuosuotas padėkos 
dienoj, o dabar jau atidedama 
po nusiginklavimo konferenci- 
jai, kuri tęsis gal keletu mėne
sių. Tada gal vėl rasis kitokių 
priežasčių — ir taip paliuosa- 
vimas bus atidėliojamas bega
liniam laikui).

Siuvėjai laimi streiką.
40 firmų jau susitaikė, 700 fab
rikantų prašo taikos, o ir kiti 

nori taikintis.

NEW YORK, lapkr. 16. — 
Užbaigti moterų rūbų siuvėjų 
streiką šiandie padarė Ameri
can Cloak and Suit Manufac-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c.

turers* Assn., kurios narių dirb 
tuvėse dirba trečdalis iš 60,000 
streikuojančių siuvėjų. Ta aso
ciacija sakosi neprisidėjusi 
prie kitos fabrikantų asociaci
jos, kuri ir nutarė sugrįžti prie 
darbo nuo šlakių ir prailginti 
darbo valandas, kas ir privedė 
prie streiko.

Strcikierių vadovas, Joseph 
Schlessinger paskelbė, kad 700 
fabrikantų, daugiausia neppi-

socialistų Į klausomųjų, jau atsikreipė prie 
unijos, norėdami susitaikinti 
su streikieriais.

40 fabrikantų jau nusilenkė 
darbininkams ir pastirašė su 
unija sutartis. Iš tos priežasties 
keli tūkstančiai darbininkų 
šiandie sugrįžo į darbų.

700 indy užmušta
16DELIU, Indijoj, lapkr, 

—. Apie 700 moplahsų sukilė
lių liko užmušta, kada jie už
puolė Pandikkad postų.

Jų ataka liko atmušta pagel
iai kanuolių.

Kareiviai prieš streikierius.
Kulkasvaidžiai pastatyti prieš 
streikuojančius skerdyklų dar

bininkus.

OTTUMWA, Iowa, lapkr. 16.
—(Keturios rotos milicijos iš > lydimi žandarmerijos pradėjo 
Dės Moines, komanduojamos 
pulk. Brewer, šiandie atvyko į 
šį miestelį saugoti John Mor- 
rcll skerdyklas, kurių darbinin
kai streikuoja. Ikišiol dirbtu
ves saugojo šerifo mušeikos

Nors jokių sumišimų nėra, 
kareiviai patruliuoja visas į 
skerdyklas einančias gatves, o 
niekuriose vietose tapo pasta
tyti ir kulkosvaidžiai. Žmonių 
gi prie skerdyklų nė artyn ne
leidžiama.

Šerifas Giltner šiandie įteiks 
100 narių Amalgamated Mcat 
Cutters and Butcher VVorkers 
injunetinonus, kuriuose išdavė 
prieš Juos paskilbęš darbinin
kų priešas — federalinis teisė
jas Anderson.

Atnaujina diplomatinius 
ryšius.

WASHINGTON, lapkr. 16.— 
Diplomatiniai ryšiai tarp Jungt. 
Valstijų ir Vokietijos, pertrau
kti vasario 3, 1917, tapo for
maliniai atnaujinti šiandie, ka
da prezidentas Hardingas pa
siuntė senatui nominavimą 
EI lis Loring Dresel būti Ame
rikos reikalų vedėju (cliarge 
d’affairs) Berline (dabar jis 
yra ten Amerikos komisionie- 
rium).

Chinija reikalauja čielybės.
>-

WASHINGTON, lapkr. 16.— 
Pirmame posėdyje konferenci
jos tolimųjų rytų klausimais, 
Chinija pareikalavo užtikrinti 
jau teritorialinę čielybę ir po
litinę ir administralyvę nepri
klausomybę, taipjau išlaikyti 
“atvirų durų” politiką. Be to 
ji reikalavo, kad nebūtų daro
ma slaptų sutarčių — tolimuo
se rytuose.

į miestų tarybas ir 
ir 'majorais.

MR10N, Ind., lapkr. 15. —,
socialis- 

iš-
Iš penkių aldermanų 
tai išrinko du ir dar nėra 
spręsta kas trečias išrinktas — 
socialistas ar republikonas. Po 
rinkimų tuojaus sušaukia dide
lį susirinkimų, kuris pareikala
vo išnaujo perskaityti balsus 
delei trečiojo kandidato, kadan 
gi balsavimuose paduota nega
limai didelis skaičius balsų — 
beveik pusė gyventojų, ko nie
kados negali būti. Socialistai 
numato, kad republikonas lai
mėjo vietų tik suktybių pagel- 
ba.

Trįs socialislai aldermanai 
išrinkti Toledo. Socialistų kan
didatas į mayorus, S. T. Klotz, 
gavo 21,(XX) balsų, republiko- 
nų kandidatas 26,000, o demo
kratų tik 16,000.

Daylone kad sumušus socia
listus kitos partijos padarė fu- 
zijų. Ir tai iš 40,000 balsų fu- 
zija laimėjo tik 2,(XX) balsų 
perviršiu.

Jahnsonville išrinktas ma- 
yoru socialistas I. C. Huffman. 
Taipjau išrinkti ir trįs sociali
stai aldcrmanais.

Burgenland jau austrų.
Austrijos kariuomene ir poli

cija jau užėmė tą distriktą.

VIENNA, lapkr. 16. — Pa
vojus mažosios entente karo su 
Vengrija jau praėjo. Čecho- 
Slovakija ir Jugo-Slavija jau 
demobilizuojasi. Nedėlios gi 
rytų 8 koluinnos Austrijos 
volks\vebr, apie 9,000 kareivių,

žygiuoti į Burgenlandų, kuris 
Austrijai tapo atiduotas taikos 
sutartimi. Iki utarninko jau pu
sė teritorijos buvo austrų už
imta. Niekuriose Burgenlando 
dalyse betgi bus padarytas ple
biscitas, kaip tas tapo sutarta 
Venecijos konferencijoje. Aus
trus vedė talkininkų oficieriai, 
kurie prikalbino .Vengriją 
šaukti savo, partizanus 
Burgenlando.

ut
is

Svarsto Jugo Slavijos puo
I

PARYŽIUS, lapkr. 16. —

ko šiandie, kad apsvarsčius 
pirmų kaltinimų sulaužyme su
jungęs konstitucijos. Anglija 
kaltina, kad J. Slavijos karei
viai užpuolė kitą sąjungos narį 
Albaniją ir įsibriovė į jos teri
torijų. Jugo Slavijos delegatai 
jau yra atvykę.

Anglija būtinai nori parody
ti, kad tautų sąjunga turi ga
lės ir pajiegia suvaldyti ne
klausančias šalis. Manoma, 
tad, kad prieš Jugo Slavijų bus 
paskelbtas visų šalių boikotas.

Gelbsti Kansas angliaka
sius.

PEORIA, III., lapkr. 16. — 
Illinois angliakasių konvencija 
šiandie pasiuntė streikuojan
tiems Kansas angliakasiams už 
$60,000 maisto ir paragino 
juos ir toliau streikuoti, nežiū
rint centralinio prezidento Le- 
wis įsakymo tuojaus sugrįsti į 
darbų.

Konvencija taipaju įsakė 
Farringtonųi telegrafuoti prezi
dentui Hardi ilgui ir reikalauti 
paliuosuoti Eugene V. Debs.

Sutrukdė taiką.
Krizis Vengrijos kabinete nelei-
do apsimainyti ratifikacijomis 

sutarties su Jungt.
Valstijomis.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 17, 1921 
as reųuircd by the act of Oct. 6. 1917

\VASTIINGTON, lapkr. 16.— 
Jungt. Valstijų komisionierius 
Budapešte, Vance Smith, pra
nešė valstybės departamentui, 
kad krizis Vengrijos ministeri
joje laikinai sutrukdė apsimai- 
nyma ratifikacijomis taikos su
tarties tarp Vengrijos ir Jungt. 
Valstijų.

Susitrukdymas apsi mainyme 
ratifikacijomis sutrukdė, ir pre
zidento Hardi ngo išleidimų 
proklamacijos, paskelbiančios 
taikų su Austrija ir Vengrija 
Valstybės departamentas sako, 
kad toji proklamacija betgi ne 
užilgo busianti paskelbta.

Šlitines bando pasigriebti 
Vokietijos geležinkelius.
BERLINAS, lapkr. 16. — 

Valdžia pradėjo derybas su žy
miausiais kapitalistais apie su
teikimų jai pinigų atmokėti da
lį kontribucijos, kuri pripuola 
mokėti sausio 15, 1922.

Kapitalistai sutinka duoti pi
nigų, bet dar daugiau reikalau
ja iš valdžios. Jie reikalauja ati 
duoti geležinkelius į privatines 
rankas 99 metams, kas reiškia 
juos atiduoti dėl liūgo Stinnes. 
Taipjau reikalauja, kad vald
žia išleistų 20 metų auksinius 
bonus, nešančius 12 nuoš. pa- 

užmokėti palūkanų, ji turi ati
duoti kapitalistams dalį pašto 
ir telegrafo pajamų. Kapitalis
tai taipjau reikalauja ir kilų 
sau patogumų.

Visa šalis yra labai pasipik
tinusi tokiais kaiptalistų reika
lavimais, kaip dar niekad ji ne
buvo taip pasipiktinusi, Kapita
listai gi, atsakydami į tuos pa
sipiktinimus, vien gąsdina 
žmones atėjimu francuzų, jei
gu nebus užmokėta laiku kont
ribucija.

Nukapos gatvekariy, gaso 
ir telefonų kainas.

CHICAGO. — Illinois preky
bos komisijos pirmininkas 
Frank L. Smith vakar aiškiai
pasakė, kad netik gatvekarių 
važmos kainos bus nukapotos, 
bet taipjau bus numažintos 
kainos ir elevatorių, gaso ir 
telefonų. Ik

Karolis jau Gibraltare.

GIBRALTARAS, lapkričio 
15. — Ex-karalius Karolis ir 
jo pati Žita jau yra netoli sa
vo ištrėmimo vietos — Madei- 
ra salų. Anglų kruizeris Car- 
diff jau atplaukė į Gibraltaru 
ir tuojaus išplaukia į Funchal, 
Madeirojc — nelabai toli nuo 
čia.

FINIGUKVKSA^
Vakar, lapkr. 16 d., užsienio plni- 

S kaina, perkant jų ne maliau kaip 
25.000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 svaras .....................$3.98
Austrijos 100 kronų ______  4c
Belgijos 100 kronų ............... $7.01
Danijos 100 kronų ............... $18.30
Finų 100 markių ................... $2.00
Franci jos 100 frankų .... ......  $7.27
Italijos 100 lirų ..............  $4.20
Lietuvos 100 auksinų .......... 40c
Lenkų 100 markių ......„... ......  4c
Norvegų 100 guldenų ___  $14.25
Olandų 100 guldenų ........... $35.02
Švedų 100 kronų................... $23.20
Šveicarų 100 kronų...............$18.94
Vokietijos 100 markių ........... 40c

lydai derasi dėl emigra- 
. ntį.

KAUNAS, lapkr. 15. (žydų 
laikr. Forverts kablegr.). Kau
nan dabar atvyko Pasaulio Žy
dų Pagalbos Konferencijos de
legatai, Dr. Krenin, Kiče ir Ko- 
valskis iš Ncw Yorko, Ameri
kos, ir adv. Glezeris iš Pary
žiaus tartis su Lietuvos vald
žia dėl pagalbos emigrantams 
žydams, kurie keliauja iš Ru
sijos ir Ukrainos per Lietuvą. 
Delegatai prašo, kad Lietuvos 
valdžia palengvintų emigran
tams žydams ne tik pereiti Lie
tuvos sienų, bet ir leistų jiems 
kurį laikų pasilikti pasienio 
miesteliuose, kol jie sutvarkys 
savo mantų ir bagažų.

Šiandie paskelbta, kad kon
ferencijos atstovams pasisekę 
susitarti su Lietuvos valdžia. 
Pasitarimuose Lietuvos valdžių 
atstovavo vidaus reikalų mini- 
steris Skipitis, karo ministciis 
Merkis ir žydų reikalų ministe- 
ris Saloveičikas. Žydų pagal
bos konferencijų atstovavo Dr. 
Krenin, Kiče, Kovalskis, Gleze
ris ir Rozenbaunias, Lietuvos 
žydų Tautos Tarybos pirminin
kas.

10 žmoniy žuvo eksplio- 
zijoj., ■

BERLINjAS, lapkr. 15. — 10 
žmonių liko palaidoti gyvais 
griuvėsiuose ir 5 sužeisti bai
sioj ekspliozijoj aliejaus valyk
loje ties Wiesbaden. Nuostoliai 
siekia 25,000,000 markių. Valy- į 
kloj tuo laiku buvo 30,000 Ii t- i 
rų benzino. I

Lenkai priima Tautu Są
jungos nutarimą.

I I- x - -

VARŠUVA, spal. 25. (Elta). 
Lenkų Ministerių Kabinetas pa
skutiniam savo posėdy priėmė 
tekstų notos kurių Atstovas 
Zamojski turi įteikti Briand’ui 
su pranešimu, kad Lenkija pri
ima Ženevos nutarimų.

Maisto riaušės Berline.

BERL1NAS, lapkr. 16. -- 
Darbininkų padėtis, atėjus žie
mos šalčiams ir delei bran
gumo pragyvenimo, yra labai 
sunki ir todėl jau prasideda ki
limas maisto riaušių. Vakar 
tokios riaušės buvo priemiestyj 
Neukoelln, kur bedarbiai ir 
motinos išplėšė daugelį maisto 
sankrovų. Delei to daugelis san 
krovų užsidarinėja ir Berline, 
prisibijodamos naujų tokių 
riaušių. ' ’ s j J

šerifas neleidžia 'mušeikų 
atgabenti.

BABYONNE, N. J., lapkričio 
16. —> Policijos viršininkas 
O’NeilI persergėjo, kad jei Ti- 
dewater Oil Co. bandys atsiga
benti ginkluotus streiklaužius, 
kad sulaužius streiką savo dir
btuvėje, tie streiklaužiai bus 
areštuoti, o kompanijos virši
ninkai bus patraukti atsakomy- 
bėn. ■ Ii -Įį

Uždraudė pikietavimą.

NEW YORK, lapkričio 16.— 
Valstijos augščiausiojo teismo 
teisėjas Guy šiandie išdavė in- 
junetioną, už drausdamas vi
sokį streikuojančių pieno iš- 
vežiotojų pikietavimą ir prigru 
modamas, kad prasikaltusieji 
bus baudžiami visu smarkumu.

Lietuvos žinios
Pabaltjurio valstybių 

konferencija.
RYGA, Spal. 26. (Elta). Spa

lių 24 d. Rygoj prasidėjo Pa
baltjurio valstybių ir Rusijos 
konferencija. Spalių 24 d ry
tą Lietuvos ir Rusų atstovai 
atvyko į Rygą ir turėjo posėdį, 
kur jie svarstė dienotvarkę. 
Estų ir Suomių atstovai laukia
mi atvykstant

Pafrontėj.
KAUNAS, Spal. 28, (Elta)'. 

Gautu pranešimu, spalių 26 d. 
apie 100 lenkų raitų žandarų 
užpuolė šiuos kaimus, esančius 
prie Kalvarijos — Suvalkų 
plento neitrąlėje zonoje šiapus 
Curzono linijos Budžiškį, Pa- 
vaiponis, Vaiponius ir Aukštą
ją Budą.

Vaiponių kaime atėmė iš ūki 
ninko Vinco Kalasniko 16-kos 
tūkstančių auksinų vertės erži
lų ir be to pasiėmė su savim 
to paties kaimo vyrų Vincą Gri- 
gutį. Žandarai iš visų paminė
tų kaimų nepasitraukė.

Tokie plėšiniai ir šaudymai 
— dažnai iš lenkų pusės pasi
kartojus reiškinys.

Lenkų puolimai.
RAiKELIJA, Seinų apskr. 

Bakeli jos kaimas yra šiapus 
Focho ‘linijos ir visuomet pri
klausė Lietuvai, bet lenkai da
bar sumanė šį kaimą pagrob
ti. Tam tikslui, rugsėjo mė
nesio pabaigoj, atvažiavo Ber
žininko valsčiaus viršaitis Jur- 
gclėnis su sekretorium Dcmbs- 
kiu, surašyti šeimynas, judo- 
mąjį ir nejudamąjį turtą. Sek
retorius labai karštai ragino 
žmones rašyties prie Lenkijos, 
tai už tai jie gausią puse kainos 
žibalo, įvairių įrankių ir ma
šinų. Bet žmonės, gerai supra
sdami lenkų intrigas, griežtai 
atsisakė rašyties. Taip besidar
buojant įsimanė ponai pietų, ir 
ėmė prašinėti gyventojų, kad 
duotų lašinių, kiaušinių ir kitų 
valgomų daiktų. Bet visiems 
atsisakius duoti, viršaitis pasi

Didžiausias \ 
markių atpigimas

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted Si, Chicago, DL

gavo gaidį, sekretorius jį suri
šo ir išvažiavo.

Po savaitės spalių 3 d., neži
nia kieno paliepimu, atvyko į 
Bakeli jos kaimą Alnu dvaro 
užvaizdu Slefan Wiszniewski 
su 25 raitų, ginkluotų lenkų le
gionininkų. Legionininkai su
varė į krūvą visus gyventojus, 
gyvulius, ir surašė. Lakslyda- 

I mi raiti ir varinėdami gyvulius, 
labai sumynė jiasėlį Juozui ir 
Jonui Maksimavičiams, ir tuo 
bildu bus nuostolių ligi 1000 
auks. Pastovėję apie 3 vai. su
mynė ir sušėrė apie 40 pud. do
bilų ir šieno. Marei Maksima- 
vičienei, kasant bulves, legioni
ninkas nutraukė nuo pečių kai
linius ir nusinešė. Jonui Mak
simavičiui nesant namie išplė
šė klėties pastogę ir išėmė šiuos 
daiktus: vieną pūdą sviesto, 30 
sv. taukų, 15 sv. lašinių, 20 sv. 
avienos, apie 30 metrų drobi
nio audeklo, vieną divoną, 35 
rubl. pinigų, vieną rankšluostį 
ir vieną skepetukę. Visi tie 
daiktai verti apie 1500 auksinų.

Tų pačią dieną tie patys 
“geradėjai” nuvyko į žagarų 
kaimų ir taip pat pasielgė, kaip 
ir Bakeli joj.

Tad matote, piliečiai, lenkai 
dar ligi šiol nesiliauja padavi- 
nėję savo broliškos rankos 
tiems “chamams” lietuviams.

(Lietuva).

Lietuviai protestuoja.
PASVALYS, Spalių mėnesio 

17 d. Pasvaly įvyko didelis mi
tingas vietos Lietuvos Gynimo 
komiteto suruoštas. Mitinge da
lyvavo keletas tūkstančių žmo
nių. Buvo daromi praneši
mai (M. Mažuikos ir A. Miko
liūno) apie lenkų vandalizmą 
Vilniuje. Buvo renkamos au
kos. Surinkta 1170 auks., 4 
vokiečių paskolos markės, 50 
fenigų estų pinigais ir 2 rub. 
rusų caro pinigų. Pinigus nu
tarta pasiųsti Vidaus Reikalų 
Ministeriui kad įteiktų nuken
tėjusioms. (L-va).

SKAITYKIT IR PLATINKIT
NAUJIENAS”
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Sena diplomatų 
taktika.

Amerikos valdžios pasiū
lymui sumažinti karinius 
laivynus ir sustabdyti de
šimčiai metų karinių laivų 
statymą jau pritarė keturių 
didžiųjų valstybių atstovai: 
Britanijos, Japonijos, Frah- 
cijos ir Italijos. Bet jie pri
tarė tiktai “principe” ir žada 
paduoti savo “pataisas” prie 
Amerikos plano.

Panašiai buvo ir trejetas Į 
metų atgal, kuomet buvusis 
prezidentas Wilsonas pasiū
lė sąjungininkų valdžioms 
savo “14 punktų”, kaipo pa
matą taikos su centralinė- 
mis valstybėmis. Tos val
džios priėmė Wilsono pasiū
lymą “principe”, bet pasili
ko sau teisę dėti prie jo “pa
taisas”. Besvarstant paskui 
tas pataisas, Wilsono princi
pai buvo visai užmiršti, ir 
Versaliuje padarytoji taikos 
sutartis išėjo griežtai prie
šinga tam, kas buvo žadėta 
pradžioje.

Kad neįvyktų kartais tas 
pat ir Washingtono konfe
rencijoje !

Dar vis tik žada.
Taika su Vokietija tapo 

galutinai paskelbta, bet kai- 
kurie karinio laiko įstatymai 
Jungtinėse Valstijose dar te
beveikia. Ir politiniai kali
niai — kurių yra apie pusan
tro šimto — dar tebesėdi 
kalėjimuose. Valdžia dar 
tiktai žada paliuosuoti sene
lį Debsą, o apie visuotiną 
amnestiją nei nekalba.

Nėra amnestijos 
nei Rusiyoye.

Rusijos kalėjimuose sėdi 
ne šimtai, o šimtai tūkstan
čių politinių kalinių, ir dide
lė didžiuma jų yra socialis
tai. ________

Kuomet sovietų valdžia 
rengėsi švęsti savo ketvirtas 
metines sukaktuves, tai ji 
skleidė gandus per savo 
agentus užsieniuose, jogei 
visiems politikos nusidėjė
liams busianti duota amnes
tija. Bet amnestiją gavo 
tiktai buvusieji Vrangelio ir 
kitų kontr-revoliucinių ge
nerolų kareiviai, o socialistai 
ne.

Sovietų valdžia, beje, pa- 
liuosavo nuo bausmės ne tik
tai paprastus tų generolų 
kareivius, o ir kaikuriuos la
bai stambius jų pagelbinin- 
kus. “Rosta-Wien”, pav. 
praneša tokią žinią iš spalių 
23 d.: >i v*

“Centralinio Pildomojo 
Komiteto prezidiumas do
vanojo bausmę profeso
riams Viedenskiui ir Pre- 
obraženskiui, kurie pirma 
buvo Kolčako ministe- 
riai.”
Buvusieji Vrangelo karei

viai ir Kolčako iriinisteriai 
yra menkesni nusidėjėliai 
bolševikų valdžios akyse, ne
gu socialdemokratai arba 
social-revoliucionieriai.

^Apžvalga j
Itnūr—r " ----------

»■. .. ......d

LENINAS PRISIPAŽĮSTA, 
KAD KOMUNIZMAS 

NEPAVYKO.

Kelios savaitės atgal telegra
mos iš Maskvos pranešė, kad 
Rusijos bolševikų vadas, Leni
nas, vienoje savo kalboje, lai
kytoje politinės apšvietus veikė
jų suvažiavime, ir straipsnyje, 
tilpusiam “Pravdoje”, prisipa
žino, jogei bolševikai padarė 
klaidų, mėgindami įvykinti ko
munizmų Rusijoje. Rusija, Le- 

imto nuomone, dabar gyvena 
buržtmziniai-dPTnokratln&i, o 
ne komunistinės, revoliucijos 
laikotarpį; ir bolševikų uždavi
nys turįs būti atsteigti kapita
lizmų Rusijoje, veikiant išvien 
sii khpitidltrtis Ir mokintis iš 
jų. Jeigu bolševikai nesugebės 
atlikti šitą uždavinį, tai jie bus 
išmesti iš valdžios, ir tuomet 
“mes visi busime pakarti ir 
užsipelnysime to.”

Amerikos komunistų spauda 
nutylėjo apie tą Lenino kalbų 
ir straipsnį arba sakė, kad tai 
esą ‘kapitalistų melai’’. Bet štai 
mes gauname oficiali bolševikų 
buletiha, “Rošta-Wien”, kurio 
261 numeryje randame minė
tosios Lenino kalbos ištraukas. 
Jose yra pasakyta kaip tik tas, 
ką buvo ankščiau pydavusios te
legramos, tuo tiktai skirtumu, 
kad kaikurie aštresnieji Leni
no išsireiškimai yra praleisti.

Leninas kalba apie “naująją 
ekonominę politika”, kurią so
vietų valdžia ir Rusijos komu
nistų (partija pradėjo vykinti 
pereitų pavasarį, ir sako, kad 
ta naujoji politika yra prasmė 
to, kad bolševikai tapo sumuš
ti ekonominėje srityje, t. y. 
pastangose įvykini komuniz
mų. Patsai planas tuojaus įvy
kinti Rusijoje komunizmą bu
vęs, pasak Lenino, ne geru no
ru pribirtas, o iš bėdos:

“Civilio karo išsiveržimas 
ir sielvartinga respublikos 
ipadėlis”, sako Leninas, “pri
vertė mus eiti prie komunis
tinės gamybos ir distribuci
jos.”
Ar jus girdite, kokį pastebė

tinų dalykų dabar skelbia 
bolševikų vadas? Rusijos ko
munistai, esu. ne palys norėjo 
tuojaus įsteigti komunizmo 
tvarką Rusijoje, o buvo pri
versti tai daryti! Juos priver
tęs prie to civilis karas, t. y. 
Kolčakas, Denikinas, Judeničas 
ir Vrangelis!

Mūsiškiai ir kili komunistai 
per keletu metų garbino Rusi
jos bolševikus už tai, kad jie 
nuvertė buržuaziją ir įsteigė 
komunizmo sistemų — o vy
riausias bolševikų autoritetas 
šiandie pareiškia, kad eiti prie 
komunizmo steigimo bolševi
kus Įiriverlė kontr-revoliucio- 
nieriai generolai!

Konlr-rvoliucijos įstumti į 
komunistines vėžes, bolševi
kai, kaip prisipažįsta Leninas, 
tolyn brido vis į gilesnę balų, 
kol pagalios pafnate, kad turi 
trauktis atgal. Leninas sako:

“...Žmonės, kurie vedė 
musų ekonominę politikų, ne 
teko ryšio su plačiomis mi
niomis ir neįstengė atsiekti 
to produktyvių jliegų padi
dinimo, kuris yra pripažin
tas musų partijos programe, 
kaipo svarbiausias ir neati
dedamas uždavinys. Maisto 
rekvizicijos sodžiuje ir tie
sioginio komunizmo politika 
rekonstrukcijos darbe pasi
rodė kaipo priežastįs gilaus 
ekonominio ir politinio kri- 
zio, kadangi tai trukdė pro-

NAUJIENOS,, ęhicągd, HL,.........................

paskui, kilorfiet jie btis jau išduktyvių jlegų didinimų. Meš 
pamatėme sttvd klaidą it 
jiradėjoitiie trauktis atgal.”

Tolinus, paaiškinęs, kad bol
ševikams nėra kitokios išeitis, 
kaip tiktai “Iki laitt tikto laips
nio atgaivinti kapitalizmą”, Le
ninas sako:

“Rusijos kapitalistai ir už
sienio kapitalistai, gavusieji 
koncesijų Rusijoje, dabar į- 
sidės į savo kišenius po 100 

nuoš. pelno. Tegu jie lobsta, 
bet mokinkitės iš jų! Tai yra 
vienintelis kelias pabudavoli 
Komunistinę (!) Respubliką, 
šitas mokinimus pas kapita
listus bus labai sunkus, bet 
kitokio kelio iš dabartinės 
padėties nėra. Musų atsili
kimas naujoviškos technikos 
ir pramonės srityje neleis 
mums padaryti tai, kas gal 
butų galima kitose šalyse, 
būtent, nuversti kapitalizmų, 
atakuojant jį iš fronto.”

Leninas, vadinasi, nori da
bar atakuoti kapitalizmą i“iš 
užpakalio”, — gaivindamas jį 
ir siųsdamas savo partijos žino 
nbs į mokyklų pas kapitalistus. 
Jisai tikisi, kad komunistai su
gebės per tų laikų, kuomet jis 
mokinsis pas kapitalistus, išlai
kyti valdžių savo rankose; o

Laiškas iš Lietuvos
Nuo nuolatinio Naujienų korespondento 

KUNIGO.
» ' —- 

Klaipėdos Kraštas.
Mums gana dažnai tenka in

formuoti Amerikos draugus 
svarbesniais Lietuvos gyveni
mo klausimais. Tikimės, kad 
informacijos suteikia jums ga
limybės nusistatyti ir pažinti 
padėlį. Pažinę ją, galite grieb
tis šiokių tokių priemonių, tai 
padėčiai keisti.

Opus Klaipėdos krašto 
klausimas.

šiuo tarpu norime kalbėli te
kilto klausiniu, kurs turės su
dominti dtraugus Amerikoje, 
nes šiomis dienomis, ir męs 
čionai Lietuvoje, esame labai 
suinteresuoti tuo klausimu ir 
klausiame savęs, kaip galėjo at 
sitikti taip, kad mes nematė
me to, ką privalėjome seniau 
pastebėti. Mes jau darome sa
vo išvadas ir griebiamus visų 
prieinamų niuttis priemonių, 
kad susidėjusių padėtį pakrei
pus kiton, reikallngon mums 
pusėn. Mes esame įsitikinę, 
kad draugai amerikiečiai ateis 
mums pagalbon visais galimais 
budais.

Taigi šiuo tarpu aš nori d 
kalbėti tokiuo klausiniu, kurs 
sudaro tragizmų viso krašto, 
būtent, apie padėlį artimo 
mums kaimyno — Klaipėdos 
krašto.

Klaipėdos krašto sienos.
Versalės taikos sutartimi ei- 

nibj. TflSUi atskyrimas tapo 

mokę vešli biznį, tai jie pa
vartos Valdžios galių tam, kad 
panaikinus kapitalizmo tvarkų 
ir įsteigus komunizmą.

šita Lenino Strategija yra to
kia pat naiviška, kaip ir jo pir
masis nepasisekęs planas įvy
kinti komunizmų ekonominiai 
atsilikusioje Rusijoje. Kiekvie
nas, kuris turi bent niažiaitsios 
nuovokos apie materialistinį is
torijos supratimą, žino, kad yra 
gryniausia nesąmone tikėti, jo
gei, kapitalizmifli įsivyravus 
ekonominėje srityje, ka'inunis- 
tų rankose galės pasilikti val
džia.

Jeigu kapitalizmo atgijimas 
Rusijoje yra neišvengiamas, 
kaip pripažjs-trt Letiitias, tai ir 
politikoje turės (paimti viršų 
tie elementai, kurie tarnauja 
kapitalizmo interesams; Todėl 
Rusijos bolševikai turės, ankš
čiau ar vėliau, arba trauktis iš 
valdžios, arba išsižadėti savo 
komunistinių idealų ir patapti 
kapitalizmo tarnais.

Leninas patardamas komu
nistams mokintis iš kapitalistų, 
rengia juos kapitalizmo tarnų 
rolei. Klausimas tiktai: ar jie 
pasirodys (pakankamai jgabųs 
mokiniai, kad kapitalistai no
rėtų pasilaikyti juos, kaipo sa
vo tarnus?

atsikirtas nuo Vokietijos ir pa
liktas Santarvės valstybių ži
nioj. Tasai atskyrimas tapo 
įvykintas dar 191!) m. ir tęsiasi 
iki šiolei. Klaipėdos krašto, at
skirto nuo Vokiečių, siena ei
na Nemunu, paskui perkirtusi 
Kuru įlankų (Kurisches Haff), 
atsiremia į sausžemį 2 kilomet
ru žemiau Niddų (Niddcn) ir 
perkirtusi tų siaurų žemės juos
tų atsiremia į Baltijos jurą. 
Tokiuo budu visas plotas su 
Klaipėdos miestu ir uostu, pra
dedant nuo Palangos iki Nemu
nui sudaro kaip ir nepriklau
somą valstybėlę ir laukia iš-, 
sprendimo savo likimo treti 
metai.

Gyventojai.

Kiek lame krašte gyventojų, 
tikslių žinių mes šiuo tarpu ne
turime, turbūt viso labo jų bus 
150,000—700,000. Miestų gy
ventojai savo daugumoje uvo- 
kietėję lietuviai, arba vokiečiai, 
susidedantys iš pirklių, amat- 
ninkų ir darbininkų. Kaimo gy
ventojai savo daugumoje lietu
viai, būtent stambesni ūkinin
kai, mažažemiai ir darbininkai. 
Patįs stambieji žemės plotai, 
žinoma, iki šiam laikui randa
si vokiečių junkerių rankose. 
Turiu dar pastebėti, kad Kuru 
įlankos, Baltijos jurų ir Nemu
no pakraščiais gyvena vargingi 
žvejai, kurių visas uždarbis pri
klauso iš jūrių malonės. Tiek 
tai žinių apie gyventojus.

Francuzų šeimininkavimas.

Kada tasai kraštas liko at
skirtas nuo Vokieti jos ir paim
tas Santarvės žinion jisai 
pateko ypatingoji Francuzų 
'globoti, nes Santarvė Klaipėdos 
krašto mandatų atidavė jiems, 
kol to krašto likimas bus iš
spręstas. Prancūzai, žinoma, 
tuojau atsikraustė KJaipodon, 
iškėlė miestan kaikurias kariuo
menės dalis ir šeimininkauja 
kaip jiems tinka.
Francuzų politikos siekimai.

Ne be savų tikslų franeuzai 
lenai įsivyravo ir netaip greitai 
jie panorės iš ten išeiti. Kokia 
gi franeuzams iš to nauda? Pir
miausia, sėdėdami Klaipėdoje 
tie pasaulio reakcininkai pina 
visokias pinkles, kad pagrie
bus savon reakcijos įtakon ar
timiausius kraštus (Lietuvą, 
Latviją), o iš ten eiti toliau į 
Tarybų Rusus atgauti sukištų 
ten savo miliardų. Darydami 
tą savo politika franeuzai, kaip 
matote, supina čionai visus sa
vo reikalus ir sudaro tokių pa
dėtį, kad tasai ruožas, kurs su
sidarė tarp Rusijos ir Vokieti
jos iš visų tame ruože nepri
klausomų valstybių (respubli
kų) virstų naujais buvusių Ru
sijos Vakarų, arba Europos Ry
lų Balkanais. Klaipėda šitai jų 
politikai yra ramus, pasaulio
nepastebi amas kampelis.

Žinoma, be didžiosios čionai 
varomos politikos, ponai fran- 
euzu komisarai varo savo as
meninį gešeftą ir skina kelią 
įvairiems savo krašto biznie
riams, kurie į Klaipėdos kraštų 
pradeda žiūrėti, kaip į savo Af
rikos kolonijų.

Agentavimas Lenkams.
Kokių gi politikų varo tenai 

franeuzai? Pirmu pirmiau
sia jie neužmiršdami savęs, vi
somis išgalėmis remia iš čionai 
savo sėbrų, Lenkijos dvarinin
kų, politiką. Atsiminki l e ge
rai, kad Klaipėdoje sėdi visi tie 
lietuviai, kurie šiokiu ar tokiu 
budu yra sutepę savo vardą, 
kaipo Lenkijos šalininkai ir jos 
agentai, 1. y. įvairaus plauko 
Aukštuolaičiai, Vanagaičiai ir 
kili, kuriems Lietuvos su 
dvarininkų Lenkija unijos rei
kalas nė nuo šių dienų yra kas
dieninės duonos reikalas.

Klaipėdoje sėdi ir lenkų kon
sulas ir gryno kraujo lenkų 
agentai, kurie taipgi dirba išsi
juosę, jausdamies labai ramiai 
ir šiltai po francuzų sparnu. 
Kuomet pernai laike kovų su 
lenkais buvo paimta visa eilė 
lenkų karininkų nelaisvėn, pas
tarieji Lietuvos dvdrininkų šel
piami, rasdavo kelia Klaipėdon 
ir tenai savo laiku buvo suda
rę. net ginkluotus būrius fran
cuzų uniformoje.

Iš pasakyto jau bus aišku, 
kad prie tokios padėties Lietu
vos Vakaruose sėdi didžiausi 
Lietuvos krašto priešininkai, 
būtent, sėdi musų užpakalyje, 
kuomet visos pajėgos yra su- 
traukstos ant Lenkų-Lietuvių 
demarkacijos linijų ir frontų.

Ketvergas, Lapkr. 17, 1921

Taigi aišku, kad Klaipėdos 
krašte yra daromos ir mezga
mos los kilpos, kurios norima 
vinioti ant Lietuvos demokra
tijos kaklo ir pasmaugti ją 
naudai musų pačių, taigi Lie
tuvos, ir Lenkijos dvarininkų.

(Bus daugiau)
t ■ -■...... ..
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Telephone Canal 2552.

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visekius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų i&lygų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurnriestyjl 
ASSOCIATION BLDC.

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

Panediliais iki 8 vakare.
■amų Tel.: Hyde Park 8891

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

lt So. La Baile St. Room 824
Tel. Central 6891

Taku 812 W. 83rd St., Ckeaga 
Tel. Yarda 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Ckidafo, 
Phone Central 2560

Rez. 8214 S. Halsted St, 
Yards 1015. Vai.: 6 iki I vak.

Tel, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAIj

Liet avis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
K am p. Milvvaukee ir Ashland Arės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
i-................. ■ a

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899 

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

Seeley 3670

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

XV.

ONA kalbėjo apie šitą plithą gana atvirai; ji 
būdavo įsisegs raudoną kaspiną sali į plau

kus, prisismeigs raudoną ženklą prie krutinės ir 
eina į susirinkimų vietas raudonais viršeliais 
brošiūrų pardavinėti. Petro pareiga, žinoma, 
buvo pranešti apie ją Traukos Trusto slaptos 
taryirlios galvai. Petrui buvo gaila jos ir geda 
tas daryti; ji buvo gera mergaitė ir taipgi graži; 
su ja galima butų smagiai laikas praleisti, jei 
ji nebūtų tokiame histerijos stovyj. Jis būdavo 
sėdės ir žiūrės į ją, kaip ji sėdi sulinkus prie sa
vo rašomosios mašinėlės. Ji turėjo minkštus, 
švelnius plaukus prieblandos spalvos, lygius bal
tus dantis ir silpną raudonį veiduose, kuris pa
sirodo ir išnyksta - taip, ji butų Visai nebloga, 

jei tik ji atsitiestų ir padėtų kiek laiko padaili- 
nimui Savęs, kaip kilos merginos.

Bet ne, ji vis įtempta ir, kas blogiausiu, vis 
bando Petrą įtraukti tau pačian stoviu. Ji griež
tai nutarė sau priversti Petrą susirūpinti dirban
čiųjų klasių skriaudomis. Ji pasakodavo jam 
baisius atsitikimus ir jo priedermė buvo atatin
kamai baiisėtis; jam vis reikėjo jautros vaidmuo 
vaidinti. Ji būdavo paduos jam ką savos “lite
ratūros” skaityti ir apsisukus įnyks jį klaitsinėti, 
kad painačius, ar jis skaitė ją ar ne. Jis žinojo 
kaip skaityti — Pcriklas Priamas jiasiruplno 
tlio, nes jis norėjo, kad jis prižiūrėtų jo cii’ku- 
liorių ir jo skelbimų spausdiniihą laikraščiuose 
tos apilinkės, po kui'ią jis keliavo. Tctigi dabar 
Petras įsispriatidė. kertėn ir visą savo domę at
kreipė į “Socialzimo” abėcėlę”, arba “Kapitalą 
ir Proletariatą”, ar į “Taką į Galybę”.

Petras pasisakė sau, kad tai jo darbo dalis 
šitų informacijų Įsigyti; jis ketino būti “Raudo
nu”, todėl jis turėjo išmokti jų kalbos; bet jis 
išvydo, kad lai be galo sunkus darbas; kiekvie
nas puslapis buvo pilnas Ilgų technikos žodžių, 
kurių jis niekad nebuvo girdėjęs. Kodėl šitie 
vyrukai nekalba bent amerik' *čių kalba? Jis 
žinojo, kad esUma socialistų ir “anarkistų”, kaip 
jis juos vadindavo, bet jis mane, kad visi jie 
vienoki. Dabdr jis randa ne tik soci ilislus ir 
“anarkistus”, bet ir valstybinius socialistus su 

komunistais anarchistus ir komunistus, sin- 
dikalistus anarchistus, socialistus sindikalistus, 
reformininkus socialistus ir gildiniils socialistus, 
nekalbant jau apie single-takscrus, liberalus, pa
žangiečius ir d’augybę kitų rusių, su kuriomis 
jam teko susitikti, jas paskirstyti ir su pagarba 
bei užuojauta jų klausytis. Kiekviena tam tikra 
grupė pabrėžė savo skirtumą, kuris padarė ja 
kitokia ir kiekviena tvirtino, kad tik pas ją yra 
tikra, teisinga tiesa; ir ta jų amžina kalba Pet
rą be galo vargino—kaip daug lengviau butų su
muštus jas visas į krūvą ir, kaip tą darė Gofė 
su Magivnc, visas jas pavadinus “Raudonai
siais”!

Petras gerai buvo įsidėjęs sau į galvą, kad 
šitie “Raudonieji” nori tik vieno dalyko — tur
čių nuosavybe pasidalinti. Kiekvienas tą pasa
kė, kurio jis pdklausė. Bet dabar jis mato, kad 
tai ne visai taip. Jie norėjo to, kad valstybė 
paiiiitų pramones, arba kad ddrbininikų unijos 
paimtų jas, ar darbo žmones apskritai. Pa
vyzdžiais to, kaip valstybė galėtų vesti dalykus, 
jie statydavo paštą, armiją ir laivyną. Ar gi 
taš nubūtų gera? klausdavo Ona. Petras atsa
kydavo jai, talj), butų gera; bet balsas piisislė- 
pusis Petro sielos gilumoj vis kartodavo, kad tas 
nepadarytų nei mažiausio skirtumo. Kiekviena 
minuta pagimdo siurblį ir visuomet ra

sis toks, kuriam bus lengva iš kitų gyventi, vis 
viena kaip netvarkytum. Pav., šitas nelaimingas 
kūdikis, kuri yra pasirehgusi atsiduoti kiekvie
nai kvailai idėjai, arba kiekvienam, kuris atėjęs 
moka papasakoti jai skaudžios nelaimės pasaką 

ar bus kada toks visuomenės stovis, kur ji 
nebūtų gardimi kąsneliu praryti kokiam vyru
kui sveiku išalkiu?

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet u vys Advokatas

Dienomis: Room 511 —.
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6996

Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė.
Tel.: Pullman M77.

Ji viena su Petru buvo nhme visą dieną ir 
jam geriau ją pažinus ji kas karias pradėjo būti 
jam gražesnė. Taipgi buvo aišku, kad Petrui 
savo tošį belošiant jis jai vis daugiau ir daugiau 
patiko. Jis parodė save jai giliai simpatingu ir 
greitai atverčiamu prie teisybės darbo; jis matė, 
ką Ona aiškino jam, jis baišejdsi baisiomis is
torijomis, jis buvo pasirengęs padėti jai pabaigti 
europinį karą sukėlimu revoliucijos tarpe Ame
rikos Miesto darbo žmonių. Jis taipgi pasipasa
kojo jai apie save ir sužadino jos užuojautą 
savo sunkiam gyvenimui per dvidešimtį melų 
trukumų ir vergavimo; ir kada ji verkė dėlto, 
Petrui buvo smagu. Jam buvo smagu matyti, 
kad jai jo gaila; tas atlygino jam už pakyrėji- 
mą klausytis jos apgailavimų visos dirbančiųjų 
klasės.

^(Bus daugiau)

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktorkia Ir 

budavotoįas. 
Budatojame h* tabene.

1401 W. 47th St, CHcage.

' DR. A. MONTVID '
Lietavis Gydytojas ir Chirergas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos! nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052 j

Dr. A. Juozaitis (Į 
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto Iki 12. Va
karais 6—-9. Nedll. pagal sutarimo, 
1261 So. Halsted St„ Chicago, ttl
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Lietuvė motina iš Bostono rašo:
“Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė viso

kias rųšis ir maišinius pieno, bet niekas kūdikiui ne
buvo tinkamu iki gydytojas patarė naudot

Vardas

Adresu

The Borden Company
Bordcn Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10, 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in- 
strukcijas jūsų kalboje. 0106 SJJĮĮBkBHoH

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI PIENO

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )

kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai virškinosi, 
kaip jos pačios pienas”.

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

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

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

9

VELTUI
parodysime 
peržiūrėtas

VELTUIJūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieho 
adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu 
phonographų. Ateikite pas mus ir mes 
gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP

GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMj
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

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

ASHLAND DENTISTS
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- 
degimą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis Ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedalioms. į
Tel.: Blvd. 9660

l)r. Vaitush.O.l).
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. Spe
ciali atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldienials nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

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

A • r * | • Venerai iškų, kraujo, odos, kroniškų, inkstųSpecialistas Ligy & pxu^ ,Ps^ka’Ky,iyma3 8u page1'
DR. J. W. BĖAUDETTE

Ofisas Ofisas
Novako Vaistini 5100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ant viršaus Banko
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M. Vai.! 1—2:36 ir 6:80—8:30 P. M. 
Ned.: 2:30—4:80 P. M, Nedėllomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Cą/d 464  Telephone: Republic 805

CHICAOOS 
:: ŽINIOS::

(REIKALAUJA SUMAŽINTI 
DUONAI KAINAS.

Miesto pragyvenimo brangu
mo komisijos sekretorius, Kus- 
sell J. Poole, buvo pasišaukęs 
savo ol’isan visus duonkepyklų 
savininkus, tuoju tikslu, kad 
privertus juos tuojaus duonai 
kuinas sumažinti. Duonkepyk-
lų savininkai bandė pasiteisin
ti, kad, girdi, viskas yra brangu 
ir tas juos verčia imti augštas 
kainas už duoną. Tada Poole 
paėmė javu kainų suradus ir 
priparodė, kad dabar geriausi 
javai parsiduoda žemesne kai
na, kaip kad buvo prieš karą. 
O girdi, duonos kainos vis dar 
tebėra augštos.

SAKO, KAD GYVSIDABRIS 
YRA GERIAUSIS VAISTAS 

NUO DŽIOVOS.

Dr. Lydia M. DeWitt kalbė
dama Tautinės Mokslo Akade
mijos narių susirinkime, Chi
cagos Universitete, (pareiškė, 
kad gyvsidabris yra sekmin-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni 
25 centai. Vįsose Aptiekose.

ęveras
Cough Balsam

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa's Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c. —Greitą 
pagelbą nuo kosuli duoda

F. SEVĖRA CO. 
CEDAR RĄplD^;yl|pWA

Severos Gyduolės užlaiko 
* šeimynos sveikata.

SiOS MOTERIES
PATYRIMAS

Suteikė vilties spindulius 
be vaikei moteriai.

Lovvell, Mass. — “Turėjau anemia
amžiaus ir buvau 

visai nereguliari?. 
Jei dirbau kiek, 
namų valymo dar
bą ar skalbiau, jau
čiau skausmus ir 
turėjau gulti lo
von, o mano vyras 
mane, kiekvieną 
kartą, kad jau pa
skutinė mano gy
venimo minuta at
ėjo. Perskaičiau 
jūsų knygelę mote

rims, pradėjau vartot Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound ir varto
jau Senatiye Wash, ir niekad taip 
gerai nesijaučiau, kad dabar dviejų 
metų bėgyj. Galiu dirbti, valgyti, 
miegoti ir jaučiausi tvirta, kad tvir-. 
čiau negalima būt. Gydytojai sakė, 
kad vaikų neturėsiu — buvau per 
silpna — bet pavartojus Vegetable 
Com'pound, kuris sutvirtino ir pa
gimdžiau kūdikį, sūnų astuonių sva
rų. Jaučiausi labai gerai ir dirbau

nuo

iki paskutiniai dienai ir visai natu- 
rališkas gimdymas buvo. Kiekvienas, 
kuris tik mane žinojo, stebėjosi, ir 
kuomet klausia kas pagelbėjo, pasa
kau su didžiausiu linksmumu. “Var
tojau Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound ir niekad taip gerai nesi
jaučiau. “Panaudokit šį mano liudi
jimą, kada tik norėsite. — Mrs. 
EUZABETH SMART, 142 W. Sixth 
St., Lowell, Mass. šis ponios Smart 
patyrimas tikrai yra geru nurodymai 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound. Yra vienintelis daugeliui pa
prastų atsitikimų.

DRABUŽIAI
Vyrams, vaikinams ir vaikams

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

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

Siutai Ir overkotai nuo $12.50 ii 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 Ir auglčiau. •
Vaikams drabužiai, trunka! ir va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigui atgal.
Atdara kas vakaras Iki 0 vai., 

ned. iki 6 vai.
S. GORDON,

1415 S. Halsted St.
Phonei Ganai 047

SKAITYK! NAMIŠKIEMS PASAKYK!
Gražinusį

Teatrą, Koncertą ir Balių
Rengia

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

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

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

K. Vyrų choras; taipgi, bus kalba ir deklemacljų. 
Po programų! prie geros muzikos šokiai.

Svetainė atsidarys6:80, lošimas prasidės lygiai 
8:00 vai.

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

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

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

A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

8101 S. Halstcd St., kampas 31 gat 
Viename name su Dr. Monkevičium.

| Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penri 
silvanljoS 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo.
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kai uose mo
terims ir mer
ginoms.

hos 
Pa- 
pa- 

prio 
Duo

(ATEIKITE!!!
i Į 15-os GATVĖS VIEŠA TURGŲ 

Ir Jus

SUTAUPYSITE!!
Beveik pusę ant savo gyvenimo reikme

nų išlaidas.

VERTE! SVARUMAS! SANITARISKUMAS!
Vieta, kur gali visko nusipirkti.

Mėsa 1 i Stubai reikmenys Skrybėles, kepurės
Žuvis Jardinis tavoras Dresčs
Vištukai Drabužiai Apatiniai baltiniai
Fruktai Čeverykai Moterims drabužiai
Daržoves Įvairumai Siutai

žodžiu, viskas namams ir ant stalo, žemos kai
nos, kurios nesulyginomis niekur, visoje šalyje.

Šis yra didžiausis turgus tos rūšies Amerikoje.
AR ESAT LAIMINGI?

•Daugelis išlaimėjusiu kuponų $90.00 tavorais de
vonų bus išstatyta turguje nedėlioję, 3:00 valandą 
po pietų.

Gaukit sau laimingą kuponą bile dieną šią savai
tę nuo pardavėjų.

THE 15111 STREET PUBLIC MARKEI
15th & Jefferson 15th & Canal, 

14th PI. & Clinton
Atdara nfedėliomis 9:00 ryto iki 5:30 po pietų. 
Kitomis dienomis nuo 8:30 ryto1 iki 6:00 vakaro. 

Ketverge ir Subatoj vakare iki 9:00 vai.

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

Taipgi laikonve elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namiejė. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 West 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

—.........—

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

S. S. DROTTNINGHOLM____________ GRUOD. 3
S. S. STOCKHOLM ..........................GRUODŽIO 24

Trečios Klesos Kainos:
Į Hamburgą .. ;.................. f...........
I Piliau, Koeningsberg ir Danzing 
Į Liepojų ....... . ..................................

$125.00
$135.00
$145.00

ir $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos bereikia. Kreipkitės i vietinius agentus.

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

STREIKAS UŽBAIGTAS
Šusivesk elektros dratus i savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

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

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

jM.'
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M^DR.HERZMAH^M
11 RUSIJOS

Persikui nuo 3412 So. Halsted St.
po Na 8313 So. Saistei St.

Herai liotuviama Hnernas par BS 
motu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motorų ir vaikų, pagal aau- 
jausias metodas X-Ray ir IdtoUas 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1125 W. 
18th St., netoli Visk St.

VALANDOS! Nuo 13—11 platų, 
ir nuo 6 iki 8 yal. vakarais.

( Dienomis: Canal 
I Talephenait ■< 8110 arba 887

P J Naktimis j Drteal
( 951 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8318 S. Hatoted St. 
VAKi 3—11 ryto ir 8—9 vai. yak.

i ■ - i . m - - j ir - - .------------------ r.........

1.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimu 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone Ir kad!- 
kj laike ligos.
10929 S. State Si 

Chicago, Ūl.
tUNNNU EMannnnun

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

' DR. CHARLES SEGAL1
Praktikuoja 15 Metai

Ofisas
3729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų R
.Taikų Ligų.

' OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
yakaro. Nediliomis nuo 10 vaL 

yalandos ryto iki 1 vai. po pieš.
Telefonas Drexel 2888

r,—--- ■ - ■ " v........... ■=?

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tel.: Yards 994

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

v - ---------------------- ------------------------ g

Tai. Austin 787
DR. MARTA 

DOWIATT—SASS.
Nutik BugrRa iš Californijos Ir 

Vii tęs savo praktikavimų po No.
I2D8 W. Harrison Si.

Valandos! 8—12 kasdieną Ir C—9 
yakaro išskiriant nedlldienlus.

Tolnfonani Boulevard 7043

DR. C. Z. VEŽEL1S 
Lietivia Dentiataa 

H712 South Aahiand Avn^ 
arti 47-toa gatvia

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

8347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

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

Tel.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

IMI Be. Halstcd SU Chicage, RL 
kampan 18th St. 

Valaadeit 9—12 ryte Ir 1—I yak. 
Phone Canal 257

Telefonas Pullnuan 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentistan
10301 So. Michigan Av., Roeeland. 

Valandos: 9 ryto Ud 12 dienų 
N«a 1 po pietų Ud 9 vakare.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

• 4649 S. Ashland Ava.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 yak.
,Ne<L 10 jkl 12 jpittj.

Tel. Boulevard 648Z

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofise yalandos i nuo II ryta Ud 

8 vakare.
Rerfdendja! 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 3466

r DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name, 
1618 W. 47th St., Tel. Boal. 16Q 

VALANDOS!
8 Ud 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta 

Re*. 2914 W. 43rd Stre*i 
Telephone McKinley 263

g=---- .....
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 1118
DR. P. Z. ZALATORIS
•TDTTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud < pa 
piet 6 iki 9 vakare.

Nediliomis nu* 9 Ud 12 ryta.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoju ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 pytą 

S—9 Vakaro.
8803 So. Morgan Streci, 

Chicago, UI.
m 11-*“

Telephone Y ar d* 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted

Telephone Van Buren 294
Rai. 1189 Independence Blvd. Chicagų

DR. A. A. ROTH
RNSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų

Ofl*a*t 3354 So. Halsted St. Chicaga.
Telephone Drover 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet, 
7—8 yak. Nedaliomis 10—12 dienų.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 36 metai 

Ofisas!
1149 8. Morgan St., kerti 32 SI. 

Chicago, Illinois.
SPECIAUSTASl 

Moteriškų ir Vyriškų 
[Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

Nu* 10 ryto iki 8 po pietų, 8—8 
vakare. Nediliomis nuo 11—2 

po piet.
Felephoae Yarda 687
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I LIETUVĄ
Žieminės numažintos kainos galėjo

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, moderniško laivo.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę 

Samland) New York i (Lapkr. 30 
Hamburgą.

Kroonland) New York Gruod. 17
Lapland) Hamburgą (Gruod. 3 
Finland ..................- —• • Lapkr. 5
Zeeland..............-......... .......................19

i

> American Line
Mongolia) New York (Gruod. 1]
Minnekahda į (Gruod. 10
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23 

Tikietai tiesiai i Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

Chicago: F. C. Brown» Wėst. Paša. 
Managcr. 14 North Dearborn St.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)'

glausis vaistas nuo džiovos. Ji 
tai pri parode, pasiremdama 
gv i nėjus kiaulučių gydymo ban 
dymų sėkmingumu.

Buvo daromi bandymai su 
gvinūjos kiaulutemis, kurios 
lengviausiai užsikrečia džio
vos ligas už visus kitus gyvu
lius. Šitas kiaulides užkrėsda
vo džiovos perais ir paskum 
bandydavo visokiais vaisiais 
ir budais jas išgydyti. Ir tie vai
stai, kuriuose būdavo primai
šyta gyvsidabrio, pasirodydavo 
sėkmingiausiais. Žinoma, gyv
sidabris yra labai nuodingas 
elementas ir jo daug į vaistus 
nuo džiovos dėti negalima. 
Keikia pažimėti, kad gyvsidab-

ris yra jau nuo senai vartoja
mas dirbant įvairius vaistus.

DARBININKAI GAUS BONUS

Central Trust Company oi 
Illinois kompanijos preziden
tas, Joseph E. Otis, pranešė, 
kad daugiau kaip keturi šimtai 
minėtos kompanijos darbinin
kų gaus šįmet dešimto nuošim
čio visų melų uždarbio bonus.

SUDEGĖ DIDELIS NAMAS.

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 

Chicago. III.

ŪMAI 
APVEIKIA 
PRIETVARI
Nedaleisk prietvariui nuodyt savo 
kraują ir mažint energiją. Jei tami- 

stos jaknos ir 
skilvis nevei
kia kaip rei
kia, naudoki
te Carterio Ma 
žas Juknų Pi
lės šiandien ir 
visi nesmagu
mai pranyks.

Vakar rylą sudegė didelis na
mas, po mini. 15 iki 21 W. 
Kinzie gat. žalos padaryta už 
$100,000. i

Tuo laiku gatvekariai negalė
jo pro tą vietą pravažiuoti. Tat 
daug žmonių buvo priversti ei
ti darban pešti.
PILIEČIAI Už “OPEN SHOP”

Taip vadinami piliečių ko
miteto nariai išreiškė savo nuo
monę, kad jie yra už įvedimą, 
taip vadinamos, “open shop” 
sistemos prie namų statymo, 
jeigu darbininkai nesutinka su 
teisėjo kandis nuosprendžiu al
gų reikale.

PRANEŠIMAI.
Svarbią prclekciją rengia Liet, švie

timo Draugija penktadienį, lapkr. 18, 
7:30 v. v. Raymond Chapel salėj, <816 
W. 31-ma g-vė. Prelegentu bus Chi
cagos Universiteto studentas B. S. 
Kubilius. Tema: “Kas daugiau nusi
pelnė progresui, katalikai ar protesto- 
nai?” Interesinga tema, dėlto kvie
čiame kuoskaitlingiausiai atsilankyt.

— Komitetas.

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

Birutės Choro svarbios repeticijos 
prisirengimui ateinančiam koncertui, 
Ims šiandien, lapkričio 17, 1921, Mark 
White Sųuare svetainėj, 30 ir South 
Halsted St. 8 vai. vakare.

— Sekretorė.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI , NiNIAI-ZEME
MOTERŲ

Nuo svaigulio, stokos apetito, galvos 
skaudėjimo ir Šlakuotos odos, niekas 
negali joms lygintis. Tyros daržovės.

Mažos Pilės, — Maža Doza —-

Dirbėjas Ir Importuotojas ga
ri ausiu armoniką pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliškai dal informaciją.

Ruatta & SerenelU 
817 Blae Island Avė.

Maža Kaina.

MOTERIS APART SAVO VY
RO GALI MYLĖTI IR KITUS.

. .. .

Augščiausio teismo teisėjas, 
Joseph B. David, pareiškė, 
kad moteris apart savo vyro 
gali mylėti dar ir kitus. Pasak 
jo, jeigu moteris susidraugau
ja su kitais, tai tas dar nereiš
kia, kdd jinai jau nebemyli sa
vo vyro. Tat, girdi, tokiuose 
atsitikimuose, kur vyras su ad
vokatų prikurstymais bando 
gauti “divorsą”, jis negalįs duo
ti persiskyrimo.

S. L. Ex-Karoivių 3čios kuopos su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lapkr. 
17, Raymond Chapel svetainėj, 816 
W. 31 St., 7:30 v. vak. Meldžiame vi
sus atsilankyti būtinai turime svar
bių reikalų. Geistina, kad apiclinkčs 
visi cx-kareiviai atsilankytų.

— 3čios kp. Sekr. B. Simokaitis.

Brlghton Park Liet. Atl. ir Paš. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 18 d., 7:30 y. 
vak. Kliubo svet., 3923 So. Kedzie 
Avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyt, nes turimo svarbių reikalų svar
styti. Taipgi nepamirškite atsivest 
ir naujų narių.

— F. Ažusenis, rašt.

Lietuvai Gelbėti Draugijos Chica
gos apskričio susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 18 d., 8 vai. 
vak. Raymond Chapel svet., 816 W. 
31 St., arti So. Halsted St. Visi L. 
G. D. skyrių veikėjai malonėkit atsi
lankyti, išgirsite daug svarbių žinių.

— Valdyba.

A. L. T. Sandaros 25 kuopa laikys 
nepaprastą posėdį priešseiminį 18 d. 
lapkričio, Reymond Chapel svetainėje, 
816 W. 31 St. 8 vai. vakare. Visi na
riai kviečiami dalyvaut.

— Komitetas.

IR VĖL BOMBA.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kuri kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau jsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė {vairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė ui 
pasiuntimą.

/■------------------- ——------------------------
FREE TRIAL COUPON 

Frontier Asthma Co^ 
Room 229 G.

Niagara and Hudson Streeta, 
Buffalo, N. Y.

Send free trial of your 
method to:

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.
_______________________________—J

Telephone Yards 5834

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.

TARPENTINAS 
IŠGYDO NEURALGIA 

J

Naujas tarputyno išradimas suteikia ūmų paliuosavi- 
mą gerkles skaudėjimą, krupą, slogas, niksterėjimą, 
reumatizmą.

Nelauk — Nebūk be pagelbos — 
kuomet neurąlgiški skauskai baisiai 
kankijjirt^rnetosi ant veido, galvoj ir 
sprande! Yra kas tokio, kuris lai
mingai paliuosuos — ir tai suteiks 
ŪMAI!

Tegul terptentinas susigeria tiesiai 
j skaudamą vietą ir skausmus praša
lina! Terpentinas ir neuralgija nesi- 
maišo. Kuomet terpentinas įsigauna, 
tai neuralgija išeina. Mokslas vadina 
terpetiną stebėtinu susigeriančiu gy
dytojų.

Naujas išradimas, Turpo kombi
nuoja visokias terpentino magiškas 
spėkas su kitomis stebėtinoms gydy
mo ypatybėms. Nedegina, pūslių ne
sutraukia, neperši, nesutepa. Ne yra,

aliejuotos nei smirdantis. Išvys neu
ralgija visai iš visos sistemos. Taip
gi greitai sulaužo slogas, gerklės 
skaudėjimą, gilų kosulį arba krupą ir 
katarą. Suteikia palengvinimą nuo 
nudegimo, įsipjovimo, niksterėjimo ir 
skausmų. Susigeria greitai ir eina 
per visą sistemą, kuomet patrinsi 
krutinę ir palengvinimas galima tuo
jau patėmyt ant savo kvėpavimo.

Kam tai kęsti skausmą? Kam tai 
kentėt? Kam tai duot mėtytis skau
smui? Tegul Turpo išveja skausmą 
laukan. Klauskit savo vaistininko 
Turpo — Terpentino mostis turinti 
kitas senas patikėtinas gyduoles, Men- 
tholą ir Kamparą. Prašykit savo 
vaistininko 30c ir 60c puodelis.

Tol. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Speclalamaa: Moterį Ilgo* ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.
V-77T7 ■■■■ Į ....................... r!1F'" II llir

Anksti vakar rytą sprogda
ma bomba susprogdino smuk
lę, kampe Central Park avė. ir 
W. Harrison gat., padarydama 
daug žalos ir išvarydama lau
kan šimtus šeimynų Garfield 
Parko distrikte.

BANDĖ NUSIŽUDYTI.

Miss. Elaine Costa, 19 metų 
amžiaus, bandė dujomis užsi- 
troškinli, bet pasisekė žmo
nėms ją nuo to išgelbėti. Sako, 
jinai negalėjo gauti darbo ir 
nebeturėjo nei kiek pinigų. 
Tat buvo nusprendus papildyti 
saužudystę.

Pranašauja, kad (’hieagą vi
sai susausins iki 1 d. gruodžio.

(Apgarsinimas)
INDIANA HARBOR, INI). 

Svarbios prakalbos 
Rengia

L. L. Paskolos Stoties Valdyba 
kalbėtojais bus iš Lietuvos at
važiavęs ir kitas iš Chicagos. 
Bus labai svarbu išgirsti apie 
musų Tėvynės reikalus. Prakal
bos atsibus pėtnyčios vakarą, 7 
vai. lapkr. 18 d., pono Hardžio 
(Ivanovą) svetainėj, 2101 — 
137 Str.

(Apgarsinimas)

AUGINO KŪDIKIUS 63 
METUS.

Daugiau nei 28,000 motinų ra
šė Borden Company apie stebė
tinas pasekmes aplaikytas mai
tinant savo kūdikius Bonden’s 
Eagle Brand Condensed Milk. 
Jei tamistos kūdikis ne yra svei
ku nuo dabar teikiamo maisto, 
tad turite išmėgint ką Eagle 
Brand gali padaryt.

Šiame Naujienų numeryj ant 
3 puslapio telpa pagarsinimas 
šio tikro kūdikiams maisto. Iš- 
kirpkit kuponą ir pasiuskit Bor
den Companijai, o jus veltui ap- 
laikysit nurodymus kaip penėti 
savo kūdikius su Eagle Brand— 
kartu aplaikysyte Kūdikio Ge
rovei Knygą.

Pranešimai
East Chicago, Ind. — Svarbios pra

kalbos bus ketverge 17 lapkr. Anton 
kairio svetainėj, 5008 Barring Avė. 
7:30 vakare. Naudingų dalykų išgir
site apie Lietuvą. Ateikite visi.

— Rengėjai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Laiškas iš Lietuvos.

Ona Raudonienė, iš Para- 
gaudo kaimo, Tauragės apskri
ties, atrašė “Naujienų” redak
toriaus vardu laišką Kazimierui 
Bukauskui. Livškas randasi 
“Naujienų” ofise.

JIEŠKAU JUSTINO NENIŠKIO 
paeina iš Šiaulių apskr., šakinio mie
stelio. Prapuolė utarninke, lapkr. 8, 
apie kokią 3 vai. dieną. Tamsių 
plaukų, rudų akių, apsivilkęs buvo 
tamsiu kotu ir rudais čeverykais. 
Kas patėmys tokią ypatą, meldžiu 
pranešti, busiu labai dėkinga, Ona Ni- 
niškienč, 4427 So. Fairfield Avė.

JIEŠKAU VINCO ZARAVIČIAUS 
Suvalkų rėd., Mariampplės apskr., Pa
dėvimo1 valsč., Kumečių kaimo. Mažas 
būdamas, su savo tėvų išvažiavo Lie
tuvon, bet dabar girdėjau, kad yra 
sugrįžęs Amerikon ir gyvenąs apie 
Nevv Yorką. Meldžiu atsišaukti.

SIMANAS LAPINSKAS, 
Box 426, Nokomis, 111.

JIEŠKAU ANTANO ROZGAILOS 
arba Antano Rozer, Paeina iš Lietu
vos Darbėnų parapijos, Kauno vedy
bos. Gyveno 1918 metais vakarinėse 
valstijose. Meldžiu atsiliept greitai, 
nes turiu daug svarbių reikalų iš Lie
tuvos.

MIKOLAS RACZKUS, 
3206 S. Emerald Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU PUSBROLIŲ ir se
serų. Meldžiu atsišaukti, Kazys 
Gorinąs, Šilalė, Tauragės apskr. 
Direktorius Šilalės vidur, mo
kytos, Lietuva.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 5 KAMBA- 

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

4831 W. Palmer St.
Phonc Belmont 269

EXTRA!
Ant rendos 6 kambariai, karštu 

vandeniu apšildomi, švisųs, viskas 
naujausios mados, tinkanti daktarui, 
advokatui, arba taip inteligentiškai 
šeimynai. Atsišaukite

4601 So. Richmond St.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO, elek

tros šviesa ir su valgiu. Dirbu 
švarų darbą Geistina Bridgepor- 
1o ar 18-os gatvės apielinkese. 
Praneškite 447 Naujienos.

JIESKO DARBO''

REIKALINGA ŠE1MYNINKĖ mer
gina ar našlė prie namų darbo. Leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORYs 
1718 So. Halsted St.

REIKTA PATYRUSIOS LIE- 
aivčs pardavėjos; darbas ant 
visados ,gera užmokestis, Bach’s 
Jept. Store, 3645 S. Halsted St. 
Tek: Yards 1322.

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

Atsišaukite
4632 So. Ash'land Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA REGISTRUOTO VAISTI- 
ninko (pharmist) arba vaistininko pa- 
gelbininko, mokančio lietuviškai kal
bėt.

19th & Lake Sts 
Melrose Park, III.

Tel.: Melrose Park 1727

VYRŲ REIKTA LENGVAM DAR- 
bui. Gali uždirbti $15 iki $20 į die
ną. Gera proga turinčiam $400 kapi
talo. Patyrimas nereikalingas. Per 
visą metą darbas. Atsišaukit šiądien 
pasirengę dirbti.

82 W. VVashington St. 
Room 525

REIKIA PATYRUSIO BU- 
čeriaus ir kad galėtų važiuoti 
t rok u

ARCHER PROVTSION CO.
2894 Archer Avė.

REIKIA 10 VYRŲ SENŲ 
plytų valymui.

P. GOLDMAN, 
2707 W. Roosevelt Rd.

REIKIA — PUNCH PRESS OPE- 
ruotojų sheet metai darbininkų, nai- 
lerių, cooperių, Die fitterių, bučerių 
ir solderers. Moterų trumpoms die
nos valandoms, taipgi į dirbtuvę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4193 So. Halsted St. 
2-ras flatas.

TUOJAUS REIKIA DVIEJŲ VY- 
nj dirbti atliekamu laiku. Patyrimas 
nereikalingas. Galima padaryt $40 
ir $50 į savaitę su gera proga įsidir- 
bimui. Kreipkitės nuo 10 iki 11 vai. 
ryto, arba 8 iki 9:30 vakaro. Mr. 
Lossman, šeštas floras, 69 W. Wa- 
shington St.

REIKIA 10 VYRŲ ŠVARIAM 
ant lauko darbui; $40 į savaitę 
sunkaus darbo darbininkams. 
Rašykit Naujienų ofisan pažy
mint paskutinę darbo vietą ir 
paliudijimus 446 Naujienos.

REIKIA VIRĖJO (Cook).
Gera alga

NATIONAL RESTAURANT 
1841 So. Halsted St.

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ 
į serap jardą prie žirklių. Gera 
alga nuolatinis darbas.

2141 S. Sawyer Avė.

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

REIKALINGAS KEPĖJAS 
prie keksų. Mokantis keksus 
kepti, malonės atsišaukti, 401 
Meeker Avė. Joliet, 111., Tel.: 
2752.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBI- 

lius Fordas gerame stovyje, geri 
tajeriai. Kaina $195. Atsišaukite 
Joe Kičius, 2044 Itomer, ant vir
šutinių lubų.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

geroj vietoj. Pardavimo prieža
stis, negaliu tą biznį vesti, ka
dangi turiu Real Estate biznį. 
Parduosiu greitai ir labai pigiai. 
Atsišaukite 1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
Atsišaukite

5200 S. Union Avė.

VALGYKLA PARDAVIMUI 
visokių tautų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per 18 metų. Gera pro
ga norinčiam pirkti

1947 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sornė lietuvių kolonijoj, arba mainy
siu ant namo. Pardavimo priežastis 
liga. Taipgi parduodu 5 sėdynių, 6 
cilinderių 1921 meto automobilių. 
Parduosiu sykiu ar atskirai. Pašau
kit telefonu Lafayette 6573.

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

VINCENT KARSON, 
520 S. Wcstem Avė., 
Tek: Prospect 5277.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
grosernė lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoj vietoj. Parduosiu 
greitai ir pigiai.

JAUNAS PATYRĘS LIETU
VIS komersantas, baigęs komer
cijos mokslus Europoje, norėtų 
gauti darbo rimtoje lietuvių pre
kybos įstaigoje ar banke. Kreip
ties į Naujienas No. 445.

2956 S. Union Avė.

GERA PROGA
Pardavimui karvė su veršiu; 

veršis nuo 'lapkr. 4 d. senas.
J. K., 

2535 W. 45th St.

DIDELIS BARGENAS
Gerai įrengtas muro namas 6 fia

lų 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 % cash reikalinga, li
kusius ant pirmo morgečio. Kreipki
tės, Frank J. Slifka, 3018 S. Oak 
Park Avė., Berwyn, III.

PARDAVIMUI NAUJAS MŪRINIS 
keturių flatų namas. Randos neša 
$126.00 į menesį. Kaina $12,500.00 
arba mainysiu ant gero automobilio.

Atsišaukit
J. VELIČKA,

6319 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventa vieta, biznis iš
dirbtas per daugelį metų. įlenda pi
gi, lysas geras, parduosiu už teisin
gą pasiūlymą.

558 W. 37th St. '

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj, yra 3 kamba
riai pragyvenimui, renda ne
brangi, parduosiu arba mainy
siu ant bučemės ar grosernės, 
ar bakernes 3328 S. Halsted St.

PHONOGRAPHAI

$25.00 vertės $175.00
Groja visokius rekordus. 

Kreipkitės tuojaus.
2217 W. Roosevelt Rd.

72 MYLIOS NUO CHICAGOS, 40 
ak. farma, pusė dirbamos, derlinga 
žemė: 4 arkliai, 4 melžiamos karvės, 
vištos ir tt. Visi darbui įrankiai, 
mašinos; žieminiai javai užsėta, eik 
ir gyvenk. Pašaras, javai. Kaina 
$5,600. Įmokčt $2,600, likusius pas
kolai.

J., J. STRAVINSKAS, sav. 
704 W. 31st St.

Tek: Boulevard 5009

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
groserne, visokių tautų apgyven 
ta. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Atsišaukite 63z 
VV. 35th St. Tek: Blvd 259.

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

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

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

4458 So. Honore St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
labai puikioj vietoj.

3244 S. Morgan St.

“rakandai
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

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

NAMAI-ZEME.
20 AKERIŲ MICH. DARŽŲ, 

fruktų ir vištų farma, 120 mylių nuo 
Chicagos, 1 mylia nuo miestelio ir 
krautuvių, apie 5 blokus nuo moks- 
lainės, 100 pėdų, nuo žuvaujamo eže
ro, 6 kambarių Stucco stuba ir kiti 
geri budinkai, gera daržų žeme, dide
lis sodnas, 2 Jersey karvės, 1 — 5 
metų arklys, mokėjau $200, G kiau
lės, 150 vištų, daug pašaro. Visi rei
kalingi įrankiai etc. Kaina $5,500, 
parduosiu pigiai už Cash, ir galėčia 
mainyti; busiu Chicago ant to antra
šo, savininkas

YONAITES,
3507 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI 4211 S. Albany 
Avė., naujas muro namas 2 pagyveni
mų po 4 kambarius: elektros šviesa, 
maudynės, ir visi naujos mados įtai
symai. Kaina $6,150.00. Įmokėt 
$3,250.00, likusius rendos išmokės. 
Atsišaukit pas savininką ant pirmų 
lubų, arba pas

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

—-- , ....—--- „ , , ,4

PARDAVIMUI 502 W. 81st 
PI. 5 kambarių medinė cottage; 
gatvės ištaisytos. Kaina $2,000. 
Įmokčt $500, likusius kaip rendą 
Wm. II. Brinkman, 8688 Vincen- 
nes Avė. *■ 1 ... 1

IR VĖL BARGENAS ANT 
BRIDGEPORTO.

Mūrinis namas, ant 32 gatvės, 2 
iragyvenimų po 6 kambarius: elek
triką, gesas, maudynes, prieg tam 2 
pagyvenimų mūrinis Cottage. Viskas 
sykiu parsiduoda už $7,000.00. Jmo- 
$1,950.00. įmokėti $500.00, o likusius 
ilgo laiko su 6% .

2 pagyvenimų namas ant Emerald 
Avė. Namas geram stovyj. Kaina 
$1,950.00. Įmokėti $500.00, o ikusius 
kaip renda.

Bizniavus mūrinis namas 3 pagyve
nimų po 5 kambarius su skiepu. Pa
togi vieta dėl karčiamos. Kaina $6,700. 
Įmokčt $2,500.00, o likusius ant ilgo 
išmokėjimo.

Virš minėtus namus mainysiu ant 
farmų arba parduosiu už cash.

Atsišaukit į
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35 St.
Klausk P. Burneikos

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

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

Namas randasi 6025 Lafayette Avė.

STOCKAI-SEROS
PROGA

Dar reikia pinigų įdėti į smarkiai 
augantį biznį, kuris turi būt inkorpo
ruotas. Visiškan ištyrimui kviečia
mi. Kitos tokios progos visą gyve
nimą nebus. Kuris investys pinigu 
bus instaigos kasierium.

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

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Mastcr Sewing School
Principais* 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.
V_______________ >

P lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikam*.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės Instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tcl:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
V, . . 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.
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