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Geležinkeliečiu
streiko nebus?
Vokietija nepriims Silezijos
nuosprendžio

BAIMfi TURĮ DIDELES AKIS,

I Vengrija atsisako išduoti Mažoji entente grūmoja, Amerikiečiai išžudė 2,500
Pakvietimas rengti prakalbas
pavirto dideliu “teroristiniu“
Haiti gyventoją.
Vengrijai
Karolį.
Horthy sako, kad išdavimas bu
tų peržengimas konstituci
jos. Karolis turi būti inter
nuotas ant laivo*

PARYŽIUS, sp. 27. — Petit
Journal sako, kad Vengia jos
regentas Horthy atsakė į tal
kininkų reikalavimą išduoti
jiems Karolį, kad tokis rcikaI lavimas yra negalimas, kadan
gi jis priešinasi šalies konsti
tucijai.

Talkininkų ambasadorių ta
ryba šiandie nusprendė, kad
Karolis turi būti internuotas
ant Anglijos monitoro (nedide
lio karinio laivo) Dunojaus
upėte. iki talkininkų valdžios
galutinai nenuspręs ką su juo
daryti.
Monitoras jau stovi prie Bu
Kalbama, kad po kelių pasita- Silezijos nuosprendis peržengia dapešto. Ambasadoriai vėl su
taikos sutartj, sako Wirth, sirinks subatoi, kad išnešus ga
rimų geležinkeliečiai sutikę
kuris jau sudarė naują ka lutiną nuosprendį.
su darbo taryba ir streiką at
•/
A'*

Naujas grūmojimas karu Vengrijai

Sako, geležinkeliečių Vokietja nepriims Silezijos
nuosprendžio
streiko nebusią
binetą.

šauksią.

Niekas

nenori

priglausti

Karolio.

BER LINAS, sp. 27. — TauCHICAGO. — Neoficialiniai
PARYŽIUS. si>. 27. - Ambavakar pranešta, kad išvengta tu sąjungos tarybos padalini
gręsiančio geležinkeliečių strei mas Silezijos nėra Vokietijos sndoriu taryba nusprendė, kad
ko. Ta žinia paeina iš geležin- priimtas, pareiškė kancleris Karolis tuotaus butu internuo
Jis sakė, tas ant Antolios kruizerio Du
k liečiu darbo tarybos rašti Wirth reichstage.
Į kad pavedimas Silezijos klau- nojaus iipČie iki subaitai, kada
nės.
. simą rišti tautų sąjungai yra galutinai bus nuspręstas jo iš
Vakar buvo keli pasitarimai nrilegalis ir priešingas Versail- trėmimo vieta. Ambasadoriai
tam geležinkeliečių ir darbo les taikos sutarčiai. Vokietija negalėjo susitarti apie ištrėmi
tarvbos. Tuose pasitarimuose mėžtai priešinsis pratiksimu! mo rietą šiandie, kadangi nė
taryba formaliniai prisižadėjo, Lenkiios-Vokietiios nrbežio per viena šalis Karolio nenori pri
kiul ii per metus laiko nesvars- Į Turtingiausias anglių ir indus- imti. Sakoma, kad bus daug
tvs apie nukanoiimą geležin triios apygardas ginčijamoje vargo kol galima bus surasti
keliu darbininkams ailffu. Pas teritorijoje.
jam rietą.
kui dar buvo keli privatiniai,
Karolis bankųtas.
pačiu
ir bendri posėdžiai išaiškinimui j Tuo
.
,....... laiku
.............Vokietija
..........
(tar ni^kuriu neaiškiu dalvkų.1 našius delegatą tartis su LenBERN, sp. 27. — Baronns
Kada geležinkeliečių delega- kais apie Augšt. Silezijos eko- Steiner. kuris buvo Karolio
tai sugrįžo iš pasitarimų, pa-' nomine padėti. Tai bus pada- šeimininku, sako, kad Karolis
sklido gandai, kad iie fuoiaus rvta todėl, kad jaučiama, jog nebeturį pinigų ir neturi iš kp
i<ųikvs atšaukti geležinkeliečių atsisakymas tai padaryti labai gyventi. Jis jau ir pirmiau bu
Morta atsilieptų į Vokietijos vo užlaikomas vien tik; drau
streiką.
reikalavimus.
gu. nes’visus pinigus išleido sa
Kalbama, kad susitelkimas {Wirtho naintai sudaryta mi- vo šeimtavkštės užlaikvmui. O
vvkos tnrvbai prižadėjus per
pietus laiko nekapoti ai m. Ta nifseriia gavo 230 balsu prieš ’is in-veno laimi išlaidžiai. Horprižada tarvba buk davusi kiek 132 naši tikėjimo balsavimą. tensfeino nilyj nuolatos laikė
pirmiau, b’d per peapsžiiireii- Balsavimas paliečia • tik minis anie 50 tarnu, kuriuos dabar
h’s buvęs paduotas Hk Ge terijos nutarimą pasiusti nas Šveicarijos valdžia pašalino. Jis
ležinkeliams. o geležinkeliečius t enkus delegacija, bet neišreiš-r mano,, kad Vengrijos legaciia
antankta. tain kari iie nė n^iria- kia ministerijos tikrosios spė- toiHvir turės Tupintis Karolio
liinai. nė nusiau oficfoKnaai ’^os reichstage. Demokratai pa- 7 vaikais, kurie pasiliko Herapie ta prižadą nežinoto. Kon- rtoŠVė kad iie balsuoja už mi- tensteine. Baronas Steiner irgi
fprenritata to pasirodė, kad ae- nisteriios pnsiuhona vien tuo išvarytas.
ležinkeliečiai nnrs ir priešinasi supratimu, kad pasiuntimas de-| Viennos žinia sako, kad Kapereitam 121A nuoš. nukapodi- legato dar nereiškia Vokietijos rolis ir io pati visą savo turmui almi, iie labiau bijosi nau nriėmima tautų sąjungos nuo-Į tą ir*brantfmenis pardavė, kad
surinkus pinigu bandymui atjo 10 nuš. nukapoiimo, kurio snrendžio.
rauti so«te. tein kad nieko sau
nrašvti jau vra nei Cinkeliai
R(tah«daeas be to atmetė nanebepaliko, tikėdamies atgauti
niitarp
Užtikrinimas.
kad
etonalistii ir Itaudies narfitos j- c n-1 n ir savo buvusius dvarus
tn nnknnoiimo nebus, sakoma, nnštn realinei ta. Tymtestuoianir n*jlonknq crplpžinVplioČiil va čta prieš ta”tu tanuos pada »r turtą.
itavus nrie atšaukimo streiko. linimo Apgšt. S’leziios,

Geležinkeliečiu darbo tarvba
teminu naskelbe. kad ii vra pa
rašiusi isakvma, reikalai! iantj,
kad streikas butu atšauktas ir
tas įsakymas bus priimtas, jei
tai

bu* reikalinaa.

ToH Inrv-

rHirninvimn paremsianti ir
valdžia vlonmls iai prieinamo
mis priemonėmis.

Japonai anhisia Siteriia
THVin ąn 97 _ Knm ini-

n ištemta paskelbė, kad .Tannniios valdžia mano greitu laiku
pvaVurd’ ętbpri »n ir nuvesti atsnkmnA’hn nž taiką Valdivostoko valdžiai.
finu kalinta karta skelbia
ma. kad Janonį te evakuosian
ti Siherite. bet po kiekvieno
paskelbimo tik dar padidinda
vo ten savo kariuomenę).

“Socialdemokratas”
Musu draugų savaitinis laikrašt
iš Kauno.

Skaitykit viri.

Gaunamas* Naujienose.
Kaina Be.

Ifnaliplfa
MJdlIUljtJ
suokalbiu.
1
-----------Bolševikai darosi daug taikės
Reikalauja išduoti Karolį, arba Tiek išžudyta per kelis metus,
ni. žiema Rusijoj labai anks
puls Vengriją. 48 vai. ulti
Nekurtus sušaudyta visai be
BOSTON, Mass., sp. 27. —
tyva.
matumas jau pasiųstas.
teismo, sako okupacijos ofi- Federaliniai
agentai susekė
Bostone didelio būrio organi
cieriai.
tranriation fijed with the postBIELGRADAS,
sp. 28. —
zuotu radikalu suokalbi pada True
master at Chicago, 111., Oct. 28; 1921
Paskelbta, kad mažosios entenWASHtNG1'ON, sp. 27. — ryti platų rerorą visose Jungt. as reąuirrd by thp act of Oct. 6. 1917

te atstovti įteikė Vengrijos vaisiai ultimatumą, rclkalaujan*1 išduoti Karolį ir gvarantuoti,
vad Vengrija nusiginkluos ir
kad ji užmokės visus kaštus
mažosios entente mobilizaci
jos.

Ultimatiunąs reikalauja,’ kad
ta1’ butu išpildyta į 48 valandas
’r »edgu į tą laiką tai nebus pa^a”vta. čecho-S/lovakijos ir Juf*o-Slaviios armijos pereis Venrubežių.
Mažoii entente pradeda neri
anti delei Karolio ĮMisilikimo
Venmioie. Jos imno, kad mon a ralistų įtaka Budapešte vėl
didėja.
čechija

mobilizuoja
menę.

kariuo

»p. 27. ----

“ApRali-

I’HACrA,

nimas Karolio ir Zitos dar neu.žbaipia reikalo“, pasakė šian
die čccho-Slovnkiios nremieros
R^nse.
“Č^cbo-Slovakiia turi
gauti iš Vengrijos užtikrinimų,
kad Karolis abdikuos ir tinka
mu gvarantiju, kad jokis Jlapsbursni jos nevaldys. Mes rei
kalautame nusicrinktevimo ir
atidavimo Austrijai Burgenlando, sulig taikos sutartimi. Mes
buvome kantrus. Mes per tris
metus vedom derybas ir dabar
ve’V-tame išvien.su musu talki
ninkas.
esame namrenge
užbaigti šitokia padėti. kuri
gresia musų taikai ir musų atei
čiai.
“Cecho-Slovnki ia nieko nennri sau — nė vieno colio teritoriios. bet ii nasirvžusi, kad
sutartis 'turi bntl išnildvta. Mumob’lizaeila
tesis. Juffo
Savita taiijiau mobilizuolasi ir
Rumunija yra su mumis.“
Tokia vra valdžios politika.
R^nes vra tikras, kad pariarmenfo didžiuma yra su iuo.
Smarkia opozicija daTo vokiečių
elementai, o socialistai prieši
nasi karui ir maišvmirisi j vi
durinius svetimos šsli°s reika
lus, Kaina mobilizacijos ir
karo taipjau yra svaihiu dalyku.

Briandas laimėjo

Valstijose per tris dienas, se
TER10K1, FimlandijoJ, ep. 27.
kama subatą, nedelią ir pane- —Parubežiniuose distriktuose
dėlį. Pasak tų agentų, suokal gaunama žinių, kad Rusijoje
bis yra internacionalinis ir te yra stiprus judėjimas už įkū
roras bus daromas tikslu pa- rimą liberalinės valdžios, ku
gelliėti Sacco ir Vanzetti.
rioj butų atstovaujamos Kasos
Minimas “baisus teroristinis
frakcijos.
suokalbis“ yra niekas damriau, i
šio miestelio
šmuglininkai
kaip Sacco-Vanzetti gynimo
pakvietimas visas praneša iš Petrogrado, kad
komiteto
darbininku uniias ir organiza- raudono i i gvardija žymiai siųeitas renuti tose trijose dieno- rtonkšteto ir visur viešpatauja
‘’C irrotesTn mitingus nrieš nu- nejMiprasta taikintos (Kasia.
Net bolševiku traukiniu dar
teisinta Sacco ir Vanzetti ir
abelnai rūpintis žmones supa bininkai. kurie perėjo rubežių
žindinti su i” bvla. Bet matot sako, kad nuolatos stiprėja
» kokius lakius dalykus pavir natria taikimos politika. Nors
to tas prn^’nimas rengti mi trnpkinin darbininkai te^HTa
tingus tuščiose
fodenulinių po stipria sargyba, jie tečiaus
gavo progų pasakyti, kad pre
agentu galvose).
kybos salvgos vra daug laisves
nės, neini kad kada nors buvo
po rovoliiTeiios.
5
žuvo
viešnioj
naimti prievarta. Jis tni/pęri sa
Apie Petrogradą geležinkeliai
ke, knd niekurie baitiečiai li TAMPA. Fla., sp. 27. — Ap- rodo dideli veiklumą, o tai dėl
ko sušaudyti be tokio teismo. RknifrvnUR.. kad iit«irninke siau
to, kad žiema, su giliu sniegu
Mai. Turner teintau liūdiio, tusi Floridos pnsimisalvi tro
ir šalčiu, prasidėjo nedėlioj,
kad iuireiviai vartota ir aero piku vipsiilft pridarė nuostolių
planus darvti žvalGvl>as ir mfc* už 85.OOO.OOO. Penki žmonės grąsinanti uždaryti Petrogra
do uostą mėnesiu ankščiau, ne
♦vti bombas ant haitiečių. Te žuvo tojo viešnioje.
gu kad paprastai. Bolševikai
čiaus paskiau Gvvonto’ni su-1
tikisi, uostui užsidarius, viską
tonio rinktis didesniais būriais, Rlantnn nn«mir« atstovu bute.
cabenti .geležinkeliais per Fintaip kad Imnibu mėtvmas neWASHTNGTONh sp. 27. — landiią.
beansimokėjo ir prisiėjo jį su Aitsfovn butas šiandie atmetė
rennhliknjiu vadovo Mondril i .Nepaprastai ankstyvą žiema
stabdyti.
tomdo dideli var<m tarp Petro
rezoliuciia. pašalinančia demo grado ir anielinkės beturčiu ir
Jis taipiau limfiio, kad hailinj’cjr.; hyvn imnnp ba’uU’nvnn j kratą at’tnva Rtanton iš Tėvas sutrukdo visokį susisiekimą. Di
už iŠsnausd'inlmą nepadoriu da
nn’e k^liu bndavoh’mo ir tokioj
delis šaltis užklupo visus nelyku koneriMsiniame rekorde.
baudžiavai buvo laikomi no kenri ri rengusiu s net Finlandijos
Už
pašalinimo
paduota
203
’is mėnesius. Jin turėto dirb
pusėje ruliežiaus.
bnl«ni. p nrieš 113. taigi truko
ti no nriežuira vietiniu žanda8 bal^n Hn reikalaujamų dviejų
»'u koma nduotam ų A meri kos trrėdnliii balsu.
ofitoerin. Tečiaus Inkis prie-1
Pa«Vni mažumos
vadovas
vartas dsrbns nedavė nesėkmių
GąrrnH tuotaus įnaše na'bannio
BAMRAY. sp. 27. — Smar
;r prisieto ij panaikinti.
re^nbucita.
Vita
fano
nriimfa
kus mušis siaučia tarp sukilė
I
Pulk. Hooker ranortas pa ytanlMtaial. 26 atstovams su- liu monlahsu ir Anglijos ka
rėmė mai. Turner liūto tanus, RiląlVhm npo baisarimo.
reiviu Mnlabar distrikte. 246
knd nyreu-totai buvo laikomi
IšVtauceR PTrntainlro nplm- žmones liko užmušti viename
verto tol no koletą menesiu ir rimn. Branton išėjo iš salės ir mūšyje,
kad padėtis pasidarė tokia blo- nualpo.
aa. kad prisiėio išleisti įsakyNORI NUKAPOTI ALGAS.
nm
panaikinantį priverstiną
LYNN. Mass.. sp. 26. — Vi
darbą.
sos Lvnn čevrrvku kompanijos
M*DRID*S. sn. 27. — 22 iu- padavė savo 13.000 organizuotų
Maj. Turner sake nežinąs
pritarė Tsnanitos lai- darbininku pasiūlymą, kad jie
u\.iv*r\
uriniį 4«ii
luuii^ užmušta
n/4imnia i rininkai
#
Ikiek tikrai
žmonių
amerikiečiu iureiriu įsakymais, \1’1 r^orro
paskendus priimtu 20 nuoš. jų algos nu
kepo j imą.
l>ot ils girdėjęs, kad apie 300.,tles ^a^earrs salomis.
Vienas iureiriu davės įsakymą 1
žandarams “niudaigoti“ 19 žmoniii ir kada tuos užmušta,
nranuoles ir pats iuroivis.
Kada iis nnvvkes j Haiti iš- •
tirti ten padėti, iis mažai ką
<taė’os patirti, kadangi jūrei
viai. natjs prieš save liudyti ne
panorėjo, o prie gyventojų ne
prieita..
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai

Senato komitetui, kuris tyrinu
ia Amerikos jūreivių (marines)
elgimąsi ant Haiti salos, priduota daugybė įrodymų apie
.amerikiečiu nuožmumą ir ]>apildytas baisias piktadarybes.
Jūreivių korpuso maj. T. C.
Turner lindiio prieš komitetą,
kad anie 2.500 Haiti gyvento
jų liko užmušta laike Ameri
kos okunacdios. Maj. Tumer
»'»ridnvr ir ofitoalinius komiso
rekordus, kurie rodo, kad nuo
spalio 1. 1919 iki «nniito 1. 1920
liko užmušta 1,132 haifiečiai.
Mai. Turner apskaito, kad
anie 100 baitiečiu užmušė Hai
ti ■ žandarai , komanduojami
Amerikos ofiieeriu. Tie Iraitiečini buvo užmušti, kada jie
bandė pabėgti iš keliu būdavo-

v

i 246 užmušti Indijoje

2? žnvn ant laivu

PARYŽIUS, sp. 27. — Fran
ci ins atstovu botas 381 baliau
prieš 186 išreiškė pasitikėjimą
Išreiškęs pasitikėiimą naujai
pr^mierui Rriandui. Vakar jis
ntaitariiai reichstagas užsida
laikė parlamente ilgą prakalbą,
rė iki Japkr. 3 d. Už ministeri Resnublikonai ir nrieš jj ren; kuriaia, sakoma, ir laimėles
ja balsavo klerikalai, didžiu
gia demonstracijas.
balsavimo, nes prieš prakallyj
mos socialistai, nepriklausogvedfins darbininkai protestuo
jj rėmę tik 250 atstovų.
mieii sociali*! ai ir demoJcrt'ai.
ja prieš Sacco ir Vanzetti nu
ATMENAT. sp. 27.
G-ralNauioil m'nisteriia tono su- i'i
, ’ns respublikonai padrąsinti
teisimą.
Darbininkal protestuoja.
darvta
penktoms minutėms Karolio nopAsistorimu. pradėto
STDCKHOTM. sn. 26. —Sinnrieš n ra Stotam n t reichstago smarkiai veikti ir rengti deT UITIS Viii I.E. Kv.. sn. 26.- diVaitetu susirinkimas priėmė
nrwėr1'Hu'i. Wirtli be knntoervs- monsfrAcitas ir nrieš savo ka V’«om vietom
kurtai
smiarfkiai
vienbalsiai rezolniciią
tęs tainiau turės užsienio rei kton Konstantina. Premjero
kurioi protestuotam a prieš kėsinimą
nriėmė
rezoliuciją,
kalu m'ni«terio portfeli. Mi- Vonizelos. kuris dabar vra Ame nrnioaf no tania prieš nu teisimą si nužudyti Sacco ir Vanzetti,
ntateriion l>e to įeina 4 socla- rikpie. šalininkai užtikrinę nužudvti Sacco ir Vanzetti. nuteistus ant mirties Boston,
Itatai fric^-^ancloris ir iždo Francuos valdžia, kad iie ga Rezoliuciia nasiųsta teisėjui Mass. Protestas tapo pasiustas
mi»nsteris. vidaus reikalu, eko- lėtu priversti Konstantina ab- Thaycr, Bostone.
Amerikos ambasadoriui Švedi
nmnitos ir htaitotos nrinisfe- dikuoti iiegu Franci m duotu
joj.
rtai). dų kleriknlai, vienas de- tiems finasine nagelba. Franci•’TKIGC KIKSAS
(gynimo min.) ir du ia ei atvirai eina prieš KonsLaivas paskendo. 7 jurininkai
*
nconrtiniai.
nrannolė.
' tautiną.
Vakar,
Spalio
27
d.,
užsienio
ninlRMhennn. kuris buvo apslė- SHATHAM. Mass., sn. 26.—
jm knJnn. perkant ių nr mažiau kaip
mos būti rekonstrukcijos mi
000 doleriu, banku buvo skai Žėglinė valtis Kroger susi da ii i?
ispanu palaidota Mnrn toma25 Amarikna
pinigais šiaip:
ni stori u. tano demokratų parkos fronte.
AnHItas 1 svaras ...........
$3.93 ir paskendo Pollick Rin sek*
titos sidaiVytas, tad in rietą
^ustHios 100 kronų ............ 5c lamose. Septvni nariai los j
BdHios
100 kronų ............... $7.13
tebėra nei^nildyta. Betgi deMADRIDAS, sp. 26. - Iš
Danijon 100 k^onų .............. $19 ?0 ffpilos, kurie išplaukė gelbėji
•*»nkrafni leido Gressleriui ūž Mol i Ha pranešama, kad laike
Finu 100 markiu .................. $1 58 mos luoteliu, prapuolė.
FranHios 100 frankų ........... $7 26
ta ti gvnimo m i tosteri n riete, pastarųjų dvieju dienu Arrult
Italijos 100 lirų .................... .. $3 94
taifvdamf. kad ta vieta yra kalno sektore palaidota 2,000
Karo stovis Sofiiof.
Lietuvos 100 auksinų ............... 60c
T onkn 100 ma'ki’1 .................. 3c
'nnartinc ir kad buk io rcika- Ispaniios kareiviu. Jie visi žu
SOFIJA, sp. 27. — Karo sto
Olandu 100 guldenų ........... $3/t 05
’auiantl armlia. Tečiaus tiki- vo. kada morokiečiai apsupo
Nnrvopni 100 kronų .....;.... $13 90 vis tano paskelbtas Sofiioi ir
fivrdn 100 kronu ............... $$S10 distriktuose palei rubežiu tari)
mąsi, kad ir Rathenau sugrįš tą kalną, kurį ispanai buvo atšveicarų 100 kronų
$18.33
A'
saVd vieton ūž kelių dienų.
I siėmę...
Vokietijos 100 markių ........... 60c Jugb Slarijds ir Makedonijos.
A

Konstantinas irgi pavojuje

i

Didžiausias
markių atpigimas

nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dau
ginus auksinų negru pereitais metais.

Ar dar že-

miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant j spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinitrų siuntimo įstaiga Amen
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieką Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
dunda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo Čekius. Naujienos išmaino didesnes pini cm
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks til
yra New Yorkp ar Chicagnje. Naujienos yr*
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—IJp
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus Siųsdami pinigus, vi
sunmet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntini’
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

1739 So. Halsted St.,

IMPERFECT

Chicago, III.

IN

ORIGINAL

NAUJIENOS, Chicflgo, III.
Petnyčia, Spalio
28 3., 1921
. mm. .«bbh.i,.-2._j_u.—
................................................... . , n ilj
----------------- 1__

Kalvarijos mieste yra į 500
darbininkų. Vienok mus neorjfanizuotus miesto savivaldybių
rinkimuose nugalėjo savi ir sve
timi šmugelninkai. Tas pats
dėjosi ir valsčiaus rinkimuose,—
storakakliai ūkininkai ir ten pa
ėmė viršų. Todėl darbininkai,
turi organizuotis į savo profesi
nę sąjungą ir niekam neleisti
ardyti to darbo.
<— (S-d)

ŠEDUVA^ (Pan. apskr.). šį
met barono Ropo Kurklių dvare
buvo sunkus metai su pašaru.
Anksti pavasrį darbininkai išgi
nė savo galvijus paganyti miš
kan. Tuojau pono girini nkai
sustatė protokolus ir įteikė bylą
teismui. Rugsėjo 12 d. buvo
teismas. Darbininkam prašant
iki kalėjimo nepriėjo, bet už tai
liepta užmokėti pabaudos po 5
auks. nuo galvijo. Nebūtume
galvijus ginę,' nuo bado jie butų
pastipę. Bet ir dabar skriauda
mokėti sunkią pabaudą.

KUNIGIšKIS (Vilk. a.). Rug
pjūčio 1 d. žvalgyba padarė kra
tą pas Joną ir Zidorių Naujo
kus, Brokatą ir Kijauską. Ras
ta senų prof. sąjungų laikraš
čių “Darb. Gyvenimas” ir kitų
ir apie 10 įvairių rūšių knygu
čių. Visa tai pasiėmė su savim,
kitas gi uždraudė pardavinėti ir
platinti. Jau praslinko mėnuo,

reiškė savo “krikščionišką” nu mu Nelaimingajam vieną koją
sistatymą. Jie pasakė: nepe visai nupiove, antra sužeidė.
— Gelžkelietis
nėsime tinginių: teeinie po seno
vei šunų lodyti. Tai mat, buvę
darbininkai, dabartiniai elgetos, DU BUTELIAI “NAMINĖS”
bet žvalgyba paimtų knygelių anot tų geradarių, esą visi tin
KAINAVO 600 AUKSINŲ.
nors
jos
ir
ne
jai
-negrąžina,
giniai.
Radviliškis. (“N.° kor.). šio
priklauso. Kas dėlei uždraudi
mis dienomis, būvant man su
mo, tai rodos, kad uždrausti pla NELAIMĖ ANT GELŽKEUO reikalais Radviliškio stoty, vie
tinti iegales knygutes ji neturi
Kaunas, X 5. (“1 ” kor.). nas darbininkas, dirbąs prie piteisės.
Antradienį, spalio 4, einant iš iimo i vagonus žvyro, nusiminęs
Kauno
Šiaulius vakariniam skundėsi, kad jį ištikusi didelė
TRIŠKIAI. Praėjus valsčiaus traukiniui, 8 vai. vakaro, vyriau nelaimė, kurią jis vadina tiesiog
Tarybon socialdemokratų dau sia konduktoris Juozas . Balys “Dievo korone”. Girdi, norėda
gumai, musų stambieji ūkinin kontroliuodamas keleivių bilie mas pasilinksminti ir pavaišinti
kai ir “šliachta” skundžiasi, kad tus, einant jam per vagonus pa savo draugą, nusipirkęs du bute
esą išrinkti blogi žmonės. Kuo slydo koją ir nukrito po trauki- liu “samagonkės”. Su ta degtimet mes, darbininkai, steigėme
s.-d. kuopą, tie ponai mus atkal
binėjo nuo organizavimosi ir
žadėjo visokių pašalpų. Dabar
kai Tarybos posėdyje buvo pa
keltas seneliam prieglaudos
klausimas, tie ponai atvirai pa-

Ilgiau Laikys Drabu
žiai Skalbiami
Naudojant

ne jį sugavęs milicininkas, pa
davęs teisman ir dabai’ užmokė
jęs 600 auksinų pabaudos; da
bar nebeturįs pinigų nei duonai
nusipirkti — pudui rugių. Gi
“samagonkės” dirbėjas — mote
ris, užmokėjusi 1600 auksinų
pabaudos ir 3 Mėnesiai atsėdėti
kalėjime.
Tai ir linksminkis tų žmogus.
— Pet. Klimka.
Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re, Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nądėl. pagal sutarimo.
9261 So. Halsted St., Ckicago, Iii

pasargos žodis
IOWA STATE
S
SAVINGS BANK
[ Kapitalas ir Perviršis—
■
$120,000.00.

S. E. Cor. Fourth and ■
Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.
g

■
JUOZAPAS PETRAUSKIS
Mirė utamlnke, SpalioOct.
25, 1921.
Buvo vedęs, turėjo
50 m. amžiaus. Moteris, 2 sunai duktė ir tėvai liko Lietuvoj.
Iš Lietuvos paėjo: Raseinių
apskr., Nemakščių parapijos.
Amerikoje išgyveno apie 10 m.
Laidotuvės bus subatoj, Spa
lio 29, 1921, iš nam-ų 1
Racine Avė., 8:30 vai. ryto į
Apvaizdos Dievo par. bažnyčią,
o iš ten į Šv. Kazimiero kapi
nes.
Giminės, draugus ir pa
žystamus kviečiame dalyvauti
laidotuvėse.
,
Jonas Pe t rok a s,
Jonas Serapinas.

| Gelbėkite savo nelaimin-1
g gas gimines Rusijoj!
!
Turime sutartį išleidžiamam maisto draftui visose Rusijos dalyse, tiesiai per Amerikos šelpimo
administraciją, kuri jau veikia Maskvoje, PetroIgrade, Ęazaniuje, Samaroj ir kituose miestuose,
Kreipkitės ypatiškai arba laišku prie Pinigų Siuntimo Skyriaus vedėjo

|
|
j

j
j

KIRK’S

■

AMERICAN
FAMILY
SOAP
Tuyys ypatybes, kurių neatrasi kita
me muile. Didesnė vertė, kadangi
atliekti daugiau darbo. Lengvai iš
valo.
Apsaugoja ir nesugadina kad ir pui
kiausių šilkinius ir lininius ir nesu
traukia vilnonių.

GVARANTUOJAME DAUGIAU
KIAUŠINIŲ.

“Po davmui “HEN PEP* savo viš
toms per 30 dienų, ir jei patirsite, kad
nededa DAUGIAU KIAUŠINIŲ, nei
kad pirmiau, nepaisant kokį maistą
ar toniką vartojai, sugrąžink neišnau
dotą dalį ir mes urnai sugrąžinsime
kiekvieną įmokėtą centą.”
“HEN PEP” tai yra VIENINTELIS’
tonikas kuris NIEKAD NESUMILINA padaugint kiaušinių ir su virš
gvarantija neimi jokio rizlko. Parsi
duoda po $1.00 už baksą, arba musų
SPECIALIS SIŪLYMAS $2.00 dide
lis, baksas, turįs tris kartus daugiau
nei mažieji baksai (pilnas sezono
reikmuo). National Formula Co., 1729
Westminster Bldg., Chicago.

Taupykit apviniojamą popierą, nes gausi brangią
dovaną.

NAUJA KRAUTUVE

Gaukit dovanų surašą nuo savo groserninko arba
JAMES S. KIRK & C O.,

1238 W. North Avenuc, Chicago

E. B. CULASHIN.

ARMY & NAVY KRAUTUVĖ

v’ RIIWAUKEE AND NO N.l H AV t. N U r. h

1732 W. 18th St.

Didžiausis Drabužių (spūdis

BALIUS
Rengia VEB. GV. P. U. VYTAUTO
PIRMA RAITELIŲ DIVIZIJA ANT BRIDGEPORTO •

Nedalioj, Spalio-Oct, 30 d. 1921
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ.
32 PI. ir Auburn Avė.
Pradžia 6 vai.
Įžanga ti^ 35c. ypątai

Gerbiamieji ir Gerbiamosios; atsilankę j šį musų balių neslgailėsit; nes busit visi užganėdinti. Užprašome jaunus ir senus; žodžiu
visus.
Grieš puiki muzika,
Kviečia KOMITETAS.

Temykit! T e mykit! Temykit!

Milda Teatras

9 ‘ 'y • ,

,

Kainos šaukia:

Pirkit!

Pirkit!

r . Ą7

-.

T

j

Pirkit!
, *

x

Niekad taip pigiai nebuvo siūloma, kaip dabar. Ant visko numa
žinta daugiau, nei pusė kainos pagal jų vertę. Overkotai, kelinės,
vaikams siutai, overkotai ir nuo lietaus apsiautalai. Viskas turi
būt parduoti. Jūsų proga čia pas mus.. Niekad pirmiau visoj
pasaulio istorijoj nebuvo siūloma tokis tavoras, už tokią negirdė
tą kainą, už koka siūlo
......

Atidaryk akis link didžiausios progos, kur galėsi gauti stebėtinos
vertės už savo pinigus. Sujusk ir pasinaudok proga.
Mes patys išdirbame pagal šių dienų reikalavimą siutus ir overkotus. Musų dirbtuvės atdaros peržiūrėjimui. Tūkstančiai
žmonių persitikrino, taip pat pats persitikrinsit, jei ateisite
mes parduodame naują up-to-date staką, tik ką iš po adatos ir
visuomet pigiau nei kur kitur, kadangi patys •išdirbame. Dabar
mes siūlome šį tavorą už mažiau nei pusę kainos. Aš persistatau,
ką reiškia jums jūsų kruvinu prakaitu uždirbti pinigai, tad ki
tos tokios progos gyvenime neateis, Ateik ir atsivesk draugus.
Pasinaudok proga šio išpardavimo ir, buk pirmas pasirinkimas iš
musų didelio stako, ką tik norėsi, siutą ar overkotą arba ir nieko,
vienok apsimokės pirkti.
Siutai ir Overkotai $7.89 ir aukščiau.
Kelinės $1.29 ir aukščiau.

Permainė savo Manageriųl

Puikiausi nauji krutamiėji paveikslai kas dieną

Louis Lipman

Įžanga po senovėj: Balkonas 17c., Apačioj 28c.

_ Valandos. 9 iki o kawdic.ua.
Vakarais: Utar., Ket.jr Sub. iki 9 vakare
Ned.: iki
p > pietų. ‘

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus pertus į Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

P

K. OUOIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas:
127 N. Dearborn Stw Room 1111-13
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarsurtaą ir
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Pinigus ^siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

JOHN KUCHENSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.

2201 W. 22nd StM kerti Užvilk SL
Tekphone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
.7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. EkzemiBavąja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus* ant lengvų ihiygų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.
Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus Ir tt.

Tel. Randolph 2808

A. A. SLAKIS
ADVOKATAM
Ofisas vidunuieatyji
ASSOCIATION BLDO.
19 So. La Šalie SL
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tol.: Hyde Perk 8895

”VIENYBĖ”
EINA DU KART
SAVAITĖJE ‘
Spausdina geriausius raš
tus,

vėliausias

žinias

iš

Lietuvos Ir visur ir turi
juokų skyrių

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

M So. La Šalie SL Room 884
TeL Central 6398
Teka 812 W. 33rd St„ Ckeagu
TeL Yarda 4681.

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Buildhų
79 West Monroe Street, €
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Varde 1015. Vai.: 6 iki 9 rak.

Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti vi
sokių knygų.
Bcikal^ukite platesni!
formacijų apie vieką
Šykito mums laiškus, rot
kniaukite musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Karnp. Mihvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
Taipg? laikome
*
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską tauniejt
Masu kainos prieinamos.

LITHUftNIHN
VIENYBE PUBL Go
193 Grand st B
Brooklun, N. y.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

Kur vienybė,
Ten galybė.

MAURICE J. GOLAN
Rea. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670

m
Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA

1131 IVIilyvaukcc A.ve.

Pirmas

i

Generalis

LOUIS LIPMAN, 1131 MILWAUKEE AVĖ.

Nesiduok suklaidinti kitiems krautuvių užlaikytojams, bet aetikit

NEPAPRASTAI PUIKUS VODEVILIAI.

809 W. 35th St, arti S Halsted St.

Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

Visoje krautuvėje bargenai
DIDELIS METINIS

AgeniurA
VIENYBE

.Vienas Šeras $10.
šfi ■ SUi

Sena krautuve randasi po num.

G oria usi;i sjųptųnąs pinigų
laivakortes, pašportai ir t.t.
N 0.1 akiji >as
R<5atrstaiė,;Pa-k<>!os1
Insurhiai ir i,t.

SENIAUSIA

3501 So. Halsted St.

Visiems žmonėms Bankas

lilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIUM

FASONAS Ir MICKŲVICI, Ved.

Pirkite ''Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

’

Banko Valandos: Kasdieną 9 ryto iki 4 po pietų; Utarninkais ir I Į
batonais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

fŲflOPEAN AMERICAN RŪRE A J

Kur seniausia,
Ten geriausia.

Atsidaro Ketverge, Spalio 27, ku
rioje bus Army ir Navy dalykai
pardavojami ir abelnai visokių tavorų. Prieinamos kainos.

•
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Kontraktorius |c
budavotojas.

Waukegano
Lietuviai—

1401W. 47th St,

Chicaga,

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
•aviniukas ;,,
t
Persitikriidmui
1711 W. 47th
St
kreipkitės
pas
Tol.: Yarda 418
rmis
arba
telefoSTarpe Hermitage ir Paulina.
\ nuoki te,, o mes su
Suvedameapkainadratua
teiksime
ir sudedame
vimą.
Dirbąfixtu
vi
res į 6 kambarių
suomet
gvaran
namą už $69.00.
tuojama.

Norėdami SIŲSTI Plh IGŲ
gavo giminėms LIETUVON,

kreipkitės j J. E. Bruževičiaus aptieką:

H

waukegAn
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, 111.

SSSSmSSBSESSSŠimI
SKAITYKIT IK PLATINKI!’
“NAUJIENOS”

2244 W. 23rd PI., Chicągo.
;

CICERO.

.

į j

Budavojame ir taisome.

Meldažio svetainėj
LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS PAš. KLIUBO

, j

4

1

7:30 vai. vak. Tikietas 65c. su padėjimu-drapanų ir karės taksoms

Kliubo nario Jono Pociaus, Muzika.

NAUJIENOS, Chicago, PI

Kas Dedasi
Lietuvoj

kios brangeųybės statybos medžiagos, labai brangiai apseis perkėlimas į naujas vietas triobų,
kas daugeliui butų nepakeliama
našta.
— Petrelis

juos parodyti savo dokumentus,
Ant tų žodžių pasigirdą šūviai,
kuriais penkiomis kultomis su
Žeistas vyr. milicininkas ir viena
kulka kliuvo važiavusiųjų ark
Del skirstymosi į
liui. Piktadariai poliovę šaudyti
vienkiemius.
sugriuvo j griovį ir taip jie ten
APIPLfišIMAI IR ŽMOG
Biliūnai, Skapiškio vai. (“N.”
pasiliko nežinomi, nes nuovada
2UDYSTĖ.
kor.). Biliūnai yra nedidelis, su
su savo vėžėj u-sodiečiu, bijoda
sidedąs iš 14 kiemų, prie vieške
mi, kad piktadariai nenušautų ir
[Naujienų korespondencija]
lio, sodžius, 5 varstuose nuo Ska Rokiškis, X 6. Paskutiniuoju jų, neišdrįso jų gaudyti ir nu
piškio miestelio. BiHunų sod laiku įvairiose vietose Lietuvoj važiavo savais keliais. Sužeista
žiaus žemė’ vidutiniška, ukinin-i pradėjo drąsiai veikti htrliganai sis milicininkas pasimirė.
— Gerai girdėjęs.
kai gyvena pusėtinai, bet kaiku-! — plėšikai. Ginkluoti piktada-|
rie ir vargingai, neįstengiu, riai užpuldinėja, apiplėšia ir ne
taip sakant, sudurti galo su ga- retai nužudo grįžtančius iŠ tur-

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

M1TIN0S! IŠTRINKITE KŪDIKIŲ SLOGAS

J. B. AGLINSKAS

riš vidaus vartojamos gyduoles, tankiai atsiliepia ant

3238 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

jauno, opaus pilvelio.

igaus sodiečius, pirklius ir kitus
žmones. Antradienį, rugsėjo 27,
netoli Rokiškio miestelio apie 8i
vai. ryto nežinomi piktadariai Į
nušovė Pondelio vyresnįjį milici-l
ninką. Buvo taip: Sodietis vežė
Pondelio milicijos nuovadą ir
vyr. milicininką. Netoli nuo Ro
kiškio jie prisivijo einančius ke
liu du jaunu vyriuku. Kadangi
šioje apielinkėje ką tiktai buvo
apiplėšti kaikurie piliečiai, ir pik
tadariai pasiliko nesusekti, tai
milicininkams jie pasirodė jta-'

H

Kl. Jurgelonis

mo tonsilų, bronchitis, ir viso
kiuose slogų atsitikimuose.

ADVOKATAS

VICKS yra mostis sudėta iš ka
lėtos senų laikų — išmėgintų gy
duolių —- mentholo, kamparo, Čio
brelių, eukaliptų ir tarputyno alie
jaus. Kada ištrins! krutinę ir gerklę su šią mosčia, tada kvėpavi
mas yra antiseptišku, gydantis
kvapas, greitai pajusite palengvi
nimą nuo skausmo ir uždegimo.
Pardavojamas visose vaistinėse
po 35c.

DUODA

TEISIŲ

PATARIMUS

t

’

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Panedėlj, Seredoj ir Pėtnyčioj
ofise
šiuo
adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA

Naujas būdas gydymui slogų, vir
šaus trinant krutinę ir gerklę su
VICKS VAPORUB MOSČIA.

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal
sutarimą.

Kūdikiai nemyli imti kartų, negardaus skonio gyduoles, kurios
labai tankiai apverčia mažo pilve
lį. Jie myli gardų kvapą ir sti
muliuojantį veikimą VICKS.

EVELYN academy OF
GOWN DESIGNING

4649 S. Ashland Avė
Kampai 47tk St
Virš 17 millonų puodų išvarto ja
me kas metai.

Vartokite VICKS nuo mėšlunginio krupo gilaus kosulio, uždegi-

DR. YUSKA

Didelis, raudonas šmotas
Didelės, riebios putos.
Ūmi ir skelsenti odai nau-

1900 So. Halsted St
Tel. Canai 2118
Oflae valandoai nuo 10 ryta Ui
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68rd 8a
Tai. Proapect 8466

KITAS DIDELIS IŠPARDAVIMAS MOTERIMS IR MERGINOMS
KOTŲ, KURIS UŽIMS ILGAI LAUKIAMA VIETĄ.

Žema kaina.
Puikiausis, tyriausis, nau
dingiausis prausimui mui

. Telephone Yards 5032

Bolivia, Velouro, Polo ir Normandy koutai
sezonui, pageidaujamų spalvų, juodi, rudi, navy ir Pekin.

Išdirbamas didžiausiu mui
lo išdirbisčių pasaulyj.

ir S. S.

DR. M. STUPNICKI
•107 8o. Morgas fltChicago. I1L
VALANDOSi Nuo 8 iki 11 tT*
Ir oue R Iki R vakare

Daugelis su gražiausiais vilaginiais kalnieriais ir rankogaliais. Tūli, tuomi pat
apvadžioti. Embręideriai, naujanybės ir
įvairus, gražus trimingai yra pasipūtusios
išvaizdos. Visi Saulo šilko pamušalais ir
brūkšniuoti. Miera 14 iki 44. Labai speci
aliai darbo meto išpardavime po

patarnavimu ke

liauninkams. Jis taipgi Pareiš
kė, jogei visi šios kompanijos
įtaisymai esanti Liepojuj yra
pirmos klesos ir tur-buti geriau
si visoj Europoj.
Baltijos Amerikos Linija Visucmet yra pasiryžusi suteikti
geriausį patarnavimą keliaunin
kams, kokis tiktai galimas, to
dėl ir yra žinoma tarpe kelei
vių, kaipo geriausia.
Linija visu smarkumu daro
visokius pagerinimus Liepojuj,
kadangi ji tikisi daryti didelę
prekybą su Rusija, Lietuva, Uk
raina ir kitomis Pabaltijos val
stybėmis.

Akių Specialistas

Dienoms, 9 ryto iki 9 rak

POLONIA, kuris priklauso Bal
tijos Amerikos Linijai, Liepojuj
ir Gen. Blue pasisakė esŲs pil
nai užganėdintu Baltijos Ame
rikos Linijos

tarnauja prie
gimdymo Dua
da rodą via*.
kiosa
ilgom
nMtarlma ir
marginome

Tel. Boulevard 6487

Ser. Gen. Blue iš Paryžiaus ir
Dr. Linson, keliaudami į Balti
jos valstijas apžiurėjo Emigran
ofisus

v

'

.

'

, .

DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvy* Gydytoja* ir Chirarga*

I ■

Paopla Teatro Name,
1616 W. 47th SL, Tel. Boal. 160
VALANDOSi
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12. ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Talephons Mc.Kinley 268

t anai 267
Naktiniu Tai Canai Šile

DR P. Z ZALATOKLs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos t 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 pa
piet. 6 iki 9 vakare
■•diliomis nuo 9 Ud 12 ryt*
. 1821 8. Halsted St.
Kampas 18 It Halsted 8t

SVEIKAS
muilas

Tel. Boulevard 2160

Antras floras

Nepamirškite papra
JUE SH1MKUS
Generalis, Lietuvi*
pardavėjas No. 4

ępME PUT OF THE BEATEN PATH

šyt L. Klein štampų

Proga jumh nusipirkti aukštos rūšies apmuštus rakandus už didelį
sutaupymą — lengvais išmokėjimais.'

Gydytoja* ir Chirurgą#
VALANDOS 9--U rv?.
2—9 vakaro
<8fl> Ho Morgą* "iv
Chicago. (11

Darbymetės išpardavimui siulina
ma šie iki $18.75 merginoms ko
tai po ..................... .......................

!■■■■■■■■■■■■■■■■■
Falaphona Yard* 1582

DR. J. KULIS

VE

LENDRINIS

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorų, vai
kų Ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančius senas ir paslaptis
gas vy
ligas
1259 8o. Halst
St. Chirag.
■■■■■■■I

LOURO 3 ŠMOTŲ

SETAS

DAVENPORT STALAS

H

$18.75
20x60 mahogany vannieruotas vir
šus, moldinguoti kraštai; Queen
Anne laikų mados; tvirtos francuziškos kojos; rudo mahogany bai
gimo; ekstra specialiai $18.75.
Paštu, arba telefonu Šios rūšies or
deriai nepildomi.

Puikiai baigti ma
hogany rėmai; gra
žial marginti; .
ingsų sėdynė; lend
rėmis pinti po ran
Lengvais Išmokėjimais
komis; geros vertės
PUIKUS’ LENDRINIS SETAS — VELOURU
velouro
apmušta.
Dirbtuvei kainavi
APMUŠTAS
\
*
mo kaina
Naujo dezaininimo; puikaus mahogany baigimo;
rankomis lendrėmis pinta užpakalis ir rankenos;
palaidos paduškaitės; supamoji sėdynė, Bakelio ve
louro apmuštas. Dirbtuvei kainavimo kaina.
(Jū
sų ' sutaupymas $81.50)

$169.50

VELOURO
ŠTI

šis yra geriausių išpardavimu merginų kotų. Laike ke
—-------------- 1—2------------------------------------------tūrių metų nebuvo gersnių nei pigesnių ir kada pažiu

lalephone Va* Bure* 294
Ra* 1139 Indepandenc* Blvd Chieag*

DR. A. A. ROTH

rėsite j šiuos kotus, jus sutiksite su mumis. Yra navy,

RŪRAS GYDYTOJAS k CHIRURGĄ?
Specialistas Moterį! k* Vyriškų,
Vaikų ir vii chroniškų Ligų
>«•*•! 8354 So. alstad St. Chicago

rudi ir tamsaus mišraus spalvų, su pagabiu dideliu vi

Talaphona Drovai 9698
Valandos 10—11 ryto; 1—8 pa plM
7—8 vak
Nerišliomis KL-1P lianų

laginiu kalnerium. Du kišeniai ir diržas ir pilnai paimi

IŠKIM

FRUNTINĖS

s DR. G. M. GLASER

SETAI

PULLMAN DA-LOVA
Mahogany rėmai; lendrėmis išpil
ti galai, pakabinta apačia; padaro
pilną lovos mierą kuomet atidarai,
velouru apmušta. Dirbtuvei kainavimo kaina

$59.50

tikavual Pana
dlvanijov ho*
pitaltM.
Po

Ned. 10 iki 12 piety.

Paltie American Linija Duo
da Gerinusį Patarnavimą ...
Keliauninkams.

stovyklas,

Nei. vyras nei moteris ser.
ganti negali turėt linksmo
gyvenimo. Gaukit veikian
tį Nature’s Lawlax 25c dež

flM II

Jų; Ilgai p rak

Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

(Apgarsinimai)

tu

Urljov kol agi

•

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS

Kadangi Lietuvoj dabar mada
skirstytis į vienkiemius, — daug
sodžių jau seniai išsiskirstė, ki
ti skirstosi dabar, — tai Biliū
nuose irgi yra norinčių skirsty
tis vienkiemiais. Del to reikalo
nedėlioję, rugsėjo 25, norinčiųjų
skirstytis iniciatyva buvo su
šaukta sodžiaus sueiga. Per su
sirinkimą buvo daug kalbėta ir
svarstyta apie išsiskirstymą.
Kaikurie reikalavo kad butų pa
dalytas nutarimas ir pasirašy
tas sueigos išsiskirstyt į vien
kiemius. Ypatingai karštai sto
vėjo už išsiskirstymą jaunas
ūkininkaitis savižemis P. G. ne
seniai sugrįžęs iš Amerikos. Ta
čiau susirinkimas pasibaigė be
jokių rezultatų, kadangi išsi
skirstymui buvo daugiau prie
šingų. Dauguma buvo prieš išsidalinimą į vienkiemius, moty-

j

8101 S. Halsted St., kampan 81os gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yard* 8654.
Baigų*! Ak*

Susideda iš trijų
šmotų; liuosos sprin
gsinės sėdynės pa
Lengvais Išmokėjimais.
duškaitės; apmušta
velouro.
mulberry
PUIKUS AIG-HAIR LENKTI SETAI
kainavi- Išimtinė domina' (tik' du’ tdki setai); gražiausiai
Dirbtuvei
mo kaina (jusų su- lanktį,
ekstra didelė sofką.;4 wing ir Šalinė
$87.5Q>’ kėdės; puikiausio išdirbinio ir apmušti lygaus motaupymas
hair velojiru. Dirbtuvei kainavimo k^ipa (Just)
sutaupys $255)

$112.50

$495.00

Miera 8 iki
14 metų

SPnktlkaoJ. M metai
Ofisai!
6149 & Morgan St„ kerti 12 8a
Chicago, Ulinei*.
8PECIALISTA8>
■
Moteriškų Ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Lig*
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryta Iki 8 pa platų, 6—8

■
■

vakare.

Nedėliomi* nuo 18—2
po piet
Toiephono Yards 68?

mness

tai pačios dešiniosios parti Jau apie mėuesis laiko atgal,
NMAIIEMOS' ' jos (kaip elgsis komunistai, kuomet buvo pranešti rezultatai
The Lithuanian Daily Nęws nežinia; bet reichstage jų rinkimų į Thueringeno landtagą,
“Naujienos” nurodė, kad komu
Published Daily except Sunday by yra nedaug, ir jie patys tarp nistai tenai negalės kitaip pasi
vaikus-mokinius surengė jiems
the Lithuaniaa News Pub. Co., Ine.
savęs nesutinka).
kruvinu pirtį.
elgti, kaip paremti socialdemo
Editai P, Grigaitis.
Remdami valdžią, kurioje kratus, kadangi jie užsitrauktų
(Tęsinys)
ant
savęs
visų
darbininkų
panie

dalyvauja
socialdemokratai
1739 SO. HALSTED ST,
didžiumiečiai, palengva su ką, jeigu duotų paimti viršų bur Kuomet jau didžiumą ghnna- rą. Ji verkė ir skundėsi, kad mi
CHICAGO, ILLINOIS.
sijos ią kursų daiktų žemyn dar- licininkas tempdamas ją už ran
Telephone Roosevalt 8500
siartins su jais nepriklauso žuazijai.
. Ir jie taip pasielgė. Socialde bininkai nunešė, mokiniai ėmė kos smarkiai užgavęs. Kairiūk
mieji socialdemokratai. Ir mokratinė Thueringeno valdžia skirstytis. Policijos vyresnysis štis paklausė milicininko pavar
laikui bėgant tos dvi parti tapo sudaryta ne tiktai pačių* liepė policininkams eiti žemyn dės, bet milicininkas į jo klausi
jos susivienys. Prie to juo socialdemokratų balsais, o ir — darbą dirbti. Iš vienos kla mą neatsakė, nors klausimas bu
Subscription Kates:
labiaus turės prieiti, kad kai komunistų. Patys komunistai at sės išėjo paskutinis mokinių, vo pakartotas prie liudytojų
$8.00 per /ear in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
kuriose Vokietijos dalyse sisakė eiti į valdžią, aiškinda būrelis, niūniuodamas imną. Li (kun. Taškunas, mokinys Paku
$8.00 per year ia Chicago.
tik viename karidoriaus gale la) 3 kartus....
3c. per copy.
abidvi socialdemokratų par miesi tuo, kad jie nepripažįstą ko
Želski, Pšemenecki, Markevič ir St. Kairiūkštis sako, kad kuor
Enterod as Second Ciass Matter tijos jau dirba valdžioje iš- kitokios valdžios, kaip tiktai so
March 17th, 1914, at the Post Office
vietų respubliką; bet jie visvie-- K-o, o kitame —• susirgusi kur m^et milicininkai (apie 10 — 15
of Chicago, Iii., undor the act of viein: pav. Saksonijoje ir na buvo priversti balsuoti už šininkė, keletas jos draugių ir žmonių > apginkluoti šautuvais
March 2nd, 1879.
Thueringine (žiur. Apžval- “scheidemanniečius” ir už “cen- trys mokytojai, Pagalios susir ir revolveriais išėjo iš gimnazi
Naujicnos eina kasdien, išskiriant
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St.» Chicago,
111. — Telefonas: Roosevelt 8590.

ŽVAINYS:

(Iš “Sekmoj! Diena”)

*

Atsimenu.... Jau vakarai
Nuraudę skendo tamsumoje.
Tylėjo viskas. Augštumoje
Nedrąsiai degė žiburiai.
Mes ėjom — ėjom vienu du, %
Lydėjai paprastu /aku.
žiedai aplinkui mus kvepeno;
Lapeliai bėrę mums rasas.
Švelniai vėjelis tau kedeno
Palaidas žvilgančias kasas.
.
Mačiau, kaip ašara žibėjo
Ant tavo degančių skruostų
Ir veltui lupos vis žadėjo
/
Garsais svajonių paslėptų
Jautriai, širdingai praskambėti.
Šlamėjo medžiai. Pro šakas
Aš tavo spausdamas raukas,
Sudiev tariau ant visados.
Ir vėl tylu.'Tave lydėjo
O man vienam kažką šnabždėjo
Lapus kutendamas Rytys.

gusi pakelta ir draugių vedama jos rūmų, minią, kurioj buvo
-apie 500 mokinių su mokytojais,
išėjo namo.
Jeigu Vokietijos darbinin
j Paskiausia iš gimnazijos bus tai tuoj vyresniojo milicininko
kų klesa turėtų vieną politi
to išėjo kursų vedėjas, miesto (turbut komisaro) duotas buvo
Užsimokijimo Kainai
nę
partiją,
tai
respublikos
Chicagoje — paštu;
mokyklos vedėjas ir tos pat mo paliepimas: “naiožyč bagnety!”
Melams ..._____ _________
$8.00 ateitis toje šalyje butų už
kyklos mokytoja. Jiems išeinant ir tuoj pridėta 4‘strzelač!”
Pusei melų ______ __ ........ . 4.50
2.25 tikrinta.
Trims mėnesiams
kari dorių je prie M. Biržiško? bu Tiesa, įsakymas nebuvo išpil
Dviem mėnesiams ,__ _ ___
sto stovėjo policininkas su šau dytas, regis buvo tik gazdinama, Išpasaulinęs Sočia
Vienam mėnesiui
tuvu. Iš gatvės vidun ėjo darbą nes milicininkai atkišę šautuvus
lįstų Darbuotės
Chfcagoje
per neiiotojus!
Henry Ford už Detroito, Topabaigę policininkai taip pat su pradėjo eiti pirmyn.... Minia pa
Viena kopija____________
ledos ir Irontono gelžkelį užmo
Savaitei ......______________
seina balsuot už socialdemokra šautuvais. Gatvėje jau-nieko ne sistūmė ir eidama užtraukė LięMėnesiui ____ __________
Vokietijos
provincijoje
Turin

7n m
buvo. Buvo jau apytamsų — tuvos imną. Milicininkai ir susi gojoje paskutiniuose landtago kėjo $22,000,000; finansininkų
tus).
Suvienytose Valstijose no Chicago],
rinkusioji lenkų minia, kurioje rinkimuose socialistų partijos kontrolėj laikomas tas gelžkelįs
septinta valanda.
paltu:
PEIZOJA
”
LIETUVĄ
seniai jau buvo subankrutytas.
Metams... .............................. j, $7.Q0
buvo matomos lenkų studentų iv
KVAKSI IR GANA!
Pusęi metų . .... .... ..... .
Alfonsas Ragėnis, ped. kursų gimnazistų kepures, sušvilpus išrinko valstybės {statybos na^ Fordas, paėmęs jį, paleido dar
Trims menesiams _____ —
2.00
rių didžiumą.
Brooklyno “Vienybės” kores
bininkus palekele senas geležis
'mokinys
išėjo
iš
gimnazijos
rū

1.50
Dviem mėnesiams -......... .
metėsi
pirmyn....
St.
Kairiūkš

“
Draugas
”
pamėgo
vištas
pondentas L. (tur-but Liutkaus*
Vienam mėnesiui_______
rinkti ir už jas išrinko nemažą
mų jau užgiedojus imną. Vos iš tis, St, Naginskas ir p. Stašys
vištų
protą
ir
todėl
rašo
:
Socialistų
partijos
Paramos
kas) rašo jai iš Lietuvos:
dalį pinigų sumos jo užmokėtos
ėjus iš rūmų ant jojo užpuolė du kaipo arčiau atsidūrę prie mili
Lietuvon ir kitur užsieniuose
. (Atpiginta)
“Visiems suprantama, kad milicininku: vienas griebęs už cininkų buvo ištraukti iš mi Fondas tautiniame ofise pasiek© už gelžkelį.
“Lietuvą dabar valdo kuni
Metams _____ __ ,r..
$8.00
jeigu yrą (Lietuvoje) kokios kaklo ir trenkęs atgal j duris, nios, suimti ir nuvesti nuovadom sumų |U,027,33, ar|)a 55 nuoš. Palaikius gelžkelį šešis mėne
Pusei metų____________
4.50
Tiesa, formoje
gai
ir
žydai
Trinr.’s mėnesiams___________ 2.25
nors ‘nelaisvės’, tai vyriausio kitas-gi Vėl stumęs į gatvę. Ra Beeinant St. Kairiūkštis girdėjo yisos sumos. Tik septynios val sius jo apyskaita parodė pelno
Lietuvą valdo Steigiamasis
Pinigus reikia siųsti pašto Money
$500,000. Gelžkelis perleido iki
ji to priežastis — karo stovis. gėmis sugriuvo. Pakilęs dar, ga vejamųjų vaikų baisų klyksmą stijos dar neprisidėjo.
Orderiu, kartu su užsakymu.
Seimas ir Ministeriu Kabine
1,200 vagonų per 12 valandų,
“Taigi šiuo kart ‘Naujie vo porą kartų į kuprą ir įsimai ir šauksmą....
tas, bęt tai tik, fonnoje; gi
David
Cummings,
senas
New
kuomet Wall gatviui bešeimi
nos’ neremia paskolos delei šęs į minią laimingai pabėgo.
faktiškai
Adolfas Maigys atėjo penktą
karo stovio, arba dėlto kad tas Nukentėjo dešino ranka, ypač valandą. Dar prieš imno giedoji Yorko socialistas pasimirė šv. ninkaujant buvo labai gerai, jei
Kunigai kontroliuoja taip va
Mikola ligoninėj, Torontoj nuo 200 vagonų perleista per 24 va
prieštarauja jų partijai, reiš alkūnė. Apžiurėjo gydytojas.
dinamus ‘kadus* (krikščionis
mą milicininkas prodėjo jįjį
kia, partija pirmon vieton sta Jisai matė kaip milicininkai stumdyti. Užgiedojus imną visi širdies ligos ir kitų klinčių. Jis landas.
demokratus) seime, o žydai
Važtos (freito) kainos numa
daužė lietuvius šautuvais, lenkų- kiti milicininkai pradėjo vaikyti ilgą laiką dirbo prie New Yorko
toma-./r M-' *'-■
kyšiais
valdininkus
”
.
Vokietijos centro partijos
laikraščio
“
Cal'l
”
.
žinta 25 nuošimčiais.
gi gimnazistai vartojo lazdas ir ir mušti susirinkusius moki
Kokiu
budu
“
Draugas
”
sugąlvadas, Wirth, vėl sudarė mi- Pagal keistą “Vienybės” ko
Alga pakelta iki $6 už 8; va
nius. Maigys gavo nuo milicinin
vojo, kad karo stovis Lietuvoje kumščius.
respondento
logiką,
valdytojai
nisterių kabinetą. Į jį įeina
žmonės prisidengę “komunis landų dieną nelavintiems darbi
ko
su
šautuvu
per
nugarą
—
ji

prieštarauja
tiktai
“
Naujienų
”
katalikai, socialdemokratai yra ne tie, kurie lupa kyšius nuo partijai, tai tur-bnt nė jisai pats Julijonas žegzduinis IlI-a kla sai matė kaip buvo mušamos tų” vardu, nesiliauja trukdę ir ninkams; mašinistams ir kon
žmonių, o tie, kurie duoda ky
sės mokinys atėjo į muzikos pa
duktoriams mokama po $375 mė
didžiumiečiai ir demokratai. šius.
negalėtų pasakyti. Ar-gi karo moką apie ketvirti^ valandą ir lietuvių mergaites. Maigys bėgo ardę socialistų vajaus susirinki nesiui, kuomet'Jung. Valstijų
Kapitalistinė (ir pusiau-mo- Bet kaip ten nebūtų su tais stovis Lietuvoje tapo įvestas milicininko nebuvo įleistas vi vejamas iki Vilniaus gatvei, kur mų New Yorke ir jų keistam Darbo Tarybos nustatytomis al
narchistinė) “liaudies parti “valdytojais”, Brooklyno tauti prieš socialdemokratus ? Ar-gi dun. Pradėjus giedoti imną ji jam pasisekė pasisukti į šoną. ; darbui ploja demokratų ir repub- gomis kitiems gelžkeliams tebe
ja’' nedalyvauja valdžioje. ninkų laikraštis visgi negražiai tik socialdemokratai kenčia dėl sai gavo nuo milicininko šautu Koste Pašinaitė II klasės mo likonų vardų politikieriai.
samiems Wall gatvio kontrolėje
Jpii
’
P
ątovjo
?
atsiliepia
apie
iietuv;vJ?amąsty*
vu
per
nuganą.
Jisai.Xaip.pat.
ma

mašinistams mokama nuo $154
Koalicinis valdžios sąstatas
kinė taip smarkiai buvo milici
kitę
tiktai,
kaip
skambėtų
Lietu

Karo
stovis,
kaip
kiekvienas
tė, kaip milicininkai su lenkų ninko sumušta, kad iškarto par
New Yorko socialist
tuo budu pasiliko toks pat,
atei iki $180, o konduktoriams nuo
vos hymnas, jeigu jisai butų pa gali suprasti, varžo visą šalies studentais vijo ir mušė lietuvių griuvo.
nančiuose miesto rinkimuose $148 iki $165 mėnesiui. Fordo
kaip pirma.
taisytas “Vienybės” korespon gyvenimą, naikina konstitucines mokinius, beto atstatinėjo kojas,
alga ugniakuriams $275, o kur
Wirth’o kabinetas buvo dento žodžių prasmėje. Vietoje piliečių teises, stiprina karo vy kad begautieji lietuviai griūtų. Elena Vileišytę Vl-a klasės yra pastatę kandidatais teisėją bankininkai
šeimininkauja, ug
Pankeną į majorus ir Harriet
atsistatydinęs dėlto, kad bur “Lietuva, tėvyne musų, tu did riausybės galią ir didina komen Jisai buvo vejamas kartu su ki mokinė atvyko po trečios, buvo J.
Stanton B'latch’ą į kontrolierius. niakuriams moka nuo $113 iki
vyrių
žeme
”
,
reikėtų
giedot:
milicininko
stumdoma
ir
kuo

žuazinės partijos, įeinančios
dantų savivaliavimą, slegia liau tais mokiniais nuo gimnazijos
$144 mėnesiui. Fordo alga breikmonams $235, kuomet bankinin
į koaliciją, ypatingai demo “Lietuva, tėvyne musų, tu kuni dies inicijatyvą. štai delko so iki Vilniaus gatvei. ’Beto žegz met užgiedota imnas varoma ša
Paskutinėj
demons
t
raci
j
o
j
lin
ir
mušama
keliais.
Taip
ve

gų
ir
žydų
žeme!
”
cialdemokratai
smerkia
karo
stoduinis liudija,- kad jisai matęs
kai mokėjo ' nuo $117 iki $127
kratai, norėjo “praplėsti”
Perline
prieš
reakciją
ir
už
Vo

kaip lenkų studentai ir mokiniai jama bėgo iki savo namų Jurgio
mėnesiui.
valdžią į dešinę pusę, pri
kiečių
republiką,
kurią
surengė
stovėdami
ties
gimnazijos
duri

prospekte.
z
VALDŽIA
Ant Detroito, Toledos ir fron
Karo stovis gali būt pateisin
imant į ją augščiaus pami SOCIALISTINĖ
sociallistų
partijos
ir
ainatinės
(Daugiaus
bus)
THUERINGINE.
tono gelžkelio nebūva jokio virš
tas, kuomet eina karas arba bent mis, da imną nepradėjus giedo
nėtąją “liaudies partiją”,
sąjungos,
dalyvavo
suvirs
50,000
laikio. Kada darbininkas išdirba
kuomet yra rengiamasi prie ka,- ti, reiškė nekantrumo, švilpavo
Žmonių.
Baisus
masiniai
susirin

šitam jų norui jau buvo pri Bėrimo “Freiheit” praneša, •ro. Bet Lietuva ir nekariauja ir ir mėgino pulti lietuvių moki
savo 208 valandas per mėnesį,
kimai
buvo
taipgi
laikomi
visoj
tarę ir socialdemokratų did- kad Vokietijos provincijos Thu- nesirengia kariauti. Karo stovis nius jau tuomet.
tai jis atleidžiama iki sekamo
NUOSTABUS ŽMOGAUS
Vokietijoj.
mėnesio pirmos.
STIPRUMAS.
žiumiečių vadai: partijos eringeno landtagas (seimas) pa tenai yra tiktai priedanga silp
Vytautas
Kairiūkštis,
lietuvių
Traukinių tvarkrašty tarp De
suvažiavime, kuris nesenai skyrė grynai socialistinę vald nos ir negabios valdžios despo gimnazijos mokytojas liudija,
įvyko Goerlitz’e, jie prave žią, susidedančią iš sekamų žmor tizmui. Lietuvos valdžia, saky kad jisai pats nebuvo nukentė Kauno “Lietuvoj” skaitome Harry W. Laidler, Tarpkolegi- troito ir Bainbridge, O., 280 my
sime, neįstengia argumentais
jines Soc. Draugijos sekretorius, lių, naujoji valdyba numušė dvi
šitokią žinutę.
dė nutarimą, kad socialde
jęs,
bet
kuomet
giedančius
imną
sumušti savo oponentų kritiką,
Rugpjūčio men. 21 d. Panemu neseniai sugrįžęs iš trimėnesinės valandas nuo laiko. Fordas taip
“
Ilermann
(Nepriklausomo

mokinius milicininkai mušė išil
mokratai neatsisakys daly
gi konfiskavo keturis privati
sios Socialdemokratų Partijos tad ji, pasinaudodama karo sto gai Jurgio prosp. varė, jisai nėly pasibaigus vieno vakaro, kelionės po Europą pasakoja,
vauti valdžioje, jeigu net bus
viu, užima jiems burną — su
vaidinimui, stipruolis Aleksan kad Europoj dar vis atjaučiama nius vagonus, priklausiusius ofiatstovas) — vidaus reik, miįsukęs
šonan
pamatė
kai
vienas
reikalo įtraukti į ją Stinnes’o nisteriu; Greil (Neprikl. So stabdo jų laikraščius arba iš
dras Suchorovas atliko scenoje karo smūgis ir nedarbas yra vi cialams ir pataisę juos visuome
milicininkų
smarkiai
puolė
pir

nei vartoti.
partijos atstovus.
apšvietus mi- braukia nepatinkamus jai straip myn ir mušdamas šautuvo buo- keletą sunkiosios atletikos mė sur, bet darbininkų darbuotė
ciald. Par.)
Jei tiek galima buvo padaryti
ginimų, labai tuo stebindamas tarpsta kuo geriausiai.
Bet prieš tokį socialdemo nisteriu; llartmann (Socialde snius laikraščiuose, uždaro susi že parbloškė keturias
pensu gelžkelių, kuris buvo visų al
rinkimus, sukiša žmones į kalė
publiką, būtent: a) išlaikė ant
kratų didžiumiečių nusista mokratų Partijos atst.) — fi jimą
kias
merginas
kurios
sugriuvo
ir t. t.
siausiai sunaikintas, tai galima
krutinės 12 pūdų priekalą, ant
Belgijos konservatinės kleri numanyti, kokią naudą šalis tu
tymą pakelė griežtą protes nansų ministeriu; Froehlich , šitokiomis priemonėmis Lie viena ant kitos
kurio trys vyrai smarkiai kalė
tą darbininkų minios, ir par (Soc. Par.) ūkio ministeriu tuvos valdžia tikisi atsilaikyti Jisai matė taip-gi, kaip yier geležį b) išlaikė akmenų sųn- kalų ir liberalų partijos yra su rėtų prašalindama Wall-gatvio
Von Brandesteiu (Soc. P.) —
sirūpinę, kad soęialistai negautų
prieš liaudį. Mat, ji iš Rusijos nas milįciiūnkų minioje varė kurną nuo 20
tijos centras buvo privers teisingumo ministeriu.
40 pūdų, ku viršaus tokiais reikalavimais, kontrolę nuo didesniųjų gelžke
priešais save verkiančią lictuvai
pavyzdžio
mato,
kad
net
sau
ja

tas, ažuot dėjęsis su “liau
riuos daužė trys vyrai sunkiais kaip gelžkelių, kasyklų, elektri lių. Bet bankininkai kontroliuo
“Be to dar buvo išrinkti
tę kursistę beveik iki žandarų
dies partija”, kreiptis į ne kaipo valstybės sekretoriai: le visiems žmonėms neapkenčia gatvės visą laiką ją- bardamas: geležiniais kūjais; c) buvo ap nės pajiegos ir apdraudos suvi- ja gelžkelius dėlto, kad jiems
despotų gali ilgokai valdyt
juostas stora geležine šina, ku suomenijimas, militarizmo su priklauso Republikonų ir Demo
priklausomuosius socialde Brill (Nepr. Soc. P.), Bieligk mų
kratų partijos ir dėlto, kad jiems
šalį, jeigu žmonės neturi lais “czego naiunyslnid krzyczysz” rią juosė 10 vyrų; d) vienu
(Nepr.
Soc.
P.)
ir
Renner
siaurinimas,
senatvės
ir
ligos
ir
vis
ją
stumdė.
mokratus ir kviesti juos
vės.
kumščio trenkimu sudaužė 6 sv. apdrauda. Bešališkai iš šalies priklauso Susivienijusi Spauda
į(Soc.
P.).
”
stot į valdžią. PastariemBet kuomet mes, kartu su Lie
akmenį; e) vienu trenkimu su žiūrintiems atrodo, kad socialis ir visi kapitalistų dienraščiai.
Zosė.
Mikalauckaitė
V.
kl.
mo

siems atsisakius, valdžia ta Į Thueringeno valdžią tuo bu- tuvos socialdemokratais, protes
kinė pradėjus giedoti imną bu daužyta trys plytos ant stipruo tai turėsią didelius laimėjimus.
du-įeina
du
ministeriai
iš
nepri

Forest Luther iš Cimarrono,
tuojame
prieš
tuos
bolševikiškų
po sudaryta iš tų pačių tri
lio galvos.
vo
draug
su
kitais
lietuviais
ve

socialdemokratų, diktatorių pamėgdžiotojus, tai
Kansaso valstijoj, neseniai pa
Šis nepaprastų jęgų vyras
jų partijų, kurios jau pirma klausomųjų
jama
ir
mušama,
Bėgdama^
ji
trys minis toriai iš socialdemo vištagalviai iš “Draugo” redak
Andrę Marty, vyriausia fran- siuntė į Kansas City tris vagoAleksandras Suchorovas 28 m.
dalyvavo koalicijoje.
matė,
kaip
tūlas
asmuo
gražiai
kratų partijos, du valstybės sek cijos drįsta, kvaksėti, jogei mes
apsirėdęs vijo lietuvius mušdar amž. yra rusas, kilęs iš Vladimi ęuzų torpedinio huvelio Le Prolt simokėti už nuvežimą, kelio g<aNepriklausomieji socialde retoriai iš nepriklausomųjų so esą “pųsiau-bolševikai”!
mas pagaliu; jisai sudavė kele- ro miesto; prieš karą dalyvavęs inžinierius, pasmerktas 15- metų
mokratai tečiaus, nors nesu- cialdemokratų ir vienas valstyfii kartų ii* JMikalnuckaistei iper cirkuose ir pasižymėjęs sunkio kalėjimo kaipo maišto vadus pundus, tai jis iš savo kišeniaus
sekietori iib iŠ fcioci;iol< 111.tikdąini tuo tarpu eiti į valKIR TAVO O ALIS?
sios atletikos runktinSse. Priusi- Juodosę Jurose 1919 m., tapo ijšYra apskaityta, kad viaas ši nugarą ir koją; Jaękevičaite g-a,- dėjus didžiajam Europos kąrui rinktus Paryžųiua miesto tary turėjo primokėti dar po 00c to
džią, pasižadėjo remti ją tų partijos.
vusi nuo jo per ranka ir nuga- pateko vokiečių nelaisvėn, pas bos nariu. Marty technikiniai pa nui.
šitas
valdžios
sudarymas
yra
tos
šalies
turtas
iš
$88,500,000
tiek, kiek ji stengsis įvykin
rą. Jas aplenkęs bėgo toliau ir
įdomus tuo, kad Thueringeno 1900 m. padidėjo iki $500,000,1K vis dar esamu avinų, kurie
ti reformą mokesčių siste landtage (seime) socialdemokra 000,000 1920 ip., arba iš viduti mušė kitus. Mikąlauckąitė ga.yo kiau iš ten pasiliuosayęs grįžda kėlė maištą, ątsisakydamas yra “patriotais”. Nenuostabu,
moje (apkraudama dides tai neturi didžiumos). Abi so nės $5,775 sumos pripuolamos keletą kartų ir per veidą nuo mas pro Lietuvą apsigyveno Pa klausytį savo viršininko^ kuomet kad žemdiK’bystinė^ valstijos yra
nemunėlio apylinkėj, kaip sam tas liepė jam. šauti į bolševikus,
niais n
cialdemokratų partijos turi ja- šeimynai iš penkių asmenų 19,00 kokio tai kariškai apsirėdžįusio dininkas ir jau antri metai, kaip kontroliavusius rusų laivus Juo “perdėm” republikoniškomis.
asmens. tJi dar j mulė atsigrįžu
?me 22: atstovu,1 o visos. buržua m^'iki $28i500' šeimynai 1920 m.
sius) p!
si/ /kaip koltas; milicininkų tarnauja, stebinamas vietos dose Jurose. Marty rinkimuose
zinės
purtii°
s
turi
ijkartu
26
at

O
bet
didelės
turtų
gamintojų
jitlo monarchijos šalininkų.
stumdė ii’ tampė p. Viskantaįtę. gyventojus nępaprastų stiprumu buvo komunistų partijos kandi
stovus.
Bet
landtage
randasi
da
minios
nuomuoja
butus
ir
dirba
ūkės -darbuose. Gyvendamas datu, bet jį parėmė vidutiniai
DK. A. MONTVID
Ačiū tam, nau jamjam V o
ir 6 komuidstąi. <luo budu nuo pas kitus, priklauso nuo namų
Mokytojas St.1 Kairiūkštis at jau antri metai šioj apylinkėj socialistai ir liberalų grupe, var Uetavia Gydytoja* ir Chirergai
kabinę
komunistų taktikos priklausė,' ar savininkų ir darbdavių, norėda
VwVidos: nuo 10 iki 12 ryto.
didelė: [valdžia pateks į socialdemofcra- mi turėti šiokį tokį gyvenimą ėjęs 4 v. 20 m. į pamokas buyo patraukę į save gyventoją sim dinama socialistais radikalais,
Telephone Central 8862
neįleistas stovinčių prie durų patiją kaip stipruolis ir kaip ga kurie iš tikrųjų yra vidu.tiniš1Š24 Wabansia Avė.
;tu '.raukas,Su: 1 buržuaziniu par- vergijai panašios- tarnybos}for- milicininkų. Anapus durų jis pa- na padorus žmogus/
. kesni ir už vidutiniuosius sočiaValandos: nuo 6 iki 8 vątog
Rezidencijos tel. Kedzia 7715
matęsl'mokinę' Rimšaitę Eleonom
Stasys Meilus/. Jistus,

trininkus” (nepriklausomuosius
socialdemokratus).
Pasirodo tuo budu, kad gyve-»
nimas nesiskaito su komunistų
“principais”. Liežuviu malti vi
sokias nesąmones apie socialde
mokratų “judėšystę” yra labai
lengvas dalykas (tą ir Jukelis su
Dėdele moka!); bet aplinkybės
kartais taip susideda, kad pri-

Įvairios Pastabos.

Nauja Vokietijos
valdžia.

Įvairenybės.

15 smuklių

CH1CAG0S
ŽINIOS

uždarė.

Užvakar uždarė Chicagoj
penkioliką visokios rųšies smuk
lių, kuriose sugavo pardavinė
jant nelegalį skystimėlį.

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA

Atdara suka
toj iki G vai
vakaro.

Aukštos rūšies siutai Iš Hart
Schaffner & Marx ir kitų vado
vaujami) iS<Hrbajų.
Tik pamislykit, gauti šalyj
įžymiausias Ura-

trumpas ir parankus kelias namon daslgauti .

LITUANIA
Lapkr. 2
ESTONIA ....... Lapkr. 23
LATVIA ........... Lapkr. 9
JPOLONIA......... Gruod. 7
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

)anas žemiau kainos.
langelis šių puikių siutų yra 2-jų

celinių — šis

padvigubins

siuto

aikymą ir ekstra nereikalaujame.
Ateikit ir pažiūrėkit tikrų vertę

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams

$45, $50 Ir $60 vertės; mieros 34
iki 46 vyrams ir
€^2Q 7K

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieete.

fv

vaikams po

Kiekvienas ūkininkas
turi
Trys žmogvagiai buvo už
prigulėti prie tam tikrų drau puolę Josephinę Barone, 16
gijų—augintojų asociacijų, jei metų amžiaus, gyvenančią ]>o
gu jis nori, kad jo produktai num. 1117 Milton avė., bet ji
pasiektų marketus. Jeigu ku nai iš jų ištruko, gerai juos
ris ūkininkas atsisako prisira prispardydama ir jų žandus iš
šyti prie šių organizacijų, tai daužydama.
kada jam reikia savo produk
tai marketan vežti, jam pa pra
Bučkis nelygus bučkiui.
šius vagonų, jis gauna nuo ge
Niekados nebučiuokite mech
ležinkelių viršininkų praneši aniškai.
mą, kad jie dabar neturi tuščių
Mrs. Mariem Miller, 4878
ir jokiu budu negali apsiimti jo Mangolia avė., prašydama per
produktus ir''•ketau nuvežti. siskyrimo pasisakė
teisėjui,
Nes geležinkelių savininkai ei kad jos vyras prisipažinęs jai
na išvien su šiom augintojų įsimylėjęs į kitą moterį — Floasociacijom.
rence Taylor.
šių asociacijų
svarbiausi®
—Ar ji gražesnė už mane?—
tikslas, tai nustatyti ūkinin paklausus jinai.
kams produktų kainas. Kada
— Labai klystate, jus daug
jos jau nustato kainas, produk gražesnė už ją, — atsakė jis.
tai eina į 'Irusių rankas. Jie
— Ar ji jus labiau užinteatsiėmę savrbiausią pelno dalį, resuoja?—paklausus jinai.
perleidžia produktus visokiems
—Visai klystate taip many
spekuliantams, .'šitie taipgi at damos, jūsų asmenyje daug
siėmę nemažą pelno daUį, ir daugiau rimtumo—atsakė jis.
gi perleidžia produktus vertel
—Tai jos bučkiai—prisipaži
goms—valgomų daiktų krau- nęs jai jos vyras.
tuvninkams, kurie jau pardavi
— Jūsų bučkiai visądos prie
nėja produktus tiesiai žmo dermi ngi, be gyvumo ir nesal
nėms.
dus. Gi jos, tai kas kita; vi
Ir kaip visokioms pelnaudait- sados virpanti pilnu gyvumu
doms beatsiimant sau pelną, ir daug saldesni—pridūręs jis
produktų kainos pakįla nežmo
niškai, net nuo 800 iki 1000
Teisėjas <hive Mrs. Miller
nuošimčių. Todėl, pasak jo, persiskyrimą ir $100. menesiui
kolei šitie pelnagaudos nebus jos užlaikymui.
pažaboti, tai negalima nei no
rėti, kad pragyvenimas atpig-

Jo tėvas, M. Szolny, pasakė
policijai, kad jis savo vaiko
mirties priežasties nežinąs. Tik
tiek sakė, kad jo vaikas daug
Raitydavęs apie pirmiau rastus
panašiai pakartus vaikus.
Duos paskutinį “batų palaižy

Vakar pranešta, kad šešiasde
šimt tuksiančių ištikimų savo
‘‘vištai” lenkų organizacijų na
rių prisidės prie Kolumbus Vy
čių parodoje maršalo F oš pa
gerbti. Sakoma, kad jie nori
savo geradariui už suteiktas jų
tėvynei “malones” nuo viršū
nių plaukų iki kulnų nužemin
tai “pasiklonioti”.
Nepaprastas

OVERKOTU!

Su kiekvienu vyrišku overkotu už
$20 ar aukščiau, duosime visiškai
veltui užsidėdami vilaginis kalnierius.
.1

( Dienomis:

Canal

8110 arba 857
Naktimis r Drezel
__
958 - Drovar 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAJL.I 9—19 ryto ir 8—P vai vak.

A.SHUSHO
AIUŠERIA

Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu pho
nographų ir rakandų išdirbysčių.

Turiu patyrimų
moterų ligose; rū
pestingai
prižiu
rtu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
10929 8. State SI
Chicago, UI.

Puikus ulsterettes su dideliu ulster kalnierium; double breast
stailo; užpakalyj diržas, arba ap
linkui; mėlyni, rudi arba žali ar
ba geriausi šildytojai ir gražiausi
overkotai; miera 34 iki 44 (su
veltui vilaginiu kainierium) už
VYRAMS $35 DVEJŲ KELNIŲ
SIUTAI $21

DR. CHARLES SEGAL

Vaikinams puikus double breasted
modelio; taipgi labiau konservativio stailo; audeklas ir spalvos
kiekvienam patinkamas; micros
nuo 31 iki 46 taipgi yra ir dužų,
vertės iki $35
€91

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
1729 So. Ashland Ave^ 2 lubos
Chicago, Illinois.

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant
10 metų, šių phonographų reguliarė kaina nuo

Specialistas džiovos

$125 iki $150
Tik 50.0 phonogrophų su tokia kaina.

1,000 motery ir mergaičių skrybėlių po $3.00

nės kainos.

liais,

turban,

Yra

nulinkusiais bry

atverstais bryliais ir

Matcriolas

panne

velveto,

Lyon velveto ir gražaus kombinuoto

*

**

.i

i

Leader Furniture and Phonograph Co,

velveto, taipgi embroideriuotas. Spal

1020 S. Halsted St., Chicago, III.

vos, chinese mėlynos, rudos; juodos;

franeuziškos mėlynos, a henna

u. 1 >

VELTUI

matroiVškų skrybėlių apvadžiotos ostrich.

į/

J t i

Jūsų pririnkime iš 24 rekordų, 500 plieno Ifri TIII
adatų, taipgi deimanto adata su kiekvienu VrO
phonographų. Ateikite pas mus ir mes
parodysime gražiausių phonographų|. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo». ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

Naujausios, puikiausios, daug dides

I

ir tt,

Moteriikų, Vyrilkų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki
5 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vaL po pis*.
Telefoną* Drexei 8880

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedalioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

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

vertės iki $G ir $7 po
Tai. Amtin 787

Nauji ir Antrarankiai

Cash Registeriai.
Registeriai pardavimui lengvomis mėnesinėmis mokestimis, be palukų. Didelis numušimas daromas ant senų
registerių.
Kiekvienas registoris parduodamas su rašyta gvarantij’a
ant dugno Cach Rcgisterio, pasirašyta The National Cash
Register Company.
Mes turime visas reikalingas reikmenis Cash Registeriams.
,
Pašaukit musų taisymo departamentą, jei jūsų registeris
reikalauja pataisymo.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY,

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUBAI

172 N. Michigant Avė.,
Phone Randolph 4600

» .

Tarpe Randolph ir Lake Sts.
Vienatinis ofisas Chicagoj.

■ Rusiškos ir Turkiškos Vanos (
3 12th STREET
Tel. Kedzie 8902

UNION

>437

Valandos: 8—12 kasdieną ir 8—9
vakare iiskiriant nedildieniua.

DR. M. STAPUL1ONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 ’Emcrald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
2 iki 8 vak.
731 W. 18-ta gat
Tel.) Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 Be. Halsted StM Chicago, XII.
kampas 18th St.
Valandeai 9—12 ryto ir 1—9 yak.
Phone Canal 257

Dr. Maurice Kahn
Persikėlė j savo rezidenciją Tel.: Yards 994. Nakti
mis ir nedėliomis po pietų tel.: Oakland 1294
4631 So. Ashland Avė.

TRADES LABEL COUNCIL

Kųtik sugrįžo ii Californijos ir
▼U tęs savo praktikavimų pe No.
1208 W. Earrisou SU

Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
2418 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak,
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų
Chkago, III.

8514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ave^
CHICAGO, ILL.

ANT SAVO LAIŠKŲ, PLAKATŲ IR
KITŲ SPAUZDINIŲ PRIVALĖTŲ
TURĖTI ŠITA UNIJOS ŽENKLĄ

DR. MARTA
D0WIATT—SASS.

DR. P. ŠIMAITIS

5

Ofiso vai.: nuo 8 vai. iki 10 ryte; nuo 1 iki 8 ir nuo
7 iki 9 vai. vakaro.

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dantistas
16801 So. Michlgau Av., Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Mae 1 pe pietų iki 9 vakare.

TeL Monro® 2804 1

DR. W. F. KALISZ

užderūjimas.

John Hackcr, Troy mieste
lio, Illinois, ūkininkas pranešė,
kad jis praeitą pavasarį sal
džiųjų dobilų už $100 pasėjęs
ir dabar išrinkęs iš jų $12,000.
Sakoma, tai buvęs gerrausis
dobilų užderėjimas visame WiU
paviete. Jis turėjo jais užsėjęs
dešimtį akrų žemęs plotą.

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES
UNIJOS
ŽENKLAS

čekiuos visus graražius.

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE
S P AUS T U VE AM E RI k OJE

Kad apsisaugojus nuo pikitadarią, policija' nusprendė suor
ganizuoti tam tikrus ; komitetus
ir ‘ priversti kiekvieno igaražio
savininką kas dien raportuoti
policijai automobilių pumierius
ir “laisnius”. Sako, kad tik
tokiu budu galiųia sumažinti
Chicagoi automobiliu vocima?.!

Pertiklli nuo 8412 So. Halstod St.
po No. 8818 So. Halsted St.
Merai lietuviams iinomas per 22
meta kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgas Ir akuierts.
Gydė aftrtas ir ehreoilkas ligas,
vyra, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1825 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS) Nm 1H—1B platu,
ir nue 6 iki 8 vai. vakarais.

15a s Metinis Išpardavimas

RIUS SU KIEKVIENU

Rado pakartą vaiką.

Bado daržinėj virve
kaklo jiakartą 13 metų anų
žiaus vaiką, Anthony Szolny,
gyvenusį po num. 4716 S. Lin
coln gat. Tai yra jau trečia
panaši auka bėgyje kelių savai-

U RUSUOS

VELTUI! VILAGINIS KALNIE-

VYRIŠKI OVERKOTAI

žmogvagių.

n

Tiesi kelionė i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Į PILIAVĄ.
Lenkų juostą (KorldoLietuviai važiuodami | Piliavą, iaplenkia
_
rą) ir privalo Urėti tiktai lietuvišką pasportąj
’ j: jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
n žigu
ir Liepojum,
o dol Lietuvių tat
susinešim© su 1Hamburgu,, Du
____
_
__

Stora moteriškė.

Praeitą utarninką teko ma
tyt 47-os gatvės gatvekaryj ne
Ve kame pragyvenimo brangupaprasto storumo moteriškę.
. mo priežastis.
Suole, kur pilnai pakanka vie
R tiesei! J. Poole, pnozyveni tos dviem žmonėm sčdeti, ji
nio brangumą tyrinėti komisi viena vos išsiteko. Pasažicriai,
jos sekretorius, kuris tuo tiks įlipę į galvekarį ir matydami
lu nesenai apvažiavo Jungtines iš tolo, kad viena moteris sėdi,
kiekvienas skubinosi, kad gar
yra ptgiausis pragyvenimas.
vus atsisėsti, bet kad arčiau
Pragyvenimo brangumo prie prieina ir pamato, kad mote
žastis, pasak jo, ve kame. Ūki riške viena vos vos išsitenka
ninkai užaugina pakankama suole, tai tik j kits kitą pasi
produktų kasmet, ir jie juos žiūri ir šyptelėję eina toliau
laibai pigiai parduoda. Ir pra jieškodaini sau vietos.
gyvenimas butų labai pigus,
—Grinius.
jeigu tie produktai neitų per
visokios rųšies pelnagaudų ran- Mergaitė atsigynė nuo trijų

nfw york.ny

o nno/\Dxvw

^’DR.HERZMAN'^l

Specialumait Moterų ligos ir Chirnrgija.
1145 MILWAUKEffi AVĖ.

I
Specialistas Ligy

CHICAGO.

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
Sj;s,^kas gydyma3 su wo1-

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
i. ,
Novako Vaistinė
(
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:80 P, M.
Telephone: Car.al 464
1 "■' ,i|>!w,vyi;i|i|!I I"II

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vkl.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

e.imi

STREIKAS
UŽBAIGTAS
<1 ■
'•
'
>.
< '■

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kuiną stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892 Chicago, III.

DRABUŽIAL

t

Vyrams, vaikinams Ir vaikams
Mos ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiajue savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turim© puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno klšenlui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augičiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras
ned. iki 6

S. GORDON,
1415 S. Halsted
Phonai Ganai 247

iki 9

NAUJIENOS, Chicago. III

R

Pėtnyčia, Spalio 28 d., 1921
4

Lietuviu Rateliuose
Tinkamos vakarams salės
reikalu.

Pranešimai

PRANEŠIMAI.

I REIKIA DARBININKŲ

Žydų Socialistų * Dainuoju m ios ios
VIHŲ III MOTERŲ
Draugijos koncertas. — Ateinančio i
lapkričio men. 13 dieną žydų Sočia-;
lįstų Dainuojamoji Draugija ruošia
REIKIA PATYRUSIŲ MAI
didelį koncertą Aryan Grotto Tąmple
Chicagos Lietuvių Darbininkų teatre, Wnbash Avė. ir 8-ta gatvė. ŠU lopytojų — vyrų ar moterų.
Tojee draugijoj spiečiasi geriausios
Atsišaukit
Tarybos konferenciją įvyks ne- T°j
• /-I
J f -.1 11 žydų daininkų jiogos, tatai jos konM. S. GOLBERG,
(tėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. certai visados turi geriausio pasise
1508 Nevvberry Avė.
ryto, Meldažio sevtaineje, 2242 kimo. —

Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS,
ant saliuno 120 m. Nash automobilius,
10,000 mylių važiuotas. Taipgi par-1 yra 4 kambarių pragyvenimui.
duodu geležinę šėpą, 800 svarų sun Randos $30.00, 5 metų lysas.
kumo. Parduosiu greitai ir pigiai.
. 3759 VVallace St.
Atsišaukite
3601 S. Lowe Avė.,
Tel. Yards 1833.
PARDAVIMUI SALIUNAS VISOkių tautų kolonijoj. Biznis nuo se
PARDAVIMUI TROKAS, TINKĄS nai išdirbtas, prie dirbtuvių,
Prievisokiam bizniui: grosernei, bučernei žastji patirsite ant vietos.
ir tt. uždaryta body ir užrakinamas.
Atsišaukite
Geri tajeriai. Parduosiu pigiai —
2819 W. 38th St.
kaip ir už dyką.
Tel.: Lafayette 7497
1006 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
EXTRA, NEPAPRASTAS PASIUlymas, pardavimui 3 aukštų muro na
mas, didelė krautuvė; karštas vanduo,
elektra, gasas, cementuotas skiepas,
dviems automobiliams garadžius. Ga
lite matyt kasdieną.
Atsišaukite,
2222 W. 21st St.

Naujienų 249 numery įdėto
straipsniolio apie Birutes vaka
rų autorius vienoj notoj paste
PARDAVIMUI NAMAS SU SAliunu
arba atskirai.
Pardavimo
bi:
priežastis,
savininkas
neteko
laisnių.
VVest 23 Place.
i
■
Town of Lake. — Gvardija D. L.
“šis Birutes vakaras dar
Parduosiu pigiai.
Pirkėjas galės
Draugijos ir kuopos priklau K. Vytauto No. 1 laikis savo susi
gauti laisnį. Prie namo randasi sve
kartą parodė, kati vaidini
rinkimą nedėlioj spalio 30, 2 vai. po
tainė ir garadžius. Parduosiu grei
sančios arba norinčios priklausy pietų
šv. Kryžiaus parap. salėj. Visi
mams ar koncertams Pulastai, nes nenoriu uždarytą laiktyt.
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite nariai būtinai susirinkite, svarbu.
PARDAVIMUI SALIUNAS Joe
Neffas, 1500 S. 49th Avė., Ci
VYRŲ
kio daržine absoliučiai ne
— Rešt. W. Sharka.
išrinkti atstovus į konferenciją
geroj vietoj, arti dirbtuvių; cero, 111.
tinka.
Jokios akustikos.
VYRŲ REIKIA. GALI PA(po vieną atstovą nuo kiekvienų
biznis išdirbtas per daugelį me
L. D. L. D. 19 kp. susirinkimas daryt $10 į dieną. Gera proga
Penktoj šeštoj eilėj vos be
PARDAVIMUI NAUJAS KAMPL
50 narių arba dalies) ir prisi įvyks nedėliojo spalio 30 d. 11 vai.
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- tų. Atsišaukite
nis muro namas, 4 pagyvenimų, furgali sugaudyti žodžius nuo
dėt prie to didelio judėjimo, ku ryto, “Naujienų” name. Visi nariai vyrui turinčiam $300 kapitalo, dos rakandai, turi būt parduoti už bi4300 S. Wood St.
nace apšildomas, gražioj south Bai
pagrindų”.
meldžiami atsilankyti, nes yra svar- įPiniorni nimcriic
Pntvrimnsi Ro lę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
vietoj. Parduosiu pigiai, arba
dės
biu reikalų, bus rinkimai Pildomojo I im£aj saugus. 1 atyiimas ne tas, valgomajam kambariui setas,
mainysiu ant farmos, arba mažesnio
Ištiesų, lietuviai neturi nė riam vadovauja Lietuvių Darbi j Komiteto;
taipgi bus dalinamos kny- reikalingas. Kreipkitės, 105 N. miegruimio setas, kaurai, davenport,
PARDAVIMUI SALIUNAS LA- namo.
vienos tinkamos salės savo va ninkų Taryba.
etc. Parduosime ant syk, arba atski bai geroj vietoj, maišytų tautų apgy
, gos, da ir už pereitus metus.
Atsišaukite:
Clark
St.,
Room
525.
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi ventoj.
— A. F. Kazlauskas.
karams. Tinkamą salę jie gali Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,
Priežastis pardavimo; išvaSZEMET & LUCAS,
anas ir didelis, dubeltavų
springsų įjuoju į Lietuva,
ubellnvų spnnęsų
4217 Archer Avė.
gaut nebent vidurmiesty, bet
REIKIA AGENTŲ, PILNAM phonographas su irekordais Ir dai- Atsišaukite
A. L. T. Sandaros 25 kuopos extra
ten reikia užmokėti keli šimtai susirinkimas bus pėtnyčioj, Spalio
laikui ai’ atliekamam. Komišinas manto atada, 1922 So. Kedzie Avė.
2501 W. 46th St.
PARDAVIMUI FARMA, PUIKIOJ
vietoj
nrie ChieacfOR žemė pirmos kledolerių, vadinas, salės savinin 28 d., 816 W. 31 St. Raymond Chapel
ir alga. Dideli pinigai ir proga TURTU PARDUOTI 6 KAMBARIŲ
sos. prikąuno prie Chfcagos. su gvvusvet. 8 v. v. Turim balsuot Sandaros
kam atiduoti visą vakaro pel Centro valdybos viršininkus, taingi J IEŠKAU SAVO ŠVOGERIO AN- teisingam žmogui. Kreipkitės.
PARDAVIMUI SALIUNAS. PAR- liais. Priežsatis nardavavimo, senat
rakandus. Pardavimo priežastis ap
tano
Karvelio,
Kauno
rėti.,
Utenos
davimo
priežastis — savininkas sun vė arba išmainysiu ant namo.
ną, o kartais dar ir iš savo ki pagaminti įnešimų Sandaros seimui ir apskr., Anykščių miestelio. 5 me Rni. 1103 — 79 W. Monroe St. leidžiu miestą. Pirkęs rakandus, kiai serga,
o moteris nesupranta biz
Atsišaukite
galės pasilikt tame pat flate. Remiu
svarbiu reikalų atlikti.
tai
atgal,
gyveno
So.
Omaha,
Nebr.
šenes reikia pridėt. Tat reikia daugiau
nio
ir
negali
su
svetimtaučiais
susi

PETRULEVJčIA,
$30.00.
Subatoj, Spalio 29 <1. Sandaros 25 Malonės atsišaukti, arba žinanti teik
kalbėtu
VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI Į Di
MURPHY,
būtinai lietuviams pasirūpinti kuopa rengia šeimyniška vakarėlį po sis
3344
So. Emerald Avė.
pranešti aderesu.
Atsišaukite greitai. ‘
delę Tnxi kompaniją. Uždarbis $100
4210
S.
Albany
Avė.
No.
881
W.
33
Place,
Fellovvship
sve.
įsitaisyt tinkamą savo salę. Ir tainėje. — Nikodemui Krukaniui iširi-1
KLEMENSAS STRAT.A,
1755 W. 18th St.^
iki $150 į savaitę, nuolatinis darbas.
Tel. Lafayette 2755.
PARDAVIMUI 2 AUGšTŲ NAU2400
Grand
Avė.,
Sioux
City,
Iowa.
Išmokinsime viską. $300 kapitalo
tuo jau rūpinamos.
(stuves ir pf>. Damijonaičiams priėmi
Jas namas ru krautuve <lol duonkepradėsi biznį. Buk pats bosu. Ateik
PARDAVIMUI SALIUNAS. pvklos. BnVhtnn Parke. Tvotas kam
Damijonaitis ką tik sugrįžo iš
Bridgeporto kolonijas lietu mą.
JIEšKAU SAVO DĖDĖS JUOZO šianden prisirengęs dirbti. Atsišau- PARDAVIMUI
,----------- 4 - , KAMBARIŲ
---- ------- • Geras biznis ir pigiai parduosiu, pinis 39x129 G kambariai ant aukšto,
Lietuvos. Vakarėlio pradžia 9 v. v. Varnaičio
ir Juozo Klimo, kurie se kitę 82 W. Washington St., Room 525. rakandai gerame stovyje beveik nauviai gyvai atjausdami tą rei Visus kviečia
Valdyba.
ji, visus arba atskirai.
Taipgi gali vyras mirė, moteris negali da krautuvė ir 2 Vanybariai ant ni m o
nai gyvena Amerikoj. Paeina Alvi-( ,
aukšto. Garu Šildoma. Kaina $22,000.
kalą, pasitarę tarp savęs įkūrė
to valsč., Vaičlauškių kaimo. Karr
____________
MAŠINISTAI _______
PILNAI PATYRĘ paimti ir kambarius.
$7000 pinigais, o k’tus ifimoVeiimais.
ryt
biznio.
Kreipkitės
telefonu
:
tam tikra bendrovę nuosavai DIDELI DEBATAI, Pro f. Srott žinote apie juos praneškite, nes yra jsralj užsitikrint gera interesą už Atsišaukite
F. Wozniak 2703 West 47 St., Phonc
AL. JURGUTAVIČIA
Nearing prieš Prof. Earl Dean Ho- laiškas iš Lietuvos.
I $2.500,. pasekmingoj išdirbystės kom-i
Canal 363.
Lafayette 4607.
Lietuvių Salei statyti. Bendro- warda, Nedėlioj, Spalio 30. 2:30 vai.
F. VAITIEKAITIS,
panijoi, patentuoto patraukiančio da- Į
3213 S. Lime St., 2 augštas
Chicago, III. Ivko, kurį kiekvienas naudoja. Privėn prisidėjo jau apie trisde po pietų, Ashland (Boukvard) Audi- 1827 S. Halsted St.,
toriume. kampas So. Ashland Blvd. ir
duokit kvalifikacijas smulkmeniškai.
PARDAVIMUI SALIUNAS PARDAVIMUI n>am^s, APRA
šimt įvairaus krypsnio draugi W. Van Buren g-vė.
mainysiu ant mažesnio namo arba
Atsišaukite tik laišku. Adresas 424,
geroj vietoj, visokių tautų ap ent
Debatuo jama Klausi mas:
geros farmoR, kur netoli miesto.
jų. Sudėję tani tikra sumą
Naujienos.
“Ar vadžios aparatą bei industri
M
iiru namas yra tinkamas įvairiems
gyvento
j.
Pardavimo
priežastis
pinigų iau nupirko tris žemės jos nuosavybę ir administraciją turi
b»zni«ms ant Bridgepo**o. t.nri 5 naĮSTEIGTA NAUDINGA CHICAPARDAVIMUI BUČERNĖ ir patirsite ant vietos.
gvvenjmug įr Storą. Kreipkitės prie
KAM BARIS, GOJ dirbtuvė, išdirbimui naujai pa
lotus Halsted gah’ė.f. priešai paimti darbininkų klesa į savo ran IšSIRENDAVOJA
grosernė
su
namu.
Biznis
išdirb
kas,
idant
ios
Interesus
išlaikius
ir
jaunam,
švariam
vaikinui,
arba
naš

2452
Clybourn
Avė.
savininko.
Mildos Teatrą, ir darbas prade išgelbčjus civilizaciją, nuo susmuki lei. Našlei moteriai kambaris dykai, tentuotų wrench’ių, kuriuos varto ia
M. A. SHIMKUR
kiekvienas mekanikas, automobilio tas nuo seno. Savininkas aplei
dama <lirbti. Bendrovė inkor mo?”
kuri nedirba dirbtuvėj. Vaikinas, kad savininkas, ir mašinistai; siūloma
1800 S. Reoria St.
Cbmago, III.
džia
Chicagą.
Kreipkitės
į
Jžangos
mokesnis,
perkant
biletą
mokėtų
skambint
kokį
muzikali
in

PARDAVIMUI
SALIUNAS,
Phone
Roosevelt
8017
proga
mažiems
investoriams,
kurie
poruota 80 tūkstančiu dolerių, išanksto, 35c. Prie kasos 40c., įskai strumentą. Kambariai garu šildomi
gali apkainuoti pardavojimo galimy- Naujienas num. 423. •
biznis išdirbtas gerai. Atsišau
čarteris jau išimtas ir Šerai par tant karo taksus.
ir tt.
Atsišaukite
I bės Šio įrankio, tapti dalininku. Me- i
PARDUODU FARMAS VISOKIO
5548 Harper Avė.
kite.
. tinis pelnas nuo 25% iki 50% ant in- j
davinėjami (po 10 dolerių Še Biletus galima gaut: Naujienų ofi
didumo
anie Morisville. Mich.
šis
Tel.: Dorchester 9300, 2-os lubos
se. Kurie supranta angų kalba, pri
vestmento. Prie tam, kapitalas bus
PARDAV1MUI GROSERNĖ.
naujas
miestas
randasi
prie
St.
Clair
ras). Reikia tik, kad Chicagos valėtų dalyvauti šiuose debatuosesunnudotas išpildvti orderius ir pas
919 W. 20th St.
nnča. 6 malins i niebia nuo Porth
Biznis ge
lietuviai prisidėtu prie to dar-l
tūmėti nauią pardavimą. Rašykit Lietuvių kolonijoj.
Hnron.
čia vra 6 d|rt>tnvė«». iš kumums, o mos pasiusime snvn atstovą, ras.
bo. imdami bendrovės šėni, ir DIDELIS MASINIS SUSIRINKIMAS
PARDAVIMUI
SALIUNO ?"
vm Will« st Clair
kuris paaiškins smulkmeniškai. Ad
Friends of Soviet Russia Chicagos
tnmnbile
Co..
kurioie dirba U 00
pasistatvsime veikiai nuosava laetuvių Skvrius rengia mnsinj susi-;
. 2242 W. 21 PI.
resas 425 Naujienos.
fixtures,
pigiai.
Kreipkitės.
darbininku ir dirba nilna laiką. To
sale, tokią, kokią norėsime ir rinkimą naudni badaujančių darbinin PARENDAVOJU LYBERTY ! REIKIA PATYRUSIŲ MAŠINTSriai matomi čia gera ateiris tie^s. Įni
J. KRAUSE,
kų Rnsj’oj. Princinialis kalbetolas salę mitingams, vakarams, barta nusipirks žemės šioj aufrtinkėj.
kokia geriausiai tiks spektak bus tik-ka nagri^ęs iš Rusijos WILtų. Žmones, galinti investuot mažai
PARDAVIMUI MAŽA BE918
W.
Madison
St.
Tainvi narduodu In+us Mnrt«vi11e.
liams ir koncertams ir kitiems LIAM Z. FOSTER. Jis tyrinėk) Ru liams ir veselijoms. Kam bus pinigų, pageidaujama. Nuolatinis už kernė su restauracija, labai pi
NorintioH ni^fagnin ŽiHn kreipkitės.
Phone Haymarket3016
siėmimas su gera alga. Didelės įeisuos
daliau
stovi,
todėl
galės
išdėsB.
MATT WAYCTTNčq.
reikalinga,
kreipkitės,
N.
musu kultūriniams reikalams. tvti pinčiai ir teisingai dabartinę So
gos ant investmento.
giai. Gera proga dėl poros be
R. 3,
St. Clair, Mich.
' Rašykit
Proiektuojamos salės naudai vietu Pusi ios pa<lėtį. Beto, Jis yra 3000 So. Union Avė.
kopiu
arba
kas
nori
hindi
room
427 Naujienos
ižvmlausių organizatorių Ame
bendorvė
rengia ateinančio vienas
biznį, 317 E. 115 St., Pu'llman
rikos darbininku iudfiiime.
Jis va
PASIRANDAVOJA VIETA
lapkričio nūn. 13 d. vakarą Idovavo plieno darbininku didi ii strei
REIKIA GERO BUČERIO, 2128.
PARDAVIMUI 100 AKFRTU FARPONO RANDAUNINKO ATIDAI
ką. Jis orera’rizavo W. Virgin! ios tinkama dėl valgyklos, arti auk kuris supranta savo darbą ir
ma,
valst. 35 aVeriai dir
Mildos snlčį.
Re kita ko bus knsvklu
<larbininkns. Prakalbos ivvks štesnės mokyklos. Atsišaukite
$5 iki $10 j menesį nupirks M arbn bamos- 65 ek^rini re^o miSko, linelis
ir nrnkalha, kad supažindinus T iuosvbeg p vėtai nė ‘P Vampso
GARADŽIUS
TALPINANjr
kad mokėtu važiuoti Fordu. At
akerin vištoms vietos, mes pasko bėgą nėr lauka visi narni budingai,
1900
W.
63rd
St.
kampas
Lin

So.
Union
Avė.,
nėtnvčloi
Soalin
28
Hnsim
iki $2.000 paslbudavoti narna 4 karvės. 2 veršiai. 4 kiaulės. 50 viš
žmones su Bendroves Lietuvių
tis
30
automobilių
pardavimui
sišaukite tuojaus,
į
d., 7:30 vn.l. vakaro Prdgram® daly coln St.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. neda tų: 2 eikliai. geros mašinos. Ver
Salei Statvti stoviu ir jos iki vaus L. K. Vvm Choras d. Kvedaro
arba išmainymui ant namo arba lioms, arba 1620 Ashland Blork 155 te $7 000. Parduodu ar mainau ant
2350 So. Leavitt St.
vedamas.
Bus
ir
lietuviu
kalbėtojų.
šiol nuveiktu darbu.
bile kokio biznio. Atsišaukite: N. Clark St. Daugelis namų subdivi namo. A. W. Weber, 743 S. Ikaramie
Kviečia visus F. of S. R. C. T.. S.
Imkit Archer Av. karą. Kreip Avė.
REIKIA
BUČERIO,
PATYC. P. Suromski Co., 3346 South ziiai.
—J. Katėnas.
Komitetas.
kitės arba rašykit.
rusio savo darbe.
Halsted St.
Reecbnd. — Socialistų partlia ren-1
PARDAVIMUI NAUJA COTTAGE
Atsišaukite
u.
.
JIEŠKAU DARBO I BUČERNĘ. 6
I gia dideli mėsini mitinga nčtnvčioi.
4 kambariu: maudynė, elektro šviesa,
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR liejas fundn»*uentas — viskas moder
NORTH SIDE.
634 W. 35th St.
Ipoohn
<).. R. of P
11037 metai, kaip esu dirbęs bučernėj, ir iš
dalies
esu
pamiršęs
darbą.
Norėčia
Miehigon Avė.
Kalbės S^ott No«rgrosernė geroj vietoj, lietuvių niška. Primnama kaina. Mažas
li«fr i5 New Vnrko. temoi: “Jimgt. vėl mokintis. Dirbčia už mažą kainą.
REIKIA ŽMOGAUS SU $3,000 — apgyventa. Biznis išdirbta per cnsh i*nnkėiimas, likusi kaip renda.
Vaisti ios ir sek am«s karas”. T*am»a Taipgi, norėčia gauti ten pat ir pra
Atsiš«”k’fe
PARDAVIMUI 5 šėrai nar
į einančią kompaniją.
Praeita aentinta-dieni Zwiazek 10c. Lietuviai kviečiami atsPnnkvti. gyvenimą. Esu nevedęs ir turiu savo Tavointeresas
daugeli
metų.
Priežastį
pardavi

6049
So.
Kildare
Avė.
pinigai bu# gvarantuoti. daiktas
automobilių. Reikale, praneškite laiš
vai ne $100 Šeras, industria’ės
— Komitetas.
patentuotas,
sykiu darbas, alga $700 mo patirsite ant vietos, 710 W.
Polek svetainei Lietinių Kriau
ku: J. P., 720 W. 62nd St.
PARDAVTMUT NAMAS SU BTZ- kompanijos.
Priimsiu
$450
i mėnesį užtikrinta, patyrimas nerei
čių Kliubus Savitarpinės Pašal Me’r©«« P«»rko Lietuvių Amerikos
niu g»*n«-e'<np. NnmnS mūrinis. 2 fin
kalingas.
Ateik nedėlioj nuo 1-os 33rd St.
tu aukščio 3 p«»cnrv«»'»rmi Jr Stovais. cash. Rašykit, 426 Naujienos.
vai. iki 6 vai.
prez. Wm. Wolfe,
pos buvo surenccs šaunų va piliečiu Kliubo mėnesini^ sn«sirinkiNamas mprlncj n”t Bridr^norto TSirj
2476 Archer Avė., arti Halsted St.
Jvvks nedėlloi snalio 30 d. Y.
karu. Publikos buvo vilna sve Wnitčiulio
PARDAVIMUI
Bučernė
IR
h»it
lob^i pvftit. AtriSnųsvetainėj, kamn. Loke ir
H*e
noAC
q
Ualsted
St. Tel.: Blvd.
tainė. Dramatiškas Batelis su 28 o-atv.; pirma vai. no nietu M'd’-oso
APSUKRUS VYRAI IR MOTERIS grosernė, labai pigiai; biznis ei
MOTERŲ
8514
W.
Wisher.
savininkai krautuvių, grosemlų ir tt.
lošė triiu veiksmų iuokingą ko- Parko ir anielinkės lietuviai, kurie
gali
uždirbti $100 iki $200 labai leng na gerai. Priežastį pardavimo
yra
dar nenriklaupo šiam kb'ubui,
REIKIA 2 MOTERŲ Siuvi vai, dirbant visą savaitę, arba atlie patirsite ant vietos. Atsišaukite, PARDAVIMUI 2 AUKŠTU. 2 flamnlilą “Gvvi nabašninkai”. Ar kviečiami atsilankvti ir įstoti, nes
tu medinis bhniavas namas, lahni ge
kamą laiką.
Pardavoti ir išnešioti
klinhas
yra
numažinęs
Jstoiimo
mo

mui burlap maišų rankomis.
OVEFKOTAI IR SIUTAI PASIŪ
tistai atliko savo roles kuogeroj vi eini. įrengimas m v n J Riu din-’ TI pagal miera; geri vilnoniai
gerai žinomą ir gvarantuotą labai 1834 Canalport Avė.
kestį tik 6 m-ėnesiams. Dabar kiek
ge
riatįsiai. Pasirodo, kad rate- vienas gali istot už viena dogelį, tik
4801 S. Maplewood Avė.
gerą gyduolę nuo skirtingų ligų, kaip
nu reiknl^vimą. Garadžius 2 maši riausio dezainimo už $21. Ateikit ir
vyrų, taip ir moterų. Labai geras
noms. Neša gera renda. Parduodu
lu'čiai tikrai pasilavine lošėjai. nesenesnis kaip 40 metu amž.
Tel. Lafayette 3992.
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR labai pigiei. Fsu savininkas, prjnža- pamatykit mane, 1809 Iromis, netoli
komišinas, užtikrintas pelnas.
Ra
—
Prot.
Raštininkas.
grosernė su namu ar be nomo. geroj stis, njnu i bf’nį, J. M. Klbartas, 5146 18-os gatvės 2-as aukotas, room 8.
I*ats veikalas yra labai kominšykit šiandien:
Subatos vakare ir nedėlios ryte.
vietok Biznis išdirbtas. Parduosiu So. Halsted St.
MERGINA
PROFESOR DR. FR. FRONT
pas, tad žmonės iki soties pri- E. Ch’caflto, I”d. — Lietuviu Ame REIKALINGA
Milvvaukee Avė.,
Chicago, III. pigini, nes išvažiuoju į Lietuvą.
_______
siiuokė. Publika užsilaikė ra rikos Ukėsų Kliubo nriešmetinls su ar moteris prie namų darbo ma- 1164
Atsišaukite
PA P n A VTMTTF 5 kambariu muno
sirinkimas
bus
laidomas
Šoklio
30
ža
šeimyna,
su
mokesčiu
susitai-1
REIKALINGAS*
darbininkas
4015 S. Artesian Avė.
miai. išskvrus mažus vaiku d.. A. Kairio svetainėj, 2 vai.* no nieHmga1ow naujos mados: elcktro «m*esa, mai’rhmjfl, jrann SiMnma. Namas
čius. kuriuos motinos buvo at tn.
Nariai malonėkite atsilankvti, kyšime. Atsišaukite J. G. 2855 prįe taisymo batų, mokantis atHk b«iHnr»ws nrie 6803
i
n<
“
o
turėcjme
PARDAVIMUI
KRAUTUVĖ
SU
nnart
nmn
’
os
valdvhos
lakančiai savo darbą ir kalbansinešė. Bet visgi ios stengėsi rinkimo dnr daug kitų svarbių rei- W. 39th St., Ist floor.
keturinis kambariais: dry goods. gro A vn. K*Y»<r>kttAq A. Wr»rU{MV<:ki 4-101
juos nuraminti, pačios žingei- kalų aptai-ti.
REIKIA MOTERŲ SORTAVI tys lietuvižkai- Mokestis gera. sernė, tabako, saldainių ir visokių Rirhmond St., Tel. Lafayette 2729.
Parduosiu pigiai,
Nut.
Sckr.
A.
Mazillis.
daudamos kas dedasi ant sce
Atsišaukite, A. Razmus, 1940 smulkmenų.
mui skudurų. Gera alga.
Atsišaukite
PARDAVIMUI 19(1 AKERTU FARnos.
—Nortsaidietis.
Canalport Avė.
8200 So. Ashland Avė.
ma, prie geležinkeliu, 2 mylios nuo
MILLER & COHN
West Side. — D-ro V. Kudirkos
n.T.TA
r>T?xnnxrx . miesto: 96 aitrini dirbamos, likusi
D-Jos mėnesinis susirinkimas įvyks
1416 Bhie Island Avė.
I ARDAVIMUI BUčERNĖ ir #anvkln ir miškas. Didelė 11 knmREIKALINGAS geras kriausubatoj spalių 29 d., Meldažio svet.
Pradžia 8t00 vai. vak. Draugei, ma
cimento nR]k,ięna^
Čius ant seno darbo. Gera užmo- grosernė geroj vietoj. Biznis iš-I. stubą ^h*,
didelis sodas, didelis 22 galvi-1
lonėkit visi atsilankvti susirinkiman,
REIKIA PATYRUSIOS PAR- kestis, darbas ant visados. Atsi- dirbtas per daugelį metų. At iams tvartas, pamūrytas akmeniu ir '
nes yra daug svarbių reikalų apta
Socialistų mitingas, Dr.Scott rimui. Be to. laikas daryti prisiren davėjos. Gera alga, nuolatinė §aukit Columbia Cleaners & Dy- sišaukite į Naujienas klausda kiti mažesni budinkai; 3 geri arkliai,;
7 melžiamos karvės. 3 telyčios, 2
gimų Naujų Metų vakarui.
mi 429.
Nearinpui dalyvaujant
kiaulės, 30 vištų, 3 brikai. 2 brikeliai
— Nut. Raštininkas. j vietą. Turi kalbėt lietuviškai ir ers> 4523 g0 Ashland Avė.
lenkiškai. Atsišaukite Bocks__;____________ _
___
sėjama mašina. Javų piaujama maši- .
na, diskas, 1 plūgas, šieno pjaujama I
Cook nipskrities
Socialistų L. s. s. 22 kn. mėnesinis susirinki- Dept. Store, 3645 S. Halsted St. | REIKALINGAS PATYRĘS
PARDAVIMUI SALDAINIŲ mašina, 2 akėčios, 1 grėbiamoji ma
Design ir pasisiūti sau
partijos sekretorius <1. H. H. mas įvyks nedėlioj. snalių 30 d. kain
v
šina,
2
kultivatoriai;
mėšlo
kratvmui
krautuvė.
Parduosiu
pigiai
iŠ
10 vai. ryto p. Meldažio syetainėi.
drapanas.
REIKTA MERGINŲ DIRB- barberis vakarais ir subatomis.
larfa, 2 poros pakinką. 1
Howc prašo mus paskelbti, Visi
kuopos narini prašomi susirinkt
priežasties ligos. Atsišaukite, vežimas,
Barbenai
iš
mokyklos
neate

pavienis
ir
kiti
mažesni
padarai:
šie

kad Dr. Scott Nearingui atsi laiku, nes daug svarbių reikalų turi įvės darbui.
Mokiname: patrinų padarymui,
nas, šiaudai, javai, bnlvės, visko
2700 Wallace St.
šaukite.
lankius Chicagon, ta proga me: L. S. S. VIII Rajono konferen-, Atsišaukite
kartu kaina $8,500.
Imokėt $8,500. tirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
rijos protokolas, L. S. S. viršinin
klesos. dienomis Ir vakarais.
1609 W. 45th St.
likusius 6% ant ilgo laiko, Apgy
raiiflojanlics Socialistų partija
JOSLYN MFG. CO.

REIKIA DARBININKU

RAKANDAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIU

ISRENŪAVOJIMUI

NAMAI-ZEME.

JIESKO DARBO

STfinKM-SFIKIS

i REIKIA DARBININKŲ

įvairus skh rimai

MOKYKLOS

MOKINKIS

Partijos Žinios.

kams nominuoti blankos ir tt. PraSoma atsilankyti ir tie, kur norėtų
.stoti kuopon.
— Valdyba.

saukia partijos narių susirin
kimų pasitarti įvairiais eina
maisiais dienos klausimais.
T. M. D. 22 kp. mėnesinis susirin
Susirinkimas bus laikomas kimas bus 30 spalio, 2ra vai. po pie
tų Fellovvship House, 881 W. 33rd
subatos vakare, Spalio 29, Ash Pi.
Malonėkite visi nariai atsilan
land Auditoriumo Lodge Hali, kyti ir atsivesti svečių, nes yra la
svarbių reikalų aptarti.
2-as augštas, kertė S. Ashland bai
,
— Valdyba.
Blvd. ir W. Van Buren gt.
L. s. s. viii Rajono Centrinio
Susirinkime dalyvauti galės
Komiteto
įvyks sekama
išimtinai tik Socialistų partijos pirmadieni,susirinkimas
snalio 31 d. “Naujiena”
ir jai priklausančiųjų organiza name. Pradžia 7:30 vai. vnk. Visi
cijų, taipgi ir Lietuvių Socia Centr. Kom. nariai malonėkite pri
būti laiku, nes turime daug svarbių
listų Sąjungos nariai.
♦
į| reikalų aptarti.
— J. J. Čeponis, sekr.
Dr. Scott Nearing laikys pra-.
kalbėlę, o paskui bus diskusi, « . ,
«
„

37th ir Morgan Sts

REIKIA PATYRUSIO DUOnos iš važiotoj o. Darbas ant
REIKALINGA JAUNA LIE- Commission. Atsišaukite
tuvaitč į valgyklą, (weiterka).
1411 So. Halsted St.
BALULIS CAFE,
3200 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR
delicatesen, taipgi yra parduodama
Ice Creanv ir lengvi lunčiai, labai
puikioj vietoj, visokių tautų tirštai
apgyventoj. Tai tikros aukpo kasy
klos geram žmogui.
Atsišaukite
greitai, parduosiu pigiai, tik už $2,200
3601 Ogden Avė.
I

AUTOMOBILIAI

venta lietuviais. Kreinkitės.
JOS. TANGUAY,
Box 44,
Camey, Mich.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruotl siuvama mašiną Mašiną va
ro augšta eleKtros spėka, kaip kad
kriaučių Šapose.

PARDUODU 2 LOTU GEROJ
vietol, pigiai už nuse kianos. Pusę
pinigais, už likusią sumą imsiu automobiHu. troka.
arba mėnesiniais
išmok i* urvais. Turiu greitai parduo
ti. Neklauskit kam man ninirų rei
kia, 743 E. 52nd St., A. Valulis.

Master Sewing School

PARDUODU VIENA BIZNI
REIKIA PATYRUSIŲ MOiš dviejų ar kriaučišką šapą su
torų sortavimui^ popierų. Gera
PARDAVIMUI 1921 DORT tavorais, ar be tavoro, ar sąliuPARDAVIMUI 2 LOTAI
alga, Republic Waste Paper Co., automobilius. Didelis bargenas. ną. Kreipkitės 1535 W. Grand krūvoj arba mainysiu ant auto
1039 W. Congress St., Tel. Hay- Pardavimo priežastis, važiuoju Avė. Kriaučiška šapa yra visai mobilio. Randasi prie 10103
market 856.
Lietuvą. Atsišaukite,
kitoj vietoj.
' ^erdeen St. Galit matyt kas
2941 W. 39th St
dieną.
REIKIA MERGINOS AR_________________________
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
našlės, kuri galėtų dirbti saliu-' PARDAVIMUI MAxWELL grosernė, visokių tautų koloni-' PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ,
i-i t_i
> t
Lietuvių švietimo Draugija rengia ne už baro arba prisidėti prie mašina naujai malevota, atrodo
joj. Biznis nuo senai ir geras, g pragyvenimu medinė stuba.
J S, visiems susirinkime daly- pra>ftlb**a su namarginimais nedėlioj,
vaujantiems nariams dalvvau*
spalio 80, 7:80 v. v. Raymond Cha- pusės. Meldžiu atsišaukti, J.
kaip nauja.
Parduosiu greit ir pigiaK
I Kaina $3,800, Mortgečius $1,800
*
1
e«1Xl #1 £ XV Q1
T¥anr»a
. J&ES ’16 W> 31 W. 46th St.,
|
3518 Walla<e St. : •
2956 S, Union Avė,
2428 S. Trotf St.

'

■

■

1

Principą las
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas I^ike St. 4-fl.

Vakarinė Mokykla

Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
aritmetikos, Istorijos, geografijos ir
visų high school šakų.
Sunaudokite liuosus vakarus pasimokinimui. Mokestis prieinama.
Waitrhes Prepnrntory School,
4509 So. Ashland Avė.,
Chicago, II.

