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Laužys skerdynių 
Streieką

Nauji pasiūlymai Airijai

Vokietija prašysianti moratoriumo

Jau rengiama policija 
skerdyklų streikui.

Skerdyklų savininkai jieškosi 
streiklaužių sulaužymui šiandie 

prasidedančio darbininkų 
streiko.

viršinin-
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I ž>n<>. kl,<1 Europos kova po ka- Vokietija negaus paskolos.1 ro daro žmones pribrendusiais 
| bolševizmui. Sovietams 
' i ArminiLONDONAS; gruodžio 4. — 

Buvusiam Vokietijos rekonst
rukcijos ministeriui Dr. Walter 
Bathenau nepasisekė gauti Lon 
donę paskolą, kad atmokėjus 
sekamą sausio m. dalį Vokieti
jos kontribucijos. Dabar jis 
svarsto ir siūlo išleisti Vokie
tijos konstrukcijos bonus, už
tikrintus muitais. Jei tai bus 
sutarta padaryti, tas duos Vo
kietijai laiko prisirengti ki
tiems mokėjimams arba susi
tarti apie moratoriumą, 
tūli anglai 
siu dalyku.

Rathenau 
su įvairiais
tais ir iždinės valdininkais, bet 
jis dar nesimatė su premieru 
Lloyd George. Bathenau kc-

i nerei
kia vartoti armijų dabar. Jie 
gali palaukti iki Europa dar 
labiau nusilpnės nuo civilinės 
kovos.

“Jeigu Vokietija butų turėju
si stipresnę armiją ir tvirtesnes 
tvirtoves prieš karą, nebūtų bu
vę karo ir visi žmonės butų 
likę išgelbėti nuo daug dides
nės finansinės 
na Vokietijos 
prieš karą.“

Japonija atideda evakavi 
my Siberijos.

Japonų proteguojamos politi
nės žmogžudystės Vladi

vostoke tebesitęsia.
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Bijosi skerdynės.

naštos, negu kai- 
apsiginklavimo

kurį
skaito praktiškiau-

tebeveda derybas
Anglijos finansis-

Po Viennos riaušiy

CHICAGO. — šiandie prasi
deda visuotinas skerdyklų dar
bininkų streikas, kuris apims 
skerdyklas penkiolikoj miestų 
ir jame galbūt dalyvaus apie 
45,000 darbininkų. Streikas yra 
skelbiamas prieš algų nukapo- 
jimą.

Jau ir pirmiau yra buvę sker
dyklų darbininkų streikai. Tai 
buvo gana senai. Kiekvieną 
kartą tie streikai buvo laužomi 
nuožmiausiais policijos perse
kiojimais. Skerdyklų darbi
ninkai tada netik negalėdavo 
pasirodyti gatvėse, bet net ir 
namuosei buvo užpuldinėjam 
ir mušami.

Kaip matyt, ir šį streiką ren- 
giamąsi laužyti tuo pačiu bildu. 
Jau dabar vedama su policijos 
viršininkais pasitarimai ir sku
botai renkama yra policija, kad 
ji galėtų pradėti veikti tuojaus, 
kaip tik prasidės streikas. Poli
cijos viršininkas Fitzmorris pri 
žadėjo skerdyklų savininkams 
duoti ganėtiną apsaugą 
streiklaužiams.

Skerdyklų savininkai

visiems

taipjau 
ir mu
la ik raš-šeikų. Visuose vietos 

čiuose tilpo dideli apgarsini
mai, jieškantįs streiklaužių, ku 
rie norėtų užimti streikierių 
vietas. Skerdyklose gi tapo 
iškabinėti paskelbimai, kad 
kuris darbininkų prisidės prie 
streiko, tas ant visados neteks 
darbo skerdyklose.

Matyt, kompanijos rengiasi 
ant žut-but stoti kovon su dar
bininkais, kad sulaužius jų or
ganizaciją ir paskui vėl išnau
dojus darbininkus tiek pat 
biauriai, kiek darbininkai bu
vo išnaudojami dar prieš pra
dėjimą organizuotis.

Darbininkų unijos tikisi, kad 
netik organizuotieji, bet neor
ganizuotieji darbininkai prisi
dės prie streiko ir streikas bus 
tikrai visuotinas. Ar išsipildys 
organizuotųjų darbininkų vil
tis, pasirodys išdalies šiandie 
po piet, nors visgi negilima ti
kėtis, kad visi darbininkai su 
pirma diena mestų darbą, nes 
neorganizuotieji veikiausia iš 
pradžių svyruos, abejos ir gal 
tik kelioms dienoms praslinkus 
prisidės prie streiko, kada pa
matys kur link dalykai kryp
sta. (

Niekas nepaiso teismo.
Kansas industrinio teismo ne

paiso net ir skerdyklų savi
ninkai.

KANSAS CITY, Kans., gruo
džio 4. — Kansas industrinis 
teismas atsidūrė labai kebliame

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

padėjime, kadangi jo nepripaži
no netik darbininkai, bet ir 
skerdyklų savininkai jį igno
ruoja ir nekreipia į jį ir jo įsa
kymus jokios domės. Jis bu
vo išleidęs pašaukimą pribūti 
į teismą kaip unijų
kams, taip ir skerdyklų savinin 
kų atstovams. Jie visi turėjo 
pribūti teisman vakar ir pasi
tarti apie skelbiamąjį streiką. 
Bet niekas teisme nepasirodė. 
Abi pusės nepripažįsta tam tei
smui teisės kištis į tokius daly
kus. Ką dabar darys teismas, 
dar nežinia.

Darbininkai prie teismo bu
vo pastatę net pikietuotojus, 
perspėti višus unistus neiti į 
tą teismą ir neturėti su juo 
jokių reikalų. Nepaisyti to tei
smo patarė ir centralinė unijų 
valdyba.

Vokietija prašys moralo 
riumo. *

Talkininkų komisija jau pra
dės svarstyti tą klausimą.

True translation filed with tha post- 
master at Chicago, III.,- Dec. 5, 1921 
as reęuired by the act of Oct. 6. 1917

Nauji pasiūlymai Airijai.
Tarybos su airiais dar prasitęs, 

Anglijai padavus naujur 
pasiūlymus.

LONDONAS, gruodžio 4. —

vė delegatams naujus pasiūly
mus, kuriuos jie išsivežė į 
Dubliną, kad perdavus visam 
Airijos kabinetui apsvarstyti.

Pasak “Times“, Airijai siū
loma “laisvos valstybės” stovis 
imperijoje, kuris pradėtų veik
ti už metų laiko nuo jo priė
mimo, o už 6 mėn. po to gali 
prie jos prisidėti ir Ulsteris. 
Tarp kitų dalykų esama seka-

Ulsteris rinks visas pajamas, 
perviršį perduodamas visos 
Airijos parlamentui. Airijos ta
ryba negali apmokesčiuoti ir

glijos. Airijos parlamentas ne
gali šelpti religinių įstaigų. Ai
rija ir Ulsteris turės savo armi
jas. Sutartis, kartą ją priė
mus, negali būti pakeista. Arija 
turės sudėti trigubą prisieką: 
“Airijos laisvai valstybei, im
perijai ir karaliui”. Sutartį turi 
patvirtinti visuotinas balsavi
mas, pirm negu galės būti iš
rinktas .visos Airijos parlamen
tas. »
Neoficialiai ai pranešama, kad 

jei sinn feineriai priims tą pa
siūlymą, Anglija jį vykins 
be Ulsterio sutikimo.

Airijos delegatai, kurie tarėsi 
su savo kabinetu, vėl grįšta į 
Londoną. Buvo tikėtasi, kad 
Airija duos į tuos pasiūlymus 
“taip” ar “ne“ atsakymą. Bet 
kadangi grįšta visa delegacija, 
tad dabar manoma, kad ji ne
duos galutino atsakymo, bet ir 
toliau ves derybas. Vėl kįla 
viltis, kad gal kaip nors šį kar
tą ir bus susitaikinta su Airija. 
Jei Airijos priediniai reikalavi
mai bus priimtini, tai Lloyd 
George veikiausia perduos nau
jus pasiūlymus ir Ulsterio pre- 
mierui Craig, kuriam tie pasiū
lymai nėra perduoti, laukiant 
atsakymo iš sinn feinerių ats
tovų.

Amerikos skolos padidėjo.
VVASHINGTON, gruodžio

— Iždinė paskelbė, kad lapkri
čio mėn. šalies skolos padidėjo 
$160,000,000. Dabar skolos 
siekia $23,619,085,725.87.

2.

Kancleris Wirth paskirė komi
siją, kuri ves tiesiogines dery
bas su kitų šalių kapitalistais 
tikslu gauti užsienyj kreditų, 
kad Vokietija galėtų atmokėti 
pripuolamąją dalį kontribuci
jos.

Svarstys moratoriumą.
PARYŽIUS, gruodžio 4. — 

Talkininkų kontribucijos ko
misija galbūt parties formali
nį svarstymą apie suteikimą 
Vokietijai moratoriumo, kada 
komisija susirinks utarninke. 
Gautosios kontribucijos komi
sijos rateliuose žinios rodo, 
kad Vokietijos valdžia' nutarė 
prašyti moratoriumo.

i——4-----------------------

Ragina visos Europos karą 
prieš Rusiją.

Gen. Hoffmann mato pavojų 
nusiginklavime, o karą su Ru

sija skaito išganimu.

BERLINAS, gruodžio 4. — 
Vokiečių gcn. von Hoffmann, 
tas pats, kuris Brest Litovske 
padiktavo “taiką” Rusijai, pasi
kalbėjime su korespondentu, 
tvirtino, kad Europa vis dar 
tebekariaujanti, nes Rusija ve
danti ofensivą prieš visą Euro
pą, kuris greitai materializuo
sis. O karas nesąs laikas nu- 
sikinlaviinui. Todėl jis siūlo 
pieną sujungti visos Europos 
armijas, kurias finansuotų A- 
merikos pinigai, o tosios ar
mijos stotų griežton kovon su 
bolševizmu ir užkariautų Rusi
ją-

“ Aš tikiuos, kad Hardingo- 
Hughes pienas pasiseks“, sakė 
jis, “bet ant kiek paliečiama 
yra Europa, aš manau, kad bu
tų peranksti nusiginkluoti. Mes 
esame karo stovyje. Maskva 
veda ofensivą prieš visą Euro
pą, bet tas ofensivas nėra atvi
rai pripažintas.

“Sovietų karo metodu nėra 
atviras puolimas, bet sujungi
mas propagandos su sudarimu 
revoliucinių karo organizacijų 
tose šalyse, į kurias ateis 
sijos militarinis ofensivas. 
da tos karo organizacijos 
išvystytos, prasidės tikroji 
litarinė ataka.

“Dabartinės Europos vald
žios yra netikusios, jos negali 
rasti kelio į rekonstrukciją ir 

jos negali kooperuoti. Leninas

Ru- 
Ka- 
bus 
ani-

VIENNA, gruodžio 4. — 400 
komunistų, areštuoti; sąryšyje 
su pereitą ketvergą buvusiomis 
riaušėmis, sako, kad tos riaušės 
tapo sukeltos noru atkreipti 
domę į pablogėjimą gyvenimo 
sąlygų. Kuomet iš vienos pu
sės viešpatauja pelnagaudų pa
šėlimas, persivalgymas ir orgi
jose šampanas liejasi upėmis, 
tuomet iš kitos pusės viešpatau 
ja amžinas alkis ir didele sto
ka maisto. Riaušininkai randa 
didelės užuojautos visuose gy
ventojų sluogsniuose, išėmus 
pelnagaudas.

Sunaikinus kavines ir kitas 
turčių sueigų vietas, valdžia ne 
tenka didelių pajamų. Taipjau 
bėga iš miesto ir svetimšaliai.

Valdžia griebėsi dabar repre
sijų. Komunistų oficialinis 
organas uždarytas ir daroma 
žingsnių suvaldyti visus komu
nistus. Sakoma, kad mieste esą 
40,^00 organizuotų komunistų.; J." 
Kariuomene prieš juos siunčia
ma net iš Burgenlando.

Oficialinės skaitlinės rodo, 
kad 147 sankrovos ir kavinės 
liko dalinai ar pilnai sunaikin- 
tos. 21 policistas ir 26 civiliniai j 
žmonės sužeisti. Policija areš-1 
tavo 334 žmones, pas kuriuos • 
rado išplėštų gražnų ir brang
akmeni;.

Pelnagaudos yra nusiminę ir 
bėga iš miesto, bijodamies pasi
kartojimo riaušių. Daugelis 
sankrovų tebėra uždarytos. 
Birža irgi uždaryta.

žmogžudystes, 
labai tankios 
viešpataujant, 

to rusų-japonų 
yra Gorobec ir

Vla-
su

savo

WASHINGTON, gruodžio 4. 
—I Gautoji Tokio žinia pas
kelbia, kad Japonijos karei
vių evakavimas Vladivostoko 
ir Siberijos vėl tapo atidėtas.

Kartu atvyko iš Vladivosto
ko specialinis pasiuntinis, kuris 
pranešė dar apie dvi ten papil
dytas politines 
kurios pasidarė 
japonams ten 
Paskutinėmis 
teroro aukomis
Čitos valdžios atstovas Ceitlin, 
kuris kelioms valandoms prieš 
užmušimą buvo atvykęs į 
divostoką pradėti derybas 
Vladivostoko valdžia.

Keletą dienų prieš tai
namuose tapo nunuodytas dide
lis autoritetas apie Azijos ma
rą Dr. Popov, kuris betgi nebu
vo šalininkas Vladivostoko val
džios. Manoma, kad jie buvo 
užmušti Vladivostoko valdžios 
šnipų.

Tai toli ne pirmos politinės 
žmogžudystės ten viešpatau
jant japonams. Politinės žmog 
žudystės prasidėjo nuo tada, 
kaip japonai apsiėmė “sergėti” 
svetimšalių gyvastis Siberijoje.

WASIIINGTON, gruodžio 4. 
— Italijos delegacija yra susi- 
vylusi delei niekurių kitų šalių 
delegatų raginimo, kad sausu
mos spėUų nuginklavimo klau 
simas neimtų svarstomas nusi
ginklavimo konferencijoje.

* Italijos delegacija nesiprieši
na pakvietimui į konferen
ciją Vokietijos, Lenkijos, Čec- 
ho-^Slovakijos, Jugo-Slavijos, 
Graikijos ir kitų šalių, kurios 
užlaiko ar gali užlaikyti dideles 
armijas, jei jų dalyvavimas 
pagelbėtų išrišti nusiginklavi
mo klausimą ir pašalinti tą pa
vojų, kuris gręsia Europos tai
kai.

Franci jos dalyke gi nurodo
ma, kad dabartine Vokietijos 
ofensivo spėka yra tik zero. 
Bet jeigu iš Vokietijos ekono
minio atsigavimo daryti teore
tinį apskaitymą jos ofensivo 
spėkos, tada Francija už metų 
turės laikyti ne 800,0€M) karei
vių, bet 1,000,000 ir nuolatos 
armiją didinti, vis labiau Vo
kietijai reorganizuojanties 
atsigaunant.

Krikščionįs bėga iš Cilicijos.

KONSTANTINOPOLIS, gruo
džio 4. — Masinis bėgimas ne- 
mahometonų iš Cilicijos laiki
nai apsistojo, kadangi Smyrna, 
Cyprus ir Egyptas atsisakė pa
bėgėlius priimti. Bėgimas priė
mė panikos formą ir francuzai 
negali jo suvaldyti. Nemaho- 
metonai bėga bijodamies, kad 
turkai gali pradėti skerdynes, 
kada Ciliciją apleis francuzai,

ir

nalistų sutarties. Viso apleido 
savo namus apie 50,000 gyven
tojų, kurie dabar atsisako grį- 
šti į savo kaimus, nors juos 
dabar laukia bado ir šalčio min
tis.

Paskilbęs jaunųjų turkų va
dovas Envęr Paša, pasak gau 
tų žinių, pagelba bolševikų or
ganizuoja armija Šiauriniame 
Kaukaze tikslu pulti Anatoliją 
ir nuversti Mustapha Kernai 
Paša nacionalistų valdžią ir jos 
vieton paskelbti sovietų dikta- 
torystę.

Trauksis iš Chinijos. Kunigas nuteistas.
4.WASHJNGTON, gruodžio

— Esama žinių, kad tolimųjų 
rytų komitete Chinija laikiusi

Didins šnipų skaičių.

zemstvų narių, kuriuos buk 
areštavo japonai. Apie juos 

i po to daugiau nieko nebegirdė- 
. Tarp žymiausių užmušėji- 

ščių buvo užmušimas Rusijos 
Japonijos taikimos komisijos 
pirmininko Petro Utkin ir jo 
sekretoriaus Andrejev, kada 

i jie važiavo Japonijos generolo 
| spccialinių traukiniu. Trauki- 
’nis sustojo Inmane. Traukinis 
ir stotis buvo apsupti Japoni

jos kareivių. Tečiaus ginkluo- 
’ tam rusui buvo leista įeiti į 
traukinį ir nušauti Utkiną ir 

į jo sekretorių. Užmušėjas, kal
mukų kazokų oficierius, buvo 
tris sykius areštuotas zemstvų 
valdžios, bet kiekvieną sykį ta
po paliuosuotas Japonijos val
džios įsakymais.

CIIiICAGO. — Justicijos de
partamento agentų viršininkas 
William J. Burns, paskilbęs 
darbininkų persekiotojas, da
bar vieši Chioagoje. Jis sako, 
kad greitu laiku kongresui bus 
pasiūlytas bilius, sujungti visų 
departamentų — pašto, justi
cijos, prohibicijos ir k. — šni
pus į vieną žvalgybos departa
mentą. “Kada tas pienas bus 
priimtas”, sake Burns, “nė 
viena šalis pasaulyje neturės ly
gios didumu žvalgybos.“

Lietuvis užmuštas mušeiką
CHICAGO. — Stanley Kimb- 

res, 27 m. amžiaus, gyvenęs 
10617 Edbrooke avė., užvakar 
pasimirė nuo žaizdų, kurias 
jis aplaikė lapkr. 25 d., kada jį 
prie 105 ir Edbrooke avė. gat
vių sumušė du mušeikos. Tie 
du mušeikos, William Sloton, 
152 E. 107 st. ir Dominic 
Griggs, 116 E. 107 st., yra are
štuoti ir prie kaltes prisipažino.

Kruvina demonstracija.

MONTEVIDEO, gruodžio 4. 
—• Keli žmonės liko sužeisti 
vakar, kada policija plikais 
kardais užpuolė Uruguay ko
munistų surengtą demonstraci
ją prie valdžios triobėsių, pro
testui prieš nuteisimą nužudyti 
Jungt. Valstijose du darbi
ninkus, Sacco ir Vanzetti.

Jury nesusitaikė apie Arbuckle 
kaltę.

SAN FANCISCO, gruodžio 4. 
— Jau per keletą savaičių vie
tos teisme buvo nagrinėjama 
paskilbusio kr u t amų jų paveik
slų komiko “Fatty” Arbuckle 
byla. Jis buvo teisiamas są- 
ryšyj su mirtim tūlos, irgi kru- 
tamųjų paveikslų artistės, Vir- 
ginia Rappe, kuri susirgo laike 
IMikilio pas Aarbucke neužil
go po to mirė nuo pertrukimo 
pūslės. Jis buvo kaltinamas, 
kad jis buk ją išžaginęs ir 
savo dideliu sunkumu ją pa
žeidęs. Jis tvirtino, kad ji ir 
pirmiau sirgo ir mirė nuo gir
tavimo. Valstija savo kaltini
mų bylos nagrinėjime betgi 
aiškiai neprirodė.

Jury, kuris susidėjo iš 7 vy
rų ir 5 moterų, per tris dienas 
ginčijosi apie Jo kaltumą, bet 
negalėjo susitaikinti. 11 jų sto
vėjo už išteisinimą, o viena 
moteris už apkaltinimą, šian
die jury pranešė, kad jie nega
li susitaikinti ir kad paskutinia
me balsavime 10 balsavo už 
Arbuckle išteisinimą, o 2 prieš 
(abi inoterįs). Jury tapo pa
leistas.

Dabar byla arba išnaujo tu
rės būti naglinėjama, arba ją 
turės prokuroras panaikinti.

BOSTON, Mass. — Massachu 
setts ’ valstijoj kasmet nusižudo 
apie 500 žmonių. Skaičius sau- 
žudysčių nuolatos didėja.

Japonija ir Francija sutikusios 
pasitraukti iš niekurių tų šalių 
nusisamdytų žemių Chinijoje, 
kaip to reikalavQ Chini , 
gatai.

Japonai sutikę apleisti per- 
samdytas žemes Santunge ir 
taipjau svarstyti pasitraukimą 
ir jų spccialinių teritorialinių 
privilegijų Maiižurijoj.

8 darbininkai užmušti.
MADRIDAS, gruodžio 4. — 

Iš Barcelonos pranešama, kad 
ten vėl pradėjo siausti teroras, 
kuriame jau 8 žmonės 
užmušti. Visi užmuštieji 
darbininkai.

liko 
yra

DANVILLE, 111., gruodžio 2. 
— Vienas darbininkas liko už
muštas ir du sunkiai sužeisti 
elektros dirbtuvėj sudegus fiu- 
zui. Per daugiau kaip valandą 
laiko miestas buvo tamsoje ir 
gatvekariai nevaikščiojo.

LEMARS, la., gruodžio 4.—• 
Jury rado kaltu kun. Francis 
Wrenn užpuolime ir išžaginime 
15 metų mergaitės — jo para
pinės mokyklos Akron, la., mo
kinės. Jam gręsia 20 metų ka
lėjimas.

Maurų-ispanų tarybos 
pertrauktos.

MADRIDAS, gruodžio 2.
Oficialiniai paskelbta, kad tai
kos derybos tarp Ispanijos val
džios ir sukilusių niaurų, ku
rios netiesioginiai buvo veda
mos per 6 savaites, tapo per
trauktos. Sukilėliai reikalavo 
atlyginimui už koncesijas duo
ti jiems ginklų, amunicijos ir 
pinigų.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

Markių kursas 
nepastovus

Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai ūmai bu
vo pradėję kilti. Po to vėl nupuolė. Markių liki
mas daug priguli nuo Vokietijos skolų paleng
vinimo. Jeigu skolos bus palengvintos, tai mar
kės gali kilti dar augščiaus. Bet ar tikrai taip 
bus, tai sunku atspėti. Kam reikia pasiųsti pini
gų Lietuvon, tegul geriaus pasiunčia dabar, ne
sileidžiant į spėjimus ir spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
siekt Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas garantijas už 
savo čekius. Naujienos ftmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Y orte ar Chicagoie. Naujienos yra

tuvos Prekybos Ir Pramones Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
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17M So. Halsted Si, Chlcaga, HL
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Apie Lietuvos komunistų su
ėmimą Karaliaučiuje buvo 
rašyta ir Berlino MFrei- 
Jieit’e”, bet tenai nebuvo pa
duota suimtųjų vardų.

Kapsukas ir Angarietis 
buvo pikti “Naujienų” prie
šai, vienok mums gaila, kad 
juos ištiko tokia nelaimė. 
Nors jie ėjo visai kitokiu ke
liu, negu mes, ir jų veiki
mas, musų supratimu, buvo 
be galo kenksmingas Lietu
vos darbininkams, bet vis 
dėlto reikia pripažinti, kad 
jie yra tam tikros idėjos 
žmonės.

!!■»- W-i*_imc
Panedėlis, Gruodžio 5, 1921

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■edėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
1U. —» Telefonas i Roosevelt 8500.
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Ušaimokijimo Kaimu
Chicago Je — paltui

Matams -nr
Pusei meti____ _
Trims mėnesiams „ . ...
Dviem mėnesiams
Vienam mineaiui ..................

Chicago je — per nešiotojus i
Viena kopija 
Savaitei -................... ....... ...
Minėsiu! ........................ .......

Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 
paštu:

Metams ............. - . ,......... $7.00
Pusei metų.............. ................   4,00
Trims mėnesiams . ....... . ■, 2.00
Dviem mėnesiams   ......... 1.50
Vienam mėnesiui r u . .. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams --------------------------  $8.00
Pusei metų__
Trim® mėnesiams____________ 2.26

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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Komunistai nesutinka su 
mumis, kad kiekvienas as
muo turi teisę laikytis savo 
nuomonės ir skelbti ją; jie 
teisina Rusijos sovietų vald
žią, kuri šaudo ir grudžia į 
kalėjimą socialistus Tuo bū
da jie turėtų skaityti visai 
teisingu dalyku, kad priešin
gos komunistams valdžios 
elgiasi su jais taip pat.

Bet mums žodžio laisvė, 
spaudos laisvė ir organiza
vimosi laisvė yra ne tušti 
žodžiai, ir mes todėl žiūri
me į tą Prūsų policijos puo
limą svetimos šalies piliečių 
su pasipiktinimu. Prūsų val
džiai jie nėra nieko blogo pa
darę.

“kartais prisišlieja kairėn 
tai vėl dešinėn ir taip be per
stogės blaškosi, arba atvirai 
sakant sėdi tarp dviejų kėd
žių.”
O antrasis “Tėvynės” kores

pondentas rašo:
“Sekant amerikiečių spau

dą, tenka pastebėti apatijos 
apsireiškimas pažangiojo ele
mento tarpe. Nenusiminkite! 
Dirbkite ir kovokite su pažan
gos priešais. Nevisuomet Lie
tuvos valstybinės Amerikoje 
įstaigos bus klerikalų ranko
se. Dabartinis atstovas, kuris 
uoliai remia klerikalais, juk 
neamžinas, su laiku bus pa
keistas. Jau ir dabar čionai 
nerimaujama, kuomet pinigų 
iš amerikiečių nesulaukiama.

“Sutverkite progresyvių 
draugijų sąryšį ir sušaukę su
važiavimą, aptarkite, kuomi 
galite prisidėti prie musų 
vos su klerikalais....”

KLERIKALIZMAS IR 
DEMOKRATIJA.

ko-

Žemės Kurmis

Artimiausia Lietuvos praei= 
tis ir jos dabartinė padėtis

(Laiškai iš Lietuvos)

Biedna Kinija
Kinų delegatai Washing- 

tono konferencijoje pareika
lavo, kad didžiosios valsty
bės, o ypač Japonija, paliau
tų kišusiosi į vidujinius jos 
reikalus ir leistų jai savaran
kiškai tvarkytis. Tam reika
lavimui įvairus konferenci
jos nariai pradžioje išreiškė 
savo pritarimą, bet vėliaus 
konferencija nutarė paskirti 
tarptautinę komisiją, kuri 
tyrinės, ar Kinija gali pati 
save valdyti, ar ne.

Tai yra Japonijos laimėji
mas. Europos nusiginklavi
mo klausime laimėjo Frau- 
cija, kuri yra militarizmo 
stulpas Europoje; o Tolimų
jų Rytų klausime laimėjo Ja
ponija, kuri yra militarizmo 
stulpas Azijoje.

. "<4 ■« >
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S. L, A. MASSACHUSETT8 

VALSTIJOJE.

P-lė J. Jurgeliutė, S. L. A. se
kretorė, praneša, kad lapkričio 
21 d. š. m. Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje čarteris tapo įre
gistruotas Massachusetls valsti
joje. Tai organizacijai reikėjo 
kovoti per 11 metų, kol įgijo k- 
galės teises toje valstijoje. Da
bar tenai galės kurtis 8. L. A. 
kuopos.

RAGINA AMERIKIEČIUS 
NENUSIMINTI.

Kapsuko suėmimas
Jeigu teisinga ^Tėvynės 

Sargo” žinia, tai stambiau
sieji Lietuvos komunistų va
dai, Kapsukas, Angarietis ir 
Rasikas, pateko į Prūsų po
licijos nagus Kaialiaučiuje.

“Tėvynė” gavo laiškus nuo 
dviejų įžymių Lietuvos veikėjų. 
Juodu vienas ir antras prana
šauja, kad klerikalų viešpatavi
mas Lietuvoje neilgai besitęs, ir 
pataria pažangiesiems Amerikos 
lietuviams nenuleisti rankų.

Pirmutinio laiško autorius nu
rodo, kad klerikalų kontroliuo
jamoji valdžia “nebežino nė kaip 
elgtis, nė kas daryti” su antru 
Ilymanso projektu. Vidurinė 
srovė (t. y. liaudininkai ir arti, 
mieji jiems žmonės), kuri ėjo 
iki šiol išvien su klerikalais, 
taip neturi prieš save aiškaus 
kelio. Pasak autoriaus, ta srov§

Mūsiške kuniginė spauda daž
nai pasakoja, kad lietuvių vi
suomenėje nesą tokio dalyko, 
kaip klerikalizmas. Ji sako, kad 
ta partija, kurią “bedieviai” va
dina klerikalais, esanti “katali
kiška” arba “krikščioniškai-de- 
mokratiška”.

Bet kokios yra tos partijos 
idėjos ir kokie jos tikslai?

Gerai išdėsto katalikų dvasiš
kuos idėjas ir siekimus Upton 
Sinclair savo veikale “Profits of 
Religion”. Ištrauką iš to veika
lo išspausdino “Kardas” savo 
gruodžio mėnesio numeryje, ku
ris tik-ką išėjo iš spaudos. Tarp 
kitko tenai sakoma:

“Apsvarstykite, kaip daug 
dalykų yra, kur demokratinės 
valstybės įstatymai priešina
si ir visuomet turi priešintis 
‘Dievo įstatymams’, kaip juos 
aiškina katalikų bažnyčia. Pa
vyzdžiui, popiežius savo ‘Ne 
Temere....dekrete paskelbia,
kad visi žmonės, kuriuos ap
vesdino civilinė valdžia ar pro- 
testonų kunigai, gyvena ‘biau- 
riame bešliubiniame gyveni
me’! Taipjau apsvarstykit 
klausimus švietimo, laidojimo, 
kalėjimų disciplinos, piktžod
žiavimo, beturčių šelpimo, 

, įkorporavimo, valdymo turtų, 
religinius palikimus, celiba
tą....

“Bažnyčia nori valdyti. Jos 
literatūra išreiškia tą norą ir 

’ išreiškia atviriausiu ir griež
čiausiu budu.”
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818,000 kareivių Francijos 
armijoj.

PARYŽIUS, lapkr. 30. — Ar
mijos komisija pranešė atsto
vų butui, kad spalio 1 dieną, 
Franci jos armijoj buvo 818,- 
000 kareivių.

SKA1TYK1T IR PLATINK1T

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinyi)

žinojo, kad lai ne jo kaltė; o bet 
ir baimė krimto jį. Dalykas tame,

Petrą® 
nubudimas 
jis pasigesdavo Onelės, pasigesdavo jos dienų ir 
pasigesdavo jos naktį. Jis pasigesdavo jos šveb 
naus balso, jos švelnių, minkštų plaukų, jos 
kūnų jo tuščiame glėby. Ji buvo pirmutinė jo 
meilė ir jos dabar nėra, o žmogaus silpnybė ir 
yra tame, kad jis pasigenda daiktų, kada jau jų 
nėra.

Petras stengėsi būti vyru, “vyrišku vyru”, 
kaip buvo įeinama madon sakyti; jis dabar s ten r 
gėsi gyventi tame vaidmeny. Jis negedėjo dcl 

’ šito atsitikimo; bet Onos veidas stovėjo jam aky
se kartai® laukinis, kokį ji® mate paskutinį jų

Kaip kūrėsi Lietuvos respublika?
h-—

Daug amerikiečiui tenka 
skaityti ir girdėti apie dabar
tinę Lietuvos padėlį, bet pilno 
vaizdo apie Lietuvą ir jos žmo
nių ūpų jam įsigyti sunku, nes 
tie straipsniai ir laikraščiai, 
kurie pasiekia Ameriką, daž
niausia kalba tik apie kuriuos 
nors atskirus dalykus. Aš gi 
pasirūpinsiu kiek leis mano pa
jėgos, duoti skaitytojui kiek 
galint smulkesnį supratimą 
apie Lietuvos vidaus ir užsienio 
padėlį, apie jos dabartinį švie
timo stovį ir ekonomines pa
jėgas. Man, gal būt, šitai 
lengviau atlikti kaip kam ki
tam, nes man dažnai tenka par
važiuoti į Lietuvą ir vėl iš jos 
išvažiuoti; ko nepastebi nuolat 
gyvenantis Lietuvoje, pastebi 
tas, kas į ją tai atvažiuoja, tai 
vėl išvažiuoja.
Kaip išrodė Lietuva vokiečiams 

išeinant.
negu kalbėti apie da- 

Lictuvos padėtį, aš 
priminsiu, kaip ji iš- 

t. y. tuo melu,

dūkių, bet jie visai tikslingai 
ir apgalvotai stengėsi sunai
kinti menkutę Lietuvos pra
monę, kuri buvo pradėjusi bu
joti prieš karų. Kai kurie pra
monės centrai, pav. Šiauliai 
labai nukentėjo nuo mūšių; fa
brikai ten sudegė arba buvo 
granatomis sugriauti. Bet buvo 
užtenkamai pramonės įstaigų, 
kurios per mūšius visai nenu
kentėjo, arba tenukentėjo labai 
mažai. Prie pastarųjų reikia 
priskaityti Kauno ir Vilniaus 
pramones įstaigas. Bet labai 
apsiriktų tas, kas manytų, kad 
likę nesugriauti Lietuvos fabri
kai okupacijos metu žydėte žy
dėjo. Gobšti kaizerio valdžia, 
norėdama įtikti savo nepasoti
namiems kapitalistams, tyčia 
ir visai pieningai juos naikino: 
išvežė Vokietijon padirbtas pre
kes; vėliau visas
kitur ir triobėsius griovė. Tą 
patį vokiečiai darė Belgijoj, tą 
patį Francuzijoj, tą patį Lietu
voj. Vokiečių fabrikantams 
rūpėjo nusikratyti savo kon
kurentų iš užsienio, ir jie prie 
to tikslo ėjo įvairių įvairiau
siais keliais.

Pirmos pačios Lietuvos visuo
menės pastangos kraštą 

organizuoti.
Kaip tik šiuo sunkiu metu 

(1918 m.) gyvosios Lietuvos pa 
jėgos ėmėsi darbo, kad išgel
bėjus šalį iš anarchijos ir į- 
yedus tvarkų. Labai butų klai
dinga manyti, kad tas organiza
vimo darbas buvo pradėtas “iš 
viršaus”, t. y. veikusios tuo
met klerikalinės “Lietuvos Ta
rybos” ir jos valdininkų. Ką 
tuomet veikė garsioji “Lietuvos 
Taryba”, sunku pasakyti, nes 
niekur šaly jos darbų nebu
vo matyti. Jos sutvertas pir
masis Lietuvos ministerių ka
binetas (p. Voldemaro ir Ko.)' 
žadėjo išgelbėti Lietuvą gud
riom diplomatinėm kombinuo- 
teni, prisigerinant tai vokie-' 
čiams, tai santarvei. Kada

masis klerikaliniai-buržuazini® 
j. Voldemaro kabinetas. Susi
tvėrė antras koalicinis Minisle- 
rių kabinetas (M. Sleževičiaus), 

kurį įėjo socialistai demokra
tai, Lietuvos social-demokratai 
'S. Kairys —tiekimo ir maiti

nimo ministeris; Paknys -dar
ni ir socialės apsaugos minis- 
teris) ir, pagaliau krikščionys 
demokratai (klerikalai), šis 
ęabinelas turėjo daug daugiau 
užuojautos žmonėse.
Jeluvos

savanorių būriai. Bolševik 
kurie tuo tarpu suskubo u^j

mašinas, o

Pirm 
barti nę 
trumpai 
rodė 1918 m
kada jų ruošėsi apleisti pasku
tiniai okupantai—vokiečiai.

Parbloškę rusus, vokiečiai į-

nuo rusų, bet kiek galint ją iš
naudoti, o jei butų pavykę, ir 
prikergti ją prie Vokietijos. 
Aparatas siurbti Lietuvos sy
vus buvo gerai organizuotas, ir 
jo darbuotės vaisiai jaučiami li
gi šiai dienai. Vokiečiai išvež
davo kasmet iš Lietuvos mi
lijonus pūdų javų, šimtus tū
kstančių arklių, galvijų ir ki
tokių gyvulių. Kiekvienas ūki
ninkas turėdavo duoti okupa
cinei Vokiečių valdžiai nuo dir
bamos žemos dešimtinės 
(dviejų margų) nuo 1 ligi 3 
centnerių rugių ir kviečių ir be 
to dar kiek miežių ir avižų. 
Dvarus beveik visus vokiečiai 
patys valdė, ir iš jų išveždavo 
viską, kas atlikdavo, išdalinus 
kumečių šeimynoms po Va sva
ro miltų per dienų kiek vienam 
žmogui. Arklių vokiečiai pa
liko Lietuvoje maž daug ke
turis kart mažiau, kaip buvo 
prieš karų, kilus visus išsiga
beno; galvijų liko, maž daug 
puse arba kiek mažiau; stip
riai buvo sumažėjęs ir kitų gy
vulių skaičius. Nesunku buvo

rėdavo 6—(10 arklių, o vokie
čiams išeinant, tuose ūkiuose 
tebūdavo po vieną arklį. Dau
gybė mažažemių visai arklių 
neturėjo.

Vokiečiai išvežė iš Lietuvos 
ne tik daugybę žemės ūkio pro-

pasimatymo kartų, kartais malonus ir guodus. 
Petras atsiminė, kokia ji buvo gera, kokia jautri, 
kaip niekuomet nepraleisdavo be atsiliepimo mei
lei iš jo pusė®. Kur jis dabar gaus kitą tokių 
merginų, kaip ji?

Bet ypatingai nedavė jam ramumo kitas da
lykas—keistas, neišaiškinamas dalykas, kuriam

nai galvojo. Šita silpna, gležnute mergaite liue
są4 valiu atidavė savo gyvybę už savo įsitikinimus; 
ji numirė, kad išgelbėjus jį kaipo liudininkų Gu- 
bopiui! Suprantama, Petras gerai numanė, kad 
Onytei buvo tas lemta, kad ji pati ėjo pražūtim 
kad jos niekas negalėjo išgelbėti. Bet kaž kodėl 
baugu daros sfipresniai širdžiai, kuomet žmonės 
yra tokie fanatikai, kad net savo gyvybės nesi
gaili numesti dėl reikalo. Petras patyrė, kad jis 
į šitų Raudonųjų idėjas žiuri nauju žvilgsniu; 
pirmiau® jie buvo jam tik “kvaišų” būrys, bet 
dabar jie 
tvariniais, 
krįeao.

BUVO
Įėjo

atrodo jam neapsakomai sudarkytais 
velnio ąr Dievo padarais, išėjusiais iš

tik vienas asmuo, kuriam Petras ga- 
patikėti; juomi buvo Magivnė. Petras 

negalėjo paslėpti nuo Magįvnės to, kad jis sielo
jas netekęs merginos; tatai Magivnė pasiėmęs jį 
už rankos, davė jam pamokslą. Girdi, Raudo
nųjų slopinamas yra pavojingas darbas; pavojim

vokiečiams Lietuvoje 
nemaža miestų ir so 
beturčių negaudavo dar
bu davo. Bet vokiečiai

Jau 
esant, 
džiaus 
bo ir
plačiai naudojo Lietuvos miš
kus (girias), ir čia jiems rei
kėjo daug darbininkų. Tuks
iančiai žmonių •— tiesa, už la
bai menką atlyginimą — dirbo 
miškuose. Vokiečiams išei
nant.padėtis pasidarė labai Šim
kui: žymi dalis žemės dirvona
vo (tebuvo dirbama tik kokia 
1/4—1/3 dalis dvarų laukų); 
fabrikai ir net smulkios pranio-

malunai, tartokai, stovėjo; dau
gybė žmonių, kurie pirmiau 
dirbo miškuose, staiga darbo 
neteko. Vieni neturėdami ko 
valgyti, antri nematydami jo
kios valdžios, kuri juos suval
dytų (milicija ir Lietuvos ka
riuomenė tuomet dar tik pra
dėjo organizuotis), ėmė. atvirai 
ar slaptai plėšti ir vogti. Ne 
viename miestely kiek palaidos
iu gyventojai užstodavo dieną 
kelius, atimdavo iš vežančių į 
malūnų arba į turgų javus ir 
gyvulius irtarp savęs pasidalin
davo. Nepraeidavo nė 
na naktis, kad
nors neišplėštų, neapvogtų 
ba nenužudytų. Rodėsi,
ramaus darbo žmonėms nebe
bus galimybės gyventi ir dirbti, 
o kraštas pražus anarchijos 
bangose.

vie-

ar
kai

nisteris” Voldemaras atlikdavo 
nuo savo diplomatijos, tai už
siimdavo tuščiom tuomet sva
jonėm apie Lietuvos elektrifi
kaciją, bet krašto organizavi
mo darbo jis ir jo kabinetas 
niekuomet nemėgdavo imtis. 
Kada bolševikai ėmė artintis 
prie Vilniaus, p. Voldemaras 
norėjo įtikinti valdžią bėgti dėl 
khž-kokių diplomatinių išroka- 
vimų j lietuvių beveik negy
venamą Gardiną, o visą etno
grafinę Lietuvą palikti jos pa
čios likimui. Kiek kairesnių* 
jai, gyvenusiai Vilniuje, visuo
menei griežtai pasipriešinus, 
prieš besikuriančias valdžios 
įstaigas ir jos . turtą 
nuspręsta buvo perkelti ne , 
Gardinau, bet Kaunan.

Tuo tarpu visoje Lietuvoje 
darbas virte virė: ėjo skubus 
organizavimas milicijos ir savi
valdybių (valsčių ir apskričių 
tarybų), plėšikų gaujų naikini
mas, bandymai gerinti ekono
minę padėtį ir suteikti darbo 
daugybei bedarbių.

Turiu pabrėžti, kad šis dar
bas buvo atliekamas daugiau
siai socialistines visuomenės, t. 
y. socialistinės inteligentijos, 
labiau susipratusių darbininkų 
ir valstiečių, bet ne musų kle
rikalų. Kad butą taip, o ne 
kitaip liudija šis įdomus apsi
reiškimas. “Valstybės Taryba” 
ir jos sudarytas Ministerių ka
binetas, norėdami užtikrinti 
kunigams ir jų pakalikams 
daugiau įtakos, kvietė organi
zuoti kraštą ne valsčiais, bet 
parapijomis. Klerikalai norė
jo tokių parapijų pryšaky ma
tyti klebonus arba bent žmo
nes, esančius klebonijos įtakoj. 
Bet gyvenime visai kitaip atsi
tiko. Lietuvos žmones pamatė, 
koks rengiamas čia jiems pa
vojus ir, nekreipdami domės į 
Tarybos nurodymus, ėmė or
ganizuotis valsčiais ir apskriti
mis. Tik kai kuriuose tamses
niuose Lietuvos kampeliuose 
(pav. buvusioje Vilniaus guber
nijoje) prisikūrė “parapinių 

komitetų.”
Tuo tarpu neturėdamas ma

žiausios paspirties ir užuojau
tos žmonių tarpe, griuvo pir-

Iš visų 
kampų ėmė plaukti 

Bolševikai,
m- 

ti didesnę Lietuvos pusę ir be 
pasigailėjimo jų plėšė, po tru
putį buvo atstumti į rytus ir, 
pagaliau, .gavo visai išsidan
ginti iš IJctuvos.

Bet ir šioje valdžioje jautė
si stipri klerikalų įtaka. į ap
skritis, kur jau pačių žmonių 
be valdžios buvo sutvertos sa
vivaldybių įstaigos įr gražiai 

veikė, buvo siunčiami prieš 
žmones neatsakomingi valdi
ninkai — apskričių viršininkai, 
kurie stengėsi visą valdžią ap
skrityse paiimti į savo rankas. 
Ne vienoje vietoje tarp apskri
čių tarybų ir apskričių virši
ninkų prasidėjo kova. Už prieš
taravimą tokiems vyriausybės 
nevykusiai paskirtiems valdi
ninkams neretai buvo kaltina
mi “bolševikiškumu“ Žmonės, 
kurie niekad nieko bendra ne
turėję su bolševikais.

Ir taip, Lietuvos respublika 
buvo sutverta pačių jos žmo
nių, daugiausia socialistinės vi
suomenės, pastangomis. Kita
me laiške pakalbėsiu, kokia 
dabar Lietuvoje vidaus padė
tis, koks žmonių ūpas ir t.t.

Skaitytoju Balsai
{Ui tkreikktaa itame ekgrluja 
nuomone a Redakcija naataaka.]

RUSIJOS LIKIMAS.

gas dėlto, kad jų mokslas yra toks pasalus, kad 
jie taip velniškai gudriai veikia į žmonių protų. 
Magivnė yra matęs ne vieną vyrukų, kuris pradė
jęs žaisti jų idėjomis, patapo Raudonuoju. Petras 
turįs pasisergėti šito pavojaus.

— Visai ne tas, atsake Petras. — Visai 
ne jų idėjos. Tai tik tas, kad aš buvau minkš
tas su tuo kūdikiu.

— Tas kaip tik ant to ir pareina, — tarė 
Magivnė. Pradedi jų gailėtis ir kaip bematai 
imi klausyti jų argumentų. Žiūrėk, Petrai, esi 
vienu geriausių vyrų, kuriuos aš turiu šitoj by
loj, — o tas reiškia daug, nes aš turiu jų po sa
vim septynioliką. -— žiurkveids vyras žiurėjo į 
Petrą ir matė, kaip Petras iš džiaugsmo ima raus
ti. Taįp, sakė jis toliau, Petro ateitis stovi prieš 
jį, jis pasidarytų pinigo nežinia kiek, jam butų 
duota atsakomybe, pastovi vieta. Bet jis gali nu
mesti tų viską į šalį sukvailėjęs dėl šitų raudo
nųjų mokslo. Be to jis turi suprasti, kad jis 
niekuomet negali Magivnė® apgauti, nes Magiv
nė turi jam šnipus!

Petras sugniaužė kumščius ir pasistiepė. Jis 
buvo tikrai vyriška® vyras, ir stengės neišeiti 
niekais. — Su manim yra tik tas, kad aš nega
liu merginos užmiršti! — paaiškino jis; Magiv-

ne jam atsake: — O, tas tik įgimta. Viskas, ko 
ląu reikia, lai kitą merginų įsigyti.

Petras dirbo toliau savo darbų Guberio Gy
nimo Komiteto raštinėj. Nagrinėjimo laikas

viršunės. Apskričio teisininkas, kuris byloj bu
vo kaltintoju ir kuris dėl šitos bylos vedimo 
tikėjos patapti valstijos governoru, turėjo pa
ramų kelių gudriausių teisininkų mieste, -ku
riems išlaidas mokėjo (tižiosios kompanijos. 
Darbų vare maža žvalgų armija ir teismas, kur 
nagrinėjimus buvo, buvo pilnas šnipų ir agentų. 
Iš šimtų ketinamųjų būti leisybiniūkais, kiekvie
nas buvo tyrinėjama ir traukiama kalalogan; 
užrašoma kiekviena jo silpnybė, kievienas prie
taras; buvo tyrinėjama ne tik jo psichologija, 
bet ir jo linansinis stovis ir jo giminių bei drau
gų. Petras be Magivnes susiejo su keliais kitais 
agentais, atėjusiais pas jį ne vienų, tai kitų 
smulkmenų gauti; iš pasikalbėjimų su šitais vy
rais jis pamate begalinius bylos išsiaiškinimus. 
Jam rodės, 
pasamdytas 
kartuves,

kad visas Amerikos Miestas buvo

(Dus daugiau)

Sovietų Rusų valdžia, neįvy
kinus komunizmo, kreipia vai
rą atgal į kapitalizmą. Su už
sienio kapitalistinėmis valdžio
mis ji taipjau nori susibičiu
liauti, prisižadėdama atmokėti 
dagi caro padarytas skolas, ku
rių pirmiau nenorėjo pripažin
ti. Bolševikų valdžia dabar tik 
meldžia (jau nebegrumoja!) 
talkininkų, kad jie pakviestų 
ir sovietų atstovus bendron 
konferencijon pasitarti, susitai
kyti.

Talkininkai jų maldavimo 
neatmetė, bet vilkina. Daro tai 
dėlto, kad juo toliau, juo bol
ševikų dalykai eina blogyn; o 
kai priešininko padėtis pasida
ro krilingiausia, su juo leng
viau derėtis ir priversti jį pri
imt tokias sąlygas, kokios prie- 
šingajai pusei tinkamiausios, 
šitaip tat talkininkai mezga kil
pą Rusijai smaugti.

Kas bus kaltas už pasmaugi
mą Rusijos? Brest-Litovsko ir 
Versalės “taikos“ sutartys. Jos 
buvo nežmoniškos sutartys. 
Jų pragaištingumų mato dabar 
ir bolševikų popiežius ir Vokie
tija. 'lik jau pervClu. Brest- 
Litovsko taiką suardė Vokieti
jos revoliucija, — ačiū jai. Bet 
kas sugriaus Versalės nežmo
nišką “taiką“. Revoliucija? 
Taip. Galėtų. Bet kaip 
liucija gali įvykt, kad 
revoliucionieriai kasdie 
Ii nei jas kelia tarp savęs?
tik tada, kai reakcija visur da 
stipriau įsigalės, kai jos 
žiaurus spaudimas vėl suvie
nys darbininkus ir kai dabarti
niuose rrrrrevoliucionieriuose 
išgaiš sek tautinis fanatizmas. 
Bet kada tai įvyks.

— Laisvės Mylėtojas.
►■F" —
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DU DIDVYRIAI.

AVilsonas Amerikoje įsteigė 
blaivybę, Leninas Rusijoje 
komunizmų.

Kiek Amerika blaiva, tiek 
Rusija komunizuota.

—Laisvė® Mylėtoja®.
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Rusų Tarybų valdžių nutarė 
pripažinti Rusijos skolas, caro 
valdžios padarytas iki 1914 me
tų. Tarybų valdžia tą savo nu
tarimą pranešė spalių 28 d. An
glų, Erancuzų, Italų, Japonų ir 
Amerikos valdžiom. Tarybų 
valdžia paaiškino ir priežastį. 
Badas Rusijoj tiek dideli?, kad 
bolševikų valdžia viena negalin
ti išgelbėti milijonus žmonių 
nuo mirties. Ji prašiusi Antan
tes valstybių jai padėti, pasko
linti pinigų ir gavusi atsakymą: 
pripažinkit senąsias skolas, tuo
met bus kalbos apie naujas.

Tarybų valdžia nemato kito
kio kelio gelbėti oadaujaučius 

ir todėl pasižada mokėti skolas, 
j dpi. kitos valstybės sudarys su 
Rufczds^taikų ir pripažįs Rusuose 
Tarybų valdžią.

Badas Rusuose tai yra tik pa
skutinis akmuo, kuriuo buržua
zinė Eupropa ir pats Rusų gy
venimas sviedė į Tarybų valdžią 
ir privertė ją nusileisti. Bet 
priežasčių, delko Tarybų valdžia 
nusileido, yra daug daugiau ir 
didesnių, kaip bado vargai. Ru
sijos ekonominis ūkis suiręs ir 
kas metai labiau puola, šįmet 
fabrikai blogiau dirbo, kaip per
nai. Gelžkeliai šį pavasarį dali
nai buvo visai sustoję ir kažin 
ar vėl nesustos žiemai atėjus, 
nes nėra paruošto kuro. Suval- 
kiotų garvežių ir vagonų skai
čius vis auga. Namai miestuose 
tiek paleisti, kad jau stinga bu
tų, nors gyventojų skaičius mie
stuose sumažėjo du ir tris kar
tus. Pernai Rusai galėjo ba
dauti’;šįmet jau miršta iš bado. 
Visi komunistų bandymai, visas 
jų griežtumas nuėjo niekais. 
Ne jie pergalėjo gyvenimą, bet 
gyvenimas juos.

Ir komunistai pradėjo eiti 
atatupsti. Tarybų valdžia val
stiečiam apraminti, pripažino 
juos savininkais tų produktų, 
kuriuos jie savo ūky gamina. 
Leido liuosą prekybą. Leido vi
sokiom organizacijom ir atski
riem kapitalistam perimti dirb
tuves ir vesti juose darbą kapi
talistiniais pamatais. Tarybų 
valdžia pradėjo pagalios vilioti

lt'

DR. A. MONTVID
Liet avis Gydytojas h Chirurgą* 

25 East Ws»hingtos St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta- 

Talephone Central 836a 
1824 Wabansia Avė.

Valandos! nuo 6 iki 8 vakaru 
Jbtazidaucijoa tai. Kadžio 7715

TARPUTINAS
PRAŠALINA SLOGAS «' ii it'

Naujas tarputyno išradimas suteikia ūmų paliuosavi- 
mų gerklės skaudėjimų, krupę* slogas, niksterėjimų, 
reumatizmų.

Tarputynas prašalina blogiausias 
slogas kaip kad magiškai. Susige
ria giliai į kūną ir slogas išveja! Ne- 
daleisk slogoms užsibūti. Ne Čiau- 
dėk, — nevaikščiok su išpusta kruti
nę arba kosėti, kuris sukrečia visą 
kūną.

Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių 
nesutraukia, nesutepa — nesnųrdi nei 
aliejuotas. /Tokiu greitumo ir persi- 
gėrimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutinę arba gerklę, ūmai pajusite 
kvėpavimu jo veikimą.

RAITIJOS AMERIKOS LINIJA
9 DkuAGSVAV ' ' NEW YORK N V 4

Tiesi kekonė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karallaučio prieplauką) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

Šiuomi linksima mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų paaažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI

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

Susinešimus su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir IJepojujn, o dėl Lietuvių ta: 
trumpas ir parankus kelias namon dasigautl .

POLONI A....... Gruodžio 7 LATVI A.......  Sausio 4
LITUANIA....... Gruodžio 21 ESTONIA......... Sausio 18

Taipgi tiesi kelionž tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canado*

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviam* 
Kreipkitės prie musų agentų jum mieste.

ir išnaudoti Rusi jas turtus.
Iki šiol visos tos pastangos ne

davė jokių žymesnių rezultatų. 
Ir negalėjo duoti. Kaip gali įvai
rus vertelgos dėti pinigus į vi
sokius gešeftus, kai jie netikri, 
kad ryt iš jų vėl bus viskas at
imta? Kaip gali Rusijon vežti 
savo kapitalus ir masinas užsie
nio kapitalistai, kai Tarybų val
džia niekieno nepripažinta, 
jų valdžios nepasižada jų 
ti?

kili 
gin-

vai-O Europos buržuazinės 
džios, labiausia Prancūzai vi
suomet statė Rusams tą patį rei
kalavimų, • pripažinkit seną
sias skolas.

Ir Tarybų valdžia pripažino. 
Tuo savo pripažinimu ji nori ne 

tik gauti pasiskolinti pinigų ko
vai su badu, bet nori gauti pri
pažinimo pačios Tarybų val
džios, nori palengvinti ke
lių Europos ir Amerikos kapita
listam įvažiuoti Rusijon pramo
nės kurti.

Ar išgelbės Rusijos komunis
tus ir tas jų žingsnis? Tarybų 
valdžia daug ko tikisi. Bet skę
stantis ir šiaudo stveriasi. Gal 
skolų pripažinimas nebus Ru
sam šiaudu, bet tik tuomet, jei 
Rusija pajėgs ištikrųjų pakelti

ASHLAND 
MUSIC

t. A I

JEWELRY 
STORE .

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 
Avm Chicago, III.

PEARLQUEEN
CONCERTINOS 

Padarytos /76, 102 ir 
raktų trieilės.

Rekomenduojama geriausių muzikų 
ir ęoncertinų mokintojų. Gvarantuo- 
ianva vieneriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksime veltui.

GEORGI & VITAI
MUSIC CO.

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago. 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 kaino, prieš 
Kalėdas. Labai speęialės kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

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

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

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Urnai veikia paliuosavime galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargį, įsipiovi- 
mą, nudegimą, grikšterėjim^ ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklęs 
ligas!

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

NEW PEOPLES ELECTRIC C0
1711 Wcst 47th St 

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

u.

1 a,4
Tel. Monro* 2804

Specialsmas: Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEB AVĖ. CHICAGO.

rs

džia krovė ant liaudies nugaros. 
Europos kapitalistinės valdžios 
pareikalaus iš Tarybų Rusų ne 
poperėlio, kuriuo pripažįstamos 
skolos, bet aukso, arba tų di
džiųjų turtų, kurie dabar guli 
Rusijoj nenaudojami. Ententė 
mokėjo užnerti kilpų ant kaklo 
stipresnei Vokietijai. Ji da ge
riau mokės smaugti ir išnaudoti 
susilpusius^. nuskurusius Ru
sus. * '

Tarybų valdžia, pripažindama 
skolas, t.uo pačiu pasižada eiti 
Europos kapitalistų vergijon la
bai ilgiem metam, žinoma, ji 
tikisi greitai atsikratysianti tų 
vorų. Bet rusų komunistai daug 
kuo tikėjosi ir daug kame nusi-

Vyras Ir moters negali gyventi džia»
tiktis jei serga pilvo ir galvos akam- 
rnu arba vidurių užkietėjimu. Gaus vN
lengvai veikiantį N A T U R E' S 
LAvyLAX už 25c bakselį Tankiai 
Imituotą, niekad nesu’vgintą.

*1

Padarysime 500 namu linksmais

Ateiki mus dirbtuvės hrenžių
25

Nupirks dideli Phonographą 
1922 modelio, kuris grajina 
visokio išdirbimo rekordus, 
su raštišku GVARANTAVI- 
MU> ant 10 metų, šių phono- 
graphų reguliarė kaina nuoTiktai $25

$100 iki $200
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.102 Tik $42

Į VglTtlI Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno |fr*| TIII 
adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu y f I <
phonographu. Ateikite pas mus ir mes n B

parodysime gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch’
1020 S. Halsted St., Chicago, III.

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

•K Ą’t.
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Specialistas Ligįf ir ^isy s.^’Eleictrigkas gydymas'bu

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 Ir 8:80—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:80 P. M.
Telephone: Cm'ai 464

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

tarną. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
npkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n C. 
Mįt W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, fll.

NAnHENOS, chtogū, m. 
vylė. Gali nusivilti ir šiuo atsi
tikimu, ypač, kad visa jų dar
buotė Rusijoj nesustiprino, o 
tik susilpnino darbo žmonių jė
gas ir jų atsparumų.

Vis gi skolų pripažinimas yra 
labai svarbus įvykis Rusų ir pa
saulio gyvenime. Jis turės gilių 
pasekmių ir mum da ne kaitų 
teks grįsti prie to klausimo.

— K-is- 
(Socialdemokratas)
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS" 

(Apgarsinimai)

Siųsk pinigus į Lietuvą per 
atsakančią įstaigą, per įstaigą 
kurios kasdieninis kursas yra 
teisingas ir dėlto pigiausias. 
Siųsk per Įstaigą, kurios pinigų 

orderiai pasiųsti Pašta, Čekiais 
ar Telegramais yra kuogreičiau- 
siai priduoti ir apmokėti ypatai 
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj 
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.

FEDERAL BOND & ŲAND 
COMPANY,

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

t

O£is&8l
5100 S. Ashland Avė. 

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

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

ssr-

Dr. Vaitush, 0.0
Lietuvis Akių Specialistas

akių įtempimą,Palengvins
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- 
cialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
i Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.

Tel.: Blvd. 9660

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

da, tuomet reikalaukit akinją.

John J. Smetana
Akinią specialistas 

1801 So. Ashland Aven 
Kampas 18-os gatvės.

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

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo 

tarą; galvos, aklą nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiešiams 
patarnauju kuotaisinglausia. Visas Ik 
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

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. 
8261 8o. Halsted St., Chicago, III

A

d
GASPARAS PUTRIUS

Palaidotas Lapkričio 28 
1921, ant Šv. Kazimiero kapinių. 
Amerikoj išgyveno 15 metų; ve
dęs 10 motų, turėjo 35_ metus. 
Velionis paėjo Kauno red., Ma
žeikių apskr., Kcidų kaimo, Ak
menės parapijos. Paliko Ameri
koje 2 pusbroliu ir vieną pusse
serę; Lietuvoj 4 brolius ir 5 se
seris.

Šiuomi tariu širdingą aČių vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se, kaipo suteikdami paskutinį 
patarnavimą. Lai būna jam len
gva ši Amerikos žemelė.. Ilsė
kis vyreli šaltoj svetimoj šale
lėj. Nuliudusi moteris

Rozalija Putrienė.

STANISLOVAS’ KIMBRA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
3 valandą pėtnyčios rytą, sulau
kęs vos ?9 metus amžiaus. Pa
liko Lietuvoj seserį Oną ir Ame
rikoj 3 pusbrolius: Antaną, Jo
ną ir Vįctorą Matelius ir 2 pus
seseres: Petronėlę Arbašauskie- 
nę ir Marcelę Gužauskionę. J lai
dotuvės atsibus panedėlyj, kaip 
1 po pietų iš namų 10713 Mi
chigan Avė. į Tautiškas kapi
nes, Visi giminės ir pažjstumi 
kviečiami atsilankyti. Velionį pa
tiko netikėta mirtis parei
nant iš darbo du piktadariai at
ėmė gyvastį. . , ,j

y

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

8101 A, Halsted St., kampas II gal 
Vienam* name su Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peno 
ailvanijoa hoi 
pitalėsa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Du< 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
baluose mo
terims ir mer
ginoms.

t

f

DR. A. R. BLDMENTH AL
4649 S. Ashland Avfc 

Kampai 47th SI.

Dienoms, 9 rytų |H 9 ynk# 

^NečL >0 M 13

Tel. Boulevard B4ST 
—— ....................... . ■■!!*

0

DR. YUSKA
1900 So. Halsted SL

Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nuo II ryta iki 

8 vakare.
Reridencija: 2811 W. 68M SL

Tel. Prospoct 8466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 8o. Morgan SI- 

Chicago, HL 
FAKANDOSi Nuo 8 IM 11 ryta 

ir nu* 5 Ud 8 vakari.

H 1 t r*

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvy* Gydytoja* ir Chirurgas

People Teatro Namu, 
1618 W. 47th StM Tel. BoaL 168 

VALANDOS!
| IM 8 yak. Nedšl. 10 iki 12 ryta 

Bau. 2914 W. 48rd Street 
Telephone McKinluy 268

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

3149 S. Morgan St.’, kertė 32 St. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedeliomds nuo 10 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

Canal 257 
Naktini. TeL Canal 1118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 8 ild 9 vakare.

Nadlliomi* nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 8. Halsted St„

Kampai 18 ir

Telephone Yard* 1582

DR. J. KUUS
LIETUVIS 

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

panšias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytoja* lt Chirurgu

8808 So. Morgan Streeš, 
Chicago, iii.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chieąg*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisą*: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovu 9693

■1

DENTISTAS
Kainos NumaUntos
Gold Crown* taip temai 18.60
Platės ■— taip žemai |8.W 
Bridgework — taip leurnl _ 64-00

Už šita* kaina* gali atlikti saa 
naudingą dalyką tuojau*. Darbą 
gvarantuojame, kaipo geriausią,

Egzaminavimas veltui

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

r

-j'gj

■ -4

•S

i

<^DR. HERZMAH-^1 M sasuoa
PentkHI nuo 8412 Be. MatoM SI.

i

nata kaipo patyrąa CdjtaJasi O- 
Tarta* ir akušeris.

slsktro* prietaisus.
Ofisas fr Laboratorijai HM K 

IBth St., Mtoll Visk SL

TelnDnafeK 8110 arba 857 

_____ t »51 - Drovtt 4186
GYVENIMAS! 8818 S. Halsted 81.

T. Pnllmen MSI

I.SHDSHO 
AKUŠERIU
Turit patyrimą 

moterą ligose; ni- 
postingai prišia- 
riu ligone Ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 8. Stata Si.

iiaumiM ims ■ b

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 15 mėtai 

Ofisas

Chicago, Illinois.
Specialistai džiova .

M.tcrtlk«, Vniikl u 
Vaiką Liga.

OFISO VALANDOS!
Nu* II iki 12 vaL ryto, nuo 2 Ud 
5 vaL po plot ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
yakaro. Nerišliomis nue II vaL 

valandos ryto Ud 1 vaL po pio*.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurico Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, J Ud 8 
ir 7 iki 9 ▼. Naktimis ir nedalioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

I

TaL Auatin 787
DR- MARTA

dowiatt—sass.
Kątik BUgrjta ii Californljo* Ir 

yil tą. save praktikavimą p* N*. 
6208 W. Harrisoa Si.

Valandos! 8—11 kasdieną Ir •—I 
vakaro Išskiriant nodildieniuM.

■a

Telefonas! Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZEUS
Lietuvi* Deatlrta* 

arti 47-foa gatvta

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

3347 ’Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakarą 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 Ud I kak. 

T*l.i Canal 279

■■■j

-T.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 Be. Halsted St„ Uhkagtk JQL 
kampa* 18th St.

Phom Canal 257

Telefonas Pullman 85
DR. P. P. ZALLY8

Lietuvy* Dantistas
10801 So. Michigan Avw Beoeliad. 

YaląndoBi 9 ryta Uri 12 dinų 
Im 1 po pietą Udl yakan.
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K. GUGI5
ADVOKATAS
Miesto ofisas i

127 N. Dearbom SU 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 utarritką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Voda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigui ant plimo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

b ..... i ■■ m

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

n So. La Šalie St. Room 124
Tol. Central 6396

Vak.| 812 W. 33rd St„ CKeag*
ToL Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Rector Boilding 

79 West Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2566

Ros. 8214 S. Halsted Sf. 
Tardo 1815. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tel, Haymarkot 3669
JOSEPH W. GRIGAE

Lietuvio Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukoe ir Ashland Avės 
Ofiso vai i nuo 9 iki 5 ir nuo 7 | 

> iki 9 vakare.
-------------------- .... ,

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearbom SL 
Randolph 3899

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

Seeley 3670
H - *

ANTANAS A. GEIS 
(Olszewski, Jr.) 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuose 

Miesto Ofisas:
7 S. Dearbom St., Room 1046 

Telefonas: Central 1774

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

L 4

r ---------------
! Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
. v- ------ i/

Pbeno Boulevard <801
ANTANAS GREDUSKA

Kontraktorku Ir 
budavotojaa. 

Budavojame ir taisomo.
1401 W. 47th St, CHcara

Telephone Yards 5834

DR, P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St„ Chicago, III.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

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

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

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

Tamistos jriaigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną 11d 9 vai. Ned. Dd 
6 vak.

{steigta 1902 _
S. O3BD0N.

1415 So. bJsted Si

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
SKERDYKLŲ MAGNATAI 

NESNAUDŽIA.

Pranešta, kad skerdyklų kom 
panijos sparčiai rengiasi prie 
numalšinimo streiko, kuris gal 
įvyks šiandie. Jie iškalno pri- 
sigabena taip vadinamų mušei
kų streiko' ardyti.

DARBININKAI GAUS 
BONUS.

Pbilipsborno kompanija pra
nešė, kad ji šįmet duos savo 
darbininkams, kurie uždirba 
$3,000 ar mažiau, apie dešimtų 
nuošimtį visų metų uždarbio 
Kalėdų bonus.

Viršminėta kompanija pada
rė a pi vartos šįmet virš $26,- 
000.000.

UŽDUSO VAIKAS.
Leonard Sa\vlewski, 4 mėne

sių amžiaus, 2542 N. Lotus av., 
andai užduso lovoj. Spėjama, 
kad jis užduso nuo storų vilno
nių užkločių.

JAUNI MOKINASI PLĖŠIKŲ 
AMATO.

Andai, du jauni plėšikai, 12 
ir 13 metų amžiaus, apiplėšė 
Miss. Bosine Boigauzahji, 1210 
Astor gatvės, atimdami iš jos 
65 centus. (

APVOGĖ LIETUVĮ.
Andai Antanas Valickis, 507 

W. Taylor gatvė, parėjęs iš dar 
bo neberadp savo bakso ir dra
bužių. Jo bakse buvo laikrodė
lis vertės $40, iš kariuomenės 
paliuosavimo popieriai, Lietu
vos bonus už $50, Oil and Gas 
kompanijos Šeras už $100, 
Trust and Saving Bank ban
kus knygutė ir pinigų $150. Vi
so plėšikai pavogė daiktų ver
tės $100, be bono ir šėro.

Valickis pranešė Naujienų 
redakcijai, kad jis dovanoja 
viską plėšikams, tik nori kad 
jie sugrąžintų jam per paštą iš 
kariuomenės paliuosavimo po-

»■_ .■ — ■--------~

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS 

—---- ------------ ------------------------

Kojų šutinąs 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sūs. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojotą reikia vartoti taip: 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas 
nuo šutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norS- 
site greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresu:

Bingol Chemical Co., 
2816 So. Michigan Avė., 

Chicago, III.

pievas, Lietuvos boną, Oil and 
Gas kompanijos serą ir Trust 
and Saving Bank bankos kny
gutę.

APIPLĖŠĖ NAMUS.
Mrs. Kenneth B. Andcrson, 

7716 N. Paulina gat., sugrįžus 
namon rado savo tarnaitę lovoj 
surištą ir namus apiplėštus. 
Plėšikai išnešė drapanų ir žiedų 
vertės $1,000. Kadangi jinai 
anksti parėjo namo, tai plėšikai 
nebessuspėjo pavogti kelių tūk
stančių vertės žiedų.

APIPLĖŠĖ ŽMOGŲ.
Trys apsiginklavę plėšikai pa 

tėmiję Thomą Kraliką einant 
iš bankos su pinigais pasigavo 
jį, įsisodino į savo automobilių 
ir pavažiavę saugion vieton jį 
apiplėšė. Iš jo jie atėmė $241. 
Po tani jie jį paleido.

PEILIU UŽBAIGĖ ARGU
MENTUS.

Anądien Giuseppeui Maronui 
722 South Aberdeen gat., susi
ginčijus gatvėj su tirui savo 
draugais pavojingai peiliu per
plovė veidą. Sužeistasis nuvež
tas ligoninėn, gi jo draugai be
langėj.

SŪNŪS ATSISAKĖ GELBĖTI 
SAVO MOTINAI.

Bobert Allen lulsall andai at
sisakė gelbėti savo motinai, ka
da ši liko suareštuota už klas- 
tavimą čekio. Jis atsisakė ją 
gelbėti užtai, kam ši pabėgo 
nuo jo tėvo dar jam 2 metų 
amžiaus būnant, kada jo tėvas 
turėjo nepasisekimą biznyje. Gi 
vėliau jo motina apsivedė su 
kitu vyru.

PAVOGĖ AUTOMOBILIŲ IR 
BAZARO DOVANAS.

Anuolų Sargų bažnyčios ku
nigas M. Ciufoletti, 717 For- 
quer gat., buvo pasiskolinęs au
tomobilių iš Charels Esposito, 
831 Taylor gat., surinkimui bu
za ru i dovanų nuo savo parapi- 
jonų-biznierių. Gi kur buvę- 
kur nebuvę plėšikai užtėmijo, 
kad prabaštėlis gražių dovanų 
savo bazarui prisirinkęs. Taigi 
jie jį pasekė ir kada jau šis 
beveik į paskutinio iš eilės savo 
parapijono namą įėjo, jie įsisė
do į prabaštėlio skolintą auto
mobilių ir su visomis bazarui 
surinktomis dovanomis savais 
keliais nuvažiavo.

TAI BENT PORA BUS.
Sakoma seniausis advokatas 

visoj valstijoj Leslie Bobinson, 
87 metų amžiaus, andai apsive
dė su Dr. Harriet Ballance, 43 
metų amžiaus.

IŠSITEISINO IR PASIKORĖ.
• John Puppuk buvo teisiamas 
už žmogžudystę; bylą jis laimė
jo, bet vėliau pasikorė savo 
namuose, 4103 Carroll avė.

APIPLĖŠĖ ALUDĘ.
Trys apsiginklavę plėšikai įė

jo į White Eagle Brevving Co. 
kompanijos ofisą, 3755 S. Ra- 
cine avė., apiplėšė ofisą ir dar
bininkus viso $1,100.

' AIRIAI PARDAVĖ BONŲ 
SUMOJ $309,000.

Airių Bonų pardavinėjimo 
komitetas pranešė, kad Illinois 
Valstijoje bonų parduota jau 
už $309,000. Gi Illinois kvota 
yra $1,720,000. \

SUMUŠĖ REKORDĄ.
Skerdyklų kompanijos prane

šė, kad šįmet jų parodon atsi
lankė 400,000 lankytojų, arba 
kas diien po 50,000 asmenų. Sa
ko, kad dar pirmu kartu tiek 
daug žmonių buvo suvažiavę.

LABDARYBĖS VAJUS JAU 
PRASIDĖJO.

Jungtinių Labdarybės Drau
gijų vajus šiandie jau prasidė
jo. Norima surinkti vienas mi- 
lionas dolerių šelpti neturtin
giems, ypatingai mažiems vai
kams.

UŽRAŠĖ SAVO KŪNĄ MEDI
CINOS KOLEGIJAI.

Morris Heiliborn, 89 metų 
amžiaus, anądien Probate tei

sme užrašė $8,000 savo vai
kams, gi savo kūną pavedė 
Bus h Medical College ištirti, 
nuo ko jis jaučiasi nesveikas, 
po jo mirčiai.

PRAPUOLĖ ŠEIMYNA.
James S. Julian, jo pati ir 

keturi vaikai nesenai prapuolė. 
Jo draugai tiki, ar tik nebus 
juodrankiai juos pavogę, nes 
nesenai buvo nuo jo pareika
lauta $10,000 per laiškus.

MAŽIAU NELAIMIŲ SU 
AUTOMOBILIAIS.

Pranešta, kad pastaraisiais 
keliais mėnesiais įvyko daug 
mažiau nelaimių su automobi
liais, bent užmušimų arba su
žeidimų mažų vaikų gatvėse.

Lietuviu Rateliuose
PASKUTINIS PRIMINIMAS.

Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo Amerikoje antra ir A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos devynio
likta kuopos rengia labai svar
bius debatus, temoje: “Ar rei
kalinga^ bolševizmas Lietuvo
je? Debatai įvyks rytoj, gruo
džio 6 dieną, 7:30 valandą vak. 
Meldažio svetainėje.

Teigiamąją pusę laikys vi
siems gerai žinomas “kanaunin 
kas/’ A. Bamba ir T. Dundulis; 
neigiamąją pusę laikys dabar
tinis “Moksl. Kelių” redakto
rius A. A. Tulys ir B. F. Kubi
lius, Chicagos universiteto stu
dentas.

Kadangi bus viešas balsavi
mas, taigi yra pageidaujama, 
kad kuodaugiausiai publikos į 
viršminėtus debatus atsilanky
tų. Ypatingai yra pageidauja
ma, kad atsilankytų visi tie, 
kurie interesuojasi tuoju klau
simu ir nori pasiklausyti argu
mentų už ir prieš bolševizmą 
Lietuvoje. —- Neutralia.

M—PBSE 
Pranešimai

Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.

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

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

Roseland. — R. L. D.( S. S. Bendro
vės priešmetinis visų šėrininkų su
sirinkimas įvyks gruodžio 5 d., 7:80 
vai. vak., J. Stančiko svet., 205 E. 
115th St. Bus direkcijos rinkimas ir 
svetainės pirkimo komisijos raportas. 
Visi šėrininkai malonėsite dalyvauti.

— Direkcija.

Debatai bus laikomi tarp L. M. S. 
A. 2 kp. ir A. L. D. L. D. 19 kp. te
moje: “Ar reikalingas bolševizmas 
Lietuvoj?” Debatai bus gruod. G d. 
šių metų, Meldažio svetainėj, 2244 
W. 23rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Kurie 
nori turėti geras sėdynes, malonės at
eiti j debatus anksti. — Komitetas.

North Side. — Utarninkais ir su- 
batomis, nuo 3 iki 8 v. v. Liuosybės 
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė., mu
zikos mokytojas VI. Voronec duoda 
smuiko lekcijas vaikam. Suimtomis 
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt 
vaikai, griežiantieii kokiu nors instru
mentu, kad sudarius vaikų orkestrą.

— S. D.

Lietuvos Dukterų Draugija stato 
scenoj keturių veiksmų dramą “Kry
žius” sekmadienj, Sausio 8, 1922, Mel
dažio salei. Visas spektaklio pelnas 
skiriamas Rusijos badaujantiems. Pra
šome kitų progresyvių draugijų tą 
dieną nerengti vakarų, kad vieni ki
tiems nepakenktume. — Komitetas.

... S, A. L. Ex-Kareivių 1-mos kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks pir
madieni, gruodžio 5, 8 vai. vak. Pir
mos kp. skaitykloj, 4603 S. Marsh- 
field Avė. Visi nariai, ir Ex-karei- 
viai, kurie neprigulit šiai organizaci
jai, esate kviečiami susirinkti; turim 
daug svarbių dalykų aptarti. Taipgi 
bus renkanva valdyba sekantiems me
tams. — J. Vaišvilas, Sekr.

Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro 
priešmetinis susirinkimas Įvyks pir- 
madienj. gruodžio 5, 7 v. v., Murk 
White Square svet., prie 30 ir Hal
sted prat. Nariai ir jų tėvai malonė
kite būti. Taippri bus priėmimas nau
jų narių. — Rašt. A. Grušaite.

PRANEŠIMAI.
North Side. — “Bijūnėlio” dr-jos 

tėvų susirinkimas įvyks šį vakarą, 
kaip 7:30 v., Liuosybės svet., 1K22 
Wabansia Avė. Visi tėvai privalo at
silankyti, nes bus svarstomi palytin- 
tjs “Bijūnėlį” svarbus klausimai.

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Pildomojo Komiteto susirinki
mas dėl kaikurių kliūčių negalės įvyk
ti šiandie, bet įvyks seredoje, gruod
žio 7 d., 8 vai. vakaro, Naujienų na
me. Visi nariai yra kviečiami ateiti 
laiku, nes yra daug svarbių dalykų.

J. F. Vilis, Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERŲ: ONOS 

ir Elzbietos Gluodenių; brolių, Kazi
miero ir Juozapo Gluodenių. Paeina 
iš Kuršėm} valsč., Šiaulių apskr. Jie 
patys ar kas kitas meldžiu pranešti. 
NASTAZIJA GLUODENIUTE, po vy
ru čeputienė. 5GG W. 18th St., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARUT
IŠSIDUODA KAMBARIAI su val

giu ar be valgio. Yra visi paranku- 
mai ir patiems pasigaminti valgį. 
Kambariai yra visi šviesus ir šilti, 
prie mažos šeimynos.

A. DONIELO, 
1G08 S. Halsted St. 
3-os lubos, priekis.

PASIRENDAVOJA KAMBARIS 
vienam arba dviems vaikinams, tar
pe Jackson ir Washington Parkų. 
Elektra, mautlynė, telefonas, garu ap
šildomas.

A. BARAUSKAS, 
1144 E. 55th St.

Tel.: Dorchester 6294.

ISRENŪAVOJIMUI
ANT RENDOS BARBER SHOP; 

yra 4 kambariai pragyvenimui ir mau
dyne nuo daug metų gyvuoja. Pirtį- 
maudynę nėra būtinas reikalas ren- 
davot jei nenori — gali rendavot bar- 
bernę ir kambarius, bet per barber- 
nę turi eiti j pirtį. Atsišaukite:

1109 Madison St., Gary, Ind.

^NT~RB^DOS7n^liZ~"lla
bai parankioj vietoj, priešais 
Stock Yardus didėsės durys. 18 
ruimų, visi švarus.

šaukit Yards 3669.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo už šoferį. 

Esu patyręs tame darbe per 
ilgą laiką. Taipgi suprantu tai
symą visokių mašinų. Atsišau
kite: Alex žvinakis, 1556 So. 
Crawford Av. Tel. Lawndale 
1977.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL

LABARATORY
1718 So. Halsted St

REIKIA DARBININKŲ
__________ VAIKŲ__________

REIKIA 5 LIETUVIŲ ^ 
rų, katrie yra apsipažinę Chictv- 
goj, ir nori išsimokyti gerą dar
bą. Pripratę prie šito darbo ga
li uždirbti $50 ir daugiau į sa
vaitę. Atsišaukite:

WM. II. NOVEK, 
Room 849

lst National Bank Bldg. 
68 W. Monroe St.

Nuo 9 A. M. iki 8 P. M.

REIKIA PATYRUSIO
LIETUVIO
BUČERIAUS.

ATSIŠAUKITE:
8463 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI įvairių daiktų 

vyrų krautuvė, taipgi Čevery- 
kai, vyriški, moteriški ir vai
kams. Parduosiu pigiai. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos. J. R., 3354 So. Halsted St

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis išdirbtas, par
duosiu pigiai ir greitai, nes iš
važiuoju į Lietuvą. Atsišaukite: 

3537 So. Wallace St.

PARDAVIMUI BARZ- 
daskutykla (barber shop) 
geroj vietoj, biznis išdirbta 
per 20 metų. Gera proga 
pirkti.

4556 So. Paulini StJ

PARDAVIMDI
PARDAVIMUI bučernė ir 

groseme geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventoj. Biznis nuo 
senai išdirbtas, 3 metų listas, 
esu priverstas parduoti. Prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 5159 So. Morgan St.

EXTRA! Pardavimui saliunas, ar
ba mainysiu ant kitokio biznio — 
grosemčs, bučemės arba namo. Sa- 
liunas randasi geroj vietoj, prie bou- 
levaro, visokių tautų apgyventa, dau
giausia ruskių. Pardavimo priežastis, 
einu į kitą biznį. Kreipkitės 929 W. 
Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, maišytų tautų ap
gyventa. Biznis nuo senai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patirsite ant vie
tos. 2235 W. 22nd St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su namu arba be namo, gera vie
ta, biznis išdirbta. Turi būti par
duota greitai, nes apleidžiu šią 
šalį. Atsišaukite: Andrius So- 
bey, 1338 S. Miller St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas su visais rakandais ir 
įtaisymais. Biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai* Atsišauki
te: 3749 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas. Gera 
vieta, biznis išdirbta per 20 me
tų, visokių tautų apgyventa. 
Taipgi yra 9 kambariai pragy
venimui. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

1436 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS puikus 
bargenas. Parsiduoda puikus saliunas 
su kabaretu, visokių tautų apgyven
ta, prie Garfield Bulvaro. Priežastis 
pardavime, draugų nesutikimas. Ne
praleiskit progos.

5441 S. Robey St.

PARDAVIMUI saliunas su barais, 
kito arti saliuno nėra, ant 6 kampv 
tik tas vienas saliunas. Parduoda vis
ką sykiu, nes savininkas turi bizniu, 
bučernę ir grosemę. Vieną biznį tu
riu parduoti. Biznis labai geroj vie
toj. 2559 W. 39th St., arba

Rockvvell ir Archer Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, daro gerą biznį visą me
tą, taipgi kartu šių dienų 
fixtures. Prieinama kaina.

6758 So. Halsted St.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar 
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- 
va springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausis 
grojiklis pianas, ukelele pridedama, 
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant 
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bargeno.

Rezidencija 1922 So. Kedzio Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI VISAI 
geri, mažai dėvėti; parsiduoda visi 
ant kart ar po vieną. Parduosiu pi
giai, nes važiuoju į Lietuva. Atsišau
kite: K. Pamparas, 1838 South Hal- 
sted Street, 3-čios lubos, priekis.
*PARD AVIMU~MAHOGANY 
velouro 3 šmotų seklyčiai setas 
ir lova pilnai prirengta. Atsišau- 
kit vakarais 3415 So. Halsted 
St., 2-ros lubos. Tikras Barge
nas, pasiskubinki t.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Avė. Apt. 1.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTO- 

mobilius, Reo, šešių pasažie- 
rių. Gerame stovyje; inžinas 
naujas. Pigiai.

634 W. 35th St.

PARDAVIMUI Feat mašina 
1916, žieminis karas gerame 
stovyje. Parduosiu labai pigiai.

Atsišaukite: Alex Žvinakis 
3222 So. Halsted St. 
Tel. Lawndale 1977.

PARDAVIMUI AUTOMOBI- 
lius Maxwell uždarytas, 1919 
modelio. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite: Frank Vasiliauskas, 
3343 So. Wallace St. Galima ma
tyti nuo 6 iki 9 vai. vak.

NAMAHEME
DIDELIS BARGENAS CHICAGOJ
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 1031 W. 19th St. Kaina $9,500 
apie V2 cash reikalinga, likusius ant 
pirmo morgečio. Kreipkitės, Frank 
J. Slifka, 3018 S. Oak Park Avė., Ber- 
wyn, III., arba telefonuokite susitari
mui Bervvyn 1173-W.

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui 2 aukštų mūrinis na

mas po 7 ir 8 kambarius. Garo ši
luma, elektra, gasas ir vanos; geroj 
vietoj, South Side, arti Garfield Bou- 
levaro. Kaina $9,800: George Petkus, 
Real Estate, Ix)ans and Fire Insu
rance. 8402 S. Halsted St.

"ĮVAIRUS SKELBIMAr
AR TURIT SKOLININKĄ?

Negalite atsiimt pinigų? Duokit 
mums, o mes iškolektuosime. Taipgi, 
perkame judgementus.
NORTH AMERICAN INVESTIGAT- 

1NG and PROTECTIVE CO., 
Room 619 — 117 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia. 

mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
aktualiikai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom Ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

P-lės E. KAZLAUSKAITftS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams StM

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 SL

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
K ... 1 m.. ■ i

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, IIL

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, UI.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, pol įtikinės 
ekonomijos, pilietystšs, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 80. HALSTED ST^ CHTCAOO.


