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Skerdyklų streikas vis 
dar platojasi

Vėl nutarė nukapoti algas 
geležinkeliečiams
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Keturių valstybių sąjunga jau 
sutarta.

Skerdyklose kils visuo 
tinas streikas

Skerdykly darbininku 
streikas Omahoj

.. Policija nepaliauja puolusi 
streikierius. Vienas pašautas 

streikieris jau mirė.

Policija ir ten persekioja strei
kierius. Streiko pradžia gera.

Ui . I ■

GlilCAGO. —• Nuo ateinan
čio panedėlio prasidės gyvuliu 
skerdyklose visuotinas strei
kas, t. y. sustreikuos visi darbi
ninkai, kurie kuo-nors su sker
dyklomis yra surišti. Daug to
kių darbininkų jau streikuoja 
iš užuojautos skerdyklų darbi
ninkams, kiti gi prisidės pane-

SO. OMAHA, Neb. (Naujie
nų koresp.). — Skerdyklų sa
vininkams taip numušus vi
siems darbininkams algas, kad 
iš jų nebegalima pragyventi, ki 
tokio išėjimo darbininkams ne
beliko, kaip susivienyti, mesti

ir vagonų taisytojai. Dabar, 
kaip skelbia unijos vadovai, 
Chicagoje streikuoja 22,000 
skerdyklų darbininkų.

Streikui daranties vis sek- 
mingesniam, policija kartu da
rosi vis nuožmesnė ir vis su 
didesniu nuožmumu puola 
streikierius. Dabar streikierių 
būreliui pavojinga yra pasiro
dyti ant gatvės netik prie sker
dyklų, bet net ir prie savo na
mų — toliau nuo skerdyklų di- 
strikto. Vakar policijos puoli
mų ant streikierių buvo net 
prie 33 ir \Vallace gatvių ir 
prie 31 ir Loomis gat. Policijos 
viršininkas Fitzmorris, kuris 
pats vadovauja puolimais yra 
davęs sekamą įsakymą polici
jai: “Nešaukite, jei nėra būtino 
reikalo, bet elgkitės su streikie- 
riais žiauriai.“

Smarkiausi policijos puoli
mai paprastai prasideda vuka- 
riop, kada pradeda grįšti iš 
darbo streiklaužiai. Padaryta 
tokį puolimą ir vakar. Ir tuose 
puolimuose daug žmonių su
mušta ir daug areštuota. Fitz
morris ypač yra įširdęs ant

šia bėdos policijai pridaro. Tad 
policijai įsakyta labiausia da
boti moteris ir jas vaikyti ir

Pirmoji policijos puolimo 
auka jau mirė. Juo yra strei
kieris George Pilė, 35 metų am
žiaus, gyvenęs prie 4105 S. 
Wood St. Jį pašovė policija 
seredoje ir jis pasimirė nuo 
žaizdų vakar pavieto ligonbu- 
tyje. Jį pašauta prie 

avė., į pilvą irAshland 
nę.

Davis
of Lake, uždarytas, kad
lėtų į ten rinktis streikierini.

parkiukas, ant

M ir 
kruti-

Town 
nega-
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-‘Socialdemokratas”

Vi ūsų draugų savaitinis laikraštis 
iš Kauno. Skaitykit visi.

Gaunamas Naujienose
Kaina 5c

Bet darbininkų susivieniji 
niui nemažai kliudė buvimas! 
pečių kompanijų sutvertos | 
“unijos”. Toji “unija” buvo* 
po bosų kontrole, nors neva. 
ir rinko nuo kiekvieno * sky- • 
riaus “atstovus“. Toji “unija“ | 
ir buvo priėmusi algų nukapo- 
jimą. Ji be to vedė smarkią . 
kovą su tikrąją darbininkų uni 
ja ir silpnino jos jiegas.

Nors dabar laikas labai ne
patogus streikui delei siaučian
čios bedarbės, bet nesant kito
kio išėjimo, Federaci jai priklau > 
santi unija paskelbė streiką. ‘ 
Dar nedėlioj, prieš paskelbimą 
streiko, buvo laikytas didelis 
darbininkų susirinkimas, ir vi
si stojo už streiką. Panedėlyj, 
gruodžio 5 d. prasidėjo ir strei
kas. Vienas po kito skyriai me 
te darbą ir ėjo iš dirbtuvės 
lauk. Tuoj po to įvyko vėl dide 
lis susirinkimas ir vėl darbi
ninkai užgyrė streiką.

Streikas prasidėjo ramiai ir 
sėkmingai. Keletas streiklaužių 
betgi liko apkulta, taipjau ir 
superitendentas, kuris bandė 
verbuoti naujų streiklaužių.

Policijos netrūksta ir ji visu 
smarkumu persekioja streikie
rius. Jai į pagelbą pasisiūlė 
ir Amerikos Legionas, bet le
gionieriai kol-kas dar nepasi- 
rodę streiko vietoje.

Reikia pasakyti, kad lietu
viai nelabai lankėsi į darbinin
kų susirinkimus ir nesiskubino 
prisidėti prie streiko, bet visgi 
reikia tikėtis, kad tarp lietu
vių streiklaužių neatsiras.

— A. žalpys.
Lietuviai gerai laikosi.

SO. OMAHA, Neb. (Naujie
nų koresp.). — Skerdyklų 
streikas tęsiasi sėkmingai. Lie
tuviai savo veikimu ir suprati
mu reikalo įsigyjo tarp kitų 
streikierių gerą vardą. Lietu
viai laikosi gerai ir kartais sa
vo veikimu labai pasižymi. 
Tarp tokių pasižymėjusių strei
kierių yra ir p-ia Marijona 
Masalskienė.

Gruod. 7. įvyko ir lietuvių

V

A. a. Julia Zimantienė
rybose nebus susitaikinta, dar
bininkai turės kreipties prie 
geležinkelių darbo tarybos, ku
ri turės tada galutinai tą gin-

Teisia Kappo sukilimo 
vadovus

[Žemaitė]
Jei geležingeilams pavyktų 

pravesti tų nukapojimą algų, 
jis paliestų apie 750,000 darbi
ninkų.

Gimė Gegužės 31,1845 — Mitfe Gruodžio 7,1921

Vakar Naujienos gavo iš Mariampolčs trumpų telegramų:
“Mirė žemaite 7 Gruodžio. — Bulota.“
Skaudi žinia. Netekome Žemaitės. Netekome žymiausios rašytojos, 

kuri savo gražiuose apsakymėliuose, vaizdeliuose taip puikiai mokėjo Lietuvos žmo
nių gyvenimą, jų vargus rūpesčius ir džiaugsmus vaizduoti.

Apie Žemaitės gyvenimą paduodame čia trumpų žinių iš Lietuvos Albumo — 
geresnės medžiagos po ranka neturėdami.

Žemaitė gimė 1845 m. gegužės 31 d.j Bukantiškės dvarely (Plungės parap., Že
maičiuose), kame jos tėvas, Antanas Beitiuševičia, buvo urėdu, o motina, Julia po 
tėvais Scepu raitė, buvo šeimininke. Abu, ir tėvas ir motina buvo kilę iš bajorų ir 
namie kalbėję lenkiškai. Busimąją lietuvių rašytoją pirma mokė namie jos tėvas, pa
skui mokės pas savo dedyną, su jos vaikaiskartu kelerius metus. Įvyko sukilimas, ir 
(Lenkija dar didesnėj aureolėj nušvito jaunai įspūdingai Bcniuševičaitei, kuriai teko 
net dalinai tame sukilime dalyvauti — vežioti sukilėliams į miškus valgių, pranešti 
jiems žinių apie rusų kariuomenę, rinkti irsaugoti sužeistuosius sukilėlius. Paaugusi 
išėjo tarnauti į Druginėnų dvarą, netoli Telšių, vaikų auklei prižiūrėti, siūti ctc. Ten 
ji pažino Lauriną Žimantą, tame pat dvare tarnaujantį žemaitį, ir už jo ištekėjo. 
Abudu įsigijo nuosavą mažą ūkį ir ėmė ūkininkauti. Jiedu susilaukė vaikučių, ku* 
riuos irgi auklėjo lenkiškai, bet tie savaime išmoko ir lietuviškai. Vėliau Julijai Ži- 
mantienei teko susipažinti su tuomet dar gimnazistu P. Višinskiu, kurio tėviškė 
buvo Ušnėnuose, Užvenčio parapijoj. Iš Višinskio ji gavo lietuvių laikraščių 
“Aušros,“ “Apžvalgos“, „Varpo” — ir knygučių. Višinskis papasakodavo, kaip tie 
raštai slaptai rašomi ir gabenami iš Prūsų kaip trūksta dar ne tik pinigų tiems raš
tams leisti, bet ir žmonių jiems rašyti. Tuomet tai Žimanticnė pradėjo susiprasti 
esanti ne lenkė, bet lietuve, ėmė namie vartoti lietuvių kalbą ir galinus sumanė pati 
pradėti rašyti. 1894 m., taigi turėdama jau arti 50 metų, parašė pirmąjį savo apsa-
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kio kalbos 
riuje. Nuo to laiko Julia Žimanticnė savo raštuose ir buvo žinoma tik tuo Žemai
tės vardu, 
bar norėjo

Karui Europoj prasidėjus, Žemaitė kartu su pp. Balotais atvyko Amerikon dar
buotis Lietuvos šelpimo reikalais ir čia išbuvo iki šių metų vasaros pradžios. Ilgiau
siai gyveno Chicagoje, su savo sūnum Antanu. Chicagoj būdama ji uoliai dalyvavo 
vietos lietuvių judėjime, neužmesdama savo miklios plunksnos. Tą pačią dieną, 
kada atėjo kablegrama su liūdna žinia apie Žemaitės mirtį, jos sūnūs Chicagoj, ga
vo jos laišką, rašytą lapkričio 12 dieną. Laiške ji, nors pilname gyvumo ir umoro, 
ji vis tik pasiskundžia, kad “truputį nesveikuoju, nesijaučiu gerai, bet nemėginu gu
lėti, pereis ir taip.“ Bet matyt “neperėjo.“ , z

Žemaitė mirė. Bet savo darbais ji pasistatė sau nemirštamų paminklą.

1894 m
Rudens vakaras.“ Tasai apsakymėlis, Gabrielės Petkevičaitės ir J. Jablons- 

pataisymais, ir slapyvardžiu “Žemaitė,“ buvo išspausdintas kalendo-

Ji paraše nemaža vaizdelių, apsakymėlių, kuriuos surinkus daiktan da- 
atskira laida išleisti, bet nebesuspėjo.

Keturiy valstybių sąjun 
ga jau sutarta

Dabar prasideda atviresnės 
rybos apie tų sąjungą.

de-

WASHINGTON, gruodžio 9. 
— Išrodo, kad kūrimas ketu
rių valstybių sąjungos Pacifi- 
ko dalykais, jau yra sutartas. 
Kiek yra žinoma, visos ketu
rios valstybės tokiai sąjungai 
pritarė ir dabar vieton pirmiau 
laikytų neformalinių pasitari
mų, prasideda platesni pasita
rimai apie tos sąjungos susi
tvarkymą. Vakar laikė pasitari
mų visų keturių valstybių An 
glijos, Francijos, Jungt. Vals
tijų ir Japonijos — delegacijų 
galvos sąjungos reikale.

Kiek galima buvo sužinoti iš 
delegatų kalbų, tos sąjungos 
tikslas yra panaikinti dabarti
nę Anglijos-Japonijos sąjungą 
ir paskui visoms keturioms vai 
stybems bendrai rišti visus Pa- 
cifiką liečiančius klausimus. 
Jeigu kuri pašalinių valstybių 
gręstų taikai Pači liko vandeny
ne, tada šios keturios valstybės 
veiks išvien.

BERLINAS, gruodžio 9. — 
Augščiausiajame teisme 

Leipzige, kur penkiolika mė
nesių atgal buvo teisiami “ka
ro kriminalistai”, dabar yra 
teisiami “taikos kriminalis
tai“ — Kappo sukilimo vado
vai, kurie pereitais metais bu
vo laikinai nuvertę Eberto val
džių ir privertę ją bėgti į pie
tinę Vokietiją.

Pats sukilimo vadovas, Dr. 
Wolfgang von Kapp, pasak ži
nių, dabar yra Švedijoje ir gy
vena karališkai. Nors jis gyve
na ištrėmime, jam nieko ne
trūksta ir šampanas pas jį lie
jasi upeliais.

Dabar yra teisiamas princas 
von Jagow, buvęs prie kaizerio 
Berlino policijos viršininkas, o 
prie Kappo vidaus reikalų mi- 
nisteris. Jis laike tardymų tik 
šypsosi ir duoda labai naivius 
atsakymus.. Sunku paikesnį 
liudytoją ir įsivaizdinti.

Daug kareivių ir policijos 
saugo teismų, bijodamies re
akcionierių demonstracijos ir 
iš kitos pusės, darbininkų ban
dymo nulinčiuoti jį, kadangi 
darbininkai skaito jį vyriausiu 
kaltininkų sušaudyme 300 
Leipzigo darbininkų laike Ka
ppo sukilimo.

---------------------- ..................

Airiai nebesusitaiko
De Valera priešinasi padarytą 

jai sutarčiai.

ne
su

1 tezi
si n n

ministeriai .tai sutar-

DUBLINAS, gruodžio 9. 
Tarp Airijos vadovų iškįlo 
sutikimų apie padarytąja 
Anglija taikos sutartį, 
(lentas de Valera ir keli 
feinerių
čiai priešinasi ir sako, kad 
priešinasi didžiumos Airijos 
žmonių valiai. Bet Griffith ir 
kiti vadovai tą sutartį remia. 
Laikraščiai irgi pritaria sutar
čiai ir bara de Valerą už prieši
nimąsi jai. Todėl ir sutartį sei
mui ratifikuoti paduos ne de 
Valera, bet Griffith ir jis ją 
seime gins. Išrodo betgi, kad 
seimas didele didžiuma balsų 
tą sutartį užgirs, kadangi ir ai
riai yra pa vargę, nuo ilgo karo , 
už savystovybę, kuris tęsėsi jau 
septynis šimtmečius.

Nė laikraščiu nebe 
dalins dykai

Francuzai apleidžia Gilicijg
BEIRUT, Syrijoj, gruodžio 

9. — Fra nei jos kareiviai beveik 
jau baigia evakuoti Ciliciją. 
Komanduotojas gen. Gouraud 
jau išvažiavo į Paryžių, 
k nacija yra daroma sulig 
cijos padarytosios taikos 
Turkijos nacionalistais.

Eva-
Frari

su

PARYŽIUS,, gruodžio 9. — 
Gauta žinių, kad vokiečių kapi
tonas, kurio subinarina pas
kandino laivą Lusitania, tapęs 
užmuštas sukilusios Paragua- 
yaus karinio laivo Riųuelnc į- 
gylos. Po karo jis pabėgo į 
Pnraguayų, ten patapo piliečiu 
ir jam pavesta komanduoti ka
rinį laivą, ant kurio jis įvedė 
tokių geležinę discipliną, kad 
jūreiviai buvo priversti sukilti. 
■ ■ ...... i > , i

streikierių susirinkimas, kad 
pranešus apie streiko bėgį. Be 
anglų kalbėjo ir lietuvis P. J. 
Juzeliūnas, kuris kvietė visus 
lietuvius laikyties vienybes su 
kitais darbininkais ir kovoti 
ncatlaidžiai iki streikas nebus 
pilnai laimėtas. Lietuvių strei

Vėl nutarė nukapoti gele 
žinkeliečiams algas

Nukapojimą 10-30 nuoš. nori
ma pravesti prieš naujus metus

A. Žalpis.

SKAITYKIT IR PLATINK1T

NEW YORK, gruodžio 9.
Rytinių valstijų geležinkelių 
magnatai vėl nutarė nukapoti 
visiems geležinkelių darbinin
kams algas nuo 10 iki 30 nuoš.,

Amatninkai, kurie dabar gau
na 77 c. j vai., po nukapojimui 
gaus tik 67c. Paprastiems dar
bininkams, kurie gaudavo nuo 
37c. iki 49c. norima nukapoti 
iki 25c. ir 40c. į valanda.

Algų nukapojimą norima 
pravesti greičiausiai galimu lai
ku, taip kad nukapojimas pra
dėtų veikti nuo Naujų Metų.

Kad pravedus nukapojimų, 
geležinkeliai turės pasitaiti su 
savo darbininkais. Jei tose de-

MASKVA, gruodžio 9.—Ru
sija vienų paskui kitų naikina 
dykai teikiamus darbininkams 
patogumus. Panaikinus nemo
kamų maistų, nemokamus va
žinėjimus, telefonus, teatrus ir 
kitus nemokamus dalykus, da
bar valdžia nutarė panaikinti 
ir nemokamus laikraščius. Nuo 
gruodžio 15 d. kas norės skaity 
ti laikraščius, tas turės užsimo
kėti prenumeratą. * Taipjau tu
rės pirktis knygas ir kitus spau 
sdinius. Tik prie dirbtuvių ir 
kitų triobčsių sienų valdžia 
dar lipins po keletą egzemplio
rių oficialinio laikraščio.

flNlGV KURSAS.
Vakar, gruod. 9 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais iiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.10 
Austrijos 100 kronų ..........  4c
Belgijos 100 kronų ............... $7.46
Danijos 100 kronų ............... $18.95
Finų 100 markių ..................  $1.85
Francijos 100 frankų ........... $7.71
Italijos 100 lirų ................... $4.42
Uetuvos auksinų ......................  55c
Lankų 10t markių ...... ............ 3c
Norvegų 100 guldenų ....... $14.60

Olandų 100 guldenų ........... $35.85
švedų 100 kronų ............... $24.18
Šveicarų 100 kronų................ $19.30
Vokietijos 100 markių ........... 55c

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.

Naujienų Bridgeporto Skyrius
3210

V)

atsidaro panedely, gruodžio 12 dieną, 10 valandą ryto South Halsted Street
——

A
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Kojy šutimas SLAPUMO EGZAMINAVIMAS

rcis KOMITETAS

Kojol

Markes kjla-Kaledos artinas

$135.00

KONCERTASBIRUTES
Nedėl., Gruodžio-Dec. 11, 1921 BOHEMIAN AMERICAN HALL

1440-36 West 18ta gatvėPo koncerto šokiai BIRUTĖKviečia

DIDELIS

pigiau- 
$200.00 
$110.00

išgydo kojas 
n no iutimo

Jeigu aptieka neturėtų, o norė 
aite greit gauti tai rašykite iš 
dirbėjams adresu:

šu
tam 
ran-

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose. DR. A. MONTVID 

Liet avis Gydytojas ir Chirargaa 
21 East Washingtoa Si. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta. 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzia 7715

Milžiniškas Bazaras ir Balius
Svetainė atsidarys 4 vai. po pietų; šokiai prasidės 7 vai. vak. 

Įžanga 35c ypatai.

Gerbiamiejie: —
Šitas veikalas atvaizdina kaip ištvirkę vyrai ąpga 

vingu budu nori priversti dvi jaunas mergaites likti “pro 
Btitutėnvis” ir sunaikinti jųjų jaunas gyvenimo dienas.

Taipgi atvaizdina moterų tvirtų ant suyęs pasitikė
jimų ir per visokias didžiausius kliūtis siekiančias prie sa
vo užmanyrpo, taipgi ir “Dvi seseri” su savo tvirtu pasi
ryžimu galėjo tik kovoti sunkiomis gyvenimo bangomis.

žinoma, jiegu j ieškoma 
kraujo, tulžies, 

ar keletos kitų me- 
tuomet nėra labaį >var-

£laj > u m a s ogz a m i n a v’i n i u i 
neturi būt suterštas, nes indo 
nešvarumas, dulkės ir bile ko
kios kitos medžiagos gali pri
vesti prie manymo, kad šlapu
me jo butą.

egzaminuojamas 
kurio normaliai

Perviršis
privesti

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
j kvortą šilto vandens reikia 
firipilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
r tam vandenyj su kojotu mir

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

C. Craven Tenoras — pirmu kart dainuos duetą iš “Operos” — Rigolleto” su 
Rakauskaite. Progrume dalyvauja šie giesmininkai: Marijona Rakauskai- 

Ona Pocius,/ O. Biežis — Rudauskaitė, Saliomija Staniuliutė, Jonas Bijanskas 
M. Juozavitas.

PEARL QUEEN
CONCERTINOS

Padarytos 76, 102 ir 102 
raktų trieilės.

Frank VVaitekaitis
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos kle- 
sos laikrodžių taisytojas.

1827 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

Ned., Gruodžio-Dec, 11 d? 1921 m
Pradžia 6:30 vai. vak. lygiai

— Rengia —

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS DRAUGIJA 
Nedėlioj, Gruodžio-Dccembcr 11,1921 

MILDOS abiejose svetainėse,
3142 So. Halsted Street

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO. 
Pagabiausis ausinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium. 
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO. 

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

Sic garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ........ .*...............
Trečios klesos ..........................

Kaina iki Pilavoa.
Trečia klesa ...........—..... —

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Raihvay Trafiko agentas 

40 N. Dearborn Chicago, III.

Perviršis ar- 
ureos, fos- 

sicros druskų 
parodyt nesveikumo 
Dr. A. Montvidas.

Gerbiamoji Chicagos publika malonui yra kviečiama ant šio ba- 
zaro, kuris susidės iš rankų dirbinių ir iš visokių geriausių ir ska
niausių valgių. Todėl tikimės, kad atsilankusioji publika bus pilnai 
užganėdinta musų parengtu bazaru. Taipgi, atsilankę galės nusipirk
ti geriausią Kalėdoms dovaną. Meldžiame publikos atsilankyti kuo 
skaitlingiausiai, o mes rengėjos stengsimės mandagiai ir užganėdi
nančiai patarnauti atsilankiusiems svečiams.

Rengimo

Siųsk pinigus į Lietuvą pei 
atsakančią įstaigą, per įstaigą 
kurios kasdieninis kursas yra 
teisingas ir dėlto pigiausias. 
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų 
orderiai pasiųsti Pašta, Čekiais 
ar Tclegramais yra kuogreičiau- 
siai priduoti ir apmokėti ypatai 
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj 
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

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

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

GEORGI & VITAI 
MUS1C CO.

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago.

uždegtas, šitokiu bildu nesun
ku surasti ligą ir jos vietą. At
radus ligą, prisieina peregzami- 
navimus daryt laikas nuo laiko, 
kad mačius, ar liga nyksta.

Slapumas 
cukraus, 

neturėtų jame būti 
cukraus maiste gi 
prie jo ėjimo į šlapumą. Todėl 
gydytojas išsiteirauja apie li
gonio maistą. Priešingai ra
dimas cukraus šlapume reiškia 
labai pavojingą ligą — šlapligc, 
kuri kankina ir į niekus paver
čia tuksiančius žmonių. Miršta 
nuo jos irgi nemaža. Skaityto
jui nesvarbu, kaip cukrus 
randamas Šlapume, nes 
yra keli budai, vienok jis 
dainas labai lengvai.

Nėra vietos išaiškinti ką 
kia vienos ar kitos medžiagos 
radimas šlapume, vienok tul
žis, kraujas iudikanas, cukrus, 
kaitimas ir kelios kilos medžia
gos reiškia ligą, 
ba stoka rūgšties 
foro, chlorino ir 
irgi gali 
priežastį

MELPAŽIO SVETAINĖJ, 
2242-41 West 23rd Vinco

Del šito veikalo per laikraščius buvo daug ginčų, vie 
pi peikė, kiti gyrė. Todėl esate kviečiami visi ir pamaty
ti tą vieną iš geriausių veikalų, nes loš Chicagos ir Rose

Nors yra išėmimų, vienok 
tinkamiausia būdas yra .» gauti 
šlapumo egzaminavimui šlapi
nant j vieną indą per 24 valan
das ir paimant dalį iš viso in
do egzaminavimui.

šlapumą reikia egzaminuot, 
jeigu manoma, kad yra uždegi
mas inkstuose, pūslėj, šlapumo 
kanale. J ieškoma bakterijų, 
kurios uždegimą daro ir me
džiagų to organo, kuris yra

busite visi užganėditni.
Po perstatymo balius. Grieš J. Grušo orkestrą.

i Įžangų 50c ir augščiau. Kviečia CHORAS.

PIRMYN MIŠRUS CHORAS Stato scenoje keturię aktą tragišką dramą
Paraše M. DUNDULIENĖ

Mes išmokant pinigus Markėms ir Doleriais, i trumpą laiką Lietuvoje. Pasekmingai parvežam žmones į Lietuvą ir atgabenam iš Lietu
vos. Partipinam pašportus išvažiuojantiems Lietuvon ir visus reikalingus dokumentus dėl gavimo pašporto ir vizą atvaduojantiems iš Lietu
vos. Padarom visokius Notarijališkus raštus pagal Lietuvos ir Amerikos Tiesų. Padarom pirkimo ir pardavimo aktus. Pcrexaminavojam Ab- 
stractus. Duodam pinigus ant Mortge^ių ir parduodam Goki bonds ir Pirmus Mortgečius. Už viską atliktą musų Biure darbą gvarantuojame.

MES UŽTIKRINAM JUM TEISINGĄ PATARNAVIMĄ VISUOSE REIKALUOSE.
ATMINKIT MUSŲ VALANDOS: Kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais: Utamin. Ketv. ir Sub. iki 9 vai. Ncdeldienloms 9 ryto iki 3 po pietų

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, nvuzikaliskų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. • Užlaikomo rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į 
Lietuvą arba ant ūkės.

UžkvicČiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Siųskit pinigus ir pirkit draftus dabar, nes gal trumpu 
laiku reiks mokėti už Markes trigubai. Geriausia Ka
lėdų dovana jūsų giminėms Lietuvoje bus apturėjimas 
pinigų iš Amerikos. MES JAU IŠMOKĖ JOM LIETU

VOJE MILIJONUS MARKIŲ (auksinų) LABAI PASEKMINGAI. DĖLTO IR JUM BUS NAUDINGA 
SIŲSTI PINIGUS PER ŠIĄ ATSAKANČIĄ ĮSTAIGA, KURI TURI TURTĄ IR YRA VEDAMA PILNAI 
PATYRUSIŲ ŽMONIŲ TARPTAUTINĖJ BANKININKYSTĖJ IR KELIONĖJ.

Daug žmonių naudoja nuodingas 
gyduoles ir pilė*, lengvai veikia 
NATŪRE'S LAWLAX. tai viskas 
ko reikia. Mėlynas 25c baksdis 
Yra gvarentuojainas.

Šlapumo egzaminavimas pla
tesnę istoriją apie sveikatą ga
li pasakyti, negu daugelis kito
kių egzaminavimų. Ne visada 
jis reikalingas ir reiškiantis, 
vienok daugely j nužiūrėtų arba 
abejotinų ligų jis duoda aiš
kumą. šlapumas egzaminuoja
mas ne vien tik kad sužino
jus, ar nėra inkstų bei kitų šla
pini mc organų ligos, o ir jies- 
kojimui ligų kitose kulta daly
se ir visoj sistemoj.

Ne visi žmonės vienokio am
žiaus, lyties ir ūgio, ne visi 
vienodai maitinasi, dirba ir ne 
visi yru lygios sveikatos, —to
dėl nėnt galima pasakyt, kiek 
šlapumo kiekvienas žmogus 
turi išleisti į 24 valandas. Imant 
visas viršminėtas sąlygas ati- 
don, nesunku kiekvienam at
skirai pasakyt, kiek jis turėtų 
išlapint į 21 valandas. Egza
minuot šlapumą nežinant, kiek 
jo yra į 21 valandas, nėra pro
tinga 
tik bakterijų 
baltinio 
džiagą, 
bu žinot, kiek jo išeina f parą, 
vienok ir tai norint žinot, l<iek 
tos ar kitos medžiagos išeina 
iš kūno su šlapumu, yra gerai 
žinot, kiek jo išeina į 21 valan
das. Vienok kuomet šlapumas 
egzaminuojamas dėl rūgšties, 
ureos, indikano, tūlų druskų, 
tuomet yra visai klaidinga jieš- 
kot tik medžiagos buvimo arba 
jos kiekybės be žinojimo, kiek 
šlapumo išeina. Jeigu žmogus 
mažai skystymo ima, arba 
daug prakaituoja, jis šlapina 
mažiau ir jo šlapumas, natū
raliai, yra labiau koncentruo
jąs. Koncentracija tokiame at
silikime gali nereikšti jokios 
ligos. Taip pat perdaug at
skiestas šlapumas nereiškia nie
ko blogo, jei žmogus ima daug 
skystimo.

/gįįfiį DABAR šitas
Haį&įff didžiausia# ir \

geriausias dak- 
tariškas kny- 
Kas Parduodam 
už $7.00. LY- 
TIES MOKS- 
LAS, tai pir- 
mutinč knyga, 
kuri drįso ai- 

/jjy \ škiai pasakyti 
’ ir atvirai riliu- 

stracijomis) 1- 
rodyti viską, 

O'KaiO kas tik reikia
HA vyrui ir mote
te! Y F rei žinoti apie
■ h V® Bav0 lytu —lyties organų TJ i š s i v ystymą,
Vi? w\l funkcijas, svei-
<1 katą ir ligas;
ajft g A moterų reika-
5 Jį | \3 lūs: gimdymą,
ViM mėnesines, ku-
ifl dikių auklėji-

II jų ligas;
meiles ir šei- 
mos visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, -kaina $7.00. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir £eroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit gitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 

kiekvieno puslapio paveikslas. 
Khina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuota $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų1' KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; a.,d., $2. MEILE ir DAI
LĖ; and., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit knygas ir siųskit jas 
i Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA* 

jOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO. > ‘

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ĮLL.______

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S'. L. FABIONAS ir Z. S. MIC KIAVIČIUS, VEDĖJAI 

809 W. 35tli Street, Chicago, III. (Arti Halsted)

ji, PACIFIC 
LJMlTtO



ŠIANDIEN
Išdaliname Beveik 

$200,000.00
NARIAMS MUSV KALĖDINIO KLIUBO

Jus galite būti vienu iš tų dalininkų kito meto išdalinime, įsto
jant j musų 1922 Kalėdinį Kliubą, kuris dabar atdaras.

Bile suma nuo 5c ir aukočiau galit pradėt.

BANKO VALANDOS: 9 ryto iki 4 po pietų kasdieną; utar- 
ninkaia ir subatoms nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

VISŲ ŽMONIŲ BANKAS

Į KORESPONDENCIJOS jj
KENOSHA, WIS.

Gruodžio 2 dienų įvyko vie
tos parapijiečių mitingas Schlit- 
zo salėj. Mat tarp jų ir kle
bono kun. A. Balinskio yra 
nesutikimų. Parapiiječiai ne
patenkinti, kad kunigas per
daug savarankiškai šeiminin
kauja. Parapijiečiai turėjo iš
rinkę komitetų parapijos rei
kalams vesti, bet tas komitetas 
buvo išrinktas ne pagal kunigo 
noro. Kunigas Balinskis tat ir 
pasakė, kad jis ne vyras ir ne 
kunigas busiąs, jeigu tie komi
teto nariai pasilaikysią prie 
“džiabo" parapijos reikalams 
vesti. Ir jis savo žodį išpildė: 
parapijos rinktasis komitetas 
buvo pašalintas, o jo vieton ku
nigas pasirinko tokį komitetų, 
kurs jam geriau tinka.

Del to tai ir eina nesutikimai 
tarp klebono ir parapijiečių. 
Pastarieji tariasi, kaip dabar 
atsikratyti kunigo Balinslko, o 
jo vieloj gauti geresnį. Taigi 
šiame susirinkime tapo išrink
ta delegacija iš dviejų vyrų ir 
dviejų moterų keliauti pas vys
kupų, išdėstyti jam reikalų ir 
prašyti, kad vietoj Balinskio 
duotų kiti} geresnį kunigų.

Tik kažin, ar vyskupas iš
klausys nepatenkintų parapijie
čių prašymą. Juk jau ne kar
tų ir pirmiau buvo važinėta 
pas vyskupų su skundais ir pra
šymais, bet vyskupas vienų te
turi pasakyti: jo bažnyčia, jis 
skiriąs kunigų, ir kokį jis kimi- 

APSAUGOTAS 
TAUPUMAS

Šio banko reputacija už tvirtumą, saugumą ir nepaprastą patar- 
I navimą, yra geriausiu faktišku prirodymu, kad 25,000 žmonių paveda 

savo pinigus musų globon. t
Su Board of Directors plačiai žinomu jo finansinio tvirtumo ir 

bizny j gabumo; po nuolatine valstijos bankų autoritetų priežiūra; su 
galinčiais pagelbėti viršininkais, ar tai negali būti atsakančiu reika
lų atlikimui banku tamistai.

Jūsų taupymai arba komercijiniai account’ai mielai atidaromi ir 
' kreipiama atida vienodai, ant didelės sumos ar mažos.

The Stock Yards Savings
BANK

4162 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

YRA NARIU CHICAGO CLEARING HOUSE ASSOCIACIJOS

rį jo klausyti!
Ne nuostabu todėl, kad ku

nigai, tokią didelę ‘ galių turė
dami iš vyskupo, visai nenori 
skaitytis su parapijiečiais.

—Juozas Brazauskis.

(Apgarsinimas)

“PIONIERIAI” TRINERIO 
SIENINIS KALENDO- 

RIUS 1922.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SECUR1TY BANK 
.. ...I Mlllirmn I II OF CHICAGO ■SSHBBBBHMi

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomls iki 8 vai. vak.

| LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
AT Y D A. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

Dalinimas Trinerio kalen
doriaus 1922 tik ką prasidė
jo. Šis puikus darbas dailos 
žvilgsniu ir spalvos padidi
na idėjas. Aplinkui vidurį 
progreso paveikslą skardžiai 
stačios aukštumos, yra devy
ni mažesni paveikslai, kurie 
perstato įvairių šalių savo 
įžymiausius pionierius: Su
vienytas Valstijas atstovau
ja Fultono pirmasai garu 
varomas laivas; Angliją Ste- 
phensono pirmas garvežis; 
toliaus seka: Čeko-slovakija 
su Comenius, kuris pirmas 
sumanė publiškas mokyk
las; Lenkija su Coperniku, 
kuris atrado, kad žemė su
kasi apie saulę ir su Mme. 
Curie atradėja radiumo; Ita
lija ir Jugo-slavija su savo 
pionieriais elektriško moks
lo Voltą ir Telsa; Bavarija 
su X-spindulių pionierium 
Roetgen. Taipgi matome čia 
pat pionierių Joseph Trine- 
rį, pionierių Amerikoniško
jo Elixiro Karčiojo Vyno, 
kalendorius yra puikus pa
puošimui kiekvieno namo. 
Prisiųskit 10 centų padengi
mui persiuntimo lėšų (adre
suoki: Joseph Triner Com- 
pany, 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.) ir nepamjrškit 
primint savo vaistininkui ar
ba vaistų pardavėjui, kad 
butų užtektinai apsirūpinęs 
su Trinerio gyduolėmis, ypa
tingai su Trinerio Karčiuo- 
ju Vynu.

Tąlefonasi Bculavard 7041

DR. C. Z. VE2ELIS
Udirii DnHitu

•rtl 47-toe

t—*
——-

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NT A TT T T P M A

i Atidaryki! Savo Vaikučiams j
Banko Account? i

Nerasit geresnio laiko visame mete kaip dabar mokinti savo 
jaunuolius taupymo įkvepiant įprotį taupumo.

Pradėkit jiems tuo jaus atidarant Kalėdinio Kliubo Accountą 
savoms dovanoms. Vėlesnioje meto dalyje jie apkainuos geriau 
nei kitokią dovaną kokia tik galėsite suteikti.

Pinigus siunčiame į Lietuvą už žemiausią kainą. Persiunti
mą užtikriname. Greičiausiame laike. r /

I Central Manufacturing District Bank |
■ 1112 W. 35 th Street, Chicago, III. g
Į A STATE? BANK

| A Clearing House Bank Turtas virš šešių milionų dolerių

Ar Esat Prisirengę 
Prie Blogų Laikų

Kurie gali ateiti bedarbėj ar ligoj?

Ar turit pasidėję? Jeigu ne, — tai pradėkit

dabar kol dar dirbat.

Jausitės kaip namie šiame banke, nors ir

nei vieno žodžio nemokėtum angliškai, užtai

čionai lietuviškai kalbama.

Peoples Bank
Didelis Bankas

ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

GAUS KALĖDŲ 
SVENTEMS

JEI ŠIĄ SAVAITĘ PASIŲSITE PER MUSŲ 
BANKĄ PINIGUS I LIETUVĄ, TAI JŪSŲ 
GIMINES GAUS JUOS KALĖDŲ SVĖN- 
TĘMS!

Pasiskubinki!
Kursas Labai žemas

Baltic States Bank

Štai kur
pigu

WAUKEGANO gyventojai rado 
pigumo šaltinį batams nusipirk
ti. Gvarantuoti vyriški šventėms 
batai $5.00. Darbiniai gvaran
tuoti $2.50. Butįnai ateikite ir 
persitikrinkite. Sučėdysit keletą 
dolerių tikrai. . Kreipkitės ad
resu:

POLONIA SHOE STORE 
920 — lOth Street, 

Waukegan, III.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTI8TA8

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedll. pagal sutarimo. 
3291 So. Halsted St, Chicago. DL

ROHssinMER U R E

FABIONAS Ir M1CKIEVICZ, Ved.
tįsia siuntimas pinigų, 

laivakortes, pašportai ir 1.1.
NOTARUI ŠAS 

I,teal 1’askoloN,
Insulinai ir i.t.

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

Valandop: 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Ofai., Ket. ir Sub. >k> 9 vakare 

Nęd : iki 3 po pietų.

K. GUGI5
ADVOKATAS
Miesto ofisas!

127 N. Dearbom SU Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus utarrfrfc^ ir 
ketverge. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerti Leavftt 8l 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 Iki 0 po piet, ir bus

Veda visokias bylas, visuose 
teisumuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant phmo morga- 
ėiaus ant lengvų iUygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

99 80. La Šalie St. Roo« 924 
Tol. Central 6899

TeL Yards 4681.

S. BANES
ADVOKATAS

ĮSU Rector Bailding 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted Bt, 

Tardo 1915. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tai. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofise va).: nuo 9 ild 5 ir nuo 7 

lld 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARIMAI

18115-7 127 N. Dearborn SU 
Randolph 3899

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

Seeley 3670

ANTANAS A. OLIS 
(Olszewski, Jr.) 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuose 

Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774

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

Tol. 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 TcL: Hyde Pdrk 3395

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUtKA

Generalis
Kontraktorlm Ir 

budavotojaa.
Būdavo jame ir tafooeee.

1401 W. 47th St, CMc«*

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 StM Chicago, III.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

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

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

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

Tamistos jtfaigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. 0d 
6 vak.

įsteigta 1902
S. Q Wff)Ox7,

1415 So. HaJsted St

■
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drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
iii. — Telefonas! Koosavelt 869A,

Uiaimokijtmo K*inai 
CNcagoje — paštui ' 

MaUuni , 
Pusei meti------- , ______

Trims mšnasiams — 
Dviem mineeisnris , ,r 
Vienam mAnesiul t J r iu

Chicagoje — per neliotofesj 
Viena kopija ,i ■■■■-- 
Savaitei — 
Minėsiu! „

Suvienytose J

Metams 
Pusei metų .............
Trims mtaesUms 2.00
Dviem mėnesiams - - 1.50
Vienam mėnesiui , , r - - .75

Lietuvon Ir kitur užslaniuoaaj 
(Atpiginta)

Metams-----  - H r ■ - į $8.10
Pusei metų - , — 4.50
Trims mėnesiams m- 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

................ ........ n- f . ..... u'ge»

2J26
1.75
1.00

08
18
76
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ją senojoje tėvynėje, šitos 
vilties dabar jau netekome.

žinia apie jos mirtį atėjo 
visai netikėtai. Nors turėda
ma 76 metus amžiaus, ji vi
suomet išrodė sveika ir ener
ginga. Pagrįžus Lietuvon, ji 
rašė laiškus savo draugams 
Amerikon, ir iš jų nebuvo 
galima numanyt, kad jos 
sveikata yra nusilpnėjus. 
Laiškuose, kurie buvo atėję 
vos keletas dienų atgal, ji 
pasakojo apie pažangiųjų 
Lietuvos darbuotojų planus 
leisti savo dienraštį ir rodė 
noro prisidėti prie to darbo. 
Rašė, be to, apie tai, kad 
rengiama spaudon nauja lai
da visų josios apysakų.

Kaip gaila, kad taip stai
giai atėjo mjrtis! Lietuva 
dar tik įžengė į naujų gyve
nimų, ir Žemaitė butų galė
jusi dar daug jai pasidar
buoti savo gabia plunksna ir 
gyvu žodžiu. Jos širdis ir 
protas visuomet buvo su 
naujų ja gadyne, su žmonė
mis, kurie kovoja už visuo
menės progresų.

buržuaziją, o Marksas negar
bino. Šito savo tvirtinimo pa
rėmimui, jisai cituoja tokius 
žodžius iš “Komunistų Mani
festo”:

“Baudžiauninkas baudžia
vos metu pasikėlė iki komu
nos nariui, kaip kad smul
kusis miestietis savininkes, 
būdamas po feodalinio Ab
soliutizmo jungu, pasikėlė 
iki buržujui. Dabartinis Bar
bi ninikas, atvirkščiai,, pra
monei progresuojant, užuot 
pasikelti, smunka kas kar

tas žemyn, žemiau savo pa
ties klesos (gyvenimo) sąly
gų. Darbininkas tampa pa
vargėlių ir pauperizmaa (pa
vargimas, skurdas) plėtojasi 
dar greičiau, negu auga skai
čius gyventojų ir turtas. Iš 
to aišku, kad buržuazija ne
betinka ilginus pasilikti 
viešpataujančia klesa.”
Taip, “Komunistų Manifeste” 

yra tokie žodžiai. Ką jie reiš
kia? Tuose žodžiuose yra iš
reikšta dvi mintys: viena, kad 
buržuazinė sistema tolyn stu
mia vis į didesnį skurdą darbi
ninkus; antra, kad bružuazinė- 
jc sistemoje darbininkai turi 
net mažiaus progos pataisyti

niu šių dienų darbininkai stovi 
nepalyginamai augščiaus, negu 
jie stovėjo tuo laiku, kada bu
vo rašomas “Komunistų Ma-< 
nif estas”.

Kokia-gi jš to išvada? Iš to 
gali būti tiktai tokia išvada, 
kad arba “Komunistų Manifes
tas” pasakė netiesą, arba kad 
tą tiesą reikia kitaip suprasti, 
negu aiškina p. Sabas.

Kiek vienas, kuris 
Markso mokslą no vien 
kirų jo raštų ištraukų, 
studijavęs jį ištisai,
kad tos mintys, kurias išreiškia 
augščiaus paduotoji citata iš 
“Komunistų Manifesto,“ yra 
teisingos, liktai p. Sabo inter
pretacija yra netikusi.

Sabas mano, kad toje citato
je yra kalbama apie visą bur
žuazinę gadynę, o tuo tarpu le
nai eina kalba tiktai apie tam 
tikrą laikotarpį.

Tuo laiku, kada buvo rašo
mus “Komunistų Manifestas,“

Bet sakyt, kad darbininkai, 
ačiū savo pastangoms, progre
suoja buržuazinėje visuome
nėje, tai visai nereiškia “gar
bint“ buržuaziją, kaip tvirtina

tas komunistiškas barškalas. 
Buržuazijos “garbė” yra tiktai 
tame, khd ji negali panaikinti 
tų sąlygų, kurios leidžia dar
bininkams progresuoti.

paskutiniais metais, užsiėmę sa
vo vidaus netvarka ir nemalo
numais Mažojoj Azijoj bei In-

Laiškai iš Miuncheno
(Musų spccialinio korespondento)

iš ats- 
o yra 

pasakys,

II. — Vokiečiai, Rusija, Pabaltjurys

KAS GERIAUS—-BAUDŽIAVA 
AR KAPITALIZMAS?

Brooklyno komunistų laik
raštyje St. Sabas rašo apie “ma
terialistus ir stebuklus”. Iš 
jo ilgų “stėnavimų” nelabai 
gali suprasti, ką jisai nori pa
sakyt. Išrodo lyg, kad jam ru
pi paaiškinti, jogei komunistai 
netiki į stebuklus, nors kartais 
ir vartoja “dėl dekoracijos” tą 
žodį.

Mes nematome, kam reikėjo 
užimti apie penkias špaltas 
laikraštyje, kad įrodžius tokį 
dalyką, apie kurį iki šiol, ro
dos, niekas neabejoja. uv-j

Bet, kalbėdamas apie stebuk
lus, p. Sabas nepraleidžia pro
gos pakolioli “šocialburžujų 
dienraštį” — “Naujienas”. Pa
mato tam pasikoliojimui jisai 
randa tame, kad apie metai 
laiko atgal “Naujienose” tilpo 
straipsnis, kur buvo nurody
ta, jogei Marksas anaiptol ne 
viską smerkė, kas yra buržua
zinėje visuomenėje, bet, prie
šingai, daugelį dalykų gyrė ir 
sakė, kad tie dalykai veda vi
suomenę pirmyn, įveria 
grindą socializmui.

Sabas negali užginčyti, 
Marksas ištiesų taip sakė 
jisai vis dėlto tvirtina, 
“Komunistų Manifesto” i 
rius kitaip žiurėjo į buržuazi
nę sistemą, negu socialistai, 

f musų dar tikėjosi pamatyti Pastarieji, girdi, “garbina”

ži-

Numirs 
Žemaite. 

‘ k“--- ’
Vakar gavome liūdną

nią, kad Lietuvoje numirė 
garsioji rašytoja Žemaitė.

Tūkstančiai amerikiečių 
pažinojo ją ne tiktai iš jos 
raštų, o ir iš prakalbų, ku
rias ji laikė lietuvių koloni
jose, atvykusi į šią šalį pen- 
keri metai atgal' kartu su 
Bulotais. Būdama Ameriko
je, ji ilgiausiai gyveno Chi- 
cagoje, kur randasi jos sū
nūs, drg. A. Žymontas. Čia 
ji dažnai lankydavo lietuvių 
sueigas, įstojo į keletą orga
nizacijų ir įgijo daugybę pa
žinčių. Ji čia pasidarė kaip 
ir savas žmogus.

Visi, kuriems teko susi
tikti su Žemaite, buvo užža
vėti jos nepaprastu gyvumu, 
jos maloniu ir nuoširdžiu bu- 
du. Skaudu todėl buvo ame
rikiečiams skirtis su ja, kuo
met ji pereitą pavasarį ke- 

| liavo Lietuvon, bet ne vienas |

pa-

, kad 
, bet

kad 
auto-

tį, negu turėjo baudžiauninkas 
baudžiavos metu.

Sabas mano, kad tos mintys 
išreiškia tikrąją marksizmo 
pažvalgų į šių dienų visuome
nės sistemų. Bet tai yra di
džiausia klaida.

Marksizmas butų visai klai
dingas mokslas, jeigu jisai 
skelbtų, kad baudžiavų siste
ma yra geresne, negu kapitaliz
mo sistema, nes jisai priešta
rautų visų žmonių žinomiems 
faktams. Baudžiaunininkai 
niekuomet neįstengė savo jie- 
gpmis iškovoti savo būvio pa
gerinimų arba dauginus teisių; 
priešingai, juo tolyn, tuo jie 
brido į didesnį skurdų ir pa
vergimų. Ir baudžiaunininkų 
paliuosavimas įvyko ne ačiū 
jų kovai, o ačiū buržuazijai, 
kuri buvo atsiradus ir užaugus 
nežiūrint baudžiavos.

Tuo-|gi tarpu darbininkai 
buržuazinėje sistemoje eina 
prie kasdieninio būvio pagerini
mo ir prie galutino pasiliuosa- 
vimo savo jiegomis.

Nuo to laiko, kada buvo pa
rašytas “Komunistų Manifes
tas”, t. y. nuo 1847 m., iki da
bar praėjo 74 metai. Jeigu per 
visų šitų laikų darbininkų kle
sa butų, kaip pasakyta “Ko
munistų Manifeste”, smukus 
kas kartų žemyn, jeigu darbi
ninkai butų daręsi vis labiaus 
ir labiaus pavargėliai, lai kas- 
gi šiandie butų ta klesa? Aiš
ku, kad ji šiandie perdėm susi
dėtų iš elgetų ir fiziškų bei

santykius

revoliuci-

ir tenai 
steigėjas

mečio, darbininkų klesa Euro
poje (išskiriant gal tiktai An
gliją) ištiesų radosi tokioje pa
dėtyje, kad ji nuolatos smuko 
vis žemyn ir žemyn, ir šitą 
tendenciją visai teisingai išrei
škė “Komunistų Manifestas.” 
Bet tas Markso ir Engelso vei
kalas juk buvo parašytas tada, 
kai politiniame ir ekonominia
me Europos gyvenime prasidė
jo persilaužimas. Tuoj po “K. 
M.“ pasirodymo per visą Euro
pą perėjo plati revoliucijos bau 
ga. Ta revoliucija žymiai per
keitė visuomeninius 
E u ropoję.

Sekantis po šitos 
jos laikotarpis tapo 
Markso “Kapitale“, 
mokslinio socializmo
nurodo, kad, nors kapitalistai 
ir stengiasi pabloginti darbi

ninkų padėtį, bet “kartu daro
si ris galingesnis nuolatos ka
lančios ir patim kapitalistinės 
gamybos proceso mechanizmu 
išlavintos, susivienijusios ir or
ganizuotos darbininkų klesos 
pasipriešinimas.“

Darbininkų pasipriešinimas 
tolyn vis labiaus pergali tą ten 
denciją kapitalistiniame pinto
ji męsi, kuri spaudžia darbinin
kus žemyn. Darbininkai žings
nis po žingsnio iškovoja teisę 
organizuotis ir teisę rinkti savo 
atstovus į parlamentus; iškovo
ja įstatymus, apsaugojančius 
darbą fabrikuose; iškovoja 10 
valandų darbo dieną, paskui 8 
valandų darbo dieną, ir lt.

Nieko panašaus negalėjo at
siekti nė baudžiauninkai, nė 
vergai. Tame yra pamatinis 
skirtumas tarpe šių dienų vi
suomenės sistemos ir tų siste
mų, kurios gyvavo pirmiaus. 
Kas šitą dalyką ignoruoja, tas 
niekuomet nesupras socializmo

Vokiečiai mano, tiesą pasa
kius ir neklysta, kad jie karą 
Į>ralaimėjo tiktai Vakarų fron
te, kad jie Rytų fronte yra lai
mėję. Ir pralaimėjo ne pran
cūzams, ne anglams, o tik Ame
rikai. Ir juo giliau vokiečiuose 
neapykantos jausmas įsigyver 
na, kad jie, militariniui bei 
ekonominiai laimėję karą prieš 
Anglus ir Prancūzus, turi 
jiems mokėti neapsakomą 
kontribuciją, kuri oficialiai yra 
vadinama karo nuostolių atly
ginimu. Ir tuo labiau jie skai
to teisinga, kad jų karo laimė
jimai IJytų fronte turi duoti 
atitinkamų gerybių, kurių gau
na Santarvė laimėjus Vakarų 
fronte.

Bet tai yra tiktai, taip sa
kant, principinis nusistatymas, 
jokios praktikinės reikšmes ne
turįs.

Tiesa ir dabar Vokiečiai ir 
dabartine Rusija yra eventua
lus talkininkai — juos abu jun
gia bendra neapykanta prieš 
Lenkus ir Santarvę. Ir dabar 
vokiečiai Rusuose galėtų turėti 
įvairių pirmenybių, kurios sun
kiau butų prieinamos Santar
vės valstybėms, kaip antai Ru
sijai pramonės dirbinių prista
tyme ir gavime iš jos žalios 
medžiagos. Bet, kaip sakoma, 
su dumiu du turgų. Vokiečiai 
nėra pratę turėti reikalo su 
esybėmis, kurios pasižymi sa
vybėmis, patarlėj nupasakoto
mis. Kol bolševikų valdžia 
yra užsiėmusi liktai propa
ganda, kol jų visas ūkis tėra 
liktai fikcija, kol jie nieko ne
sugeba produkuoti, kol jie ne
kuria jokių naujų vertybių, o 
gyvena tiktai senų senovėj su
kurtomis, tol, žinoma, su jais 
turėti kokį reikalą butų liktai 
apaštalo darbas Brazilijos gi
rioje, pas beždžiones svečiuose.

Vokiečiai tai gerai žino, ir vi
sus savo santykius su Rusija 
grindžia visai kitokiu maštabu: 
jie visa lai daro turėdami ome
ny ateities Rusiją. Nes bolše
vizmas savo prigimties, senai 
vės liga kasdien menkėja, 

skursta, ir ne šiandie, tai rytoj, 
ne šiais, tai kitais metais, c

Šimto Nuošimčių 
Patri jotas

fe
UPTON SINCLAIR’O 

EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

, Bet naujoj kalėjimo daly buvo kamerų, 
» kurios buvo švarios, šviesios ir onngos, tik per

• tris ai’ keturias pėdas nuo langų eilės. Šitose 
i kamerose paprastai buvo laikomi aukštesnės 
Krųšies kriminalistai — moters savo mylimuosius 
įę paplovusios, vagys pabėgusieji ,su pinigais ir 
K bankininkai apiplešusieji ištisas bendruomenes. 
K Bet dabar dideliam penkių antimilitarininkų nu* 
K sistebėjimui visas būrys buvo padėtas į vieną
■ šitų didžiųjų kamerų ir leista jiems turėti kny-
■ gos su laikraščiais ir pirktis savo maistas, šito- 
Kkiose apystovose kankinybe virto juokais ir nia- 
fcžoji partija ėmė gėrėtis gyvenimu. Jiems nei
■ vienam neatėjo į galvą, kad šitos gausos šalti-
■ niu buvo Petras Gudžas. Jie priskaitė jį, kaip 
Efrancuzai sako, “savo gražioms akims”.

čia buvo Donaldas Gordonas, gerai pasi-
■ turinčio verteivos sūnūs, kuris lankė kolegiją
■ iki jį išvijo už laikymą krkščionybės mokslo per
■ daug rašmeniniai ir skelbimą jo per daug uoliai 
* tarpe moksleivijos, čia buvo didelis, raume-

2 fe'.

bininkų klesa juk tokia nėra! 
Ir materialiu ir moraliu žvilgs-

ir priklauso šitokiai ryšiai 
žmonių.

krinti. Ir vokiečiai gausiai toms 
žvakėms vaško renka.

Vokiečiai ne bolševistinėse 
rusų sferose daug daugiau sim
patijų turi, negu tai yra ma
noma, pagaliau, negu Santarvė,

negu Prancūzai. Visų pirma, 
visus rusus jungia bendra ne
apykanta prieš 'Lenkus. Ir tai 
visai suprantama. Niekas Ru
sams daugiau blogo nėra per 
amžių amžius padaręs, kaip 
Lenkai. Ir juo daugiau Santar
vė su Lenkais vazojas, juo la
biau ji nustoja nebolšcvikinių 
rusų simpatijos.

Socialistines rusų grupės San
tarvės asmeny mato pasaulinio 
imperializmo įsikūnijimą ir 
šaltinį, ir jiems kur-kas arti
mesnė demokratinga Vokietija. 
Vidurine srovė, kadetai—Miliu- 
kovas — jau karo metu pakry
po į Vokiečių orientaciją*). 
Pagaliau monarchistai nenusto
ja vilties, kad į Vokiečius grįš 
monarchas, ir kad tik vokiečių 
pagelba bus galima Rusų im
periją restauruoti, čia vis, taip 
sakant, idėjinės simpatijos. Kur 
kas augščiau riša praklikiniai 
samprotavimai: Rusai aiškiai 
mato, kad Rusija Santarvei 
tiek terūpi, kiek galima ją 
plėšriausiu budu išnaudoti. Ta
čiau, jeigu artimiau bendradar
biauti su Vokiečiais, tai butų 
galima apsiginti nuo pasaulinio 
imperializmo, kurį gyvendina 
Santarvė.

Visi šie motivai, berods, duo
da pakankamai pamato laukti, 
kad vokiečių pirmenybe ateities 
Rusuos bus patikrinta. Bet vo
kiečiai, didžiojo karo pamokyti, 
geriau pasitiki žvirbliu rankoj, 
negu gulbė danguj. Vokiečiai 
dabar visu inlensivumu rengia 
ekonominę bazę, kad prasidėjus 
galimybei turėti reikalą su Ru
sija, butų galima visą darbuo
tę permesti į Rusus.

Tiesa, tokią bazę rengia ir 
Santarvės valstybės. Prancūzai 
pasirinko Lenkus. Jiems lenkai 
patogiau, berods. Prancūzų 
kapitalo . daugiausiai sukišta 
Pietų Rusuos, Dono kasyklose, 
Azijoj. Per Lenkus tai jiems 
lengviau pasiekiama. ' Tiktai 
dėl Storinės rolės, kurią vaidi
na Lenkai, delei jų istorinio už
davinio nesupratimo, Prancū
zams Lenkai, kaipo bazė dar
buotės Rusijoj, vargu ką rcalin- 
gesnio galės patiekti. Anglai

*) Tas kadetų bendradarbiavimas 
su Vokiečiais pasiekė net to laipsnio, 
kad kadetų partijos oficiozų “Rul” 
Berlinc leidžia vokiečių buržuazinių 
demokratų firma “Voss” — ta pati, 
kur leidžia “Vossische Zeitung.” 
seiliau rūpinos tokią bazę susi
kurti Pabaltės valstybėse, bet

sienio Ministerio Curzon’o ypa
tingo rusofilizmo, prie savo 
pirmykštės idėjos atšalo. Užtat, 
pasinaudoję progą, Vokiečiai 
užgulė Pabaltjurio valstybes vi
sa savo ekonomine ekspansija. 
Šios valstybės, turėdamos arba 
Vokiečių, arba dar žemesnę už 
Vokiečių valiutų, e vent Haliniai 
nei Skandinavijoj, nei Ameri
koj, nei Santarvės valstybėse 
nieko negali pirkti. Tuo labiau 
nieko negali pirkti Lenkijoj, 
kuri pati nieko savo, išskiriant 
degtinę, neturi. Tenka pre
kiauti joms arba tarpusavy, ar
ba su vokiečiais. Todėl nieko 
nėra nuostabaus, kad 80% jų 
importo sudaro vokiečių dirbi
niai. Bet vokiečių paskutinis 
leidinys Drang nach Osten sie
kia kur-kas toliau, negu užvers
ti visą pabalturio rinką savo 
prekėmis. Ir reikia stebėtis, 
kokia energija, kokiu pasiry
žimu vokiečiai stengiasi įleisti 
savo kapitalų į Pabaltjurio vals
tybes! Šios, vargo išmokintos, 
žino, ką tai reiškia įsileisti vo
kiečių kapitalą. Pavyzdžiui, ne 
taip senai Lietuvoj žemės refor
mos įstatymas pajudino tris 
Vokietijos piliečių dvarus. Ir

kad Vokiečių piliečiai Lietuvoj 
skriaudžiami. Ir įsileidus Vo
kiečių kapitalų jie visuomet 
kai jiems to reikės, ras, kad 
vokiečių piliečiai skriaudžiami 
ir kad reikalinga juos apginti. 
Iš čia seka notos, intervencija, 
iki okupacijai. Pabaltjurio 
valstybių vyriausybės, tai gerai 
žinodamos, stačiai neduoda vo
kiečių kapitalistams leidimo 
steigti pramonės įstaigas tose 
šalyse. Bet vokiečiai moka ir 
tai apeiti. Ir štai ką jie daro. 
Suranda vietos piliečių, kurie 
jiems paskolina ar parduoda 
savo firmą. Tai yra, sudaro 
akcinę bendrovę, kurioj visas 
kapitalas, visi sprendžiamieji 
balsai vokiečių rankose, o tų 
valstybių piliečio rankose —• 
tik firmos vardas ir patikrinta 
pelno dalis (patikrinta — ma
no pabrėžta). Vokiečių kapita
listai tai daro, neatsižvelgdami 
į jokius dabarties nuostolius. Ir 
jie iš savo valdžios tam reika
lui pašalpos gauna. Taip, pa
vyzdžiui, atsitiko su oro susi
siekimu Lietuvoj. Oficialinai 
jį įvedė Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovė. Bet daro 
visa vokiečių kapitalas, vokie
čių žmonės, kurie turi tam 
tikrų vokiečių valdžios subsidi
jų. Amerikos Lietuvių Preky
bos Bendroves —• tiktai vie
nas apmokamas vardas. Tokiu 
pat budu norima sudaryti susi
siekimą plentais, pastatyti ke-

mingas rąslininkas iš šiaurės, vardu Džimas 
Hendcrsonas, kuris dėl tos pačios priežasties ta
po išvarytas iš stovyklų; jis mokėjo papasakoti 
baisių dalykų apie rąstininko gyvenimo žiauru
mus ir sunkenybes, čia buvo švedas jūreivis 
vardu Gusas, kuris aplankė kiekvieną pasaulio 
uostą, ir jaunas žydas cigarninkas, kuris nie
kuomet nebuvo išėjęs iš Amerikos Miesto, bet 
savo mintimi yra daugiau keliavęs ir už aną jū
reivį.

Šeštasis buvo visų keisčiausias žmogus Pet
rui; svajingas, tokiomis skausmo pilnomis aki
mis ir tokiu liūdnų veidu, kad skaudu buvo 
žiūrėti į jį. Jis vądinos Dugąnas ir darbuotėj 
jis buvo žinomas kaipo “pabusta poetas”. Jis 
rašė eiles, begalines eiles apie visuomenės išma
tų gyvenimą; jis, būdavo, pasiims paišelį su po- 

‘piera ir atsisėdęs kameros kertėj sėdės ištisas 
valandas, o kili pagerbdami jo darbą, būdavo, 
šnabždas savu tarpoj, kad jo netrikdžius. Petrui 
rodės, kad jis rašydavo net kuomet kiti miego
davo. Jis rašė eiles apie savo kalėjimo draugų 
nuotykius ir dabar jis pradėjo rašyti eiles apie 
kalėjimo sargus ir kitus kalinius šitoj kalėjimo 
daly. Užėjus įkvėpimo ūpui jis tuoj parašy
davo eiles; apsisukus jam užeidavo blogas ūpas 
ir jis sakydavo, kad gyvenimas yra pragaras ir 
kad rašyti apie jį giles yra kudikybė. >

Nebuvo to krašto Amerikoj, kur Tarnas Du* 
ganas nebūtų buvęs, nebuvo tos gyvenimo išma
tų tragedijas, kurios jis negutų matęs. Jis buvo

vyrus žuvusius nuo ištroškio dykumoj, apie kal
nakasius per ištisas savaites sprogsmo užgriau
tus kasykloje, apie briežiukų dirbėjus taip už- 
nuodintus, kad jų dantys išpuola, pirštų nagai 
atsiknoja ir net akys iškrinta. Petras negalėjo 
rasti pateisinimo tokiam liguslumui, tokiam be- 
perstoginiam tauzinimui apie baisiuosius gyveni
mo dalykus. Tas sugadino visą jo smagu
mą kalėjime; • tai buvo aršesnis dalykas negu 
Onelės kalbėjimas apie karą!

XXXIII.

VIENAME Dugano eilėraščių buvo pasakoja
ma apie nelaimingą vargšą vardu Slimas, 

kuris buvo “sniegoriju”, aiškinus pasakius, ko- 
keinos auka, šilas Slimas bastės po New Yprko 
gatves žiemos 'melu be jokios prieglaudos; no
rėdamas pernakvoti, jis vakare 
kanlorinėn trobon ir pasislėpdavo vienoje išei
namųjų vietų. Kadangi jis bijojo atsigulti, nes 
pamalę jį gulint, galėtų išmesti laukan, tai jis 
per naktį sėdėte persėdėdavo, o kati užmigęs ne
nupultų nuo sėdynės, tai jis turėdavo kišeninį 
virvę, įkuria prisirišdavo.

Ir ve, kokia nauda iš tokios pasakos? Petras 
nei girdėt‘nenorėjo apie tokius žmones! Jam 
norėjos išreikšti pasibiaurėjimas; bet jis, žino
ma, žinojo, kad jis turi tą paslėi)ti»- Jis tik susi
juokė ir sušuko, - - Vispgalis Kristau, Duganai, 
ar tu negali <luoti mums ko-nors prajuokina
mo? Gi tu nemanai, kad Socialistų dalykas yra

įeidavo kokion

taip persisunkęs luomi, kad jis apie nieką kitą I surasti vaistas nuo svaiginimęsi papročio, ar ne 
nei galvoti negalėjo. Jis, būdavo, pasakoju apie'čia tikrai ne peklines sistemos kalte.

u *
_________ _■

Duganas nusišypsojo savo karčiausiu šiepu- 
Hu. — Aš norėčiau žinoti, ar šiandien yra kokis 
sielvartas pasauly, kuris nebūtų palaikomas pel
no sistemos! Ar tu manai, kad svaigmens patys 
parsiduoda? Jei juose nebūtų pelno, tai ar jie 
be gydytojų butų pardavinėjama kam-nors ki
tam? Norėčiau žinoti, iš kur tu ištraukei savo

Petras pasiskubino smukti atgal. — O, taip, 
aš tą žinau. Bet ve, mes čia uždaryti kalėjime 
dėlto, kad mes norime permainyti dalykus. Ar 
gi mes neturime teisės pasilsėti būdami čia?

•Poetas pasižiurėjo į jį pelėdos rimtumu. Jis 
papurtė galvą. — iNe, — tarė jis. — Tik dėlto, 
kad mes aprūpinti ir jaučiamės kalėjime gerai, 
ar įmes turime teisę užmii-šti skurdą tų, kurie 
yra lauko pusėj?

Kiti juokės; bet Duganas visai nemanė juo
kus jiasakoli. Jis palengva atsistojo ir ištiesęs 
rankas, lyg kad aukodamas save, pareiškė:

— Kol yra žemutinė kla^č, tol aš esu joj.
— Kol

jame. '
— Kol

nesu liuosas.
Paskui jis atsisėdo ir užsiėmė burną ranko

mis. šiurkšlųnu grupe sėdėj nei žodžio neištar
dami. Ant galo švedas jūreivis Gusas, tur būt 
jam nesmagu buvo, kad Petras buvo per skau
džiai subartas, prabilo bailiai: — Draugas Gud
žas jau antru kartu kalėjime sėdi.

yra kriminalis elementas, tol aš esu

bent viena siela yra kalėjime, tol aš

k(Bui daugiau);

i

svarbiausia, sutartyse, daromo
se su tų valstybių valdžiomis, 
yra numatoma, kad sutartis 
gali būti išplėsta Rusijos at
žvilgiu. Pavyzdžiui, vėlei susi
siekimas oru. Numatyta, kad 
orlaiviai gali lekioti, jei bus su
sitarta su Rusais, į Petrapilį ir 
Maskvą. Tokių pavyzdžių bu
tų galima pririnkti daug. Vo
kiečiai čia, žinoma, niekuo 
nekalti: tai yra jų gyvenimo 
būtinybė, neišvengiamas reika
las bendradarbiauti su Rusija. 
Bet iš tos kombinacijos seka 
didelis, ekonominis, ypač poli
tinis pavojus Pabaltjurio vals
tybėms, ir ypatingai Lietuvai.

Musų ekonomistai, ypač 
Amerikiečių visokios pramonės 
ir prekybos bendroves turčių 
visai rimtai dcl to pagalvoti.

Padegėlis Kasmatč.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakar įdėtame Laiške iš 
Miuncheno, pirmame stulpely, 
pabaigoj, tarp ketvirtos ir 
penktos eilutės praleista keli 
žodžiai — visa ištisa teksto ei
lutė. Tą vietą, pradedant 
penktąją eilute nuo apačios, po 
brūkšnelio, reikia skaityti taip: 
—“visa tai išstūmė vokiečių vi
suomenę iš visuomeninės va- 
gos” ete,



Dar ne vėlu

Chicago Telephone Directory
Telefono vartotojams

EDG wtr” turi būt ištaria

TVIRTAME

APSAUGOS SPINTOS

Talephiiudi

2200 N Clark... 
whse 4800 N Clark

Visuamenei ir Kny 
gn Leidėjams

Taipgi parduoda laivakortes, parūpina pasportus ir padaro 
įgaliojimus (Davicrnastis).

TOWN OF LAKE, CHICAGO, 
M. J. Damijonaitis, 
4559 S. Hermitage Avė., 
Tek: Boulevard 7078.
<į ♦ •

WAUKEGAN, ILLINOIS
A. S. Precinauskas 
760 So. Sheridan Road

WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1317 So. Victory Street, 
Tel. Waukegan 1306 It.

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas, 
10808 Michigan Avė., 
Tel.: Pullman 974.
KENOSHA, WISCONSIN 
J. Trakselis, 
464 N. Sheridan Rd., 
ROCKFORD, ILLINOIS
P. Kutro,
1012 S. Main St., 
Tel. Main 1726.

\ 958 - Drover 4186 
GYVENIMAS! 3813 S. Halited St.

Męs kalbame Lietuviškai 
dėt, išskiriant, Suba
ri 9 vakare.

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY

‘Edgevvater Oh Oh-Four Eight” 
‘Main Seven Thousand” 
‘Franklin Seveu Seven-Hundred 
‘Main Seven Oh-One Five” 
Franklin Two Two- Eight Six”

DR. A. R. BUIMENTHAL
Akiu Specialistai 

4649 S. Ashland Avį. 
Kamiu 47tk St.

1301 So. Morgan 
CMcafo, UI

•Severas
Cough Balsam

(Severo Bahamas nuo Kęsulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulj, padara kvie- 
pavirną lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžihti nbrmaližką stovp Di
desni bonkutę 50 centai, mažesni 
26 centai. Visose Aptiokose.

Pasiųsti Lietuvon savo tėveliams ir giminėms. Neuž
mirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų šventės 
būna jiems linksmos! Kol kursas pigus, siųskite jiems do
vanas pinigais, per: —

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

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

Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 iki 8 yak.

Tel.i Cinai 279

Canal 257
Naktini! TeL Danai BU8
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki < pe 
piet. 6 Iki 9 vakari. 

MadHlomia nue 9 iki 18 ryto.
1821 & Halsted St„ 

Kampai 18 ir Halsted St.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

Bell systcmos užduočia yrą nuolatinis metodos ir aparatų pa
gerinimas, kurie suteikia geresnį telefono patarnavimų.

Su užvedimu šio sumanymo, Illinois Bell Telephone Company 
yra pasiryžusi įsteigti mašinos pagelba susinėsimus (machine 
switching) Chicagoj.

Bėgy j to laiko, pakol ši permaina bus padaryta, kompanija 
nuoširdžiai kviečia publiką, kad prisidėtų pasekmingesniam šio 
pagerinimo įvykdymui.

Machine Switching telefonai bus panašus į dabartinius, tik 
skirtumas bus tame, kad prie kiekvieno telefono bus pritaisyta 
tam tikra rodyklė vadinama “dial”. Naudojant šitą dial, tame dis- 
friktp. kur bus įsteigta machine switching kiekvienas, norintis su 
kuo pasikalbėti, su pagelba šio dial, galės parodyti kokį numerį 
nori gauti.

Naujos systcmos vartojimas bus tokis, kad su dial reikės pa
rodyti pirmąsias tris raides vardo centralio ofiso ir numerį susi
dedantį iš keturių skaitlinių. Todėl bus reikalingą perkeisti sura
šą prenumeratorių numerius ir tūluose atvejuose patį numerį.

Permaina surašymo prenumeratorių yra daroma ne dėl to, 
kad įvedama machine switching, bet dėl to, kad yra reikalas, pa
lengvinimui suradime prenumeratorių vardų knygos surašė 
(directory).

Prenumeratoriai turės susipažinti su nauja formą vardų su
rašo pirmiau, negu machine switching bus įsteigta, todėl, šiąs tris 
permainas padavądijo Chicago Telephone Directoryj išleistam 
lapkričio mėnesyj, kuris pradėta išdalinti:

1. Trys pirmosios raidės visų centralinių vardų yra atspaus
dinta didelėms juodoms raidėms, atskirta mažu tarpeliu 
nuo kitų vardo raidžių.

2. Skaitlinė turinti mažiau numerių kaip keturis, (žemiau 
1000) yra pakeičiama pridedant nulius (oo); pavyzdžiui

“Edgewater 48” yra pakeista “EDG wtr 0048.”
3. Visos pavardės ir pirmas vardas firmų ir korporacijų at

spausta didėsėms raidėms.
Sekamas pavyzdis naujos formos vardų surašąs naujame 

Lapkričio direktoryj.

Telefanąjį Pullnr.'in 8$6
DR. P. P. ŽALLYS 

Uptpvys Dantistu
RumIijiA

(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Oripos). Kaina 50c. — Greitą 
pagalbą nuo kosulį duoda

Kalėdų Dovanas
iii',aiii isiiii!' * iiiiiiii iiiimmi iiiiii iiiiiii

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susiveik elektros dratus I savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
W. 471 h St. TeL Boulevard 1892 Chicago, DI.

Laivakortes parduodame į Lietuvą ir iš Lietuvos ant 
visų linijų. Laivakortės iš New York į Piiiavą $106.50, iki 
Rotterdam $100.00.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda savo 
šėrus po $7.00. Kas anksčiau* prisidės prie musų, daugiau 
pelnys. t

Važiuojantiems Lietuvon mes parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus gerai ir greitai.

Taipgi pranešame, kad pinigų siuntime ir kituose rei
kaluose; kam arčiau ir patogiau, malonėkite kreiptis į se
kančius musų skyrius: —

Important Changes 
in the November

SMiTH see also Smyth Smythė
AB gar 2500 N Halsted.. .DIV r^-0002
A C ofe 111 W.Wash..... .MAI n-7000

r 506 Oakdale Av............. LAKvw-030O
• eervants* teleph 4500 Bway.Ęt)G wtr-0048
A C & Co gr&provlllWWasl 

brokrg 332 S LaS . ' 
bmch 140 W VanB 
brnch 111 N LaS.

Kosulys ir persišaldymas.
Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti y vairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras

C1TIZENS STATE BANK
MELUOSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYM 

VIETINIAME BANKE.
S% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgai StH 

Chicago, I1L 
VALANDOS: Nue 8 U H ryta 

ir aue 5 iki p vakare.

LAK vw
EDG wtr
MAI n
FRAnkln
MAI n
FRAnkln 2286

Trečias vardų surašo pakeitimas yra tokis, kad pavardės 
firmų ir korporacijų išspausdinti didėlėms raidėms todėl, kad 
pagabiau butų surasti jieškomą vardą. Vardai visų prenumerato
rių taip ' pat yra, tik neatkartojama pavardės, jei surašąs rei
kalauja vieną kolumną, su vienoda pavarde, tuomet pavardė pa
antrinama antroje kolumnoje iš viršaus.

Kuomet dviejų ar daugiau prenumeratorių yra nevien vie
nokios pavardės, bet ir vardai, paveizdan “Smith” ir vardas “John 
E.,” tada vardai dedami pirmiau pagal gatvės antrašą, o gatvės 
sudėtos alfabetiškai ir jei abu antrasai ant tos pačios gatvės, tuo
met antrašai numerališkoj formoj. Kuomet prenumeratoriai yra 
dviejose vietose ar daugiau, tad vardai arba inicialai neantrinami.

Pirmasai ofisas pakeistas machine switching systemon, bus 
vadinamas “Central”, kuris kitą metą dar nežinomu laiku. 
“State” ofisas bus pakeistas pora mėnesių vėliau.

Prenumeratoriams patarnavimas teikiamas machine switch- 
ing ofisų bus nurodoma ypatiškai pirmiau, negu bus šis naujos 
systemos įrengimas prirengtu patarnavimui.

ri'.'i'rT.Iį ,|.J II. rr-

TąL Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS 

Gydytoju k GMrarcaa 
VALANDOS: »—12

Telephone Yardi 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Gydo visokiai ligas motam, vai
ki ir vym« Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vym ligas.

8259 So. Halsted

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street, 
Tel. Lafayette 263

Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad 
išparduodu savo visą biznį didžiai nupigintoms 
kainoms — daug pigiau, negu svholesalio ver
tės. Turi būt išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, 
nes daug daiktų paaukausiu savo draugams 
už trečią dalį kainos, kurie su manim turėjo 
reikalą buvime tame biznyje per vienuoliką 
metų. Taipgi nepamirškite atsivesti savo drau
gus, nes pasirinkimas yra gana didelis, kaip 
tai: dąimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono 
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas 
tik gali būt aukso krautuvėj.

P. S. Parduodu visus kartu arba pavie
niai: 5 vvall case’ius, 5 shelvo-casius, 1 safe’ą, 
1 registerj, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įran

kius — varstotą laikrodėlių taisymo.

Kaip perkeitimas palytės jus
Didžiosios pirmosios trys raidės nedaro skirtumo ištarime 

centralio ofiso vardo, šaukėjas turi ištarti, kaip kad darė, centra
linių ofisų vardus pilnai taip, kaip kad dabar taria reikalaudami 
operatorės numerio. Pavyzdžiui — 
ma “Edgewater”, kaip kad pirmiau

Dabartis, pasikeitimas telefono naudojime yra tik pridėjimas 
nulių, kaipo padidina numerį, ir šaukėjui reikalinga duoti opera
torei ar kitai ypatai su pridėjimu nulių tokioje formoje, kur jie 
yra, kaipo dalį numerio.

Sekami pavyzdžiai nurodo pakeitimą vardų surašo, kokiu bū
du turi būt duodama operatorei ar kitai ypataj.

0300 say “Lake View Oh Three-Hundred”
0048 
700Q 
7700 
7015

.   i—■ ■.  u ■ i < —i <

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

tąsi Si. Halitod st„ CMcigi, m. 
kampai 18th St. 

Valandiii 9—12 ryto ir 1—1 yik. 
Phom Ganai 257

(Atsišaukimas iš Lietuvos)
Karas sunaikino ir išradę be

veik visus buvusius plačioje 
Žemaitijos apielinkeje knygy
nus ir ieškantiems rimtesnio 
knygos peno rašytojams ir šiaip 
darbuotojams nebėra kur pasi
semti sau reikalingų žinių, kuo 
papildyti savo mokslą.

įsteigtasis 1020 metais Aiau- 
liuosc Cenlralinis Valstybinis 
Knygynas pasistatė sau tikslu 
surankioti į vietą kuo daugiau 
knygų turto, kad platesnei vi
suomenei jis butų lengviau pri
einamas ir jos naudojamas.

Statydamas savo darbą pla
čiais pamatais ir turėdamas pa
spirties iš puses Valstybės ir 
Savivaldybių, Ccntralinis kny
gynas reikalingas dar paramos 
ir pačios visuomenės ypatingai 
knygomis ir šiaip įvairiais 

spauzdiniais, nes visų išėjusių 
iki šiol raštų nėra jokios gali
mybės surinkti liek dėl lėšų 

stokos, tiek dėl tų spauzdinių, 
ypač senesniųjų, nebuvimo rin
koje. Viena-kita skaitytoji 
knyga, dublikatas, brošiūra, at
skiras nebaigtas raštų tomas 
butų lengviausia auka, kny
gynui gi geriausi dovaną, nes iš 
jų susidarytų visos knygų krū
vos ir iki šiol paslėptasai dva
sios turtas taptų, visuomenei 
prieinamas.

Prašoma tad visų, kas turi 
liekamų knygų, pas ką jos nė1 
ra tinkamai apsaugotos, naudo
jamos ir branginamos siųsti 
jas adresu: Šiauliai, Valstybdnis 
Centralinis Knygynas.

Knygynui svarbios ir bran
gios visokios knygos, neskai
tant jų kalbos, turinio, pakrai
pos, didumo ir šiaip įvairus 
spauzdiniai (atsišaukimai, pla
katai, pranešimai, įstaigų, vei
kėjų, vietų ir k. fotografijos i) 
1.1.); ypačiai gi brangintini yra 
senovės raštai ir s|muzdiniai, 
knygų retenybei, inVliyvų do
kumentai, rankraštiniai laik
raščiai, almanachai ir 1.1.

Prašome tat visų, kas turi 
liekamų knygų ‘ar turi progos 
jų gauti iš kitų, pas ką jos nė
ra tinkamai apsaugotos, naudo
jamos ir branginamos siųsti jas 
Šiaulių Valstybiniam CcntralN 
niam Knygynui (Šiauliai, Kur
šėnų g-vė 30).

Šiaulių Valst. Ųentralinio 
Knygyno

Vedėja O. Bugailiškienė.

Tilephoni Vąo Būru 294
Ru. 1189 Independento Blvd. Chlcage

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistai Motcrikk*, Vyriilto, 
Vaiki ir viii chronilki ligi

PETER A. MILLER 
2128 West 22nd Street

Visuotinas Išpardavimas

Lithuanian Sales 
Corporation

3313 So. Halsted St., CHICAGO, ILL
Phone Yards 6062,

^DR. HERZMAN^M 
U HUSUOS

Pinikill nio 8412 So. Rilated St 
po No. 8311 So. Habtod St.

Herai lietuviam* fttnoma* pe/ Ei 
metu kaipo patyręs gydytojai, įhi- 
rurgai Ir akulerii.

Gydą aitriai ir ebren 
yyre, motom Ir vaUm. 
jaualis metodai X-Itay 
elektros priątalapa.

Ofisas Ir Labaratorijai 1125 W.
18th St., natoli Fiik St.

VALANDOS: Nuo plito, 
ir nue 0 iki 8 vai. Tikarab.

MBS. A. MICHNIEWICB 
AKUŠERKA

3101 B. Halited 8t„ kampu 81 gaC 
Viename name su Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baiguai AkU-

H lerijoi k o) egi 
ją; ilgai prak- 
tikavusl I’enn 

Iiilvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa- 

i tarnauja prie
gimdymo. Duo

gO kiose ligose ir

I kitokiuose rei 
baluose mo-

R terims ir mer- 
ginoma.

PINIGUS | LIETUVA
geriausiai siunčia

A. OLSZEWSKIS
3251 S. Halsted St.. y

CHICAGO, ILL.
Per 30 metų Olszewskis siųsdamas Lietuvon pinigus įsigijo 

geriausią lietuvių užsitikėjimą, todėl kad jų slystąs pinigus 
visada priduoda greitai, gerai ir nebrangesnėmis kainomis kaip

A nkln-7700
MAI n-7000 

.FRA nkln-2286 
...... MAI n-7015

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St 

ra cmu) nu
Ofise valandai i nue U ryta Iki 

8 vakare.
Braldendjai 2811 W. S3r4 8L

TeL Prospect 8486
>|'H " igBBs=g«weaDWMMaewwptak^

Severos Gyduoles užlaiko 
seimynoa sVęikaja.

V-* AV. F. SEVERĄ CO. <
CEDAR.R/KPIDS/ IOWA
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(Sausio 14

PRANEŠIMAS

Sveikatai ir Linksmumui

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
Riunllzmis Sausge'e

už

a

NAUDOKITE

4796
7026 
7093 
4238
4181

Ar Jum* Galvos 
NAUDOKITE

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

7256 
.. 7025 
"4273

4914

4

R. URBONAS 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473

DR. CHARLES SEGAL
Pratttikaol* 15

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., I labo* 

Chicago, Illinola
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ur

Tel. Austiu 737
DR. MARTA 

DOWIATT—SAS8.
Kųtik sugrįš* ii Californijoi

vii tęs savo praktikavimą p* N* 
1203 W. Harriao* St.

Valanda si 8—11 kasdieną Ir •—• 
vakare išskiriant nedlldioniva

NAUDOKITE
Uikilymtu *cvo plaukų tfraz

NAUDOKITE į^uffleS
Mžiaįlyinui jfahro* odo* sveikai ir kvariai 

naudokite

Rudes galima gauti visose aptiekose po 65o. bonkp, arba tiesiog 
iŠ išdirbčju per pašty už 75c. bonkęi.

F. AD. RICHTER & CO
3rd Avė. & 3Sth St.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

Didis Kalėdinis Išpardavimas 
Geriausios rūšies Pianų, Gramafonų.

Geriausis išsirinki
mas auksinių laikro
dėlių, daimantinių žie 
dų, perlų, lenciūgėlių, 
branzalėtų ir auksinių 
plunksnų.

Geriausia vieta pirkti dovanas dėl Kalėdų. 
Krautuvė atdara nedėliomis visą dieną.

Ar Dievas Sutvėrė 
Anglis Morganui;?

Kietosios anglys beveik išim
tinai randasi tik tam tikrose 
Pennsylvanijos dalyse. Jos yra 
neapsieinama gyvenimo reik
menim!. Taigi, jei, kaip žino
vai sako:

7256

NAUJIENOS, Chicago, III Subata, Gruodžio 10, 1921

Nauji lietuviški rekordai — kaina po 85c 
Komiški rekordai 

Gul šiandieną jau ant šieno ir 
Sveikas Jėzau mažiausia. 
Du Ubagu ir Ubagėlis. 
Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti. 
Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos 
Liūdna^ gyvenimas ir Kotelyje, 
laiškas nuo Barbutės ir Derybos 
Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesor 
Jaunavedžio pasiskundimas ir Pas tardytoj 
Girtuoklio metavonė ir Pasakos ir Stebuklą 
Jonas šmikis ir Maušaus kelionė. 
Medžiotojai 2 dalis.

7257
7092
4916
4795
4716
4646
4535
4475
4237
4180
4Q99 Jaunystės atminimai ir Referatas apie nosii 
1248 
1249

Velnias ne Boba 2 dalis.
Mano Palvis ir Bugaltara.

Indainavo M. Petrauskas
Piemenėlis ir Pavasaryj.
Spragilų daina ir Strazdelis.
Bernužėli Nesvoliok ir Eisiu mamai pasakyti.
Ant kalno karklai siūbavo ir šią Naktelę.
Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
Darbininkų maršas ir Sukelkim kovą.
Saulelė raudona ir Jojau diena.

Indainavo J. Butėnas
Gul šiądieną ir Sveikas Jėzau Mažiausia.
Noriu Miego ir Plaukė žąselė.
Padainuosim gražią dainą ir Našlys.
Linksma diena jau nušvito.

šokių muzika
Nedėlios rytą ir dėl musų.
Lietuviška polka ir Per virvutę.
Visi lipo ir Trepukas.
Rūtų darželis ir Jaunimo polka.
Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas.

Rekordų mažiau kaip 6 kitur nesiunčiame, prisiuntimo 
kaštus mes apmokame.

Kiekvienas apsilankęs į krautuvę su.kožnu pir^.
kiniu gaus dovaną atminčiai.

' JUOZAPAS F. SUDRIK,
3343 South Halsted Street, Chicago, III.

4415
4272
3796
3840 
2356 
2357
2358 
2393

irGeriausios rųšies laikrodėlių, auksinių ir daimantinių žiedų 
visokios rųšies auksinių retežėlių ir visokių vyriškų deviskų auksinių 
ir paauksuotų; gražiausi sieniniai laikrodžiai, visokių perlų, sidabri
nių šaukštų ir auksinių rašomų plunksnų, čia geriausia ir teisingiau^ 
šia vieta pirkti Kalėdoms dovanas, nes pas mane pigiau ir teisingas 
tavoras. Kiekvienas pa$ mane piikęs, bus užganėdintu, gaus savo 
pinigų vertės tavorą. Pirkit čia Kalėdų dovanas, o gausit labai gra
žų kalendorių 1922. Meldžiu atsilankyti visus pažįstamus ir draugus. 
Taipgi taisome visokius laikrodėlius už prieinamą Tcainą.

KAZIMIERAS BUDRIS
2103 South Oakley Avenue, 

Chicago, Illinois

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos
! 12th STREET -

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO. ILL,

dora sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodaml savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie

ną. Nedeliotnisnuo 10 vai. ryto iki 1 vai, po pietų.__________

KAS GERIAUSIA 
DUOTI KALeDŲ Dr. Vaitush, 0. D

Lietuvis Akių Specialistas
DOVANA

žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis.

Didelis finansininkų 
girnas turį monopolių 
tųjų anglių kasyklų;

Jei jis valdo taipgi
niąsias kompanijas, kurios pas
kaldo

susijun- 
ant kie-

svarbes

nius

kietąsias anglis;
jis valdo gelžkelius, ku- 
gabenania kietosios ang-

tatai, kietųjų anglių ka- 
savininkai ir kompanijos

Jei, 
sykių 
pardavinėjančios kietąsias ang
lis i.štikro nori aukštų gelžkelio 
kainų, kadangi jie yra užinte- 
resuoti jomis;

Jei septynios dideles kietųjų 
anglių kompanijos 1914 m. pa
dare pelno $29,000,000, o nuo 
1016 m. iki 1918 m. jų pelnas 
pakilo iki $55,000,000, vadinas 
90 nuošimčių daugiau;

Jei viena šitų anglis pardavi
nėjančių kompanijų, priklau
santi tam pačiam susijungimui 
moka metines dalybos 20 nuoš. 
o kita suorganizuota 1910 m. 
mokėjo 300 nuoš. dalybos ir 
be to turi dar 90 nuoš. savo 
įdėtinės mantos;

Jei gelžkelių kainos kietųjų 
anglių važtai buvo per didelės 
net ir pirma paskutinio jų pa
kėlimo, o dabar jos lygios api
plėšimui;

Jei susijungimo gelžkelių į- 
plaukos už kietųjų anglių važtą 
padaro nuo dviejų ir puses iki 
trijų kartų to, ką transportuo
to atsieina ir leidžia šitiems an
gliniams keliams baisias 
bus mokėti;

Jei šitas susijungimas 
troliuoja tris bertąinius
kietųjų anglių pagaminamos 
apšties, ir,

Jei susijungimą kontroliuoja 
J. P. Morgan ir kompanija,

Tai klausimas kįla, Ar Die
vas anglis sutvėrė Morganui?

Jei jis sutvėrė jam, tai ge
rai. Morganas turi teisę dary
ti taip, kaip jam patinka su sa
vo nuosavybe. Jei ne, tai

kon- 
visos

šalimo neskaitant?
—(Memphis Press).

T. Pullman 5432

I. SHUSHO 
ilUSERU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III.

OFISO VALANDOS, 
Nu* 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 
I vai. pe piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakare. Nedlliomi* nu* 10 vai 

valandos ryto iki 1 vai. pe pie*.
Telefone* Drevei 2880

Daimanto arba aukso
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.

Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt teisingą 
tavorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj. Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už 
teisingą kainą. i

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

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 atsitŲdmuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

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 galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidė* susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė, 
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. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daiktų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus instrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik 

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvy* Advokatai 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 10736 S. Wabash A v®.
Tel.: Pullman 4877.

Pasekmiųglausis Išradimas 
— nuo — 

PLIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 

odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken

kimą.
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmės užtikrintos — Egzaminavimas veltui. 

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

Žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankamai, modemiško laivo.

Red Star Line

North America Accordion 
Manufacturing Company.

Išdirbėjai geriausių 
ir lengviausių accor
dion, piano arba cro- 
matiškų. Geriausi 
pasaulyj instrumen
tai ir gvarantuoja- 
mi ant 5 metų. Tai
some visokios rųšies 
accordion. Specialia 
accordion mokinto

jas, duoda lekcijas veltui pirkusiam.
A. CIM’EL

772 DeKoven St., netoli Halsted 
Tel.: Hayhiarket 8777.

Išplaukia kas savaitę
S'amland) New York

Hamburgą.
Kroonland) New York
Lapland) Hamburgą 
Finland ............................
Zeeland ..................... -....

> American Line
12 
10 
29

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

Gruod. 17
Sausio 7 

Gruod. 31 
Gruod. 24

Gerk
South Side Beverage Co’s.

“MALT T0NIC”
yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniemsTai 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų. 
Pardavoja,

FREDERICK BROS, 
3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.'

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

b L? '

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausia medikalis patarimas kuris
“Ačiū gydytojui

išgydymą”.
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas Ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

85 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

1NSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

b

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 nedalioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

Mongolia) New York (Sausio
Minnekahda į (Gruod.
Manchuria) Hamburgą (Gruodžio 

Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

Chicago: F. C. Brown, We*t. Pas*. 
Manager. 14 North Dearborn St.

“MIZAR” 
KARALIUS' NAIKINIMUI 

REUMATIZMO
Gvarantuotos gy

duolės nuo skausmo 
rankose, kojose, pe
čiuose, strėnose, krū
tinėj ir šaltų kojų. 
Viskas bus panaikin
ta po dviejų kartų 
naudojimo mano gy
duolių. Kaina $6.00, 
įsigyti galima tik nuo 
išradėjo. Kreipkitės 
arba rašykit:

JOZEF S()R()K()WSKY, 
2424 W. Superior St., Chicago.

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Ave»

Vai. 1—2; 7-9 po piet

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St., 

Yards 2750

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgile, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus j senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų 

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, ILL

i

SKAITYKIT IR PLATINKIT

S'i

4537 S. Ashland 
At4 Chicago, III.

__ :___

ASHLAND 
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybš, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re- 
kordai.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinš maudynl
Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dieno* tik Utaminkala 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvia. 
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA, 
1657 West 45-ta gatvi, Chicago, IU. 

Telef. Boulevard 4552



Subata, Gruodžio 10, 1921
ir jų darbųmušus, išvaikius 

sutrukdžius ir tam panašiai.
Užvakar 40 vyrų ir 17 mote

rų liko suareštuota, bet teisėjas 
jų labai sunkiai nebaudė. O 
kiek suareštuota vakar, dar 
pilnų skaitlinių nėra paduota.

Sako, kad gal Jungtinės Val
stijos įsikiš į skerdyklų reika
lus ir bent kokiu budu privers 
darbininkus su darbdaviais su
sitaikyti.

Moters dar vis streikieriams 
gelbsti, daug keblumo policis- 
tams visokiais budais padary
damos. Jos, sako, daug atsitiki
muose tiesiog streikieriams va
dovauja.

Taigi abelnai imant streikas 
I eina sėkmingai ir darbinin- 

. ' \ ' Ikams, streikieriams, nėra ko
nėse \alstijose streikierių skai 'nusiminti. Jeigu streikieriai to- 

l’’ kios vienybes laikysis

CHICAGOS
ŽINIOS

Streikas eina sėkmingai
Kol kas skerdyklų darbinin

kų streikas eina labai sėkmin
gai. Yra spėjama, kad strei
kas ilgai nusitęs, nes darbinin
kai laikosi didelės vienybes ir 
susiklausimo streiko reikale. 
Pasak streikierių vado, Denni- 
so Laneo, skerdyklų darbinin
kų Chicagoje jau sustreikavo 
apie 22,000, gi visose Jungti- *• _ . _ v

Vt1

NAUJIENOS, Chicago, UI

P-nia ONA POCIUS

Chtcagos širdžių žavėtoja 

dainininke.

Pilname savo gražume ji pa
sirodys rytoj Birutės rengia
mame koncerte, kur ji tarp 
kitų dainų padainuos puikią 
naujų dainų apie lietų. Biru
tes koncertas įvyks Ameri
can Bohemian svetainėje, 

1440 W. 18-tos gatvės.

čius siekia nuo 53,000 iki 54,- hios vienybes laikysis L 
000. laigi beveik visi skerdy- e|gsį8 įr toliau, tai streiko lai- 
klų darbininkai, išskiriant visai „ėjimas bus jiems užtikrintas, 
mažų skobų dalelę, streikuoja. ,

ga- 
da-

be-

GERI PLĖŠIKAI.

Anų diena apsikinklavę įplė- 
ir tiriĮr^k*11* ol)sloj° betuvį gatvėj ant 

. i Bridgeporto ir paprašė jo pa
kelti rankas, šis atsake:

—(Kam dar man kelti ran
kas, kad aš ir šiaip galiu viską 
Jums atiduoti. Aš jau metai 
laiko kaip nedirbu ir daug pi
nigų su savim neturiu. Aš tu-

LIEPIA PERMAINYTI DAR
BO VALANDAS.

POLICIJA UŽGRIEBĖ DAUG 
OPIUMO.

Vakar rytų federaliniai 
vietos slaptosios policijos agen riu vieną dolerį ir laikrodėlį, 
tai įsilaužė į Chinų apgyventų jeigu Jus imsite, tai aš

1 * l ¥ i 4 4 /• CT* I T •« • v m rt I i iltį npenkių aukštų namų, 416 S. 
Clark gatve, ir ant trečio tų 
namų aukšto rado dešimtį di
delių dėžių opium, vertės nuo 
$10,000 iki $20,000. Jie ten su
areštavo keturiasdešimta chinų

savininkai priešintis' ilgai dar
bininkams negalės; ir jie 
trumpu laiku bus priversti iš
pildyti teisingus darbininkų rei
kalavimus. Tik, žinoma, darbi
ninkams reikia laikytis vieny
bės ir susiklausymo iki pat 
lui tokio, kokio jie. laikosi 
bar.

Vakar buvo rašyta, kad
veik visi kiti skerdyklų darbi 
įlinkai, būtent mechanikai pri-, ir vienų baltų moteriškę, pačių 
sidėjo prie streikierių, gi šian-1 vieno suareštuotųjų. Be to jie 
dien pranešta, kad gal prisidės rado ten dar treisdešimts bran 
prie jų ir vežikai (teamsters).; gių chiniškų pipkių ir dešimtį

i j uos 
Jums gražiuoju atiduosiu.

Plėšikai iškratė jo kišenius 
ir radę pas jį tiktai tiek, kiek 
jis jiems pasisakė turįs, jie iš 
jo nieko neatėmė ir jam pasa
kė, kad galįs be baimės eiti na
mon.

Paduota sumanymas permai- 
mainyli darbo valąndas vidur
iu iesty, nes, sako, tuomi palen
gvintų transportaciją, jeigu di
dmiesty dirbantieji darbininkai 
ne tuo patim laiku važiuotų į 
darbų ir iš darbo namon.

DARBININKAS BANDĖ NU
SIŽUDYTI.

liierių. tucLt bus jau visi tempo yeiishe©. Jie .viską kon-
dykly darbininkai susitrelkavę.' fiskavo.
Tokia streiko padėtim, beabe-! Tas namas, kur policija pa- 
jonės, streikieriai gali tik pa si- darė kratų, buvo aptieka.
džiaugti ir dar didesnės vieny- i Policija sako, kad dar pir- 
bes ir susiklausymo streiko i mas toks grobis jai pateko 
reikale laikytis. O streikas Ghicagoje, ir ji tuo yra pilnai 
trumpu laiku bus laimėtas, ir patenkinta.
tai taip, kaip darbininkai nori i 
jį laimėti, t. y. skerdyklų savi-!
ninkai bus neužilgo priversti iŠ
pildyti visus darbininkų reika-

Tečiaus abelna streiko padė
tis, t. y. atsižvelgiant j policijos 
pasielgimų su -streikierinis nei 
kiek nepagerėjo. Policija dar 
vis streikievius užpuldinėja ir 
tai dar su didesniu žiaurumu ji 
tai daro. Bet daug atsitiki- ‘ 
muose streikieriai moka elgtis ( 
ir tokiu budu neduoda progos 1 
policijai prie jų prisikabinti, J 
nors ši ir labai nori tatai dary-, 
ti

SAKOSI NEBUVĘS AREŠ
TUOTAS.

Žinioje apie Baltic Cdnsulta- 
j tion Bureau, kuri tilpo vaka
rykščiame “Naujienų“ nume
ryje, tarp kitko yra pasakyta, 
kad Juozas Česnavičiuėarešto 

‘‘ vo Šakalį ir Adutj. P-as Adutis 
tečiaus praneša mums per te- 

, lefonų, kad jisai nebuvęs areš
tuotas ir nieko nežinąs apie tai.

G’AL PASTATYS SARGYBĄ 
KELIUOSE.

Kadangi pastaruoju laiku pa- 
situilco It.bai daug m>i plf-S i 111 ų 

keliuose, taigi pavieto viršinin
kų galva H. C. W. Laubenhei- 
mer padavė sumanymų apgin
kluoti visus paviete kelius su 
125 doputiniais šerifais. Sako, 
jo sumanymas greitu laiku bus 
priimtas ir sargyba keliuose 
pastatyta.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ.

Ernest Samrad, 9 metų am
žiaus, liko užmuštas, kada jis 
Užsikabinęs ant važiųviančio 
traukinio nukrito prie 15-tos ir 
Solon galvių.

APIPLĖŠĖ APTIEKĄ.

Užvakar apsiginklavęs plėši- 
Policija kaip tik ir jieško kas įėjo į Wilsono aptiekę, 

kiais budais progų, kad 3101 Broadway, ir pagrųsinęs
kuodaugiausiai streikierių ap- tarnų pasiėmė iš registerio $65.

VOS NEUŽSINUODIJO GAZU.
Fred Harrison, 20 metų am

žiaus, andai rado įsikandusi ga 
zo įvadu miegantį. Matomai jis 
norėjo guzu nusinuodyti. Pa
šauktas gydytojas sako, kad jis 
gal mirs, nes perdaug prikvė- 
pavo į plaučius gazo.

AR JAU ĮSTOJAI MUSŲ

2c Kiiubas: Depozituojate 2c pirmą savaitę, 4c 
antrą savaitę ir tt, Į 50 savaičių $25.50

5c Kiiubas: Depozituojate 5o pirmąsayaitę^lOc 
antrų savaitę ir tt. ( 50 savaičių 
turėsite .......................................... $63.75 |[|
BH GAUSITE 3 NUOŠIMTĮ

ĮSTOKIT MUSŲ KALĖDŲ KLIUBAN ŠIANDIE

UNIVERSAL STATE BANĮ
3252 South Halsted Street,

Capital ir Surplus $250.000,00

Greitai ir gerai nusiunčia pinigus į Lietuvą.
Specialiai Pigus Kursas ant didesnių sumų.

Klauskite prie Langelio No. 8.

Lietuvos Pinigai eina Brangyn
DABAR DAR LAIKAS PASIŲSTI KALĖDŲ DOVANAS LIETUVON. 

u . SIŲSKITE ŠIANDIE.

Universal State Bankas

KALEDININ KLIUBAN?
Gali pradėti su bile suma—centais ar doleriais

MUSŲ KALĖDINIO KLIUBO PLANAS YRA PAGELBĖTI KIEKVIENAM 
LENGVIAUSIU BUDU SUTAUPYTI PINIGUS BILE KOKIAM TIKSLUI. KA
LĖDOMS, VAKAC1JOMS, APMOKĖJIMUI TAKSŲ, INŠUR1NIMUI, MORTGE- 
Č1AMS IR KITIEMS REIKALAMS.

• *
Pasirinkit kuris geriausiai patinka: •

50c Kiiubas: Depozituojate 50c kas CO5S 
savaitę. Į 50 savaičių turėsite į/fcv>UU

$5.00 Kiiubas: Depozitui)jate $5.00 kas savaitę.
I 50 savaičių turėsite ....  $250.00

Ir Augščiaus

Joscph Milligan, 48 metų am 
žiaus, 623 W. Madison gat., 
darbininkas, bandė nusižudyti 
užvakar nurydamas chlioro- 
formo. Vėliau jį nuvežė pavie
to ligoninėn. Gydytojai sako, 
kad gal nebepagys. Norėji
mo nusižudyti priežastis, sako, 
yra vargingas gyvenimas.

pus į generalinį manadžerį sve
tainei gauti, bet laikinai lietu
vių kalbos pamokas sustabd
žius. Susirinkimas patarė ko
misijai visados laikytis unijos 
tvarkos ir svetainės 
kreiptis į nianadžerį, 
svetainės užžiurėtojų.

Balsavimu tapo 
balsų patvirtinta rinktoji ir no
minuotoji pereitame 
susirinkime unijos 
ateinantiems metams, 
yra šie broliai: pii 
Butvilas, jo padėjėjas Meisonas 
(Misėvičia), iždininkas J. Ka
tilius, nut. raštininkas P. Čepas.

Keikia pastebėti vienas daly
kėlis. Einant unijos konstitu
cija,^ balsavimai, kuomet renka
mi unijos viršininkai, turi būti 
slapti, bet čia, kaip visuomet 
pas lietuvius, balsuota viešai. 
Ir vėl: kitais metais, kuomet 
eidavo apkalbėjimas apie no
minuojamųjų kandidatų kom- 
petentiškumų užimti organiza
cijoj viršininko vietą, tie kandi
datai turėdavo pasišalinti iš sa
lės iki pasibaigs toks apkalbė
jimas. šiais rinkimais kandida
tų apkalbėjimas daryta atvi
rai, patiems kandidatams 
esant susirinkime.

gavimui 
o ne į

didžiuma

skyriaus

Išrinkti

Liet Darbininku Tary
bos Konferencija.

Chicagcs 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 p’rie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

North Side. — Utarninkals ir su- 
batonūs, nuo 3 iki 8 v. v. LiuosybJs 
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė., mu
zikos mokytojas VI. Voronec duoda 
smuiko lekcijas vaikam. Subatomis 
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt 
vaikai, griežiantieji kokiu nors instru
mentu, kad atidarius vaikų orkestrą.

— S. D.

Ketvirto Wardo Lietuvių Politikos 
ir Pa6. Kliubo prieinyetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 11, 1 
v. po p. Mildos salėj, 3142 S.. Hal
sted. Visi nariai malonėkite susirink
ti, svarbu.

Iš Lietuviu rubsiuviy 
mitingo •

2 d.,

vietų vietoj br. Levi no norčtįi 
nominuot lietuvį. Buvo pVfs^į- 
tomi net toki kandidatai, kurie 
ir anglų kalbos beveik nembka. 
Bet kad pristatomųjų nei vięį- 
nas kandiduoti ncapšieipe,'/. Itji 
Lietuvių Skyrius nenoriihfd<b 
nė jokio.

ISiscnio nominuojant

kopiunistiniai elementai labai 
spyrėsi, kad br. Galskis nebūtų 
nominuotas, betgi balsuojant 
jis vistik gavo reikiamų 
nacijai balsų skaičių.

Susirinkime, iš 1400 
narių Lietuvių Skyriaus 
vavo tik 109 nariai.

— Rubsiuvys.

Kliuho Jaunų Mergaičių Choro re
peticijos laikomos kas sekmadienį nuo 
12 v. iki 2 vai., Fellowship House 
svet., 33rd Place.

M. M. Yuodis, Prez.

nomi-

unijos 
daly-

Susirinkimų 
pirmininkas 
Perskaičius

Penktadienį, gruodžio 
rubsiuvių unijos Lietuvių 269 
Skyrius laike savo regulerinį 
mitingų unijos salėj prie Kobey 
ir North g-vių. 
atidarė unijos 
brolis V. Prusis;
protokolus ir laiškus nuo kitų 
darbininkų organizacijų ir at
skirų unijos narių sekė komi
tetų ir komisijų raportai. Ap-j 
v., t •• _____ r* *“wų, vvviuoi o iiivuus. Aureju 40 ni.švietos komisijos narys P. Pa6jo Kttun„ rt(L| i>anov8žiį ttp8kr.( 
Mankos pranešė, kad 'lietuvių 021 1
gramatikos pamokoms pradėti 
unijos salės užžiurėtojas atsisu
kęs duoti salę ir pataręs eiti pir 
ma pas unijos manadžerį gau
ti leidimų. Komisija nesikrei-

. .. ONA REKŠTIENĖ
Palaidota gruod. 6 d., 1921, Tautiš- 

. koše kapinėse. Amerikoje išgyveno 14 
'metų, vedusi 8 metus. Turėjo 28 m.

Šeduvos vaisė., Sidabravos par. Ūko 
Amerikoj tėvai, pusseserės ir pusbro
liai. šiuomi tariu širdingą ačių vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse, kai
po suteikdami paskutinį patarnavimą. 
Lai būna lengva žemelė. Ilsėkis mo
terėlę. Liekamo nuliūdę vyras S. Rak
štis ir sūnūs.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Pa&elpinis Kiiubas, laikys priefiinetinį 
susirinkimą sekmadienį, gruodžio 11 
d., 1-mą vai. po pietų John Engei 
svetainėje, 8720 W. Harrison St. Visi 
nariai ir narės atsilankykite, nes bus 
rinkimas naujos valdybos 1922 mo
tam®. Atsilankykite visi, kad nerei
kėtų bausmės mokėti. Atsiveskite ir 
naujų narių.

— Jonas Burčikas, Nut. Rašt.

Operetę “Kaminakrėtis” statys Dr. 
V. Kudirkos Draugija Naujų Metų 
vakarą, sausio 1 d. Meldažio salėj. 
Vaidins Laisvės Kanklių Pirmyn Miš
rus Choras, p. A. Kvedarai vedant.

— Rengėjai.

(Seka ant 8-to piulp.).

PASARGA PUBLIKAI.
Nuo seredos, gruodžio-Doę. 7, 

1921, visi motoriniais vežifnais 
važiuojanti ir neprisilaikanti nu
rodymų trafiko signalų stulpų 
ant Ashland ir Jackson bouleva- 
rų bus areštuojami ir visi tokie 
laužytojai patvarkymo bus per
sekiojami.

WEST CHICAGO PARK 
COMM1SSIONERS,

By John A. Pelka, Secretary.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd 8L 

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

“UžsisakyKit Case & Martino, 
Mince ir Pumpkinų Pajų atei
nančioms šventėms”

Padarysime 500 namu linksmais

Ateik į mus dirbtuves hrenčiŲ

jflEiX;' •«»■■■ ;.

JŪSŲ BUVĘS SENAS 
Prietelius Patarėjas

H.LEIBOWITZ
Dabar yra naujame biz

nyje visokios ryšies 
INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal į savo 

seną vietą.
1522 W. 12th Street, 

Chicago, III.

Nupirks didelį 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.

Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno 
1 BU I 

_ _ Ateikite pas mus

liri TlflJ JUH,i pasirinkime iš 24 rekordų, buu IiTI T! 81 
yri i ĮIJ adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu VrĮ |įj| | , 
■ v phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■ 1 Wl I.

parodysime gražiausių phonographų. 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- 
SIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch
1 1020 S. Halsted St., Chicago, III.

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

LIETUVIŠKI KALENDORIAI 1922

rw» r jym

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 apeciąlės kainos Kalėdų eglaitėms 
Šviesos.

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

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

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1711 West 47th St.

Tel.: Yards 413 ■
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Šį metą vėl išdirbau 2 nauju sieniniu kalendorių. Paveikslėlį matote — 
yra tai grynai lietuviški spalvuoti kalendoriai (ir mėnesiai lietuviški). Tai 
geriausia Kalėdų dovarįa saviškiams Lietuvoje.

Jie kainuoja abudu už 50c., 5 už $1. Turiu ir kitokių gražių lietuviškų 
kalendorių k. t. 3 kareiviai kelia vėliavą, Gen. Žukauską ant arklio, A. Sme
tonos paveikslą, Vilniaus reginys su “panie-panie,” Lietuvos ženklas su 
Himnu ir Vytautas sumuša kryžiokus ties Žalgiriu. Turiu ir kitokių daugy
bę no Hetuviš,kų gražių 'merginų ir kitokių. 5 kalendoriai už $1.00. Imant 
daug, duodu pigiau. Norintiems pardavinėti arba biznieriams dėl savo kos- 
tūmerių daug pigiau. Užmokestį siųskite įtampomis, doleriais, moncy or
deriais, ar čekiais, šiuo adresu: (46)

LITHUANIAN PRESS ‘
199 Nevr York Ave.» ;k , Nevari N. J.

Cnnninltn^AA I i/yii Venerališkų, kraujo,^odos, kroniškų, inkstų opecialistas Ligų * j;““ s° m*

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: Carai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant virinus Banko 
Va!.; 1—2;3« ir 6:30—8^0 P. M. 

Nedaliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone: Republic 805
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PRANEŠIMAI. APSIVEDIMAI.
NORIU SUSIPAŽINTI su mergina 

mylinčia šeimynišką gyvenimai. Gali 
būti nnšle ar gyvanašlė, bile tik ge
ro budo, ir tiek išvaizdos, nejuu- 
nesnė 25 metų. Aš esu 29 metų am
žiaus. Su pirmu laišku ir paveikslą 
prisiųskit. Atsakymą duosiu kiekvie
nai ir reikalaujant paveikslą grąžin- ’ U I «i»- Antoo TenflcStis, 8428 South 

Colomal Hali Sunday ni¥ht, Įku. ' •. H.,|stC(1 st, Chicugo-

(Tąsu nuo 7-to pusi.)

Juliun B. Arnold, son of Sir Edwin 
Arnold, wil) tell of his travels 
amongst the Moors, of Algeria and 
Tunis. The leeture will be illustrated 
with the wonders of the Orient, at

at 20 W. Randolph St. Ųucstion and 
discussion.

The James Psychic Research Society 
\vishes to announce that its next lee
ture will be held Sunday evening, 
Dec. llth, at 8:00 o’clock. Subject: 
Studies in Sex Psychology. Lccturer: 
Pro f. S. A. Hoffman. Place: 1537 N. 
Robey Street.

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNR 11 

grosernė. Parduodu greitai 
pigiai. Pardavimo priežastį 
tirsite ant vietos.

2956 So. Union Avė.

v 
ir 

pa-

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME.

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks panedėlyj, 
gruodžio 12 d., “Naujienų” name. Pra
džia 7:80 vai. vak. Visi Centr. Kom. 
nariai malonėkite susirinkti laiku, 
nes turime daug reikalų aptarti.

J. J. Čeponis, Sekr.
2640 W. 40th St.

Lietuvių Švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas sekmadienį, gruodžio 11, 7:30 
vai. vak., Raynr.’ond Chapel, 816 W. 
31 St. Bus ir muzikos-dainų progra
mas. Kviečiame publikų gausiai atsi
lankyti. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių D. S. Pašalpos 
priešmetinis susirinkimas bus laiko
mas sekmadienį, gruodžio 11, 2 v. po 
pietų, Zvviązek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes yra svarbių reikalų.

— Sekr. A. Shimas.

Bazaras ir Balius Lietuvių Moterų 
“Apšvietos“ draugijos rengiamas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 11 dienų 
Mildos abejose salėse, 3142 S. Halsted 
gvė. Salės atsidarys 4 v. po pietų, 
šokiai prasidės 7 v. v. Bazare bus 
išstatyta įvairių rankų darbelių ir 
virtuvės gaminių. Kviečiame publiką 
gausiai atsilankyti.

— Rengimo Komisija.

Pirmyn Mišrus Choras statys sce
noj keturių aktų M. Dundulienės dra
mą “Dvi Seserys“ sekmadienį, gruod
žio 11, M. Meldažio salėj. Pradžia 
lygiai 6:30 v. vak. Kviečiame publikų 
gausiai atsilankyti. — Choras.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieš- 
metinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, gruod. 11, 1 v. po pietų 
Malin*Jsko salėj. Dalyvaukit visi na
riai. Bus renkama nauja valdyba at
einantiems metams. Taipgi kiekvienas 
narys privalo šiame susirinkime už
simokėti visas savo užvilktąsias mo
kestis. — Valdyba.

Wwt Pullman. — SLA. 55 kp. su
sirinkimas įvyks gruodžio 10 d., 7 
vai. vak., J. Gruzdžio svet., 722 W. 
120th St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir 
m.

užsimokėti duokles už 1921 
— A. Statkus, RaSt.

Pirmyn 
no.ie “Dvi

Mišrus Choras stato sce- 
Seseri“ parašytų M. Dun

dulienės, nedėliojo, gruodžio 11, M. 
Meldažio svet. Pradžia lygiai 6:30. 

Kviečia visus Komitetas.

IŠSIRENDAVOJA kambarys 
labai parankus, tinkamas ve
dusiai porai, arba vienai ar 
dviem merginom. 2-ros lubos 
iš priešakio. Galima matyti 
nuo 12 iki (i vak.

3152 S. VVallace St.

PARDAVIMUI BUČERNft ir 
groserne, biznis išdirbtas, viskas 
įtaisyta pagal naujos mados.' 
ri būti parduotas -labai grei 
Atsišaukite į Naujienų ofisą 
No. 504.

PROGA VISAME GYVENIME, 
krautuvė su nauju staku, moteriškų 
drabužių ir tinkantis dry goods, tani 
būt parduota, nuolatinis pragyveni
mui pasidarymas. Geriausioj lietuvių- 
amerikonų amatninkystėj. Biznis visų 
metų dviems žmonėms. Prieinama 
renda. Pardavimo priežastis einu į iš- 
dirbystės biznį. Parduosiu prieinama 
kaina, kurie interesuojasi. Kreipkitės: 

8447 So. Halsted St.

PARSIDUODA RAKANDAI dėl šei
mynos visai nauji, geros skutos sek
lyčios setas, stalas, karpeta, mašinėlė 
šlavimui ir kiti daiktai. Parduosiu at
skirai ar visus kartu. Ant antrų lubų 
iš priešakio.

3454 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
Turiu gražiausių farmų ir namų 

Benton Harbor, St. Joseph ir kitose 
apielinkėse.

SIMON GAVRILAVIČIUS,
838 VVisconsin Avė.,

St. Joseph, Mich. (Tel. 530 W.)

PARDAVIMUI FRUKTŲ 
IR DARŽOVIŲ MARKE- 
TAS. GERA VIETA 
LIETUVIUI.

3244 S. Ilalsted St.

JIEŠKAU ŠEIMYNOS. Dykai 
pragyvenimas. Likau našlis. 
Elektros šviesa, garo šiluma, ga- 
su virti — tik už pridabojiiną 
namų. Atsišaukite: Balnonis, 

4600 S. Prairie Avė.

PARDAVIMUI BUCERNP. II 
groserne; visokių tautų koloni 
joj. Randasi gražioj vietoj 
Brighton Parke.

3965 Archer Avė.

'J ■' J-i- . < - L-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA MERGINOS AR 
moters namų darbui. Valgis, 
kambarys ir $9 į savaitę. At
sišaukite:

1730 So. Halsted St.
šiaurvakarinis kampas 18 gt.

PRIVERSTAS PAAUK 
88 notų grojiklį pianą, j 

gvarantuotas $235.00.
1404 N. Mayfield Avė 

Austin.

PARDAVIMUI BUČERNfi ir gro 
šerne arba mainysiu ant bile kokie 
kito biznio. 4 kambariai pragyveni 
mui, renda pigi, biznis išdirbtas pei 
daug metų; apgyventa lietuvių ir ki
lų tautų. Turi būt parduota j trumpi] 
aiką. Nemokantį darbo išmokinsime

J. K. Torozas, 4518 So. Wood St.

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

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY
1718 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖS 
rakandui (Fikturcs) už labai 
pigią .kainą. Atsišaukite po 6 v. 
vakare.

2256 W. 24-th St.

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Nuolatinis 
darbas, geras užmokestis. Atei
kite panedėlyj prisirengę dirbti.

IIARRY DRAY,
1447 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ IR MOTERŲ

PARDĄVIMUI Victrola, Vic- 
toro išdirbystės. Kaina $65. 
Atiduosiu už $30 su rekordais. 
Grafonolas mažai vartotas, 
kaina $150. Su rekordais ati
duodame už $65.

Phonographas naujas, vertės 
$125. Atiduodame už $15 
rekordais.

J. F. BUDRIK,
3313 South Halsted St.

SU

EXTRA!
Reikalaujam daug darbininkų be 

skirtumo lyties; butų geistina, kad tu
rėtų kiek kapitalo, bet ir be kapitalo 
bus galima gera darbą gauti. Nepa
mirškit, kad čia jumis laukia labai 
gera ateitis, nes mes tik-ką atidarom 
naują dirbtuvę ir išdirbinėsim naujau
sios rųšies mašinas malevoiim'ui, ko
kiu dar nebuvo ir nėra visame pa-

... . saulyj. Taigi, kviečiame atsilankyt
actuiiu Motery Dr-ja Apšvieta : pas miw jr patirt dalykai Iš kitu mie- 

1F. I kreipkitės laišku platesnių infor-
maciiu. Musų ofisas atdaras subatoj 
ir nedėlioi visa diena.
FOUNTAIN PAINT BRUSH CO.. 

1623 Blue Island Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI groserne lie
tuvių, lenkų ir kitų tautų ap
gyventa. Pardavimo priežastis

1639 W. North Avė.

mintų valgių bazarą sekm'adienį, | 
gruod. 11 d., Mildos salėj, 3142 So. 
Halsted. Pradžia 4 vai. po pietų. Vė
liau, 7 vai. prasidės šokiai. Kviečia
me visus dalyvauti.

— Komitetas.

PARDAVIMUI pienininko 
(I)airy) biznis. Išvcžiojame ir 
ant vietos parduodame. Yra du 
vežimai, vienas arkliu, 
trokas. Biznis išdirbtas

kitas
per

Dr-stės Meilės Lietuvių Amerikoj 
priešmetinis susirinkimas įvyks šeš
tadieni, gruodžio 10, 7:30 vv. papras
toj salėj. Bus renkama i__
valdyba, dėlto kiekvienas narys priva 
lo atvvkti į susirinkimų. — Iz. Wede- 
ckis, fin. rašt.

REIKALINGA JAUNA ŽENOTA 
pora dirbti ant ūkės, kuri randasi nc- 

_i___ , toli Chicagos, tik 26 mylios,
nauja ' būti suprantantys savo darbą.

• t platesnių žinių kreipkitės pas 
C. P. SUROMSKI, 

3346 So. Halsted St., Chicago.

Antanas Adomaitis, 
2211 W. 23-rd PI.

Turi 
Del

III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI PIANAS.
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS 

Vartotas tik keletą menesių. Gera 
proga įsigyti brangų pianų už žemą 
kainų.

Atsišaukite:
S. V. VALANČAUSKAS.

3246 S. Ilalsted St.
VYRI)JIEŠKAU SAVO SESERŲ: ONOS 

ir Elzbietos Gluodenių; brolių, Kazi
miero ir Juozapo Gluodenių. Paeina 
iš Kuršėnų valsč., Šiaulių apskr. Jie ___ r ________ _______ ...................
patys ar kas kitas meldžiu pranešti.; Taxi-Čabs didelėn Taxi Co. Gali pa- 
NASTAZIJA GLUODENIUTfi, po vy-1 1 . . ‘.ZZ ; ____Ii . I.'.
ra čeputienč. 566 W. 18th St., Chicago kinsime važiuoti ir Taxi biznio. Nuo

VYRŲ REIKIA $IOFERIŲ, AMA- 
tninkų ir paprastų darbininkų dirbti GYVULIAI

DAUGYBE KIAULIŲ, DIDELIŲ
I daryti $125 iki 150 į savaite. ISmo-1ir mažU parsiduoda labai pigiai. Rei- 
kinsime važiuoti ir Taxi biznio. Nuo-! kia važiuoti iš miesto 119tos State St.

JIEŠKAU SAVO VYRO JUOZO 
Gustainio, kuris jau antras metas 
kaip išvažiavo iš Chicagos palikda
mas moterį su dviems kūdikiais ir po 
šiai dienai nežinia kur randasi. Jjs 
pats, ar kas jį žinotų malonėkite pra-1 
nešti. Ona Gustainienė, 1744 N. Hoyne 
Avė., Chicago, III.

latinis darbas. $400 kapitalo reika
linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. VVa- 
shington St. Room 525.

karais iki sustos, iš ten imkit Vincen- 
nes karus ir važiuokit iki Ashland 
Avė., iš čia eikit 2 blokus j North pas 
J. VValush, 117th St. & Ashland Avė.

PAJIEŠKAU JUZEFOS RASBA- 
dauskaitės, kuri pirmiau gyveno ant 

r irBridgeporto. Turiu svarbų reikalą 
prašau greitai atsišaukti.

MARIJONA PAUKŠTIENE, 
5146 So. Califomia Avė.

Republic 3189

JIEŠKAU Juozo Masalskio, 
Radvyliškio parapijos, AbariŠ- 
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti:

J. DIKŠA,
2714 Spring Alley, 

Pittsbuigh, Pa.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi

nos arba našlės lietuvės arba ruskės 
be vaikų, nejaunesnės 25 metų ir ne- 
senesnės 35 nvetų. Esu 34 metų. Pla
tesnes žinias suteiksiu laišku.

L. M.,
P. O. Box 514, 

Kempton, W. Va.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi
nos ne jaunesnės 20 metų ir nesenes- 
nės 27 m. Mylinti šeimynišką gyve
nimą, meldžiu atsišaukti. Platesnes 
žinias suteiksiu laišku.

J. B.,
P. O. Box 514, 

Kemptonj W. Va.

REIKALINGAS BUČERIS pa
tyręs savo darbe. Darbas ant 
visados. Atsišaukite:

ANDRIUS ŠIULMEISTRIS 
2559 W. 39th St.

REIKIA VYRŲ KATRIE YRA 
apsipažinę su žmonėms. Dar tik pir
ma proga tokia proga yra lietuviams 
pasiūlyta. Alga geras, nuolatinis dar
bas. Kreipkitės panedėlyi nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. General MGR. Room 
1010. 20 E. Jackson Boulevard.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
groseris. Biznis nuo senai išdirb
tas, prie 47-os gatvės į vakarus 
nuo Western Avė., lietuvių ap
gyvento] vietoj. Šaukite Rock- 
we!l 928, vak. nuo 7 iki 8.

PARDAVIMUI

PARDUODU BILIJARDINĘ 
(Pool-room) su 7 stalais, labai 
gera vieta, geras biznis. Tinka
ma vieta Adel barberio.

3953 So. Kedzie Avė.

EXTRA! EXTRA!
Didelis pianų išpardavimas tiesiai 

iš fabriko wholesale kaina. Pasinau
dokite šių proga. Užtikrinu tamis- 
toms sutaupymą nuo $200 iki $300. 
Galima matyt vakarais ir nedėliomis.

1900 W. North Avė., 
2-os lubos

PARDAVIMUI PLAYER PIANO 
turi būt greitai parduotas, 30 lietu
viškų rolls. Kainavo $700, parsiduo
da už $298. Atsišaukite į krautuvę.

J. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PUSE 
PEKARNES.

4530 So. Honore St.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
groserne ir bučemė Brighton Parke. 
Biznis cash, visokių tautų apgyven- ‘ 
ta. Atsišaukite tuojaus, kad nepavė
lavus. Priežastį > patirsite ant vietos. 
Kreipkitės Naujienos- No. 505.

PARDAVIMUI KESTAURANTAS 
ir namas užpakalyj, prie 22-nd ir 
Halsted Sts. Kaina $7,000; cash 
$2,500.

Saliunas ir 2 flatai viršuje, geras 
mūras, netoli 88-th and Wallace sts. 
Kaina $8,500. Cash $2,500.

Du namai ant loto 26-th ir Halsted 
Sts. $3,100. Cash $1,000.

7 kambarių muro namas, pigiai, 
$2,300 prie 38-os gatvės. $300 cash

Taipgi pabudavosime tamstai. Lotai 
South Side po $275 su šalygatviais, 
vandeniu suroms ir gasu, apmokėta. 
$50 cash ir $5 į mėnesį.

A. C. Krueger reikalingi darbinin
kai. Klauskite MR. KELLER.

58 W. Waahington St.
Tel. Dearbom 2036

PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ 
• vietoj, biznis gerai eina. Lystas ant 

0 5 metų, 3 ruimai pragyvenimui, už
pakalyj namo didelė barnė dėl autor 
mobilių. Pigi renda. Parsiduoda su 
fixtures. Parduodu dėlto, kad važiuo- 
ju į Lietuvą.

6026 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, maišytų tautų apgy
venta. Atsišaukite J. Miliauskas,

- 1730 S. Union Avė., arba 4107 
i S. Ashland Avc. Tek: Boule-
- vard 2736.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
saliunas, darąs gerą biznį — fixturcs 
ir cigaretams case; 5 metų lysas, vi
sokių cigarų, cigaretų ir tabako. Taip- 

[ fi cigaretų laisnai. Galima viską per
žiūrėti.

1 SAM’S
Kampas 19-os, 1840 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERI 
rakandai (fixtures) su keturiais pra
gyvenimui kambariais. Lystas 8 me
tų, biznis gerai išdirbtas, geroj vie
toj, tarpe dvięjų dirbtuvių. Aplink vi
sokių tautų apgyventa. Didžiausis gat- 

| vekarių privažiavimas iš visų miesto 
dalių. Apart biznio, yra geras Ice 
box, tinkamas bučernei, grosemei ar 
saliunui. Viskas parsiduoda labai pi
giai. Kas pirmesnis, bus laimingesnis. 
Priežastis pardavimo, savininkas turi 
kitą biznį. Vieta:

2607 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis gerai eina. 4 kambariai pra
gyvenimui, pigi renda, tik $15. 
Lystas iki Liepos men. 1922 m. 
Parduosiu pigiai už tiek, kiek aš 
esu mokėjęs. 5363 Shields Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir restauracija. Biznis gerai iš
dirbtas, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta, prie gelžkclio 
stoties. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

4914 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU na
mu ar be namo. Namas mūrinis 2 
aukštų, ant 2 lotų, su naujausios ma
dos įtaisymu, elektros šviesa ir garu 
šildoma. Nauji fixtures. Priežastį 
pardavimo patirsitę ant vietos.

535 W...;36tk St.
'PARDAVIMUI ’ SALIUNAS SU 
barais ir visais įtaisymais: lietuvių 
airių ir vokiečių apgyventa, arti 
dirbtuvių; 4 kambariai pagyvenimui. 
Pardavimo priežastį, patirsite ant vie
tos. Atsišaukite ^Naujienas, po No. 
502.

PARDAVIMUI saliunas labai 
pigiai; gera vieta, tarpe dirb
tuvių, visokių tautų apgyven
ta. Turi būt parduota į trum
pą laiką.

1528 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai 
pigiai. Važiuoju Europon. 
Randasi arti White City Park 

503 E. 63-rd St.

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis išdirbtas, parduotki pigiai, 
nes išvažiuoju iš Chicagos. At
sišaukite:

3901 Federal St.

PARDAVIMUI saliunas ir restau- 
rantas su visais saliuno ir restauran- 
:o fixtures. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Pardavimo priežastis, per daug 
turiu biznių, arba jieškau teisingo 
bartenderio. Atsišaukite gteitu laiku 
pirkėjas arba barkvperis.

GEO. M. CHERNAUSKAS, 
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
visokių tautų apgyventa vieta, 
senas biznis. Turi greitai par
duoti.

1437 So. Morgan St.

RAKANDAI J
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- i 
pa, davenport, rankomis malevoti pa- ' 
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- 1 
va springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausią 1 
grojiklis pianas, ukelele pridedama, 
modelio 1921 su roliams Šėpute ir ant 
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bargeno.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI DEL 
5 kambarių. Krantinės ir vidurinės se
tai, 3 lovos, 3 kamodos, pečius Vic- 
trola ir kitokį daiktai. Mažai dėvėti. 
Parduosiu kartu ar po vienų. Matyt 
galima bile kada ant 2-rų lubų.

822 W. 37th PI.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
visai nauji, tik vieni metai var
toti. Galima matyti bile laike.

4500 S. Marshfield Avė.

ANT IŠMAINYMO beveik 
naujas mūrinis namas 4 pagy
venimų, visi naujos hiados įtai
symai; mainysiu ant mažesnio 
namo arba kokio biznio. AtsiŠau
kit pas: Szemet & Lucas, 4217 
Archer Avė.

Gražus naujas mūrinis namas 2 fla- 
tai po 5 kamb. garu apšildomas, 30 
pėdų lotas. Flatai ištaisyti Up-to-date. 
Namas pabudavotas 1918. Maudynės, 
elektriką ir visi parankumai. Remtos • 
$130.00 į menesį. Kaina tik $10,000. 
Randasi arti 60tos ir Albany. Geriau
sia vieta gyvenimui ir proga pada
ryti pinigų ateityje. Priežastis parda
vimo savininkas išvažiuoja Lietuvon.

Del platesnių žinių atsiŠaukit ypa- 
tiškai pas

FABIONAS IR MICKEVIČIUS . 
809 W. 35th St.

ruimų pa
tik vartoti, 
kambarius.

kiekvieną

PARDAVIMUI 4 
kandai, 4 mėnesiai 
Galima paimti ir 
Parduosiu atskirai
daiktą. Turiu apleisti miestą.

A. Jurgutavičia, 
3213 So. Limo St. 2 lub.

PARDAVIMUI TRIJŲ ŠMO- 
tų mahogany lendrinis velour 
seklyčiai setas, taip kaip naujas 
ir viena įrengta lova. Tikras 
bargenas. Kreipkitės nedalioj.

3415 So. Ilalsted St.

EXTRA, parduodu ar mai
nau namą Chicagoje. 
mainyti ant bučernes, 

j nes, saliuno arba kito 
biznio. Atsišaukite.

j 920 W. 34-th St.

grosor-
kokio

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TURIT SKOLININKĄ?

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

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

AUTOMOBILIAI
rARDAVIMUI 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.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St. ' 

Phone Yards 6296
Perkame . ir parduodame prapertes, 

taipgi tnainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pa s i skyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus.. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komnnnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

MOKYKLOS

MOKINKIS

NAMAI-ZEME.
NAUJA MEDINE cottage, 4 kam

bariai ir maudynė. 60x125 lotas; elek
tros šviesa, eonerete fundamentas ran
dasi 6046 S. Kildarc Avė. Kaina $3,- 
550 — lengvi išmokėjimai. Taip-gi ki
tas namas 6049 S. Kildare Avė. 6 
kambarių, karšto vandenio šiluma, 
elektros šviesa, 90x125 pd. lotas daug 
vaisingų medžių, vištininkas. Kaina 
$6,200. Mažas {mokėjimas ir lengvi 
išmokesČiai. Kreipkitės 6049 S. Kil
dare Avenue.

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
ant prapertės žemė su budinkais 12 
desincinų Lietuvoj. Prie tam randasi 
didelis sodas, labai gražioj vietoj. Ba- 
gužiškių kaime, šidlavos valsč., Ra
seinių apskr. S. F. Shinrkus, 3066 E. 
92nd St., 8-as aukštas Union Bank 
Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
bungalow prie 5353 So. Mead 
Avė. Lotas 164x125. Viskas mo
derniškai. Parduosiu ant lengvo 
išmokėjimo. Atsišauki t jai inte
resavo j i, ant to antrašo:

3507 So. Francisco Avė.

Gerame stovyj namas 2 flatai po 
5 kambarius, 1 flatas 4 kambariai, ir 
3 flatai po 3 kamb. Randasi arti Au- 
burn Avė., ant Bridgeporto. Remtos 
atneša $61.00 į mėnesį. Kaina tik 
$5,000. Įmokėjimas pagal sutarties.

FABIONAS IR MICKEVIČIUS 
809 W. 35th St.

DIDELI BARGENAI NAMŲ 
IR FARMŲ.

Mūrinis 2 aukštų ir beizmantas 2 
pragyvenimų namas po 5 ruimus, 
elektra, vanos. 4 metų senumo, Brigh
ton Purk. Kaina $7,000.00.

Mūrinis namas 3 lubų aukščio ir 
beizmantas, 3 pragyvenimais po 6 
kambarius su vanomis. Namas taip 
kaip naujas. Kaina $6,500.00.

Mūrinis cottage 2 pragyvenimų. 
Kaina $2,500.00. <

Mūrinis cottage 2 pragyvenimų. 
Kaina tik $2,000.00.

Mūrinis namas, 2 lubų aukščio, beiz
mantas ir mūrinis cottagė užpakaly
je po 6 kambarius, elektra ir vanos. 
Rendos neša $90.00 į mėnesį. Kaina 
$7,000.00.

12 flatų modemiškas naujas mūri
nis kampinis namas. Rendos $6,000 į 
metus. Snvininkas išvažiuoja į Cali-- 
fornijų dėl sveikatos. Turi būti par
duotas tuojaus už $22,000.00.

FARMOS
5 akerių farma ir naujas bunga- 

!ow prie pat bulvaro, 15 mylių nuo 
Dhicairos. "

1 akerio farma ir naujas bunga- 
ow, taip pat 15 mylių nuo Chicagos, 
jrie bulvaro.

240 akerių farma, puikus budinkai, 
risi tarmiški įrankiai, 25 karvės, 3 
irklini, 1 traktorius, visas dvarskas 
išvedimas. Farma verta $25,000, pnr- 
luosiu už $15,000.00 iš priežasties 
igos moters.

Taipgi turiu ir kitų sjera farmu ir 
'armeliu Chicagos apięlinkeje. Del 
datesnių žinių atsiŠaukit j 
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St., Chicago, 111.

Pardavimui bizniavęs namas arti 
lalsted ir 35tos, Storas ir pagyve- 
imvis ant pirmo floro ir 2 nngyve- 
imai ant antro floro: elektriką, ir 
iti parankumai. Kaina tik $6.500. 
mokėjimas pagal sutarties. Atsišau- 
it vnntiSkai tuojau prie

FABIONAS TR MICKEVIČIUS 
809 W. 35th St.

PASINAUDOKITE PROGA
Pardavimui mūrinis namas, 3 auk- 
ų, 2 flatai no 6 kambarius, 2 flatai 

no 4 kambarius, ir Storas su kenvk- 
a. Elektriką, vanos, rendos $120.00 į 

mėnesį ir patys rendoriai turi deko
ruoti savo fintus. Reikia įmokėti tik 
$2,000 už likusius savininkas duos 
mortgečių. Priežastis nardavimo se- j 
natvė. Kaina tik $9,000. AtsiŠaukit 
ypatiškai pas

FABIONAS IR MICKEVIČIUS 1 
809 W. 35th St.

IR VĖL BARGENAS
Pardavim-ui arba mainymui 2 auk

štų, 3 pagyvenimų namas, kuriame 
randasi saliunas su barais ir visais 
fixtures. Minėtą namų mainysiu ant 
bučernės, automobilio arba loto. Taip
gi, turiu visokių bargenų namų, lotų, 
visokių biznių hei farmu. Mainau ant 
miesto praperčių. Norinti būti laimin
gais, atsišaukite.

COOK COUNTY REALTY CO., 
3251 S. Halsted St. 

Klauskit W. Kriščiūno.

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. 3402 S. Halsted St.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
ant didesnio namo 4 pragyvenimų mū
rinis namas, 6, 5 ir 4 kambarių. Ren- 
dos neša $70.00 į mėnesį. Kaina $7.- 
500.00. Perkant reikia įmokėti tik 
$500.00, o likusius kaip rendą kas mė
nesį. Nanras randasi labai puikioj vie
toj. lietuviškoj kolonijoj netoli baž
nyčios.

Del platesnių žinių kreipkitės prie 
C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St.

FARMA ANT PARDAVIMO WIS- 
consinoje. —r 180 akerių: 80 skėrių 
išdirbtos, kita lengvai ra Įima išdirb
ti. Ant famws yra reikalingos trio- 
bos ir sekantis skaitlius gyvuliu: 7 
melžiamos karvės; keturi veršiai; 3 
arkliai, keletas kiaulių ir vištų. Trum
pai sakant eik ir gyvenk ant įkės 
be jokio cento pridėjimo. Atiduoda 
labai pigiai ir ant lengvi} sąlygų. Sa
vininkas gal ir mainytų ant miesto 
propertės. Adresas:

2528 W. 45th Place, 
2nd floor rear

Pardavimui namas ant Commercial 
Avė., geriausioj vietoj; Storas ir pa
gyvenimas ant pirmo floro ir 2 pa
gyvenimai ant antro, elektriką ir vis
kas geriausiame stovyj; 2 karų ga- 
radžius gale loto. Rendas $80.00. Kai
na tik $6,500. Reikia įmokėti $2,500. 
Priežastis pardavimo savininkas ap
leidžia miestų.

FABIONAS IR MICKEVIČIUS 
809 W. 35th St.

PARDAVIMUI SPAUSTŲ PLYTŲ 
moderniška bungalow. 5 kambariai, 
labai šviesus. Priekio porčiai sietu 
apdirbti, užnakaliniai porčiai aptver
ti, kietmedžio trimingai, gražiai iš
taisyti, cemento skiepas su ameriko
niško karšto vandenio šildymo syste- 
ma. Didelis jardas su daržu, garad- 
žius su elektro Šviesa. 1 blokas nuo 
gatvekarių stoties, 3 blokai nuo C. 
B. & Q. stoties. Turi būt greitai par-* 
duota. Parduosiu už $5,500, su $2,000 
{mokėjimo. Likusius $36 į mėnesį, su 
palukių. Lietuvių apgyventa vieta.

2729—63rd Ct., Berwyn, III.
Phone Bervvyn 1255 R

PARDAVIMUI. — Bargenas kaip 
kam. 3 flatų mūrinis namas 2-5 kam
barius flatai ir confectionery krautu
vė su 3 kambariais. Namas 5 metų 
senas. Kaina $8,500, Brighton Parke.

Pardavimui 3 kambarių cottago su 
ekstra lotu, pigiai $1,500.00.

Pardavimui geras lotas už pusę 
kainos, Brighton Parke. Kaina $250.

KODYKOWSKI, 
4265 Aiicher Avė.

PARDUODU FARMĄ, LABAI GE- 
ra žemė, 40 akerių lllinojaus vai. su 
mašinoms, gyvuliais ir padarais. Par
duosiu pigink arba mainysiu ant na
mo ar kokio biznio.'

J. BAGDONAS,
4516 Fairfield Avė.

TURIU PARDAVIMUI VIENĄ 
lotų lahai geroj vietoj ant kampo 
dviejų bizniavų gatvių Western Avė. 
ir 46-tos gatvės. Aplink visur apgy
venta, vieta tinkama dėl visokio biz
nio. Kas nori geros vietos dėl biznio 
tegul nepraleidžia progos. Tainpat tu
riu du lotus prie 38-tos ir Fairfield 
Avė., vidurį bloko netoli gatvekarių 
“barnės” kuriuos ir parduosiu, čia ne 
agento biznis. Pardavimo priežastį pa
tirsite pas savininką.

FRANK SABASTION, 
2158 W. 21st PI., 
Tel.: Canal 2932.

Dcsign ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

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

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P-Iės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikanvs.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ai 

vakarais.
• f

Specialės 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.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

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

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells SL 

Chicago, III.

Leveskio Mokykla I
PERSIKftLfi

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. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinls 
ekonomijos, pilietystės, dailiaralys- 
tės Ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.

, /Z


