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Siūlo kurti naują vals=
tybiy sąjungą
Demonstracijos prieš fran=
cuzus
Kansas angliakasiai galutinai pra
šalinti iš unijos
Jis sako, kad tas sumany
mus yra gražus ir praktiškas,
nes svarbius internacionalinius
klausimus gali išrišti tik in
ternacionalinės konferencijos.
Kiti diplomatai irgi pritaria
Prezidentas Hardingas mano
tokiam sumanymui, ypač dar
naujos tautų sąjungos,
apie pratęsimą internacionali todėl, kad į tokias konferenci
jas butų kviečiama ir Vokieti
nių konferencijų ir kūrimą
ja. Ypač tam pritaria Angli
WASHINGTON,
lapkričio jos ir Italijos delegatai.
26. — Kalbama, kad iš dabarti
nės nusiginklavimo konferen
cijos gali susikurti nauja vals
tybių sąjunga, kuri užims vie
tą dabartines tautų sąjungos.
Dar laike prezidentinių rin
kimų prezidentas Hardingas Italijos miestuose rengiamos
tankiai užsimindavo apie kūri demonstracijos protestui prieš
mą naujos valstybių sąjungos. Briando “įžeidimą’* Italijos
armijos.
Dabargi ši konferencija ir duo
da progą tokią sąjungą kurti.
RYMAS, lapkričio 26. — Ita
Autoritetingai pasakyta, kad
prezidentas Hardingas ir mano lų demonstracijos prieš franeu
pasinaudoti ta proga ir kurti zus pasiekė jau ir Rymą, kur
valstybių sąjungą laikyti meti šįvakar 500 studentų bandė at
priešais
nes konferencijas rišti netik laikyti susirinkimą
Studen
nusiginklavimo ir taikos klau Francijos ambasadą.
simus, bet ir kitas svarbiausias tai visai neklausė policijos įsa
pasaulines problemas, jeigu tik kymų išsiskirstyti ir prisiėjo
ši konferencija pavyks ir bus! šauktis kavalerijos, kuri užpuo
susitarta apie sumažinimą ar- j lė minią ir ją išsklaidė.
inijų ir laivynų. Hardingas nePanašios demonstracijos taip
formaliniai jau išdėstęs savo jau buvo Turine,
Venecijoje,
pieną niekuriems delegatams ir Florencijoj ir Genoa. Jos prasi
išreiškęs viltį, kad ši konferen dėjo gavus žiniai, kad Franci
cija nutars laikyti visą eilę ki jos premieras Briand VVashintų konferencijų, kurios prisidė gtono nusiginklavimo konfe
tų prie užmezgimo artimesnių rencijoje pažeminančiai atsi
internacionalinių ryšių.
liepęs apie Italijos armiją.
Ižaugelis pripažįsta, kad da
Italijos delegatas konferenci
bartinė tautų sąjunga yra ne joje, senatorius Schanzer, pra
praktiška ir joje daug didelių nešė, kad nieko panašaus nebu
valstybių nedalyvauja. Prezi vo, bet susikūrusią prieš fran
dentas gi mano kviesti į tas euzus neapykantos ugnį
jau
konferencijas ir kitas tautų są sunku buvo užgesinti.
jungoje nedalyvaujančias ša Laike Turino demonstraci
lis. Tarp jų butų pakviestos jos studentai užpuolė Francijos
Vokietija ir kitos priešo šalįs. konsulatą, išdaužydami langus
Tas šalis jis norėtų pakviesti ir sulaužydami rakandus.
dar į šią konferenciją, kad ir
Venecijoj kardonas kareivių
jos galėtų užgirsti nutarimus laikė apsupęs konsulatą ir iš
apie mažinimą ginklavimos.
vaikė minią, kuri buvo
prie
Įvairių šalių delegatai jau konsulato susirinkusi ir šukavo
svarsto tą prezidento Hardi il prieš franeužus.
go sumanymą, žinoma, irgi ne
Neapoly irgi prisiėjo šauk
formaliai, tik tarpusaviniuose
pasikalbėjimuose. Kiek žino tis kavalerijos, kad išvaikius
ma, Francijos delegatai prieši minią ties Francijos konsula
nasi sumanymui kviesti Vokie tu.
Fascisti partijos sekretorius
tiją, nors abelnam prezidento
telegrafavo savo sekėjams par
sumanymui pritaria.
lamente, kad įneštų
smarkų
protestą prieš Briando kalbą.
Laikraščiai gi, nors neprita
ria rengiamoms prieš Franciją demonstracijoms ir priima
Schanzerio užginčijimą, visgi
nenori tikėti, kad žinios apie
Vivlani pritaria tankesniam
Briando išsireiškimus butų fa
šaukimui konferencijų.
brikacijos. Du koresponden
WASHINGTON,
lapkričio tai prisiuntė visai vienokias ži
26. —- Francijos delegacijos nu nias apie tą Briando kalbą. Ki
siginklavimo konferencijoje gal ti laikraščiai už tą viską kalti
nes
va Viviani karštai pritaria pre na slaptą diplomatiją,
zidento Hardingo sumanymui jeigu posėdžiai butų vieši, tada
tankiau šaukti internaciona,'i- negalėtų būti klaidingų žinių.

Kalbos apie naują valstybių
sąjungą.

Chicago, III.,

Lloyd George važiuoja Tariasi apie pasigriebimą Airijai siūloma pilna Pasigriebė Persijos alie
jaus laukus.
Rusijos prekybos.
savivalda. 1
Amerikon.
LONDONAS, lapkričio 26.—
Anglijos premieras Lloyd^ Geo
rge ketina išplaukti Waslvngtonan į nusiginklavimo konfe
renciją
ateinančioj
suimtoj
Aąui tania laivu.
Premiero
Briando kalba Ncw
Yorke ir
visas franeuzų nusistatymas
konferencijoje paskatino Lloyd
George viską mesti ir tuojaus
važiuoti į tą konferenciją.
Lloyd George esąs labai užsi
rūstinęs ant Francijos ir skaito,
kad Briando kalba New Yorke
buvo Anglijos įžeidimu. Itali
jos delegatai taipjau pykstą
ant Briando buk už pažemini
mą Italijos armijos.
Tūli mano, kad airiai tikrai
gerą padarė Anglijai, sulaiky
dami nuo važiavimo Lloyd Ge
orge. Jei jisai butų buvęs kon
ferencijoje, Briandas butų susi
valdęs. Bet dabar jis neteko
lygsvaros ir parodė visame
nuogume Francijos imperializ
mą ir militarizmą.

Didelės demonstracijos
prieš franeuzus. Howat galutinai pašalintas

Pritaria Hardingo suma
nymui.

nes konferencijas, kurios svar
stytų ir kitus svarbius pasauliui Petrogrado uostas uždarytas.
klausimus.
HELSINGFORS, lapkr. 27.—
/
"'
"
1 Delei didelių šalčių užšalo Finlandijos užtaka iki Viborgo ir
“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis Petrogrado uostas liko uždary
tas ledo iki pavasario. Dabar
iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose
visi siuntiniai į Rusiją turės ei
Kaina 5c
ti per Revelį.
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PITTSBURG, Kas., lapkričio
26. — Angliakasių unija pas
kelbė įsakymą galutinai pašaliu
ti iš tos unijos, už neklausimą
unijos centro, Alexander Howatą ir visus jo sekėjus Kan
sas valstijoje.
Pirmiausia centras paskirė
lapkr. 16 dieną, kaipo paskuti
nę dieną streikuojantiems Kan
sas angliakasiams sugrįžti
į
darbą, kad galėjus
pasilikti
unijoje. Kadangi niekas nepa
klausė tokio įsakymo, tad ant
rytojaus centras paskelbė, kad
visi tie angliakasiai, kurie

grįš į darbą

su

iki lapkr. 26 d.,

bus priimti atgal į ’ uniją, nerei

kalaujant išnaujo mokėti $10
įstojimo. Bet Ir dabar Kansas
angliakasiai vistiek nepaklausė
Lewis įsakymų ir pasiliko su
Howatu, delei ko jie dabar ta
po galutinai pašalinti iš unijos.

Areštavo savuosius.
Visi Maskvos butų departa
mento nariai tapo areštuoti už
kyšius.
MASKVA, lapkr. 26. — Dide
lę sensaciją pagimdė Maskvos
sovietų pirmininko Kamenevo
areštavimas visų butų departa
mento narių už ėmimą kyšių.
Skaičius areštuotų žmonių sie
kia šimtus. Piliečiai, kurie da
vė kyšių, prašomi yra atvykti
liudyti prieš juos. Liudytojams
prižadama neliečiamybė. Keli
augštesnieji to departamento
viršininkai jau tapo
nuteisti
trims metams kalėjimam Visas
departamentas taipjau bus pa
naikintas, o butų priežiūra bus
pavesta gyventojams ir jų
draugijoms.
Jau nuo senai negalima bu
vo gauti Maskvoje kambario
nedavus kyšio, negi gautą kam
barį išlaikyti, jei ir toliau ne
mokama kyšių.
Valdininkus
areštavo “čeką”, lįii buvo jos
pirmas populiaria darbas, o ir
Kamenevas dabar yra visų gi
riamas.
Dabar pradedama pripažinti
teises ir kitų piliečių, ne vien
darbininkų ir Leninas nesenai
išleido dekretą, kuriuo dakta
rų negalima pašalinti iš jų bu
tų.

WASIHNGTON,
lapkričio
27. — Tolimųjų rytų komitetas
nusiginklavimo konferencijoje
nutarė priimti “principe“ pa
siūlymą panaikinti kitų šalių
paštus Ghinijoje,

Hugo Stinnes važinėjęs Londo Tik muitų ir laivyno negalės
nan Rusijos prekybos reika valdyti, sako lordų kancleris.
lais. Jam esą pasisekę.
TUNBRIDGE WEELS, lap
BirkcnTrue translation filed with the post- kričio 26. — Lordas
master at Chicago, III., Nov. 28, 1921 head, Anglijos lordų kancleris,
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
kalbėdamas čia šiandie pirmu
BERLIN1AS, lapkr. 26. —Kar kartu išdėstė Anglijos valdžiai
tu su žiniomis, kad Hugo Stin pasiūlymus sinn fcineriams Iš
nes aplaikė laimėjimų laike sa rišimui Airijos klausimo.
vo apsilankymo Londone, kur
Jis sakė, kad valdžia pasiūlė
jis tarėsi su Anglijos finansis- Airijai pilniausią
savyvaldą,
tais apie klausimą kreditų ir kokią turi Kanada ar Australi
bendros ekspluatacijos Rusijos, ja. Bet buvo padarytas vienas
ateina žinių, kad Anglijos, Vo išėmimas, kuris yra labai svar
kietijos ir Italijos
prekybos bus kaip Anglijai, taip ir pa
misijos dabar daro permainas čiai Airijai, būtent, kad Airija
savo prekybos sutartyse su Ru negali nustatinėti muitų, negi
sija. Jau tapo paskelbta apie turėti laivyną.
Vokietijos prekybinį pasiseki
Ijaikraščiai labai pesimistiš
mą Rusijoje.
kai atsiliepia apie Airijos tai
Stinnes apsilankymas Londo kos tarybas. Bet tūli mano,
ne sujudino Vokietiją, nes iš kad tas pesimizmas yra dirbti
to anglių karaliaus Vokietija nis, nes kalbomis apie nutrūki
daug tikisi. Abelnai manoma, mą derybų valdžia buk norinti
kad jam pasiseko pravesti savo priversti nusileisti atkakliuo
Rusijos pieną ir kad jis vedė sius ulsteriečius. Su sinn feinepanašias į Felix Deutsch iš Vo riais nesą didelių kivirčių
ir
kietijos elektros trusto, tary sinn feinerių delegatai, kurie
bos.
buvo išvažiavę į Dubliną pasi
Tie industriniai
vadovai, tarti su savo prezidentu de Va
kaip taipjau Rathenau ir kiti, lerą, vėl grįsta į Londoną, kad
mano, kad jei bus tik duota ir tolinus tęstis pradėtąsias su
proga, Vokietija atliks viską Anglija derybas.
gerai atbudavojime ir išvysty
me Rusijos, kuri visuomet eko
nominiai priklausė nuo Vokieti- Reikalauja platesnio pasiai
škinimo.
jis.
Sumanytojoj Anglijos-VokicLONDONAS, lapkričio 26.—
tijos-Italijos sutartyj su Rusija,
Atsakyme į Francijos notą apie
Vokietija veikiausia
apsiėmė
Francijos padarytąją atskirą
pristatyti Rusijai geležinkelių
taikos sutartį su Turkijos naci
reikmenų ir ūkio padargų.
onalistais, kuriai Anglija prie
šinasi, vakar įteiktoji Franci
jos ambasadoriui Anglijos nota

Veja sukilusius indus.

reikalauja platesnių

paaiškini

Koncesijas gavo Standard Oil
Co. iš Amerikos.

LONDONAS, iapkr. 27. —
Telegraph korespondentas Allahanade praneša, kad Tegcrano žiniomis, Persijos premierui pasiūlius, Persijos parla
mentas suteikė Standard
Oil
Co. 50 metų koncesijas naudo
ti visus aliejaus laukus šiaurry
tinėse provincijose—Azerbaid
žane. Gilane, Astrabade, Mazanderane ir Chorassane.
NUKALBĖJO $13.50.

Paprastai yra sakoma, kad
kalbėti galima -dykai, bet nevisuoinet taip esti. Štai
Mrs.
Clara Moser, 1802 Mammond
gat., nukalbėjo Chicagos avė.
teisme $13.50.
Atsitiko taip.
Clara susivaidijo su savo kaimjnka ir užtai liko patraukta
teisman. Teisme jinai norėjo
pasigirti savo iškalbumu, bet
pradėjus jai kalbėti teisėjas pa
liepė paliauti. Gi jai su
tuo
nesutikus, teisėjas nuteisė ją
užtai užsimokėti $13.50 ir teis
mo lėšas. Sako, kad ji kalbė
dama ir teismo kambarius ap
leidus.
5-ji “Hecholuco“ (sioninkai .
darbininkai pioneriai) kon
ferencija Lietuvoj.
KAUNAS, lapkričio 3.—Spa
lių mėn. 2 d. pasibaigė
5-ji
“Hecholuco” konferencija, kuri
tęsėsi 5 dienas. Konferencijoj
dalyvavo daugiau per 30 dele
gatų. Daugybė jų buvo “Hecho-luco” įsteigtųjų žemės ūkio

Lietuvos žinios
Iš Vilniaus.
—“Kurier Polski” praneši
mu, Vidaus Reikalų Departa
mento Direktorius p. Sienkiewicz pasikvietęs žymių Vil
niaus žydų darbuotoją p. Vygodskį pasikalbėti įvairiais žy
dų reikalais.
Pradžioj di rėk toris reiškęs
pasipiktinimo, kad anot Vil
niaus “Tog”
korespondento
Vygodskis pareiškęs nepripažį
stąs “Viduriniosios Lietuvos”
valdžios, o pripažįstąs Lietuvos
valdžią.
Vygodskis atsakęs, kad len
kų laikraščiai tą žinią prasima
nę.
Toliau p. Vygodskis, -paklau
stas, kodėl žydų gminos neįsiregistravusios, atsakęs,
kad
kaip teisėtoms viešoms institu
cijoms, joms nes^ reikalo regi
struotis.
Del dalyvavimo Vilniaus Sei
me p. Vygodskis pranešė, kad
dėl tam tikrų priežasčių žydai
turėsią susilaikyti nuo dalyva
vimo rinkimuose.
Direktoris
Sicnkicwicz’us
manąs tačiau, kad žydai pri
valą dalyvauti rinkimuose, o
Seime balsuoti už Lenkiją.
—“Belaruski Zvon” paduoda
žinią, kad dabar buv. Gardino
gub. likusi tik viena gudų pra
džios mokykla. Ligi šiol Krinos
miestely buvusi dar mokykla,
kurią lankę 80 vaikų, bet dabar
ir tą tapo uždaryta.
—Vilniaus laikraščiai skelbia
ilgą, pašalintų nuo vietų gudų
mokytojų sąrašą, nes jie atsi
sakę važiuoti Krokuvon moky
tis lenkų kalbos.
—Lenkų Vilniaus universite

ir gaminimo koperatyvų, o taip to administracija pašalino

iš

mų apie sutarties sąlygas ir tos pat mažesniųjų organizacijos universiteto visus gudus studen
MAURAS, lapkr. 26. — An- sutarties tikslus.
tus, kurie nebuvo savanoriais
darbininkų grupių atstovai.
glijos kariuomenė vejasi suki
----- t---------------Iš 400 organizacijos narių di Lenkų armijoj; pašalintiems
lusius maplahsus ir sakoma,
džiausias skaičius
darbuojas studentams čekų Slovakų uni
kad sukilimas eina prie užbai Teisėjas nuteistas kalėjiman.
versitetuos yra stipendijos, bet
žemės ūkio srity.
gos. Anglai buk norį stoti at
Konferencija išrinko ccntra- Lenkų administracija neleidžia
INDIANAPOLIS, lapkr. 26.
virau mušin, kad tuo greičiau
jiems išvažiuoti.
sumušus sukilėlius. Pastarieji — Septyni žmones iš Logans- linį komitetą iš 9 narių.
sutinka, bet reikalauja, kad an port, jų tarpe ir miesto teisė
Sukilėliai laimėjo.
glai nevartotų kanuolių ir gink jas James West, liko nuteisti
luotų automobilių, nes tokius kalėjiman už peržengimą proBBUENOS AIRES, lapkričio
VARŠUVA, lapkričio 2., (El
ginklus vartoti jie skaito netei hibicijos įstatymų. Sunkiausią
bausmę — du metus kalėjimo, 27. — Gautieji iš Peru laikraš ta). “Neue Freie Presse” pra
singu dalyku.
Moplahsai esą nuvyti dabar į — gavo teisėjas West, kuris už čiai sako, kad sukilėliai sumu neša, kad Anglų Žemieji Rymai
pelkes ir jų priešinimasis silp kyšius duodavo apsaugą mun- šė Peru prezidento Leguia ka nutarę asignuoti Lenkijai 4 minėja. Jie šimtais pasiduodą šaino pardavinėtojams. Po jo reivius ir atsiėmė Yurimaguas lionus svarų sterlingų pasko
anglams, kurie juos paliuosuo- sunkiausią bausmę gavo polici- miestą.
los.
ja, atiduodami teisman vien jų stas Richardson, kuris tapo nu
teistas vieniems metams kalė
vadovus.
jimo.
---------- 1-------- Anglijoj rinkimai busią
neužilgo.
LONDONAS, lapkr. 27. —
Kas savaitę Skelbiamos bedar
LONDONAS, lapkričio 25.—
bių skaitlinės rodo, kad bedar Darbiečių vadovas parlamente,
bė Anglijoj nuolatos didėja. J. H. Thomas, kalbėdamas va
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
Paskiausiomis žiniomis, Angli kar Derby pasakė, kad jo nuo
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
joj dabar yra 1,817,500 bedar mone Anglijoj neužilgo turės
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk daubių, arba 32,(XX) bedarbių dau įvykti nauji visuotini rinkimai
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žegiau, negu kad buvo savaitę parlamentan. Rinkimai įvyks
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
visai kitais klausimais, negu Ai
atgal.
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
rijos taikos klausimu,
kaip
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
kad Lloyd George pranašauja.
džiant į spekuliaciją.
Airijos klausimą esą gali išriš
ti ir atstovų butas.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
OSWEGO, N. Y., lapkričio
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
Tikisi atnaujinti prekybą su
26. — Devyni žmonės žuvo Onkoje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paAmerika.
tario ežere ties Stony Point,
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
kada laivas City of New York
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
paskendo audroj. Penki lavo MASKVA, lapkr. 27. — So
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
kad
nai jau tapo rasti paskendusio vietų valdininkai sako,
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
jie tikisi į visai trumpą laiką
laivo gelbėjimos valtyje.
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
oficialinio atnaujinimo preky
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
bos su Jungt. Valstijomis, arba
Susirėmimas su streikieriais.
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
bent pradėti su jomis derybas
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
BRUSELIS, lapkričio 27. — apie prekybinę sutartį.
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Penki policistai ir keli žmonės
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
liko sužeisti susirėmime tarp Gen. Joffe važiuoja Azijon.
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
policijos ir streikuojančių gatMARSEILLES, — Franeuzų
Skyrių.
vekarių darbininkų, kurie ban gen. Joffe mūšių paliaubos die
dė sulaikyti kelis streiklaužių ną išplaukė į Japoniją. Be to
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
operuojamus gatvekarius. Strei jis aplankys Chiniją ir kitas Akas kįlo delei pašalinimo iš dar djos šalis. Jis grįšiąs per A1789 So. Halsted St,
Chicago, Hl.
moriką.
bo daug darbininkų.

Visur elgetauja.

Anglijoj bedarbė didėja.

9 žuvo ant laivo.

Didžiausias
markių atpigimas

PahecTėliš, Lapkf. 28 d., 1921

kviesti Vokietiją ir buvusias
NAUJIENOS
jos talkininkes.
The Lithuanian Daily Newi
Iš tokios Tautų Asociaci
Published Daily «xc«pt Sunday by
tht Lithuanian Newa Pub. Co., Ine. jos negalima daug ko tikė
tis, kaip rodo “nusiginklavi
Editor P. GrigaitU
mo konferencija”, kuri da
1739 SO. HALSTED ST bar laiko posėdžius WashCHICAGO, ILLINOIS.
ingtone. Bet tai nereiškia,
Takphone Roosevelt 8500
kad ji butų visai bereikalin
ga. Jeigu valstybių atstovų
437
suvažiavimai ir nepadarytų
jokių pozityvių nutarimų, tai
Subscription Rate*:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. vistik jie butų naudingi tuo,
$8.00 per year in Chicago.
kad užinteresuotų plačiasias
3c. per copy.
minias pasaulio politikos
Entered as Second Clara Matter
March 17th, 1914, at tha Post Office klausimais, iššauktų disku
of Chicago, I1L under the act of
sijas, priverstų žmones dauMarch 2nd, 1879.
giaus protaut apie tuos klau
Naujienos eina kasdien, iiskiriant simus. Viena didžiausių žmo
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, nijos nelaimių yra ta, kad
111. — Telefonasi Roosevelt 8510.
liaudis labai mažai tenusi
mano apie tarptautinės poli
Uiaimokėjinao Kainai
Chicago je — paltui
tikos dalykus, o iš tos politi
18.00
Metams
...
4.50 kos juk kįla ir karai ir ki
Pusei metų_____________ 2.25
Trims mėnesiams .,
___
1.75 tokios didelės nelaimės.
Dviem miaesiams
. 1.00

Vienam mineciui

Chicagoje — per neiiotojasi
Viena kopija -................. Savaitei . ■ .... .. ..
Mėnesiui -------------------------

03
18
75

Suvienytose Valstijose na Chicagoj,
paŽtu:
Metams
$7.00
Pusei metų_______________ —. 4.00
Trims mėnesiams , .
2.00
Dviem mėnesiams ______ —1.50
Vienam mėnesiui ■ . ---------- .76
Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)
Metams.............. ......... ... ■ ...» .. ... $8.00

LENINO IŠPAŽINTIS.

pasiūlymą, Šitoji interpeliacijaIgai choras; viskas buvo sutaisy
mes valdymo ir naudojimo Skubota interpeliacija.
kraštas musų visuome primena valdžiai ir visuome ta, kad vestuvės atrodytų kuo
formos, moters padėtis, reli nesKlaipėdos
supratimu — yra organingai su
rištas savo ūkio ir politinės ateities nei, kud yra užmiršta nustatyti puikiausia.
gija, tautų slėgimas.”
reikalais su Lietuvos Respublika. Ta santykiai su Klaipėdos kraštu
Keliomis dienomis prieš šliuAiškinus išsireikšti, kaip čia, ;minčia einant, atskiros musų visuo ir jo demokratija.
bą ėjo paskalas mieste, kad ves
menės grupės ne tiktai bandė sustip
tur-but nė negalima. Leninas rinti idėjinius su Mažaja Lietuva ryKlaipėdos krašto darbinin tuvės rengiama ardyti. Tas pa
griežčiausioje formoje pripažį- sius, bet ir mėgino užinegsti ekono- kams“ ne visliek, kas valdys skalas pasieks ir jaunavedžių
minius
su ja santykius.
sta, kad Rusijos revoliucija ne- mi
įBet
‘“aXVnrin^M*klaip«<lOT
visa tai neįneše Klaipėdos krakra- jų kraštą, keno jisai bus žinio šeimas, kurios norėdamos skan
buvo ir negalėjo būti 'kitokia,’sto padėtin reikiamojo aiškumo.,Savo je. Jie grieštai yra nusistatę
dalo išvengti nusisamdė šešis
jo gyventojai ligšiol da ne
kaip tiktai buržuaziniai-demo- daugumoje
žino, ką mano santikių klausiniu pa
žvalgus, kad jie dabotų įėjimą
kratinė. Tos revoliucijos užda ti Lietuvos vyriausybė. Tuo neaišku romą tenai politiką.
bažnyčion ir neįleistų jon Rodnaudojasi ir Klaipėdos krašto jun
vinys buvo ne socializmą arba mu
Reikia tikėti, kad paaiškėjus den’ienės, kuri žadėjo tą skan
keriai ir lenkai ir franeuzai. Visų jų
komunizmą vykinti, o prašalin varoma labai energinga agitacija Didžiosios Lietuvos visuomenes
dalą sukelti. Bet ji su savo duk
Klaipėdos krašto susidėjimą su
ti viduramžio liekanas; panai prieš
Didžiąja Lietuva. Toji agitacija ypač nusistatymui ir Valdžios pozici
kinti monarchiją, išrišti žemės pakilo sąryšy su miglotomis Hyman- jai į Klaipėdos krašto likimą ir teria ir kūdikiu kažkaip įėjo
klausimą, panaikinti luomus, so politikos kombinacijomis.
Dabartiniu sprendžiamuoju musų busimus jo santykius su Did
paliuosuoti moterį ir t. t.
Kraštui momentu tokia padėtis, yra žiąją Lietuva, Mažosios Lietu
ir nenormali ir žalinga. Klausimas
Bet kuomet Leninas pripa turi
f !■*.!
būti aiškiai vyriausybės stato vos darbo demokratija ras vie
žįsta šituos dalykus, tai jisai mos. Dėlto mes Klausiame Miir.sterio nintelę išeigą visomis savo pa
[Ui liraikitas itame skyriuje
tuo patim pasirašo po bankro Pirmininko ir Užsienio Reikalų Mini- jėgomis stoti kovon su ancknuomones Redakcija neatsako.)
to paliudijimu savo partijai. sterio:
1) Ką yra dariusi vyriausybe, no- sininkais šalip Didžiosios Lie
Jeigu jisai sako, kad Rusijos rint suartinti Klaipėdos kraštą su Di- tuvos demokratijos.
Lietuva?
MIESTAS IR ŪKININKŲ
revoliucija buvo buržuaziniai džiąja
Iš Pakaitės valstybių social
2) Kuriais pamatais ji skaito gaVAIKAI.
demokratinio pobūdžio, lai rei Bma nustatyti to krašto santykius su demokratų partijų konferenci
Lietuvos Respublika, sudarant vieną
škia, kad bolševikai ėjo klai su
jos nutarimų draugai matote,
ja valstybę?
Skaitau laikraščius ir gau
dingu keliu, mindami įvesti 3) Ką ji mano daryti, norint pasiek kad lietu vos socialdemokratų
Klaipėdos krašto prie Lietuvos pri
Rusijoje komunizmą. Ir todėl tisidėjimo
politika eina ton pusėn, kad su nam laiškų, nuo draugų — vi
?
jų kova prieš socialdemokra- (Pasirašė:) V. Požėla, St. Kairys, darius Pabaltmary tokią pade- si vis skundžias, kad mieste
Bielinis, P. šemiotas, K. Venclau- n, kuri iioliotų Lenkijos ir Eu-1«>'vcn,,nl“s’ kad I’_r“ta‘
tus-menševikus, kurie priešino K.
skis, B. Girtautas, V. čapinskis, St.
si tai klaidingai politikai, buvo , Digrys.
ropos reakcijos
pastangas į- darbai eina, kad pragyvenimas
sunkus, kad darbas sunku gaut.
neteisinga.
Šiuo kritingu Lietuvai mo- traukti tų kraštų demokratijas Apgailėtina padėtis, labiausiai
Vienok Leninas da ir dabar meniu, kuomet visos galybės karinių avanturių politikon.
tų, kurie su didelėm šeimynom,
—Kunigas.
nenori išsižadet šitos kovos, mygte mygia priimti Hymanso
jei turi būt ilgą laiką be dar
Priešingai, visas jo straipsnis
bo. Bet kodėl?
yra pilpas kelionių ir insinua
Man vis keistai atrodo —iš
cijų socialdemokratų adresu.
mano patyrimo. Štai pereitą
Reikia, pagalios, pastebėti,
savaitę apleido mus mano kai
II
■■■<
kad Leninas sako netiesą, buk
myno vaikai ir nuvažiavę ChiRusijos bolševikai “davede iki Waterburio jauno milionieriaus Nuviliotos mergi cagon parašė laiškus, jog jau
galo” buržuaziniai demokrati
nos motina bando sustabdyti šliubą, bet veltui. jie visi turį darbus. Kito kai
į

Lenino straipsnis, parašytas ganizacijų laisvę ir daug kito

dėl ketvirtų metinių bolševikiš kių dalykų. O Rusijoje šitos tei

Įsteigimas Tautų Lygos
neišrišo pasaulio valstybių
susivienijimo klausimo. Ta
Lyga, pirmiausia, yra nepil
na. Į ją nebuvo priimtos Vo
kietija ir tos šalys, kurios
ėjo su ja išvien didžiojo ka
ro laiku, o taip pat ir Rusi
ja. Ir j tą Lygą atsisakė sto
ti Jungtinės Valstijos.
Be to, Tautų Lygos orga
nizacija yra netikus. Ji yra
sutvarkyta taip, kad keletas
stambiųjų valstybių kontroJungtinių Valstijų prezi
dentas todėl sumanė pasiū
lyt Washingtono konferen
cijai įsteigt Tautų Asociaci
ją, kuri apimtų visas šalis.
Jos tikslas butų daryt kas
met valstybių atstovų kon
ferencijas
“apsaugojimui
taikos, apribavimui ginklavi
mosi ir kitiems pasaulio
klausimams.” Į Tautų Aso
ciaciją ketinama tuojaus pa

revoliucijos

sukaktuvių, sės ir laisvės tapo atimtos iš
žmonių. Tenai viešpatauja di
upio jį pranešusios telegramos. desne žmonių priespauda, ne
Štai ką Leninas sako:
gu Amerikoje, Francijoje arba
“Tiesioginė ir artimiausia Vokietijoje.
užduotis revoliucijos Rusijo
KLAIDOS PATAISYMAS.
je buvo buržuaziniai demo
kratinė; sukriušinti viduram
Apžvalgos straipsnyje, “Val
žio liekanas, išversti jas iš
pat pamatų, apvalyti Rusiją džios autoriteto gynėjai”, ku
nuo to barbariškumo, nuo ris tilpo subatos “Naujienose”,
zeccriška
tos šlykštybės, nuo to paties įsiskverbė stambi
didžiausio torniazo kultūrai klaida. Ketvirtame to straips
ir visokeriopam progresui nio paragrafe yra išspausdin
tas toks sakinys: “Tas projek
musų krašte.”
tas kreipiasi ne prieš ‘valdžios
Toliaus Leninas vėl sako:
“Mes ligi pat galo davede- oponentus,”; o turėjo būt: “Tas
me buržuaziniai de'mokrati- projektas kreipiasi ne prieš
melagius, o prieš valdžios opo
nentus.”
Dar toliaus Leninas vėl kar
toja:
kas reikia, apie buržuaziniai
demokratinį turinį musų re
voliucijos. .
“Buržuaziniai demokrati
nės revoliucijos turinys tai
panaikinimas, išsiuvimas iš
socialinių santykių (įstaigų,
parėdymų) visų liekanų vi
duramžio, baudžiavos, feoda
lizmo.
“Kokie gi buvo patys svar
bieji reiškiniai, liekanos bau
džiavos 1917 metais Rusijo
je? Monarchija, luomai, že-

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
UPTON SINCLAIR’©
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
(Tęsinys)

ŽIURKVEIDIS vyras prasergėjo Petrą, kad jis
žiūrėtų kaip jis praleidžia tuos pinigus. Nienors pašnibždėjimas, kad pas jį randas pinigų.
Jis turi mokėti parodyti, kad jis kiekvieną cen
tą įgijo teisingu budu. Ir Petras suliko su tuo;

Del Klaipėdos
Krašto
St. Seimas pripažino skubota
ir
priėmė socialdemokratų
frakcijos interpeliaciją
Valdžiai delei Klaipėdos krašto
padėties.
Pilnas interpeliacijos teks
tas toksai:
Ministeriui Pirmininkui ir Užs. Rei
kalų Ministeriui Del Klaipėdos kraš
to padėties.

. ..

Vietos laikraščiai nutylėjo apie ji.

ii gydo kojai

nuo iatimo
Gausite nusipirkti visose
aptiekuse.
Jeigu aptieka neturėtų, o norė

site greit gauti tai rąžykite išdirbčjamg adresu:

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė.
Chicago, III.

myno jau nuo pereito rudens.

Buvo vasarą namie, nuvažiavo
24 metų amžiaus Farringtonui, Ohicagon ir gavo toj pačioj
kuris užsigynė, busią tai ne jo vietoj darbus. Kitų taip-pat
vaikas ir atsisakė Rodden’aitę daro, gauna vakacijas kada no
vesti.
ri, grįsta darban kada nori.

šią savaitę vienoje Waterburio bažnyčių įvyko skandalas,
kuris padarė didelio nesmagumo
dviem vietos milionierių Farringtonų ir Hodsonų šeimynoms.
Nors šitas atkeršinimas buvo
Ed. J. Farrington, išėjęs Yale daromas jaunavedžiui, bet ne
universitetą, buvusia armijos smagumo turėjo ir visi sukvie
leitenantas, vieno didžiausių stieji svečiai ir ypatingai jauna
Connecticuto valstijos turčių D. vedė. Bet ji stovėjo nesudrebčT. Farringtono sūnūs rengėsi jusi. Ceremonija tapo užbaigta
apsivesti su Margarieta Ilodson’- ir visi išmaršavo laukan. Bet
iute, taip pat turtingos ir auk matomai, tas pakenkė jaunave
štai stovinčios visuomenėj šei dės nervams, nes jaunavedžiams
mynos dukteria.
išvažiavus į Kanadą medaus mė
Bažnyčion suėjo apie 2000 spe nesį praleisti, jaunavedė pusiau
cialiai sukviestų svečių. Pas al kelėj susirgo plaučių uždegimu
torių stovėjo nuotaka su pamer ir tapo pargabenta į motinos nagių biuru ir jaunavedis atletas mus*
su savo palydovais. Kunigas
Didelė drama.
rengėsi pasakyti žodžius sujun Jokis teatrinis vaidinimas negiančius jaunąją porą, kaip štai galėtų būti taip dramatingai su
iš pirmutinės klaupkos išeina vaidintas kaip šita tikrojo gyve
žmona ir spiegiančiu balsu šau nimo drama. Scena turėjo vie
kia:
tos gerai žinomoj bažnyčioj po
“Sustok! Aš turiu ką pasaky akių daugiau kaip dviejų tūk
ti pirma šitos apsivedimo cere stančių svečių. Bažnyčion buvo
monijos. Šitas vyras — rodyda susirinkę Waterburio, New Hama į jaunavedį — yra šitos veno, Bridgeporto ir kitų Con
vaiko tėvas.
necticuto miestų, taip pat New
Ji parodė ranka į savo duk Yorko, Pittsburgho ir Washingterį, kuri atsistojo klaupkoj, tono aukštosios visuomenes žmo
laikydama ant rankų .dvidešimts nės. Be pakviestųjų svečių įsi
dviejų mėnesių kūdikį.
skverbė taipgi daugumas vietos
Tokiu budu vestuvių ceremo žmonių be pakvietimo.
nija tapo staiga sustabdyta. Pa Lauke ties didžiosiomis bažrodytojo
kūdikio motina
buvo nyčios durimis buvo pataisyta
- ------ —
Miss Loretta Rodden iš New padanga, takas nuo pat gatvės
Haveno, kurios motina sutaisė iki bažnyčiai nuklotas kilimais,
šitą dramatingą sceną, kad at- Bažnyčia buvo puikiai išpuošta
keršijus už savo dukterį jaunam ’ ir buvo paimtas tyčia tai pro-

žiurkveidis vyras apkalbinėjo kiekvieną dalykėlį
Guberio bylos, kuri, kaipo visuomenės klausi
mas, vis ėjo painyn ir didyn. Talydžio buvo įveliama nauji žmonės ir tolydžio nauji klausi
mai kilo; ji buvo įdomesnė negu lošis šachma
tais. Magivnė pasakė tiesą, sakydamas, kad diL
džiosios Amerikos Miesto kompanijos sudėjo
milioną dolerių Guberiui ir jo gaujai iškarstyti.
Pačioj pradžioj buvo pasiūlyta septyniolika tū
kstančių dolerių atlyginimo už suteikimą žinių
ir šito atlyginimo, suprantama daugelis pareika
lavo. Klintis buvo tame, kad žmonės reikalavu
sieji šitų pinigų paprastai turėjo lokius pasižy
mėjimus, kurie teisybai (džiurei) nelabai tiko;
moters mažne visos buvo paleistuvės, o vyrai
sėdėję kalėjime, apgavikai, šiulenai ir kiloki.
Kartais jie nesisakė apie savo praeitį kol antroji
puse nesužinojo apie juos, o tąsyk prisiėjo teis
mo užrašai taisyti, kaip sako, traukyti vielos
visoj šaly.

galybės. Delko taip, — man
neaišku.
Toki važinėja į miestą .vien
iš išdykumo, bausdami tėvus,
o darbus gauna. Mano supra
timu, blogais laikais toki ponai
čiai turėtų sėdėt pas tėvus, o
ne važiuot ir kenkt miesto
skurdžiui, iš jo atimt duonos
kąsnį. Bet ne. To nepaiso.
Dar eina ir dirba už menką at
lyginimą. Toliaus, jie eina
streiklaužiaut. Taip sakydamas
neprasimanau: daug galėčiau
įrodyt, kuriuos policijos auto
mobilius vėžino iš namų į
stokjardus ir į kitus darbus.
Taigi miestiečiai apsižiurėkit
ir svarstykit plačiau apie tai,
kas jums kenkia ir kaip reikė
tų dalykai taisyti.
—Korespondentas.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS
DUODA

TEISIŲ

PATARIMUS

i

ptlROPEAN įMERICtN RUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.
(i(‘liausiu siuntimas pinigų,
laivakortes, pašportai ir 1.1.
NOTĄ K MUŠAS
Real ICstate, Paskolos.
Insulinai ir i.t.

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

Siųsk pinigus į Lietuvą per
atsakančią įstaigą, per įstaigą
kurios kasdieninis kursas yra
teisingas ir dėlto pigiausias.
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų
orderiai pasiųsti Pašta, čekiais
ar Telegramais yra kuogreičiausiai priduoti ir apmokėti ypatai
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma,
FEDERAL BOND & LAND
COMPANY,

666 W. 18th St,
Chicago, III.
1439 S. 49th Court, Cicero, Ilk
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted 8t„ Chicago, III.

Tel Boulevard 611

J. H. STEINER
Geriausia mėsa ir paukš
čiai.
3606 Su. Halsted St.
Tel.; Yards 2195.
Laimeli kaltinančio kur sprogimas įvyko. Tas buvo padaryta pritai-

parodęs laiką iki minutai
ji puse sugriebė šitą paveikslą pirmutinė, bet
skundžiamoji pusė sužinojo apie jį ir reikalavo
jį pamatyti. Kaltinančioji pusejneišdrįso jį su
naikinti, nes buvo galima įrodyti, kad jis buvo;
bet ji fotografavo tą paveikslą eilių eilėmis to
lei iki laikrodis jame buvo toks neaiškus, jog
negalima buvo laiko pažint. Po šito kaltinamoji
puse bandė įrodyti, kad šilas šposas buvo pada
ryta; visa tam. reikėjo begalinio žvalgymo iš
vienos ir kitos pusės.
Paskui išėjo, kad visi įrodymai liudija už
kaltinamąją pusę. Kokiu tai kitu nelaimingu
budu atsiliko, kad pustuzinis įvairių žmonių
matė, kaip bombą kažkas mele nuo Guggenheimo Departamontinės Krautuvės stogo; tas visai
atmetė lagamininę teoriją, kuria buvo paremtas
skundas, 'ratai dabar reikėjo “pasiekti” šitie
įvairus liudininkai. Vienas gal turėjo skolą ant
savo namų, kurie galima buvo teismo keliu

Valandos: 9 iki 6 kasdiena

Vakarais: (Har., Ket. ir Sub. ik’ 9 vakare
Ned : iki 3 po pietų.

tas paveikslas buvo kaltinamosios pusės ranko
se. Kas nuėmė šitų paveikslų ir kaip jis galima
butų “pataisyti”? Jei Petras galėtų padėti to
kiuose dalykuose, lai jis iš Guberio bylos išeitų
turtingu žmogum.
Petras išeidavo iš sueigų su Magivnę galva
pilna vaizdų; jis dabar nusistatė dėti visas savo
pastangas žinioms rinkti. Jis su Ona ir Stase
kalbėjo apie bylų be paliovos; Ona ir Stase atvirai
pasakojo visa, ką jos girdėjo lauko pusėj. Atei
davo ir kitų — jaunasis Makormikas, Marė Jankovičaite, Andriaus sekretore Nebinuitė ir jie,
būdavo, pasakos, ką jie yra girdėję, ką jie mano
ir ką kaltinamoji pusė tikisi susekti. Jie nusi
tvėrė giminatiį to vyro, kuris nuėmė paveikslą
nuo stogo; jie bandė įkalbėti jam, kad jis pri-

Donaldas Gordonas ateina visas nusiminęs, ka

DR. A. MONTVID
Liet avis Gydytojas ir CUrargaa
25 Eut Wa»hingtoa SL
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Ava.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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. Nedėk pagal sutarimo,
$261 So. Halsted StM Chicago, HL

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Šitoj Guberio byloj tokią liudiniin'ką buvo parduoti; kitas gal turėjo pačių, kuri norėjo su dangi tapo sužinota, jog vienas geriausių kalti
Vyninis ir vaikinams siutai ir overne vienas. Jų pareiškimuose didžiajai teisybai juo persiskirti ir kuriai buvo galima įkalbėti, namosios pusės liudininkų, valgomų daiktų par kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
$12.50 ir $15.

tam laikui, kada jo darbas pasibaigs.
Jis gi savo keliu prasergėjo Magivnę. Jei buvo tokia daugybė ydų ir netikslybių, kad Gojie atstatytų Ibetą nuo jo vietos, tai būtinai kil fė ir jo padėjėjai turėjo darbo iki ausų iki tą
tų kalbos ir įtarimas pultų ant Petro. Magivnę visa atitaisė. Kokiu tai nelaimingu budu atsi
nusišypsodamas atsake, kad jis gimė ne vakai. liko taip, kad Džimis 'Guiberis su savo pačia žiu
Jis sakė, kad jie “pakels” Džeką Ibetą, duoda rėjo į paradą nuo stogo trobos už poros mylių
mi jam tokią vietą, kur jis negalės gauti žinių atstu kaip tik tą valandą, kada jie busią padėję
apie Guberio bylą; paskui, po valandos atras pas lagaminą su bomba. Kažkas nuėmė parado pa
jį kokią klaidą, ar įpainios į kokią kliūtį ir pra veikslą nuo šito stogo, kuriame buvo matyt Guberis su savo pačia bežiurį į paradą ir didelis
šalins.
šitose ir kitose vėlesnėse sueigose Petras ir laikrodis pryšaky laikrodžių krautuvės, aiškiai
.

Kojol

Skandalas Bžnyčioje

Tylėjusi per keletą savaičių
apie tai, kad Leninas prisipa
žino, jogei bolševikai darė
klaidą, mėgindami įvykinti Ru nę revoliuciją. Tose šalyse, kur

kos

Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidrosis ir bromoidro818.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų šutimas
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip:
j kvortą šilto vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Skaitytoj Balsai

sijoje komunizmą, “Laisvė” pa įvyko buržuaziniai demokrati
Pusei metų 4.60
galios teikėsi išspausdinti bol nės revoliucijos, žmonės turi
Trims mėnesiams---------------- 2.25
Pinigus reikia siųsti paėto Money ševikų vado išpažintį.
balsavimo teisę, spaudos ir or
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vaistybių
są\ungos
klausimas.

Kojų šutimas
yra liga

, ■*.... ................. ,..-1^............ J.-.. ........................
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kad ji pagelbėtų įtraukti jį kliutin. O gal jis
klastas varinėjo su kito vyro pačia; ar gal gali
ma buvo kokia moteris pasiųsti ir įtraukti jį į
klastas.
Paskui vėl išėjo Į aikštę, kad tuojaus po
sprogimui kažkas Gotos vyrų pasiėmė kūjį ii
sudaužė šaligatvį ir trobos sieną ties ta vieta
kymui dalyko prie lagamininčs bombos teorijos.
Bet vėl atsitiko, kad kažkas buvo nuėmęs pa
veikslą nuo tos vietos prieš tą sudaužymą ir ši...................... ..............

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

■

■

...

davinėtojas kartą prisipažinęs nusidėjusiu nege
rą sūrį pardavinėdamas. Tokiu budu kas vaka

Kiti siutai ir overkotai iki $45.

Turime pilniausi pasirinkimą vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, over-

ras prieš eisiant gulti Petras būdavo susirašys kotų, Mackinavvs, rainkotų ir kelinių

visa ant korčiukės ir užsisius už liemenės pa už pusę originalės kainos. Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
mašalo; kartą savaitėje nuėjęs pas Magivnę jis Tamistos pfaigų vertė, arba pinigai
ginčijos su juo ir derėjos dėl savo žinių ver- gražinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
tęs.
6 vak.

■...................................... ...............................'

JBus daugiau):

Įsteigta 1902
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

Panedėlis, Lapkr. 28 d., 1921

i KORESPONDENCIJOS
*

.-- —

—
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Pirkite šiame mene

S

THORP, WIS.

syj, užmokėsite kitą

*

•**»:

Šio miestelio apielinkės nuotikiai štai koki. Sniegu mes jau
gana turtingi, šiandie bus jau

meta, Sausy]

kone visas dienas pradėjus nuo
lapkričio 7. Šaltis siekia jau
zero (0) ir nėra atlaidžio.
Šiais metais turėjome keistą
vasarą — karštą, bet trumpą,
ve kaip: 5 birželio važiavom
rogėmis, ir apie 15 nigpiučio
beveik buvo galima važiuot, o
jau rugsėjo tai tikrai.
Javai visgi gerokai paaugo,
ypatingai komai. Stasys Pabedinskis pripildė 30x14 pėdų
pilnų sailą (šilo) ir dar trijų
akerią liko grūdams. F. Mikolainis tokio pat didumo trisketvirtadalius ir kiti.
S. Pabedinskis šio menesio
16 d. pirko registruotą Holstein
karvę už $160. Tą dieną rinka
buvo: karvės nuo $150 iki
$500, o žindukės telyčiaites nuo
$75 iki $175, pagal tėvo ir mo
tinos veislę. —Apuokas .

DENTISTAS
Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

Kainos

Numažintos

Gold Crowns — taip žemai $3.50
Platės — taip žemai ............. $8.00
Bridgework — taip žemai $4.00
Už šitas kainas gali atlikti sau
naudingą dalyką tuojaus.
Darbą
gvarantuojame, kaipo geriausią.

Egzaminavimas veltai

Dr. Frank Satten
Kampas 47-os ir Halsted St.

M^DR'HERZMAN^K
» RHSU O8
Penikill nuo 8412 So. Halsted St.
':'.h

t

>o

('v

■orai lietuviams iinomas per n
matu kaipo patyrus gydytojas, shl-

T

Ne,

8818

Halstod

So.

rurrii ir akulerla.

▼yrą, moterą ir vaiką, pagal

te nuo 0 iki 8 yaL vakarais.

( Dienomis: Canal
Telenheaali •<
arba 857
) Naktimis) Dnxel
l 951 - Drover 4186
GYVENIMAS: 8318 S. Halsted St.

Perfecto puikus marškiniai už mažiau nei pušy kainos
Nepaprastai didelis pirkinis šių gerai žinomų marškinių, kuriuos pirkdami daug sutaupysit, nepaisant kokioj
dalyj Chicagos gyvenat. Išdirbėjai nori išparduot savo perviršį stako ir suteikė mums teises didžiausiame
marškinių išpardavime, kaipo savo dealeriams, kokio nebuvo per daugelį metų.

ADVOKATAS

1311 Rector Building
79 VVeet Monro* Street, Chieago.
Phone Central 2560
Res. 3214 S. Halsted Si,
........

Tai. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatu
Kambarin 306,1 Home Bank Bldg.
K am p. Milvvaukeo ir Ashland Are*
Ofiso vali nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

Lotas numerio 1 po $1.35
talpina

f Lotas numerio 2 po $3
talpina

Perfecto marškinius šilko madras verti dabar $3.50.
Geriausios rųšics austo madras
marškiniai verti dabar $3.
Angliško madras ir naujai dry
ži marškiniai verti dabar $3.50.
Merkarizuoto Jacquared madras
verti dabar $2.50.
Puikus, rašyti medvilnių audimo
madras verti dabar $2.50.
Puikaus parkelio marškiniai ver
ti dabar $2.
Visi marškiniai geriausios nešio
jimui materijos, didžiausiame pasi
rinkime spalvų ir dryžių po

Perfecto marškiniai Galey ir Lor
do puikiausio speciali© fiberio; ver
ti dabar po $6.
Galey ir Lordo Šilkinio fiberio,
dabartinė vertė $5.
Vienodos spalvos Sphinx fiberio
šilko; dabartinė vertė $5.
Lucene Jacųuared fiberio šilko;
dabartinė vertė $5.
Galey ir Lordo fiberio correaux,
dabartinė vertė $4.50.
Marškiniai puikiai atrodanti ir
gerai skalbiasi, dideliame spalvų ir
patrinų pasirinkime. Mieros 14%
iki 17%.

$135
I—

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899
MAURICE J. GOLAN
Kea. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670

$Q00
U ““

įsi

jausiąs metodas X-Ray te klioktai
elektros prietaisus.
Ofisas Ir Labaratorijai 1B2|
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nue 19—19 pietą,

kuris yra kokybėje, kiekybėje ir vertėje, kokio
nebuvo palyginamai šioj krautuvėj

S. VV. BANE8

SS.

>

Lotas numerio 3 po $5
talpina

T. Pullmaa

5488

A. SHUSHŪ
AKUŠERIU

Satino dryži, stori HabutaI, pla
taus audeklo, dabar verti $9.
Perfecto marškiniai, visi šilkiniai
crepe de chine, dabar verti $9.
Lygaus balto šilko jersey, labai
geros vertės, dabar verti $7.50.
Satino dryži, plataus audeklo,
dabar verti $7.
Marškiniai,
kurie
puikiausio
Perfecto išdirbimo yra patraukian
ti vyrus. Įvairiausių ir daugybė
spalvuotų dryžių. Mieros 14 iki
17%.

Turiu patyrimą
moterą ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 8. State SL
Chieago, III.

DR. S. BIEŽIS

$R00

GYDYTOJAS II& CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd S t., kampas S.
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd SL
Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

PATARIMAS — DUOKIT JAM PUSĘ TUZINO ŠIŲ MARŠKINIŲ KALĖDOMS

ANTANAS A. OLIS
(Olszevvski, Jr.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose
Miesto Ofisas:
7 S. Dcarborn St., Room 104(1
Telefonas: Central 1774
Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Dealeriiį Anglių Kiemas
Tik-ką atidarytas.
TIKROS FRANKLIN COUNTY ANGLYS.

Lump, Egg arba Nut

$7.00 tonas

Deimantai,

RELIANCE COAL CO„

Laikrodžiai,

2255 South Ashland Avė.

Auksybš, Columbijoa Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai

Telephone: Canal 933.
Musų kostumeriamš ir draugams: — Reikalaukite
savo dealerio, kad pristatytų musų anglis.

4537 S. Ashland
Av„ Chieago, III.

ASHLAND DENTISTS l)r.Vaitush,O.D
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimų. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir perdegimą pilvo. Gvarantuojaroe,
kad galėsi kramtyt kiečidbsj
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantie ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedalioms.
Tek: Blvd. 9660

KALĖDŲ DOVANOS
Pradėk teisingai dieną. NaturaliSku
linksmu budu Gauk NATŲ R E''S
LAWI,AX mėlynam 25c baktelyj.
Gvarantuotas. Tankiai imituotai.
Niekuomet nebuvo jąm lygu*.

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

Suvedame dratus ir sudedame fixtures į 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba tclefoliuokite; o mes suteik
sime apkainavimą. Darbų visuomet gvarantuojame.

DR. CHARLES SEGAL

1553

Praktikuoja 15 metai

Lietuvis Akiu Specialistas

1729

'
Ofisu
Bo. Ashland Avė., 8 JabM
Chieago, Illiaois.

Specialistas džiovom

Palengvins akių (tempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe^
cialč atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
Iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

47th St„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedčliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Moterišką, Vyrišką te
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS!
N ue 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nediliomis nuo 10 vai
valandos ryto iki 1 vai. po pini
Telefonai Dresel 2880

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.t Yards 994

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

......

—

-J

Tol. Auetin 787

Dr. W. Yuszkiewicz

15as Metinis Išpardavimas
Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu phonographų ir rakandų išdirbysčių.

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

NEW PEOPLES ELECTRIC CO

GYDAU visokias ligas vyrą te mo
torų; galvos, aidą nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas, Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 rytoo iki 9 vaL
vakare.
___
Nedaliomis nuo 9 jki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chieago, III.
Phone: Humboldt 5849
Pilone Boulerard 08OX

1711 West 47th St.
Tel.: Yards 413

ANTANAS GREDU6KA
Goniralii

Kątik sugrįšo ii Californijos Ir
Vii tą s savo praktikavimą po No.
8208 W. Harrison St

Valandos: 8—12 kasdieną ir B—9
vakaro išskiriant nedildienlaa.

Telefonai i Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Uetovia Deotiatao

B712 South Ashlaad Aveų

Kontraktortus Ir

Tarpe Hermitage ir Paulina.

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

hit! 47-tos fatvM

budavotojas.
OnnnLn.l.. I

opociaiistas Ligy

Venemliškų, kraujo, odoa, kronižkų, inkstų

8I,s^5kas

su pagei‘

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M,
Ned.: 2:30—4:80 P. M.
Telephone: Carai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Va!.: 1—2:39 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedčliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892 Chieago, fll

Budavojame ir

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

1401 W. 47th St,

totemą*.
Chieago.

Gydaa be gyduolią ir be operaciją
3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakaro
Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat.
2 iki 8 Vak.
Tol.: Canal 279

$125 iki $150
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

DR. M. STAPULIONIS

Tik $34

|j|-| *r||| Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno ifri TIII
yri I Ui adatų, taipgi deimanto adata su kiekvienu y f I

DR. C. K. KLIAUGA

phonogruphu. Ateikite pas mus ir mes
parodysimo gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORfiSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

DENTISTAS
1821 8* Halsted St., Chieago, J1L
kampu 18th St.

Phone Carui 297
Telefonas Pulhuan 866

Leader Furniture and Phonograph Co
1020 S. Halsted St., Chieago, UI
'Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Įvyko traukimas numenu lapkr.
26. Laimėjo numeris 162. Turintis
minėtų numerį, malonės atėjęs at
siimti laimikį — laikrodį.
1623 Blue Island Avė

DR. P. P. ZALLYS
Lietavya Dantistu
10801 Bo. Michigaa Av., Rosaland.
Valandos: 9 ryte Iki 12 dieną

NAUJIENOS, Chicago, DL
MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

RAITIJOS AMERIKOS LINIJA

3101 S. Halsted SU kampas 31 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tei. Boulevard 9708
Baigusi Aku*
ierijos kolegi
ją; ilgai prak*
tikavusl Peni?
silvanijoa hos
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
’ gimdymo. Duc
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kainose
mo
terims ir mer
ginoms.

________ O BHOADW
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Tiesi kelionč i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karnliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-E1TKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu

sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Į PILIAVĄ.

,

Lietuviai važiuodami i Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
POLONIA ....... Gruodžio 7
LATVIA ....... Sausio 4
LITUANIA ....... Gruodžio 21
Estonia Sausio 18

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

DR. A. R. BLUMENTHAL

Kalėdos Artinasi

Akiu Specialistas

Visi, vienas kitam perkame dovanas, todėl,
neužmirškime savo giminių Lietuvoj. Nusiųskime jiems Kalėdų dovanėlę. Markės-Auksinai,
dabar labai pigus, todėl už mažę sumę pinigų
galime suteikti labai didelę dovanų Lietuvoj.
Persiuntimas saugus ir greitas.

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th 81.

. FRANK STASULIS & 00.,

Dienoms, t ryto iki 9 vak

4438 So. Fairfield Avė.,
Chicago, III.
Telephone Lafayette 5948

Ned. 10 iki 12 piMg.

TeL Boulevard U87

L

Panedėlis, Lapkr. 28 d., 192f

CHICAGOS
ŽINIOS::

TARPUTINAS SULAIKO
REUMATIZMO SKAUSMUS

1900 So. Halsted SL
T.L Canal 2118
Ofisą valandos i nuo II ryto iki
8 vakare.
Raaldeadja! 2811 W. 63H 81
Tel. Prospect 3466

Naujas tarputyno išradimas suteikia urnų paliuosavimę gerklės skaudėjimą, krupę, slogas, niksterėjimę,
reumatizmą.
Telephone Yards 5032
Sulaikys reumatizmo skausmą tuojaus! Leiskite tarputinui persigert
kiaurai ir lai nueina prie skaudamos
vietos. Tarputinas ir reumatiškas
skausmas nesimaišys. Kada tarputi
nas įeis, skausmas išeis. Mokslas va
dina tarputiną pergenančiu ir susi
geriančiu gydytojui.
Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes
su kitomis stebėtinai gydančiomis
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių
nesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persigėrimu Turpo veikia, kad patrynus
krutinę arba gerklę, urnai pajusite
kvėpavimu jo veikimą.

DR. M. STUPNICKI
Chicago, DL
▼AKAKDOSi Nu. 8 iki 11 ryta
ir aut 5 Iki 8 vakar*.

OR. M. T. STRIKOL'IS
Liet avys Gydytoja* Ir Chirurgas

Paopla Teatro Narna,
1611 W. 47th SU Tel. BonL 161
VALANDOS!
Talephona McKlnlay 261

DR. G. M. GLASER
Praktikvoja 39 metai
Ofisai i
*149 8. Morgan St„ kerti 12 84.
Chicago, Ulinoia.
SPECIAUSTASi
Moterišką Ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą,
OFISO VALANDOS*

MILIŪNAI ŽMONIŲ DABAR
GYVENANČIŲ ..NEBEMIRS!
Jeigu musų senoji nuomonė buvo teisinga, tada ištiktųjų' yra ste
bėtina, kad pamokslas temoje “Milijonai dabar gyvenančių nebemirs”
neatmainytas eina per visus miestus, šitas naujas ir pastebėtinas pa
mokslas budina žmones iš protinio miego. Baisėtinos minios veržiasi
į didžiausias didelių miestų svetaines ir daugelis grįžta atgal nebe
rasdami vietos, visi trokšta matyti ir girdėti prirodymus paremtus
ant išsipildžiusių pranašavimų, rodančių, jog prisiartina laikas, 'ku
riame milijonams dabar ant žemės gyvenančių žmonių nebereiks nie
kados mirti.
I
i
Tūkstančiai tūkstančių gudriausių Biblijos Studentų tvirtina, kad
visi žmonės, kurie išliks kaip nors gyvi iki 1925 metų, turės progos
gyventi ant amžių. Jų subrendę ir vienbalsingi išvedimui yra parem
ti tais pačiais pranašavimais, kurio gelbėjo daugeliui, begiu prabė
gusių trisdešimties arba keturiasdešimties metų, aiškiai išanksto pa
sakyti atėjimą pasaulinės karės, kuri prasidėjo 1914 m. ir tų nuotikių, kurie įvyko po jos; todėl neužginčijamas išsipildymas darodo
Biblijos tyrinėtojams ir protaujantiems žmonėms, kad Dievo Kara
lystė “ant žemės” yra visai “arti”, kad jau nebereikės laukti 1000 ar
500 arba 50 metų, bet kad j? prasideda dabar.
Tie dalykai atsineša į kiekvieną šeimyną, tūkstančiai šiame mie
ste gyvenančių bus amžinais gyventojais, statys jie sau namus ir gy
vens juose be baimės — gyvens kaipo kūniški žmones, čia ant žemės,
ir niekados nebemirs. Jei geidžiate davadų šitam linksmam pamok
slui, kuris garsinamas pagal šventą Raštą, be jokio apmokėjimo, esa
te širdingai kviečiami atsilankyti ir išgirsti.

Nedėliomia nuo 11—2
pa piat.
Taleąhooa Yarda tlT
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DR. P. Z. ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandas: 10 iki 12 ryto; 1 IK 4 ąa
piat fl iki 9 vakare.
1821 8. Halsted Si

Talaphona Yarda 1632

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką Ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paalaptingas vyrą liras.
8259 BoT Halsted SU Chiearo.

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
ir

Chirurgu

1801 So. Morgui SirtoK
Chicago, DL
Talephona Van Burto 294
Rag. 1189 Indepandanca Blvd. Chicags

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Speciali* ta* Moterišką, Vyrišką,
Talką ir vi*ą chronišką ligą
Ofl*a*: 8364 So. Halated St. Chicage
Talephona Drovar 9698
Valandos} 10—11 ryto; 2—8 m piat,
7—8 yak. N*dlHomi« 10—12 dianą
... I
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mostis turi savyje senus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk
bile vaistininko Turpo — 30c iv 60c
puodelis.

Temoje Antikristas miršta! o po jo mirties

vakar*.

Gydytojai

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno

PRAKALBOS

Bm. 2914 W. 43rd Street

Jp-— ''—" "’11
Canal 257
Naktini* Tel Canal 1118

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte
jausite slogas sulaužytas. Turpo
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją.
Urnai veikia paliuosavimo galvos
skaudėjimą, kojų nuovargį, įsipjovimą, nudegimą, grikšterėjimą ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklės
ligas!

Bus paaiškinta per BIBLIJOS STUDENTUS
Kalbės S. BENECKAS
Iš Chicagos

Utarninko vakare. Pradžia 7:30 vai. vak., Lapkri
čio 29 dieną, C. S. P. S. School Hali ant 48-tos
ir So. donore Street, Chicago, III.
Nėra kolekhi
Įžanga dovanai
S

---------

Tat Monroa 2804

DR. W. F. KALISZ
Speclalamast Moterą Ilgo* ir Chlrargija.
1145 MILWAUKE2C AVĖ.

CHICAGO,

GarsinkitesNaujienose

meta apsirgę

džiova gyvuliai

padare

jiems

žalos daugiau kaip už $40,000,000. Tu mėsa, kurių turėjo iš
mesti, butų galėję išmaitinti
160,(160 asmenų per vienus me
tus, duodant kiekvienam po vie
nų valgį kasdien.

NORI PASIPRIEŠINAI.

PRIE KALAKUTIENOS
PRIDĖJO DAR $12.

Vakar visose Jungtinėse Val
stijose Įvyko skerdyklų darbi
ninkų masiniai susirinkimai,
tiksu pasitarti kas veikti pasi
priešinimui savo
baronams
prieš sumažinimų algų. Tuose
susirinkimuose buvo
aptaria
ma ar griebtis streikų,
jeigu
kitokiu būdu jie negales prieš
algų sumažinimų pasipriešinti.
Tečiaus kas juose nutarta, dar
nežinoma.

Dėkonės dienoj du vyriukai
įėjo^ į Samuelio
Finklcsteino
valgyklon ir paprašė jiems ge
rus pietus pataisyti, visai neat
sižvelgiant į tai, kiek jie kai
nuos. Savininkas tuojaus jiems
gerus pietus pagamino. Šitie
papietavę vietoj užsimokėti, iš
traukė revolverius ir paprašė
jo, kad jis jiems dar kiek ir
pinigų pridėtų, nes, girdi jiems
reikių užsimokėti už kambarį.
PRIEŠ NARKOTIKUS
Savininkas nesipriešino, kiek tu
VAISTUS.
rėjo registere, visus jiems ati
Dabar pradėjo varyti smar davė. Beto jie dar surado $2
kų vajų prieš pardavinėjimų, pas vienų kostumerį. *
taip vadinamų, narkotiškų vai
stų aptiekose. Tuo nori apsau
NUSIVAIŠINO.
goti Chicagos gyventojus nuo
J. Horao Dėkonės
dienos
negeistinų pasekmių, kokias pa
gimdo vartojimas narkotiškų puotų užbaigė pavieto ligoni
nėj. Jį surado be sąmonės gat
vaistų.
vėj, arti jo namų, 850 Elston
KAMBARIŲ KAINA PRIVER avė. Gydytojai spėja, kad jis
mediniu spiritu užsinuodijęs.
TĖ MOTERĮ NUSI
——.......................

ŽUDYTI.

DR. YUSK*

šė, kad pereitų
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PARDAVIMUI

PARENDAVOJIMUI NAMAS, 124G
S. Ashland Avė., su garu ar be ga
ro; elektro Šviesa, viskas gerai įtai
syta po 6 kambarius. Raktus gausite
po No. 906 W. 31 st St.

PARDAVIMUI SALIUnas visokių tautų apgyventoj vietoj. Priežastis parda
vimo liga.
1905 Canalport Avė.
Tek: Canal 4962.

Tel.: Boulevard 2173.

RAKANDAI

ANT RENDOS G KAMBARIAI
ant 2 lubų. Elektra, gasas ir mau
dynes; viskas naujos mados įtaisy
RAKANDŲ BARGENAS
mui. Renda $28 į mėnesį. Savininką
Jauna pora priversta parduoti sa
galima matyt saliune.
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar
535 W. 36th St.
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubeltaMOTERŲ
va springsa phonographas, su rekor
REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer dais ir daimanto adata ir gražiausia
gina ar našlė prie namų darbo. Leng grojiklis pianas, ukelele pridedama,
vas ir pastovus darbas, gera mokestis. modelio 1921 su roliams šėpute ir ant
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit
Atsišaukite
šio bargeno.
OREMUS CHEMICAL
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
LABARATORY
1718 So. Halsted St.

"REIKIA DARBININKŲ"

NORĖJO ATKERŠYTI SAVO

ALGŲ KLAUSIME.

KIAUŠINIAI GAL PABRANGS

REIKIA DARBININKŲ

DAR VIS ŠAUDOSI.

Mokykla Chicagoj

ŠIAUFERIŲ REIKIA ĮSTOJIMUI
musų didelėn Taxi Companijon. Už
darbis $150 į savaitę. Nuolatinis dar
bas. Išmokinsime visko. $400 kapita
lo reikalinga.
Pinigai apsaugoti.
Kreipkitės šiądien. 82 W. Washington
St., Room 525.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI LAIKRODŽIŲ, laik
rodėlių ir deimantų krautuvė. Lietu
vių kolonijoj. Geras biznis. Yra dvi
šėpos sudėjimui brangenybių ir sau
gioji šėpa. Pigiai.
1710 So. Halsted St.
PARDAVIMUI GROSERNĖ LAbai puikioj vietoj, lietuvių ir lenkų
apgyvento]*. Norinčiam padaryti bučemę, yra vietos pastatymui ledaunčs.
u.
3244 So. Morgan St.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas i
127 N. Dearborn SL, Rooin 1111-13

Tel, Central 4411.

Vai. nuo 9-6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyjt
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Sali* SL
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą,
Panediliais iki 8 vakare.
I
Mamą Tat.: Hyd* Perk 8898
L
■
i

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

II So. U Sali* SL Room 824
\
Tel. Central 6898
fakj *12 W. 83rd St., Chea«ą
Tel. Yard* 4681.

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams StM
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.
Specialės vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
U

■■

Sara Patek, pirmininkė.
...............

■■■<

Pranešimai

Liet. Darbininkų Tary PARDAVIMUI GROSERnė ir bučernė. Lenkų ir rusų AMERIKOS LIETUVIŲ
bos Konferencija.

Chicagos Lietuvių Darbininkų
Tarybos konferencijų įvyks neValandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrčrką ir dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r. ryto, Meldažio sevtaineje, 2242
_______ * West 23 Place.
Draugijos ir kuopos priklau
JOHN KUCHINSKAS sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 V. 22nd SU kerti Leavitt SL išrinkti atstovus į konferencijų
(po vienų atstovų nuo kiekvienų
Telephone Canal 2552.
Valandos i 4 iki 6 po piet, ir nue 50 narių arba dalies) ir prisi
7 iki 9 vakare.
dėt prie to didelio judėjimo, ku
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak riam vadovauja Lietuvių Darbi
tus, ir padirba visokius Dokumen ninkų Taryba.
tus, perkant arba parduodant, Lo
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,
tus, Namus, Farmas ir Biznius.

Tai. Kandolph 2898

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

REIKIA VYRŲ MOKINTIS
BARBERIO AMATO.
Niekad straikai nepalyti. Darbas
laukia — Dienomis ar vakarais kle
500,
arba
geriausį
cash
pasiūlymą
ar

sos.
Kreipkitės ypatiškai arba ra
—ac
ba duosiu dalį laiko geram grosernin- šykite.
kui arba mėsininkui.
MOLER BARBER COLLEGE,
8338 So. Halsted St.
105 So. Wells St.
Chicago, III.

Gyvenimo vieta;
8323 So. Halsted SL

Skolina Pinigus ant pirmo morgačiaus ant lengvų išlygų.

Designing, kirpimo, fitavimo, ir
siuvimo vyriiką ir moteriiką drapaną.
Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai
aktualiikal kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai Įrengtų są
lygų. Išmokinam Į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

$33 į menesį. Labai geroj vietoj, lie
tuvių ir kitų tautų apgyvento]'. Atsi
šaukite. 3210 Wallace St.

Devynioliktame warde
dar
DIDŽIAUSIA PROGA
vis tebesišaudo. Dėkonės die
VYRAS TURI MOKĖTI PA
— PIGIAI!
nos vakare Nicola Admo, 32
ČIOS APDRAUDĘ.
Pardavimui galiūnas. 4 kam
William H. AViley liko nutei metų amžiaus, 729 W. 26-tos
lipant bariai pragyvenimui užpakaly,
stas mokėti savo buvusios pa gatvės liko nušautas
sali uno.
čios apdraudę, sumoj $20,000. tropais aukšti n.
6057 So. State St.
Be to dar turės jis jai kas mė
nuo po $22 mokėti kaipo užlai PLĖŠIKAI PAŠOVĖ ŽMOGŲ.
PARDAVIMUI bučernė ir
G. Earl, 3906 Lake Park avė.,
kymų.
4
_____ _______
liko pašautas dešinėn rankon, grosernė labai geroj vietoj.
APIPLĖŠĖ AUTOMOBILNIN- kada jis vijosi plėšikus, tikslu Biznis išdirbtas; turi bu t par
K Ą IR JO PAČIĄ SUMOJE
atsiimti iš jų $30 ir laikrodėlį, duota greitai, todėl parduosiu
$3,750.
kuriuos jie buvo iš jo atėmę. pigiai. Atsišaukite:
3247 So. Morgan St.
Trys apsiginklavę plėšikai
atėmė $3,750 iš Max Gold’o ir
LIEPĖ PASISKIRTI.
PARDAVIMUI BUČERjo pačios, jiemdviem važiuo
Teisėjas liepė Thomui W. nė ir grosernė, labai geroj
jant kampe 48-tos gatvės ir Kcclin’ui pasiskirti vienų pro
vietoj. Biznis išdirbtas.
Calumel avė.
pozicijų, ar užmokėti nuskriau
Atsišaukite:
stiems žmonėms $200,000, už1715 Canal St.
KAINAVŲ $40,000,000.
pardavinėjimę netikra voga ja
Skerdyklų savininkai pranc- vų, ar atsėdėti penkis metus PARDAVIMUI GROSERNĖ IR BUčeraė, daroma gerai apmokamos biz
>—1
1
.........
« kalėjime.
nis, vertas $3,000, parduosiu už $1,I

DIDŽIAUSIA

VYRŲ

Kiaušinių vertelgos pranešė,
kad jie pardavinės kiaušinius
tuzinų po 75 centus. Taigi da
bar Chicagos namų ruošos mo
terų lyga žada kiaušinius boi PARDAVIMUI GROSERNĖ IR
ir fixtures, kartu ar atskirai.
kotuoti, kad tokiu būdu vėl jų bučepie
Lysas ant 25 metų, 4 kambariai pra
kainas numažinus.
gyvenimui. Elektra, telefonas, rennos

JIOI’T"

MOKYKLOS

■ I. ■

Mrs. Bridzet M. Moore, 68
GYVASTIMI.
melų amžiaus, 718 S. ClareMrs. Bose Ballard, 40 metų
niont avė., negalėdama užsimo amžiaus, 1841 Allport gat. no
kėti už kambarį, norėjo anądien rėjo gazu užsitroškinti vien tik
gazu užsitroškinti;
dėlto, kad ji putėm i jus savo
vyrų su kita moteria vaikščio
KARPENTERIAI BALSUOS
jant.
Karpenterių Distrikto Tary
ba nusprendė išspręsti
algų
klausima referendumu. Tuo
reikalu išsiuntinėjo visiems na
riams balsavimo blankas, ant
kurių jie turės išreikšti, ar su
teikia pilnų galę arbitracijos
komisijai nustatyti algas. Visi
vielos karpenterių skyriai tu
rės tatai atlikti jirieš sekamų
penktadienį.

ISRENDAVOJIMUI

Lietuvos Dukterų Draugija rengia
diskusijas apie dabartinį darbininkų
padėjimą. Diskusijos įvyks pirmadie
nį, lapkr. 28, 7:30 v. v. Mark White
Sųuare parko knygyne, SOta ir Hal
sted g-vč.
— Komitetas.

ASMENŲ JIESYūJIMAI
JIEŠKAU BROLIO, JONO PALA)io, meldžiu atsišaukti. Kas praneš
eur jis yra gaus $10.00 dovana.
PETRAS PALAPIS,
821 Bank Street,
Waterbury, Conn.

JIEŠKAU PUSBROLIŲ PETRO IR
^ovilo Meženskų (Mežionių) iš Pajiršės dvaro, Pabiršės valščiaus. Pa
tys, arba kas žino, atsiliepkit šiuo ad
resu: Kaunas, Karo mokykla, Jurgis
Astupena*,
i

kolonijoj. Biznis senas ir ge
ras. Pigiai. Matykit nuo 4
iki 5 vai. vak. 908 N. Western Avė., 1 fl. front.

PARSIDUODA SALIUnas. Biznis gerai išdirbtas ir
geroj vietoj. Parduosiu pi
giai, nes einu į kitę biznį.
P. POCIUS
602 W. 14th St.
PARDAVIMUI
SALIUNAS
Nortli West dalyj, lenkų apielinkėj. Duosiu lysę, arba par
duosiu namų. 3758 Divcrsey,
kampas Hamlin Avė.

PARDAVIMUI PUSE
SALIUNO, GREIT IR
PIGIAI.
5339 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUnas, visokių tautų kolonijoj.
Biznis nuo senai. Renda 3
metams. Parduosiu pigiau
nes apleidžiu Chicagę. 908
N. Western Avė., 1 fl. front.

MOKYKLA

Mokinamai angliškos ir lietuviško*
kalbų, aritmetikos, knygvodystis, ste
nografijos, typewritlng, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politilrinės
ekonomijos, pilietystis, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pi«tų. Vakarais nuo 6
ild 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų.
Prirengiama
prie kvotimų j visas augštesniasias
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėlionvis nuo 11 ryto iki 1 v. p.
p. mokinama lietuvių gramatika.
3454 So. Halsted gatv.
arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

PARDAVIMUI
NAS IR VISI ĮRENGI
MAI. LABAI PIGIAI.
2702 W. 47th St.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

