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Geležinkeliai vėl kapoja dar
bininkų algas
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angliakasiams ir Visos šalies gy
ventojams.”
Walker stojo už vedimą in(iuslrijos tikslingiausių bildu, Gal net ryto Vokietijos sutar
pašalinar’ visokį cik'ojimn dar tis bus ratifikuota.
bo ir medžiagos kuriant mažas
dirbtuvėles. Jis nurodė, kad di
\VASII1NGTON, sp. 17 .
delės dirbtuvės, gerai vedamos 1 Amerikos senatas jau pradėjo
ir turinčios naujausias mašinas svarstyti ratifikavimą su c Voyra daug tinkamesnės; už ma- kieti ja padarytos laikos sutarties.
žas dirbtuves, nes neįikvoja
i
bereik.diilgai žemės, triobėsių,
šiandie buvo svarstomi du
mašinų »r kitų Įrengimų
pasiūlyti priedai prie laikos suPaliesdamas
I
bereikalingą
tarties. V iena s tų priedų siūlė
nlu
iiw
o1
mainymąsi darbininkų jis sa užtikrinimą Vokietijai
prieš
kė, kad už tą yra kalta visa svetimų šalių brreikalinigų įsimusų industrinė sistema, •Jis I veržimą į Vokietiją. Tas prie
sake:
t
ždas tapo atmestas 71 balsu
“Privatinėse industrijose yra prieš 7. Antras priedas, to paminimom daugiau kaip 325 ties senatoriaus, kad Jungt.
n u os. bereikalingo mainymus Valstijos bandys sutaikinti, jei
darbininkų, palyginus su rei butų padarytas užpuolimas ant
kalingu mainymos, kokis yra Vokietijos, tapo atmestas 62
skirtingose valdžios operuoja balsais prieš 6.
I
mose industrijose, nors kiek
Nors balsuojant apie priedus,
vienas pripažįsta, kad padėtis ratifikavimo šalininkai ir paros-sihlzi'ai
ncivt darlii ninkij clt1 <li<lol</ m-ijoIcijl. nesi tilt inm. kad
galėtų būti padaryta daug go
resnė. negu kad ji dabar yra”. prie galutino balsavhno apie
ratifikavimą sutarties. Tada,
kaip apskaitoma, bus tik dau
giausia 8 balsų perviršis,' nes
visi demokratai senatoriai nu
tarė balsuoti prieš taikos sutar-

Svarsto taikos sutartį

Jau galima siusti maišia'
Rusijon.
Amerikos šelpimo administra
cija pr įstatinės maistą vi
siems. kam bus maistas siun
Čiamas.

Lietuvos Seimas vėl svarsto
WASHINGTON, sp. 17.
Amerikos šelpimo adminstraciVilniaus klausimą
jos pirmininkas it prekybos

sekretorius Hoover paskelbė,
kad gauta kablcgrama iš Mask
vos apie padarymą sutarties
su sovietų valdžia apie ameriJOHN II. WALKjER,
I kiečių siuntimą maisto savo gi
minėms. draugams ar pažįsta Prezidentas Illinois Darbo Fe
deracijos, kuri dabar laiko sa
Darbininkai gi veda pasitari miems Rusijoje.
vo metinę konvenciją Aurora
mus tarp savęs ir diaro visus
Skaitoma, kad Amerikoje mieste.
reikalingus prisirengimus sėk
gyvena apie 2,000,000 išeivių iš
mingam streikui. Apskaičius Rusijos ir jų reikalavimas pa
visas savo spėkas pasirodo, kad gelbėti aprūpinti maistu jų gi
unijų ižde yra virš $2,000,000
mines Rusijoje ir privertė ad
ir kad <kirbininkai galės laiky ministracija padaryti tokią sutis
il^:t lai lt t}. M<»1
SVARSTO VILNIAUS KLAU ilgesnį laiką, -negu (kompanijos.
Seknnms pienus lapo išdirb
‘Visas didžiąsiah kompanijas,
SIMĄ
tas pristatymui nuristo ir prie Illinois Burbo Federacijos kon
vudlo J. P. Morganas ir jo invencija prasidėjo.
aršiausi darbininkų to gavimui ĮNigelbos badau
M ASH1NGT0NAS, sp. 14 d. t erosai
jantiems vaikams. Kiekvienas
(Liet. Inf. Biuras) — Tautų priešai. Mažieji gi geležinki'AURORA, III., sp. 17.
Sąjunga galutinai pasiūlė Lie- liai turi šokti pagal didžiųjų norintis siųsti maisito Rusijon įteikdamas savo metinį raportuvai ir Lenkijai antrą Hy- Morgano gdlcžinkelių dudelę, turi prisiųsti Amerikos šelpi tą Illinois Darbo Federacijai,
mans’o projektų Vilniaus gin- nes Morganas kontroliuoja ir mo administracijai (American kuri čia dabar laiko savo kon
Relief Adiminisitralion) Ne\v
Če. Abi lietuvių ir lenkų pu- bankus.
venciją. tos Federacijos prezi- Korfanty maištininkai vėl ren Tikimasi, kad bus ratifikuo
Yorke,
Washingtono
ar
lan

sės turės duoti šiam Sąjungos
kasi Silezijoj. Sankrovininkai ta vėliausia seredoj. o galbūt
denbis John II. Walker iš
Atmetė geležinkeliu darbo
dūne
nemažiau
kaip
$10
ir
jei
pasiūlymui atsakymą. Lietu
nepriima lenkų pinigų.
Springfieldo, ptutavė konvencitarybos pasiūlymą.
ir utamankė.
daugiau,
lai
tokią
sumą,
kuri
vių delegacijai sugrįžus Kau
Kad paskubinus ratifikavimą
dalinusi ant $10 ($20, $30, $40, iai daugelį rekomendacijų, tarp
nan. Lietuvos Seimas pradėjo
OLEVELAND, O.< sp. 17.
BERLINAS,
sp.
17.
—
Pasak
kuriu vra:
• Abendblatt gautų žinių, Lenki sutarties, tapo apnibcžauotas
svarstyti Vilniaus klausimo pa Geležinkelių darbo tarybos pub $60, $100 ir t. t.) taipjau ant
Pakartoti griežtą nurista įi jos vėliavos tapo iškeltos dau ilgis prakalbų. Kiekvienas se
likos grupė, po pasitarimui su rašą (kokį turima) kam tas
dėtį.
l tarpvalstijinės prekybos komi- maistas turi būti išmokėtas Ru ma prieš naudojimą injunetio- gely j vietų Kaltowiitz, Mjfslo- natorius apie sutartj gulės kal
bėti ne daugiau, kaip 1 valan
'sija davė labai “gudrų” pasiū si joji*. Siunčiamą jam maištas nuE streikuose.
\vitz, Pless ir Rybniko distrik- da, o priedų reikale* 10 min.
lymą geležinkeliešiams - - pa bus išmokėtas iš administraci
Būvu
l /.protestuoti prieš paskiri- tuose,
Tikimasi, kad lik gal keli se
jos
sandėlių
Petrograde,
Mask

versti dabartinius ir busiančius
rieji
lenkų
maištininkai,
apsi

mą W. J. Burns kaipo galvą
! algų nukapojimus į sumažini voje, Saratove, Samaroje ar uisticijos di'partaiiH’Ulo šnipų. ginklavę šautuvais, užima vio natoriai užims savo prakalbo
mis visą laiką.
mą važmos kainų, ^šiiiig tos Sinrbirske, sulig prisiųstos su
las dabojimui naujojo riiLeĮkurta legalini departamentą,
tarybos “gudrybės”, tegul bus mos pinigų, atskiri tau t 25 puoš,
žiaus.
Geležinkeliečiai atmetė darbo leista geležinkeliams nuikapo'ti sumos už pristatymą .maisto. nėr kuri mažos oilgamzaeiiols
3 žMONfiS ŽUVO GAISRE.
Vokiečiai . sankrovų savinin
’
jalėtų
gauti
teisingus
legali
irius
Tie
25
nu^š.
eis
šelpimui
badau
tarybos siūlymas. Patįs ge algas darbininkams 'iki žemiau
kai yra beveik i-šsi pa ritavę, bet
patarimus.
jaučių
vaikų.
Užtikfrinamai,
ležinkeliečiai stumia darbi bado algos, jei tik tie geležinDALIJAS, Tex., sp. 17. —
jie atsisako imti Lenkų pini
Atmesti
Illinois
naująją
konkai!
ir
atskaičius
25
nuoš.
už
I
ninkus prie streiko.
l keliai keliais skatikais nukapos
Tris žmonės sudegė ir mažiau
gus.
pristatymą,
ailresatas
gaus
1
stituciją,
jiegu
Į
ją
nebus
įrai važiuos kainas.
Žinia sako, kad bankai sla- sia 6 liko sužėLsti, jų tarjx‘ trįs
dnugiau
nuristo,
negu
kad
gališvli
darbininkų
pasiūlyti
skirsCHICAGO. — Išrodo,. kad
Geležinkeliečiai tokį tarybos
čiai yra apgulti vokiečių <tapo- galbūt mirtinai, laike gaisro
ma
butų
nupirkti
Amerikoje
niai.
/
patįs geležinkeliečiai, savo pa- inisiuhjmą su ]xisipiktinimu atzi torių, kurie nori išsiimti i sa- dideliame g^venatmąjame nar
už
visą
sumą
pinigų.
i
Rūpintis
įsteigimu
pačiu
darstangose sutriuškinti darbininkų met. Gaivėžių inžinierių hrovo pnigus pirm negu oficiali- ine. Name buvo apie 30 žmo
Ameri'kos
šelpimo
adatinisbininkų
valdomų
dienraščių.
unijas.
verčia • darbininkus Ii jos prezidentas
Warren S.
nių, bet kitiems pasisek ė išsi
Iracija užtikrina
pristatymą | Paremti mokytojų organiza- niai bus paskelbtas tautų są jun
.skelbti streiką. Tai parodo ston
gos nuosprendis. Traukiniai gelbėti iššokant per langus.
maisto.
Bet
jeigu
negalima
rijas,
pradėtoji
geležinkelių nauja mą:
vra perpililyli ir <li<lėlės .minios
Apsvarstyti
priemones
kari
butų
surasti
to
žmogaus,
ku

kampanija kapoti darbininkų
Atėmė iš mauru miestą.
lai No. 1 šposas, kokius ge
žmonių traukia i šiaurę visais
neleidus
streikų
a]xlraudos
riam
maistas
siunčiamas,
pi

algas. Kapoti algas, kada ge- ■ težinkelių savininkai nori iŠiškomipanijoms
veikti Illinois keliais.
MADRIDAS, sp. 14. — Ofiležinkelicčiai yra nutarę strei- kirsti publikai. Pasiulymias lie nigai bėgyje 90 dienų bus su
Gamtai apie sukilini'its plėto
grąžinti
siuntėjui.
Kaita
tik
kuoti delei dar pirmojo nuka- lurj Jokios reikšmės. Iki siuciailniai paskelbta, kad Ispani
Paremti įkūrimą valstijos ap- jasi, bet Lenkai gyventojai yra
bus
galima,
bus
pranešta
siun

pojimo algų, yra tiesioginis ty- lomas važmos kainų nupiginiramus, turbūt pasekdami ramų jos kareiviai Morokoje atėmė
draudos
fondo.
tėjui
apie
pristatymą
maisto.
iš sukilėlių maurų
Zeluan,
čiojimasis iš geležinkeliečių ir mns pasieks vartotojus, jds
Rūpintis musių paliaubos užsilaikymą ginkluotų lenkų
svarbų miestą, apie 60 m. į
visiškas jų ni'paisyųias. O bet- sieks tik pusę nuošimčio. Visą
sargv'bos.
dienos
susitinkimuoše
pravesti
gi taip geležinkeliečiai daro.
žinia toliau sako, kad vokia-Į Paltis nuo Melilla.
kita nupiginimą pariims sau
razoliucijals, kurios
pritartų
1
Vakar Erie geležinkelis nu- j perkupčiai”.
čiai
angliakasiai
vėl
nutarė
rei

visiškam panaikinimui ginkla
kapojo algas visiems savo dar-!
kalauti, kad talkininkų konrisivimus ir karo organizacijų.
bininkams nuo 37V&C t valan
Reikalauti ir kovoti už ang ia griebtųsi veikmingesnių prie
dą net iki 30c į vai. Uždirbda
monių jų apsaugojimui. Kaip
True translatlon filed with the post- lių kasyklų nacionalizaciją.
mas tokią, algą, 30c Į vaL, dar
inaster at Chicago, III., Oct. 18, 1921
Prezidentas Walker pasakė u ra nešama, Francuzų paleolitai
as
reųuired
by
the
ftct
of
Oct.
6,
1917
bininkas jokiu budu negali pere
RYGA, sp. 17. — Pasak Uos
konvencijoie, kad geriausios apsupa kiekvieną miestą indus
gyventi ir yra priverstas strei- ta žinios. Turkijos nacionalis
RYGA, sp. 17.
— Sovietų rūšies an.glįs Illinois valstijoje triniame <tistrd'kte.
kuoti, nes ar šiaip ar taip jam tų užsienio reikalų ministeris valdžia pienuoja išsiųsti į užnekainuotų daugiau kaip $2 -už
gręsin badas.
Usirff Reniai Rey pasiuntė Ru i ubežį daug badaujančių Rusi toną, jei kasyklos butų nacio
Vos spėjo Erie geležinkelis sijos sovietų valdžiai oficialį jos vaikų. Volgos vokiečių nalizuotos ir pravesta didesne
paskelbti nukapoj'imą
algų, nusiskundimą ant naujų Grai kolonistų vaikai bus siunčiami galima ekonomija anglių iška
kaip Rock Island geležinkelis kų nuožmumu. Tarp kitko jis į Vokietiją, o tie vaikai, kurie
sime.
paskelbė nukapojimą algų nie- •ako, kad Graikijos karei v0 r tvyko iŠ bado apygardų j Pet
“Aš nežinau jokio kito daly
kurioms stočių darbininkėms. degina žmones tuose kaimuose, rogradą ar Maskvą, bus siun ko, kuris tiek daug prisidėtų, Jeigu nepavyks Washingtono
Joms alga tapo nukapota $30 kuriuos nacionalistai buvo pri čiami i Angliją.
nusiginklavimo konferenci
prie pastuimėjimo kasyklų na
į mėn., taip kad jos vieton $100 versti evakuoti rugsėjo mėn.
Jie pasiliks užsienyj iki 17 cionalizacijos klapsimo”, sakė
ja.
į mėn. dabar gaus tik $70.
metų amžiaus.
'
jis, “kaip pačių darbininkų iš
Graikai skelbia pergalę.
Reikia tikėtis, kad ir visi (kiti
Evakavimui į įvairias Rusi pirkimus ir operavimus užtek LONDONAS, sp. 17. — An
geležinkeliai tuoj po to pradės
ATHENAI, sp. 17. — Pasak jos provincijas apie 100,000 tinai tų kasyklų kooperativi- glija pienuoja budavotis milži
irgi kapoti algas savo darbi n in oficialinio pranešimo, Turkijos vaikų iš Volgos bado dtatriktų niais pamatais, kad prirod'žius, nišką laivyną Pacifiko vande
kams.
laivynui
nacionalistų spėkos šiaurinia lapo paskirta 29,000,000,000 jog kasyklos tuo būdų gali bū nyne, kur baze tam
Išrodo, kad kompanijos sten me .mūšio zone Mažojo Azijoj, rublių.
ti vedamos su nauda patiems butų Singapore, gale Malajaus
giasi taip padaryti, kad visi »' lapo mistmntos atgal po smar
pusiarisalid, jei Wash'ingtOno
paskutinio geležinkelių darbi kios atakos ant dešiniojo Grai 1,000 Kansas angliakasių sugrį
rjusi ginki avimo
k otnforenci j a
žę į darbą.
ninko sustreikuotų. Ir to jos kų sparno. Turkai aplaikę di
bus nesėkminga ir nueis nie
PINIGŲ KURSAS.
PITTSBURG, Kals., sp. 17,;atsieks, liet veikiausia sau ant delių nuostolių. Kitame gale
kais.
Vakar, Spalio 17 d., užsienio pini
nenaudos, nes vargiai joms pa fronto įgraikų aeroplanai bom Kasyklų savininkai skelbia, kad gų kaina, perkant jų ne mažiau kair
Daily Express sako, kad nu
siseks sutriuškinti itarbininkų bardavo turkų koncentracijas. įx) uždarymui angliakasių va už 25.000 dolerių, bankų buvo skai tarimas budavoti didelį laivy
Amerikos pinigais šiaip:
dovų Howat ir Dorchy į kalė tomą
unijas, nors jos ir pasitiki gau
Anglijos 1 svaras .......
.. $3.91 ną Pacifike tajx> padarytas An
jimą, jau 1,000 Kansas anglia
ti iš valdžios visą pagelbą su
..... O glijos imperijos 'tarybos ir viAustrijos 100 kronų ...
MIRK NUO NEGERO
...
$7.22
Belgijos
100
frankų
...
laužymui streiko.
kasių sugrįžo į darbą. Bet vis
VANDENS.
$19.20 3ų Anglijos savivaldybių preDanijos 100 kranų .....
gi streikuoti dar pasilieka dau
Finų 100 markių .......
$1.5F mierai sutiko su tuo projektu.
..
$7.2^
Franc'ijos
100
frankų
PANA, UI. ®p. 17. — Keturi giau kaip 11,000 angliakasių,
Italijos 100 tirų ..........
... $4.02
“Socialdemokratas”
TOLEDO, O., sp. 17.
Trįs
žmonės pasimirė išgėrę van kurie nė nemiatno apie grįžimą
..... 55r
Lietuvos 100 auksinų
Lenkų 100 markių .....
....... 3r žmonės liko užmušti, kada jų
Musų draugų savaitinis laikraštis dens laike žuvavimo išvažiavi j darbą iki Ho\vat ir Dorchy
$34.40
Olandij
100
guldčnų
..
iŠ Kauno. Skaitykit visi.
mo arti Herrick. Daktarai pri nebus paliuosuoti ir nebus at
. $12.45 . i? nto-mobilius ant Dixie vieškeNoi*vegų 100 kronų....
švedų 100 kronų ........
$23.10 jj0 užgavo taisymui pažymėti
Gaunamas Naujienose.
pažino, kad vanduo buvo pil šaukti Kansas industrinio teis
šveicarų 100 kronų ....
Kaina 5c.
mo įstatymai.
55cstulpą ir apvirto.
nas tyfo bakterijų.
Vokietijos 100 markių

Rusija siųs savo badaujančius
vaikus užsienyn

Tautą sąjunga galutinai
pasiūlė antrą Hymans’o
projektą.

lleikalauja nacionalizavimo
kasyklą.

Lenkai vėl iškėlė savo vė
liavas Silezijoj.

Geležinkeliai vėl kapoja
darbininkams algas.

Graikai degina kaimus.

«

No. 243

Chicago, III., Utarninkas, Spalio (October) 18 d., 1921

Sitis Rusijos vaikus į kitas.
šalis.

Anglija budavosis didelį
laivyną Pacifike.
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Anglija skelbia kar$
Indijai.
Vietos spėkomis jau nebegali
suvaldyti. sukilusių indų.
ROMBĄ Y. sp. 17
- Pasak
žinios iŠ Malabar, Indijos suki
limas pasiekė lokių proporcijų,
kad Anglija pradės didelį ofensivą, kad tuojaus sutriuškinus
sukilimą.
Laikraštis Gazette sako, kad

tymai, kurie dėl maištininkų įvedla karo teismus. Teismo pro♦‘edura ir jo teisės bus lygus
abelnam karo teismui.
Mir
ties bausmę tvirtins dislriklų
komanduotojai.
Karo stovis jau yra paskelb
tas šešiuose distriktuose apie
Madrasų.
Maištininkai paskelbė pepriklauscmvln* ir sakosi kontro'įlioįų

lOO.OOO

mylite

It-ri-

toriją.
Sukilėliai užmušė daug euroniečiu. Daug ir pačių sukilė
lių žuvo mūšiuose, su Anglų
kareiviais
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AREŠTAVO APSIVOGUSI
B4NK0 KASIERIŲ.

HANOVER, III., sn. 17.
Union State brinko HanOvetre
kasterius Leo N. įta pta n d tapo
areštuotas traukiny j, kada ris
I Mindė pabėgti į Chicago. Jis
vra kaltinamas
išaikvęjime
$150,000 banko pinigų. Bankas
turi $170.000 depoziluotu piari‘»n. Iš tu Kopiami pasigriebė
$70.000, be to jis paėmęs už
$80,000 įvairių akcijų, kurias
buvo palikę banke žmonės.
Areštavus Koptanda išsiaiš
kino. kad vyriausiu banko akcionieriu buvo Jourgen Ohon
iš Minei, N. D. Jis taipjau
kontroliuoja ir kitus tris ban
kus Illinois valstijoje. Itas juos
irgi rasta didelis trukumas pi
nigų ir veikiausia ir jie bus
uždaryti. Jie dar tebėra atda
ri, bankų viršininkams prfžadėjtfs sumokėti trukumius iš
spvo kešianiaus. Visi tų Įnin
ku viršininkai buvo jo paties
žmonės, kuriems ils buvo da
vęs savo akcijų. Kaip jiasirodo, CHsonas tuos bankus įkūrė
ar įgijo ant jų kontrolę viena
tiniu tikslu, kad jiems sukišus
savo bevertes akcijas, kuriu
glėbi j jis turėjo.
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NAUJIENOS, ChlofO,
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nevisuomet! Nejaugi Brookiy- 1 Katrie kulturingefcni? 1

EMh0 pr<4^M

no tautininkų organas mano,,
kad liaudis niekuomet neklys Laikrašty “Vilnius” randame
ta? Jeigu jisai taip mano, tai šitokį Lenkų “Apšvietos” Drautuomet turi pasakyti, kad linu- gijos Rygoje viešą pareiškimą
di nereikia šviesti, nereikia
dėl Latvių valdžios elgesio su
vot su jos prietarais — ;žodžiu, Lenkų mokyklomis Rygoj:
nereikia nieko veikti, o tiktai
Lenkų Draugijos “Apšvieta”
Jaukti, ką pasakys liaudis ii;
Rygoje pranešimas.
Las.iduo.ti jos “neklaidingam”
Kadangi lenkų laikraščiuo
balsui.
se daug rašoma, apie lenkų
Socialistai negali sulik’i su
padėtį Latvijoje, tai lenkų
tokiomis
____________ j
nesąmonėmis.
Jie
draugijos “Apšvietos” valdy
skaito savo pareiga ne sekti
ba Rygoje jaučiasi privalanti
paskui liauidį. bet eiti "liaudies
’’
pareikšti, jog pačioje Rygoje
March 17th, 1914, at the Post Office
valdžia geidžia priešakyje ir rodyti jai kelią.
of Chicago, III., under the act of Lietuvos
Latvių švietifno ministerijos
esti taip kad milžiniška
March 2nd, 1879.
amerikiečių paramos, tai ji Dažnai
elgesys, o ypač Rygos miesto
liaudies didžiuma visai nenori
Tarybos, per visą nepriklau
Naujienos eina kasdien, išskiriant turi parodyti, kad ir jai lais klausyt
socialistų patarimų
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
somos Latvijos gyvavimo lai
l (kur liaudis yra tamsi, visuo
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, vė yra ne tuščias žodis.
Ui. y- Telefonas: Roosevelt 8600.
Antrk, amerikiečiai nori, met taip esH>. bet socialistai ką buvo kuo teisingiausias.
Visos keturios lenkų viešo
Uisimok|Bjimo Kaina:
kad oficialiai Lietuvos įga delei to nenusimena. Jie sten sios
mokyklos laikomos mies
Chicagoje — patftu:
giasi
perk
ali
l
:
fbdies
ųapa

liotiniai
butų
jiems
manda

$8.00
Metams ........ i..... ...
to lėšomis. Tose mokyklose
tinius, šviečia ją, agituoja, or
Pusei metų „..)__ __ _____
4.60
gus
ir
žmoniški.
Koliotis
ir
mokosi apie 2000 lenkų vaikų.
Trbns mėnesiams ______
2.26
ganizuoja. ir <. engva pat u t1.75
Dviem mėnesiams ______
prasivardžiuot jie nepriva kia vis didesnę ir didesnę liau Kursas — šešerių metų. Jo
1.00
Vienam rnėneiųui ______ —
kio skirtumo valdžios santy
lo, kadangi amerikiečiai nė dies dalį savo pusėn.
Chicagoje — per ^netiolojua:
kiuose su lenkų ir latvių mo
Viena kopija _____ __ —_ _____ 03 ra Lietuvos komendantų val
“
Vieąybė
”
,
matoma,
yra
šį8
Savaitei ____ —_ _
kyklomis ligišiol Rygoje pašte
Mėnesiui _________ —__ . . T-T- - 75 diniai.
tą girdėjusi apie “liaudies bal
bėti neteko.
Suvienytose Valstijose ne chicagoj, į
Kada Amerikos lietuviai są”, bet nesuprato, kame da
Pirmininkas E. Milošenski.
paštu:
lykas.
Demokratijos
prasmė
Sekretorius P. Svilan.
Metams ____ ____ ______ _ $7.00 atras Lietuvos valdžią ir
yra ne tame, kad liaudis turi
Pusei metų .........................
9.IX.21.
Trims mėnesiams ....... ..... ” 2’00 Jos įgaliotinius išlaikiusiais būt keliama į padanges ir skai
Dviem mėnesiams _____ _— 1 -so kvotimus bent šituose dvie
toma kokia tai neklaidinga esy Na, o kaip pačioj Lietuvos so
Vienam mėnesiui ---- -juose punktuose, tai nebus be (kaip tai yra išreikšta lo stinėj Viniuje lenkai elgiasi su
Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)
bėdos nei su paskola, nei su tynų patarlėje: “Vox populi-— lietuvių mokyklamis, su lietuvių
Metams .. ........ .
$8.00
vos Dei”, liaudies balsas — gimnazijomis?
. 4.50 kitais dalykais.
Pusei metų ____ _______ Dievo balsas). Lenktis reikia
2.25
Trims mėnesiams___
Į
Pinigus reikia siųsti pašto Money
ne prieš liaudies nuomonės, o
Orderiu, kartu su užsakymu.
prieš liaudies valią.
Darbas pramonėj tiek

teikė sugrąžinimą 6 nuoš. nuo
vertybės $18,900,000,000 arba
$1,134,000,000 kas metas.
Šitas projektas taipgi paskyrė
$200,000,000 “nedatekliams” pa
dengti ir sudarė apyvartinį fon
dą iš $800,000,000 gelžkeliams
pagelbėti, kada jiems pinigų pri
truks.
Vėliaus Winslowo projektas
davė gelžkeliams kitus $800,000000 priediniams nedatekliams
atmokėti.
\
Tarpvalstijinė Prekybos ko
misija pakėlė važtos kainas nuo
35 iki 40 nuoš., pasažierines kai
nas 20 nuoš., užkraudama 50
nuoš. pullmaniniams pasažieriams, pakeldama bagažo ir eks
preso kainas, kad gelžkeliai ga
lėtų “išsiversti”.
Townsendo projektas pasiūlė
įgalioti Karo Finansų Korporaci
ją tuojaus iškasti kitus $500000,000 gelžkeliams, o Vyriau
sias Direktorius Davis sako, kad
iki metai baigsis kiti $200,000000 bus reikalinga.

Amerikiečiai norėtų, kad
NAUJIENOS
oficialė Lietuva, pagalios,
The Lithuanian Daity. Ne
paliautų žiurėjus į šią lietu
Published Daily «xcept Sumta
vių koloniją, kaip į “melžia
the Lit^uaniMD New» Pub. C<x Ine.
mą karvutę”. Amerikos lie
Editor P. Grigaitis.
tuviai darbininkai aukauja
1739 SO. HALSTED ST., savo sunkiai uždirbtus cenCHICAGO, ILLINOIS.
tus dėlto, kad jiems rupi
l'elephone Roosavelt 8500
Lietuvos žmonių laisvė, o ne
Subscription Ra tęs:
dėlto, kad jie skaito save
$8.00 per year in Canada.
$7>00 per year outaide of Chicago. ’kuo nors skolingais tai ša43.00 per year in Chicago.
| liai, iš kurios jie buvo pri8c. per copy.
prasišalinti. Jeigu
Entered as Second Clasa Matter versti
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PRAGYVENIMO BRANGIS
KILA.

,

Utarninkas, Spalio 18, 192J

Nauji latviu pinigai. 1
Belgijos ir Vokietijos pinigų
liejimo įstaigos atsiuntė Latvių
Finansų Ministerijai savo pro
jektus ir sąlygas. šią savaitę
laukiama atsakymo iš Šveicari
jos pinigų liejimo įstaigos. Ma
noma padaryti sutartį spalių
’ J>
m. pradžioj ir tuoj pradėti leisti
pinigus. Latviai numato išleis
ti aukso pinigų į 20—30 milionų
frankų. Tuo pat metu pradės
dirbti ‘ir sidabrinius pinigus, 1
ir 5 f r. Gal būt aukso pinigai
pasirodys apyvartoj jau lapkri
čio ar gruodžio mėn. ir bus kei-'
ADVOKATAS
čiami tik į užsienio aukso pini-1
f
gus ir aukso lidinius arba į pat
Miesto ofisas:
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
varią užsienio valiutą.
< ,: '>' ■ > < I

j

K. GUOIS

Tel. Central 4411.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
Vakar išspausdinto “N-se” Valandos:
ną vakarą, išskyrus utaminką ir
sjraipsnio “Lietuva ir Pabaltju- ketvergą. Nedalioms nuo 9 ild 12 r.
rio Valstybės p^skutiniamio
poemo trečioj eilutėj pasaky-1
ta: ekonominėm konferenci
JOHN KUCHINSKAS
jom, O turėjo būt: ekonominėm
LIETUVIS ADVOKATAS
konvencijom.
2201 W. 12nd St, kerti Leavitt S*.
Tetephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

Veda visokias bylas, visuose
Rugsėjo 1 d., 1921 m. pragy
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
venimas buvo 65 nuošimčiais
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
brangesnis negu liepos 1 d., 1914
tus, Namus, Parmas ir Biznius.
m., o nuo birželio 1 d., 1921 m.
Skolina Pinigus ant piimo morgačiaus ant lengvų iSygų.
pašoko 8 nuoš., kaip parodo ša
lies Pramonės Konferencijos ta
i
IGARETT
rybos kainų turinys.
TeL Randolph 2898
Rankpelnio šeimynos užlaiky
.Liaudies, t. y. didžiumos žmo
pat pavojingas
mo pabrangimas 1.7 nuoš. per
ADVOKATAS
nių, nuomones gali būt taip
kaip karė.
paskutinį mėnesį yra aiškinama
Ofisas ridurudestyji
pat klaidingos, kaip ir atskiro
umu maistų pabrangimu. Visi
ASSOCIATION BLDB.
19 So. La Šalie Si.
Federalė Kristaus Bažnyčių kiti daitkai yra tomis pačiomis
MENKI PAMOKSLININKAI. žmogaus, ir todėl kiekvienas
turi teisės kritikuoti jas. Bet Taryba Amerikoje išleido įdomų kainomis, ką ir pirmiaus, išskiLietuvos atstovybė Wateisė nesutikti su didžiuomos:
Barni Tai.: Hyde Park 8895
shingtone, o paskui ją ir mu Brodklyno “Vienybė” vėl ra žmonių nuomonėmis neduoda pareiškimą, kuris šitaip /akam- riant drabužius, kurie truputį
ba:
atpigo.
sų dešinioji spauda, įsako, šo pamokslą socialistams. Ji teisės nė atskiram asmeniui, ne
“Naujovinės didžiaspartės ma Didmeninės kainos stovi 52
*ako,. kąd socialistai be reika
kad Lietuvos paskolos vajus lo didžiuojasi tuo, kad social partijai vartot spėką prieš di šinos net ir prie geriausių apsau nuoš. aukščiau priekarinės
V. W. RUTKAUSKAS
reiškia “kvotimus” amerikie demokratų frakcija Lietuvos džiumą žmonių. Valdžia pri gos įmonių yra pavojingos. Nors lygmės, o vėliausios skaitlinės
Advokatas
klauso
liaudžiai.
19
So.
La
Šalie St. Room $24
čiams. Jeigu jie išpirks pa- st. Seime* griežčiais, negu kimes didžiai apgailavome 48,000 parodo, kad pragyvenimo bran
Tai. Central 6890
▼ak.: 812 W. 33rd Stn Ckcage
skirtąją paskolos bonų su tos partijos, pasipriešino Lietu Pirma negu ėmusis mokinti Amerikos vyrus žuvusius didžią- gumas yra apie 65 nuoš. aukštes
Tel. Yards 4681.
j
kare, bet mažai atkreipėme nis negu 1914 m. Prisižiūrėjus
mą, tartus ženklas, kad jie vos unijai su Lenkija; socialde socialistus, “Vienybė*’ turėtų1 jame
dar pati apsišviesti šituose domės į tai, kad per tokį pat de minėtos tarybos skaitmenų len
esą subrendę politiniai; o mokratai, girdi, nieko kita ne klausimuose.
I
•
padarė, kaip tiktai “sugriebė
vyniolikos mėnesių laikotarpį telei, matos, kad vidutinė darbi
jeigu ne, tai ne.
S. W. BANES
liaudies balsą”.
Amerikos
pramonės
paėmė ninko šeimyna išleidžia 48.1
ADVOKATAS
Bet ištiesų, tai tie kvoti “Vienybė”, anot tos patarles,
35,000 aukų;
įnuoš. savo išlaidy maistui; 17.7.
Vai.’: 9 A. M. iki 5 P. M.
mai yra ne tiek Amerikos laužiasi į atdaras duris. Niekas
“šitas baisus naikinimo dydis nuoš. prieglaudai, 18.2 nuoš.
1311 Rector Building
DRESĖ — No. 1115.
79
West
.Monroe Street, Chieag
juk
ir
neginčijo,
kad
socialde

dar vis nesumažėjęs...
| drabužiams/5.6 nuoš. kuralui ir
lietuviams, kiek Lietuvos
Phone Central 2560
mokratai, protetsuodami prieš
šviesai ir 20.4 nuoš. visiems ki
Rez. 3214 S. Halsted St.
valdžiai.
“Bet kūno sulamdynias nėra
Yards
1015. Vai.: 6 iki 9 rak.
uniją su Lenkija, išreiškė liau
Del amerikiečių noro rem- dies balsą; šitą faktą “Naujie “Vorvaerhi” rašo
vienintelė žmonių gyvasčių mo tiems daiktams.
ti Lietuvą negali būti jokio nos” yra keletą kartų ‘fmrodžiu- “Mes nežinome, ar galima kama kaina. Prisipildę gyvena
Tel. Haymarket 3669
TAI UŽDARBIS!
klausimo. To noro jiems nie sios. Bet tai nėkiek nemaži dėti vertės į skalbiamą lietuvių mieji kvartalai sunaikina sveika
JOSEPH W. GRIGAL
tą,
o
mažos
algos
didina
kūdikių
Atsakydamas
į
Du
Pont
’
o
Lietuvis Advokatas
kuomet netruko. Kiekvieno na socialdemokratų nuopelno. įgaliotinių duotą sąlyginį atsa- j
Kambaris
806, * Home Bank Bldg.
kad
lT
drtl
n
^
um
4Algapelnis
žmogus
je sunkioje valandoje jie rė Faktas juk palieka faktu, kad kymą. Bet mes žinome, L_ susitinka su tais pavojais, nuo tvirtinimą “The Nation’s Busi
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
’ laikrašty, kad parako dir
Ofiso vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7
mė Lietuvą kuo galėdami — socialdemokratai pirmutiniai Lietuvai toji sutartis, kaip ji kurių ofisininkų ir profesionalų ness
iki 9 vakare.
bėjai netunka nuo karų, A. D.
rado savyje drąsos pakelti pro
tebėra reikštų pilną sa
ir žodžiu, ir darbu, ir pini testą Seime prieš visagalinčios dabar
vo tautinės savystovybės atsi- jĮ klasės yra liuosos. Vaikai gimę F. statybos amatų skyriaus pre
gu. Bet keblumo iki šiol nuo krikščionių demokratų parti- žadėjimą. Mes žinome, kad Lie- P^monės apygardose neturi tų zidentas John Donlin pareiškė,
GOLAN & GOLAN
tuva nuo savo gimimo dienos, P10®^’ kurios turėtų būti neati- kad Du Ponto firma padarė
latos budavo su kita puse. 1 jos |X)litiką.
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
skaudžiai
kovoja
su
lenkinimo
'
“
amomis.
krikščionių
visuome$1,000,000,000
pelno
per
vienus
Lietuva, arba bent viešpa- į Toliau “Vienybė” sako:'
1305-7 127 N. Dearborn St.
pavojum.
Tautų
Sujungus
pane
'
žemos
algos
ir
nedarbas
metus.
Jis
pasakė,
kad
jam
taip
Randolph 3899
taujantys jos sluogsniai, daž
“Musų socialistai ne visuo
kuriame žymi Pran- Padaro į mažiau apmokamus sakęs vyriausias gamybos vedė
MAURICE J. GOLAN
niausia žiūrėdavo į amerikie met seka liaudies balsą. Dar siūlymas,
euzų ir Belgų iniciatyva, kalba darbininkus tų veikmę, kad mi- jas Wilmingtono ofise karo me
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
. ariimn
.
,,
čių aukas, kaip į privalomą tik nesenai Amerikos i___ anie
Seeley 3670
Ijioinyn. priveji- donai atsiduria skurdo eilėse ir tų, kuomet jis buvo karo tary
viai
socialistai, >tų pačių a^1C
Lietuvos pnšlėji—
■
■■
■■
duoklę. Ji neduodavo atskai-j
’ ■ • nia prie Lenkijos, ūkio, karo, koks atsitikimas nustumia juos boje. i
‘Naujienų’ vedami buvo prie
tų iš tų aukų, ji nesisteng-; šingi Lietuvos (nepriklauso-, užsienių politikos atžvilgiais. I neišeinamų vargų.
J. P. WAITCHES
______ t .‘4_____ ______ •__
‘ Nuo
Nnn in
Irmn kainos
lrnmn« nr.'ito Inilrn
laiko, kaip
pra
statomas
Uetuvos vyriau
davo parodyt, kad jos ištie-t niybei. Tebėra tas* parašyta Jo „4..4
“SUNKUS LAIKAI”.
LAWYER Liet u vys Advokatas
Dienomis: Room 511 —
sų yra suvarotos tam tiks-. jų spaudoje juodu ant balto. sybei reikalavimas pripažinti dėjo pulti, mes girdime daug kal
127 N. Dearborn St.
bant apie reikalavimus perdidelenkų
kalbą
antrąją
oficialę
Vėliausiu
pranešimu
šitoj,
ša

Tel. Dearborn 6096
lui, kuriam buvo skiriamos;1 Vėliau jie prie šito prisilen
lių
algų.
Be
abejo
algos
kaikuVakarais:
4509 S. Ashland Ava.
kalbą, jo reikalaujama plačios
ly yra suvirs 5,000,000 darbinin
vietoje to, ji neretai pabar-i kė, ir tai nenoroms; ir tai garantijos mažumoms.
Tel.
Yards 1053
riuose amatuose išėję iš propor kų be darbo; ir šita padėtis
prisilenkė
tik
todėl,
kad
ap

davo ir papeikdavo ameri-į
“Visų pirmiausia Lietuvoje cijos su tomis algomis, kurios mandagiai priskaitoma sun
1115'
sižiūrėjo pertoM atsilikę nuo
mokama
ne
taip
išlavintiems
ir
kiečius, kad jie esą perdaug
Phone Boulevard 6801
kiems laikams, lyg kad tas ką
Lietuvos
socialdemokratų, yra lik viena mažuma: lenkų
ANTANAS GRE’DUŠKA
šykštus.
* >
kurie Lietuvos neprigulmy- dvarininkų. Kaip Lietuva, pri prasčiaus organizuotiems amati išaiškintų, ar parodytų priežas
Generalia
To negana. Buvo atsitiki bę jau anksti pradėjo ginti.” ėmusi tą pasiūlymą įvykdins ninkams. Bet pet visą karo kai tį*. pagimdžiusią tokį lyelemta
Kontraktorius ir
savo agrarinę reformą, kuria nų laikotarpį didelės algapelnių dalykų stovį. Gi laikai ir metų
mų, kad iš įstaigų, atsto Paskutiniu sakiniu “Vienybė” ketina
suskaldyti didelius dva- grupės buvo verčiamos nepakanbudavotojas.
vaujančių Lietuvai, buvo gir sumuša save, kadangi ji dar rils jr išdalinti juos tarp be- karnų algų gyventi žemu laip|S- dalys nieku nesiskiria nuo ko Sykiu su rudeniu įėjo į madą nau
Budavojame ir taisome.
ja rankovė, ilga ir plati į galą. Dresė
kio
kito
pasaulio
istorijos
laiko

dėt net grūmojimų tiems visai nesenai skelbdavo visai žcihiy ir 'mažažemių? Kaip niu. Ne vien tas, bet net karo tarpio. Saulė šviečia kaip visa pasiūta su tokia rankove bus madoj 1401 W. 47th St, Chloro,
Amerikos lietuviams, kurie ką kitą. Ji nuolatos pasako inano Lietuva, kuriai tiek truk-, meto aukštai išlavintų darbinin- dos, gausus lietus lyja ant tei kaip rudenį taip ir per žiemą.
’ • kų algos galima skaityti nepro singų ir neteisingų ir laikai gali šiai dresei pavyzdys No. 1115 su
neatliksią savo “pareigos davo ir pasakodavo, kad Lietu sta mokytojų, , valdininkų ir
kirptos mieros 36 iki 42 olių per kru
vos socialdemokratai esą nepri daktarų, ir kuri neša didžiau porcingai aukštomis tik pamir
aiškiai priparodyti savo nekalty tinę 36 colių dresei reikia 4% jardo
prieš tėvynę”: jeigu, girdi, klausomybės priešai.
sias airkas, kad pagaminus sau šus, kad visų musų turtų gami bę ir pasiteisinti iš jiems daro 40 colių materijos ir 1 % jardo 32 co
BAŽNYČIA
jus neduosite pinigų Lietu Bet atšaukdama vieną savo užsienių universitetuose ištiki nime darbininkas neša sunkiau
lių pamušalo.
Vardu M. D. Šidlavos
vos reikalams, tai negausite melą, “Vienybė” čia pat rašo mą inteligentijos kartą, kaip sią naštą, eina į didžiausius pa mų priekaištų.
Norint gauti tokiai dresei su
Bažnytinių apeigų patar
Laikas butų liautis suaugu kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
navimas
pagal žmonių iš
naują
netiesą.
Ji
žino
gerai,
leidimo sugrįžti į Lietuvą!
mano ji vykdinti savo tautinę vojus ir susitinka su didžiausiu
tikirpti 'žemiau paduotą blankutę, pa
galę.
Klebonas.
siems
žmonėms
būti
kūdikiais,
žymėti mierą, parašyti savo vardą
Šitokioje dvasioje da ir kad socialistų spaudoje buvo programą, jei Lenkijos aukšto nesaugumu”.
3509 So. Union Avė.
prisipažinti
prie
savo
kaltės,
išpavardę
ir aiškų adresą ir, {dėjus t
priešinamasi ne. Lietuvos ne ji priežiūra jos trukumus -pa
Phone Boulevard 6576
šiandie kalba į amerikiečius priklausomybei, o tiktai tam,
lausyti muzikos ir griežtai im konvertą kartu su 15 centų (palte
pildys? Ne, Lietuvos kompro Keli nuostabus faktai
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums
oficialė Lietuvos atstovybė kad amerikiečiai statytų nepri miso priėmimas reikštų Var
tis darbo tvarkai padaryti savo šiaip užadresavus: NAUJIENOS.
ekonominiuos namuos.
| PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted
Washingtone. Savo cirkulio- klausomybes reikalavimą, pir šuvos vyriausybės “įsivyriauSL, Chicago, UI.
DR. A. MONTVID
riuose, išsiuntinėtuose laik ma negu pati Lietuva nuspręs sybinimą” Lietuvoje, butų ly Per 26 mėnesius laikymo gelž Amerikoje yra gana darbo,
Lietuvis Gydytojas hr Chirurgas
kelių valdžia kas mėnuo mokėjo kuris reikia padaryti; gi darb25 Eari Washingten SL
ta
klausima.
Socialistai
rei

NAUJIENOS
Pattern
Dep.
gus lietuvių elemento paglem
raščiams, ji kolioja “sliakeValandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
privatiniams
gelžkelių
savinindavių
klasė
pasiėmusi
j
savo
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
kalavo Uetuvai apsisprendimo žimui, kurio ne be reikalo taip
Tejėphone
Central 8862
riais” tuos žmones, kurie ne teisės; ta-gi teisė ne tiktai ne
čia {dedu 15 centų, ir prašau at
kams nuomo po $78,900,000, ar rankas gamybos priemenes ir
1B24
Wabansh
Avė.
(‘Lietuva”).
siųsti man pavyzdį No. 1115.
Valandos: nuo 6 ild 8 vakare
duoda pinigų Lietuvos pasko prieštarauja nepriklausomybei, bijomasi.”
ba viso išmokėjo $2,061,400,000 darbo šaltinius tuomi patim pri
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
colių per krutinę
los bonams, ir žada “lietu o priešingai — yra pirmutine Trisdešimtę vienas šimtas Per šešis mėnesius po sugrąži ėmė neišvengiamą priedermę ir Mieros
viškai krikštyti” laikraščius, nepriklausomybes pripažinimo kilnojamų namų yra siunčia- . nimui gelžkelių į privatines ran- atsakomybę, kad ji parūpins dar
Telephone Boulevard 5052
(Vardas ir parardl)
ina Amerikos kompanijos šiau- i
tas pats nuomas buvo užtik- bininkams nuolatinį darbą tokia
sąlyga.
kurie nepučia į jos dūdą.
rėš Francijon ir Belgijon. Iš- rintas, išnešąs $437,400,000.
atlyginimo kaina, kuri atatinka
Taigi matome, kad bran- “Vienybė” visame savo “pa mėtyti po mūrinių namelių Bevaikydama gelžkelius val- tam gyvenimo laipsniui, prie ku
DENTISTA8
«
•
1
*1
•+*
IHUiyollLLItlCVA vieną
VIvlUJ teiIv*
IHVVJU
pv
AIJ4.4J.
%
moksle” pasako tiktai
(Admaa)
Valandos: nuo 9 iki 0 vai. vaka
UOS kvotimus laikyti yr s|ng^ dalyką: tų, būtent, kad griuvėsius, nauji, skaisčiai nu- džia išleido $1,250,000,000 page- rio Amerikos darbininkas yra
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
ikalo kai kam labiaus, ne- s00iaiistai nevisuomet seka dažyti mediniai namai išaugs riųimam^ ir naujiems įtaisy pripratęs ir kuris jam priklauso.
karais 6—9. Nedll. pagal sutarimo.
(Miestas ir Vairi.)
5261 fla. Hahted SL, Chieaga, Ilk
tą. žinoma, load| su viena naktimi.
I mama.
— Colbny News. kanf *i

Kvotimai —
bet kam?

Apžvalga

1

lis
toasted

Musų Moterims

Svetimoji spauda apie
Lietuvą.

Lietuvių Taut. Kataliku

~ij^rirTri ~j~ij- ni~Li~ ~j-ii-i -į nj j<L,.. ~iu~ _r, -_t- j~i_

.-ij-LTa-s

Dr. A. Juozaitis

v

o

•»

Kas Dedasi
Lietuvoj

DABAR 16c

Krautuvėse

Severo* Gyduoles Užlaiko
šeimynos sveikata.

Nervoutos,
Sunaikintos
Moterės .

PALANGA.

*T\A K I u

Severa’s
Regulator

KITA MOTERIS
ISSIGELBEJO

Tikras gražumas yra odoje — ne ant odos. Kad butų
oda grali, ji turi būti švari ir sveika; odos audiniai nepriteršti su neištirpusiais muilo šmoteliais. JAP ROSE
muilas yra visai grynas, tirpstanti* ir sveikas odai. Jis
nuplauna grynai ir nepalieka nuotrupų.

Del plaukų mazgojkno—

||i
barį, ir huvau kuKAINOS IKI DANZIGUI pigiausi
protą.
Gydžiausi
$200.00
sios kabinete ..........................
TAURAGĖ.
pas
keletą
gydy......................... $110.00
W
tojų,
bet,
niekur
Rugsėjo 12 <1. įvyko tūkstan Trečios klcsos
Kaina iki Pilavos.
neatradau
pasitines minios mitingas.
Ūpas Trečia klesa.... .4...,.................. $136.00 |O;
į| į
gelbėjimo, ir ma
Atsišaukite prie artimiausio laiva
birvo pakeltas ir nervingas. Kal korčių
no gydytojai sake,
agento, arba
'
Oll
kad
turėsiu eiti
bėta dėl antro Hymans’o pro
THE CANADIAN PACIFIC
ant operacijos. MaTrafiko agentas
jekto. Projektas griežtai pas 40 N. Railway
no motina liepa
Dearborn St.,
Chicago, Iii. naudot Lydia E. Pinkhairj Vegetable
merktas ir vienu balsu priim
Compound ir greitai atradau pasita ši rezoliucija: Reikalaujam
liuosavimą. Dabar ,galiu visą savo
darbą
dirbti, nes tik Vegetable Com
iš valdžios ir St .Seimo sergė
pound išgelbėjo nuo operacijos. Ne
ti musų nepriklausomybę. Nie
turiu 4okių pagarbos žodžių išreikšti
ir patariu visams savo draugėms ir
kuomet nesutiksim federuotis
Į LIETUVĄ
kaiminkoms
kiek gero padarė Vege
su lenkais arba rištis konvenci Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie table Compound
dėl mane”. — Mrs.
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
jomis. Del visiškos nepriklauso delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa MARGARET McCUMBER, 27 S.
Frazier St., Georgetovvn, III.
mybės kovosim ginklu rankose rimk ūmai, modemiško laivo.
Ponia McCumber yra iš nesuskai
ir nieko nepasigailėsim. Minia
tomų tūkstančių šeimyninkių, kuri
kovojo kad galėtų atlikti savo kas
išsiskirstė būreliais, gyvai svar
Išplaukia kas savaitę
pereigas kuomet kenčia strė
Pier 58-62 North JKiver, New York dienines
stydama Lietuvos padėtį.
nų
skaudėjimą,
skaudėjimą ir
Samland) New York į
Spalio 15 nerviškumą — iršonų
kad
moteris pasi
(“L-va”)
Hamburgą.
naudotų
jos
patyrimu
ir išmėgintų
Tik 3-čia klesa
Lydia
E.
Pinkham
Vegetable
Kroonland) New York__ (Spalio 22 pound, tada jaustųsi gerai. ‘ Com
......... PANEVfeŽYS.............. Zeeland)
;
(Lapkr. 19
Lapland)
Hamburgą
(Spalio 29
1921 m. gegužės 3 <1. Pane
Darbininko Draugas
Fipnland.................................. Spalio 5

Jus pamėgsit jį!
JAMM S. KIRK A COųCMlCAOO

li HnJF .<
1^.-... .

Lifebuoy padarytas iš pui
kiausio švariausio materijolo. Jo raudonas paimu
aliejus ir baltas kaip snie
gas cocoanut aliejus yra
išdirbamas musu dirbtu
vėje Pietinėje Afrikoje.
Nėra kito panašaus vertė
je muilo pasaulyj, kurį
parduotu už tokią žemą
kainą.

Padarytas Amerikoj

NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205
Chicago, Illinois.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Suslvesk elektros dratus i savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, AL
Veneyališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
ir pūsles.

Ofise*
Novąko Vaistinė
17M' S. Ashland Avė.

Vįl,: 2:80—5 ir 8:30—t0 P. M
Nf-Į.: 2:80—1:30 P. M.

l'elephone: CslaI 464

gydymas bu

Tūkstančiai kentėjusių nuo raudo
nosios gyslos (pilė) visoje šalyje sa
ko mums, kad Pixine Pilė Gyduolė
geriausiai padaryta, nei kita kokia.
Greitai gydo, lengvai ir visiškai išgy
do seniausius bei didžiausius sirgi
mus. Nei gydytojaus išlaidos, nei
skausmas. Pixine Pilė Gyduolė yra
pagaminta įžymaus gydytojo ir pa
sekmingai pats naudojo per daugiau
kaip 88 metus. Tai yra produktas,
kuris išmėgintas pertikrino savo ver
tybe. Rašyk reikalaudamas tuojaus.
Pats išmėgink, pats persitikrink kaip
kad kiti padarė, kad Pixine Pilė Gy
duolė yra vienintelė prašalinimui rau
donosios gyąlos ant visados. Jei ne
busi užsiganėdinęs, nieko nekainuos,
nes pinigus greitai sugrąžinsime.
Prisiųsk $1.00 Money Orderiu už di
delę triubą, Pixine Pilė Gyduolių. Bus
pasiųsta“ tuojau Čystame pakelyje.
The Pixine Co. Ine., 2761 E. Paw Avė.,
Troy, N. Y.
,

AKUftERKA
Mm. A. Michniewicz
8101 S. Halsted St., kampas 81o* gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimi*: Yard* 8654.
Baigus! Aku

■erijos kolegl

1*: <|Kal i,rak
tikavusl Penn

H

sllvanijoa ho*-

pitaliao.
Pa
sekmingai pa-

3

tarnauja

pri*

gin'dyine. Duo
įd*

kiose

ligose

moterim* ir
merginoms.

pagel-

Ofisas
6100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
.—2:30 ir 6:80—8:30 P. M.
Nędėliomis iki 2:30 P. M.
Talenhone: Renublic 805

vėžio Taikos Teisėjo buvo na
grinėjaima labai įdomi krimina
line byla, kurioje buvo kaltina
mas § 624 Bau<l. Kod. nubaus
tas savivaldybes įstaigos atsto
vas
Šėtos vals. Kėdainių aps
viršaitis Kazys Stankevičius
Šios bylos aplinkybės buvo to
kios. 1920 m. gegužes mėn. Ra
mygalos vals. valdžios Pouslovio miške nežinoma keno buvo
iškirsti ir palikti gulėti 6 ąžuo
lai storio nuo 26 iki 36 santimėtrų. Medinčiams teko juos
daboti ir laukti, ar neatvažiuos
kasių ąžuolų paimti. Keliomis
dienomis praslinkus
atvyko
ąžuolus paimti
ponas Šėtos,
valsčiaus viršaitis, kuris pasi
vadino
save iš karto Kaziu
Stankevičiui iš kaimo Sangailų,
paskui £etos valsčiaus pirmi
ninku, bet ne viršaičiu ir ne gy
ventoju Laukugalio sodžiaus—
turtingu ūkininku, kuris turįs
kelis valakus žemės Panevėžio
ir Kėdainių apskrityse, nes tuo
met butų sunku išsisukti nuo
didelės l>ausmčs.
Teismo posėdy
liudininkas
modinčius Kazys Kiselis pareiš
kė, kad jis rado 3 ąžuolus nuplautus ir pradėjo saugot, kas
juos pasiims ir kuomet atva
žiavo Stankevičius ir vėl nu
plovė
3 ąžuolus ir pradėjo
krauti į ratus, tuomet jis buvo
liudininko sulaikytas.
Kazys
Stankevičius gudriai sumanęs
prisipažinti teisine, kad jis tik
vieną ąžuolą nuplovė, o antrą
lik pradėjo plauti ir Taikos
Teisėjas nubaudė jį, Sankevičių, 480 auksinų už du iškirstu
ąžuolu Kėdainių Miško Urėdi
jos naudai ir 100 auksinų pa
baudos.
Labai taipgi įdomu,
kad Šėtos valsčiaus Taryba ir
Kėdainių
apskrities valdyba,
gavus žinių, kad viršaitis Stankevičiiis ntitciHlas, einant Baud.

Kod. § 621, nenorėjo tų žinių
pertikrinti kai jos nepanorėjo
pertikrinti suteiktų joms žinių
apie visą eilę, minėto viršaičio
nusikaltimo darbų, už kuriuos
jam gręsia sunkiųjų darbų ka
lėjimas.
(L-va)

>
A
merican Line
Mongoliaj
New York (Spalio 26

PAIN-EXPELLER

Minnekahda
į
(Lapkr. 5
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Oflse.
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANGarsus per daugiau kaip
TILE MARINE CO.,
120 laivų
1,300,000 tonų
60 metų.
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Agent. 14 North Dearborn St.,
Tėmyk Ikaro (Auchor) Vaiabaženklj

Kursas Markių (Auksiny) Šiandien
prigulintis permainai

1,000 Markių $6.95
5,000Markių $33.75
10,000 Markių $66.00
Virš nurodytas kursas apmoka
persiuntimo kaštus Lietuvon. Todėl nieko nereikia dadėti prie tu
sumų.
Ant didesnių sumųj duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon i trumpinusį
laiką. Parduodame laivakortes (
Lietuvą ir iš Lietuvos. Atsišauki
te ypatiškai arba laišku į

DR; M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tel.: Canal 279

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Suvedame dratua
ir sudedame fixtu
res i 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
m*us arba teleifonuolrite, o mes su
teiksime apkainavimą. Darbą vi-y
suomet
gvaran
tuojame.

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU
160 N. Wells Street,
CHICAGO, ILL.
a
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
• vai. vakaro. Nedaliomis iki
linai vai. po piet.

Ji che ?
Kuomet kenti
galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimą
dantų skaudėjimą
neuralgijos
Arba kitokį skausmą,
mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the paln stopa
H avė

ConUln ncųhablt.forming Uruus
you trled Dr. Milės' Nervina?

A. SHUSHO
AKUŠERIU

10929 8. State SL
Chicago, III.
miiuiiiiiaiiiiua

■

Tariu patyrimą
motorą ligose; ruP*atingai
prižiu
rtu ligonę ir kūdi
ki laike ligoa.

DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4726 So. Ashland Ave^ 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą*
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki
5 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vaL po pie*.
Telefone* Drezel 2880

Praktik.oja 31 Betai
Ofisast
6149 S. Morgan St., kerti 82 SI.
Chicago, Ulinei*.
SPECIALISTAS:
Moterišką Ir Vyriški
Taipgi Chroniški Ligi.
OFISO VALANDOS!
■uo 10 ryto iki 8 po plati, 6—8
vakare. Nedėliomi* nuo 18—2
po pioL
Tolephooe Yard* 687

Tel. Boulevard 6487
Tat Austin 787

Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas ,
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė-

Vai. 1—2; 7—9 po piet
Telephone Van Buren 294
Re*. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI?
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

Telephone Yard* 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ki ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančia*, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.
(■■■■■■■■■■■nKna

1900 So. Halsted St

Vyrams, vaikinams ir vaikams

Tel. Canal 2118

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senu* drau
gus ir rėmėjus.
Turim® puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenlui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir

Ofise valandos i nuo 10 ryte iki
8 vakare.
Rerideacija: 2811 W. 63rd 81.
Tel. Prospect 8466

iki 9

T. Pullman M8Š

Kantai 47th SL

DRABUŽIAI

Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

*

DR. G. M. GLASER

DR. YUSKA

[■HMMMMMMMMmni
Telefonas i Boulevard 7042

Vaikams drabužiai, trunka! ir valytos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

( 966 - Drover 41M
GYVENIMAS: 8313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryte ir 8—9 vai. vak.

4649 S. Ashland Avė.

Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvą ir taisome viską namieja
K1*U kainos prieinamo*.

Kelines nuo $2.50 ir augščiau.

PeniklM nuo 8412 So. Halsted Bt.
Halsted <St.
(Sorai lietuviams itnomae per 22
motu kaipo patyręs gydytojas, ehirurgaa ir akušeris.
Gydo aštria* ir chroniška* ligas,
▼yre, meterą ir vaiką,
jauaias metodas X-Bay
elektros* prietaisu*.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St, netoli Fi*k SL
VALANDOS: Nue 16-12 plotą,
Ir nuo 6 ttd 8 vai. vakarai*. •
( Dienomis? Canal
TUmAennii J
8110
867

Akiu Specialistas

ViRedSearUne

įžymus RAUDONAS
k.
šmotas.

Elektriškas
SpecialistasIgy ba X-Kay spindulių.
DR. J. W. BEAUDETTE

/^*Ofl.HERZMAN-^a
U RUSIJOS

ŽINOVAS
Atitaiso fvairas akis vieno atailankymu, be jokios chloroformos. Suvirš 800 išgydymą užrašueee.
Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir r istruotam gydytojui ir
turis specialiai
išstudichirurgui, ____
.
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS
LIGAS.

Vasaros sezonas pasil>aigė.
kentan^os nuo skausmo nugarai,
Palanga ištuštėjo. Suvedus pir
strsnosl, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
mojo sezono reiškinius, gauna
netvarką gamtiškos priedermę*,
me štai kokį vaizdų. Nesant jo
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo
kių taisyklių ir instrukcijų, kaip
naudotis
Palangos sveikatos
PATARIMAS DYKAI
šaltiniais, daug svečių nuken
Silpnos .. Akįs Kurčios . Aus
Skaudamos Akis Tekančios Aus
tėjo: vienam širdis “patruko,”
Aus
Raudonos Akis Ūžiančios
kitas strėnomis nupuolė), tre
Žvairos .. Akis) Užkimštos Aus
čias retumą liziną gavo ir it. t.
Skaudama Nosis; Skaudama Gerklė
(Severo Regulatoriu). Kurie yra
Gerkle
Butų kainų reguliavimo ne
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
Kreiva.
..
Nosis
Kataruota
Gerklė
buvo. Parai reikėjo įmokėti vi
tingų nusilpnėjimu, netvarkų ir neGerkle
Užkimšta
Nosis)
Papūtus
regųiariškumų. kuremie motery*
loj po 50 -60 auks., tuo tarpu,
kenčia. Gaukite pas sava AptieFranklin O. Carter, M. D.
koriaua Šianden.
kai užsieny didesniais patogu
Prekė $1.26.
23 metai prie State gatvės
mais pakako 30 35 auks.
120 So. State SU
Chicago, I1L
Kuhauzo salė
perbrangiai 1
Valandos: nuo 9 iki 6. NedėldievV.! f, seVjera co.
buvo išnuomojama, Kultūrinis 1'
niais nuo 10 iki 12.
:i>ĄR rtAPipS; lOtVA
9E
gyvenimas Palangoj pamiręs. I4
Ih’ogimnazija tdber išgriauta,
Tėra pradedamoji mokykla,
PACIFIC
CANADIAN
kuri yra kažin kokios bobutės
LIMITED
rankose. Mokyklai atimta bal
dų ir išgabenta į Kurhauzą.
Ponia McCumber venge
NAUJA
Bažnyčioj dar skaitomos po
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
svarbios operacijos nau
niškos evangelijos.
IKI DANZIGO.
dojant Lydia E. Pink
Varguomenė neaprlipinta. Jai Pagabiausis susinešimas su Piląva,
liam Vegetable Comdar balandžio mėnesį
peri Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ
poundą, kaip tik laike.
mant Palangą, buvo pasiųsta iš
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Amerikos miltų 150 asmenų 6
Georgetown, III. — “Kaip tik po
Dideliais, smarkiais ir populiariais
menesius maitinti. Miltai tebe- laivais
pirmam
kūdikiui, labai kenčiau kai“Scandinavian”, 12,100 tonų ir
riąjam šone diegeI pusta valsčiaus grudų sandėly. “Corsican” 11,500 tonų.
neKalė.iau
garlaiviai sustos prie KARVE
(Lietuva) ir Šie
l
>er
riti
per
kamSOUTHAMPTON.
,

™«dAP RDSEsq*p

Nekentėkit nuo

DR. 0.1. VE2ELIS
Lietuvi* Dentistaa

vai.,

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.
lątik sugrįžo ii Californljos ir
vii tęs savo praktikavimą pe No.
6208 W. Harriaoa SL

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildieniu*.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare,
■•diliomis nu* 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St„
Kampa* 18 ir Halsted SL

!■■■■■■ ■■■■■■■■■■!

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.,
Chicago, Iii.
VALANDOS; Nuo 8 iki 11 ryte
ir nue 5 iki 8 vakare.

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas
People Teatro Name,
1616 W. 47th StM Tel. Boul. 160
VALANDOS i
6 iki 8 vak. Neda. 10 iki 12 ryto
' Hm. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARAUUS
Gydytojau ir Chirurgas
VALANDOS: 9-12 lyto
2—9 vakaro.
8801 So. Morgai StreoK
ęhieago, UI.

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS
1621* Be. Halsted BU Chicago, UL

S. GOĘDON,
1415 S. Halsted St.

Fhonei Canal 047

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Tel. Monro# £804

Gydau be vaistų, be operacijų

DR. W. F. KAUSZ
Specialama*: Moterą ligos ir Chirurgija.

1U5 MItWAUKE‘K AVĖ.

CBICA6O.

2418 W. 45th St. į
.Priėmimo, vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Are.
Prišnjimo vai. nuo 8 iki 12 platų.
Chicago, III.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dentiata*
10601 So. Michigan Av„ Roeelaad.
Valandos: 9 ryto ild 12 dieną
Mae 1 p* pietą iki 9 vakare.

NAUJIENOS, Chicago, III

—r

CHICAGOS
ŽINIOS
SUSTTVfcRfi NAUJAS
KUUBAS.
Mes žemiau pasirašiusieji
pranešame, kad kliubas spręsti
bėgamuosius politinius ir vi
suomeniškus klausimus susi
tvėrė Universiteto Settlomente,
po num. 4630 Grosą Avė. Pir
mas susirinkimas bus sekamą

melų amžiaus, turtingas broke
ris, susibarė su savo pačia
Congress viešbutyj ir ją skus
tuvu papiovė. Jo pati norėjo
gauti iš jo čekį vertės $4,000.
Ross pusėtinai migdavo išsi
gerti. ir sako, kad tuo syk
huvo susimaišęs jo protas nuo
“munšainės”..

kos sužeista^
rinėjimus.

Policija daro ty

Suvažinėjo savo broliuką.
Rudolph ISiachay, 13 metų
amžiaus, 2113 N. Chicago avė.,
suvažinėjo savo broliuką, Edwardą, 6 metų amžiaus, .Tani
važiuojant automobiliu jo broliukas buvo ant užpakalinio
nutomobi liaus galo užsikabinęs.
Gi kada šis važiavo atgal jo
broliukas nukrito po nitais ir
ratai per jį pervažiavo. Mirė
ant vietos.

dalus tvarkant Mizarais laikė
prakalbą nurodydamas, kad
Sovietų Ruisją ištiko didelė ne
laimė, kad daugiau kaip došimlyj gidiernijų saulės kaitros iš
degino visą javų derlių ir dėl
tos* priežasties dvidešimt mili
jonų žmonių badauja. Kalbė
tojas sakė, kad badaujantiems
šelpti reikia organizuot komite
tas. kurį turį kontroliuoti tik
tai darbininkai ir visas surink
tas aukas siųsti tiktai per Nevv
Yorko cenitraliuį Friends of
Soviet Russia komitetą. Girdi,
Socialistų partija irgi įsu'tvėrė
(ne viena Socialistų partija, o
bendrai su kitomis darbininkų
nacionalinėmis
organizacijo
mis ir unijomis!
š. D.) ko
mitetą Rusijos baduoliams šelp
ti, “bet”, ėmė šauikti oratorius,
negalėdamas apseiti be melo
ir šmeižto, “fųs žinote, drau
gai. kad socialistai tik biznį da-

Utarninkas, Spalio 18, 19;

PARDAVIMUI

JIEšKO KAMBARIO MERgina, nuo 29 iki 35-tai ir nuo
VValIace iki Morgan. Turinti ma
lonėkite pranešti, Bessie Latuck,
2938 S. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
lietuvių ir rusų kolonijoj. Pigiai.
Priežastį pardavimo patirsit ant
vietos.
<
828 W. 14 St.

SIŪLYMAI KAMBARIU

Primušė ir apvogė policistą.
Praeitą septintadienio rytą 4
ANT RENDOS KAMBARYS
plėškei sere Jonui O’Connorui
dviem arba, vienam vaikinui;
galvon ant kampo prie Wood
su valgiu arba be valgio.
ir Vau Buren gatvių, Gi kada
2138 Greenwich St.
atsigavo, jis neberado nei savo
žvaigždės, nei revolverio.
Pavogė žiedus vertės $1,500.
Vagys apstojo Leo B.. Jaco1ŠRENDAVOJŲ KAMBARĮ
by ir jo pačią, 5347 Cahimet
Yra kviečiami prsirašyti prie
Duotų ir brusliotą.
dviem vaikinam; taipgi tinka
v • _ kliubo visi tie, kurie tuošio
Krautuves
vininkas po Avė ir atėmė iš jo $96. ir iš jo
ofisui, šviesus, elektra, vanos,
pačios du žiedu vertės $1,500.
ini interesuojasi.
n um. 1139 M i i \\kurkee
garu šildomas, T. Kuzmickienė,
\Valter J. Michakik,
pranešė vakar, k:u is atiduos Vagys
3203 S. Halsted St., 2-os lubos.
Joe Cieslak,
Apvogė gydytoj}.
ir brusliotą tiems, kurie jo
.. ..................
L""± T
"T 1 1 1
Roman Modejewski,
krautuvės langą su plita su
Lvdia M. Schmidt.
daužė ir išsinešė iš lango švar Užmušė moterį ir sužeidė du
vyru.
ką ir kelines, jiegu jie ateis.
Ponia Seimo VVattera, 1428 šelpti pinigų. Drangai ir drau
Nori būtinai susausinti Chicagą. Sako, ju nepjausiąs ir neareštooANT RENDOS STORAS švie
W Ainslie gat., tapo užmušta ir gės, aukas rinkite kur lik gau sus, diktas, ir geroj vietoj. Tin
Prohibicijos direktorius Jo siąs. *
jos vyras ir Martin Nordilund site: eikite pas lietuvius kata kantis barberini, kriaučiui arba
nus Kjellander pranešė Chica
sužeista, kada jų prie Motor likus, pas tautininkus, pas so- Real Estate. Pragyvenimui 3
Užmiršo savo pavardę.
gos prohibicijos agentams, kad
cialpatriotus, kur tik galėsite
Jaunas gerai apsirėdęs vyru dviračių pritaisytas 'karas su ištraukt dolerį ir atnešt Rusi kambariai. Savininką galima
jis jau turįs visus planus pri
sidūrė su taxicab automobiliu
rengęs, ir kad trumpoj ateityj kas įėjo į jjolicijos stotį ir pasi lies Clark gat ir Irving Park jos badaujančių šelpimo fon matyt visada ant vetos, 4500 S.
Paulina St.
jis su savo sausąja armiją susi sakė, kad jis užmiršęs savo boulevard.
dai)!”
dedančia iš 600 vyrų ajjguls pavardę ir nežinąs iš kur jis
Nors iš karto buvo kalbėta,
Chicagą. Jis. sakosi, norįs pa atėjęs ir kus jis einąs. Gydy
kad las fondas bus nepartinis,
Nusišovė 72 metų senelis.
daryti Chicagą kaipo pavyzdin- tojas sako, kad jis susirgęs
Judas Levi, buvęs pirklys, 72 bet išrinkus komitetą ir einant
giausj miestą. Bet abejotina įminėsija.
MOTERŲ
metų amžiaus, 301 F(. 56-los diskusijoms apie aukų rinkimo ____
ar jam las pilnai pavyks pa
gal., vakar po pasikalbėjimo budus, pirmininko padėiėi'aS
REIKIA MOTERŲ PRIE
daryti, nes Chicagoj jau pusė Užtroško gazu lenkų redaktorė. su savo
dnklcria ir savo su- davė įnešimą, kad rengiant sortavimo popieros, nuolatinis
tinai įsigalėjus “munšaine”.
Praeita septintadienio rytą naus pačia nuėjo į savo kam- prakalbas aukų rinkimo tiks
užtroško guzu ponia Helen barį ir nusišovė. Sako, nuo lais, drinigijos ko tokių kalbėto įų darbas, gera alga. Atsišaukite,
L. Rosenburg & Co., 2143 So.
Stebuklingai išsigelbėjo.
Dhiski. 35 metų amžiaus, nak senai jau sirginėjęs.
negalį statyti kaip tik tokius, Loomis St.
kuriuos leis komitetas: tas ko
Praeitą septindadienio naktį line lenkų tį ienraščio redaktonegyva
laikraščio
re.
Rasta
O.Connor bus pakartas gruo- mitetas duos kalbėtojams ir
važiuodamas gatvekaris 63-čaa
REIKIA PATYRUSIŲ MOinstrukcijų, ką jie turi kalbėti. terų sortavimui skudurų. Atei
gatve po Illinois Central tiltu ofise, po num. 959 Mihvaukee
džio 15 d. š. m.
Tasai įnešimas lėčiau atmesta,
perkirto ]>er pus važiuojantį avė.
“Tommy” O’Connor, kuris o priimta tarimas, kad draugi kite pasirengę dirbt, Chas.
automobilių, bet važiuotojo nei
užmušė slaptosios
policijos jos gali pasirinkt kųlbėtojus, Young A Co., 664 XV. Austin
Manė išsigersiąs už dyką
kiek nesužeidė.
Avė.
agentą Paitriek O’Neill, bus pa kokius jos nori.
“munSainės”.
kartas š. m. gruodžio 15 d. Jis
i
Antras mėnulio užtemimas.
Praeitą septintadienį vidur dar bandė išgauti prašymą perBuvo duotas įnešimas, kad
iu iesty prisiartino nepažįsta kratinėjimui jo bilos, 1x4 tapo draugijos priimtų šio susirin
REIKIA MERGINOS AR M0tu % buvo mėnulio užtemimas,
r-v mas žmogus prie Arthur Lynch atmesta.
kimo mitariimį mokėti nuo
ters kambarių apžiūrėti. Gera
ir pasiūlė jam “munšainės”.
kiekvieno 50 narių po vieną
alga, valgis ir kambaris. Kreip
sesi iki 5:34 valandai. Tai bu Suprantama, kurs čia nuo to
dolerį mėnesyj, o kuri draugi kitės
vo šįmet jau antras mėnulio atsisakys. Paėjęs saugiom vie
ja turi daugiau kaip du šimtu
1730 S. Halsted St.
užtemimas.
Astranomai ir ton pridėjo butelį prie lupų, ir
narių, tai keturius dolerius
mokslininkai buvo juomi labai kada jau jis iš miego pabudo,
mėnesy kason, iš kur butų pa
užinteresuoti, nes profesorius nelierado pas save nei pinigų,
BRIGHTON PARK
dengiamos visos Rusijos šelpi
RE1KIA 6 PATYRUSIŲ MOW. H. Pickering, garsusis An nei laikrodėlio.
S. L. A. ILto Apskričio kon mo Fondo užlaikymo lėšos ir terų prie rinkimo skudurų. Gera
glijos astronomas, pranešė,
ferencija įvyko spalio 9 d. išlaidos. Nutarta vienok, kad mokestis.
kad iis patyrė, jog ant mėnu“Tag-day” nusisekė.
IIARRY DRAY,
Liuosybės .svetainėje. Dalyva šio susirinkimo delegatai pra
1447 Blue Island Avė.
Pranešimai rodo, kad vakar vo 40 delegatų nuo 9 kuopų. neštų savo draugijų sutsirinkimams, kas tarta, ir pakalbintų,
Rado pamestą 2.jnėn. kūdikį. “Tag” diena Chicagos našlai
kad jos sutiktų prisidėti prie
REIKIA PATYRUSIŲ MERXV iii ia m Myšlis. po nmn. čiams pilnai nusisekė. Buvo automobilių naudai L. S. A. šelpimo darbo užsimokėdamos
prieglaudos
namo.
Komisija
renkliava
per
visą
dieną
ir
žmo
ginų prie moteriškų drabužių ir
5352 XVinthorp avė., išgirdo
augščiau pažymėtą mokesnį.
pranešė,
kad
darbas
eina
sėk

nės
n
(
‘
mažai
davė
pinigų
rinkėsiutų, taipgi operatorių.
vakar rvta
Iždininku išrinkta Remeikie
mingai
ir
turgus
įvyks
24
d.
1316 XV. 18 PI.
verkiant, Jis buvo gerai apne. Susirinkimo nutarimu ji
lapkričio.
Taipgi
nutarė
suTel.: Canal 1374. \
rėdytas, bet jokios žymės, kierengti balių ir maršrutą kal- turi užsistaityti 1000 <lolerių
Sako,
Chicagai
negerėsią
gelžprie jo nerasta.
no ji*
kaucijos. Be to išrinkta komi
kelių streiko pavojus.
Kūdikis atiduotas St. Vinctmt’s
Pakelta klausimas dėl siim- sija regis iš trylikos žmonių,
Orphan Asyhim.
Chicagos ekspertai sako, kad limo knygų į Uetuvą. Visapu kurie vaikščiotų iš namų į na
Chicagai pavojaus dėl gelžkelių siškai apsvarsčius nutarė prisi mus ir rinktų drabužius, ava
VYRŲ
Suareštavo tris bonų
streiko nebus, nes Chicago ko dėti prie I-mo Apskričio. Išrink linę, valgomuosius daiktus to
pardavėjus.
kiam vienam mėnesiui turi vis ta komisija, kuri rupinais kny kius, kuriuos butų galima siųs REIKIA VYRŲ, GALI PAdaryti $10 į dieną. Tai yra žmo
i septintadienį suareš- ko ir pieno ir anglių ir mėsos,
gų rinkimu ir siuntimu. Buvo ti Rusijon nebijant, kati jie kegui proga turinčiam $300 kapi
VVyomingo A siestos ir šiaip kitų dalykų.
duotas įnešimas paaukauti 5
syndikato agentus jjardavineNutarta visokius skelbimais talo. Pinigai užtikrinti. Paty
dol. iš kasos pastatymui pa
Per
klaidą
pašovė
policistą.
i ančių s netikusius bonus. Virrimas nereikalingas. Kreipkitės
duot
į
visus
laikraščius,
kurie
minklo
S.
Hamsui,
kurs
žuvo
Glyde . Kendall, privatinis
šmineta kompanija susiorga/82 W. Washington st., Room 525
Kaune malšindamas Lietuvos tik sutiks .talpinti dykai.
sargas,
pašovė
policistą
many

nizavo 1919 metais Colioge,
Išrinkta šeši delegatai daly REIKIA PATYRUSIŲ UNIJIalkanus
kareivius
[Ne
dama, kad tai vagis.
dėl
alkaname 'tie karei- vauti tarp tautinėse f Chicagos stų carpenter’ių prie medinių
sėlius yra iškasus mineralų. Gi
buvo
sukilę,
Užrakino kriaučių ir pavogė viai
bet Friends of Soviet Russia sky namų.
tos kompanijos agentai rengesd
$300.
sukurstyti lenkų agentų-provo- riaus konfernciime, kurios lai
Atsišaukite
perduoti šery irz $5,000,000. Ir
Vakar du plėšikai įėjo į kriau katorių. — Red.]. Įnešimas di koma vieną kartą mėnesyj.
70-ta gatvė ir Talman Avė.
sako, jau nemažai tų šėrų bu
Draugijų konferencija nutarta
džiuma
balsų
atmestas.
čiaus
namą,
po
num
1506
vo Chicagoj pardavę.
Madison gat., užrakino jį ki
Neapsėjo ir be karštų ginčų, laikyt pirmą nedeldienį kiekvie
re- ypatingai dėl Harriso pamink no mėnesio.
Turtingas brokeris papiovė tan kambarin ir ]>avogė iš
Aukų surinkta regis 111 do
gisterio $300.
lo. Mat radosi tarp delegatų
skustuvu savo pačią.
VALGYKLA ANT PARDApolitinių meklerių.
Reikėtų, lerių su centais.
Praeitą septintadienį po pie
vimo Lietuvių apgyvento] vie
—šapos Darbininkas.
Miesto bila prieš gatvekarių kad kuopos rinktų delegatus į
tų A1exander Stcwart Ross, 60
toj. Gera^biznis. Atsišaukite
kompanijas
prasidėjo vakar Apskričio suvažiavimus tokius,
laišku.
augščiausiame teisme. Nuo kuriems rupi S. L. reikalai, O
4
Naujienos No. 418
sprendis, ar padarytais kontr ne politika.
aktas miesto su gatvekarių
Spaudos komisija.
Lietuvių Jani torių Vyrų ir Moterų
PARDAVIMUI SALIUNAS.
kompanijoms yra galėja ir ar
I*nR.
K1iuF>«H renkla viežas prAlc«H>wH
ketverge, n pulto 20, 7:30 vai. vak. Li

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKU
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Listuviu Rateliuose
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■

PARDAVIMUI

Pranešimai

mokestis

įfr

Petras Selianis
t
b

Persiskyrė su šiuom pasauliu
Spalio 15 dieną, 11 vai. vak. Paėjo iš Plungės parap., Ukmergės
apsk. Beksnių viensėdžio, sulau
kęs 38 metus. Amerikoj išgy
veno 10 metų, paliko dideliam
nuliudime savo brolį Franciškų
ir brolienę; giminaičius Adolfą
ir Petrą. Lietuvoj paliko 3 se
seris ir brolį. I>aidotuvės atsi
bus rytoj Spalio 19 dieną, iš na
mų 10642 Edbrooke Avė. 10 vai.
iš ryto į Tautiškas Kapines.
Kviečiame visas gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Paliekame nuliudime

Brolio, brolienė ir giminės.

už

tvckairiais važi

nėjimą bus sumažinta iki 5
centų, kaip kad buvo pirmiatis,
hus išduoda dar prieš pirmą
dieną sekamų metų.

Apiplėšė krautuvę.

Praeitą septintadienį tris plė
šikai išmušė United Cloak kom
panijos krautuvės langą ir pavogė darbužių vertės $300.
2 užmušti, 4 sužeisti.
Praeitą septintadienj po Gallopers Kliubo susirinkimui, po
num. 6255 S. Western Avė., iš
tiko peštynės ir kaipo to pa
sekmė, 2 policistai užmušta, 2
policistai sužeista ir du mušei-

SusirinKmas Rusijos
Šelpimo
Reikalu.
_ >_____ '

berty Hali, 3420 W. 12th St. Kulbes
adv. K. Gugis, pabuvojęs tins mėne
sius Lietuvoj ir ką-tik iš ten sugrį
žęs. Susirinkite skaitlingai. Įžanga
nemokama.
— Komitetas.

Praeitą nedėldienį Meldažio Roseland. — Visi, kurie tik norite
“Aušros” vakarinę mokyklą,
salėj įvyko kaikurių Chicagos lankyti
malonėkite ateiti seredoje 19 d. Spa
lietuvių iiašalpinių ir kitokių lio, 8-tą vai. vakaro “Aušros” kam
10900 S. Michigan Avė.
dabininkiškų draugijų susirinki bariuose,
— “Aušrds” Mokyklos Komisija.
mas, tikslu suorganizuoti pasto
vų
bendrą
komitetą Ru- Town of Lake. — L. L. P. B. Stotis
taikys svarbų susirinkimą šiandie,
sijos
badaujantiems
žmo- spalio
18, 8 vai. vak. šv. Kryžiaus pa
ndms
šelpti.
Tą
su- rapijos svetainėje. * — Valdyba.
sirifnkimą šaukė Friends of So
KAMBARIAI ANT RENDOS, VEviet Russia komiteto narys R. dusiai
porai 4 kambariai, 1 kambaris
Mizaras. Draugijų delegatų vaikinui merginai arba našlei už ma
kainą. Meldžiu atsišaukti, yra ga
susirinko su įgaliojimais re- i žą
ru šildoma,
ru
ojįi.iviiiu, elektra
eiun.ua ir
n gasas,
į$a»aH, telefovuiuiugis 47, viso gi buvo apie 50 su- nas, maudynė, šiltas, vanduo visados,
,
viejų parkų, netoli nuo gat
viršum. Tvarkos vedėju
bu- prie ddejų
gatve~
1
fa n, n, .
*"* karių.
karių.A.A.U.,
U.,5548
5548Harper
HarperAvė.
Avė.Phcn?
Phone
vo Pakaušis. Ddega'tu
mlan- Dorchester onnn
Detega'tų man9800. -.
l

ir pianas visokių

tautų

koloni

5059 S. Ashland Avė.

NMIAL-lEMf
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PARDAVIMUI SALIUNAS, APgyventa tirštai maišytų tautų. Biz
PONO RANDAUNINKO ATIDAI
nis išdirbtas per daug metų. Prie $5 iki $10 į mėnesį nupirks U arba
žastis pardavimo, važiuoju Lietuvon.
akerio vištoms vietos, mes pasko
Atsišaukite
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.
2444 W. 46th Pi.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė
— ------------- —I----------- *------ tiems, arba 1620 Ashland Block^ 155
N. Clark St. Daugelis namų suboTviDIDELIS BARGENAS \
Pardavimui barzdaskutykla Auroroj, zijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
53 So. Broadvvay. Priežastis parda kitės arba rašykit.
vimo, turiu du bizniu.
PARDAVIMUI 4 KAMBALUKŠA,
514 Main Avė.
rių namas su maudynėms. Bar■
Joliet, III.
nė 2 karvės ir vištininkas. Gera
Phone Joliet 3326

proga lietuviui. KAina $3,000.
• PARDAVIMUI BUČERNfe ir Kreipkitės prie savininko.
grosemė, visokių tautų koloni
331 XV. 105th St.
joj. Biznis senas ir geras. Vie
PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ MEna buČernė bloke. Turi būt par dinis
namas Mt. Greenwood du blo
kai nuo karų linijos. lx>tas 50x150
duota ūmai, 4624 S. Wood St.

PARDAVIMUI GROSERNfc
ir bučernė, su namu arba be
namo. Biznis senas ir geras.
Kreipkitės į Naujienas No. 417.

GEORGE H AIDU,
Camey, Mich.

savininkas turi kitą biznį,
2400 XV. 16th St.

f

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SALdainių, cigarų ir kitų visokių daiktų
krautuvė. Biznis cash. Tokio biznio
arti nėra. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos:
719 W. 119th St.
West Pulman,
Tel.: Pullman 1226.
.■■■.■■L!............................. fif

MJiĮIBĮ'i.'inMĮ

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai turi būt parduoti už bi
tę sąžitih vą i n-iuljmą. Sėklyčlai m
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas ,kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojlklls, pi
anas ir didelis, dubeltavu spriagsu
phonograpbas su rekordais ir daimanto adata.
1922 So. Kedzie Avė.
>
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PARDAVIMUI RAKANDAI
po viena arba visus kartu, par
duodu pigiai, nes išvažiuoju į
Lietuvą. Atsišaukite Frank Dičmonas, 5359 S. Morgan St., 3
floras iš fronto.

AUTOMOBILiai ~~
TIKRI - BARBENAI
ant vartoty automobiliy

LOZIER 2 pasažierių roadster

vė

liausio modelio puikiausi tajePARDAVIMUI SALIUNAS,
riai, gerame padėjime .... $200
yra 4 kambarių pragyvenimui. PATTERSON
5 pasažierių touring,
vėliausio modelio, geri tajeriai,
Randos $30.00, 5 metų lysas.
gerame padėjimo . $250
3759 Walace St.
DODGE 2 pasažierių, roadster, gera

me stovi. Tikrasi bargenas $350
OVERLAND 5 pasažierių touring,
vėiausio modelio, puikiausiam
stovyj, perdirbtas . $350
DODGE 5 pasažierų touring, puikiau
sia pirkinis.

PARDAVIMUI BUčERNfi ir
grosernė maišytų tautų apgy
vento] vietoj. Parduosiu pigiai.
Atsišaukite 3856 Sacramento
Ateikit šiandien, pirkit bile auto
Avė.
mobilių, ir važiuok juomi namon. Už

<«L‘.

arti 111 gatvės, išvadžiota dratai
elektrai, 2 dideli bedruimiai. Gera
vieta dėl auginimo vištų. Kaina $3,200
$250 cash, ikusius mėnesiniais išmo
kėjimais, J. M. Truitt, 2153 W. HOth
St., Tel. Bęv. 613.

PARDAVIMUI VIENO PAGYVEnirno 6 kambarių mūrinis namas, lo
tas ir pusė. Parduosiu pigiai, $2,800.
Atsišaukite
PARDAXHMUI
BUČERNĖ
IR
JUOZAPAS ENDRIUKAITIS
grosernė labai geroj vietoj 13 myliu
3208 S. Lime St.
nuo Chicagos. Biznis daroma iki Vienas blokas į vakarus nuo Halsted
$700 į savaitę; orderius reikia išvažioti, 4 kamb. pagyvenimui, steam
360 AKERIŲ FARMA VISA APheat. Biznis vertas $5,000, parduo tverta,
gera tvora, žemė gera be smil
siu už $3,350. Nemokantį biznio iš ties. Iš Chicagos eina iki Camey
mokinsiu. Adresas: 416 Naujienos.
Northwestem geležinkelis. 2 mylios
i\uo miesto. 130 akerių dirbamos, 50
PARDAVIMUI SALIUNAS, akerių puikaus miško, vertės $3,000,
gera ganykla ir smulkus miškas;
nupirks pirmas už teisingą pa kita
upelis teka pe? farmą, geras namas,
siūlymą. Parduodu labai greita 2 didelės barnės, šilo, sodas, visos ma
geros karvės, arkliai, avys, viš
me laike, 929 Roosevelt Rd. (ar šinos,
tos, kiaules, šienas, komai, avižos,
miežiai, kviečiai, rugiai, bulvės, —
ba 12ta gatvė).
viską kartu parduodu po $35.00 už
akerį. Įmokčt $15.00 už akerį, liku
PARDAVIMUI SALIUNAS sius ant 5%, ilgam laikui arba mai
nysiu ant gero namo. Kaimynai lie
labai pigiai. Vieta gera, tarpe tuviai.
Platesnes žinias suteiksiu
dirbtuvių. Pardavimo prežastis, laišku.

joj. Biznis gerai eina, parduodu Jūsų proga įsigyti locną automobi
todėl, nes važiuoju Lietuvon. lių už mažai pinigų. Kiekvienas siū
lom as karas yra pirmos klesos pa
Atsišaukit greit, 1750 W. 22 St. dėjime
ir pilnai įrengtas.

PARDAVIMUI SALIUNAS MAIšytų tautų apgyvento] vietoj. Biznis
išdirbtas gerai. Pardavimo priežas
tis apleidžiu miestą.
Atsišaukite į Naujienų ofisą, klaus-1
darni 418.

BUICK 1920, 7 PAS./AUTOMOBJlius visame padėjime /kaip naujas,
parduosiu ant lengvu/išmokėjimo ar
ba priimsiu seną automobilių į mainą
turi būti parduota,/į trumpą laiką.
Matyt galima nu/4 iki 7 vai., ned.
nuo Ififiki 4 popiet., 817 W. 38. iš
užpakalio ’/2 bluku nuo Halsted St.

BUICK<AUTOMOBILIUS — COU
PARDAVIMUI BUčERNfi ir GRO- PE, — delei išvažiavimo į Lietuvą,
serne labai tirštai apgyvento] vietoj, parsiduoda labai pigiai. Automobi
nėra kitos bučemės per 4 blokus. Biz lius įrengtas labai gerai, su viltais pa
nis eina gerai, ir cash. Parduosiu la* togumais, labai paranku daktarui ir
bai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti mažai šeimynai. Galima matyti bile
biznį dykai. Pardavimo priežastis, kada, susitarus telefonu Calumet 2630
turiu du bizniu.
arba atsilankius į 3027 Indiana Avė.,
CASH AND CARRY MARKET
pskambinus varpelį 4 apartmento.
704 W. 69th St.,
Chicago, UI.
Phone Went. 2893.
PARDAVIMUI ARBA išMAINY— ---------------- 1—i----------- —---------mui.
Paige uždaras automobilius
——■*—4
1919 metų ant namo.
Atrodo kaip
naujas.
Parduosiu
pigiai.
Priežas
PARDAVIMUI SALIUNAS,
tis pardavimo, savininkas apleidžia
su cigarų ir eigaretų krautuve. Chicagą.
C. P. SUROMSKJ,
Norinti geros vietos, kreipkitės:
3346 SoS. Halsted St.

REIKIA DARBININKU

■p

AUTOMOBILIAI^

JIESKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS
ir biznis, Cigars, Notions ir taip to
liau West Side, netoli bažnyčios, gera
proga lietuviui.
JUSTINAS MACKIEVICH,
2342 So. I^avitt St.
Phone Canal 1078.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Deeigning, kirpimo, fitavimo, ir
■iovimo vyrillnj ir moterišką drapaną.
Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai Įrengtų są
lygų. Itmokinam Į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
am at/, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko nepreHuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTAU
SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake StrM ant 4 lubų.
Mokinkis dressmakinsT.

Braižymo, siuvimo ---- Dienomis ar

vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz
ni avoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE

DRESSMAGING COLLAGE
. 2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės

ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.

S’ara Patek, pirmininkė.
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Vakarinė Mokykla

Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
ganėdinančios išlygos.
aritmetikos, istorijos, geografijos ir
visų high^school šakų.
Sunaudokite Huosus vakarus pasi
mokini mui. Mokestis prieinama,
2458 Michigan Avė.
Victory 3640
Waitches Preparatory School,
Atdara vakarais ir nedalioms
4509 So. Ashland Avė.,
iki 4 vai. po pietų.
Chicago, II.
|

McShane-Hili;

