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Anglai areštuoja ir 
žudo indus

Generalinis streikas Egypte
Į I II I <

Vokietija užmokėsianti kontribuciją

Anglai persekioja ir žudo 
indus.

10.000 indų areštuota Calcut- 
toje. 700 kalinių sušaudyta.

GALCUITA, gruod. 25 (Su
vėlinta). — Belaukiant Angli
jos princo apsilankymo, vald
žia bėgyje 10 dienų areštavo 
daugiau kaip 10,000 indų. Dau
giau kaip 750 areštuota petny- 
čioj, o apie 800 subatoj. Tarto- 
kų darbininkai tapo uždaryti 
savo dirbtuvėse ir niekur 
jų neišleidžiama. Valijos gi 
princų lydėjo laukų kanuolių 
baterija ir gerai ginkluota ka
valerija.
Daug areštuota Allahabade.
ALLABADAD, gruod. 26. — 

Dar 62 nacionalistų vadovai ir 
nariai visos Indijos kongreso 
tapo areštuoti. Devyni jų liko 
nuteisti 3 men. kalėjimai), o 
vienas redaktorius metams ka
torgom

Kaltina nuožmumuose.
AHMEDABAD. gruod. 26.— 

Atidarydamas visos Indijos ka
lifato konferencijų, Kaliu išrei
škė džiaugsmų, kad turkų per
galė ant graikų sutriuškino An
glijos diplomatijų. Jis kaltino, 
kad anglai, naudodamies karo 
stoviu, papildė nežmoniškų nuo 
žmumų Ma laba re.

Anglai šaudo belaisvius.
CHICAGO. — Indijos propa

gandos agentas Chicagoje, Dr. 
Krišna paskelbė, kad jis gavo 
šifruotų telegramų nuo Indijos 
nacionalistų vadovo Ghandi, 
kad Nacionalistų partija pas
kelbė Inlijos nepriklausomybę 
gruodžio 24 d.

Taipjau pranešama, kad An
glai, po paskelbimui nepriklau
somybės, paėmė 20,000 politi
nių kalinių ir 700 jų ant vietos 
sušaudė. • ,

Dr. Krišna sako, kad Anglija 
visas tas žinias stropiai slepia 
nuo pasaulio, kad pasaulis ne
galėtų atsižinoti kaip ji šeimini- 
ninkauja pavergtoj Indijoj.

Visuotinas streikas Egypte 
suparaližavo angly valdžių.

Anglai ginklais stengiasi nu
malšinti egyptieČlų sukilimų.

LONDONAS, gruodžio 27. 
— Daily Herald gavo žinių iŠ 
Cairo, kad Anglijos kareiviai 
puolimuose ant Egypto nacio
nalistų užmušė 19 žmonių ir 
46 sužeidė.

Generalinis streikas suparali
žavo Anglijos administracijų 
visame Egypte. Daug valdiniu 
kų Caire metė darbų, o minis
terijos ir teismai tapo uždary
ti. Gatvekariai Caire liko su
naikinti ir dabar transportaci- 
jai liko veik vieni vežimai. 
Apie 400 žmonių areštuota.

Geležinkelių linijos tapo per
kirstos žemutiniame Egypte.

Prie įėjimo į Suezo kanalų 
tapo pastatytas anglų karinis 
laivas, kad apsaugojus kanalų. 
Karinius laivus pastatyta ir 
prie Aleksandrijos.

Niek yriuose miestuose yra 
ramu, bet tas ramumas nieko 
gera nepranašauja.

Egypto didžponiai išleido at
sišaukimų, prašydami atšaukti 
generalinį streikų.

Palei Suezo kanalų irgi ra
mu. Bet visur ramumas palai
komas yra tik ginklais. Karei
viai ginkluotuose automobiliuo 
se ir vežimuose važinėja gatvė
mis ir neleidžiu žmonėms jose 
rinktis. Taipjau išleidžiama 
visokių grūmojimų. Nacionali
stų gi įtaka nepaprastai smar
kiai didėja.-

Vokietija užmokėsianti 
sausio kontribucijų.

Bet užmokėjusi tai paskelbs 
save bankrutu.

BERLINAS, groti. 27. — Vo
kietija užmokės priklausančių 
sausio 15 d. mokėti dalį kontri
bucijos, bet po to ji galbūt at-’ 
sisakys toliau mokėti, pasiskel
bdama save bankrutijusia ša
limi. Tų nutarė vakar nepa
prastas Wirth kabineto susirin 
kimas, kuriame pirmininkavo 
prezidentas Ebertas.

Užmokėdama sekamų dalį 
kontribucijos Vokietija nori pa 
rodyti talkininkams ir Jungt. 
Valstijoms, kad ji tikrai nori 
išpildyti visas obligacijas, ant 
kiek tai galima padaryti.

Nenori kad judintą Man- 
žurijos klausimų.

Japonija nusileistų šantungo 
klausime, jei nebūtų svarsto

ma apie Manžurijų.

TOKIO, gruod. 27. — Čia 
numatoma, kad Japonija laiky
sis savo pozicijos ir nenusileis 
šantungo geležinkelio klausi
me, jei nebus duota kitokių 
užtikrinimų. Yra žinių, kad 
Japonija pilnai nusileistų šan- 
tungo klausime, jei tik Chini- 
jai nebūtų leista pakelti nusi
ginklavimo konferencijoje Man 
žurijos klausimo. Mat Japoni
ja “taikiu budu“ yra pasigrie
busi tų provincijų ir dabar bi
josi, kad kas to klausimo ne
pakeltų ir nepareikalautų tų 
provinciją grąžinti Clrinijai.

Boikotoja Valijos princų.
PATNA, Indijoj, gruodžio 23. 

— Iš priežasties indų paskelb
to boikoto, Anglijos, sosto įpė
dinis, Valijos princas, ir čia ra
do tuščių miestų ir turėjo paro- 
duoti tik tuščiomis gatvėmis.

Dunbare princų pasitiko irgi 
tik turtipgtęji dvarininkai ir vi
sokie anglų valdininkai, bet 
tikrieji indai — Indijos ’bied- 
nuomenė, nepasirodė.

Sovietų kongresas priėmė 
naująją Lenino politiką.

Dėkuoja Jungt. Valstijoms už 
gelbėjimų badaujančių. Nepasi
tenkinimas komunistų tarpe.

MASKVA, gruodžio 27. — 
Devintas visos Rusijos sovietų 
kongresas vakar užgire naujų
jų premiero Lenino ekonominę 
politiką, kuri veda prie atsiei
simo Rusijoje tikrojo kapitali
nio. )! 1

Kongresas taipjau priėmė re 
zoliucijų, kuri (lekuoja Dr. 
Fridjof Nansenui ir Amerikos 
šelpimo administracijai už šel
pimų badaujančiųjų Rusijoje. 
Rezoliucija sako, kad Amerikos 
šelpimo administracija prisi
dėjo prie badaujančių šelpimo 
daugiau negu visos kitos šelpi
mo organizacijos.

Sveikatos komisaras Semaš- 
ko pranešė, kad tyfus tiek siau 
čia palei geležinkelius, kad pu
sė keliaujančių iš vienos vietos 
į kitų kareivių užsikrečia tyfu. 
Didesnėse stotyse kasdie iši
mama iš vagonų lavonus tuzi
nais.

Tarp komunistų yra didelis 
nepasitenkinimas naująja eko
nomine politika, bet kad ir ne
noromis, jie vistiek balsavo už 
jos priėmimų, kadangi jie neįs
tengė nieko kilo pasiūlyti ir 
negalėjo parodyti kaip kitaip 
Rusija galėtų išsigelbėti iš to 
ekonominio susmukimo, prie 
kurio privedė bolševikų viešpa
tavimas. Daugelis komunistų 
nepasitiki ir vyriausiąja eko
nomine taryba.

Premjeras Leninas savo kal
boje kongresui ginė tik savo 
naujųjų ekonominę politikų 
grįžimo prie kapitalizmo. Jis 
pasmerkė savo kritikus, ypač 
iš darbininkų unijų. Jis sakė,' 
kad darbininkai neparodė jokio 
sugabumo vesti industrijų, 
betgi parodę visų savo nesuga- 
bunių, jie visgi reikalauja, kad 
industrija pasiliktų jų kontro
lėje. Tegul jie parodo savo su
gebėjimą pirkti prekes ir sėk
mingai vesti dirbtuves, o ne 
vien rašinėti rezoliucijas, sakė 
Leninas. “Išmokti pirkliauti 
yra sunkus dalykas“, tęsė jis. 
‘‘Tai ne prakalbų sakymas. 
Bet mes turime išmokti.“ Jis 
nenorįs turėti reikalo su to
kiais pirkliais, kurie reikalau
ja 100 nuoš. pelno, bet vistiek 
prisieina turėti su jais reikalo. 
Žalioji medžiaga turi būti nu
pirkta nežiūrint kiek nė butų 
už jų mokama, kad dirbtuvės 
galėtų veikti ir biznis atsistei- 
gti. Ir tik pirkliaudami per 10 
ar 15 metų su lupikais pirk
liais komunistai teišmoks kaip 
pirkliauti.

Leninas išreiškė nepateisina
mų faktais didelį optimizmą į 
greitų Rusijos prekybos ir in
dustrijos atsisteigimų.

Tarp kitų šalių komunistų, 
kurie kalbėjo kongrese, buvo ir 
vienas amerikietis, tūlas Carr, 
kuris tarp kitko bandė tikrinti 
sovietų kongresui, kad “Ame
rikos darbininkai organizuojasi 
slaptai ir galiaus nuvers kapi
talizmų ir įsteigs darbininkų 
valdžią.“

Kurs apsivedimo biurus.
BERLINAS, gruod. 27. — 

Vokietijos valdžia įkurs apsive 
(limo biurų, kur vaikinai ir 
merginos galės susipažinti ir 
apsivesti su mažiausiomis išlai
domis. Valdžia gi ištirs kiek
vieno kandidato visą gyvenimą 
ir sveikatų. Tik valdžiai už
gims kandidatą sutuoktuves 
bus leistos.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Debsas tuoj pradės platu 
veikimą.

Rūpinsis kitų kalinių paliuosa 
vimu ir griežta kova prieš 

karus.

WASH1NGTON, gruodžio 27. 
Paliuosuotasai iš kalėjimo se
nas socialistų darbuotojas ir 
vadovas Eugene V. Debs pas
kelbė, kad jis didesnę dalį laiko 
savo veikimo ateityje pašvęs 
karui prieš karų. Jis dar neturi 
išdirbęs pienų veikimui, bet 
jis padarys tuoj kaip sugrįš į 
savo namus Terre Haute. Išva
žiuoja gi jis namo 6:20 vai. 
šį vakarų.

Jis veiks prieš karus ne tik 
Amerikoje, bet tuo tikslu lan
kysis ir kitose šalyse. Jis rū
pinsis išgauti iš visų žmonių 
prižadų niekad neiti karan ir 
neimti ginklo į rankas.

■Nors Debsas ves griežtą ko
vų prieš karus, jis taipjau ge
rai žino, kad agitacija ir žmo
nių norai karų vistiek nepanai
kins, kad priežastįs karų gludi 
ekonominėse sąlygose ir kad ne 
pakeitus dabartinio ekonominio 
susitvarkymo negalima yra pa
naikinti ir karų. Jis sako:

“Karai bus kokioje nors for
moje ir toliau ir karai nuola
tos darysis vis labiau pražutin- 
gesniais iki varžytinių pasaulis 
bus pakeistas į kooperatyvinį 
pasaidį. Kiekvienas karas už 
prekybų anksčiau ar vėliau ne- 
išvengtinai patampa kruvinu 
karu.“ Jis sako, kad ir Har- 
dingas savo širdyje priešinasi 
karams, bet jis kartu yra atsto
vu tokios sistemos, kuri daro 
karą neišvengtinu. Nusiginkla
vimo gi konferencija rūpinasi 
tik sumažinti ginklavimosi iš
laidas, bet visai nesirūpina pa
naikinti karų priežastis.

Debsas be to daug veiks ir 
už paliuosavimą visų kitų poli
tinių kalinių. Jau ir šiandie jis 
tarėsi apie savo veikimų su 
socialistų darbuotojais Wash- 
ingtone.

Debsas vis dar tebedėvi ka
lėjimo išduotus drabužius. Ir 
jis juos dėvėsiąs ilgą laiką. 
“Kaip raukšlės ant mano veido, 
jie man daug kainavo,“ sake 
jis.

Administracija nelabai sma
giai jaučiasi deįlei Dėbso nusis
tatymo. Daugherty ir prezi
dentas pasikvietė jį į Washin- 
gtonų ir tikėjosi jį perkalbėti, 
kad jis nieko daugiau neveiktų 
ir tik taip sau ramiai gyventų. 
Bet tai jiems nepavyko, nes 
Debsas nesutiko nė atsižadėti 
savo principų, ne sustoti vei
kus.

■Hunu* H.ro*

Žita turi pasilikti ištrėmime.

LONDONAS, gruod. 27. — 
Madeiros gubernatorius gavo 
įsakymų iš Franci jos neleisti 
išvažiuoti nuo salos Austrijos 
ex-karalienei Žitai, kuri manė 
važiuoti Šveicarijon aplankyti 
savo ten paliktus vaikus.

PARYŽIUS, gruod. 27. — 
Atstovų butas 177 balsų did
žiuma šiandie išreiškė pasiti
kėjimų premjerui Briandui.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, gruod. 27 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.20
Austrijos 100 kronų ..............
Belgijos 100 frankų .............. $7.731
Danijos 100 kronų .............. $20.15', ..... . . ...
Finų 100 markių.................  $1.98 įkus milicijos, kuri apsistojo
Francijos 100 frankų .......... $8 03 liejiklose. Betgi milicijos vir-
Italijos 100 lirų ................. $4.49 j - < - - -- J
IJetuvos 100 auksinų .............. Giv. *---------- -
lxmkų 100 markių................. 3%c' ginkluos mušeikas
Norvegų 100 kronų .......... $15.75 ••
Olandų 100 guldenų..............$36.64, šaudyti
švedų 100 kronų .............. $24.90 Kariuomenei atvykus

67c aI>rim0- ■.šveicarų 100 frankų ..........  $19.52
Vokietijos 100 markių .......- l._

Kvies bolševiką vadovus 
pasitariman.

Reikalaus iš jų duoti atsaky
mus | niekurius svarbius 

klausimus.

LONDONAS, gruod. 27. — 
Pasak Londono Times, premje
rai Lloyd George ir Briand nu
tarė principe pakviesti Rusijos 
užsienio reikalų ministerį Ci

trinų ir Litvinovą atvykti šį 
mėnesį į Londoną. Manoma, 
kad iš jų bus pareikalauta duo 
ti aiškius atsakymus į nieku
rius labai svarbius klausimus 
apie bolševikų politikų.

Italija pasirašė sutartį su 
Rusija..

Rymas, gruodžio 27. —• Pu
siau oficialiniai paskelbta, kad 
vakar užsienio reikalų minis
terijoje tapo pasirašyta pricky- 
binė sutartis tarp Italijos ir 
Rusijos.

Siūlo mažint[submarinas.
Francija tam griežtai priešinasi

NVASITINGTON, gruod. 27. 
— Nusiginklavimo konferenci
joje valstybės sekretorius Hu
ghes pasiūlė visoms dalyvau
jančioms konferencijoje šalims 
veik vienu trečdaliu sumažinti 
submarinų skaičių ir jų įtalpų. 
Pasiūlyta, kad Anglija ir Jun
gtinės Valstijos turėtų tik 60,- 
000 tonų įtalpos submarinų, 
arba trečdaliu mažiau pirmiau 
projektuoto skaičiaus, Japoni
ja 31,484 tonus, Francija 31,- 
391 tonų ir Italija 21,000 tonų.

Anglijos delegatai paskelbė, 
kad jie priima tų sumažinimą, 
nes tai daugiausia ir buvo jų 
reikalavimas. Francijos gi 
delegatai atsisakė priimti iki 
nebus gauta instrukcijų iš Pa
ryžiaus. Italija ir Japonija 
taipjau pasipriešino nustatytai 
kvotai. Italija reikalauja, kad 
jos submarinų kvota butų lygi 
Francijos kvotai. Japonija gi 
reikalauja 54,000 tonų subma
rinų, kurie buvo nustatyti 
svarstant apie didžiųjų laivų 
mažinimų.

Francijos delegatai dabar 
jau gavo instrukcijų ir iš sa
vo valdžios. Instruktuojama 
delegatus griežtai priešintis nu 
statytai Francijai submarinų 
kvotai. Manoma yra, kad Fran 
ei j a pareikalaus sau 60,000 to
nų submarinų, t. y. tokios sub
marinų kvotos, kokių nusista
tė sau Jungt. Valstijos ir Angli
ja. Japonija taipjau yra nusi
stačiusi nenusileisti, bet mano
ma, kad ji gabaus gal ir nusi
leis, bet nesitikima, kad tų pa
darytų Francija.

Kareiviai prieš streikierius.
NEWP0RT, Ky., gruodžio 

25. — Prieš kiek laiko čia su
streikavo geležies liejiklų dar
bininkai. Kompanijos tuojaus 
atsigabeno mušeikas, kuriais 
apstatė liejiklas ir kurie tuoj 
pradėjo šaudyti į darbininkus. 
Darbininkai išpradžių kentė, 
bet neiškentė ir pradėjo daigo- 
ti ir mušeikas. Tada kompani-
jos, kad apgynus mušeikas, at
sikreipė į gubernatorių, prašy- 

.. 4UČ į damos kareivių.f 1
$20.15

$8 03 ’liejiklose.
* šininkas paskelbė, kad jis nu- 

i ir nebeleis 
į darbininkus, 

viskas

Vakar ir prisiųsta kelis pul-
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Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje
--------- - - - -

•________ į No. 302

Lietuvos žinios
Vilniaus žydai.

VILNIUS, lapkr. 17. — žy
miam Vienuos žydų laikrašty 
“Neuer Morgcnzeitung“ Nr. 
990 iš 6-NI. š. m. mes straips
ny “Iš Vilniaus“ randame pra
nešimų apie dabartinę Vilniaus 
padėtį, iš kurio mes darome 
šių ištraukų:

Vilniaus sirlies žydų gyven
tojai laikos tos nuomones, jog 
rinkimai į Vilniaus seimą, Že
ligovskio okupacijai esant, ne
gali reikšti gyventojų noro.

Todėl Vilniaus srities gyven
tojai žydai nedalyvaus seimo 
rinkimuose, kurio uždavinys 
bus spręsti klausimą: Varšuva 
arba Kaunas.

Okupacijos valdžia, žinanti 
apie tą žydų gyventojų nusista
tymą, stengias grąsinimais pri
versti juos jį pakeisti. Pav., ne
senai vienas Želigovskio orga
nų atstovų, departamento dire
ktorius Senkevičius, pareiškė 
Vilniaus žydų benruomenės 
pirmininkui Dr. Vigodskiui, 
jog jei Vilniaus žydai ir toliau 
ignoruosią rinkimus į Seimą, 
tai jis neatsakąs už tokio elge
sio pasekmes. Tai yra nesle
piamas grąsinimas represijo
mis, kuris mažiausia tinka val
džiai, kuri laukia iš gyventojų 
laisvo jų norų išreiškimo.

Iš viso išdėstyto aišku, kaip 
bus įvykdyti rinkimai į Vil
niaus Seimą ir kurios reikš
mės turės jo įstatymai.

Tuo tarpu Vilniaus okupaci
nė valdžia leidžia savo įstaty
mus. Pav., Vilniaus valdžios 
įvestas gyventojams žydams 
priverstino sekmadienio poilsis 
sukėlė jų tarpe didelio neramu 
mo. Toks įstatymas verčia 
Vilniaus srities žydus švęsti 2 
dienas per sąvaitę, kas yra di
deli našta žydams, griežtai pri
silaikantiems sabalo (šeštadie
nio) poilsio.

Todėl šiomis dienomis atsi
lankiusi į gen. Želigovskį žydų ' 
deputacija, susidedanti iš rabi
no Rubinštcino, dr. Vigodskio' 
ir prekybinininkų ir amatnikų, 
atstovų, kuri įteikė jam smul
kų memorandumą tuo klausi
mu.

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, BĮ.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, HL

Deputacija įrodė, jog minė
tas priverstinas įstatymas ken
kia prekybai ir amatui Vil
niaus srity, kadangi 80 nuoš. 
gyventojų žydų tuo verčias. To 
dėl jie prašė atšaukti tą įsta
tymą.

Gen. Želigovskis pareiškė ne
galįs pakeisti to įstatymo, nes 
tas pakeitimas galįs sukelti 
protestų iš darbininkų ir pirk
lių ne žydų pusės, kurie suin
teresuoti išlaikyti normalų 
darbo laiką. Bet jis pasisteng
siąs veikiai organizuoti komi
siją, kuri ieškosianti priemo
nių abiem pusėm patenkinti. 
Šis dabartinės Vilniaus vald
žios atsakymas duoda maža vii 
ties, jog įstatymas, kuris sukė
lė suirutę Vilniaus žydų gyve
nime, ir kurį išleidžia orga
nas, tvirtinąs, jog jis ieško 
Vilniaus žydų draugingumo, 
bus panaikintas (“Lietuva“).

r———.........

Lietuvos Steigiamojo Seimo de
legacija Suomijoj.

WASHINGTON, gruod. 20. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu gruodžio 15 d. išva- 
žiavo Suomijon Lietuvos Stei
giamojo Seimo setpynių narių 
delegacija susipažinti su tos da
lies parlamentarinėmis sfero
mis. Delegacijai vadovauja 
Steigiamojo Seimo antrasis vi- 
ce-pirmininkas kun. J. Staugai
tis.

Lietuvos atstovas Šveicarijai.
BERNAS, lapkr. 22. (Elta). 

Šveicarų vyriausybe pripažino 
poną Sidzikauską oficialiniu 
Lietuvos atstovu Šveicarijai.

Lietuvos karo mokykla išleido 
200 karininkų.

WASHINGTON, gruod. 21. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu Lietuvos Karo Mo
kykla išleido du šimtu naujų 
leitenantų.
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Be pilietinių 
teisių.

Kaip mes ir spėjome, pre
zidentas Hardingas nedavė 
visuotinos amnestijos politi- 
niems kaliniams, o tiktai pa- 
liuosavo mažą jų dalį. Ir 
paliuosuodamas tečiaus, 
juos, jisai ne dovanojo jiems 
jų “nusidėjimus”, o tiktai 
paliuosavo juos nuo tos da
lies bausmės, kurią jie dar 
nebuvo atlikę.

Ačiū šitai prezidento “ma
lonei”, išėjo iš Atlantos ka
lėjimo pirmą dieną Kalėdų 
ir senelis Debsas. Bet jisai 
išėjo, neatgavęs savo pilieti
nių teisių. Sakoma, kad tu
rėsią praeiti metai laiko, kol 
pilietinės teisės busiančios 
jam sugrąžintos. Iki to lai
ko jisai negalės nei balsuot, 
nei statyt savo kandidatūrą 
rinkimuose.

Debsui dėl to nepasidarys 
skriaudos. Bet valdžia, ku
ri šitaip elgiasi su visų ger
biamu žmogum, uždeda ant 
savęs dėmę. ♦

Skiria pinigus 
Amerikos fondui.

Iš Rusijos tapo pranešta, 
kad sovietų valdžia nutarė 
paskirti iš valstybės iždo de
šimtį milionų dolerių į Ame
rikos fondą Rusijos badau
jantiems žmonėms šelpti. 
Washingtone tapo gautas ši
tos žinios patvirtinimas.

Amerikos fondas susideda 
iš tų sumų, kurias turi Hoo- 
ver’io komitetas, besidar
buojantis dabar Rusijoje, ir 
20 milionų dolerių, kuriuos 
nesenai paskyrė Rusijos šel
pimui Jungtinių Valstijų 
kongresas. Visi šitie pinigai 
yra po Hoover’io kontrole.

Kodėl Rusijos sovietų val
džia nutarė iš savo iždo pa
skirtuosius šelpimui pinigus 
pavesti tai Hoover’io Įstai
gai? Juk ji, rodos, ir be 

Hoover’io nurodymo žino, 
kaip tuos pinigus suvartoti.

Tas paskyrimas yra, be 
abejonės, padarytas su tam 
tikru išrokavimu. Sovietų 
valdžia nori tuo pabrėžti sa
vo prielankumą Amerikai ir 
savo pilną pasitikėjimą Hoo
ver’io komitetu.

Politikos atžvilgiu gal ta
tai yra gudrus žingsnis, bet 
jisai visai neatatinka tai pro 
pagandai, kurią dėl bado 
Rusijoje veda komunistai. 
Jie be paliovos šaukia, kad 
visos aukos Rusijai turi eiti 
tiktai per Sovietų Rusijos 
Draugų komitetą, jkurį kon
troliuoja komunistai; visos 
kitos organizacijos esančios 
“pavojingos” arba net “at- 
žagareiviškos”. 0 Hoovei'io 
komitetas tai esąs “kontr- 
revoliucingas”, ir joks su
sipratęs darbininkas (negalįs 
juo naudotis. ;

Tuo tarpu Rusijos bolševi
kai ne tiktai geriausiam su
tikime darbuojasi išvien su 
Hoover’io komitetu, bet net 
milionus dolerių paveda į jo 
rankas!

[ iptoalįįa į 
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VĖJO PUČIAMI “PRINCIPAI”.

Kuomet Tarybų Rusija pačia- 
re taiką, su Lietuva, tai mūsiš
kiai komunistai rašė, jogei tai 
esanti gudri bolševikų “strate
gija”. Sovietų valdžia, girdi, vi
sai neįtari gyventi taikoje su 
“buožių” Lietuva, bet dabar esąs 
toks momentas, kad bolševikams 
esą patogiaus nesipykti su ja; 
kuomet tečiaus aplinkybės per

sikeis, tai bolševikai spjaus ant 
taikos sutarties ir pasiųs prieš 
Lietuvą savo raudonąją armiją.

Šitokioje dvasioje rašė dau
giausia “Laisvė”, O šiandie ve 
ką ji rašo: ,

“Kada Tarybų valdžia darė 
taikos sutartis su mažomis 
tautelėmis, tai viso pasaulio 
buržuazinė spauda šaukė, kad 
tai esąs muilo burbulas, nes 
Tarybų valdžia tų sutarčių 
nepildysianti. Vienok išėjo 
kitaip — Tarybų valdžia su
tartis pikio ir stengiasi drau
giškai sugyventi.”
Ar ne puikus šitas “Laisvės” 

apkaltinimas “buržuazines spau
dos“! Tą, ką ji primeta “bur
žuazinei spaudai”, rąžė ji pati, o 
betgi ji dabar turi drąsos viešai 
užsiginti savo .žodžių ir girti Ta
rybų valdžią už tą, ką ji pir- 
miaus lygino prie muilo burbulo.

r"-r—<

kos Komunistų Partija.”
šitie industrialistų organiza

cijos nutarimai turi gilios simp
tomai nės reikšmes. Jie rodo, 
kad komunistai neteko simpati
jų net ir tuose sluogsniuose 
darbininkų judėjimo, kurie pra
džioje labai karštai juos rėmė.

Didžiosios darbininkų unijos 
visose šalyse yra griežtai nusi- 
stačiusios prieš Maskvą; kaip 
vakar buvo šioje vietoje rašyta,

“AIDOBLISTAI” NESIDfiS 
PRIE MASKVOS IN- 

ternacionalo.

Industrinių Pasaulio Darbi
ninkų (aidoblistų) Generalė Pil
domoji Taryba galutinai nutarė 
Besidėti prie Raudonojo Unijų 
Internacionalo, kuris laikė savo 
kongresą Maskvoje pereitą vasa
rą. šitas nutarimas tapo priim
tas po to,- kai Generalė Pildomo
ji Taryba išklausė raportą Geor
ge Williams’o, kuris buvo “vie
nintelis autorizuotas IWW. 
delegatas kongrese”.

Tas pareiškimas, kad George 
VVilliams buvo “vienintelis auto
rizuotas delegatas” nuo aidobli
stų Maskvos kongrese, rodo, kad 
Haywood’as nuvažiavo į Maskvą 
ne kaipo delegatas, o kaipo pri
vatinis asmuo.

Industrinių Darbininkų vy
riausybė atsisakė dėtis prie 
Maskvos Internacionalo dėl se
kamų šešių priežasčių:

“Viena — (Maskvos) kon
gresas aiškiai pasmerkė I. W. 
W. politiką ir taktiką.

“Antras—Raudonasis Uni
jų Internacionalas yra savo 
pobūdžio politinis ir politikie
rių kontroliuojamas. Fakti- 
nai jisai yra pasislėpusi po 
plona maska komunistų parti
ja.

“Trečia — Atvirai paskelb
tas tikslas tų, kurie sutverė ir 
kontroliuoja Raudonąjį Uni
jų Internacionalą, yra ‘likvi
duoti’ visas darbininkų orga
nizacijas visose šalyse, kurios 
atsisako pasiduoti autokrati
nei jų disciplinai.

“Ketvirta — Raudonojo 
Unijų Internacionalo tikslas 
yra ‘likviduoti’, t. y. suardyti 
I. w. w.

“Penkta — Maskvos kon
grese revoliucinis darbininkų 
judėjimas nebuvo tikrai at
stovaujamas.

“šešta — Jeigu net ir, butų 
leistina suvienyti musų darbą 
su kokios nors politinės gru
pės darbu, tai I. W. W. nega
lėtų veikti bendrai su Ameri- 

nuo Maskvos atsimetė jau ir įtar
iuos darbininkų unijos. Paga
lios, ir sindikalistiškoji srovė at
suko nugarą Maskvai — tad kas 
dar pasiliko prie Maskvos? Iš
imant Rusiją, Maskva turi sa
vo pasekėjų užsieniuose tiktai 
menkose, sektantizme paskendu
siose, kuopelėse, kuriose vado
vais yra žmonės, neturintys nie
ko bendra su plačiu darbininkų 
judėjimu, arba stačiai apmoka
mi bolševikų agentai.

Svarbių Įvykių Priešdieny
r1 1 in-* i .ii-h

St Kairys
Lietuvos vyriausybe užsimer
kusi eina ant Entantės pava
džio, nesipriešindama, kaip 
skerdyklon vedamas jautis. O 
ji išliesų taip eina.

Briusely p. Hymans pavi
liojo Lietuvos delegaciją, kad 
sutiktų derėtis su Lenkais jo 
pašildytais pamatais. Delegaci
ja sutiko ir tuo duvesi užrišti 

sau brankto ant kaklo. Po tos 
operacijos p. Hymansui vis 
geriau sekėsi.

Ženevoj, atsiremdamas T. 
Sąjungos Tarybos vardo, jis 
pasiūlė bent kiek pakeistą sa
vo sumanymą jau ne kaipo 
derybų bazę, bet kaipo susi
tarimo su Lenkais projektą. Ir 
Lietuvos delegacija vėl sutiko. 
Tik ji jau pajuto, kaip prade
dama veržti gudriai užnertą 
kilpą ir p. Galvanausko lupo
mis paprašė, kad T. Sąjunga 
neatiduotų Lietuvos Lenkų 
vergi j on.

Tautų Sąjunga, žinoma, pa
žadėjo “globoti” Lietuvą, bet 
iš piršlio jau virto miliciantu. 
Savo nutarimu ji griežtai pa
sakė Lietuvos valdžiai: nepa
klausysi mano žodžio, tai ne 
tik mane užrūstinsi, bet palik
siu tave vieną pačią tarp visų 
baubų ir žinokis!

Lietuvos valdžios delegacija 
sugrįžo Kaunan visa perimta 
to rūstaus pasakymo. Tuo pa
čiu laiku suvažiavę Kaunan 
musų atstovai užsieniuose tik 
da sudrutino tą įspūdį. Musų 
vyriausybė niekuomet nebuvo 
perdrąsi.

Apie ją, sakysim, socialde
mokratai yra pratę sakyti, kad 
vyriausybe kitaip nemoka kal
bėtis su Entante, kaip tik at
sigulus prieš ją ant pilvo. Kas 
gi stebėtino, kad ir vyriausy
bė labai nusigando. Ir jokiu 
bildu negali atgauti kvapo. 
Kaune, ir visam krašte iš prie
žasties T. Sąjungos pasiūlymo 
paėjo visa vilnis susirinkimų. 
Visur buvo daromi tie palys 
nutarimai, — šalin unija su 
Lenkais! O vyriausybe visgi 
tebeguli ant pilvo ir reikia iš- 
anksto spėti, kad Kabineto dau
guma pasisakys už Hymanso 
pasiūlymą, tik prašydama pa
keisti kai korius, ylių žiau
rius punktus.

Kad pateisintų savo nusista
tymą, Minislerių Kabinetas da
bar pats eikštėn kelia visus 

Esame priešdieny labai svar
bių įvykių. Visą menesį Mini- 
sterių Kabinetas gromulojo 
Tautų Sąjungos pasiūlymą — 
surišti Lietuvą su Lenkais ■—• 
ir už dviejų dienų žada paga
lios duoti savo atsakymą: pri
ima vyriausybė Hymanso pro
jektu. ar ne.

Kaune ir visam krašte ne- 

raniu. Plačioj visuomenėj pri
tvinko to suerzinto ir labai 
opaus ūpo, kuris tik laukia 
progos, kjid prasiveržtų. Ir jei
gu tas ūpas gaus veikimu pa
sireikšti, Lietuvai gresia dide
le vidujine maišatis ir pavo
jus.

Padėtis išliesų yra rimta. 
Lenkija, savo sėbrų padeda
ma, daro griežtų ir bene pas
kutinių pastangų įkūnyti paga
lios savo politiką Lietuvos at
veju. Lenkų valdžios tikslas, 
-— su Vilniaus pagalba prijun
gti Lietuvą Lenkams, įsistip
rinti musų krašte ir tuo bū
du patikrinti sau kelią jūron 
per Klaipėdą.

Franci ja uoliai Lenkus re
mia. Franci j a tikisi ne tik pa
ti už Lenkų nugaros įsitvirtin
ti Klaipėdoj, ne tik savo sau
joj laikyti ir melžti tą visą 
platųjį užpakalį, kurį perskro
džia Nemuno vaga, bet kar
tu įsitaisyti Klaipėdoj bazę 
prieš mirtiną savo priešą — 
Vokiečius. Vadinamoji Entante 
aiškiai laimina tuos žygius. 
Teisybė, kai prieitų galutinai 
klausimas rišti, Anglija geruo
ju neduos Prancūzams įsisesti 
Klaipėdoj. Pastverusi Dancigą, 
“globodama” Latvių ir Estų 
uostus, ji yra pasiruošusi rei
kalingu momentu tarti kietą 
savo žodį ir dėl Klaipėdos. 
Bet Anglija nebus priešinga, 
jei Lietuva bus prijungia Len
kijai, jei tuo bildu pasisektų 
sudaryti aukštesnį veleną prieš 
neramius Rytus.

Ir todėl Tautų Sąjunga, ei
dama Anglų ir Prancūzų nu
rodymais, vienu balsu nutarė, 
kad Hymanso pasiūlymas yra 
geria tįsis Vilniaus klausinio iš- 
sprendimas. Kaip dėdės pasa
kė, taip vaikai pakartojo.

Ir tame Entantės nusistaty
me nėra nieko naujo ir ste
bėtino tiems, kas sekė jos ma
chinacijas nuo pat Entantės su
sikūrimo. Plačiajai Lietuvos 
visuomenei įstabu tas, kad ‘

baubus ir ne tik pats guščio- 
ja, bet ir baido jais Lietuvos 
visuomenę. Jei bus, girdi, at
mestas Hymanso pasiūlymas, 
susirauks ant Lietuvos penkios- 
deŠimtys galingų pasaulio val
stybių. Ar tai juokai? Lenkai, 
nebestabdomi Tautų Sąjungos, 
gausią liuosų rankų ir, žino
ma, ginklu pulsią Lietuvą. Kad 
ir nepultų, Vilniaus sritis tuo
met galutinai išslystų iš mu
sų rankų. Juk kaip tik dabar 
Lenkų valdžia galvatrukČiomis 
ragina Vilniaus Seimo rinki
nius, būtinai juos praves, Sei
mas būtinai pasisakys Lenki
jos naudai, o tuomet sudiev 
Vilnijai. Turėdama savo pusėj 
kad ir dirbtiną Vilniaus srities 
nusistatymą, Izmkų valdžia 
jau be vargo galėsianti ją pri
jungti Lenkams.

Prie tų pranašaujamųjų ne
laimių prisideda užtroškęs Vil
niaus lietuvių balsas, kurie 
šaukte šaukia, kad butų pa
darytas koks galas ir daugelis 
jų pasisako už Hymanso pro
jektu.

Tokiais motyvais Ministcrių 
Kabinetas oficialiai teisina sa
vo palankumą Tautą Sąjungos 
pasiūlymui. Ir ne tik taip mi
sis ta to, bet daro griežtą pa
stangų savo nusistatymą įgy
vendinti. Vis labiau aiškėja, 
kad Kabineto dauguma nori ap
lenkti Seimą. Kabineto posėdy 
lapkričio 23 dieną* dr. Puric
kis aiškiai pasisakė, kad jo 
supratimu Kabinetas turįs tei
sės, Seimo neatsiklausdamas, 
pats atsakyti Tautų Sąjungai 
dėl jos pasiūlymo. Ir niekas 
Purickiui neprieštaravo.

Ar gi nekeista ir neklaiku? 
Sprendžiamas Lietuvos likimas 
ilgiems, ilgiems metams. Vy
riausybės pašonėj posėdžiauja 
krašto atstovybė — Seimas; ir 
visgi ji drįsta kalbėti, kad vy
riausybė pati viena galinti 
spręsti Lietuvos laimę. Tikrai 
keista ir butų visai nesupran
tama, jei M. Kabinetas tuose 
savo žygiuose neturėtą slaptos 
musų “krikščionių” ir dalies 
liaudininkų paramos.

Tik įsidėmėkit sau. Visas 
kraštas, nujausdamas mirtiną 
pavojų, vienu balsu šaukia: 
nereikia unijos su Lenkais! Tuo 

tarpu p. Šleževičius, kitados 
liek šakių ir kirvių žadėjęs 
lenkams, dabar tyli kaip pa
krikštytas. Tyli ir Krupavičius, 
nors seniau jis nepraleisdavo 
nei vienos progos abejom laz
dom nesudavęs patriotiniu bu- 
binan, kaip tik matė bent ko
kį iš lenkų pusės pavojų. Ma
ža, kad tyli. Prie uždarų du
rų, kuomet jų negirdi kokia 
įtariama ausis, ir šleževičiai, 
ir Krupavičiai aiškiai pasisako 
už Hymanso projektą. Aš drį
siu griežtai tvirtinti, <kad inu- 
są klerikalai tuo klausiniu ve
da dviveidę politiką. Klerikalų 
viršūnės, jėzuitų patariamos, 
ruošiasi įvelti Lietuvą Lenkų 
vergi j on. Ir daro tai, kaip pri
tinka jėzuitams. Seime tartum 
pasisakė prieš Hymanso pasiū
lymą, o faktinai ne tik leid

žia, bet ir pritaria vyriausy
bei, kad ji viena pati nutartų 
ir praneštų Tautų Sąjungai, 
aplenkdama Seimą. Kai tas 
vyktų, kai kraštas butų pa
statytas prieš faktą, tuomet 
“krikščionys”, scenon išėję, at- 
iktų Piloto ceremoniją, — gir
di, mes nekalti, valdžia kal
ta.

Panašios taktikos laikosi ir 
liaudininkų lyderiai, ypač p. 
Šleževičius.

Ir todėl rytdiena žada būt 
sprendžiamoji diena. Socialde
mokratų frakcija įneš Seiman 
interpeliaciją vyriausybei klaus
dama, ar M. Kabinetas mano 
atsiklausti Seimo pirma, kaip 
duos savo atsakymą Tautų Są
jungai. Interpeliacija bus taip 
pastatyta, kad ir krikščionys, 
ir liaudininkai turės pagalios 
aiškiai pasisakyti, ar jie leid
žia vyriausybei eiti liuosu pa
vadžiu, sprendžiant Lietuvos 
ateities klausimą. Kraštas turi 
aiškiai išgirsti, kaip kas nusi- 
ntato tuo pamatiniu jo ateičiai 
klausiniu, kad žinotų, kas yra 
busimą įvykių kaltininkes ir 
su kuo teks jam pasirokuo- 
ti?)

Galimas daiktas, kad pačiam 
Kabinete įvyks skilimas ir da
lis jo narių tuojau atsistaty
dins *•), kaip tik butų priim
tas Hymanso pasiūlymas, šiaip 
ar taip vyks atsitikimai, nieš 
čia, Lietuvoje stovime svarbių 
pasikeitimų algoje. Kol tas 
straipsnelis pasieks Ameriką, 
telegrafas suskubs ankščiau 
pranešti jums patį nuogą fak
tą. Bet manau, kad ir pavėluo
tas nušvietimas to, kas Lietu
voje dedasi, bus pravartus ži
noti musų draugams anapus 
vandenyno.

•) Skubota Socialdemokratų frakci
jos interpeliacija buvo įnešta St. Sei
me lapkr. 24 d. St. Seimas interpelia
cijos skubotumą atmeti, bet 
užsienio reikalų ministeris Purickis 
atvykės St. Seiman pareilkl, kad be 
St. Seimo žinios atsakymas Tautų 
Sąjungai nebusiąs duotasi — Red.

>

*♦) Užsienio reik. tninlsteris dr. 
Purickis atsistatydino gruodžio 10 die
ną — po to, kai ministerių kabinetas 
Hymanso projektą rado nepriimtinu. 
— Red.

Kojų šulimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis1 ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvS pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taipi 
į kvortą šilto vandens reikia 
firipilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojolu mir

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

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

i UPTON SINCLAIR’© 
į EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

Praėjo dešimts minutų, penkiolika minu- 
tų, dvidešimts minutų. Ant galo automobilis at
rūko gatve, Magivnė išlipo ir automobilis nu- 
važiau sau. Petras pasirodė Magivnei ir vėl nu
lindo tarpdurėn. Magivne nuėjo pas jį. —- Ar 
turi juos? —• klausė jis.

— AŠ n-n-nežinau! — pradrebino Petras. 
— Jie s-s-sakė at-t-teisę aštuoniose!

— Parodyk man tą raščiukų! — paliepė 
Magivne. Petras išsitraukė vieną Nelės i'aščiu- 
ką, kurį jis buvo pasilikęs sau:

—« Jei tu tikrai tiki drąsiu smogiu už dar
bininkų teises, matykis su manim studijose, 
kambary mini. 17, rytoj rytą aštuntą valan
dą. Be vardų ir be kalbos. Veikimant

— Tu radai tą savo kišeniuj? — klausė 
t? s.

— T-tcip, tamsta.
— Ir tu nenumanai, kas tau įdėjo jį.
— N-ne, bet aš manau, kad Džovas Ange

las. —
Magivne pasižiurėjo į savo laikrodėlį. — 

Dar yra dvidešimts minutų, -— tarė jis.
— Ar turi “dlkus”? ■— paklausė Petras.
•— Visą tuziną. Ką tu manai apie tai?
Petras ėmė mikčioti savo patarimus. Sker

sai gatvę prieš įėjimą į studijos trobą buvo 
maža valgomų daiktų krautuvėlė. Petras sa
kėsi eisiąs jon ir apsimesiąs busią jis norįs nu
sipirkti ką valgyti; nusipirkęs jis žiūrėsiąs per 
langą ir kaip tik pamatysiąs atatinkamus žmo
nes, tuojaus išbėgsiąs ir duosiąs ženklą Maglv- 
nei, kuris bus aptiekoje ties kampu. Magivne 
privaląs nesirodyti, nes Raudonieji žino, kad 
jis yra vienu Gotos agentų.

Nebuvo reikalo jam sakyti du kartu. Ma- 
givnė sutiko ir prisirengė prie reikalo; Petrai 
išėjo gatvėn ir niokeno nepatėmytas įsmuko 
krautuvėlėn. Jis paprašė sausainių su suriu ir 
atsisėdęs ant skrynios ties bangu neva valgė. 
Bet jo rankos taip drebėjo, kad jis su vargu 
pataikė įkišti kandamą į dantis. Tuonii buvo 
dar geidaus, nes jo burna nuo išgąsčio buvo iš
džiūvus, o tokiame atsitikime sausainis su sū
riu nelabai valgyti.

Jis laikė įsmeigęs akis į surukusį seno stu

dijos namo tarpdurį ir ant galo — valio! — 
jis pamatė Makormiką ateinantį gatve! Airiu- 
kas pasuko trobon ir už kelių minutų atėjo jū
reivis Gusas; penkioms ųiinutoms nepraėjus at
ėjo Džovas Angelas su Hendersonu. Jie smar
kiai ėjo įsigilinę į kalbą ir Petras įsivaizdavo 
girdįs juos kalbant apie tuos nesuprantamus raš
telius, kas galėjo juos parašyti ir ką jie po 
velnių reikštų?

Pejras buvo be galo susinervinęs; jis bi
jojo, kad kas užėjęs į krautuvėlę nepamatytų 
jo; lodei jis kiek galėdamas bandė valgyti sau
sainius su suriu, barstydamas trupinius ant sa
vęs ir po aslą. Jis d/vejojo ar laukti Džerio Ru
do, ar imti tuos, kurie yra atėję, .lis atsistojo 
eiti prie duAų ir pamatė paskutinę savo aukų 
ateinant gatve. Džeris ėjo palengva ir Petras 
negalėjo laukti, kol jis įeis į vidų. Kaip tik į 
tą tarpą užėjo tramvajus ir Petras spruko pro 
jį linkui aptiekus. Jam nei per pusę nepriėjus, 
Magivne pamatė jį ir bėgu prie kito kampo.

Petras laukė kol pamatė automobilį at
ūžiant gatve kimšte prikimštą sveikų tvirtų žval
gų. Po to jis pasuko ir nuėjo skersine gatve. 
Paėjus dveilą skersgatvių jo nervai sugriuvo 
visai ir jis atsisėdęs ant briauninio akmens pra
dėjo verkti — taip verkė kaip Onytė, kada jis 
asakė jai, kad jis jos nevešias! Žmonės su
stodami žiurėjo į jį; vienas geraširdis senukas 

uždėjo ranką, jam ant peties ir paklausė, kas 
jam yra. Petras pro suvilgytus ašaromis pirš
tus prastenėjo: “M-m-mano m-m-motina mirė!” 
Taigi jie davė jam ramumą ir jis po valandė
lės atsikėlęs nuėjo sau.

XLV

PETRAS dabar buvo begalinio išgąsčio sto
vy. Jis žinojo, kad jam reikės susieiti su 

Magivne ir jis žinojo, kad jis negalės to pa
daryti. Taigi jis turėjo pasimatyti su Nele; Ne
lė, žinodama kad jis reikalaus jos, sutiko bū
ti parke pusiau devintą valandą. Ji įsakė jam 
nekalbėti su nieku nei žodžio, kol jis pasima
tys su ja. Tuo tarpu ji buvo nuėjus namon; ten 
ji franeuziškais raudais atnaujino savo airiškas 
rožes, atitaisė savo energiją su kava ir ciga- 
retais ir dabar laukė jo linksmai šypsodamos; 
ji vėl buvo atsigavusi kaip paukštis, ar gėlė 
parke tą vasaros rytą. Ramiu balsu ji paklau
sė jo, kaip viskas pavyko ir, kada Petras iš
stenėjo, kad jis nežinąs, ar jis bus gana tvir
tas susitikti su Magivne, ji vėl pradėjo jį S'tip-. 
rinti. Ji leido jam savo rankomis ją apkabin
ti, nors tai buvo dienos laikas ir liepė jam nu
siraminti ir būti vyru, kuris butų jos vertas.

Kojol
iigydo kojas 
nuo iutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieks neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite ii- 
dirbėjams adresu:

Bingol Chemical Co^
2816 So. Michigan Avė. 

Chicago, Ilk

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

[(Bus daugiau),
lj . ■-------------------

DUODA TEISIU PATARIMUS
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Federal Bond & Land Companj
Siunčia pinigus į Uetuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramai*.
Parduoda laivakortes į visą pasaulį.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

OFISAI:
666 W. 18th St., Chicago ir 1439 S. 49th Court, Cicero
201 Chambers St., New York. H’ 602 Asso’n Bldg., Chicago.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KYBARTAI.

DR. A. MONTVID 
Lietavls Gydytojas Ir Ckirvga* 

25 Enst Wa*hington SI. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Telephone Central 8863 
1824 Wabansla Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tol. Kedzi* 7715

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

ClTOn A NITT WT? AT UŽ visai mažas lėšas, suteikiama g 
Y1 v 11 V 111211, eriausis gydymas, kokis tik medici

nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbo-
jo, todėl, gali būt gera

35 South Dearbom

vieta ir tamistai.
Vyrai kenčiantį 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 pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1.06 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.

INtfTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Lapkričio 6 d. Vilkaviškio ž. 
ukio prof. sąj. Centro Valdy
ba rinko Kybartuose aukų. Jos 
skiriamos “Darbininkų Laik
raščiui“, kurį žadama netru
kus ilgesnį laika leisti. Aukr 
buvo surinkta per 1500 auksi
nų.

Nors pas mus Kybartuos 
daug yra žmonių, kurie negali 
darbo gauti ir nors dauguma 
dirba už menkų mokesnį, bū
tent, 20—30 auksinų dienai, 
bet valdžia neatkreipia į tai 
domės. Gyvenimas baisiai pa
brango, o valdžia duoda leidi
mus visokiem spekuliantam su- 
pirkinet bulves, sėmenis, žų- 
sis, kiaules ir juos kasdien į 
užsienį gabenti.

Jeigu darbininkui neduoda 
tinkamo atlyginimo už darbų, 
tai kad nors nustatytų produk
tų tvirtas kainas.

Kybartų lentpiuvės savinin
kam Panzickiui, čiachui ir Vol- 
čanskiui buvo per profesinę 
sąjungų įteiktas reikalavimas 
padidinti mokesnį už 8 v. dar
bo dienų nuo 27 ligi 32 auk., 
bet savininkai griežtai atsisa
kė. Profesinę sąjungų taippat 
atsisakė pripažinti. Darbinin
kam sustreikavus, visi reika
lavimai patenkinti.

(S.-d.)

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 

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

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

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

TAUJĖNAI, (Ukm. apskr.
Musų apylinkėj yra didelių 

dvarų. Kaip reikia valdyti dar
bininkai, visi jie ima pavyz
dį iš kunigaikščio Radvilo. Šis 
galingas ponas savo darbinin
kus pasišiaušėlius net į kalė
jimą kišdavo. Taip būdavo prieš 
karų. Ar dabar jis mete šitų 
madų? Jo darbininkas A. Va- 
likonis areštuotas antrų kar
e

ivai pernai rudenį lenkai pra
dėjo veržtis į Lietuvą, taujė- 
niečiai organizavo šaulių būrį. 
Ėjo gandas, kad dalį Lenkų 
kariuomenės vedas Radvila. 
Būrys dirbo fronte. Ten Va- 
likonis, jo narys, pasakojęs 
draugam, kad šautų ir savo 
ponų, jei sutiktų jį vedant len
kus. Grįžus Radvilai iš Lenkų, 
buvo jam apie tai pranešta. Ir 
šaulys atsidūrė kalėjime. Da
bar esu liudininkų ir išrody
mų, kad Valikonis — komu
nistų partijos narys ir kad jam 
buvę pavesta nupyškinti kuni
gaikštį.

Tebesėdi ir Taujėnų vals
čiaus raštininkas Katliorius, su
imtas š. m. birželio m. 21 die
nų. Jis yra nubaustas admi- 
nistratiniu budu 6 m. ir sėdi 
belaisvių stovykloj. Valsčiaus 
Taryba liudija, kad jis nieku 
nekaltas ir padavė prašymų 
paleisti. Iš valdžios gautas at
sakymas, kad du mėnesiu jam 
dovanota. Bet Katlioriaus vis 
dar nesulaukiam. Ir čia dar 
keno tai ranka dirba...

(S.-d.)
P1 — ■»■■«■■■■ ■ .M., .m ■ ■ ■■ „n,.................-Hį, "■ ■■ ■ ■■■ —

VĖA, SAUSINS CHICAGĄ.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 West 47th St.

Tel.: Yards 413 '
Tarpe Hermitage ir Paulina.V . /

Tarptautines priverstinosios 
blaivybes Jungtinių Valstijų 
vedėjas Roy Haynes ir šimtas 
jo agentų, sako, šiandie gal 
atvyks Chicagon tuoju tikslu, 
kad CJiicagų prieš Naujus Me
tus visai susausinus.

I Venerai i&kų, kraujo, odosĮ ironiškų, inkstą

Specialistas ilgy SPs^ka8 eydym“Bu p‘gel‘
DR. J W. BEAUDETTE

Ofisas Ofisas
Novako Vaistini 5100 S. Ashland Ava.
1724 S. Ashland Ava. ant viršaus Banko
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M. Tat: 1—2:31 ir 6:30-8:80 P. M.
Ned.: 2:30—4:80 P. M. Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Carai 464 Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susiveak elektros dratus J *avo namą dabar. Kaina, stebėtinai 

lama. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
epkainavimą suteikiame.

■ THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
■ 1619W.47thSt Tel Boulevard 1892 Chicago, 111.

Pradėk teisingai dieną. Natūraliau 
■inksniu budu. Gauk NATURE’S 
LAWLAX mėlynam 25c bakselyj. 
Gvarantuotas. Tankiai imituotas. 
Niekuomet nebuvo įąm lygus.

MBS. A. MICHNIEJYJCH 
AKUŠERKA

8101 S. Halsted SU kampa* 81 gal, 
Vienam* name *u Dr. Monkaąiėium, 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku- 
lerljo* kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peni 
•ilvanljo* hoa 
pitaliso. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligos* b 
kitokiuose rei 
kaluos* mo
terims ir mer
ginoms.

j^DR.HERZMAN^l
18 BH8UOB

Pmiklll iio 8412 S*. Halsted SI.

ĘUROPEAN pERlCAN RUREAU 

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved. 
(jitu'lausia siuntimas pinigų, 

laivakortės, pašportai ir t.t. • 

N<>TA1{|.HSAS
Iteai Išstatė, Paskolos, 

liisiirinai ir i.t.
809 W. 3Bth St, arti S Halsted St 

Tel Boulevard 6II-*'
, Valandos. 9 iki 6 kasdiena

' Vakarais; Utar., Kct. ir Sub. iki 9 vakare 
Ned 5 iki 3 po pietų.

k. ouais
ADVOKATAS
Miesto ofisas!

127 N. Dearborn SU Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta! 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrfnicą ir 
ketvorgą. Nodilioms nuo 9 iki 12 r.

Ą &Įš . 'A

■

■

PAGARSINIMAS
Pasiryžau paskelbti lietuvių ir 

draugų žiniai, kad tik-ką nupirkau 
vaistinę—aptinką nuo S. M. Mesiroff, 
po nr. 3149 So. Morgan St., kampas 
32-os gatvės, Dr Glaser’io name. Esu 
per pilnai visa kuo apsirūpinęs, ir 
mano kainos mažesnės nei kur kitur. 
Turiu didelį vaistinėj patyrimą, uni
versitete mokslą baigęs, kalbu aš- 
tuonias kalbas. Todėl užkviečiu visus 
lietuvius apsilankyt mano vietoj, kur 
bus geriausiai patarnauta. Jei kas 
geidžia patarimo, suteiksiu kuo ge
riausiai pagal sąvo išgolę.
3149 So. Morgan St., Chicago

Jonas Malokauskas
Tel.: Yards 1826.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatai

Bt La Šalie St. Room U4 
Tel. Central 6898 

Vak.1 812 W. 83rd St., Dūan 
Tel. .Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos i 4 iki 6 po piet, ir na* 
7 iki 9 vakar*.

V*da visokia* byla*, visuos* 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morg*- 
ėiaus ant lengvą itiygą.

motu kaipo patyrų* Kydytojaa, *hi- 
nnjis fr akuiori*.

Gydo aitria* ir chr*nlika* Ilga*, 
vyrą, motorą ir vaiką, pagal nao- 
j&uaias metodą* K-Ray lx kitokia* 
oloktros prietaisu*.

Ofisas Ir Labaratorijat 1W 
18th St., netoli risk St.

VAJ-ANDOSi Nuo 18—11 pietą, • 
ir au* 6 iki 8 vai. vakarai*.

( Dienomis: Danai 
8110 arba 857

Naktimis i Draxoi 
958 - Drovn 4186

GYVENIMAS: 8813 8. Halated St.

DR. A. R. BLUMENTHAL

t.

JNei. 10 Iki 12 »I«t«.

AkiŲ Specialistas
4649 S. Ashland Ava.

Kam*** 47th Sf.

Tel Bonlevari MSI

DR. YUSKA

■<

T. Pullman 5488

A. SHIISHO 
AKUŠERIUI
Turiu patyrimą 

moterų ligose; jru* 
pestingai 
riu ligonę 
kį laike ligos. 
10929 S. State

Chicago, I1L \ 

prižiu- 
kudi-

DR. CHARLES 8EGAL
Praktikioj* 15 metai 

Ofisą*

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

inome t reikalaukit akinią.

John J. Smelana
Akinių specialistas 

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

1900 So. Halsted Sfi.
T«l. C>ul ŽUS

Ofl«* valandoai nuo 18 ryt* fld 
8 vakare.

RMldeadjal 2811 W. 63rd BL
Tel. Prospect 8466

gąj.S.-jS -rr- ■. -- ---------------- —

Chicago, niinoia.
Specialistas džiova*

Moterišką, Vyriiką I* | 
Vaiką Ligą. . 4

DVISO VAEAMDOSl
Huo 18 iki 12 vai. ryte, nu* 2 Dd 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:28 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 18 vai.

valandos ryte iki 1 vaL p* plas.
Telefoaas Drezel 2880

da,

RąffJerS
Su užregistruotu vaisbaženklluSuv. Valst. 

Patentu Biure.
Naujflino mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes Šiame vaieto idčtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus

Ruffles yra uioai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuria 

_  M,, patiks kad 
ir gačniau- 
siai ypatai.

SlOI’SDANbRIJff
■ PMOMOITS

•HKAI.THY-SCALP
LUXURIANT HA1R
* *-?■ < ■

3 Autu ozs. ,
':Y ;A v%.’

RAD.RICHTFR&CO 
;au5H TERMINAI: dlOG !> 

■; brooKlyn 
. NKW YOH|C.-

S

1811 Rector Bailding
79 We«t Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 2560 
Rez. 3214 S. Halsted Si.

Yards 1915. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tol, Haymarket 8639
JOSEPH W. GRIGAI

Lietavi* Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kaoap. Milwaukee ir Ashland Ava* 
Ofim yal.t nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8187 So. Morgan

Chicago, J1L 
VAKAHDOSi Nuo 8 Ud 11 ryte 

Ir nuo 5 Dd 8 vakar*.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

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

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

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą,

t—r—«>

Aptiekoso 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atpiuskito 
75c., tad 
atsiusimo 
per pašty 
tiesiog iš 
labara- 
torijoa.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis skaus 
inas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumui, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tyojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduoles ėmimui į 

vidurius ir trynimui 
POLO

SAŪOMENTOL

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearbor* Si.
Kandolph 3899 

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

Seeley 8670

Tel. Rando]ph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Pitono Boulevard 6801
ANTANAS GREDUšKA

GenoraHs
Kontraktortag |v 

budavotojaa. 
Būdavo j ame ir tafeocao.

1401 W. 47th St, Chicag*

PDSE 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.
Turimo pilniausį pasirinkimą vyriš

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

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai 
gražinami.

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

įsteigta 19*2
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.

ŪMAI 
APVEIKIA 
PRIETVARĮ
Nedaleisk prietvarui nuodyt

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — ^ako, kad nieko gėrės- ____ 
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne- ■ kia kaip 
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą - • 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, III.

________ ____ _ ; savo 
kraują ir mažint energiją. Jei tami
stos jaknos ir 
skilvis nevei- , 

j rei- i 
kia, naudoki
te Carterio M a j 
žas Jaknų PĮ-^ 
les šiandien ir^ 
visi nesmagu-

CARTERS

'Ipills

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

PR. 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.: 10:3Q iki 
12:00 dieną.

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

Tat Austin 787

DR. MARTA 
DOWIATT-SASS.

Xątlk augrllo Iš Gallfc rniIr 
vii t*> mto praktikavimo p* ■*. 

1208 W. Harriao* SU

Valandos | 8—19 kasdianą ir 5—1 
Vakar* išskiriant nedildienin*.

Dr. taice Kahn
| DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 St. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydą* be gydnolią ir be operaciją 

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

Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 iki 1 Vak.

Tel.i Canai 279
g

Canai 257
Naktinis Tol. Danai 8118
DRk p. z. zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos! 18 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
plot 6 iki 9 vakaro.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rytą.
1891 & Halated SI., 

Kampas 18 Ir Halated St.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1811 Be. Halsted St., Chicago, DL 
kampa* 18th 81.

V*la»^«’! 7—12 ryt* ir 1—41 Kak.
Phon* Canai 257

Tolophona Yarda 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligos.

8259 So. Halsted St., ChteagOv

Jei. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARAUU8
Gydytojas k Chirurgai
VALANDOS: rytą

MOS 8e« Morgą* Strooi, 
Chicago* UI*

—■ j ■ ..................... r....... t ' ----- 4
Tolophona Van Buren 294 

Rok. 1189 Indepondence Blvd. Chieagr

DR. A. A. ROTH
RHSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterilką, Vyrikką, 
Taiką Ir visą chronišką ligą

Ofifla*: 8854 So. Halsted St. Chicago.
Triephon* Drov«r 9698 

_____ o*. 18—11 ryto; 2—8 po plot,

mai pranyks.
Nuo svaigulio, stokos apetito, galvo. 
skaudėjimo šlakuotos odos, niekas 
negali joms lygintis, lyros daržoves. y(lIandog
Mažos Pilės-Maža Doza-Maža Kainais Y*fc. W*dlliorii* HL-12 dieną.

Telefonas Pulliuan 856
DR. P. P. ZALLYS

Uetavy* Deatista*
18SD1 So. Mlckiga* Av„ Roe*Ia*d.

Valandos! 9 ryta iki 19 dieną

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 StH Chicago, I1L

Telephone Boulevard 5052 ,

Dr. A. Juozaitis d
DENT1STAS

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarime. 
1261 So. Halsted SU, Chicago, HL

Telefonas i Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
Lletavi* Dantistas

arti tikta* galvi*



NAUJIENOS, Chicago, nt,

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

MUNSAINĖS AUKOS.
Pavieto ligonines gydytojai 

pranešė, kad bėgyje dvidešimt 
keturių valandų atvežta į li
goninę penkis dešimts asmenų 
labai pavojingai susirgusių nuo 
munšainės. Gi vis dar atve
žama daug naujų ligonių. Jie 
sako, kad šįmet tokių ligonių 
skaičius yra daug didesnis už 
pereitų metų. Mat šįmet jau 
daug daugiau žmonių “išmo
ko“ patys pasidaryti skystimė
lio šventėms.

Apie penkiasdešimtas nuo
šimtis atvežtų ligonių pavieto 
ligoninėn labai pavojingai yra 
susirgę. Daugelis jų laikinai 
yra netekę proto. Boto gydyto

• • NS

Milda Teatras
SPECIALIAI SPEKTAKLIAI SVENTEMS!

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Invairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Subatomis, Nekėliomis ir šventadieniais: 
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ:
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
įžanga Balkonas 35 centai, Apačioj 50 centų.

BANKAS IR JO 
DIREKTORIAI

Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistaa — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinj progresą, t

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

The Stock Yards Savings

PALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9BroaJvay, NevY>rk N Y U 
eILIETUVX

biAMBUR G..\.lJlUA\Ą
ARBA. LEPO JLL 

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Trenku juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA J KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių IX)VŲ 
“ESTONIA” IŠPLAUKS SAUSIO 11, 1922 
“LITUANIA” ” VASARIO 1, 1922 

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
‘ HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJV $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento. j

TIESI

IKJUIUJUIUUIIIUIIIIIIII

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

r«L Kedaie 8M2

CHICAGO, ILL,

* w w s *( *i ■ ■« 

jai sako, kad gal kiti nebepa- 
sveiks. Gi tie, kurie laikinai ir 
pasveiks, pradėję vėl munšai- 
nę gerti, vėliau ar anksčiau, 
vis vien liks bepročiais. Gi sy
kį jau pamylėjusiam munšai- 
nę sunku nuo jos atprasti. O 
tolesnis jos vartojimas labai 
apgailėtinas pasekmes pagim
do.

Gydytojai labai stebisi tokiu 
žmonių tamsumu, kad už tų 
stiklelį munšainės išsižada 
daugumas savo šeiminų ir net 
pavelija geriau mirti arba pro
to netekti, negu susilaikyti 
nuo girtuokliavimo. Dar dau
giau jie stebisi tuo, kad daugu
moj atsitikimų munšainės au
kos nėra visai nusinuodijusios, 
nes išanahzavimas tos munšai
nės, nuo kurios jie yra susirgę 
parodo, kad joje yra užtekti
nai nuodų nunuodinti žmogų 
su vienu mažu stikleliu. Gi li
goniai tokių stiklelių yra išgė
rę po keletu.

Bcabejones nemažai nukente 
jo nuo munšainės ir lietuvių. 
Apart susirgimų pas juos įvy
ko daug peštinių. ir tam pana
šiai. Gi nuo to daugiausiai nu
kentėjo maži vaikučiai ir mo
tinos.

NUSIMUNŠAININĘ 
SUSIBADĖ.

James Moonan, 45 metų am 
žiaus, ir Thonias Hennesey, 32 
metų amžiaus, abu buvo nu
sisamdę kambarius po num. 
1110 W. Adams gat., liko pir
madienio rytų nudurti. Juodu 
nudūrė Thonias Jonės, kuris 
taipgi ten gyveno. Tatai įvyko 
jiems munšaine “besivaiši- 
nant“

NUŠOVĖ SVETĮ.
Joseph Pranger per Kalėdas 

su savo pačia nuvyko pas Wal- 
terį Matuszewskį svcčiuosna. 
Jie ten visi gražiai gėrė vynų ir 
linksminosi ir tai bedarydami 
kažkaip užkliuvo už Matuszc- 
wskio pačios ir iš to, žinoma, 
susibarė. Tada Matuszewskis 
nušovė Prangerj, bandė nu
šauti savo pačių ir po to pats 
save. Bet jis ir jo pati liko 
sunkiai sužeisti bet gal dar pa
sveiks.

APVAIKŠČIOJO UOTAS 
KALĖDAS.

Seniausi moteriškė visoj Illi
nois valstijoje, Mrs. Mary Vėr
inei t šįmet apvaikščiojo savo 
šimtas dešimtas varduves ir 
Kalėdas pas savo sūnų Fred. 
ūkininkų, drauge su savo vai
kais, anūkais ir proanukais. 
Bet svarbiausiai tai tas, kad 
jinai būdama tokių metų am
žiaus pagamino šventėms vai 
gins, ir, sakosi, yra gana stip
ri moteriškė.

Mrs. Vcrmett gimė Cork’o 
mieste Airijoje, Kalėdų dienoj, 
1811 m. Jinai su savo vyru 
1840 m. atvyko Kanadon, gi 
už dviejų metų vėliau į Jung
tines Valstijas ir apsistojo Illi
nois valstijoje, kur iki šiam 
laikui išgyveno.

—Visados buvo mano troš
kimas pamatyti laisvų ir nepri- 
gulmingų Airijos valstybę, — 
prabilo Mrs. Vcrmett savo var 
duvių iškilmėse į savo drauges 
ir draugus. — Ir man taip at
rodo, kad mano troškimai išsi
pildys. Aš tikiu, kad taikos 
sųlygos bus priimtos.

A. f A.
STANISLOVAS GENYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 3 d., 1921, sulaukęs 32 
metų amžiaus. Paėjo iš Kauno 
rėd., Tauragės apskr., Sartinin
kų valsč., Skiržemdo kaimo. Pa
laidotas gruod. 7 d., ant šv. Ka
zimiero kapinių Chicagoj. Paliko 
brolį Juozapą ir brolienę Ameri
koj dideliame nubudime.

Juozapas ir Julijona Geniai 
Box 81a R 1, Herrin, 111.

JONAS DAMANSKIS

Persiskyrė su šiuomi pa
sauliu gruodžio 26 d. 9:30 
m. iš ryto 1921 m. sulaukęs 
35 m. amžiaus. Paėjo iš 
Lietuvos Kauno rėd., Tel
šių apskr., Varnių parap., 
Šarpatų sodžiaus. Ameri
koj išgyveno 18 metų. Lavo 
nas randasi pas jo moterį 
po adresu kampas 123rd ir 
Green Sts., West Pullman, 
III. Laidotuvės atsibus 
ketverge, gruodžio 29 d. iš 
namų 9 vai. iš ryto į šv. 
Petro ir Povilo bažnyčių, o 
iš ten į šv. Kazimiero Ka
pines. W. P. L. P. Kliubas 
dalyvaus laidotuvėse su sa
vo benu. Užprašau gimi
nes draugus ir pažįstamus 
ant paskutinio patarnavi
mo dėl velionio ir lieku nu- 
'liudusi žmona su vaiku
čiais.

Marijona Damanskiene.

TAI KAIP JAIS RŪPINASI.
Immanual Baptist Church 

davė Kalėdų pietus Liūdniems 
žmonėms, kurie jau nuo senai 
nedh’ba ir neturi nei kiek pini
gų. Jų daugiausiai buvo ex- 
kareiviai. Viso jų tuose pietuo 
se dalyvavo penki šimtai. Štai 
ką vienas jų pasakė.

—Aš buvau kariuomenėje. 
Mane paleido iš kariuomenės 
pereito rugsėjo įnėn. iš Camp 
Pike, Ark., — sakė jis. — Aš 
tarnavau Argonnėj ir buvo 
nuo dujų susirgęs. Bet dabar 
aš esu sveikas ir galiu dirbti 
nors ir sunkiausius darbus.

—Valdžia paleisdama mane 
iš kariuomenės davė man pini
gų tiktai tiek, kad galėčiau at
važiuoti į Chicagų. Prieš karų 
aš dirbau vario kasyklose, Būt
ie’j e. t

— Nuo to laiko, kada aš at
važiavau į Chicagų aš Išleidžia u 
visus pinigus jieškojimui dar
bo. Aš negalėjau surasti jokio 
darbo. Gi visų pereitų savaitę 
aš buvau priverstas gulėti nak
timis kūtėj su gyvuliais North- 
saidėj.

—Aš nenoriu aukų arba iš
maldos. Aš aplankydavau dar
bo j ieškojimo agentūras tris 
kartus kasdien, bet iki šiol nei 
kaip negalėjau gauti darbo.

Tai tik vieno ex-kareivio nu
siskundimai. Gi tokių ex-ka- 
reivių, yra tūkstančiai tik vienoj 
Chicagoje. Bcabejones jų pa
dėjimas yra apverktinas. Bet 
jokio susimylejimo bei palen
gvinimų nedaroma nei iš vald
žios puses, nei iš visuomenes.

Tai kaip greit tie laikai atsi
mainė, kada buvo žudoma su- 
grįžusiems iš karo kareiviams 
net ir gervės pieno, o dabar 
daugumas jų turi gulėti kūtėse 
net su gyvuliais ir tiesiog badų 
kęsti.

8,000 “DIVORSŲ“ PER 
METUS.

Pereitais metais, t. y. 1921 
m. Chicagoje persiskyrė aštuo- 
ni tūkstančiai porų. Kiekvienų 
savaitę beveik įvykdavo po 
du šimtu persiskirimų.

Svarbiausios persiskirimų 
priežastįs, sako, yra girtuoklia
vimas, t. y. munšaine. Nes pir
miausiai vyras pasigėręs susi
bara su savo pačia, po to kila 
nesutikimai. Gi vėliau vyras 
dar labiau iš to susikrimtimo 
pradeda girtuokliauti ir parė
jęs namo girtas apmuša savo 
pačių. Tas įvyksta pakartoti
nai ir kaipo to pasekmė, jo mo 
toris jieško persiskirimo.

Be munšainės esti dar ir ki
tos svarbios persiskirimo prie
žastįs, būtent, nedarbas ir 
urnas apsivedimas, viens kito 
gerai nepažinus. Mat daug žmo
nių apsiveda į antrų, trečių die
nų po pirmo pasimatymo. Ži
noma, pas tokius žmones mei
lės dalykai greit išgaruoja ir 
po to seka persiskirimai.

Tokios persiskirimų skaitli
nes, beabejonės, parodo kad 
kas nors yra negerai, ar gyve
nimo sųlygos ar dabartinio ap 
sivedimo budai.

NUŽUDĖ TURTINGĄ SARGĄ 
Už $35.

Anądien plėšikai užmušė 
Abrahamų Luberskį (lenkų?), 
64 metų amžiaus, kad iš jo atė
mus $35, kuriuos jis su savimi 
turėjo.

Lietuviu Rateliuose
LITERATINLS VAKARAS.
Žiemos laiku visados pasi

reiškia didesnis draugijų judė
jimas: rengiami spektakliai, 
koncertai, baliai, prakalbos etc. 
Bet vienas dalykas, kurs, ro
dos, nemažesnės kultūrinės 
svarbos turi, liekasi užmirštas, 
o tai yra — litera tintai va
karai.

Norėdama ir šitų dalykų pa
judinti Susivienijimo Am. Lie
tuvių Moksleivių 2-ra kuopa 
praeitame savo susirinkime nu 
tarė suruošti nors vieną litera- 
linį vakarą mėnesy, ir pirmas 
toks vakaras įvyks šiandie, 
gruodžio 28, Baymond Ghapel 
salėj, 816 W. 31-ma g-vė.

Pradžia 8 vai. vak.
Įdomaujantieji ką naujo 

išgirsti, kviečiami atvykti. Įžan 
ga nemokama. — Komisija.

PRANEŠIMAS CRANO 
DARBININKAMS.

Tie visi, kurie dirbote Cra- 
ne kompanijai, ir kurie tapote 
atleisti rugsėjo mėnesy, ir ku
riems Crano kompanija at
sisako išmokėti bonus, malonė
kite susirinkti ketverge, gruod
žio 29, 10-tą valandų iš ryto 
pas Juozų Marcinkevičių, 551 
VVcst 18-ta gatvė, antros lu
bos iš fronto, kad pasitarus, 
kaip tuos bonus atjieškoti, nes 
tie bonai nuims tikrai priklau
so ir mes juos turime gauti.

—J. Marcinkevičia.
VBKSISIS“' .. m

Pranešimai
North Sidčs Draugijų Sąryšio Vie

šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio, gruo
džio 29, 8 vai. vak. Viešojo Knygyno 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Kadan
gi bus valdybos rinkimas, malonėkit^ 
visi seni ir nauji delegatai būtinai 
atsilankyti susirinkiman

—A Vilis, rast

Chicagos centralinių organizacijų— 
L L Paskolos apskričio, Ex-Kareivių 
Susiv, Lietuvių Tarybos, Katalikų Fe
deracijos atstovų susirinkimas bus 
laikomas ketverge, gruodžio 29 d. Šv. 
Jurgio par. salėj, kaip 7:30 v. vak. 
Spaudos ir finansų komisijos turi pa
rengusios projektus Lietuvos nepri
klausomybes dienai, kurie reikia ap
tarti. Visi įvardytųjų organizacijų 
atstovai kviečiami atvykti.

—Ch. C. Org. Valdyba.

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

—Kp. Raštininkas.

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

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,
Laukuvos kaimas
Silvestrų kaimo
Petronėlė Norkus.
JIEŠKAU Antano Sederevičiaus. Pa 

eina iš Suvalkų rėdybos. Prieš karą 
gyveno! Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbi} reikalą ir Jums at
neš didelę naudą. Bet gal kitas kas 
žinote, prašau pranešti šiuo adresu:

JONAS TUMOSA, 
102 Endicott St., Worctester, Mass.

ISRENDAVOJIMUI
4 kambariai ant rendos: elekt

ra, gasas, antros lubos. Klausy
kite ant 3-ių lubų.

B. S. 4005 S. Artesian Avė.

JIESKO darbo
JIEŠKAU darbo. Noriu mokin

tis bučerystės, esu jaunas, nevedęs. 
Kalbu keturias kalbas, lietuviškai, an
gliškai, lenkiškai ir rusiškai. Išlygas 
priimsiu kokios bus paskirtos. Atsi- 
šaukit:

J. DAGIS,
7840 S. Lowe Avė.,

Tol.: Vincennes 5282

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

REIKIA LIETUVAITĖS MERGL 
nos namų darbui — skalbimo nėra.

724 W. 19th St,
F E. YAKAS,

Tel.: Canal 658

REIKIA MERGINOS arba moters 
namų darbui prie mažos šeimynos. 
Valgis, kambarys ir $30 į mėnesį.

1730 S Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA darbininkų dėl real 
estato darbo pardaveti namus, žemę ir 
lotus, ir first mortgage ir goki bonds 
tai yra duodamas geras nuošimtis. 
Nereikalingas patyrimas. Darbas ga
lima atlikti liuosu laiku arba ir pil
nu laiku. Galima uždirbti nuo 100 
iki 300 į menesį. Meldžiame rašyti 
laišką į “N.” pažymėdami No. 512.

REIKIA 2,500 salesmanų parda- 
davoti naujai išrastą patentą, kokio 
visame pasaulyj nėra, arba galės pri
sidėti su kapitalu, nes atneš didžiau
sią naudą. Galima bus uždirbti nuo 
$6,000 iki $10,000 į metus. Fountain 
Paint Brush Manufacturing Co.
1688 Blue Island Aveų Chicagoj Ilk

Sereda, Gruodžo 28 d., 1921

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
VYRŲ

REIKIA VYRŲ ATLIEKA- 
mu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyras turys abelną su- 
gabumą gali lengvai uždirbti 
nuo $100 iki $500 į mėnesį 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.

PARDAVIMUI
VELTUI $30.00

Paauksuoti laikrodėliai su puikiau
siais 21-akmenimi ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės į katalogą išsių
sime aplaikę 12c stampoms.

PEARL TRAIDING CO., 
Box 122,

189 Perai St., New York, N. Y.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
geroj vietoj, cash biznis, nėra knygu
čių, daug stako, gražus įrengimai, pi
gi renda, gražus pragyvenimui kam
bariai užpakalyj; garadžius 2 auto
mobiliams, visokių tautų apgyventa. 
Patarčia lietuviui, kad šią proga pa
sinaudotų — einu į kitą biznį. Buvu 
visą dieną. .

LEO. J. NARBUT, 
1245 S. Cicero Avė., Cicero, III.

C O A L Y A R I)
PARDAVIMUI didžiausis “CICERO 

COAL VARDAS” 5 lotai, trakos, ofi
sas, seifas, trokai, vežimai, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
lių. Iš visų šonų apgyventa lietuviais 
ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. įplaukos yra labai didelės, o 

biznis yra išdirbtas plačiai ir labai 
gerai. Didelis bargenas už $20,000. 
įmokėti reikia $16,500.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY

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

PARDAVIMUI groserne ir Dry 
Goods krautuvė. Parduosiu greit ir 
pigiai, nes važiuoju Lietuvon.

4525 S. Fairfield Avė. 
Brighton Parke

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
geroj vietoj, lietuvių ir kitų tautt 
apgyventa. Biznis iš dirbtas labai ge
rai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

710 W. nSnl St.

ŽIEMINI pečių (šildomą) ir pultė- 
belį parduodu pigiai; abu taip kaip 
nauji. Galima matyti visada po nu
meriu

4418 So. Trov St, 
JURGIS PAUKŠTIS, 

Lafayette 5276

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, viskas naujai įtaisyta, yra ruimai 
dėl pragyvenimo, gražioj vietoj, vi
sokių tautų apgyventa Brighton Par- 
kokolonijoj. Kartu parsiduoda naujas 
Fordas. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI soft drink, saldainių 
krautuvėj, su namu ar be namo, taip
gi su fixtures.

4240 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI pooltable North 
Side: 3 stalai. Labai tinkanti vieta 
barbernės atidarymui į frontą. Gali
te gauti paskyrium stalus pirkti. Par
davimo priežastis — važiuoju į Lie
tuvą. Wm. Baliunas

1656 Wabansia Avė.
Tel.: Monroc 5912

PARDAVIMUI groseris 
su pagyvenimui kambariais. 
Rendos $25. Atsišaukite:

2903 S. Canal St.
UŽDARAU saliuną ir parduodu 

stiklus, registerį, barus ir kitus da
lykus. Kas norės, galės pasilikti ant 
vietos. Savininkas važiuoja į Lietuvą. 
4 metų lysas.

1715 W. 46th St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa, 
6 ruimai užpakalyj dėl gyveni
mo. Pigi renda. Priežastis par
davimo—nesutikimas šeimynoj.

920 W. 14th St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS

2145 W. 51st St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS
2310 S. Ilalsted St.

RAKANDAI
EXTRA — BARGENAS

PARDAVIMUI 4 kambarių vėliau
sios mados rakandai. Parduosiu vi
sus ant karto, ar atsikrai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4503 S. Wood St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI trokas labai pigiai 

Ir beveik naujas. Kreipkitės:
1426 S. Union Avė., 

2-os lubos, priekis.

PARDAVIMUI ll/2 trokas Smith 
formos, gerame stovyje. Parduosiu už 
pirmą pasiūlysią.

Atsišaukite:
GEDEIKO

1606 S. Halsted St.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI 5 kambarių cotta- 

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

Antra 2051 W. 18-th PI., gasas ir 
;oiletai 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- 
gužiškių kaime, šidlavos valsč., Ra
seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E. 
92nd St., 3-as aukštas Union Bank 
Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.

PARDAVIMUI 2 AKEBIAI 
5 kambarių namas, 12547 So. 
Wcntworth avė. Parduoda sa
vininkas. Tclephone Pullman 
802 JONAS RIJIKO.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas, bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to, Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO. 
3328 S. Halsted N. W.'(\jrs-33Lxd^PL

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

siuvimo vyriilnj ir moteriikų drapaną.
Musų sistema yra geriausia. 

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake StrM ant 4 lubų.

P-lJs E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
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 ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
J

................ ..

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ /

Mokina Lietuvių ir Angl^ karnų; 
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, politikinės 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tės ir tt.

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


