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Naujas nuosprendis
prieš geležinkeliečius

Chicago, III.,
sutarta pradėti tuojaus.
Japonija sutinka
atitraukti
savo kariuomenę nuo šantungo
geležinkelio kaip lik jos vieton
galės būti pastatyta Chinijos
policija.

Svarsto intervenciją
Portugalijoj

Rusija grūmoja Finlandijai
___________ '

klausimas
arbitracijai

atiduotas

organizuotis į vieną uniją, ku
ri apimtų visus geležinkelių
dirbtuvių darbininkus, o ne bū
ti pasiskaidžitįsiomis į kelioliką ar kelias dešimts unijų,
Naujas darbo tarybos nuos kaip kad dabar yra. Ar dabar
tinės siauros amatinės unijos
prendis yra dideliu pavo
pajiegs tai padaryti? Jei
jos
jum geležinkelių dirbtuvių
nepajiegs to padaryti ir prisi
unijoms.
taikinti prie naujų aplinkybių,
CHICAGO. — Geležinkelių šis nuosprendis jas galutinai
darbo taryba vėl pasitarnavo suardys ir sunaikins.
tik geležinkelių magnatams ir
išnešė nuosprendį prieš gele
žinkeliečius, pablogindama ge-

Naujas nuosprendis prieš
geležinkeliečius

Rusija pikiai grūmoja

ležinlcolių dirbtuvių <1 a rbi n i rtl< ų

darbo

sąlygas.

Geležinkelių

magnatai kibai džiaugiasi tuo
nuosprendžiu, nes tas nuospren
dis sutaupiusius
jiems apie
$5O,(MM),(MM) į metus.
Naujas nuosprendis vien lie
čiasi darbo sąlygų geležinkelių
dirbtuvėse. Ir jis išpildo veik
visus geležinkelių
kompanijų
reikalavimus.
Sulig tuo nuosprendžiu kom
panijos pačios spręs kokį dar
bininką statyti prie vieno ar
kito darbo, visai neatsižvelg
damos į jų amatą. Prie tokių
darbų, kuriuos dabar atlikdavo
amatninkai, nuo dabar kompa
nijos galės statyti menkai ap
mokamus paprastus darbinin
kus. Taip pat niekurie darbai
galės būti atliekami pagelbininkų, kur pirmiau turėdavo
atlikti pilni amatninkai. Jeigu
kuriam darbininkų pritruktų
darbo prie savo amato, jį gali
statyti prie kitokių darbų, kad
ir prie kurių dirba geriau ap
mokami darbininkai.
Taigi tuo labai pabloginama
pačios darbo sąlygos, nes dar
bininkas labiau priklausys nuo
kompanijų ir turės pasiduoti
bosų valiai ir diktavimams, nes
kiekvieną jiems
netinkamą
darbininką galės varinėti prie
prastesnių darbų ir skirti jiems
mažesnę algą.
Bet didžiausiu smugiu tas
nuosprendis yra geležinkelių
dirbtuvių darbininkų unijoms.
Pačios geležinkelių kompani
jos sako, kad tuo nuosprendžiu
sulaužoma visa unijų gale.
Darbininkai geležinkelių dir
btuvėse yra pasiskirstę į dau
gybę smulkių unijų. Kiekviena
unija apima tik tam tikrą dar
bą

ir jos nariai yra

uždrausti

liesti kitokį darbą. Tankiai pa
sitaiko, kad dirbantįs beveik
visai vienodą darbą priklauso
prie dviejų skirtingų unijų ir
vienas kito darbo dirbti negali.
Geležinkelių darbo tarybai
išnešus šį nuosprendį ir panai
kinus tokį griežtą darbo paskaidymą, verčiant dirbti
ir
kitokius darbus, tokis susitvar
kymas tarp unijų turės persi
keisti, nes kitaip unijos negales
prisitaikinti prie naujųjų dar
bo sąlygų. J03 turės atsižadėti
savo siaurų amato rybų
ir
pradėti organizuotis plačiau,
suimant visus nors kiek su vie
nu kokiu svarbesniu amatu su
rištus darbininkus, arba net
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Finlandijai

Didžiosios valstybės nori pada
ryti intervenciją delei besitę
siančių sumišimų ir plėtojimos
bolševizmo.
LONDONAS, lapkr. 30. —
Bolševizmas platinasi dides
niuose Portugalijos miestuose
ir delei to yra daug sumišimų,
ypač Alemtejo provincijoje. Ne
senai padėtoji bomba Ameri
kos konsulate Lisbonoje esan
ti pasekme to judėjimo. Dau
gelis ir kitų šalių diplomatų
gavę grūmojančių jų gyvas
čiai laiškų. Taip sako Times.

Tas pats Times sako, kad de
lei tos priežasties didžiosios
valstybės svarsto apie padary
nių Portugalijoj intervencijos,
kad

užsmaugus

bolševiznuj,

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje
i
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Airija atmeta naujuosius
pasiūlymus

Motinos žudo vaikus
Padėtis badaujančioje Rusijoje
nuolatos eina blogyn.

Viltis išvengti karo mažėja.

BYGA, lapkričio 30. — LaikLONDONAS, lapkr. 30. —
: raštis Bosta kasdien gauna ap
Viltis išvengti karo su Airija
rašymų apie baisenybes Rusi
vėl labai mažėja.
Kiti sako,
jos bado. Paskiausios žinios sa
kad kariavimas gali atsinaujin
ko, kad pas badaujančius apsi
ti visai neužilgo, kadangi dery
reiškia beprotybe, vadinama
bos veikiausia bus pertrauktos
bado pasiutimu, kuri verčia
tuojaus.
žmones gerti
savo kraują.
Lloyd George davė naujų pa Žmonės, kurie valgė žiurkes
siūlymų Airijai, bet reikalavo, vasaros laiku, dabar valgo ko
kad ji pirmiausia pripažintų pūstų ir bulvių diegus ir kates.
priklausomybę karaliui. Sinn Arkliai ir gyvuliai dvesia delei
feineriai sutiktų svarstyti ki stokos pašaro ir jų kaulai nau
tus pasiūlymus, bet1 atsisako dojami yra virimui sriubos.
pripažinti priklausomybę kara Žinios sako, kad moterįs bando
liui. De Valera gi paskelbė, kad atsikratyti nuo savo vaikų de
jie laikosi tų pačių principų, damos juos visokius nešvaru
kokių laikėsi keturi metai at mus ir tik ėda m o stos, kad jie
gal, t. y. reikalavimo pilnos ne užsikrės ligomis. Daugelis vai
priklausomybės.
kų, negalėdami gauti maisto
Buvo vilties, kad nors tary namie, pabėga ir apie juos nie
bos bus pertrauktos, bet karia ko daugiau nebežinoma.
vimas nebus atnaujintas. Bet
Baisi Rusijos padėtis.
ta viltis nyksta ir išrodo, kad
RYGA, lapkr. 30. —« Oficialijei bus pertrauktos
tarybos,
tai beveik tuojaus
atsinaujins nės bolševikų žinios sako, kad

ir kariavimas ir visa Airija ta L>u<lo padėtis

nuolatos

buisčja,

Francija, Italija ir
Ispanija da bus atiduota karinei vald besiartinant žiemai. Saratovo
redyboj, kur <189,(XX) žmonių
Kaltina Finliandiją už sukilimų pritariančios intervencijai ir žiai.
pilnai badauja, net vaikai išbu
apėmimui mandato ant Portu
Karelijoj ir visaip ją kolioja.
vo be maisto penkias dienas.
galijos.
Nota yra nepaprastai aštri.
Daugelis žmonių išeina iš pro
Kada nesenai Tagus upės įto, o niekurius apima manija,
True translation filed with the postntaster at Chicago, III., Dec. 1, 1921 lankoj sustojo daug kitų šalių
kad jie turi duonos užtektinai.
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917 karinių laivų, vos buvę galima
LONDONAS, lapkr. 30. —
Kuomet vasarą daugelis gy
LONDONAS, lapkr. 30. — sulaikyti Portugalijos jurinin Buvusi* Vokietijos rekonstru ventojų maitinosi laukinėmis
Labai aštrioj notoj Finliandi- kus nuo torpėdavimo Ispanijos kcijos ministeris Dr. Rathenau, pelėnus, jie dabar turi maitin
kuris yra Londone buk privati
jai (Suomijai) Rusijos užsienio laivų.
niais biznio reikalais, vakar ta tis katėmis, dvėselina ir žole,
reikalų ministeris čičerinas sa
kurią pirmiau lik gyvuliai ės
Times tvirtina, kad padėtis
ko, kad Finliandija bus skaito šalyje yra tokia, jog sunku yra rėsi su Robcrt Kinderley, vienu davo.
ir
ma pilnai atsakominga už ki- rasti žmonių eiti ininisterių iš vedėjų Anglijos Banko
Daugelis motinų maudo sa
sakoma, kad jis tikisi pasima
virČius Augštojoj Karelijoj ir pareigas.
tyti už dienos ar dviejų su iž vo vaikus padarytuose iš vilnų
taipjau už finansinius ir kitus
nuodinguose skistimuose, tikė
(trinesnės žinios iš Portu do kancleriu Roberl Horne.
nuostolius, kokius Rusija ap
damos, kad nuo to jie mirs.
lankys delei veikimo “banditų” galijos skelbė, kad ten yra du
Kalbama, kad Dr. Rathenaui
Taškente, Azijos Rusijoje,
iš Finliandijos. Finliandija yra skirtingi judėjimai. Viename atsivežė sumanymą dviejų me
persergiama, kad Rusija turi jų keli ministeriai ir premjeras tų moratoriumo Vokietijos nio skaičius pabėgėlių didėja. 2,(MM)
geležinkelio
užtektinai spėkų “sulaikyti ata Granjo liko užmušti, kada jie kėjimui kontribucijos ir tikisi, žmonių badauja
judėjimas
stotyje ir kasdie miršta apie
kas ant Karelijos komunos pa rezignavo. Antras
kad Anglija jį parems.
monarchiją.
70 žmonių.
vojingomis avantiūromis
iš siekiasi atsteigti
Tuo pačiu laiku kalbama,
Nesenai buvo pranešta, kad
Finliandijos.”
Maitins 1,200,000 vaikų.
šiandieninė nota seka po lapk. prasidėjęs ir trečias judėjimas, kad Anglijos kabinetas svars
MASKVA, lapkr. 30. — Po
Carvalho tys Brahbury pieną ir iš tos
18 d. pasiųstai notai,
kurią kuriuo vadovaująs
priežasties valdžia*galbūt para savo kelionės po bado distrikFinliandijos presą skaito įžeid Mesąuita).
gins paskelbti dviejų ar trijų tą, Amerikos šelpimo adminis
-...... -j----------------- .
žiančia ir išeinančia už diplo
metų moratoriumą — Vokieti tracijos direktorius Walter L.
matinių rybų.
Bet
ji buvo
jos nemokėjimą talkininkams Brown paskelbė, kad iki Naujų
mandagus ir taktingas doku
Metų ta administracija teiks re
kontribucijos.
mentas, palyginus su šia nota
guliacines maisto porcijas 1,— antruoju Rusijos m misterio Šimtai žmonių žuvę vandeniui
Nupuolimas Vokietijos mar
200,000 vaikų Rusijos bado diišsišokimu. Antroji nota nesi
užliejus du miestus.
kės praktiškai uždarė Vokieti
s teiktuose. Dabar maitinama
renka žodžių apibudinti padėtį
jos rinką Anglijos prekėms įr
ir žodis “melas” yra labai tan
MANILA, lapkr. 30. — Iba- tik galbūt vienas moratoriu 500,000 vaikų. Kiekvieno vaiko
išmaitinimas atsieina 80c. į mė
jay pašto viršininkas praneša, mas gali tą rinką atidaryti.
kiai pakartojamas.
nesį, neskaitant paskirtų $4,čičerinas sako, kad Finlian kad tas miestas yra užlietas
dija paleido daug melų apie vandens ir daug namų, kartu Bavarijos 'monarchistai nesus 000,(MM) dėl medicinos pagelbos
ir $1,500,000 dėl drabužių. Mai
sovietų valdžios veikimą Kare su gyventojais liko nuplauti į
toja veikę.
tinti suaugusių administracija
lijoj, ypač apie priverstiną rek juras.
nemano.
vizavimą maisto. Jis sako, kad
Kita žinia sako, kad toj
BERLINAS, lapkr. 28. —
atpenč, darbininkai buvo ap pačioj provincijoj Macato mie-t Bavarijos karaliaus partija, po
rūpinti maistu, kurį užgriebė stas irgi yra apsemtas van litinė organizacija, kurią tole
“banditai” — “ne* be kaltes dens ir kad daugiau kaip 1(M) ruoja dabartinė Bavarijos resFinliandijos valdžios.”
gyventojų žuvo lame potviny- publikiškoji valdžia, pereitą są-------- (—,—.—
jc.
vaitę priėmė rezoliuciją, kad
CHICAGO. — Moteris ir vy
Ibajay niek oriose
vietose “Weimar (Vokietijos) konsti ras liko užmušti ir moteris ir
yra 15 pėdų vandens ir mano tucija turi būti nuversta griež
vyras sunkiai sužeisti automo
ma, kad labai daug žmonių yra tai, drąsiai ir prievarta,
kad biliui susidūrus su gatvekariu
žuvę. Gyventojų tas miestas užtikrinus ateityje politinę vie MadisOn gatvėj prie Kenton
turi 12,000.
Susisiekimas su nybę visų Vokietijos valstijų.” avė. Trįs vyrai liko užmušti
Bus rišimas tiesioginėmis tary tais miestais yra negalimas.
Bėrimo valdžia pakartotinai ir vienas sunkiai sužeistas au
bomis, Anglijos ir Amerikos
reikalavo iš Bavarijos valdžios tomobiliui įvažiavus į stulpą
delegatams tarpininkaujant.
išardyti karaliaus partiją delei prie 18 ir Oakley gatvių. Abe
VVASHINGTON, lapkr.
30.
jos monarchizmo, bet Municho jose nelaimėse išdalies buvusi
— Oficialiniai pasakyta,
kad
valdžia nieko ikišiol nedarė, kalta* ‘naminėlė.”
šantungo pusiausalio klausimą
kad išpildžius tą reikalavimą.
Kitose nelaimėse su automo
tapo sutarta rišti tiesioginėmis
biliais dar du ar daugiau žmo
WASHINGTON, lapkr. 30.—
derybomis tarp Cliinijos ir Ja
PINIGŲ KUKSAS. nių liko sužeista.
ponijos. Derybos,
tikiniąsi, Nors išreikšdama “užuojautą”
padėčiai ir
prasidės tuojaus ir kad davus sunkiai Chinijos
Vakar, lapkr. 30 d., užsienio pini
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
progą abie šalių pilnoms dele pageidavimą palaikyti draugi gu
už 25.000 dolerių, bankų buvo skafgacijoms dalyvauti tose dery škus santykius, Japonijos dele tomą Amerikos pinigais Šiaip:
Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.00
bose, tolimųjų rytų komiteto gatai pasakė, kad Japonija ne
Austrijos 190 kronų ................... 8c Darbininkai atsisako amuniciją
susirinkimai tapo atidėti iki pėt gali tuojaus išpildyti Chinijos
Belgijos 100 kronų ............... $6.78
krauti iš laivo.
reikalavimą ištraukti iš Chini
Danijos 100 kronų ..........
$18.60
nyčios.
Finų 100 markių ................... $1.96
Chinija ir Japonija vėliau jos kitų šalių kareivius.
Franci jos 100 frankų ........... $7.03
Chinijos dabar yra 75,000
BERLINAS, lapkričio 29.
sutiko, kad tose derybose apie
Italijos 100. lirų ................... $4.15
Lietuvos 100 auksinų ........... 50c Į Dancigą atplaukė franeuzų
šantungą ir Kaiu Čiau tarpinin Japonijos kareivių ir policijos.
I^nkų 100 markių ...... -... ...... 3c
Visų šalių delegatai atsisakė
kautų nusiginklavimo konfe
Norvegų 100 guldenų ....... $14.25 laivas, gabenąs amuniciją Lenrencijos pirmininkas Hughes svarstyti apie Chinijos finansus
Olandų 100 guldenų ........... $35.40 kams. Dancigo uosto darbininšvedų 100 kronų ............... $23.55 kai atsisakė tą amuniciją išir Anglijos delegacijos pirmi iki prieš pasibaigiant Wasliinšveicarų 100 kronų ........... $19.00
ninkas Balfour.
Konferenciją gtono konferencijai.
Vokietijos 100 markių ........... 50c krauti iš laivo.

Prašo moratoriumo?

Potvinis Filipinuose

5 žmonės užmušti

Šantungo klausimas pa
vestas arbitracijai

Japonija atsisako ištraukt
kareivius iš Chinijos

Gabena lenkams amuniciją

Nenori kily šaliy di
delių laivynų
WASHIN|GTON, lapkr. 30.—
Autoritetinguose rateliuose kai
bama, kad Francijos norui tu
rėti laivyną lygų Japonijos lai
vynui, griežtai pasipriešins An
glija, kuri sako, kad jei Fran
cija ir Italija turės lygų Japo
nijai laivyną, tai abiejų šalių
sujungtas laivynas viršys Ang
lijos laivyną. Jeigu tos dvi
šalįs turėtų tokį laivyną, jos pil
nai kontroliuotų Viduržemio
juras, kurios taipjau yra rei
kalingos ir Anglijai, kaipo ke
lias į Indiją ir pietinę Afriką.
Anglai sako, kad ir prieš karą
Francijos ir Italijos laivynai
neviršijo Anglijos laivyno, tad
kam dabar reikia didesnio lai
vyno ?
Prancūzai į tai atsako, kad
kadangi Francija ir Italija yra
Anglijos draugais, tad negali
būti ir kalbos apie tų dviejų
šalių susijungimą prieš Angli
ją, kaip negali būti kalbos apie
Jungi. Valstijų ir Japonijos SUsi vieni j imą

Anįtljjjj.

Lietuvos žinios
Atvažiavo pulk. Chardigny.
KAUNAS, lapkričio 9 (Elta).
Vakar lapkričio 8 dieną, į Lie
tuvą atvažiavo pulk. Chardigny.

Klaipėdos klausimas Ang
ly parlamente
■■■I

I

LONDONAS, lapkričio 8 (El
ta). Žemuosius Rumuos atsto
vas La m bert paklausė, kada
manoma atiduoti
Klaipėdos
uostas Lietuvai, nes 1919 m,
birželio 16 dieną Santarvės ir
Talkininkų Valstybės atmetę
Vokiečių reikalavimą palikti
Klaipėdą Vokiečių suverenite
tui, pareikšdama, kad Klaipė
dos uostas yra vienintelis Lie
tuvos kelias į juras. Užs. Viceministeris atsakė: Versalės Su
tarties 99 paragrafo Vokietija
atsisakė nuo visų teisių į šią
teritoriją Santarvės ir Talki
ninkų valstybių naudai, bet iki
šiol dėl jos galutino prijungimo
dar nieko nenuspręsta . I^ain-

bertas atsakė — jau
praėjo
daugiau kaip 2 metai, kaip Lie
tuvos valdžia laukia to išspren
CHICAGO. — Karo departa dimo. Harmsvvorth atsake jis
mento pasiūlymas
pastatyti negalįs nieko daugiau pasakyti.
nuo vokiečių atimtas kanuoles
Išvažiuoja į užsienį karo
parodai prie įėjimų
į Cook
pavieto miškus, bus atmestas.
mokslus eiti. •
Tai paskelbė pavieto tarybos
pirmininkas Ryan. Jis savo laiš KAUNAS, lapkričio 8 (Elta),
ke sako, kad miškai yra gra šiandie lapkričio 8 dieną išva
žus ir be kanuolių ir kad bai žiuoja į Aukštąją Šveicarų Ka
siam karui pasibaigus nėra rei ro Mokyklą Zurichan: pulk,
kalo statyti parodai tuos bai įeit. Ladyga majore# škipra,
sius ginklus ir jais nuolatos buvęs Savanorių Pulko Vadas
ir St. Seimo narys, kapitonas
minėti karą.
Sonkinas, buvęs batalijono va
das. Jie ten žada arčiau pažint
karo mokslą ir ypač Šveicarų
karo sistemą.

Nenori kanuoliy

Tarsis apie Vilnių

BERLINAS, lapkričio 29.
(Forverts kabi.) Lietuvos žydų
tautinės tarybos pirmininkas
Rozenbaumas atvyko Varšu
von tartis su Lenkų užsienio
reikalų ministeriu dėl Vilniaus.
—Varšuvon atvyko Sovietų
Rusų delegacija tartis su Len
kais dėl užmezgimo komuni
kacijos geležinkeliais tarp Ru
sijos ir Lenkų.

Tą pat dieną karo mokslų ei
ti į Francuziją išvažiuoja vyr.
leitenantas Grinius, Min. Pir
mininko sūnūs į Saitcyrą ir lei
tenantas Vėbras į Montanebleau.

6 žmonės prigėrė

BOSTON, lapkr. 30. — Dvi
■barkos vakar ryte paskendo
|
SKAITYKIT IR PLATINKIT ties Neveši nk. Ant jų žuvo 6
žmonės.
•♦NAUJIENAS "

Markės ūmai
pakilo
Vakar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
urnai pradėjo kilti. Tas įvyko tur-but todėl, kad
anglai pasiketino padėti prailginti Vokietijai
skolų mokėjimo laiką. Ar markės nuo dabar ir

toliaus vis eis augštyn, tą sunku atspėti. Bet kam
reikia pasiųsti pinigų Lietuvon, tegul geriaus
pasiunčia dabar, nesileidžiant į spėjimus ir spe
kuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra didžiąusia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiama pinigai greičiaus pa
sieki Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas rvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted Si,
Chleage, HL

Retvergąp, Gruod. 1 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, m.

Pageidauja, kad visi amerikiečiai siųstų pinigus Lietuvon
I

per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių
I

kadangi Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke

> dauginus pinigy negu kiti siuntėjai, kas užtikrina greičiausią pinigy išmokėjimą; kadangi siunčiant per Naujienas dar
niekam neprapuolė nei vienas skatikas, o tapo išmokėta jau apie 40 milijony auksiny.

Idant Naujienų Pinigų Siuntimo Systema ir Patogumais galėtų
pasinaudoti dar didesnis žmonių skaičius, Naujienos atidarys
keletą savo ofisu įvairiose Chicagos miesto dalyse.

PIRMUTINIS NAUJIENŲ SKYRIUS
<1

bus atidarytas ant

3210 South Halsted Street
ČIA BUS:
Priimami pinigai siuntimui Lietuvon ir į kitas šalis;
bus parduodamos laivakortes;
bus parduodamos knygos;
bus priimami apskelbimai, ir šiaip jau bus atliekami tie patįs
reikalai kaip ir vyriausiame Naujienų ofise.
Apie dieną Naujienų Bridgeporto Skyriaus

atidarymo b us praneštą

vėliaus.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Ketvėrgaa, Gruod. 1 d., 1921
terys — Clairon,
Dumesnil,
Gaussin, Daugeville.
Vėliau
Roussel pastebėjo, kad vaidi
nime moterys pralenkia vyrus.
Musų gadynės dieviškoji Sara
Bernhardt ir, gal būt, Eleanora
Duse pralenkė visus vyrus vai
dintojus.

VYRAS IR MOTERIS
Fizio-psichiniai skirtumai kaipo
medžiaga sociologams.
Rašo Dr. A. J. KARALIUS’
Vyro balso aparatas tvirtes
nis ir didesnis; moters — tru
putį silpnesnis, bet tarsi rūpes
tingiau sutaisytas. Moters bal
sas švelnesnis,
plonesnis ir
skambesnis — ne muziko žo
džiais sakant.
Labai daug nuomonių iš
reikšta dėl vadinamo periodingumo moters kūno funkcijų.
Andrapanės, nėštumas, gimdy
mas, žindymas ir ant galo va
dinama “gyvenimo permaina”
(andrapanių fiziologinis išny
kimas) — visi šitie dalykai, be
abejonės, padaro nemaža įsvaros į moters kūno ir proto vei
kimus. Tie dalykai neretai per
maino moters būdų, o visada
permaino metabolizmą (me
džiagos keitimąsi kūne). Gydy
tojams žinomi tūkstančiai ženk
lų ir suirimų, kuriuos šie daly
kai tiesioginiai ir netiesiogi
niai sukelia. Kadangi, kūno su
irimai visuomet padaro įtakos
į proto veikimą, tai ne vienas
rimtesnių tyrinėtojų yra pa
reiškęs, kad dėl minėtų fizio
loginių keblumų moterys netin
kančios užsiimti kuo nors kiltesniu, kur reikalaujama nesvy
ruojančio, šalto proto. Mums
išrodo, kad nėra fiziologinio
pamato. Vyrai ir-gi turi, taip
sakant, vyriškų suirimų, o dar
daugiau kenksmingų įpročių,
kurie ardo jų kūną ir protą.
Vienok moters kūno funkcijų
periodingumas tapo tinkamai
įrodytas.
Statistikos
aiškiai parodo,
kad moterys

greičiau

ir

Šokime moterys pralenkia
zai, etc.) moteryse žymiai daž vyrus.
niau patėmijama, bet tai nereiš
kia, kad vyrai nuo jų liuosi.
(Bus daugiau)
Misterija daugiau moteris kan
kina, bet visoki neuYo-psichozai gal būt vyrus daugiau kan
kina. Visokiuose religiniuose
klejojimuosc, aplamai imant,
moterys užima pirmą vietą.
Hecker, Vitres, Stopfrod ir ki
ti surinko daug žingeidžių re-į
Ilginių apeigų įvairių sektų;
tai pasireiškimas savo rųšies
beprotybės.

Swedish
American
Line

LIETUVON
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

l LIETUVA
žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, modemiško laivo.

Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių
tiesiai į Liepoją.
,
S. S. STOCKIIOLM ............................................. LAPKR. 12
Trečios klesos pasažieriai talpinami j kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia.
Kreipkitės į vietinius agentus.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę
S’amland) New York į (Sausio 14
Hamburgą.
Kroonland)
New York
Gruod. 17
Lapland)
Hamburgą
(Gruod. 3
Finland .............................. Gruod. 31
Zeeland .............................. Gruod. 24

SWEDISH AMERICAN LINE,
70 E. Jackson St., Chicago.

24 State St., New York,

Svarbus Pranešimas

Padarytos 76, 102 ir 102
raktų trieilės.

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)
LENGVAS IR PARANKUS BUDAS PINIGU PADAUGINIMUI
TAMISTOS ESATE ŠIRDINGAI KVIEČIAMI

TUOJAUS

ADVOKATAS
Miesto ofisas i
127 N. Dearborn SU Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie- ’
ną vakare, išskyrus utarrta/t^ ir
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

PEARL QUEEN
CONGERTINOS

Kalėdinio Taupymo
KLIUBO
ĮSTOTI

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd SU kertė Leavitt St
Telephone Canal 2552.
Valandos i 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniu*.
Skolina Pinigus ant phmo morgačiaus ant lengvų išlygą.

Rekomenduojama geriausių muzikų
ir concertinų mokintojų. Gvarantuoiam*a vieneriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksimo veltui.

Galite pradėti su 1c, 2c, 5c, 10c, 25c, 50c, $l,.00 $2.00, $5.00, $10.00, $20 ir daugiau.
MUSU KALĖDINIO KLIUBO PLANAS YRA PAGELBĖTI KIEKVIENAM LENGVIAUSIU BUDU SU
TAUPYTI PINIGUS BILE KOKIAM TIKSLUI: KALĖDOMS, VAKĄCIJOMS, APMOKĖJIMUI TAKSŲ,
INŠIURIN1MUI, MORTGEČIAMS IR KITIEMS REIKALAMS.

J. P. WAITCHES

4639 So. Ashland Avė.,
Chicago.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

SS So. La Šalie St. Room M4
Tel. Central 6891
Vakj 312 W. 83rd SU Clumgn
Tel. Yards 4681.

ČION PADUODAME MUSŲ PLANĄ

S. W, BANES
ADVOKATAS

▼ai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Reetor Building

PASIRINKIT KURIS GERIAUSIAI PATINKA
1c Kliubas: Dcpožituojate lo pirmą savaitę, 2c ant$12.75
rą “savaitę ir t. t. Į 50 savaičių turėsite*
2c Kliubas: Dcpožituojate 2c pirmą savaitę, 4c antrą savaitę ir t. t. Į 50 savaičių turėsite ..... $25.50
5c Kliubas: Dcpožituojate 5c pirmą savaitę, 10c antrą savaitę ir t. t. Į 50 savaičių turėsite ....... $63.75
10c Kliubas: Dcpožituojate 10c pirmą savaitę, 20c
antrą savaitę ir t. t. I 50 savaičių turėsite $127.50

SUMAŽINIMO PLANAS
I

Jus dcpožituojate pirmą savaitę didžiausią sumą,
antrą savaitę mažesnę ir taip kas savaitę sumaži
nai. Tas planas daugeliui yra labai populiaria.

79 WesLMonroe Street, Ckicaffo.

LYGIOS SUMOS KLIUBAS

Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St
Tarda 1015. Val.t 6 iki t vak.

25c Kliubas: Depozituojatd 25c kas savaitę, Į 50
•savaičių turėsite^ X. -—V............ «...--- ......... $12.50
50c Kliubas: Dcpožituojate 50c kas savaitę. I 50 saVaičių turėsite _......................... ....... ................ $25.00
$1.00 Kliubas: Dcpožituojate $1.00 kas savaitę. Į 50
savaičių turėsite .............................................. $50.00
$2.00 Kliubas: Dcpožituojate $2.00 kas savaitę. Į 50
savaičių turėsite .............................................. $100.00
$5.00 Kliubas: Dcpožituojate $5.00 kas savaitę, Į 50
savaičių turėsite .............................................. $250.00
$10.00 Kliubas: Dcpožituojate $10.00 kas savaitę. Į
50 savaičių turėsite .......................................... $500.00
$20.00 Kliubas: Dcpožituojate $20.00 kas savaitę. I
50 savaičių turėsite ...........................
$1,000.00
$50.00 Kliubas: Dcpožituojate $50.00 kas savaitę. Į
50 savaičių turėsite ...................................... $2,500.00

P IL.ES

Pirmi

VICTOR
Rekordai
Panelės Marijonos Rakauskaitės

73102 Lopšine — Aš Augau pas Tėvelį.................................... 85c
73103 Gul šiądieną — Linksmą Dieną............................................ 85c

Ši populiarė lietuvių sopranas gerai žinoma’ Chicagos lietuvių Audiencijai ir vidur vakarų. P-lė Rakau
skaitė yra lošiusi daugelį kartų lietuvių operetėse, ir
pasiliko atmintyje ant visados, kurie tik yra ją dai
nuojant girdėję.
NEPAMIRŠKITE: šie rekordai yra VICTOR ir pardavojami
tik per mus.

Eagle Music Company
3236 So. Halsted Street,

Chicago, Illinois

GOLAN&GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

»

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

ANTANAS A. OLIS '
(Olszewski, Jr.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose
Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040
Telefonas: Central 1774

Adresas .................................................

Miestas .................. Valst............. -......

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems

Tik Šiądien Išėjo

Liet aria Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Aveą
Ofisą vai.! nuo 9 iki 5 ir nuo 7,
iki 9 vakare.

Vardas .....................................................
i

'

JOSEPH W. GRIGAE

The Pixine Co., Ine.,
5762E Paw Avė., Troy, N. Y.
Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man k
didelį paką Pixine Pilė Remedy. Jei
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
gal.

UNIVERSAL STATE BANK

' —

.......

Tel. Haymarket 8669

Ar kenti skausmą ir kankynę nuo
raudonosios gyslos ? Tas yra visai
bercikalo — ją galima greitai ir ant
visados prašalint su Pixine Pilė Remedy. Tai yra receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
racija, nei gydytojo bilos, tik patikė
tinas naminis gydymas, kurį gali kiek
vienas vartot. Išpildyk žemiau esan
tį kuponą; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Remedy bus tuojaus išsiųsta čystame
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

Įstokite musų Kalėdų kliuban šiądien

Chicago, 111.

A—

Gali Greitai Išsigydyt.

Gausite 3 nuošimti

3252 So. Halsted St

I.-*

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

Įdėjimai Kas Savaitę arba Iškalno
PADIDINIMO KLIUBAS

*

LAVVYER Lietuvya Advokatas
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearbom 6096
Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė.
Tel.: Pullman 6377.

GEORGI & VITAK
MUSIC CO.

Musų planas yra visiem tinkamas ir prieinamas, kaip tai: vaikams, suaugusiems, biznieriams, profesio
nalams ir kitiems.
Pinigai bus išnvokėti atgal Tamistai dviem savaitėm prieš ateinančias Kalėdas, nežiūrint ar busi pilnai
išmokėjęs ar ne.
...
v.
Padarydami pirmą depozitą gausite musų Kalėdinio Kliubo taupymo Knygelę parodančią kiek įdėjote
pinigų.

leng vime Hubenstein moterims vir

viau pasiduoda visokios rųšies šenybę pripažįsta.
hipnotizuotojams.
I fipnotistų
Nors moterys linksta prie
klinikose randame žymiai dau
misticizmo, bet vyrai pagami
giau moterų. Daugiau mote no veik visus misticizmo vado
rų randame visokio plauko spivėlius; visus,
apart Madam
ritualistų bei magikų salonuo
se. ’’Tur būt ne be reikalo Di- Guyou ir Mrs. Eddy. Poezijoj
moterims geriau "sekasi, prbzo-*
derot yra pasakęs, kad vieton
žodžio “moteris” galima var je (apysakų-novelių-romaiių ra
dar geriau. Turime
toti žodis “misterija”. Mote šyme)
rys jauslesnės, dėl to jos leng Charlottc Bronte, Eliot, etc.,
etc.
viau pasiduoda hipnotistams.
Vaidinime moterys pralenkia
šv. Teresė apie velnius išsita
1762 m. Bachaumont
rusi, sako Madam Guyon, “ko- j vyrus.
ki jie nelaimingi, kad jie negali aiškiai pažymi, kad geriausi
vaidintojai jo gadynėj yra mo
mylėti!”
Moteris, būdama jautresnė,
PAVEIKSLUOTOS
daugiau sapnuoja,
svajoja.
PRAKALBOS
Mentz tyrinėjo moterų* sapnus
— Temoje —
ir priėjo prie išvedimo, kad
“visoki sapnai, dienų pareiški Nuo laikų Jėzaus Kristaus
mai, etc. pirmiau moterims pa iki laikų Kun. M. X. Mockaus
sireiškia”. Visi orakulai ture-|
Atsibus
davo moterų, bet turbūt hiate-į Ketv. Gruod.-Dec. 1 d., 1921
ringų. Motina visada sakosi MILDOS SVETAINĖJE,
nujautusi savo sūnelio ar duk
3138 So. Halsted St.
relės nelaimę. Dauguma rim
Pradžia 7:30 v. v.
tų tyrinėtojų (k. a. Heerwaden,
Jastrow, H. Ellis, Fbeud, etc.)
pripažįsta., kad moterys dau
giau sapnuoja; nevedusios dau
giau nekaip vedusios.
Kada asmuo nemiegodamas
sapnuoja, tai tą fenomeną ga
lime pavadinti haliucinacija,
arba klejojimu. Prof. Sidgwick’o statistikos parodo, kad
haliucinacijų moterys pergyve
na žymiai daugiau kaip vyrai.
Pastebėta, kad laike anestezi
jos (apmigdymo-apmarinimo)
moterys dažniau turi įvairių
erotinių haliucinacijų — viso
kių sapnų, kurie neretai joms
išrodo tikrenybėmis. Trumpai
suglaudus išeina, kad hipnotiniai fenomenai moteryse daž
niau pasireiškia nei vyruose;
moterų žemutiniai nervų cent
Šitos paveiksluotos pra
rai greičiau veikia ir nepasiduo
da kontroliavimui. (H. Elliso’o kalbos bus vienos iš žingeidžiausių, nes tokių paveik
nuomonė).
Yni žmonių, kurie nejaučia slų kokie bus rodomi šiose
oro permainos. Vienas bele prakalbose niekas nėra ma
tristas reumatikus
pavadino tęs. Visi kas tik gyvas ir tu
gyvais barometrais.
Silpnos ri akis, kad matyti, o ausis,
sveikatos žmonės visada blo kad girdėti, o ypatingai ko
giau jatičiasi prieš oro permai jas kuriuomi galite vaikščio
ną. Iš esamų tyrinėjimų, ku-, ti — pribukite į šitas pa
rie toli gražu nepilni ir nepla-i veiksluotas prakalbas — pa
tųs, pozitingų išvadų negalima' regėsite tą ką neregėję, o iš
padaryti. Išrodo, kad moterys girsite tą ką negirdėję.
labiau jaučia oro permainas.
Įžanga tik 25c
Nervų suirimai (neurasteni
Kviečia visus,
ja, histerija, neurozaia, psicho1 kp. L. L. F. Komitetas,

Mongolia)
New York (Sausio 12
Minnekahda
į
(Gruod. 10
Manchuria) Hamburgą (Gruodžio 29
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
120 laivų
1,300,000 tonų
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Manager. 14 North Dearbom St.

Atidarymas musu naujo

Laukiniuose ir barbaruose
moteris turi daugiau artistinio
impulso nei vyrai. Barbarų
moterys užsiimdavo indų, kau
rų, drabužių, etc. dirbimu,
kas, žinoma, reikalauja šiokio
tokio artistinio skonio.
(Dr.
Boas, Peal). Augštesnėj kultū
roj vyrai ima viršų. Pv. tapy
boj pasižymėjo vyrai. Buvo ir
yra ynoterų piešėjų, bet mistrai tiktai vyrai. Tokį daly
ką, kaip motina ir kūdikis, vy
ras nupiešė. Tas pats lipdy
boj (skulptūroj): pirma vieta
tenka vyrams, nuo Pliidiaus iki
Donatejlo, nub Michael Angelo
iki Bodin’o. Muzikoj, tariant
H. Ellis’o žodžiais, muzikos
gamintojai — vyrai, nors mo
terys gali vartoti muzikos in
strumentus. Žymiausi kompo
zitoriai — vyrai.
Rubenstein
sako, kad mo teris nesukom po
navo nei vieno muzikos gaba
lėlio, ^urs turėtų artistinės ver
lybės. (Žiūrėk jo veikalą “Mū
šio and it’s Masters”). Daina

K. GUGIS

> American Line

V

1

Vakarais: 3251 So. Halsted St
Telefonas: Boulevard 553

... r-----

----- -

Už dyką bandymas budo, kurĮ kiek Tel. Randolph 2898
vienas gali vartoti be nesmagumą ir
be laiko eikvojimo.
A. A. SLAKIS
Mes turime naują būdą, kuris su
ADVOKATAS
valdo dusulį ir mes norime, kad paOfisas vidurmiestyj.
bandytumėt už musų iškaičius. Ne
ASSOCIATION BLDG.
žiūrint ar dusulys jau jsisenėjęs, ar
19 So. La Šalie St.
da nesenai pasirodė, kaipo chro
Room 1303
niškas dusulys jus privalote pareika Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo,
Namų Tel.: Hyde Park 3395
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime pasiųsti Phane Boulavard <801
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
ANTANAS GREDUSKA
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
Ganara’la
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
Kontrakfortafl Ir
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
budavotolaa.
nam už musų iškaščius, kad naujau
Rudavojame
Ir tnto**»<
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
Chlcar*
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 1401 W. 47th Si,
baisius paroksizmus tuojaus.
Šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
Vyrams ir vaikinams siutai ir overdien — jums nereikia mokėti nė už kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
pasiuntimą.
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
FREE TRTAL COIIPON
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
Frontier Asthma Con
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių
Room 229 G.
už pusę originalės kainos.
Taipgi,
Niagara and Hudson Streets,
trunku ir siutkeisių.
Buffalo, N. Y.
Tamistos jafaigų vertė, arba pinigai
Send free trial of your
grąžinami.
method to:
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
6 vak.
Įsteigta 1902
S. (HB)0N,
1415 So. Hklsted St
-

---------------------

■

■

PUSE KAINOS
Išpardavimas

---------------

Ketvergas, Cruod. 1 o., 1921

NAUJIENOS, Chfcagg, UI.

kratas ir į daugelį dalykų jų seimo rinkimų.
syti bendrą ekonominę pa delis, bet jų pozicija yra pa vėl atnešti Europos rytams
NAUJIENOS
Lietuvos gyvenime žiuri vi-’- Mums šitokia taktika yra saulio padėtį negali duoti togesnė, kadangi jie, turė kruvino gaisro. Savaime su
prantama, kad jeigu kiltų len
The Lithiuuiiaji Daily Newi
sai kitokiomis akimis, negu nelabai suprantama. Jeigu vaisių, kol pirmiausia ne dami artimų ryšių su vald kų-rusų karus, Pabaltės kraš
Published Daily azcapt Sunday by mes. Bet mgs manome, kad matyt, kad krikščionys de
bus įvykintas tarptautinis žiomis (kaipo amunicijos fa tams butų didžiausio rūpesčio
the Lithuanian Newg Pub. Co., Ine.
brikantai, kaipo pinigų sko atsiryboti ir apsisaugoti nuo
“Naujienų”
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Pinigus reikia siųsti palto Money Bet kas, jo nuomone, reikė- žymios
dalies buržuazi- einasi darbininkų klasei jos bet apčiuopiamais, materialiais kius su stipresniais kaimynais.
Orderiu, kartu su užsakymu.
tų dabar daryti, kad išąelbS- jos interesams. Milžiniš kovoje už proletarų siekimus. reikalais. Pagalios, didėja su Taigi pamatinis Pabaltės socia
tarp visų tų kraštų listų siekimas, — neitralizuoti
- laivų staty- Net pamatiniais ir, galima sa siir nešimas
“Naujienos” vėl gavo ke jus Lietuvos respubliką? pkų -karinių
stiprėja supratimas, kad vie
kyti, vieninteliais konferencijos
letą straipsnių iš drg. St. Versti valdžią? Reikalaut mas, skaitlingų armijų lai- klausimais buvo du. Pirmas: noda Pabaltės valstybių poli li Pabaltės kraštus Europos poli
tiniuose santikiuose, pastatyti
kymas traukia valstybes į kokie turi būti santikiąi tų kė ne padėtis verčia jas remtis vie juos taip, kad didžiosios valsty
Kairio, Lietuvos socialdemo naujų Seimo rinkimų?*
na kitos ir tuo budu tvirtintis. bės nepultų tų kraštų pačios,
kratų partijos vado ir ga Nei vienai, nei antrai min-1 skolas, ardo ju kreditą, pui
pinigy kursą> trukdo socialisjai privalo daryli tų san Šių metų s-d. konferencija pa nebandytų jų vartoti kaipo įbiausio Lietuvoje politikos kiai Kaimynas nepritaria. (lo
Vietoje to, jisai sako:
industrijos plėtojimąsi ir tikių įvykdinimui. Ir antras: sakė, kad toks taikus susiarti rankį saviems tikslams pasiek
darbuotojo.
kokios linijos reikia socialis- nimas yra naudingas ir būtinas ti. Pabaltės kraštų neitralite
“
Viena
aišku,
jog
kriktarptautinę
prekybą,
tams laikytis, nustatant Pabal- tų šalių darbininkų klasei ir tas, garantuotas didžiųjų valsty
Vienas tų straipsnių, apie
užsic- turi būt socialdemokratų vi bių pasižadėjimais, tai yra mu
Pabaltės kraštų socialdemo ščionis-demokratai tur pri Iš ginklavimosi traukia
sais budais palaikomas.
sų artimiausis politinis idealas.
n
kratų konferenciją, yra iš vesti kraštą prie politinės naudą tie buržuazijos sluog- niais.
Antruoju
klausimu
konferen

Pirmasai klausimas nebeGi tuo tarpu tenka daryti kas
spausdintas šiame “Naujie ir finansinės suirutės ir sniai, kurie daro biznį, ga- naujas. Ties juo Pabaltės kraš cijai teko daugiau pasakyti. galima, tam dealui pasiekti.
nų”
numeryje.
Antrą tik tuomet, kaipo reakcija Į mindami amuniciją, statyda- tų socialdemokratams teko su Europos rytuose vis da nerą-» Kalbant apie sanlikius su
straipsnį, apie karo padėtį prieš jų viešpatavimą, ga-' mi laivus arba skolindami stoti jau pirmose jų konferen mu. Dar taip neseniai buvo stipriaisiais kaimynais, pirmoj
lės susidaryti — na, gal pinigus valdžioms. Ir tarp ši- cijose. Iš pat pradžių paaiškė iššokęs konfliktas tarp Rusų ir eilėj tenka kalbeli apie Rusus.
Lietuvoje, įdėsime ryto.
kitsai seimas ir kiti santy- tų buržuazijos sluogsnių iš jo nusistatymo vienodumas; iš- Lenkijos ir buvo rimto pavo- Ypatingai svarbu turėti Rusus
kiai ir su vilniečiais ir gal vienos pusės ir kitos, daug karto buvo pareikšta, kad reika jaus, kad gali vėl prasidėti ka ne tik ne priešais, bet gerais kai
Laukia politinės ir su Lenkija.”
skaitlingesnės, buržuazijos lingu siekti kuodidžiausio su ras. Dabar tas ginčas nutildy mynais. Tai svarbu be išimties
siartinimo visose gyvenimo sri tas, bet laikinai. Dabartiniai visiems keturiems
Pabaltės
dalies
iš
antros
pusės
nuola

finansinės suirutės Musų bendradarbis, vadi
tyse: ūkio reikaluose, kultūri lenkų-rusų santikiai gilyn kerš kraštams. Tiek Suomių, tiek
tos
eina
kova.
Šiandie,
kuo

niam gyvenime, derinant poli iu pagręsti. Ateity užteks kar ypač Estų ir Latvių pramonė,
nasi, yra įsitikinęs, kad
Liutuvo\e.
met
visas
pasaulis
gyvena
tinius tų kraštų žygius, šių tais menkos priežasties, kad ka išaugusi carinės Rusijos laikais,
krikščionių demokratų poli
ro gaisras vėl šautų aukštyn.
Vakar ir užvakar tilpo tika turi neišvengiamai pri sunkų ekonominį krizį, ta metų konferencija tuo klausi O susidūrimui priežasčių dau negali atsigauti ir ateity vysty
mu neiškėlė naujos minties, tik
tis, jeigu negaus įvežti savo
“Naujienose” du musų ben vesti Lietuvą prie politinės kova yra ypatingai įtempta. patvirtino senąjį nutarimą. Pa giau kaip reikia. Tegu pasun dirbinių Rusijon. Tiesybė, Suo
dradarbio, Kaimyno, laiškai ir finansinės suirutes. Kuo Kiekviena augščiaus pa tvirtino da ir tai, kad susiarti kės bolševikų padėtis Rusuose, miai socialdemokratai tvirtina,
iš Lietuvos. Pirmame jų met ta suirutė įvyks, tai minėtųjų buržuazijos dalių nimas ištiesų vyksta. Lietuva neįveikiant jiems vidujinių kad Suomijos fabrikai jau su
dabar stengiasi daryti spau ir Latviai, galima sakyti, jau sunkenybių ir gyvenimo netvar radę sau naujų rinkų ir dirba
yra vaizdžiai nupieštas len žmonių ūpas atsikreips prieš
dimą į Washingtono konfe- pabaigė sienų ginčą, jau suda kos. Tegu Lenkuose valdžia beveik kaip prieš karą. Bet
kų teroras Vilniuje, o antra dabartinius Lietuvos šeimi
irenciją, kad pakreipus ją rė kai kurias konvencijas, pra nepajėgs apgalėti finansinio Estuose padėtis daug blogesnė.
me kalbama apie Lietuvos ninkus ir jie išrinks kitokio
'savo pusėn. Telegrama iš dėjo mainą. Pavojingais abiem suirimo, aptvarkyti ūkio, pa Rygos ir Liepojaus didieji fab
žmonių nusistatymą sulig sąstato seimą, kuris ir su
tenkinti būtiniausius darbinin rikai, uždaryti ir neatsidarys,
• Paryžiaus praneša, kad šio- kraštam momentais, kaip Že kų reikalus. Tuomet suirutė ir
jei neras kelio Rusijon. Del
tvarkys Lietuvos santykius
Hymans’o projektų.
ligovskio puolimas, Lietuviai ir
'mis dienomis susirinko tarp Latviai mokėjo susiprasti ir vienoj ir antroj pusėj yra neiš los priežasties nedarbas Lat
Turime čia pastebėti, kad su vilniečiais ir su Lenkija.
tautinio vaizbos buto pildo buvo pasiryžę vienas kilą palai vengiama, o sunkių persilauži viuose labai didelis ir sunkia
tų laiškų autorius yra vie Iki įvyks ta suirutė ir ta at
kyti. To pasiryžimo šiandien mų metu paprastai ima viršų našta gula ne lik ant darbinin
nas stambiausiųjų Lietuvos maina žmonių upe, Kaimy masis komitetas ir kaip vie yra daug daugiau, kaip metai avantiūrų politikos šalininkai kų, bet ant visos valstybės. Pa
nu balsu priėmė sekančią
politikoje žmonių ir turi ne nas pataria opozicijai neda
atgal ir tame yra nemažas so ir stveriasi ginklo visokiems ėmus Liet, reikia tas pąts pabrė
rezoliuciją;
<
J
menkos įtakos valdžios sfe- ryt jokių griežtų žingsnių;
ginčams išrišti.

Šiaulių fabrikai tik tuomet ims
dirbti pilnu mastu, kai galės
gabenti savo dirbinius Rusijon.
Naujoji pramonė tik tuomet
galės vystytis, jeigu jai bus pa
tikrintas lengvas kelias į ry
tus ir ši rytų, imant iš ten ža
liąją medžiagą.
Be to trims Pabaltės kraštų,
Lietuvai, Latviaiųs ir Estams
yra labai svarbus trąnzito klau
simas. Iš tranzito gali tarpti tų
kraštų ūkis, jei Rusija daugu
mą savo maino su vakarais ves
senybiniais keliais.
Iš to realaus reikalų suprati
mo socialdemokratai veda ir
savo politiką. Konferencija nu
tarė: reikia siekti gerų santi
kių su Rusais; reikia kiek gali
ma priešintis visokiems bandy
mams silpninti Rusus, griauti
jų ekonominį ūkį, kelti prieš
Rusus bent kokias avantiūras.
Tuo pamatiniu savo nusista
tymu konferencija pasisakė ir
dėl santikių su dabartine Len
kija. Jokių m i Ii tariu konven
cijų su Lenkais! Iš visų partijų
tik Estų s-d. atstovas laikėsi
Lenkų
klausimu
palankios
jiems pozicijos. Bet Estų s-d.

Pakaitės kraštą trečioji socialdemokratu konferencija

šiandien labai susilpneję namie

ir rodo palinkimo tuo klausimu
eiti ant buržauzinių partijų
pavadžio. Be to Pabaltės kraš
tų tarpe šiandien ne Estai lems,
kuriuo budu turės dėtis jų san
tykiai su Lenkija. Suomiuose
s-d., susidėję su švedomanais
praves savo nusistatymą ir Sei
me. Latviuose mililarė konven
cija su Lenkais neranda žymes
nės užuojautos net dabartinėj
valdžioj. Vadinasi, Lenkų pa
stangos sudaryti mililarį fron
tą nuo Elesinkų iki Bukareš
to z reikia skaityti tuo tarini
žlugusios.
Savaime
suparntama, kad
Rygos socialdemokratų konfe
rencija nemaža nusvers ir lie
tuvių-lenkų sanlikius
spren
džiant.
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— Sugalvok ką, — tarė Magivnė. — Ar ne
gali pasakyti, kati jau turi pačią? — Pamatęs
Petrą nusiminusiu, pridūrė: — Žinoma, kad gali
tą padaryti. Jei nori, aš tau gausiu pačią. Bet
tau nereikės jos jieškoti —< tik papasakok savo
merginai, kad tu turi pačią; kad tu manei ga
lėsiąs su ja persiskirti, bet dabar pasinio, kad
negali, kad tavo pati sužinojusi, ką tu čia veiki,
bandanti tave apjuodinti. Padaryk taip, kad
tavo mergina negalėtų nieko daryti nepakenku
si Guberio apsigynimui. Jei ji tikrai nuoširdi
tame dalyke, tai ji nekenks tau; gal ji nei savo
seseriai nesakys.

cialdemokratų nuopelnas. Lat
“Joks sumanymas patai- vių ir Lietuvos susiartinimas

kad galės įvykti ilgas j audros reginys. Bet jam
matės, kad tas yra neišvengiama; kilo išėjimo
jis neturėjo. Dargi jam reikėjo pasiskubinti,
nes per porą valandų Stasė pareis iš darbo na
mon ir tąsyk gali būti per vėlu.
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ETKAS greitai sugrįžo į Todaičių namus ir
rado Onelę išblyškusiu veidu lovoj dar te

begulint

ir

beraudant.

Galima

buvo

tikėlis,

kad josios jauslybių anlviršis jau bus išsibaigęs;
bet ne, pradėjus moters jautrumams veržtis
lankau, jokio galo nėra. Kaip lik Petras su nu
sižeminimu išpažino, kad jis turįs pačią, Onele

strakt iš lovos pašoko su išgąsčio klyksmu ir at
sistojo prieš jį kaip ištrukusio patrakčlio šmėk
la. Petras bandė aiškintis, kad tai ne jo kaltė,
kad jis tikrai tikėjosi kada nors būti liuosu. Bet
Ona tik susiėmė rankomis galvą ir šaukė: —
Tu mane apgavai! Tu mane suvylei! — Lygiai
kaip reginys gyvuose paveiksluose, sakė Petrui
papykęs jo balsas pas jį vidui.

Jis bandė paimti ją už rankos ir su ja pasi
kalbėti, bet ji šoko nuo jo šalin, nubėgo į kitą
kambario kraštą ir stovėdama žiurėjo į jį kaip
laukinis daiktas, kurį jis įsispraudęs į kertę no
Petrui nemalonu buvo tas daryti. Jam rėjo užmušti. Ji kėlė tokį triukšmą, kad jam
akyse stovėjo bisteringai gulinčios ant sofos baisu buvo, kad neišgirstų kaimynai; jis turėjo
Onytės paveikslas jam išeinant ir jis baimijosi, pasakyti jai, kad jei tas išeis į aikštę, tai jis kai-
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PINIGAI
Siųsk pinigus į Lietuvą per
atsakančią įstaigą, per įstaigą
kurios kasdieninis kursas yra
teisingas ir dėlto pigiausias.
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų
orderiai pasiųsti Pasta, čekiais
ar Telegramais yra kuogreičiausiai priduoti ir apmokėti ypatai
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.

žti. Nedarbo mes beveik netu
Tat artimiausis pavasaris gal rime,
bet ir senieji Kauno,

Bet Onelė nedavė jam nei kalbėti. Kaikupo liudininkas bus visai sunaikintas ir tokiu bu
du ji bus kalta, jei Džinus Guberis bus pakartas. riais žvilgsniais ji buvo kūdikis, bet kitais ji bu
vo suaugusi moteris. Ji turėjo keistai nusisto
Išgirdusi šitą Ona nutilo ir Petras galėjo
vėjusias idėjas ir jei kas su jomis susidūrė, lai
žodį kilą pasakyti. .Jis papasakojo jai apie da
taip atsitrenkė, kaip į muro sieną.’ Ji nei girdėt
romas prieš jį klastas, kaip antroji pusė pasiun
nenorėjo Petro patarimų; tai butų žudybė.
tusi pas jį kažką ir per jį siūliusi jam dešimtį
FEDERAL BOND & LAND
—Nesąmonė, — tarė
Petras,
atkartoda
COMPANY,
tūkstančių dolerių, jei jis Guberio reikalą par mas Magivnės žodžius. — Tai niekis; visi
tą 666 W. 18th St.,
Chicago, III.
duos. Kadangi jis atsisakė tą pasiūlymą pri
daro. —■ Bet Ona matomai neklausė. Ji sėdėjo 1439 S. 49th Court, Cicero, III.
imti, tai dabar jie bandą jį apjuodinti panaudo
dami jo pačią. Jie kažkaip sužinoję, kad jis yra žiūrėdama savo laukinėmis, išgąsdintomis aki
mis ir pašiojo savo sčjoną pirštais. Petras ėmė
įsivėlęs į meiliškus dalykus ir su jos pagalba jie
žiūrėti į tuos pirštus ir jie pradėjo jį erzinti.
norį jį sunaikinti.
Tai buvo beprotes pirštai; jie reiškė visus jau
Ona vis dar nesileido Petrui save paliesti,

bet ji suliko atsisėsti krasion ir pažiūrėti, kas
reikia daryti. Ji pasakė,
kad lai bunie sau
nori, Guberio bylai neturi būti pakenkta. Petras
padaręs jai baisią skriaudą, nesakydamas jai
tiesos, bet ji apsiimanti nukentėti kad ir di
džiausią bausmę mokėdama; ji jo niekuomet
neįvelsianli.

Pęlyas pradėjo aiškinti, kad tas gal nėra
tąip baisu, kaip jai rodos. Jis sakė, kad jis gal
vojęs apie tuos dalykus; kad jis žinojo, kur jo
senasis darbdavis Pcriklas Priamas gyvenąs;
kad Pcriklas esąs dapar turtingas ir Petras ži
nąs, kad jis galįs pas jį pasiskolinti du šimtus
dolerių, su kuriais Onelė galėtų nueiti į tokias
vielas, kur galima butų išsisukti iš tų pinklių’- -

tulius,

kariuos

Oneles

ramumas

tramino

ir

spaudė.
t
—Jei tik tu taip nesisielotum! — maldavo
Petras. — Tai nelaimingas atsitikimas, bet jis
jau įvyko ir mes turime žiūrėti, kap tą nelaimę
sumažinus. Kada-nors aš busiu liuosas; kada
nors aš apsivesiu su tavįm.
— Gana to, Petrai! — tarė mergina savo
sulaikomu balsu. — Aš nenoriu daugiau su ta
vim kalbėti, jei tu tik tiek tegali pasakyti. Aš
nemanau, kad aš norėsiu eiti už tavęs — dabar,
kada žinau, jog tu galėjai mane apgaudinėti —
jog tu galėjai mane apgaudįnčti diena dienon per
ištisus menesius.

^Bus daugiau);

LTjLLIJ.'------------- Eliiia i.K

Daug žmogių naudoja nuodingas
gyduoles ir pilės, lengvai veikia
NATURE’S LaWLAX. tai viskas
ko reikia. Mėlynas 25c bakselis.
Yra gvarenluujamas.

DR. A. MONTVĮD
Lictavis Gydytojas ir ChirargM
25 Eant Waahiiigtoa St.
balandos: nuo 10 iki 12 ryte.
Talephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos i nuo 6 ild 8 vakari
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

NAUJIENOS, Chfcggg, Ui.
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MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

Telephono Boulevard 6052

Dr. A. Juozaitis]

8101 8. Halsted St., kampas 81 gat
Viename name bu Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penr
sllvanijos hop
pitaisse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Dut
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kaluose
mo
terims ir mer
ginoms.

Important Ghanges

DEN TĮSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedek pagal sutarimą
1231 Bo. Halsted SU Chicago, 111.

in the November
Chicago Telephone Directory

Darbininko Draugas

PAIN-EKPELLER

I

V»izbaienkll« uireg. 8. V. Pat. Oflae.

Garsus per daugiau kaip
50 metų.

Telefono vartotojams:

Tėm y k Įkaro (Auchor) ValzbažeuklĮ.

Bell systemos užduočia yra nuolatinis metodos ir aparatų pa
gerinimas, kurie suteikia geresnį telefono patarnavimą.
Su užvedimu šio sumanymo, Illinois Bell Telephone Company
yra pasiryžusi įsteigti mašinos pagelba susinėsimus (machine
switching) Ghicagoj.
Bėgyj to laiko, pakol ši permaina bus padaryta, kompanija
nuoširdžiai kviečia publiką, kad prisidėtų pasekmingesniam šio
pagerinimo įvykdymui.
Machine Switching telefonai bus panašus į dabartinius, tik
skirtumas bus tame, kad prie kiekvieno telefono bus pritaisyta
tam tikra rodyklė vadinama “dial”. Naudojant šitą dial, tame distrikte, kur bus įsteigta machine switching kiekvienas, norintis su
kuo pasikalbėti, su pagelba šio dial, galės parodyti kokį numerį
nori gauti.
Naujos systemos vartojimas bus tokis, kad su dial reikės pa
rodyti pirmąsias tris raides vardo centralio ofiso ir numerį susi
dedantį is keturių skaitlinių. Todėl bus reikalinga perkeisti sura
šą prenumeratorių numerius ir tūluose atvejuose patį numeri.
Permaina surašymo prenumeratorių yra daroma ne dėl to,
kad įvedama machine switching, bet dėl to, kad yra reikalas, pa
lengvinimui suradime prenumeratorių vardų knygos surašė
(directory).
Prenumeratoriai turės susipažinti su nauja forma vardų su
rašo pirmiau, negu machine switching bus įsteigta, todėl, šiąs tris
permainas padavadijo Chicago Telephone Directoryj išleistam
lapkričio mėnesyj, kuris pradėta išdalinti:
1. Trys pirmosios raidės visų centralinių vardų yra atspaus
dinta didelėms juodoms raidėms, atskirta mažu tarpeliu
nuo kitų vardo raidžių.
2. Skaitlinė turinti mažiau numerių kaip keturis, (žemiau
1000) yra pakeičiama pridedant nulius (oo); pavyzdžiui
— “Edgewater 48” yra pakeista “EDG wtr 0048.”
3. Visos pavardės ir pirmas vardas firmų ir korporacijų at
spausta didėsėms raidėms.
Sekamas pavyzdis naujos formos vardų surašąs naujame
Lapkričio direktoryj.

AGOTA BALNONIENfi.
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkr.
27 d., 5 vai. ryte, po sunkios opera
cijos, Illinois General ligonbutyj, tu
rėdama 35 m. amžiaus. Amerikoj iš
gyveno 20 m. 15 metų išgyveno ve
dusi. Paliko nuliudime savo mylimą
vyrą ir du vaikeliu: dukterį 13 metų
ir sūnų 11 metų; seserį Viktoriją ir
brolį Petrą Amerikoj. Lietuvoj pali
ko: brolį, seserį ir motiną. Velionė
paėjo Kauno rėd., Šiaulių apskr., Sta
čiūnų vaisė., Ruplaukių kaimo. La
vonas randasi 4600 S. Prairie Avė.
Laidotuvės įvyks semtoj, lapkr. 30,
10 vai. ryto į Lietuvių Tautos kapi
nes. Gimines ir pažįstamus kviečiame
dalyvauti laidotuvėse. Lieka nuliudi
me vyras su vaikeliais..
.............

\

RANKDARBIŲ

BAZARASir BALIUS
— Rengia —
LIET. MOTERŲ PAšELPOS KLIUBAS
Nedėlioj, Gruodžio-December 4 d., 1921
MILDOS SVETAINĖJE, 3138 So. Halsted St.

Įžanga 35c ypatai

Pradžia 6 vai. vak.

GERBIAMA VISUOMENE: —
Malonėkite atsilankyt ant musų parengto Rankdarbių Bazaro
ir baliaus, kur smagiai laiką praleisite ir turėsite progą įgyti Kalė
dines dovanas ir gražias pigiai. Todėl nepraleiskite progos.
Kviečia
KOMITETAS.

I

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 West 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.
CnAAlAlLkA I '

. Venerallškų, kraujo, odos, kroniškų, Tnkstų

Specialistas Ligy *

eydymas ,u pagel'

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30-^ -.80 P. M.
Telephone: Cai ai 464

SHUSHO
AKURERU

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofise valandos! nuo 10 ryte iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68rd 81.
Tel. Prospect 3466

Turte patyrimą
motorą ligose; rū
pestingai
prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State 81
___
Chicago, 11L
UUJBMBnMHRHHMMHHmrg MHMMHHHHHHHaaBiiaMEBI
Telephone Yards 5032

DR. S. BIEŽIS

DR. M. STOPŲ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .■
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.
lai.; 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

>107 Bo. Morgan

Chicago, III.
VALANDOSl Nuo 8 Iki 11 ryte
ir nuo 6 Iki 8 vakare.

mmrh ■■hmmmmmhm *

H[)R. CHARLES SEGAL

Ir. m. t. sthikolis 1
Lietnvye Gydytojas ir Chirurgas

Paople Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Bosi. 160
VALANDOS!
B iki 8 vak. Nedll. 10 iki 12 ryte
2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

Moterišką, Vyriiką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
I vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. pe pie».
Telefonas Dreiel 2880
v........ ...... . ..... --...... -____________ X

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lyto iki 3 po’pietų, 5—7
vakare. Nedėliomis nuo 10 —
2 po piet.
Telephone Yards 687

rz-~

3606 So. Halsted St.
.... Tel.: Yards 2195.
....

1

..... .... V

- ■ ■

■

'

-

■

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

%

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pe
piet 6 iki 9 vakare.
Hediliomis nue 9 iki 12 ryte.
1821 8. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Gasriv---------------------------

-

■■■■

i

DR. MARTA
DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįio ii Californijos Ir
vii tęs savo praktikavimą pe No.
1208 W. Harrtson St
Valandos: 8—12 kasdieną Ir B—I
vakare iiskiriant nedlldlenlus.

-i ib^

UHHHHHHHMHHHMHUM1
; Telephone Yards 1682

Telefonas: Boulevard 7043

DR. J. KULIS

DR. C. Z. VE2ELIS

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
| 8259 So. Halsted St., Chicago.
11IIIB ■ ■ ■ ■ ■MHMHJDUE

Uetnvis Dentistas

arti 47-toa gatvla

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolią ir be operaciją
3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tek: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tek! Canal 279
-------------------------------------- ------- z
.--Trrii i B --■■■«■! -|_L- - ■■■
!,!■—I ...........

DR. C. K. KLIAUGA

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistas Moterįtką, Vyriiką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicaga

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialamui/Moterį Ilgo, ir Chlrargi]*.
1145 MILIFAUKEC AVĖ.
'

'

CTeL Austin 787

įf— ■' '
.. ........
"" 11
Canal 257
Naktinis Tek Canal 8118

--------------------------------- :

ciai.

■

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė,
Tek: Yards 994

Telephone Van Burcn 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicag*

•

—■

Dr. Maurice Kahn

% ILLINOIS BELL TELEPHONE
J'
COMPANY

v*

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4728 So. Ashland Ave^ 8 labeo
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Rm.

0300 say “Lake View Oh Three-Hundred”
EDG wtr 0048
“Edgevvater Oh Oh-Four Eight”
7000
MAIn
“Main Seven Thousand”
FRAnkln 7700
“Franklin Seven Seven-Hundred”
7015
MAIn
“Main Seven Oh-One Five”
FRA nkln 2286
“Franklin Two Two- Eight Six”

J. H. STEINER
Geriausia mėsa ir paukš-

Kampas 47-os ir Halsted St.

3R. YUSKA

Ofisas

6100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vak: 1—2:31 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 806

Dr. Frank Satten

T. Pullman MSB

Trečias vardų surašo pakeitimas yra tokis, kad pavardės
firmų ir korporacijų išspausdinti didėsėms raidėms todėl, kad
pagabiau butų surasti jieškomą vardą. Vardai visų prenumerato
rių taip pat yra, tik neatkartojama pavardės, jei surašąs rei
kalauja vieną kolumną, su vienoda pavarde, tuomet pavardė pa
antrinama antroje kolumnoje iš viršaus.
Kuomet dviejų ar daugiau prenumeratorių yra nevien vie
nokios pavardės, bet ir vardai, paveizdan “Smith” ir vardas “John
E.,” tada vardai dedami pirmiau pagal gatvės antrašą, o gatvės
* sudėtos alfabetiškai ir jei abu antrašai ant tos pačios gatvės, tuo
met antrašai numerališkoj formoj. Kuomet prenumeratoriai yra
dviejose vietose ar daugiau, tad vardai arba inicialai neantrinami.
Pirmasai ofisas pakeistas machine switching systemon, bus
vadinamas “Central”, kuris kitą metą dar nežinomu laiku.
“State” ofisas bus pakeistas pora mėnesių vėliau.
Prenumeratoriams patarnavimas teikiamas machine switching ofisų bus nurodoma ypatiškai pirmiau, negu bus šis naujos
systemos įrengimas prirengtu patarnavimui.

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

Egzaminavimas veltui

$era< lietuviam! tinomas per M
matu kaipo patyręs gydytąją*, thirurgas Ir akušeris.
Gydė sitrias Ir ehrenilkas E^as,
ryją, motetą ir valką, pagal nanJausias metodas K-Ray ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1821 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS! Nuo 12—12 plot*,
ir nuo 0 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Tolophonaii
Naktimis: Diezai
858 - Drovai 4186
GYVENIMAS: 8818 S. Halsted St.
VAL.I B—11 ryto ir 8—9 vai. rak.

LAK vw

Suvedame dratus ir sudedame fixtures J 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
simo apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuojame.

$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.

U KUBUOS
Persikui neo 8412 Be. Halsted St.
»o No. 8318 So. Halsted Bt.

Didžiosios pirmosios trys raidės nedaro skirtumo ištarime
centralio ofiso vardo, šaukėjas turi ištarti, kaip kad darė, centra
linių ofisų vardus pilnai taip, kaip kad dabar taria reikalaudami
operatorės numerio. Pavyzdžiui — “EDG wtr” turi būt ištaria
ma “Edgewater”, kaip kad pirmiau.
Dabartis, pasikeitimas telefono naudojime yra tik pridėjimas
nulių, kaipo padidina numerį, ir šaukėjui reikalinga duoti opera
torei ar kitai ypatai su pridėjimu nulių tokioje formoje, kur jie
yra, kaipo dalį numerio.
Sekami pavyzdžiai nurodo pakeitimą vardų surašo, kokiu bū
du turi būt duodama operatorei ar kitai ypatai.

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 specialėš kainos Kalėdų eglaitėms
" šviesos.

Gold Crowns — taip žemai

M^DR-HERZMAN^

Kaip perkeitimas palytės jus

KALĖDŲ DOVANOS

Numažintos

Kainos

>/

SMITU see also ffinyth“SmytM\
AB gar 2500 N Halsted.. DIV rsy-0002
A C ofe 111 W Wash. . . .r.MAIn-7000
r?506 Oakdale < Av.LAK vw-0300
: servants* teleph 4500 Bway.EDG wtr-0048
A C & Co gr&provlllWWashFRA nkln-7700
brokrg 332 S LaS...:... .MAI n-7000
bmch 140 W VanB??.t\FRAnkln-228b
brnch 111 N LaS
MAI. n-7015
g & p settling depf
2200 N Clark..
. .OIV rsy-0017
whse 4800 N Clark
EDG wtr-0048

<

DENTISTAS

CMICAEO.

Telephone Drovai 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet,
7—8 yak. Hediliomis 10—12 dieną.

.......... ,, ,Į ,............

DENTISTAS
1121 Be. Halsted SU Chicago, Ilk
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 yak.
Phone Canal 217
Telefonas Pūliny 866

DR. P. P. ZALLYS
Liet avys Dentistas
INDI Bo. Michigan A.v^ Rooelsad.
Valandos: 9 ryto (k| 12 dievą
Nuo 1 pe pietF iki 9 vakare.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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TRINK TARPUTYNU--GERKLESSKAUDEJIMASULAIkYS!

Lietuviu Rateliuose
KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakar Naujienose įdėtoj ži
nutėj apie įvykusį
Lietuvos
Naujas Tarputyno išradimas, suteikia ūmų paliuosavi- našlaičių naudai koncertą pa
mą gerkles skaudėjimą, krupą, slogas, niksterėjimą sakyta, kad programe dalyva
reumatizmą.
vus ir šokus Sylvia Kiriutė; tu
rėjo būt Irena Jonaičiutė. Ki
Kuomet gerklę skauda, kad sunkiai krutinę ir gerklę ir urnai pajausite riutė nedalyvavo. —

negali nuryti — kuomet užsigauni
gerdamas arba kalbėdamas — atsi
mink, kad šis naujas išradimas urnai
paliuosuos.
Pereinamoji tarputino spėka sulai
kys gerklės skaudėjimą! Jo magiška
spėka pasieks skaudamą vietą ir pra
šalins susimetimą — atidaro sunusias pereinamas oro vietas.
<
Naujas išradimas Turpo turįs vi
sas tarputino misteriškas gydymo
ypatybes su kitomis stebinai gydan
čiomis ypatybėmis. Su tokiomis ste
binančiomis ligomis, o visiškai Turpo
ant jo veikia, kuomet juomi patrini

veikimą tuojaus kvėpavimui
Turpo taipgi greitai sulaiko slogas,
gerklės skaudėjimą, bronkitis ir neura) gi a. Umai veikia kojų nesmagumuose, nudegime, įsipjovime, skaudėjime, reurreatizme, krutinės plėvės
uždegime, dieglio ir niksterėjime. Ne
degina, pūslių nesutraukia, nesutepa
— nealiejuotas nei nesmirdi!
Nesikankyk su skaudama gerkle!
Klausk bile vaistininko Turpo — tarputino mostis turis savo senus pasi
tikėjimus, Mentholas ir Kamparas.
Turpo — 30 ir 60c. puodelis.

MYLIMAS KŪDIKIS
PALINKSMINA NAMUS

SKAITYKIT IR PLATINKIT

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 S t., Chicago, III.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,
Auksybė, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland
Ar., Chicago, III.

Kūdikių juokas linksmas balsas

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PRANEŠIMAI.
Liet. Darbininky Tary
bos Konferencija.

REIKIA DARBININKU

JIEŠKAU BROLIO, JONO PALAVAIKŲ
pio, meldžiu atsišaukti. Kas praneš
kur jis yra gaus $10.00 dovana.
PETRAS PALAPIS,
REIKIA GERO KRIAUČIAUS, ku
321 Bank Street,
ris turi gerą patyrimą savo amate
Waterbury, Conn.
— kirpti patterns. Su mažai pinigų,
gali būti partneriu.
MARTIN NAUYOK
2342 W. Roosevelt Rd.

Chicagcs Lietuvių Darbininkų
Tarybos konferenciją įvyks nedėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
ryto, Meldažio sevtainčje, 2242
West 23 Place.
I KAMBARYS ANT RENDOS;
Draugijos ir kuopos priklau- elektrosšviesa,maudynėiršilusančios arba norinčios priklausy- hna, dėl vieno arba dviejų, be
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite valgio. Atsišaukite:
išrinkti atstovus į konferenciją
ANNA SINKEVIČIŪTĖ,
(po vieną atstovą nuo kiekvienų
3425 So. Leavitt St.
50 narių arba dalies) ir prisi- ---------------------------------------dėt prie to didelio judėjimo, ku----------riam vadovauja Lietuvių DarbiPASIRENDAVOJA švienmkų Taryba.
sus didelis kambaris dviems
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, vyrams arba vienam.

SIŪLYMAI KAMBARIU

---- :-------

,

Bridgeport. — Paveiksluotos pra
kalbos temoje: Nuo laikų Jėzaus Kri- =
staus iki laikų Kun. Mockaus, įvyks
ketverge, Gruodžio-Dec. 1 d., Mildos
svetainėje, 3138 So. Halsted St. P ra- K
džia 7:30 v. v.
— Komitetas.
j

• 3215 So. Union Avė.

ISRENDAVOJIMUI

RENDAI 5 KAMBARIŲ
North side. — utaminkais ir su-1 fiafas už prieinamą kainą,
batomis, nuo 3 iki 8 v. v. Liuosybes
. . . _
c
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė., mu- KreipklteS J OllSą.
zikos mokytojas Vi. Voronec duoda
MR LEITCH

smuiko lekcijas vaikam. Subatomis
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt |
vaikai, griežiantieji kokiu nors instru
mentu, kad sudarius vaiki) orkestrą.
— S. D.

’

’

l UZ

DlbOT bt.

JIESKO DARBO

REIKIA CABINET DIRBĖJŲ aptrimavimui phonopraphų. Prityrę tame darbe, gali turėt nuolatinę vietą ,
su geru apmokėjimu. Taipgi užbaigėjų ir pališiuotojų.
FORT DEARBORN FURNITURE CO
2331 Ogden Avė., arti 12-tos gatvės.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
grosernė lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Pardavimo prie
žastis, savininkas turi kitą biz
nį. Biznis cash.
2241 W. 21st St.

!" !—ll.

«g=i!1iIMAJ—

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENASr
Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar
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 dubeltava springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausia
grojiklis pianas, ukelele pridedama,
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant
10 metų. _gvarantuotas. Nepraleiskit
Sio^ bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAMbarių rakandai kaipo paaukaujame,
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, dreseriai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir
tt. 4959 Prairie Avė. Apt. L

NAMAI-2EME

UŽ PUSĘ KAINOS, PARDAVI_ mui 161 akerio farma; 90 akerių dir45 akeriai labai storo miško,
PARDAVIMUI GROSERNĖ“ | bamos,
kita — pievos. Labai gera žemė, 5
ir bučernė, visokių tautų kolo kambarių stuba ir barnės; visos rei
mašinos, 7 karvės, 3 arkliai,
nijoj. Gražioj vietoj, biznis cash. kalingos
80 vištų, 4 kiaulės, taip pat 5 kam
Turi būt parduota trumpu laiku. barių rakandai. Upė bėga per pačią
farmą. Pašaro yra tiek daug, kad
3965 Archer Avė.
bus galima parduoti. Parduosiu už
pusę kainos arba mainysiu ant bile
PARDAVIMUI GROSERNĖ kokio Chicagos namo. Priežastis par
labai puikioj lietuvių ir lenkų davimo labai svarbi. Atsišaukit, o
persitikrinsit, kad tai nėra melagy
apgyventa. Pardavimo priežastį stė. Atsišaukite 3452 S. Halsted St.,
2-ros lubos.
patirsite ant vietos.

Bumside. — Apšvietos ir Dailės Djos priešmetinis susirinkimas įvyks
PIRMOS KLESOS BARBEsubatoj, gruod. 3, 7:30 v. v. salėj 1036
E. 93rd St. Visi nariai atsilankykit, ris jieško nuolatinio darbo va
ALTOONA, Pa. — “Rašau,
4422 So. Honore St.
nes bus renkama valdyba ateinan karais ir subatomis. Atsišaukit
kad paaiškinus jums, kiek gero
tiems metams. Atsiveskit ir naujų
Tek: Lafayette 2599.
PARDAVIMUI 3145 W. 40th PI.,
padarė man Lydia E. Pinkliam’
draugų, kol dar įstojimas tik pusė tarp 8 ir 9 vai. vakare.
’ beveik naujas mūrinis namas 3 paVegetable Compound. Turėjome
paprasto įstojimo mokesnio.
Tek:
Lafayette
6078.
Local
269
A.
C.
W.
of
A.,
svarbus
į
gyvenimų po 4 kambarius. Viskas
šešis kūdikius, kurio mirė be
— Rašt. J. Šimkūnas.
susirinkimas
įvyks
penktadienį,
Gruo

!
įtaisyta pagal šios mados ir tuščias
veik tik gimę. Nuo vienos va
PARDAVIMUI
įvairių
daiktų
džio
2
d.,
1564
N.
Robey
St.,
Unijos
lotas
šnlia namo. Kaina $8,500.00.
landos iki devyniolikos dienų il
Birutiečių domei. — Ketvergo va
svet.
Bus
renkama
Lokalo
valdyba
Atsišaukite
tuojaus:
vyrų krautuve, taipgi čeverygiausiai gyveno. Pirm gimsiant
kare įvyksta repeticija Mark White
ateinantiems
metams,
taipgi
bus
no

SZEMET
& LUCAS,
kitam, nusipirkau tuziną bute
<ai, vyriški, moteriški ir vai
Square Parko svet. Nepamirškite, kad
minacija
į
Joint
Board
Managerių,
4217 Archer Avė.
lių jūsų Vegetable Compound ir
rengiamės koncertui, Gruodžio 11, Am.
tams. Parduosiu pigiai. Prie
MOTERŲ
galiu pasakyti, kad tai didžiau Kasteriu ir Business agentus. Labai Boh. svet. Visi malonėkite būti. Dar*
sia gyduolė ant žemės šian\ kū svarbu kiekvienam nariui atsilanky yra atsiųstas laiškas nuo komp. St.
žastį pardavimo patirsi! ant vie
— Sekr. P. Chapas.
dikiui, kuris jau yra keturių ti.
REIKALINGA ŠEIMYNINKE mer
Šimkaus — gana svarbus. Greitai jis
PARDAVIMUI NAUJOJ LIETUtos. J. R., 3354 So. Halsted St.
mėnesių, ir sveikesnio nereikia
bus Chicagoje. Nauji nariai yra kvie gina ar našlė prie namų darbo. Leng
vių
kolonijoj 5 kambarių namas, vė
Bridgeport.
—
Illinois
Lietuvių
Pa

nei norėt. Siunčio jo paveiksią.
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
čiami.
/
— Valdyba.
liausios
karėtu vandeniu ap
šalpos
Kliubo
priešmetinis
susirinki

Kiekvienas sako, kad tai svei
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- šildomas,mados,
Atsišaukite
su
visais
patogumais. Gera
mas
bus
šeštadienj,
gruodžio
3,
7:30
ku atrodo kūdikis. Jus galite
sernė geroj vietoj. Gero biznio reika- proga, pigiai. Savininkas
OREMUS CHEMICAL
Liet. Mot. Pašelpinis Kliubas ren
Wm. Valen
v.
v.
paprastoj
salėj,
3301
So.
Mor

parodyti šias m-ano kelias eilu
aujant, atsišaukit greitai. Parduosiu tine, 7015 So. Talman Avė., Telephone
LABARATORY
gia rankdarbių ir namie gamintų val
gan
g-vė.
Bus
rinkimas
valdybos
at

tes bile kam.“ — MRS. C. W.
ūgiai. Krautuvė randasi 3307 Wallace Republic 3490.
1718 So. Halsted St.
gių bazarą, kuris įvyks gruodžio 4-tą
BENZ, 131 3rd Avė., Altoona, einantiems metams, taipjau daug ki d., Mildos svetainėj, 32 ir Halsted
liga.
St. Pardavimo priežastis tų svarbių reikalų — dėl statymo
Pa.
Kreipkitės: GEO. LOBIKIS,
Lietuvių Svetainės, dėl baliaus atei gatve. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga
828 W. 34th St.
Mrs. Janssen patyrimas užsiinteresavusios be vaikės moters.
REIKALINGA NE JAUNA
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ me
nanti sausio mėn. ir tt. Visi nariai ypatai 35c.
First floor
Kviečia
Komitetas.
Millston, Wis. — “Noriu parašyti žodį pagerbimui jūsų gyduolės. Mylime, kviečiami susirinkt.
dinis
namelis, 508 W. 81 st PI. Gat
(
mergina
arba
moteris
abelnam
kūdikius, bet ilgam laikui prabėgus, pradėjau baimintis, kad neturėsim nei
vės
ištaisytos
ir apmokėtos. Kaina
Pirm. Ant. Bugailiškis
Birutes repeticijos bus labai svar- namų darbui. Gera mokestis,
vienio. Pra<lčjau naudoti Lydia E. Pinkham Vegetable Compound ir jis taip
Nut. Rašt. J. Lazauskas.
$2,400.
Jmokėt
$500 cash, likusius
bios sekantį ketvergą, gruodžio 1,
sutvirtino mane, kad dabar turiu sveiką, tvirtą dukterį. Visai nedaug sirgt
PARDAVIMUI
BUČERNR
ir
prokaip
rendą.
30 ir Hal maža šeimyna. Kreipkitės:
semė arba mainysiu ant automobireikėjo gimdymo laike, todėl tuomi atiduodu pilną pasitikėjimą jūsų gyduolei
W. H. BRTNKMAN,
Jaunosios Birutės Choro repeticijos 1921, Mark White svet.,
sted,
kaip
8
vai,
vakare.
Kiekvieno
io. 4 kambariai pragyvenimui, renda
ir visuomet išdidžiai rekomenduosiu.“ — MRS. H. H. JANSSEN, Millston, Wis. bus sekančiose vietose:
8688 Vinccnncs Road
4630
So.
Ashland
Avė.
nario
dalyvavimas
būtinai
reikalingas.
pigi,
biznis
išdirbtas
per
daug
metų;
Ketverge, 7-tą vai. Mark White Sq.
Rooin 1
Mrs. Held iš Marinette, Wis. prideda liudijimą Lydia E. Pinkham Vegetable
apgyventa lietuvių ir kitų tautų. Tu
Pėtnyčioj, 7-tą vai. Raymond Cha- Tai bus prisirengimas koncertui.
Sekretore.
Compound. Ji sako:
ri būt parduota į trumpą laiką. Prie
pel.
žastis — einu į kitą biznį. J. K. ToSubatoj,
2
vai.
po
pietų,
Raymond
Marinette, Wis. — “Buvau nervuotam padėjime ir nereguliare. Mano
MOTERIS ar mergina reikalinga rozas, 4518’So. Wood St.
Racine, Wis.—L. A. 100 kp. lai
Chapel.
ant ūkės atlikti namų darbą. Ūkė ne
gydytojas patarė eiti ant operacijos. Mano vyras parnešė vieną jūsų knyge
Reikia, kad visi lošėjai ir choristai kys priešmetinį susirinkimą, gruodžio toli nuo miesto, prie pat gatvekarių;
EXTRA! Pardavimui saliunas, arlę ir patarė pamėgint Lydia E. Pinkham Vegetable Compound. Apgalėjo ma susirinktų repeticijoms, kad prisiren 4 d., 2 vai. po pietų, Union Hali. Vi
elektra stuboj ir visoki parankumai. ja mainysiu ant kitokio biznio —
sus
narius
kviečiame
atsilankyti.
no silpnumus, kad dabar turiu sveiką dukterį, po devynių metų apsivedimo. gus vakarui gruodžio 4-tą kuogeriauDarbas lengvas, trims ypatoms val grosemčs, bučernes arba namo. Sa— Valdyba.
— Sekretorė.
Mielai rekomenduoju jūsų gyduolę ir jus galite panaudoti mano laišką, kaipo siai.
gį pagaminti ir keturių kambarių iunas randasi geroj vietoj, prie bouliudijimą“. — MRS. H. B. HELI), 330 Jefferson St., Marinette, Wis.
Indiana Harbor, Ind. — lietuvių stubą apžiūrėti. Atsišaukite ant že evaro, visokių tautų apgyventa, dau
Jaunosios Birutės Vaiku Choras sta Draugijų
Bendras Komitetas Rusijos miau minėto antrašo: A. Warnelis,
ruskių. Pardavimo priežastis,
Yra daugelis panašių namų, kuriuose nebuvo vaikų, o dabar džiaugiasi to scenon du muzikos veikalu: “Tar badaujantiems šelpti ruošia masinį su 3031 So. Union Avė., nuo 6—9 vak. giausia
einu
į
kita
biznį. Kreipkitės 292 W.
sveikais, linksmais kūdikiais, kadangi Lydia E. Pinkham Vegetable Com naitė pamokė“ ir “Linksmos Dienos“ sirinkimą gruodžio 4, 2 v. po pietų,
Roosevelt
Rd.
Gruodžio 4-tą, 8-ta vai. vakare, Hull
pound sugrąžino motinoms tvirtą sveikatą, nes jis veikia kaipo gamtiškas House Teatre. Tikimės, kad publika, Ivanovo salėj, 2101 — 137th St. Bus
REIKIA 10 PATYRUSIŲ MOišgelbėtojas nuo negalių, kurios apsireiškia strėnų skaudėjimas, neregulia- kuri interesuojasi vaikučiu lavinimo kalbama, kokiu budu butu geriau su
PARDAVIMUI SALIUterų į dešrų darymo kambarį:
šelpti badaujančius. — Raštininkas.
reikalu, nepamirš atsilankyti.
riškumas, nukrypimas, silpnumas ir nerviškumas.
nas rusų ir kitų tautų apgy
kimšojų,
lankstytoji!
ir
prie
žar

—« Sekretorė.
North Side. — S. L. A. 226 kuopos
Visur esančios moterys turi atsiminti, kad daugiausiai paprastų mote
venta vieta. Atsišaukite:
susirinkimas
laikomas sekmadie nų. Atsišaukite:
riškų negalių, ne yra surgiškoms — jos ne yra priežasčia svarbių nukrypi
Repeticijos veikalo “Dvi seseris” nį. gruodžio 4 bus
1434 So. Solon Avė.,
d., 2 vai. po pietų, LiuoILLINOIS MEAT CO.,
mų, arba augimų, bet simptomai yra tie patys ir todėl daugybę negalių pa įvyks nėtnyčioj, gruodžio 2 d., 7:30 sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Drau
ir 14th PI.
3939
Wallace
St.
naikina Lydia E. Pinkham Vegetable Compound, kaipo jis veikia natura- v. v.. Meldažio svet. Visi lošėjai ma gės ir draugai malonėkite būtinai su
Design ir pasisiūti sau
lonėkite pribūti į laiką.
sirinkti
visi,
nes
yra
svarbių
reika

lišku budu. Jį galima imti pilnu saugumu ir tankiai vengti didelių nesma
REIKIA
PATYRUSIŲ
MO— Pirmyn Choras.
drapanas.
PARDAVIMUI SALIUlų, be to ir valdybos rinkimas atei
gumų.
i
terų sortavimui popierų. Nepri nas. Biznis gerai išdirbtas.
Mokiname: patrinų padarymui,
Roseland. — R. L. D. S. S. Bendro nantiems metams.
—
Kp.
Rašt.
K.
Markus.
Todėl, jei žinote kokią moterį kuri kenčia ir negali gauti iš jo pasiliuo- vės priešmetinis visų šėrininkų su
tyrę neatsišaukite. Gera alga, Parduos pigiai, nes savinin kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
savimo ir liūdnai žiuri į bevaikį senatvės gyvenimą, pasakykit jai, kad mė sirinkimas įvyks gruodžio 5 d., 7:30
klesos. dienomis ir vakarais.
nuolatinis darbas.
kas
išeina
j
kitą
biznį.
Specialis skyrius mokinimui ope
gintų Lydia E. Pinkham Vegetable Compound, kad jis sugrąžino sveikatą vai. vak., J. Stančiko svet.. 205 E.
Indiana Harbor. — S. L. A. 185
GUMBTNSKY
BROS.
CO.,
ruoti
siuvama mašiną. / Mašiną va
602
W.
14th
St.
ir linksmumą į labai daug namų, kurie buvo aptemdyti ligomis ir desperacija. 115th St. Bus direkcijos rinkimas ir kp. priešmetinis susirinkimas įvyks
ro
augšta
elektros spėka, kaip kad
svetainės pirkimo komisijos raportas. sekmadienį, gruod. 4, 1 valanda po
2261 S. Union Avė.
kriaučių
šapose.
Visi šėrininkai malonėsite dalyvauti. pietų. Visi nariai turi būti susirinki
PARDAVIMUI SALIUNAS puikus
— Direkcija.
me, nes turime rinkti naują valdybą
bargenas. Parsiduoda puikus saliunas
Master Sewing School
su kabaretu, visokių tautų apgyven
sekantiems metami.
KAS GERIAUSIA
Roseland. — S. L. A. 139 kp. prieš
Principalas
ta, prie Garfield Bulvaro. Priežastis
— P. S. Rindokas.
metinis susirinkimas bus laikomas še
3930
EI
m
St.
pardavimo,
draugų
nesutikimas.
Ne

JOS
F. KASNICKA
DUOTI KALĖDŲ
štadienį. gruod. 3. 7:30 v. v. Aušros
praleiskit
progos.
190
North
State St.
VYRŲ
kambariuose, 10900 S. Michigan av.
5441 S. Robey St.
Kampas
Lake
St.
4-fl.
Kiekvienas narys kviečiamas ateiti ir
DOVANĄ
ŠIAUFERIŲ REIKIA ĮSTOJIMUI
užsimokėti užvilktas mokestis. Taip
PARDAVIMUI SALIUNAS
musų
didelėn Taxi Companijon. Užjau bus renkama valdyba ateinan
P-lis E. KAZLAUSKAITĖS
TTt^xtzatt
m
a •
I 'larbis $150 į savaitę. Nuolatinis dar- geroj vietoj, maišytų tautų ap
tiems metams.
LIETUVIŠKA
JIEŠKAU Jony
bas. Išmokinsime visko. $400 kapitaFin. Sekr. P. Rožanskas.
Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis.
yardu vadinasi, bet iš jam prisiųsto |o rcik.din
Pil,igai apsaUgoti. gyventa. Biznis nuo senai iš
aiško matosi esąs Tony Lckaitis), sa- K . kjK sj
82 w Waahington
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.
dirbtas. Parduosiu pigiai. Parda
Tolleston, Ind. — S. L. A. 284 kp. kesi buk atvažiavęs iš Bridgeport, ą
kor
Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumet teisingą
metinis susirinkimas įvyks sekmadie Conn. ir tenai dirbęs kokiame Brass I •’
vimo priežastį patirsite ant vie
tavorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
nį. gruod. 4, 2 v. po pietų, A. Karoso Works, Iš Lietuvos, Kauno rėd., Ma
REIKIA SIUVĖJO PRIE
tos. 2235 W. 22nd St.
salei. 1520 Grnnt St. — Visi nariai žeikių apskričio, Viekšnių parap., Sa
tus Chicagoj.
Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už
Mokina: kirpti, aluti, pritaikyti ir
meldžiami
atsilankyt,
yra
svarbių
desinuoti drabužius moterims ir
vaičių kaimo. Apie 33 iki 35 metų
ABELNO KOSTUMERteisingą kainą.
reikalų. Bus renkama nauja kuopos amžiaus, apie 165 svarų sunkumo apie
vaikams.
PARDAVIMUI
SALIUNAS
;
SKO DARBO.
valdvba ateinantiems metams. Už ne 5 pėdų 6 colių aukščio, šviesiai gel
Klesoa: dienomis ir vakarais
biznis išdirbtas per daugelį me
atsilankymą bausmė sulyg konstitu tonų plaukų, akys mėlynos, rankos
Specialus instrukcijos pagal
911 W. 33rd St.
cijos dėsniais.
sutarimą.
tų,
geroj
vietoj.
Parduosiu
pi

labai apžėlę, angliškai prastai kalba,
Phone: Boulevard 6836.
Fin.
rašt.
A.
Nanartonis.
labai
švepsi
—
sunku
žodį
suprasti.
3321 So. Halsted St.
giai, nes važiuoju į Lietuvą.
EVELYN ACADEMY OF
Taip sau lėtas vyrukas, vis lyg ko
GOWN DESIGNING
Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kn. užsimąstęs, mažai kalba. Dirbo pas Į REIKALINGAS ŽMOGUS DIRBU Įplaukų būva $70.00, $100.00.
Room 402, 59 E. Adams StM
priešmetinis susirinkimas jvyks sek mane už baro-bartenderiu per 6 sa-1 ant ūkės, kuri randasi netoli ChicaTel:. Harrison 1421.
Chicago.
madieni, gruodžio 4 d., Skelitzo svet., vaites, o lapkr. 4 d. š. in. rytmetyj gos. Geistina, kad butų vedęs ir su Atsišaukite: 3641 S. Halsted St.
Milvvaukee Avė. Pradžia 12 v. diena. išėjo pusryčių valgyt ir daugiau ne- nedidele šeimyna. Platesnių žinių
Nariai būtinai turite atsilankyti, nes begryžo.,Tūlas žmogus sake, kad ne- kreipkitės pas:
PARDAVIMUI SALIUNAS
~
C. P. SUROMSKT,
bus rinkimas valdybos 1922. Kurie personai ji matė St. Louis,
Mo. ~
Tu- 1
Mokinkis dressmaking.
su namu arba be namo, gera vio Braižymo,
nebusite turėsite bausme. Taipgi nau rtu svarbu reikalą; jis pats nemanau
3346 So. Halsted St.
siuvimo —• Dienomis ar
ji, kurie norite įstoti, ateikit.
ta,
biznis
išdirbta.
Turi
būti
par

vakarais.
kad atsilieps, liet kas tokią ypatą pa
— Rašt. J. Marcinkevičius.
žįstate ar pažintum-ėt, meldžiu tuoj
Specialia vakarinis klesos bizbarzdasku duota greitai, nes apleidžiu šią niavoms
merginoms, pasisiuvimui
S. A. L. Ex-kareiviii Centro susirin lyginimo, o iš Bridgeport, Conn. kas ėjo (barber) Seredų ir pėt- ; sal|. Atsišaukite:: Andrius Sosau dresis.
kimas įvyks penktadienį, gruodžio 2 '
d., 8 v. v. ex-kareiviu knvgyne, 4603 Ru’$io.00 a^nVm™iksI’’ ““ ski' I nyčūj vakarais, o subatoj bey, 1338 S. Mi-ller St.
VALENTINE
S. Marshfield Avė. Visi kuomi atsto
klem. žukauskis,
per dieną.
DRESSMAKING COLLEGES
vai ir komisijų nariai malonėkite at 134 St. Clair Avė.,
E. St. Louis, 111.
^33
14th PI
2407 Madison Street,
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot x
silankyti. nes turime daug svarbių
6205 S. Halsted St.
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris L ■^ylalvku. kurie turi būt užbaigt? šiame
JIEŠKAU
DRAUGO
JONO
suprantu, kaip sugrąžint sveikatą.
susirinkime.
— Centro Valdyba.
REIKIA 5 LIETUVIŲ VYKreipkitės ypatiškai "arba rašy
Sakavich. Keli metai atgal gy
PARDAVIMUI 3 KAMBARIŲ ra kit išlygų paklausdami.
rų,
katrie
yra
apsipažinę
Chicakandai beveik nauji. Parduosiu pi
Liet. Mnks. Sus. Am. 2 kp. laikys' veno Chicagoj, dirbo už bučerį.
Sara Patek, plmrfninkS.
Atši
giai,
nes
važiuoju
į
Lietuvą,
goj,
ir
nori
išsimokyti
gerą
dar

savo
susirinkimą
šeštadienį
gruod.
3
nusuiiiKirną
įsesiacuen)
gruon.
o
-.«•
.
.
-y
i
/»
•
••
—
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui
d., Raymond chapel svetainėj, 816 w. | Meldžiu atsišaukti j Naujienas
šaukite: Walter Rekašius, 715 West
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate
bą. Pripratę prie šito darbo ga 16th
St., iš užpakalio, 1-mos lubos.
31
gat.
Kviečia
visus
narius
skaitlin

po No. 501.
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
Galima
matyti kasdien nuo 5 iki 9,
sa

li
uždirbti
$50
ir
daugiau
į
gai
susirinkti.
—
Komitetas.
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt.
REIKTA VYRŲ MOKINTIS
subatomis
visą dieną.
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus
BARBERIO AMATO.
vaitę.
Atsišaukite:
Debatai bus laikomi tarp L. M. S.
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
Niekad
straikai nepalyti. Darbas
WM. H. NOVEK,
JIEŠKAU Rev. M. K. Žu
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- laukia — Dienomis ar vakarais kle
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. ! A. 2 kp. ir A. T,. D. L. D. 19 kn. tėPatarimai veltui.
1 mo.ie: “Ar reikalingas bolševizmas kausko. Yra svarbi žinia.
Kreipkitės ypatiškai arba rakandai. Neturtingai šeimynai atiduo sos.
Room 849
Lietuvoj?“ Debatai bus gruod. 6 d.
siu
už pusdykę. Rakandai nebenauji
Ist National Bank Bldg.
ilių metų. Meldažio svetainei, 2244 Atsišaukite arba žinantieji
MOLER BARBER COLLEGE,
ir tuose pačiuose kambariuose galima
I Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vale kasdie- I W. 23rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Kurie
105 So. Wells St.
ir
gyvent,
šią
savaitę
turiu
apleisti
64 W. Monroe St.
■_____ ną. Nedaliomis nuo 10 vai, ryto iki 8 vai. vak.
nori turėti geras sėdynes, malonės at- f praneškite.
Chicago, III.
miestą. Atsišaukit:
Nuo 9 A. M. iki 8 P. M.
4503 S. Laflin St.
eiti į debatus anksti. — Komitetas.
821 W. 34th St.

Pranešimai

REIKIA DARBININKU

MOKYKLOS

MOKINKIS

REIKIA DARBININKU

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA

P. K. BRUCHAS

REIKIA

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.

-

-

g

RAKANDAI

Aš žinau kaip

■■

I Dr. Whitney

175 N. Clark St., Chicago, III. I

