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Dideli sumišimai Egyp= 
te ir Indijoj
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44 žmonės žuvo viesulo]
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Debsas aplanke prezidentę ir 
Daugherty

Dideli sumišimai Egypte.
Anglai prisibijo visuotino suki
limo. Siunčia daugiau kariuo
menės. 12 žuvo sumišimuose.

CAIRO, Egypte, gruodžio 25. 
•— Dideli sumišimai vėl iškįlo 
Cairo, į kur prisiųsta daugiau 
jurininkų ir iš kur Anglijos 
valdžia pora dienų atgal ištrė
mė šešis Anglijos nacionalistų 
vadovus. Juos išgabenta prie
varta. Dar prieš tai, Anglijos 
valdžia turbūt prisibijodama 
galimo sukilimo, pasišaukė pa
galbon keletu karinių laivų.

Sumišimai prasidėjo prie- 
miestyj Gizeli, kur burys stu
dentų užpuolė valdžios raštinę. 
Tuojaus pašaukta iš Cairo dau 
giau kariuomenės, kuri atmušė 
studentus, penkis jų užmuš* 
dama ir 20 sužeisdama.

Po to sumišimai prasidėjo 
visame mieste. Tečiaus kariuo
menė stropiai veikė ir neprilei 
do sumišimams išsiplėtoti. Iki* 
šiol Cairo užmušta yra 12 egyp 
liečiu.

Apie didesnius ar mažesnius 
sumišimus pranešama ir iš ki
tų Egypto miestų, bet visur su 
mišinius nustelbianti kariuo
menė. Anglijos valdžia paskel
bė, kad sulig karo stoviu, viso
kie sumišimai bus stropiai mal 

. šinami ir kad kariuomenei yra 
įsakyta, reikalui atsitikus, šau
ti į žmones. Kariuomenė taip 
ir daro. ,

Beveik visos mokyklos Cairo 
yra uždarytos.

Mmloma, čia, kad pertrauki
mas/ derybų pereitų mėnesį 
tarp Egypto delegacijos ir An
glijos valdžios, veikiausia pa
gimdys čia tokių padėtį, 
kokia buvo Airijoje. Naciona
listų įtaka nuolatos didėja ir 
gali prasidėti atkakli Egypto 
kova už nepriklausomybę. Na- 
cfoiia b s 15 vadovai sako, kad E- 
gyptas yra pasiryžęs? kovoti 
sau nepriklaitsamybę net jeigu 
delei to priseitų stoti ir karan 
su Anglija.
Srtrnčia daugiau kariuomenės.

MALTA, gruodžio 26. — Čia 
stovi du anglų pulkai, prisiren
gę tuojaus plaukti į Egyptų.

Valdžia susirupinusL
LONDONAS, gruodžio 25.— 

Valdžios rateliai nė nebando 
paslėpti didelio susirūpinimo 
delei Egypto ĮMidėties. Jie visai 
nesitiki, kad dabartiniai sumi
šimai bus greitai užgniaužti.

Anglijos valdžia Egypte us- 
tojo visų sluogsnių paramos. 
Tečiaus nurodoma, kad ji da
bar yra geriau prisirengusi 
smaugti egyptiečius. Ten da
bar yra daug daugiau kariuo
menės, negu kad buvo pirmiau, 
taipjau visa valdžia yra paves
ta vienam generolui. Be to E- 
gypto kabinetas rezignavo ir 
nebus kam trukdyti anglų vei

kimo; vienų gi sultonų bus len
gva priversti nusilenkti.

Tečiaus niekas neapsiimu 
pranašauti kas dar gali atsitik
ti ateityje.

Anglai areštavo tuksian
čius indy.

Busianti paskelbta Indijos 
respublika.

LONDONAS, gruodžio 26.— 
Tūkstančiai Indijos nacionalis
tų tapo areštuoti laike pastarų
jų 24 valandų, iš priežasties 
rūstaus indų atsinešimo prie 
Valijos princo apsilankymo 
Calcuttoje, sako Central Nevvs v •_•žinia.

Indijos nekooperavinio šali
ninkai pasklbė boikotų besi
lankančiam Galenito j princui.

Indijos ministerija šiandie 
paskelbė, kad Indijos respubli
ka nėra paskelbta.
Paskelbs Indijos respublikų.
WASHINGTON, gruod. 26. 

— Pasak indų Amerikoje, Indi
jos respublika bus paskelbta 
šiandię visos Indijos kongrese 
Ahmedebade.

“Anglai sutraukė kareivius 
Ahmedebade, kad neleidus su
sirinkti pildomųjam komite
tui,“ sakė indų vadovas Ghose 
*'Bet aš nemanau, kad anglai 
galėtų neprileisti paskelbimų 
Indijos respublikos.

“Jeigu vadovai bus areštuoti 
pirm negu jie turės progų su
sirinkti ir nubalsuoti rezoliu
ciją, tada jie paskelbs savo 
balsų viešai, kada jie bus vel
kami į kalėjimą. Tai yra nc- 
formalis būdas atlikti dalykus, 
bet veikmingas.

“Ištikrųjų gi proklamacija 
jau yni pasirašyta vadovų ir 
tik laukiama formalinio ratifi
kavimo, arba tvarkiu budu for 
malintame susirinkime, arba 
mano minėtu budu.

“Sekamas žingsnis priklau
sys nuo anglų. Respublikoniš
koji Indija pradės veikti tai
kiai, bet jeigu Anglai bandys 
prievarta užgniaužti judėjimą, 
tada Indija pastatys spėkų 
prieš spėkų.“

Net ir Ghandi, ramaus ne- 
kooperavimo vadovas, pata
riąs tada griebtis už ginklo.

44 žmonės žuvo audroj.
Smarki audra pa’hėtė Arkan- 
sas. Miestelis sugriautas, daug 

žmonių sužeista.

NEW ORLEANSj gruod. 25. 
— 44 žmonės užmušti, daugy
bė sužeista ir didelių nuostolių 
pridaryta nepaprastai smarkioj 
vėtroj, kuri siautė rytinėj da- 
lyj Arkansas valstijos ir taip
jau palietė Mississippi ir Loui- 
siana valstijas, viską savo ke
lyj nuduodamos. Vielos nu
los nutrauktos ir jotis* susisie
kimas yra veik visai negali
mas. Iš žuvusiųjų 40 yra ne
grai.

Miestelis Spencer, La., tapo 
veik visai sunaikintas. Jame

žuvo mažiausia 7 žmones. 
Daug žmonių užmušta vėtros 
pasiektuose ūkiuose ir planta
cijose. |, 

Debsas aplankė prezidentą
Debitą paliuosuota tik Kalėdų 
ryte. Laikosi savo senųjų įsiti- 

tikinimų. Visi jį sveikina.

WASHINGTON, gruod. 26.
— Socialistų vadovas, senelis 
Eugene V. Debs, pagalios, tapo 
paliuosuotas. Paliuosuotas
pėtnyčioj ar subatoj, kaip kad 
buvo tikėtasi, bet Kalėdų ryte, 
nedėlioj. Ir jis išvažiavo nė į 
savo namus, Terre Haute, Ind., 
1x4 tapo pakviestas generalinio 
prokuroro Daugherty apsilan
kyti pas jį Washingtone, į kur 
ir geležinkelio bilietų jam duo
ta.

Kada jis ėjo iš kalėjimo, vi
sas darbas kalėjime apsistojo 
ir visi kaliniai jį karštai sveiki
no ir siuntė širdingiausius lin
kėjimus, nes buvo myliriau- 
sias kalinis visame kalėjime. Jis 
buvo jų mokytojas, globėjas, 
užtarytojas. Negrai, kuriais 
jis ypač globojo, verkė jį lydė
dami.

Įsėdus traukiniu, kaip tik 
žmonės ir darbininkai apie tai 
patyrė, visi bėgo jį sveikinti, 
visi norėjo pamatyti tų gerąjį 
senelį. Jis gi, nors ir sumen
kęs nuo arti trijų metų kalėji
mo, tebėra tiek pat geros šir
dies, tiek pat kiltos dvasios, 
tiek pat malonus, kokiu jis bu 
vo prieš įkalinimą.

Atvykęs į Washingtonų jis 
tuoj nuėjo pas prokurorų Dau
gherty su kuriuo jis ilgai kal
bėjosi. Paskui apsilanko ir 
pas prezidentų Hardingą, ku
ris jį tuojaus priėmė, nors bu
vo ir daugiau laukiančių pasi
matymo su prezidentu. Su pre 
zidentu jis kalbėjosi apie pus
valandį laiko.

Apie ką jis kalbėjosi su Dau
gherty ir prezidentu, jis tuo 
tarpu nesako. Išėjęs nuo prezi
dento jis tik pasakė:

“Aš niekad nebuvau kaliniu. 
Jie uždarė mano kūnų, bet ne
galėjo uždėti rankų ant to kas 
yra viduje manęs. Kada-nors 
brutalės valdžios patirs, kad 
jos negali uždaryti dvasios.”

Jis paliuosuotas tik sumaži
nus bausmę. Jis betgi prara
do visas piliečio teises, kurios 
gali atsteigti tik pilnas prezi
dento pardonas. Bet jis sako, 
kad pardono niekad neprašys, 
nes tai butų prisipažinimas 
prie kaltės, o jis nesijaučia kai 
tę papildęs.

“Aš nesu pilietis Jungt. Val
stijų, bet esu pilietis viso pa
saulio“, sakė jis. “Žmogus, ku
ris yra kalinys už savo įsiti
kinimus, yra visur geru pilie
čiu delei jo paties nuo Dievo 
paveldėtos soverenės. Vienati
nis žmogus,, kuris nužudo pi
lietybę, yra žmogus, kuris atsi
žada savo principų, abdikuoja 
savo vyriškumų ir yra aposta
tu savo idealams.“

“Kų jus veiksite ateityje?“ 
paklausta Dėbso.

“Tai priklausys nuo to, kiek 
ilgai aš išbusiu liuosas nuo kar 
Įėjimo,” atsakė senelis.

Jis buvo tiek pat gyvas ir 
veiklus kaip ir pirma, ir tik vė 
lai vakare apsireiškė pas jį nuo 
vargis. “Pasilsėkite”, kvietė jį 
draugai. “Aš visų laikg ilsė- 
jaus kalėjime“, atsakė jis ir 
prisirengė tuojaus važiuoti na
mo. Nors jis ir buvo pavar
gęs, bet panorėjo važiuoti pa
prastu dieniniu vagonu, kad 
sutaupius pinigų Rusijos badau 
jautiems. Ir tik dideliu drau
gų užsispirimu jis sutiko, pagar
bos, pasiimti vagone Įovą.

L. S. S. sveikina Debs?
CHICAGO. — Lietuvių Soci

alistų Sąjunga užgirdusi, kad 
senelis Debsas bus paliuosuo
tas dar prieš kalėdas, subatoje 
delei jo paliuosavimo, per savo 
sekretorių A. Žymontą pasiun 
tė jam sekamų pasveikinimo 
telegramų:
“Eugene V. Debs, Terre liau
to, Ind.

“Lietuvių Socialistų Federa
cija Amerikoje sveikina Jus

Jūsų paliuosavimo, kas ne delei
daro galimu jums vėl kovoti su 
ir už darbininkų klesų ir siun
čia širdingiausius linkėjimus 
linksmų Kalėdų. — A. Zyinont, 
sekretorius.“

Rusija šelps baduolius.
šelps baduolius per Amerikos 

šelpimo administracijų.

LONDONAS, gruodžio 26.— 
Iš priežasties derybų taip Ame
rikos šelpimo administracijos 
ir Rusijos prekybos atstovo 
Krasino, sovietų valdžia sutiko 
pavesti administracijai $10,- 
0(M),000 auksinų, kurie bus ad
ministracijos sunaudoti supir
kimui maisto ir grudų sėklų 
Amerikoje sušclpimui badau
jančiųjų Volgos apygardoje.

Sulig sutarties, pati sovietų 
valdžia išdalins už tų auksų nu
pirktą maistą, bot šelpimo ad
ministracija pasilaikys užtekti
ną kontrolę, kad užtikrinus, 
jog tas maistas tikrai atiteks 
badaujantiems.

Pasportai Rusijon.
WASHINGTON, gruod. 26. 

— Valstybės departamento 
patvarkymu, dabar vėl bus iš
davinėjami pasportai važiavi
mui Rusijon tiems piliečiams, 
kurie parodys tikrai svarbų rei
kalų jo lankymus Rusijoje. 
Bet apie kiekvienų išduodamų 
pasportą spręs atskirai rusų 
reikalų skyrius prie valstybės 
departamento.

Ikišiol važiuojantiems Rusi
jon amerikiečiams netik nebu
vo duodami pasportai Rusijon, 
bet ir buvo reikalaujama, kad 
prieš įvažiuojant Rusijon ame
rikiečiai paliktų visus doku
mentus ir pasportą pas arti- 
miausį konsulą. Delei to labai 
skundėsi amerikiečiai biznie
riai.

Žudo peonus.
BUENOS AIRES, gruod. 25. 

— 19 “banditų“ liko užmuš
ta ir daug sužeista, kada dau
giau kaip 250 jų susirėmė su 
kavalerija Vera Cruz teritori
joj. Sakoma, kad kareiviai 
paėmė belaisvėn 193 tuos peo
nus ir atėmė virš 2,000 arklių. 
Neramumai Vera Cruz distrik- 
te tebesitęsia ir valdžia siun
čia daugiau kareivių ir žanda
rų.

(Minimi žinioj banditai yra 
streikuojantįs laukų darbinin
kai — didelių plantacijų vergai 
-peonai, kurie nebepakęsdami 
biaurių sąlygų, pereitą vasarą 
sustreikavo ir kurie iki šiol 
streikuoja, nors bado verčiami 
tankiai būna priversti savo bu
vusius vergėjus — plantato
rius pulti.)

Sun pati nėra suimta plėšikų.
SHANGHAI, gruodžio 23. — 

Pietinės Chinijos prezidentas 
Dr. Sun Yat Šen praneša iš Wo 
llin, jog žinios, kad jo pačią 
suėmė banditai yra visai netei
singos ir yra tik išmislu ir 
propaganda jo priešų.

Didelis Rusijos deficitas. LietllVOS Žinios
RYGA, gruod. 26. — Mas

kvos žinios praneša, kad vald
žia paskelbė biudžetą už pir
mus 9. mėn., 1922 m., kuris ro
do, kad per tuos 9 mėn. defi
citas sieks 205,000,000 auksinų, 
rublių. Biudžeto projektu val
džia tikisi gauti 1,572,(MM),000 
auksinių^Yublių pajamų; išlai
dos gi sieks 1,877,(MM),(MM) auk
sinių rublių. Valdžia betgi ne
sako kaip ji tikisi padengti tų 
difecitą.

Neatnaujins Sacco-Van- 
zetti bylos.

DEDHAM, Mass., gruod. 26.— 
Nuteistieji pakorimui italų dar 
bininkų darbuotojai Nicola Su
eco ir Bartolomco Vanzetti 
vėl pralaimėjo teisme. Du jų 
reikalavimus, kad pirmesnis 
verdiktas butų atidėtas ir kad 
jų byla butų išnaujo nagrinėja
ma, tapo nuteisusio juos teisė
jo Thayer vakar atmesta.

Jis sako, kad nuosprendis 
buvo teisingas ir nebuvo jokių 
nereguliariškumų. Kaip ir pir
miau, taip ir dabar, kada at
sivesta nuteistuosius į teismų, 
visas .teismabutis buvo apstaty
tas tirštomis eilėmis policijos 
milicijos.

Iš streiko Omahoj.
Lietuvių streikierių susirinki
mai. Moterįs organizuojasi.

SO. OMAHA, Ncb., (Naujie
nų koresp.) — Skerdyklų strei- 
kieriams kovoti su streiklau
žiais pasidarė daug sunkiau, ka 
dangi streiklaužiai guli jau 
skerdyklose ir jų iš ten iškrap
štyti negalima. Kartais ir jie iš
eina į miestų, bet slapta, ir 
tai tik tada, kada nujaučia, 
kad apie skerdyklas nėra pikio 
tuotojų.

Dabar nuo gruodžio 18 die
nos streikierių susirinkimai yra 
laikomi pagal tautas. Į susi
rinkimus kviečiama ir kuni
gus, kad ir jie prisidėtų prie 
parėmimo streiko. Tų dienų 
buvo ir lietuvių susirinkimas, 
kuriame be streikierių dalyva
vo ir jų moterįs. Pirmininka
vo Andrius Ūkelis. Pirmiausia 
kalbėjo angliškai vienas unijos 
viršininkų, kuris ragino visus 
laikyties vienybės ir dirbti vi
somis jiegomis iki ateis pilnas 
laimėjimas. Po jo kalbėjo lie
tuvių kun. J. Mikulskis. Jis ir
gi kalbėjo angliškai. Publika 
pradeda nerimauti. Vienas jo 
parapijonų atsistojęs ir parei
kalauja, kad kunigas kalbėtų 
lietuviškai. Ret kunigas neduo
da negirdįs ir traukia ir toliau 
angliškai. Tik po geros valan
dos pradėjo kalbėti lietuviškai. 
Pasirodo, kad ir kun. Mikuls
kis turi už kų rūstauti ant 
skerdyklų ponų, nes kada jis 
ėjęs rinkti bažnyčiai aukų, tai 
jie davę jam du svarus muilo 
parapijonims burnų praustis. 
Jis taipjau ragino streikierius 
laikyties vienybes ir ypač lai
kytis organizacijos, nes be or
ganizacijos nieko negalima 
atsiekti.

Užbaigiant Ūkelis pakvietė 
moteris ir merginas prisidėti 
prie streiko ir kartu su vyrais 
pikietuoti dirbtuves. Re to 
organizuojama moterų ir mer 
ginų (batalionai, kur jos vienos 
laikys savo susirinkimus ir 
stos vyrams į pagalbą. Gera 
yra kad ir musų moterįs šiame 
darbe nė kiek neatsilieka nuo 
kitų moterų. —A. žalpys.

Šilingas paleistas.
KAUNAS, lapkr. 29. — Vy- 

liausybės atstovas prie Tautų 
Sąjungos Kontrolės Komisijos 
Ignas Jonynas praneša, kad 
lapkričio 28 dieną, Vilniaus 
lenkų ekspozituros viršininkas 
Lopato automobiliu atvežė į 
Širvintas p. Stasį šilingą ir 
įdavė Širvintų milicijos vadui, 
kad pasirūpintų p. Šilingų pa
siųsti toliau Kaunan.

NETEISINGI GANDAI.

WASHINGT()N, gruodžio 23 
dienų, (Liet. Inf. Biuras). — 
Varšuvos laikraščių paleista 
žinutė, buk įvyks Danzige tie
sioginės lietuvių-lenkų derybos 
dėl Vilniaus ir Klaipėdos, kaip 
praneša iš Kauno, yra be pa
mato.

Vilniaus Seimas ir gudai.
Vilniaus gudų katalikiško 

laikraščio “Krynica“ Nr. 32 įdė 
tas ilgas straipsnis dėl žadamų 
rinkimų į Vilniaus Seimą.

Nurodžius, kad žydų ir lie
tuvių visuomenė pasisakė grie
žtai prieš Vilniaus rinkimus, 
“Krynica“ rašo: “Jei bus kal
bos apie mus —* gudus, tai 
kaip mes į tų klausimų atsa
kysim. Atsakymas savaime 
peršasi — mes į rinkimus nei
sim.

Neisim į rinkimus todėl, 
kad negalim, neturim teisės ei
ti. Esamomis sąlygomis laisvi 
rinkimai negalimi, todėl nega
lima teisingai rišti musų gim- 

jtos Vilnijos laimės. Rinkimai 
skirti dirbtiniai išrautoj iš viso 
krašto daly. Patiems mums 
netiktų prisidėti prie to, kad 
mus į dalis skirstytų.

Paskutiniuoju metu gudai 
smarkiai terorizuojami.

Nekalbant apie lenkų karino 
menės sauvales ir paniekų mu
sų kaimiečiai dar daugiau ken
čia nuo lenkų administracijos: 
daug gudų mokyklų uždaryta; 
gudų mokytojai išvežti Kro
kuvon; konfiskuojami ir naiki
nami, paštu siunčiami gudų 
laikraščiai; vietos valsčių val

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
» 3210 So. Halsted St., Chicago, D!.

' - - ■ -—■— ------------------------------->

dybos organizuojamos taip, 
kaip geidžia lenkų dvarininkai; 
apimamos grynai gudų že
mės. . .t 1

Visi tie lenkų politikos žie
deliai gudą daro atsargų poli ti
kos darbe, kuri žada dirbti len
kai. Gražus praeity obalsis 
“lygus su lygu, laisvas su lai
svu“ jau nubluko ir pavirto 
nauju —• “tvirtas su silpnu.”

Tad aišku — ligi dabarti
niai lenkų santykiai su gudais 
pasikeis, tol nei vienas sąži
ningas gudų politikos veikėjas 
nepritars lenkų politiniems sie
kiniams. Gudai susilaikys nuo 
dalyvavimo rinkimuose.

Vilniaus Seimo balsas, suda
rytas iš vienų lenkų bus “bal
sas šaukiančio tyruose.“ Vil
niaus Seimas visai neturės jo
kios reikšmės ir Tautų Sąjun
ga nedrįs pripažinti jo nutari
mą.“

Vilniaus gudų laikraščiai 
“Bclaruksi Zvon“ ir Belarus- 
kija Vedamasci,“ perspausdino 
iš “Krynicos” šį straipsnį ir pri 
ridėjo prie autorio nuomonės.

(“Lietuva“).
[Laikraštis “Krynica“ jau 

uždarytas]. J

—Rinkimai į Vilniaus Seimą 
Generolas Želigovskis paskelbė 
lapkričio 30 dieną dekretą, ku- 
riuomi Vilniaus Seimas šau
kiamas 1922 m. sausio mėnesio 
8 dienų. Rinkimų Statutas 
dar nepagamintas. Jis jau ruo
šiamas iš žada būt paskelbtas 
netrukus.

Tremtiniai.
KAUNAS, XI. 21 (Elta). — 

Tretminių grąžinimo Skyriaus 
pranešimu, lapkričio 20 d. į 
Kalk unus atvyko tremtinių 
ešelonas, kur yra 349 Sibiro 
lietuvių, 81 žydų, 508 rusų, 57 
lenkų, 11 latvių.

f—... !"..... -........;...... ...... ......—..... ............ .. ........

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.
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•ditor P. 6rt<altta

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephona RooMvalt 8500

Subscription Rate*:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outalde of Chlcag*.
$8.00 per year in Chicage.

8c. per copy.
Entered aa Second Claaa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., ander the act of 
March 2nd, 1870.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•edildienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drort, 1789 So H ai s tad St., Chicago, 
Iii. — Telefonas) Rooserelt 8M0.

Uialmokijimo Kainai
Chicagoje — paltui 

Metams - . .. . - - - ---- $8.00
Pusei metų __  ... w 4.50
Trims minestams ...... 2J25
Dviem mėnesiams -----   1.75
Vienam nr.enasiui ---------  1.00

Chicagoje — per neliotojnsi
Viena kopija , .............. — 03
Savaitei .......    18
Minėsiu! ...___ _______________  75

no, jie nekovojo su krikščio
nimis demokratais. Jie ėjo 
su jais išvien.

Jie sudarė kartu su kleri
kalais valdžią, pastatydami 
ministerių kabineto prieša
kyje Dr. K. Grinių. Jie kar
tu su klerikalais rėmė val
džios užsienių politiką ir Vil
niaus klausimu ir visais ki
tais klausimais.

Gerai, kad bent dabar val
stiečiai su liaudininkais su
prato, jogei tolimesnis kleri
kalų rėmimas yra negalimas. 
Bet butų dar geriaus, jeigu 
jie ne tiktai šnekėtų apie ko
vą, o ir darbu parodyti, kad 
jie kovoja.

Liaudininkai juk dar iki 
šiol nėra atsisakę nuo koali
cijos su krikščionimis demo
kratais. Jų žmogus, Dr. K. 
Grinius, dar tebėra ministe
rių pirmininkas.

Suvienytose Valstijose aa Chicagoj,
paltu:

Metams .......................  $7.00
Pusei metų ........................      4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00
Dviem minesiams ■ ■ —- 1.50
Vienam mėnesiui — .75

Lietuvon ir kitur uisieafaoMl 
(Atpiginta)

Metams ______  $8.00
Pusei metų .........    4.50
Trims mėnesiams____ 2-2Č

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Liaudininkai
“stojo kovon

Keletas žinomų Lietuvos 
veikėjų—M. Sleževičius, Dr. 
J. Staugaitis, F. Bortkevi- 
čienė’ ir k. — atsišaukė į 

^Amerikos lietuvius, prašyda
mi paramos kovai su kleri
kalais. Tą atsišaukimą, kai
po gana akyvą dokumentą, 
išspausdinsime artimiausia
me “Naujienų” numeryje.

Paminėtieji veikėjai kal
ba Lietuvos Valstiečių Są
jungos ir Soc. Liaudininkų- 
Demokratų Partijos vardu. 
Tarp kitko jie sako, kad tos 
organizacijos “stojo kovon 
su Krikščionių Demokratų 
Partija:”

“Ši kova jau prasidėjo 
po Lietuvos Valstiečių Są
jungos ir Soc. Liaudinin- 
kų-Demokratų Partijos 
suvažiavimo.”

Mums yra malonu išgirsti, 
kad valstiečiai ir liaudinin
kai (kurie faktinai sudaro 
vieną partiją) pagalios “sto
jo kovon” su klerikalais. Iki 
šiol, kaip jie patys prisipaži

Atsimetė nuo 
Maskvos.

Italijos darbininkų unijos, 
kaip žinia, buvo nutarusios 
įstoti į Raudonąjį (t. y. ko
munistinį) Unijų Internacio 
nalą. Šių metų pradžioje 
Italijos darbininkų unijų su
važiavimas buvo išrinkęs de
legaciją į Maskvos unijų 
kongresą.

Bet dabar tie ryšiai tapo 
nutraukti. Lapkričio mėne
syje įvyko Veronos mieste 
Italijos darbininkų unijų 
konferencija ir ji nutarė pa
naikinti pirmesnįjį nutarimą 
apie priklausymą Maskvos 
organizacijai ir vėl sugrįžti 
į Amsterdamo Unijų Inter
nacionalą.

Netekdamas Italijos uni
jų, komunistinis Internacio
nalas palieka be jokios įta
kos Vakarų Europoje. Vi
sose kitose Europos šalyse 
ddžiosios profesinės darbi
ninkų sąjungos jau senai bu
vo susivienijusios Amster
damo Internacionale.

jos valymas ir surištas su juo 
partijos narių privatinio gyve
nimo tyrinėjimas išnaujo pa
aštrino priešingumą tarpe pla
čiųjų partijos minių, geriaus 
pasiturinčiųjų partijos sluogs- 
nią. Ta akcija atvedė prie 
tarpusavinės kovos tarpe įvai
rių partijos grupių ir prie so
cialinio partijos sąstato paki
tėjimo, iš ko dar gali gimti ne
tikėtų dalykų. Maskvos ‘Prav- 
da’, centralinis komunistų or
ganas, pabrėžia iš savo puses 
vidujinio partijos sutvirtini
mo reikalingumą. Ji sako, kad 
komunistų partija, ačiū savo 
monopolinei padėčiai ir tam 
faktui, kad ji yra valdžios 
partija* stovi prieš pavojų, 
kad ją užplūs svetimi gaiva
lai ir partijoje ims tvertis gru
pės ir frakcijos, kurios pavers 
ją panašia Anglijos Darbo 
Partijai organizacija, šitas 
pavojus esąs ypatingai didelis 
dabar, kuomet Sovietinė Ru
sija įstojusi į evoliucijos va
gą, kuri veda arba į socializ
mą arba į kapitalizmą, ir tai 
ne į valstybinį kapitalizmą, o 
į kapitalizmą tikroje to žodžio 
prasmėje”.
šita žinia patvirtina tuos gan

dus apie vidujinę kovą Rusijos 
komunistų tarpe, kurie jau se
nai yra pasiekę užsienius. Ru
sijos bolševikų partija iki šiol 
neskilo, nežiūrint tos vidujinės 
kovos, tur-but dėlto, kad visos 
jos frakcijos žino, jogei tiktai 
išvien eidamos jos gali turėt vil
ties atsilaikyti.

Įdomu tečiaus yra pastebėti, 
kad jau ir Maskvos “Pravda” 
ima suprasti, jogei Rusijoje plė
tojasi ne Lenino išsvajotasai 
“valstybinis1 kapitalizmas”, o ka
pitalizmas tikroje to žodžio pras
mėje.

“Žiūrėkite, koki mes galingi! 
Žiūrėkite, ką mėsa išdarysime!” 
O paskui, kada iš jų žygio išei
na “piš”, tai jie mušasi į kruti
nę ir bažijasi, kad jie niekuomet 
taip nedarę ir nenorėję daryti — 
tiktai pikti neprieteliai juos ap
kalbėję.

Morališki ištižėliai!

UŽSIGINA IR KEIKIASI.

^Apžvalga
Į M IR ■ rf 

PARTIJOS SKILIMAS 
RUSIJOJE?

Berlino “Freiheit” gavo iš Te- 
i’iokų (Suomijos) sekamą žinią:

“Iš gerai painformuoto šal
tinio pranešama, kad Sovieti
nėje Rusijoje yra galimas 
daiktas, jogei susitvers kairią
ją komunistą partija. Parti

Brooklyno komunistų šlamš
tas ėmė plūsti “Naujienas” už 
tai, kad jos pasakė, jogei “kai- 
riasparniai” anąmet steigėsi pa- 
sigrobti į savo rankas Socialistų 
Partiją ir tuo tikslu šmeižė ir 
mėtė iš organizacijos neprita
riančius jiems asmenis. Jisai va
dina tai melu.

Bet argi nėra faktas, kad “kai
rysis sparnas” vasarą 1919 m. 
pravedė Michigano valstijoje to
kį nutarimą, kad turi būt išmes
ti iš partijos visi tie nariai, ku
rie pritaria kovai už reformas ? 
Argi nėra faktas kad Stilsono 
vedami lietviškieji “kairiaspar- 
niai” jau buvo išmetę iš Sąjun
gos kaikuriuos narius Chicagoje 
ir rengėsi išmesti dauginus?

Kada “kairiasparniai” eibė ši
taip ardyti organizaciją, tai par
tija, gindama save, prašalino 
juos.

Šiandie tie gaivalai jau užsi
gina, savo darbo, nors anąmet 
jie baisiai didžiavosi tuo, kad jie 
“valą” partiją nuo “socia'l-pa- 
triotų”. Pas juos visuomet taip 
esti: išpradžių jie šaukia —

Pažvelgus atgal
Užtenka pasižiūrėti į istori

jos lapus, kad pamačius didelę 
pažangą, didelį išsiliuosavimo 
darbą padarytą darbininkų dar
buotės, 

t

Darbininkai, kurie daro nau
dingą pasaulio darbą, visuomet 
buvo žemės druska, visuomenės 
pamatu kiekviename amžy, civi
lizacijos posiekių išlaikytojais.

Darbininkų kovos istorija, 
veržimosi iš priespaudos į švie
są yra įkvėpingiausia tėina 
tiems, kurie myli liuosybę ir 
vertina laisvę.

Du tūkstančiai metų atgal 
darbininkai buvo perkamais ir 
parduodamais vergais* degina
mais už neklausymą, užstatais 
jų ponų rankose.

Tūkstantis metų atgal jie 
buvo baudžiauninkais, feodalų 
ponų plėšiamais, trinamais į 
dulkes.

Penki šimtai metų atgal jie 
buvo pabustomis proletarais, 
pavarytais nuo žemės, baudžia
vos sistemai sugriuvus, veltui 
besisiūlančiais parsiduoti.

Mažiaus kaip du šimtai metų 
atgal teise organizuotis buvo 
uždrausta ir tie, kurie drįso net 
pakuždomis prisiminti apie dar
bininkų teises, buvo kišami į 
kalėjimą.

Palengva per šimtmečius dar
bininkai skynė sau kelią pirmyn 
ir aukštyn. Teisė organizuotis 
tapo iškovota, šiandien kova 
yra su neteisinkomis įstatų ka
rybomis, draustimis, įstatymais 
prieš streikus, konstabeliniais 
įstatymais ir už darbininkų 
teisę turėti balsą tuose veiki
muose, kurie juos gyvai palie
čia, turėti balsą apie pramonę, 
kurią darbininkai palaiko.

Ilgoj aukštyneiginej kovoj, 
kur kankiniai nupuola, išdavi
kai pranyksta nakčia, kryžiaus 
karo kėlėjas pasirodo, išnyksta 
ir vėl pasirodo buvo pirmynei- 
gos ir atgaleigos, pralaimėjimų 
ir pergalės, bet nežiūrint visa to 
per ištisus du tūkstančius metų 
pasižymi nuolatinis, nepertrau
kiamas žengimas pirmyn “per 
velniško kalėjimo gilybes tolu
moj žvaigždėms šviečiant”. / O

Kova eina toliau. Bus pralai
mėjimų ir pergalių, bet galų ga
le darbininkai atsistos ant kalno 
vršunes ir žvelgs žemyn į paža
dėtąją žemę, žemę be ponų, že
mę be vergų. — (Oliver C. Wil- 
son).

Angly režimas Indijoje 
siūbuoja

Buvusia redaktorius vieno žy
miausių indusų tautininkų laik
raščių Syud Hossain, kuris da
bar yra Washingtone kaipo kon
ferencijos tėmytojaSj mano, kad 
anglams formaliai atėmus galią 
Indijos Tautos Kongresui, pra
sidėjo žūtbūtinė kova tarp An
glijos imperializmo ir 330,000 
Indijos žmonių.

Hossain yra gerai žinomas 
laikraštininkas ir pasaulinės po
litikos tėmytojas. Jis mato 
dabartinėj padėty Indijoje gali
mą pasisukimą nuo neveikiamo
jo pasipriešinimo link atviro su
kilimo, jei anglai valdininkai ne
paliaus darę neapgalvoto spau
dimo.

“Reikia žinoti, kad didžiuma 
žinių ateinančių iš Indijos yra 
cenzūruotomis arba šutinto
mis”, sakė jis Fcderuotai pre
sai. “Faktai apie Valijos prin
co apsilankymą rodo, kad Indi
jos tautininkų kongresas, kuris 
pusę šimtmečio buvo nuolatai 
renkamu Indijos žmonių valios 
išreiškimo organu, tiesiog boiko
tavo jį. Jis kalba už indusus, 
mahometonus, parsus, krikščio
nis ir visus kitus. Gandhi, 
Kongreso vadas, parodė aiškiai, 
kad boikote nėra jokių asmeniš
kumų. ' Princas buvo boikotuo
jamas — ir kuo sėkmingiausia 
boikotuojamas, nežiūrint veiki
mo anglų ir saujos pataikūnų, 
kuriuos kiekvienas režimas gali 
patraukti atlyginimo viltimis — 
princas buvo pasiųstas į Indiją 
svyrančią biurokratiją paremti.

“Jei Indija butų priėmusi 
princą, tai šitie biurokratai bu
tų sakę, kad žmonės patvirtina 
jų valdžią. Buvo riaušių. Mes 
neturime žinių apie jų priežas
tis ir jų sekines.

“Kongresas nesenai paskelbė, 
kad nuo šio laiko neturi būti 
mokama jokie mokesčiai vald
žiai. Atsisakymas mokėti mo
kesčius yi*a pilnam smarkume 
Gandhi’o paties provincijoj, Gu- 
džerate ir bus plečiamas po vi
są šalį. Anglijos valdžia' atsimo
kėjo kongresui, paskelbdama jį 
neteisėta draugija, kas reiškia, 
kad jis negali daryti susirinki
mų ir valdžia, matomai daro pa
stangų jį išvaikyti.

“Tai yra neprotingiausias da
lykas, kokį anglai yra kada pa
darę. Jis turi iššaukti liūd
niausias sėkmės. Tautininkų 
darbuotės dalis turės slapstytis, 
o kitus las tiesiai verčia išsižav 
dėti Gandhi’o nesipriešinimo 
metodų ir imtis gvolto.

“Kiek Gandhi sugebės išlai
kyti baisų savo sekėjų skaičių 
nepasiduodančiais šitai provo
kuojančiai anglų valdžios takti
kai, sunku pasakyti. Tiek yra 
tikra, kad žūtbūtinė kova tarp 
anglų imperializmo ir indusų 
tautos prasidėjo”.

Hossain pasakė, kad anglai

naudodami Indiją seniai išėmė 
iš tos šalies daugiau turto, ne
gu ispanai iš Ameriką savo 
viešpatavimo laiku šitame pus
rutuly. Suplėštu Indijos auksu 
tapo įsteigta anglų medvilnės 
verpimo pramonė ir dar 18 šimt
mečio pradžioj istorinė Indijos 
medvilnės pramone tapo su
gniužinta specialiniais mui
liniais patvarkymais ir ang
lų audiniai tapo įbrukti į Indi
jos rinką, šiandien 80 nuoš. 
Lankaširėj pagaminamų med
vilnės gaminių yra parduodama 
Indijoje. Neseniai buvo juokin
ga matyti, kaip anglų andyklų 
savininkai protestavo prieš ne
žymų pakėlimą šitų muitinių 
kainų, anglų Indijos valdžios 
panaudojamą miliatarinės ša
lies finansinimui. Pernai maž
ne du trečdaliai šalies biudžeto 
buvo paskirta kariniams tiks
lams.

Afganistanas, pasak Hossai- 
no nei dabar, nei pirmiau kada 
nebuvo pavojingas Indijai. Tai 
yra maža karalija taip gerai ap
siausta kalnais, kad jie apsau
goja jos nepriklausomybę, bet ji 
negali daryti pavojaus dideliam 
kaimynui. Anglai panaudoda
vo Afganistaną kaip kokį bužį 
anglų žmonėms gąsdinti ir ačiū 
tam palaikyti didesnę kariuome
nę Indijoje, kuri iš tikrųjų yra 
laikoma Indijos žmonėms 
spausti.

“Tas, kas keli metai atgal 
buvo žinoma ‘Bengalijos Tero
ro’ vardu,” užbaigė jis, “buvo 
ne kas daugiau, kaip be teismo 
šimtais kišimas jaunuomenės ir 
net nemečių į kalėjimą, kitų į 
karcerus tam, kad nuslopinus 
Bengalijoj agitaciją už atsisky
rimą. Dabar atrodo, kad las 
atkartojama didesniu ratu ir nu
duotoj teisėtumo formoj. Su 
kiekvienu laišku iš Indijos atei
na žinių apie kalinimą įtakingu 
vosuomenės darbuotojų dešim
timis. Jie pasiduoda be protes
to ar gynimosi, kaip Gandhi rei
kalauja.

“Kaip ilgai šitas pasibaisėti
nas dalykas tęsis, niekas nežino, 
bet jo pabaiga gali būti tik vie
na’.

visais kitais Rusijos gyvento
jais, badu miršta ir šaukiasi 
į visą pasaulį dėl pagalbos. O 
betgi toki jukeliški patauškus 
vis dar bando pusti muilo bur
bulus apie Rusijos bolševikų 
rojų ir dumti akis darbinin
kams.

Gaila, kad Lietuvos Balso 
draugija kviečia panašios rų- 
šies “kalbėtojus.” Ta draugija 
gana skaitlinga nariais, bet ke
li komunistėliai bando ją val
dyti, ant savo pavadžio vesti. 
Nariai turėtų daugiau atkreip
ti savo domės į tai, kol keli 
rčksneliai dar nepasižebojo jos 
visai ir nepakrikdė. O prie to 
tie komunistėliai veda.

r----------------------------------------------------

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsiny.)

— Aš negaliu ilgiau kalbėti, aš galiu juos 
pragaišinti, neturiu nei sekundos laiko! Buk 
prie savo telefono ir turėk savo vyrus pasiren
gusius —• viską prirengtą. Supranti?

Taip, bet klausyk, žmogau! Ar esi tik
ras, kad tu neklysti?

—- Taip, taip, esu tikras! — sušaukė Pet
ras besikarščiuojančiu balsu. — Jie turi <lina- 
mitjj. sakau tini —— ! Žmogus vadinasi
Akermanas.

— Akermanas, ką?
— Tai žmogus, kurį jie rengias nugalabin

ti. Aš turiu eiti, tu buk prisirengęs. Gud bai! 
— Ir Petras pakabino klausiklį. Jis taip įsi
karščiavo dėl savo vaidinamo vaidmens, kad 
jis šoko ir išbėgo iš aptiekus lyg kad ištikro 
jam reikėjo pavyti kokie aidoblistai sąmoksli

ninkai nešini dinamito bombomis!
Bet lauke buvo Nelė ir jie vėl nuėjo sau 

gatve. Jiedu nuėjo į nedidelį parkutį ir atsi
sėdo ant vieno suolų, nes Petro kojos jau ne
norėjo tarnauti ilgiau. Nelė apėjo aplinkui, kad 
įsitikinus, jog niekas nesėdi kituose suoluose; 
paskui atėjus atgal darė repeticiją su Petru se
kamos scenos. Jiems reikėjo ji pereiti su atsi
dėjimu, nes netrukus ateis laikas, kur Petras 
neturės Nelės jį prižiūrėti ir turės pats ant sa
vo kojų stovėti. Petras žinojo tą ir jo kojos 
linko. Jis norėjo visko išsižadėti ir pasakyti, 
kad jis negali eiti toliau; jam norėjos eiti pas 
Magivnę ir viską išpažinti. Nelė atspėjo, kas 
dedas jo širdy ir norėjo išgelbėti jį nuo nema
lonumo, kuris jį ištiks jai sužinojus apie jo 
baimę. Ji atsisėdo ant suolo arti jo ir, kalbė
dama j jį, •padėjo savo ranką ant jo rankos; 
Petras pajuto magišką malonumą einant per 
jį. Jis apkabino Nielę ranka, kad gavus (lan
giaus šito malonaus jausmo. Ir Nele leido save 

utj, pit-iiiu kartu net padnjsino jį prie 
to. Petras buvo dabar didvyriu; jis darė drąsų 
ir baisų žingsnį; jis turi laikytis iki galui ir 
padaryti Nelei tikrąjį pasigerėjimą.

Tatai Petras buvo pasirengęs stoti tuojaus 
visam pasauliui į akis; jis buvo pasirengęs eiti 
pats ir Amerikos Miesto karalių dinamito bom
ba išsprogdinti! Tokiame upe jis buvo anksti

rytą, sėdėdamas ant suolo su rankomis apka
bintomis apie savo merginą ir geisdamas, kad, 
ji daugiau laiko duotų jo besimeilinimui ir ma
žiaus verstų jį savo pamokas kartoti.

XLIV
IENAI pradėjus švisti, paukščiai pradėjo 

giedoti. Saule apšvietė Petro nublankusį
nuo nuovargio veidą ir airiškus obuolius Ne
lės biauriai nušutusiuose veiduose. Bet atėjo 
laikas veikti ir Petras nuėjo daboti Makormi- 
ko namų iki 7 valandos, kada specialiai įtei
kiamas laiškas turi ateiti.

Jis atėjo laiku ir Petras matė kaip Makor- 
mikas išėjo iš namų ir imęjo studijų linkui. Su
sirinkimui dar buvo per anksti, todėl Petras 
sumanė, kad jis užeis papusryčiauti; ir ištiesų 
“Makas” pasuko į mažą pieninių užkandžių 
valgyklą; Petras pabruksi nuėjo pas arčiausią 
telefoną ir pašaukė savo poną.

— Pone Magivne, — tarė jis, — vakar tie 
vyrai man pranyko, bet dabar aš juos vėl tll- 
lū u. Jie nutarė atidėti iki šiandien. Šįryt jie tu- 

res susirinkimų ir mes turime progų suimti 
juos visus.

—< Kui? — klausė Magivnė.
Septynioliktame kambary studijose; bet 

sakyk, kad nei vienas tavo vyrų neitų artyn, 
iki aš sužinosiu, kad tikrieji yra atėję.

Klausyk, Petrai Gudžai! — šaukė Ma-

(KORESPONDENCIJOS j
KENOSHA, WIS.

Iš lietuvių darbuotės.
..........

Gruodžio 18 dieną vielos 
draugija “Lietuvos Balsas” bu
vo surengus Schlitzo salėj pra
kalbas, o kalbėtoju pasikvietė 
žinomą pleperį .1 ūkelį. Tasai 
tauškė kaip paprastai: koliojo 
socialistus ir visa, kas neina su 
komunistais, džiaugėsi, kad 
Rusijos darbininkai nugriovę 
kapitalizmą ir daug laimėję, 

etc. Žinoma, Jukelis nenori pa
sakyt, kad Rusijos bolševikai 
beviešpataudaini atvedė savo 
kraštą į tokį darbininkų rojų, 
kur tie darbininkai, kartu su

givnė, — Ar tas tikra tiesa?
Kad tu suruktum! Už ką tu mane lai

kai? Sakau jie turi dinamito krūvas, —< karš
čiavos Petras.

—■ Ką jie padarė su juo?
Jie turi jo savo būklėje. Apie daugiau ne

žinau. Jie išsinešė ir vakar jie man prapuolė 
iš akių. Bet aš radau raščiuką savo kišeninį, jie 
kviečia mane ateiti.

— Dieve! sušuko žiurkeveidis vyras.
.— Sakau, mes turime viską! Ar tavo vy

rai prirengti?
“ ?ip‘ * ..
—- Tąsyk tegul jie pastovi ties Septintos 

ir Vašingtono galvių kampu, o tu ateik ties 
Aštuntos ir Vašingtono gatvių kampu. Pasi
skubink pasimatyti su manim kuogreičiausiai. 
Ar supranti?

— Suprantu, — buvo atsakymas. Petras 
pakabino klausiklį ir išdūmė į sutartą vietą. Jis 
buvo taip susinervinęs, kad turėjo atsisėsti ant 
trobos Uitpfų. I.aikiii bebėgant ii- vnei 11c- 
pasirodant, neramios mintys pradėjo jį kan

kinti. Gal Magivne nesuprato jo kaip reikiant! 
Ar gal pačioj kritingiausioj valandoj jo tele
fonas sugedo! Jis su savo vyrais gali atvykti 
per volai, jie patirs, kad čia jiems spąstai pa
spęsta ir paspruks!

[(Bus daugiau)

Gruodžio 19 d. pastebėjau 
skelbimą, kad tą dieną vakare 
įvyksiąs Schlitzo salėj susirin
kimas naujai organizuojamos 
kooperatyvinės bendrovės var
du, rodos, “Laima.” Apie 7:30 
vai. nuėjau ir aš. Dar buvo 
pemnksti. Po kiek laiko susi
rinkimas tamj>a atidarytas ar 
kviečiama p. Gedeikis skaityti 
pagamintą įstatų projektą. Be 
to p. Gedeikis paaiškino apie 
reikalingumą lietuviams orga
nizuoti kooperativus ir pata
ria, kad pirmiausiai reikėtų 
įsteigti mėsos ir groserijų san
krovą. Iš publikos pasiprašo 
balso p. Marcinkevičius ir sa
ko, kad kooperacijos lal>ai esą 
pageidaujamas daiktas, tik gai
la, kad Kenoshos lietuviai men
kai tuo klausimu tesiinteresa- 
vo. Jo nuomone, reikėtų dirb
ti jau pradėtą* darbą. Apie dve
jotas metų atgal, sako, Keno
shos lietuviai sumanė steigti 
Lietuvių Namą dviem augš- 
tais, kur pirmame augšte bu
tų dvi sankrovos, o antrame
— didelė puiki salė. Darbas 
jau esąs dirbamas; narių Lie
tuvių Namo bendrovė turinti 
apie šimtą ir jau gerokai su
kelta kapitalo. “Aš manau”, 
sakė Marcinkevičius, “kad bu
tų daug praktiškiau pirma pa
sistatyt Namą, kurio taip rei
kia Kenoshos lietuviams, o 
tuomet galėsime ir sankrovas 
turėti.” Po jo kalbos pasigirsta 
ir daugiau halsų iš publikos, 
kad reikėtų pirma nuveikti jau 
pradėtą darbą, o paskui imtis 
kitų.

Tvarkos vedėjas nerimauja 
ir ima įspėti, kad kurie 
“mums” nepritarią, kad išei
tų laukan. Bet iš publikos vis 
atsiranda balsų, kad pirma rei
kėtų nuveikt jau pradėtas dar
bas. Tuomet tvarkos vedėjas 
pareiškia: — Gana, sako; jei
gu kurie nepritariat mums, ei
kite laukan, o kurie pritariat, 
pasilikite. — Buvęs čiajau kle
bonas sako: — Mano svetainė 
ir mano bažnyčia, ir aš —- po
nas. Jus, parapijonys, nieko ne
turite, bet jus būnate ir tiek.

Bet susirinkusieji kitaip žiu
rėjo į dalyką. Kai tik pasakė: 
“kurie nepritariat, išeikite”, vi
si atėję susirinkiman pakilo ir 
išėjo laukan. Pasiliko tik apie 
penki žmonės...

Tuo bud u pasirodė, kad Ke
noshos lietuviai pritaria pir
miau sumanytajam darbui 
įsisteigti nuosavą Lietuvių Na
mą, svetainę.

Kenoshoj yra apie du tūk
stančiu lietuvių. Jei kiekvienas 
dėtų po 10 dol., tuojau suda
rytų 20,000 dolerių ir pradė
tas darbas nesunku butų nu
veikti. Reikėtų tik daugiau vie
nybes, susitarimo, nežiūrint, 
kas kokios partijos ir įsitiki
nimų — katalikas, tautininkas, 
socialistas ar komunistas 
bendrai veikdami tuo reikalu 
nei nepasijustų, kaip įsigytų 

savo Namą ir patys tuo džiaug
tųsi.

Ateinančių 1922 m. sausio 
8 d. kenoshiečiai turėsime pro
gos pamatyti paskilbusią ope- 
tetę “K-aniinalci-ctis ir malu- 
ninkas”. Ją duos čia pakvies
tas iš Chieagos Kanklių Cho
ras, p. Kvedarui diriguojant.

— Kenosh ietis.
- ...... .. ' . ■<

SKAITYKIT IK PLATINKIT
"NAUJIENAS”
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Darbininko Draugas

Tėmyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Kampas 18-os gatvie.
Ant trečio aukšto viri 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.

PAIN-EXPELLER
V*izbai«nklia užreg. S. V. Pat. Ofise.

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

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas

pa-

4 X,-,-£LL 1,111 U J,1 U1L LJJ ■1

Dr. Vaitush, 0. D.
Lietuvi* Akių Specialistas

Vyras Ir moters nedali gyventi <Ula 
liktis jei serga pilvo Ir galvos skaus- 
niu arba vidurių užkietėjimu. Gau < 
lengvai veikiantį NATURE'S IsN 
LA\VLAX už 25c bak«lį Tankiai Ša 
imituotų, niekad nc8ub’|intą.

Žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

Red Star Line
New York j Hamburgu, Libavą, 

Danzigą
Samiam! (tik 8-čia klesa) Sausio 21 
New York iki Plymouth’o, Cher- 

bourg’o ir Antverpo
. Sausio 28 
. Sausio 7 
... Sausio 7 

Sausio 21

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

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

Tel.: Blvd. 9660

K. OUGIS
/ ADVOKATAS

Miesto ofisasl
127 N. Dearborn Stn Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
nų vakare, išskyrus uUrrfn^ų ir 
ketvergų. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

»• -...-........................ ■■ *

FUROPEAN AMERICAN RUREAU 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 

Geriausia siuntimas pinigų, 
laivakortes, pašportai ir t.t.

NOTARIŲ ŪSAS 
Iteal Estąte, Paskolos,

1 ilsu eina i ir i.t.
809 W. 35th St , arti S. Halsted St. 

Tel Boulevard 611
Valandos: 9 iki 6 kasdiena.

Vakarais Utar., Ket. ir Sub. iki 9 vakare 
Ned., iki 3 po pietų.

3. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

S. Halsted St., kampas 81 gai, 
me name bu Dr. Monkovičiuin.

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
jų; ilgai prak
tikavusi Peno 
silvanijoa hos 
pitallse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rel 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

M^DR.HERZMAN^m'
» BM8U03

Penikill no 8412 8a. Nalated 8i.
po No. 8318 So. Palatai SI.

Morai lietuviam* Knema* per tf 
motu kaipo patyrų* gydytoja*, *hl- 
iurrat< ir akušeri*.

Gydo aitriai ir chroniškas ligas, 
vyrų, motorų ir vaiki, papai naa- 
jauatas metotįa* X-Ray ir kitokius 
alaktro* prietaisui.

Ofisai ir Labaratorljai 1126 W. 
18th St., netoli Fiik St.

VALANDOS: Nuo ltt-12 plota, 
Ir nuo 9 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Ganai 
8110 arba 857

Naktimi*: Dnx*i
__  351 - Drovor 4186 

GYVENIMAS: 8313 S. Halsted St.
VAK: 9—1S ryto ir 8—9 vai, yak.^

Talophonait

Labai nepaprasta yra ši suknia, 
siutą iš aksomo ir šilko. Suknia yra 
sutraukta per juosmenį su “elastic”.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1168 
sukirptos mieros 16 metų ir 36 iki 
42 colių per krutinę. 36 colių suk
niai reikia 2% jardo 36 col. materi
jos, P4 jardo 36 col. materijos ran-

džiojimui.
Norint gauti tokiai sukniai su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blahkutę, pa
žymėti rnierą, parašyti savo vardų 
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus | 
konverta kartu su 15 centų (palto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
liaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Lietuviška Aptieka
J Molakauskas R. Ph'.

Aptiekorius ir savininkas
3149 S. Morgan St., Kampas 32th ir 
Morgan St., Dr. G. M. Glaser name.
-Tel. Yards 1826

Zeeland) ... 
Finland) .. 
Lapland) .. 
Kroonland)

American Line
New York iki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel,, Hamburgą ir 

Danzigą.
Visa kelionė vandeniu į Ix?nkiją 
Manchuria) ..................  (Gruodžio 29
Mongolia) .......................... (Sausio 12
Minnekahda) ......................  Sausio 26

New York į Hamburgą 
Haverford, ..............................   Vas. 9

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO., 

120 laivų 1,300,000 tonų 
Chicago: F. C. Brown, VVcat. Paša. 

Manager. 14 North Dearborn St.

PUSE KAINOS
Išpardavimas •

Vyrams ir vaikinams siutai Ir ov< 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $ 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turimo pilniausį pasirinkimą vyr 

kų vaikinams ir vaikams siutų, ov< 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelti 
už pusę originalės kainos. Taip 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pinigų vertė, arba piniį 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vaL Ned. i 
6 vak.

{steigta 1992
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandom 4 iki 6 po piet, ir nue 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piimo morgų- 
žiaus ant lengvų iilygų.

Padarysime 500 namu linksmais

Ateiki miĮS dirbtuves brenčhj

DR. A. R. BIUMENTHAL
Akię Specialistai

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th BL

Dienoms, • ryto Iki 9 yak, 

10 |kl 12

Td. Boulevard M|1

T. Pullman 5438

A.SHUSHO 
AKUSERKA 
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1 1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1168.

metų...........
Mieros ........... colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)

ęįBUĮ l.mi • • e • • • • • •• • • •• •• •• • • •• ••••••••••••• 
(Adresas)

(Miestas ir Vaist.) .

Nupirks didelį Phonographą 
1922 modelio, kuris grajina 
visokio išdirbimo rekordus, 

.'z su raštišku GVARANTAVI-
MU ant 10 metų, šių phono- 

Tiktai $25 graphų reguliarė kaina nuo 

$100 iki $200
Tik 500 phonogrophų si tokia kaina, Tik $42

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZ1GO. 
Pagabiausis susinėsimas su Puava 

Kaunu ir Karaliaučium. 
VISA VANDENIU KELION® 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO. 

Dideliais, smarkiais ir populiariai: 
laivais “Scandinavian”, 12,109 tonų i 
“Corsican” 11,500 tonų.

Šie garlaiviai sustos prio HARVl 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau 
sios kabinete ..........................  <r
Trečios klesos.................... —- I

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa.............................. 1

Atsišaukite prie artimiausio 
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas 

4(1 N. Dearborn 81., Chicago,

N. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

W Bo. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6890

VakJ 812 W. 83rd 8t„ LKeage
TeL Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560

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

$200j
$110J

$135J

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAIS 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofise val.i nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare. 
-----

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St |

lel. Cual 211S
Ofise valandos! nue II ryta iki 

8 vakare.
Realdeeclja! 2811 W. 63rd 84.

Tel. Prospect 8466
------- 1..„ —lr-T m i miiI

1)R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisai
4721 Bo. Ashland Ave^ 8 labos 

Chicago, Hlinoli.
Specialistas džiovas 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikp Ligi.

OFISO VALANDOS I
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nadėliomis nuo 18 vaL 

yalandos ryto iki 1 vai. po plas.
Telefoną* Dreiel 2880

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan 81, 

Chicago, RL 
VALANDOS! Nue 8 Iki 11 ryte 

ir ase 5 Iki 8 vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Kojų šutinąs 
yra liga

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

yri TII1 lUH4 pasirinkime iš 24 rekordų, 50U plieno vrr~| TIII 
V M I Įll’idatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu yri I ;
• 1 phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■ U!U 1

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
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIURfiTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

*
Main Salesroom Factory Branch

1020 S. Halsted St., Chicago, UI.
Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

KALĖDŲ DOVANOS

Dirbijai Ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti , Dykai lekcijos pirkljams, 
Raiykt angliškai dėl informacijų.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899

* MAURICE J. GOLAN 
Re*. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3670

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

Tai. Aa*dn 787
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Ką tik mgrjfo i* Califomijei Ir 

Vii tą* savo praktikavimų po No. 
5208 W. Harrison SL

Valandos! 8—12 kasdiena ir 6—9 
I vakaro išskiriant nedildienlu.

Ruatta & Sereneill
817 Bine Island Ava.

... Į "■1 ■"1 ■ ■ ■■ ■■■ . 1    111  .....—»eą 
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Įlydė Park 3395
V ■ ..- — --L--'------ - . . ..—J

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas *
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė.
Tel.i Yards 994

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

Kojol
išgydo koja* 
nuo šutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbę jams adresu:

Bingo! Chemical Co., 
2816 So. Michigan AveH

Chicago, III.

b ą

Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos prieš 
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures j 6 
kambarių namų už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbų visuomet gvarantuo- 
jame. 1

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

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis skai 
mas sąnariuose ir sustingimas sanar 
yra blogiausi žmogui dalykai, o ta 
kiaušiai išsivysto į sunkią ligą. J 
kenčiate tuos blogumus, arba tui 
simptomus —ilgai nelaukite, b 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduoles ėmimui 

vidurius ir trynimui 
POLO

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUšKA

Gonerulis
KontraktorDua k 

budavotojas.
Budavojame ir taisoma.

1401 W. 471h St.

Danai £57
Sektini* Tel. Canal 1112
DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’dr. m. stapulionis
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10„vakarų 

Tel.j Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 iki 1 v ak. 

Tel.i Canal 279
k. ............... — —Z

Severus Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

pint. 6 iki 9 vakare, 
edillomi* nue 9 iki 12 ryta.

1821 8. Halsted St, 
Kampu 18 ir Halsted St

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 Bo. Halsted 8t„ Chicago, HL 
kampan 18th Si. 

Valandos i 9—12 ryto Ir 1—I yak. 
Phone Canal 257

SAPOMENTOL
NEW PEOPLES ELECTRIC CO

1711 West 47th St 
Tel.: Yards 413 

Tarpe Hermitage ir Paulina.

OnnninliAlnn I Izvn Veneraliikų, kraujo, odos. kroniJlnj, inkstų opeciaiisias Ligy su
DR. J W. BEAUDETTE

Ofisu Ofisas
Novako Vaistini i 51D0 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ant viršaus Banko
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M. Val.i 1—2:39 ir 6:30—8:30 P. M. 
Ned.: 2:80-4:20 P. M. Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone! Carai 464 Telephone: Republic 805

STIPRI ALCHOLINĖ SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad ūmai pri 
šalina visokį skausmą nuo persidirb 
mo ir nuovargio muskulų, sustingiir 
sąnarių girkštelčjimo skausmą, str 
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kur 
vartojo jį, — sako, kad nieko gere 
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o iv 
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puo< 
65c. Nueikit šiandien pas savo vai 
tininką ir prašykit Polo Sapoinenti 
neimkit substitutų. Jei negalėtum 
ten gauti, rašykit mums prisiunčia: 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avc.

Chicago, III.

Kosulys ir persišaldymas.

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

Cįevera’s į
Cough Balsam l

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs I 
palengvina erzinimą, paliuoso skre- |S 
plius, sustabda kosulį, padara kvie- L 
pavimą lengvą ir pagelba gamtai f 
sugrąžinti normališką stovį. Di- ■ 
dėsni bonkute 50 centai, mažesni 
25 centai. Visose Aptiekose.

Telephone Yard* 1532

DR. J. KULIS
. LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydė visokias ligų moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas Ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryta

UOS 8®. Morgai Stjroofti 
Chicago, UI.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Liet ory■ Deatista* 
10801 Bo. Michigan Av„ Roeeland. 

Valandos: 9 ryta iki 12 dienų 
Mm 1 po pietų iki 9 vakare.

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 S t., Chicago, III.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS v

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus | savo namų dabar. Kaina stebėtinai 

tema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, joi norite. Mielai 
spkainavimų suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COMI n č.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedziei Avė*

Telephone Boulevard 5052 ,

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarime. 
8261 So. Halsted SU Chicago, IR.

m-'/r ■

W. K, SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, »pWA

DR. A. MONTVID 1
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos! nu* 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Van Bjųreu 294 
'. 1189 IndependepCe Chicag*

DR. ROTH
_______________ItCjHRURGAS
Specialistu Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
įsu: 8854 So. Halsted St. Chicago

Telephone Drover 9698

Telefonas i Boulevard 7042

Mediliemis 10—12 dienų.

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis DeatlstaJ 

1712 South Ashland Ave^ 
erti 47-toa gatvių



Pagerink Savo Būvi
Pradėk Taupyt Pinigus 

Su Naujais Metais

Gerame ir Tvirtame Banke-Universal State Banke

Capital and Surplus $250,000.00
Jau nėra reikalo Lietuviams klajoti po Svetimtaučių Įstaigas, nes 

UNIVERSAl STATE BANKAS
jas pilnai pavaduoja, kaipo didžiausia ii* tvirčiausia lietuvių valstijinis 
bankas. Ir kaipo tokis liko priimtos i Chicago Clcaring House Asso- 
ciation. Tas liudija puiku stovį, ir didelį Banko progresą.

DABAR KAIP TIK YRA PATOGUS LAIKAS PERKELTI SA
VO PINIGUS | ŠĮ BANKĄ NESUGADINUS NUOŠIMČIO:

Priduokite mums tik knygutę bile kokio Banko. Mes patys vis
ką atliksim. ~ . .’ ,.

Turėsite sau naudą, gerinusį patarnavimą, ir prisidėsite prie di
desnio išauginimo Lietuvių Banko, ir Lietuvių Vardo.

Pinigai Tikriausiai ir greičiausiai nueina 
Lietuvon per Universal Štate Bankę
Nes yra siunčiami kas dieną paštu ir kablcgramais tiesiog Kaunan.

UNIVERSAL STATE BANKAS
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į getai 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 bejieškodami 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,

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

ną. Nedil iom i s nno 10 vai, ryto iki 1 vai, po pietų.

"T*. lAttU Nu.rt» 
for UUU lUtf Saule nudegus nosį 

Vartok apsčiai šaldančio

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiikai.

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Liet avys Advokatas 

Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tol. Dearbom MH 

Vakarais: 10786 S. Wabaah Ava-
Tol.: Pullman <877.

Waukegano
ASHLAND JEWELRY 

MU8IC STORE Lietuviai
Deimantai,

Laikrodžiai,

AukayM, Co- 
lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Av^ Chicago. III.

Norėdami SIŲSTI PIMIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževj- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

I. . ■ ! ■ -4

Streiklaužiai apleidžia 
skerdyklas

Skerdyklų savininkų tvirti
nimai, kad buk jau streikas pa
sibaidė, ir kad skerdyklose jau 
vėl normaliai dirbama yra vi
sai nepamatuoti ir neteisingi. 
Tatai patvirtina vėliausi tyri
nėtojai, kuriems pavykę patir
ti tikrųjų streiko padėtį ant vie 
tos skerdyklose. Štai kų jie sa
ko.

Skerdyklose dabar visai ma
žai dirbama. Visi darbininkai, 
išskyrus teamsterius, yra neg
rai ir meksikonai. Dabar nei 
vieno vežimo nematyt vežant 
šviežia mėsa. Visi mėsos ve
žimai, kuriuos tik galima už
mėtyti mėsų vežant, yra pri
krauti senos mėsos iš ledaunių. 
Gi šiaip ratai kuriais paprastai 
vežiodavo šviežių mėsų skerdy
klose, yra sustatyti kampuose 
ir beveik visai nevartojami. 
Tas reiškia, kad dabar visai 
mažai, arba visai neplaunama 
gyvulių skerdyklose, (ii visi 
bučeriai, kurie norėjo šven
tėms gauti šviežios mėsos 
skerdyklose jos negavo. Jiems 
buvo pasakyta, kad skerdyklos 
šįmet negali jų užsakymų išpil
dyti, nes po ranka nebeturi 
šviežios mėsos. Boto žmonėms 
paklausus kompanijų ar gali
ma skerdyklas pamatyt, kaip 
kad būdavo pirmiau atsilankiu 
siems žmonėms skerdyklos ro
doma, jos jiems atsakydavo, 
kad dabar laike streiko jokių 
žmonių į skerdyklas tikslu pa
žiūrėti neįleidžiama.

Gi streiklaužiai, kuriuos bu
vo kompanijos atsigabenę iš 
kitur, beveik visi apleidžia 
skerdyklas; mat jiems darbas 
dažniausiai visai nepatinka, 
taigi jie jį ir meta. Streiklau
žiai dažniausiai yra neužganė
dinti dar ir tuo, kad kompani
jos nepildo savo prižadėjimų. 
Mat kada kompanijos samdo 
streiklaužius, tai apart algos 
jiems dar prižada dykai ir val
gį, bet vėliau už tai paskaito iš 
jų algos. Atsiima už valgį, tai 
streiklaužiams visai mažai be
lieka algos; daugiausiai jie gan 
na nuo $3.50 iki $6 savaitei. O 
jiems būdavo prižadėta mokėti 
nuo $20 iki $25 algos savaitei, 
bet streiklaužiai tiek dabar ne
gauna, nes kompanijos už val
gį ir buveinę paskaito apie $15 
ir daugiau savaitei. Taigi dėlto 
daugumas streiklaužių ir aplei
džia skerdyklas, kada jie pa
mato kad juos kompanijos bai 
šiai išnaudoja.

O tuo tarpu kompanijos la
bai reikalingos darbininkų. Ta
tai parodo tas, kad dabar kom
panijos įsakė sugrįšti darban 
visiems seniems darbininkams, 
kuriems buvo mokama pensi
jos ir nuo darbo buvo paliuo- 
suoti. Žinoma, toks kompanijų 
pasielgimas iššaukė tarpe dar
bininkų didelį pasipiktinimų, 
nes pensijos buvo skaitoma, 
kaipo atlyginimų už ilgų metų 
darbų, o ne tam, kad palaikyti 
atsargos streiklaužių armijų ir 
jų laike streiko pavartoti prieš 
darbininkus.

Sako, kad unijos viršininkai 
dabar streiko reikalais yra taip 
pat užimti, kaip kad buvo 
tuojaus streikui prasidėjus. 
Kasdien yra atlaikoma po šešis 
darbininkų susirinkimus. Ketu
ri susirinkimai yra pašvenčia
ma visiems darbininkams; vie
nas yra laikomas moterims 
darbininkėms ir vienas neg
rams. Negrų susirinkimuose 
yra kasdien priimami nauji 
streikieriai, nes prie streiko 
kasdien negrų streiklaužių pri
sideda ir tai nemažai. Mat 
daugiausiai juodukai darbinin
kai yra patikėję visokiems 
kompanijų prižadėjimams ir

NAUJIENOS, Chicago, II!. ?
dabar pamatę, kad juos kom
panijos apgavo, meta darbų ir 
prisideda prie streikicrių.

Taigi iš tų pranešimų matyt, 
kad streikas dar nepasibaigė, 
kaip kad kompanijos skelbia, 
ir kad1 kasdien streikierių skai
čius vis dar auga.

Darbininkams patartina dar 
didesnės vienybės laikytis ir 
rimtai vesti streiko reikalus, 
nes streiko galas gal jau vi
sai nebetoli. Mat kompanijos, 
pamalę, kad jos nieko darbi
ninkams nepadarys, turės neuž 
ilgo pasiduoti ir visus darbi
ninkų reikalavimus išpildyti.

Saugokitės vilky avies 
kailyje

Pastaruoju laiku pradėjo at
silankyti į skerdyklų darbinin
kų susirinkimus tūli lietuvių 
bolševikai. Tame nieko blogo 
nebūtų, jeigu jie ten atsilanky
tų darbininkų reikalais ir ne
sistengtų darbininkų panaudo
ti savo žemos rųšies tikslams. 
Bet, deja, tokiems lietuvių bol
ševikams, o gal tikriau pasa
kius, skerdyklų magnatų agen
tams, darbininkų reikalai, ma
tomai, visai nerupi. Jie tik 
tiek darbininkų reikalais rūpi
nasi, kad patraukus jų atydų ir 
po tam įtraukus juos į savo 
pinkles.

Kaip teko patirti, taitokie 
agentai atėję darbininkų susi- 
rinkiman pirmiausiai save iš
sirėkiamuoju, kad, girdi, ir 
jie darbininkų reikalais rūpi
nasi ir, žinoma, nori būti jų 
draugais. Gi tuo tarpu, vietoj 
paaiškinus darbininkams kokiu 
budu geriau butų galima strei
kas laimėti ir paraginus dar ne 
susipratusius darbininkus dau
giau vienybės laikytis ir savo 
unijos viršininkų patarymų 
klausyti, o ne kokių ten kom
panijų provokatorių jie prade
da tarpe darbininkų vienybe ar 
dyti ir visokiais prasimanymais 
prieš “N-as” ir jų vedėjus ne
būtus dalykus pliaukšti.M at jie 
tiki, kad tarpe darbininkų vis 
dar randasi tokių nesusipratė
lių, kurie tiems jų pliauški
mams pilnai įtikės.

“Naujienos“ nebuvo, nėra ir 
nebus darbininkų priešas. Ta
tai gali numatyti kiekvienas 
susipratęs darbininkas, kuris 
atydžiai skaito “Naujienas” ir 
seka jų politikų. “Naujienos“ 
visados stovėjo darbininkų pu
sėj ir gine jų reikalus, ir jos 
tų patį daro dabar suskerdyklų 
darbininkams. Joms nemažinus 
rupi streiko laimėjimas už 
pačius streikierius. Taigi 
mums streikieriams reiktų ne
tik tų agentų išmislams netikė
ti, bet dar žinoti kaip su to
kiais provokatoriais apsieiti, 
kurie mums kelių bando pas
toti ir streikų pakrikdyti. Tai 
jie nebedrįstų streikieriams 
akių apdumti.

— Streikieris.

Du Bischoffo agentai 
atsidūrė cypėje

Sakėsi, kad jiems kas tai 
padaręs “holdupą”.

Subatoj prieš pat Kalėdų die
nų du kytri spešelų agentai nu
siminę atėjo pas policiją į Max- 
welV stotį ir pasisakė, kad jiems 
didelė bėda atsitikus, kati kas 
tai jiems padaręs “holdupų” ir 
atėmęs nuo jų lygiai $3,700 gy
vais pinigais.

Policija tuos kytruosius “spe- 
šd agentus pradėjo klausinėti, 
kur ir kaip tas atsitiko, ir bo- 
klausinėjant policijai puolė į 
galvą, kad tas “holdupas” labai 
nepaprastas išrodo.

Pagal agentų žodžius jis atsi
tikęs prie 14-to PI. ir Morgan 
gatvės, tik vienas blokas nuo 
policijos stoties.

Nei vienas agentų negalėjo 
parodyti jokių liudytojų.

Ir vienas ir kitas pasakojo 
kitaip apie atsitikimą.

Tai policija nutarė juos pa
čius indėti į šaltąją, kol išsiaiš
kins dalykai.

Vieno agento vardas ir adre
sas: Paul Paškauskas, 4148 S. 
Rockvvell St.

Antro agento vardas ir adre
sas: Anton Stirbis, 2707 West 
47th St.

Pas juodu buvo rasta kvitų 
knygelės su išduotais ir neišduo
tais kvitais už pinigus “speše- 
lams”, kuriuos jie rinko Bischo- 
ffui ir ko. 2213 Marshall Blvd.

Pagal kvitų gal ūkų pasirodo, 
kad jiedu tą dieną buvo surin
kę sekamas sumas pinigų:

A. Stirbis surinko:
$100 nuo F. Chlin, 3354 South 

Halsted St.
$100 nuo A. V. Janikas, 1437 S.

Morgan St.
Paul Paškauskas surinko: 

$600 nuo K. Mickevičius, 818
W. 36th St.

$100 nuo Paul Garbauski, 818 
W. 36th St.

$100 M. Morazas, 7239 South 
Paulina St.

$150 Joe Juozaitis, 2822 W. 40 
Street.
Kaip matyt iš kvitų, tą dieną 

jie buvo surinkę tik $1150, o 
policijai jie sakė, kad nuo jų iš
plėšė $3700.

Šių savaitę bus jų bylos tyri
nėjimas.

Kas ta bylą butų užinteresuo- 
tas, gali kreipties į Maxwell sto
tį pas lietuvį States Attorney J. 
Kučinską.

BUVO KALĖDOS IR PLĖ
ŠIKAMS.

Kūčių vakare ir Kalėdų ryte 
įvyko labai daug apiplėšimų 
Chicagojc. Apiplėšimai įvykda
vo gatvėse ir namuose. Sako, 
kad tai buvus geriausia plėši
kams nigpiute.

Policija pranešė, kad per 
pereitus metus Chicagos plėši
kai yra atėmę nuo žmonių 
daugiau kaip $3,975,000.

AUKOS.
Lietuvos našlaičiams.

Melrose Park, III. — Šiuo 
prisiunČiu “Naujienoms” čekį 
ant $5.00. Meldžiu priduoti 
Lietuvos Našlaičių Šelpimo ko
mitetui.

Lapkr. 23 d. aš taipjau pa
siunčiau per vietos bankų 5000 
markių Liudvikai Barkausky- 
tei — suprantama, kad “Nau
jienos” nežino apie tų mano 
siuntinį — ir man atrodo, kad 
iš viso pasiųsta jai pinigų dau
giau negu reikėjo.

— Frank Lapinskis.

[$5.00 gavome ir persiuntėm 
Chicagos Komitetui Lietuvos 
našlaičiams šelpti. — Red.].

LAIŠKAI Iš LIETUVOS RAN
DASI NAUJIENŲ OFISE:

John Austis, 
Juozapas Babris, 
Kazimieras Bandžius, 
Miss A. Bataviez, 
J. Bieliauskas, 
Ant. Brančius, 
Ant. Chiurlis, 

Mrs A. Erkrnan 2, 
Jonas Griunas, 
Anton Gutauskas, 
Frank Herman 
Ignas Jakštis 2f 
Julius Januška, 
Antony Ignatavičia 2, 
Peter Mickus, 
Ant. Masionis, 
Ant. Marcinkus 2, 
Helen Mikolaitis 3, 
Vincas Navickis, 
Jonas Petkus, 
Marei joną Pilkevicz, 
Anna Kikilas, 
Mrs A. Kaitis, 
Kazimieras Jarusevičia, 
Franciška Starkienė, 
Skorles Shevokas, 
Pranai Tveri jonas, 
Marijona Urkutienė, 
Antanas Vitkauskas, 
Selvest. Vasiliauskas,

Utaminkas. Gruod. 27, 1921

Pranešimai 
____________ f _ , ■

Jaunų Lietuvių Amer. Tautiškas 
Kliubas rengia didelį koncertą ir ba
lių sausio 21 d. Meldažio salėj Pusė 
to vakaro pelno skiriama Rusijos ba
daujantiems žmonėms šelpti. Prašome 
kitų organizacijų tą dieną nerengti 
vakarų. —Komitetas.

L. S. S. 81 kuopos metinis susirin
kimas įvyks seredoje, gruodžio 28 d., 
lygiai nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės 
Salėj, 1822>Wabansia avė. Susirinki
me bus renkami Centro ir kuopos vir
šininkai sekantiems metams. Visi na
riai privalo dalyvauti.

—Kp. Raštininkas.

Lietuvių Moksleivių Susivien. Amer. 
2 Kuopa laikys Hteratinį vakarą tre
čiadienį, gruodžio 28, 7:45 v. vak. 
Raymohd Chapelėj, 816 W. 31-ma 
gvė. Programas susidės iš prakalbų 
ir deklamacijų. Publika bus paten
kinta. —Komitetas.

PASKELBIMAS
Chicagos lietuvių organizacijos: L. 

L. Paskolos apskritys, katalikų Fede
racija, Chicagos Lietuvių Taryba ir 
Ex-Kareivių Susivienijimas nutarė 
bendrai rengti milžinišką masinį su
sirinkimą paminėjimui keturių metų 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktu
vių ir protestui prieš kruvinus lenkų 
darbus Vilniuje ir jų okupuotoj sri- 
tyj. Susirinkimas įvyks ketvirtadie
nio vakare, vasario 16 d. 1922, mil
žiniškoj Ashland Boulevard Auditori
joj, prie Ashland Blvd. ir Van Buren 
st. — Del informacijų kreipkitės pas 
J. A. Mickeliuną, 3140 S. Walhice st., 
Phone Yards 2652.

— Spaudos Komisija.

Bridgcport. — lietuvių Švietimo 
D-ja rengia prakalbas antralienj, gruo 
džio 27, 7:30 vai. vak. Raymond Cha- 
nelėj. 816 W. 31ma gvė. Dr. A. J. 
Karalius kalbės tema: “Medicina Ka
taliku Bažnyčioj”. Publika kviečiama 
gausiai atsilankyti. — Komitetas.

Meldžiame apielinkės draugijų ne
rengti vakarų sausio 14, 1922, nes 
tą dieną West Pullmano Lietuviškas 
Pašelpinis Kliubas rengia vakarą.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo sunaus Prano Nor

kaus, Kauno rėd., Tauragės apksr., 
Laukuvos par., Silvestrų kaimo. At

važiavo Amerikon į Westville, III. 
1912. Iš ten išvažiavo niežinia kur. Ma 
lonės pats atsišaukti, arba jį žinanti

Tauragės apskritis,
I^iukuvos kaimas
Silvestrų kaimo
Petronėlė Norkus.

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ ATLIEKA- 
mu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyras turys abclną su- 
gabumą gali lengvai uždirbti 
nuo $100 iki $500 į mėnesi par- 
davojant Pirmo Mortgečio 8 
nuošimčio Auksinius Bondsus. 
Patyrimas nereikalingas. Gausi
te čia patyrimą, kuriuomi už
dirbsite daugiau pinigų nei už
dirbate ir busite neprigulmingi. 
Kreipkitės ypatiškai biznio va
landomis, sub. iki 8 vai. vak.

1521 Haddon Avė.
PALATINE

Arti Milvvaukee ir Division St., 
Chicago.

VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, AMA- 
tninkų ir paprastų darbininkų dirbti 
Taxi-Cabs didolėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125 į savaitę. Išmokinsime 
važiuoti ir Taxi biznio. Nuolatinis 
darbas. $400 kapitalo reikalinga. Pi
nigai užtikrinti. 82 W. Washington 
St. Room 525.

REIKIA 2,500 salesnvanų parda- 
davoti naujai išrastą patentų, kokio 
visame pasaulyj nėra, arba galės pri
sidėti su kapitalu, w atneš didžiau
sią naudą. Galima bus uždirbti nuo 
$6,000 iki $10,000 į metus. Feuntain 
Paint Brneh Manufacturing C*.
1628 Blue Island Avo., Chicago, III.

JIEŠKAU energingo lietuvio į part
nerius. kuris gali investyti nuo $4,- 
000 iki $5,000 į krutamu paveikslų 
biznj IJetuvoj.

Kreipkitės Naujienos No. 510.

REIKTA patyrusio janitoriaus pa- 
gelMninko. Valgis ir guolis. Ateikit 
prisirengęs dirbti.

6-100 Maryland Avė.
Donchaster 5742

PARDAVIMUI
BEVEIK už pusę kainos pardavi

mui bučernS su groseriu tirštai apgy
venta lietuvių. Biznis labai gerai ei
na. Listas daugiau 2 metų yra. Ren- 
dos $35.00 į mėnesį. 4 puikus kamba
riai pagyvenimui. Kaina tik $1,550. 
Vertas yra iki $2,500; priežastis par
davimo labai svarbi. Nemokantį biz
nio išmokinsiu. Kas norit bosu būt 
ir pinigo padaryt, nepraleiskit šitos 
progos. Atsišaukit tuoj pas J. Na
mon 3328 S. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan

dai tik 2 metai dėvėti. 2 pečiai: gazi- 
nis ir anglimis šildomas, visai nauji. 
Priverstas greitai parduoti ir tai už 
pirmą pasiūlymą, nes apleidžiu mies
tą. Pirkėjas galės apsigyventi toj pa 
Čioj vietoj, jei patiks.

3215 S. Wallace St. . ,

; AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI l’/2 trokas Smith 

formos, gerame stovyje. Parduosiu už 
pirmą pasiūlymą.

Atsišaukite:
GEDEIKO 

1606 S. Halsted St.

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI 5 kambarių cotta- 

ge, 2055 W. 18-th PI. Elektro šviesa, 
maudynė ir t.t.

Antra 2051 W. 18-th Pi., gasas ir 
toiletai Kreipkitės

2119 S. Halsted St. 4 lubos

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
ant prapertės žemė su budinkais 12 
desincinų Lietuvoj. Prie tam randasi 
didelis sodas, labai gražioj vietoj. Ba- 
gužifikių kaime, fiidlavos valsč., Ra
seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E. 
92nd St., 3-as aukštas Union Bank 
Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.

PARDAVIMUI 2 AKERIAI 
5 kambarių namas, 12517 So. 
Wentworth avė. Parduoda sa
vininkas. Telcphone Pullman 
802 JONAS RUIKO.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas', bučernes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau- 
siamin pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiamo visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO. 
3328 S. Halsted N. W. Cor. 33 rd PI.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia. 6ia 

mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų- Išmoki n am į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne* 
prekių o ja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake StrM ant 4 labų.

P-lšs E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvinio ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesoa: 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 ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos bix- 

niavoms merginoms, pasisiuvimu! 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, pirmininkė, 
v -------------- i -

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
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 
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinėe 
ekonomijos, pllietystia, dailiarašye- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ild 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 0 
ild 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO,


