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Skerdyklų darbininkų
streikas panedelyj
I

.......

■■■<

Skelbia visuotiną skerdy
klą darbininką streiką
Streikas turi prasidėti panedėlyj. Gal 45,000 skerdyklą dar
.
bininką jame dalyvaus.
CHICAGO. — Visuotinas
skerdyklų darbininkų streikas
visuose Jungtinių Valstijų mie
stuose, kur tik yra mėsos trus-

Tada kompanijos paskelbė, kad
buk patįs darbininkai, per savo
komitetus, sutikę priimti algų
nukapojimą.
Darbininkai tada pradėjo
šaukti savo susirinkimus
ir
protestuoti prieš tokį kompanijų elgimųsi. Darbininkai yra
taip griežtai nusistatę prieš al
gų kapojimų, kad tuose susirin
kimuose išnaujo balsavo už
paskelbimų streiko — ir stre-i
kas dabar tapo paskelbtas, ir

to skerdyklos, jau
tapo pas jis prasidės panedėlyje.
kelbtas.
Amą Iga ma te<i Meat

Cnt terš and Butchers Workman of North America prezi
dentas Cornelius Hayers ir sek
rotorius Dennis Lane jau iš
siuntinėjo visiems darbinin
kams instrukcijas sustreikuoti
ateinantį panedėlį. Streiko pas
kelbime sakoma, kad
mėsos
trusto sudarytieji taip vadina
mieji “darbininkų komitetai“
visai neatstovauja darbininkų
ir neišreiškia jų nusistatymo
linkui pereitų panedėlį įvesto
10 nuošimčių nukapojimo al
gos. Su tikraisiais gi darbinin
kų atstovais kompanijos neno
ri nė tartis, tad jokio kito išė
jimo darbhdnkilms . nelieka,
kaip streikas.
Hayes sako, kad streikas
apims skerdyklas penkiolikoj
miestų ir palies apie 45,000
darbininkų.

Skerdyklų savininkai *gi sa
ko, kad streikas nelabai paliessiąs mėsos gamybų, nes sker
dyklų darbininkų unijos nesan
čios stiprios ir neturinčios daug
narių, tad lengva busiu streikierių vietas užpildy ti. Tas tie
sa, kad skerdyklų darbininkai
dar toli ne visi yra organizuoti,
bet nukapojimui algų neprita
ria niekas. Tad veikiausia prie
streiko prisidės ir neorganizuo
tieji darbininkai.
Streikas kįla delei nukapoji
mo algų. Laike karo, valdžia
bijodamos! streiko, buvo pas
kirus! arbitratorių teisėjų Alschuler, kuris
nustatinėdavo
skerdyklų darbininkų algas ir
darbo sąlygas. Bet arbi t racija
užsibaigė rūgs. 15 dienų. Ta
da skerdyklų savininkai tuojaus pasiūlė algų nukapojimą.
Prasidėjo įvairios derybos, ku
rios prie nieko neprivedė, nes
savininkai visai nepanorėjo dar
bininkama nusileisti.
Spalio
mėn. pabaigoj skerdyklų darbi
ninkų unija padarė tarp savo
narių streiko balsavimų, delei
savininkų atsisakymo palikti
senąsias algas ir pripažinti uni
jų. Darbininkai didele didžiu
ma balsų autorizavo paskelbti
streikų, jei tik bus reikalo.
Tada savininkai
j>asišaukė
bosų ^parinktus žmones ir pa
reikalavo priimti algų nukapo
jimą. Betgi nors tai buvo pa
čių bosų žmonės, bet ir jiems
neleista svarstyti pasiūlymo ir
balsuoti apie priėmimų, o tik
įsakyta pasirašyti po priėmimu
kompanijų pasiūlymų — be jo
kio svarstymo, be jokio balsa
vimo. Tie, žinoma, pasirašė.

Iš kitų miestų jau gauta ži
nių, kad darbininkai labai pri
taria paskelbimui streiko
ir
niekuriose vietose laukė salėse
net per visų naktį, laukdami
oficialinės žinios, kad streikas
tikrai skelbiamas.
Viskas rodo, kad kompanijos
griebsis griežčiausių
priemo
nių sulaužymui streiko, kaip
kad jos yra pirmiau kraujuje
paskandinę skerdyklų darbinin
kų streikus.

Nori uždrausti streiką.

TOPEKA, Kas., gruodžio 2.
— Generalinis prokuroras Jopkins šiandie atsikreipė į Han
sas industrinį teismų, kad tašlš
uždraustų šios valstijos sker
dyklų darbininkams streikuoti.
Tas pats teismas buvo uždrau
dęs Hansas angliakasiams strei
kuoti, bet jie vistiek streikuo
ja, nors jų vadovai ir tapo pa
sodinti kalėj iman už paniekini
mų to teismo ir neklausimų jų
nuosprendžių.

ferencijų sausumos nusiginkla
vimo ir Europos ekonominės
]>adėties klausimais. Europos
šalįs tokios konferencijos nega
VIENNIA, gruodžio 2. — Po
linčios sušaukti, nes visuomet
nuo puolimo monar
pultų ant šaukėjos nuožvalga, didžiausių
chijos riaušių, kurios tęsėsi vi
kad ji turi slaptų tikslų.
są naktį ir kurios jau apsisto
jo, miestas išrodo kaip viesulai
praėjus. Viešbučių ir brangincnų sankrovų langai išdau
*
žyti, o laužai suversti gatvėse.
Net Anglijos parlamento nariai
Buvo padaryta ir daug plėšimų,
stoja už Egypto nepriklauso
kuriuose nukentėjo ir svetim
mybę.
šaliai, jų tarpe ir keletas ame
rikiečių. Riaušėse, kaip matyt,
LONDONAS, gruodžio 2. —
dalyvavo ir kriminalistai, kurie
parlamento nariai, kurie nese
papildė įvairių eksesų. Riaušės
nai lankėsi Egypte, išleido savo
kjlo po demonstracijos prie pa r
raportų apie dabartinę padėtį
lamento rūmų prieš pragyveni
Egypte.
.
mo brangumą. Demonstrantai
“Musų nuomone, busiančioji reikalavo uždaryti biržą,
už
Egypto konstitucija’, sako ra griebti užsieninių įdėlių ir įve
portas, “yra dalykas, kurį pa dimo geresnės kontrolės ant
tįs egyptiečiai turi nutarti, o maisto. Kancleris Schober atsa
ne mums, ar musų
valdžiai kė į tuos reikalavimus, bet jo
jį padiktuoti.“
atsakymas buvo nepatenkinan
Raportas toliau sako, kad tis. Tada tai ir prasidėjo riau
išrišimas Egypto klausimo pri šės, prie kurią paskui prisidėjo

Riaušės Viennoje apsistojo Baus mirtimi komunistus

klauso nuo pritaikimo sekamų ir demonstrantai.

principų:

“Kad Egypto žmonės turi tei
sę prie savęs apsisprendimo ir
Minos nepriklausomybės ir kad
kokia-nors sutartis, nors tei
kianti apsaugų teisėtiems Ang
lijos ir kitų šalių interesams,
jokiu būdu neturi varžyti tų
teisių.
“Kad delegatai, kurie tarsis apie sutartį varde Egypto, turi bu
■ti išrinkti rinktų atstovų Egyp
to gyventojų.

“Kad pravedi m ui laisvų rin
kimų tokių atstovą, karo sto
vis ir kitos prlespaudingos prie
monės turi būti tuojaus atšau
ktos“

sios nuomonės.
Mes
nuoširdžiai
tikivalios. Mes nuoširdžiiai tiki
mės, kad musų apsilankymas
galbūt pagelbės padaryti susitaikimą formoje sąjungos tarp
tų dviejų laisvų ir nepriklau
somų tautų.”
———i-----------------

Vokietija pripažino Ame
rikos konsulus ,
b.---------------—

Nesvarstys sausumos nu
siginklavimo klausimo
WASHINGTON, gruodžio 2
Vienas iš svarbiausių Ang
lijos delegatų pasakė, kad nu
siginklavimo konferencija vei
kiausia nė nesvarstys sumaži
nimo ir aprubežiavimo sausu
mos ginklavimosi ir armijų.
“Tik kelios šalįs su didėlė
mis armijomis yra atstovauja
mos šioje konferencijoje,“ sa
kė jis. “Konskripcijų yra su
mažinimo armijų klausimo ša
knim. Francija ir Italija turi
konskripcijų, bet Anglija
ir
Jungt. Valstijos neturi jos, ir
svarbiausia, tint mažas armi
jas. Todėl nė Ahglija, nė Jungt.
Valstijos negali vadovauti da
lyke sumažinimo sausumos gin
klavimosi. Tai turės būt pa
daryta konferencijoj atstovų tų
šalių, kurios turi dideles armi
jas ir konskripcijų.“
Italijos delegatai sutinka pa
likti Jungt. Valstijoms spręsti
ar reikalinga šaukti naujų kon-,

Policija

lai

ke riaušių nieko neveikė. Už
muštų nėra, bet yra daug su
žeistų. Dabar mieste vėl ramu.
(Kita, ne labai patikimos ži
nių agentūros, Viennos žinia
sako, kad riaušėse kavalerija
puolusi minią ir apie 400 žmo
nių tapę sužeista; taipjau apie
4(X) žmonių areštuota. Nuostoiai siekią 200,(XX),000 kronų,
šiaušėse dalyvavę ir streikieriai, veikiausia iš priemiesčio
71oridsdorf, kurie ir surengę
demonstraciją).

Rusijoje siaučia tylus

MASKVA, gruodžio 2. —Ty’o karštines siaučia Rusijoje su
Nariai taipjau rekomenduo
duo- didėjančiu smarkumu,
ypač
ja, kad Anglijos valdžia tuoI
Baku, , Turkestano
ir
Volgos
a-*
5*
»
«
i
•
v•
jaus praneštų Egypto premie- pygardose, kur badas jaučia
rui, jog toje šalyje tuojaus tu mas labiausia.1 Daugiau kaip
ri įvykti rinkimai.
2,(XX) žmonių sergą tyfu Mask
“Vilkinimas yra
nelaimė,’’ vos Jigonbučiuose. Walter L.
sako raportas.
“Interesuose Bell, Amerikos šelpimo admi
Ufos
musų šalies, mes įmigtinai ra nistracijos štabo narys
giname valdžių padaryti reika distrikte, taipjau serga.

Vokietija jieškanti didelės lingų žingsnių pradėjimui dva
sioje
geros
valios
dery
paskolos Anglijoje bų su atstovais Egypto viešo
LONDONAS, gruodžio 2. —
Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad buvęs Vokietijos re
konstrukcijos ministeris Rathe
nau tariasi su iždo kancleriu
Home ir su Anglijos Banko
viršininkais apie suteikimų Vo
kietijai £50,(XX),(XX) paskolos.
Sprendžiama, kad galutinas at
sakymas bus duotas Rathenau
šiandie. Veikiausia jis bus negatyvis (neigiamas).
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Vokietija jieško paskolos Reikalauja Egyptui laisvės
Nesvarstys apie mažinimą armiją
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WASHJNKTON, gruodžio 2.
— Amerikos reikalų vedėjas
Vokietijoje, Dresel, pranešė vai
stybės departamentui, kad Vo
kietijos valdžia pilnai pripaži
no Amerikos konsulatų valdi
ninkus Vokietijoje. Tai pripaži
nus, Amerikos valdžia funkci
onuoja Vokietijoje kaip ir prieš
karą.

70,000 automobiliy
pavogta
<NEW YORK, gruodžio 2. —
Apskaitoma, kad šiemet visoje
šalyje pavogta apie 70,(XX) au
tomobilių, kurių verte siekia
apie $70,000,0(X). Skaičius pa
vogtųjų automobilių dvigubai
padidėjo, negu kad pereitais
metais, o skaičius
atgautųjų
automobilių sumažėjo. Chicacagoje pavogta 5,500 automobi
liai, o New yorke 5,200.

VARŠUVA, gruodžio 2. —
Lenkijos seimas užgirė pirmu
skaitymu labai aštrius įstaty
mus prieš komunistus. Tais įs
tatymais nužymima, kad kiek
vienas pasikėsinimas nuversti
valdžią turi būti baudžiamas
mirtimi, o už dalyvavimą to
kiame suokalbyje - 4 20 metų
kalėjimo. O esą kadangi komu
nistai kaip
tik siekiasi nu
versti valdžią, kad kiekvienas
priklausąs prie komunistų žmo
gus turi būti visu šių įstatymų
smarkumu baudžiamas.
Prieš tokius įstatymus
ėjo
netik socialistai ir kairieji liau
dininkai, bet jiems priešinosi
ir justicijos ministeris Saba
liauskas, kuris betgi paskui nu
sileido ir sutiko juos priimti.
Už tuos įstatymus stojo endekai ir centro liaudininkai.

Briand sugrįžo Francijon
Laukia jį smarki audra parla
mente, kuri gali pašalinti jo
ministeriją.

HAVRE, gruodžio 2. —« Pre
mjeras Briand šiandie sugrįžo į
Franciją po penkių savaičių
viešėjimo Jungt.
Valstijose,
kur jis dalyvavo nusiginklavi
mo konferencijoj. Žmonės jį pa
sitiko be didelio entuziazmo.
Visas kabinetas, išėmus porą
ministeriy, pasitiko jį dar juro
je. Jura buvo labai nerami,
bet jo oponentai sako, kad jura
tikrai buvo rami, palyginus su
ta audra, kuri jį laukia parla
mente; kada jis bandys išduoti
apyskaitą iš savo veikimo Washingtone.
Briandui jau tapę pranešta,
kad parlamente jau skleidžia
ma lapeliai su projektuojamu
naujos ministerijos sąstatų, ku
rios premieru busiąs buvęs pre
zident. Poincare. Tečiaus Brian
do draugai mano, kad jis vėl
nuveiks savo oponentus ir išeis
pergalėtoju.
Premieras jau Paryžiuje.

Tikisi susitaiklmo.

WASHINGTON, gruodžio 2
—< Japonijos delegacijos narys
pripažino, kad Japonija susi
laiko nuo priėmimo Hughes pa
siūlymo mažinti laivyną iki
nebus išrištas Šantungo ir kiti
Chinijos klausimai. Japonijai
rupi išrišimas tolimųjų rytų
klausimų ir nuo tų klausimų
išrišimo priklausys jos nusista
tymas ginklavimosi klausiniu.

PARYŽIUS, gruodžio 2. —
Premieras vos spėjęs atvykti į
Paryžių, tuojaus nuvyko į už
sienio ministeriją ir ten pirmi
ninkavo kabineto susirinkime.
Premieras taipjau pasitarė su
niekuriais ministeriais ir trau
kinyje.
Ryto premieras Briand nie
kuriais svarbiais reikalais pasi
tars su prezidentu Millerand,
kaip antai, apie kivirčius su
Anglija delei Franci j os-Turkijos sutarties ir Franci jos politi
nės ir karinės politikos, kaip ją
palietė Washingtono konferen
cija. Utarninke premieras kal
bės atstovų bute.

Sako, kad tiesioginėse dery
bose tarp Chinijos ir Japonijos
apie šantungą jau daug esą
atlikta ir daugelyj menkesnių
dalykų susitarta, bet svarbes
nieji dalykai dar nėra nė svars
tyti. Betgi tikimąsi, kad pil 9,000 žmogžudysčių | metus.
NEW YORK, gruodžio L—
nas susitaikymas bus atsiektas
1920 metais visoje Amerikoje
neužilgo. .
buvo papildyta 9,(XX) žmogžu
Chiniečiai studentai surengė dysčių. Proporcionaliai gyven
demonstraciją prieš Chinijos tojams,
daugiausia žmogžu
delegaciją ir vadino juos išda dysčių buvo Memphis, Tenn.
vikais už jos sutikimą eiti
į ir mažiausia Rochester, N. Y.
tiesiogines derybas su Japoni Iš didžiųjų
miestų, tik St.
ja. Chinijos valdžia irgi prie Louis ir Clevelande buvo dau
šinasi tokioms deryboms.
giau žmogžudysčių, negu Chi/agOjC.

FJLNIGU KURSAS.

Vakar, gruod. 2 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kai]
uz 25.000 dolerių, bankų buvo akai
tomą Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.0f

............ 4 —"——" —

LONDONAS, gruodžio 2. —
Patirta, kad OUoyd George ma
no tikrai išplaukti į Jungt. Vai
dijas gruodžio 12 d.

Austrijos 100 kronų .............

Belgijos 100 kronų ............... $7.0f
Danijos 100 kronų ................. $18.7?
Finų 100 markių ...................... $1.8f

Francijos 100 frankų ........... $7.3^
Italijos 100 lirų........................ $4.35
Lietuvos 100 auksinų .'.............. 50c
Trenku 100 markių ................... 8<
Norvegų 100 guldenų ....... $14.4^
Olandų 100 guldSnų ........... $35.8?
Švedų 100 kronų ............... $23.Rr
Šveicarų 100 kronų ..............$19.20
Vokietijos 100‘markių ........... 50c

žemės drebėjimas Italijoje.

PARYŽIUS, gruodžio 2. —
š Rymo pranešama, kad San
Lorezzo Nuevo apygardoje bu
vo jaučiamas toks smarkus že
mės drebėjimas, kad gyvento
jai buvo priversti apleisti' savo
-namus.

V. Kapsukas suimtas
Vilniaus lietuviai išvaromi
E. Galvanauskas sužeistas bombos

Karaliaučiuje suimta Lietu-Į
viy komunistu vadovus

vių-Lcnkų konferencijos
dėl
Vilniaus Lietuvių delegacijos
pirmininkas.

Užtikta juos laikant ten savo
konferenciją.

Lietuviai ištremami
iš Vilniaus

KARALIAUČIUS, Ryrų Prū
sijoj. — Spalių 3 dienos vaka
re Karaliaučiuje policija suėmė
kelioliką bolševikų, suvažiavu
sių iš Lietuvos, Rusų ir kitur
pasitarti. Suimtuosiuose esąs
Kapsukas, Aleksa Angarietis,
Rasikas. Kai areštuotieji buvo

WASHINGTON, lapkr. 30 d.
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos
pranešimu, Vilniuje jau prasi
dėjo planingas atskirų lietuvių
ištrėmimas. Tarp kitų ištrem
tas “Romos” viešbučio savinin
kas, p. Račkauskas.

gabenti automobiliu, darbinin
kų būrys bandęs pulti ir palei

sti. įvykęs susirėmimas.
Paliuosavimas nepavykęs.
(“Tėvynes Sargas”).

Pasikėsinimas Galvanau
ską nužudyti
Sužeistas, bet sveikatai pavo
jaus nėra.

WASHINGTON, lapkričio 30
dieną (Liet. Inf. Biuras). —
Eltos pranešimu, 25 dieną lap
kričio ryte pasikėsinta nužudy
ti Ernestą Galvanauską, Lietu
vos Finapsų, Prekybos ir Pra
mones Ministerį, savo namuo
se Kaune. Buvo padarytas di
delis sprogimas ir p. Galvanau
skas tapo sužeistas. Kambarys,
kuriame jisai buvo, kuomet bu
vo pasikėsinimas darytas, buvo
suardytas. Pasikėsinimo auto
rių motyvai dar nežinomi.
Tardymas eina. Svetimų Vals
tybių atstovai Kaune per Lietu
vos Užsienių Reikalų Ministerį
pareiškė užuojautos
dėl p.
Galvanausko ištikusios
nelai
mės ir savo vyriausybių vardu
simpatijos Lietuvos Vyriausy
bei. p. Galvanauskas gavo la
bai daug užuojautos laiškų. Operacijos nereiks ir jo sveika
tai pavojaus nėra.
E. Galva
nauskas buvo Ženevos Lietu-

Vėl padavė interpeliaciją
Steigiamame Seime įteikta
interpeliacija dėl Lietuvos
nusistatymo Hymanso
projektu.

WASHINGTON,
lapkričio
30 dieną (Liet. Inf. Riuras.)—1
Eltos pranešimu, 25 dieną lap
kričio Steigiamame Seime Social-demokratų frakcija įteikė
interpeliaciją apie tai, kokis
yra Lietuvos vyriausybės nusi
statymas dėl atsakymo Tautų
Sąjungai p. Hymanso projek
tui. Užsienių Reikalų Ministe
ris, Dr. Puryckis,
pareiškęs,
kad pirmiau Hymanso projek
tas bus patiektas Steigiamajam
Seimui.
Apiplėšė lietuvį saliunininką.
. ........

■ i ■ .,» ....I. ——

CHICAGO. — Vakar apie 45
metų amžiaus plėšikas įėjo
į
lietuvio Juozo Lukpetrio saliunan, 3428 South Halsted str.
ir atėmė iš saliunininko $600.

Turėjo du mayoru, neteko
(
abiejų.

ATLANTA, III., lapkričio 29.
— Šis nedidelis miestelis turėjo
du mayoru, o dabar neturi nė
vieno,, nes teismas pašalino iš
vietos kaip išrinktąjį, taip ir
miesto tarybos paskirtąjį.

Markių kursas
nepastovus
Vokietijos markes ir Lietuvos auksinai urnai bu
vo pradėję kilti. Po to vėl nupuolė. Markių liki
mas daug priguli nuo Vokietijos skolų paleng
vinimo. Jeigu skolos bus palengvintos, tai mar
kės gali kilti dar augščiaus. Bet ar tikrai taip
bus, tai sunku atspėti. Kam reikia pasiųsti pini
gų Lietuvon, tegul geriaus pasiunčia dabar, ne
sileidžiant į spėjimus ir spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo {staiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas 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 | vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo

. Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted St,
Chicage, ffl.

Subata, Gruodžio 3 d., 1921
buvo suėmęs ir tardės kai ku
lius N. Radviliškio VaĮsč. Val
dybos narius. Girdėjome, kad
įžeistieji laja krata yra net pa
davę skundų T. Teismui. Per
Neta. Radviliškis
(Biržų šus įvykiai iš pamatų griauna daug uolus musų nuovada. Bu
apskr.). š. m. rugsėjo 25 d. susikovusį švietimo darbų. St. tų metas parodyti ribas tai jo
galai. — (S-d.)
Biržų žvalgybos rajono vedė Seime savo buku tasai
f klausijas Lekavičius atsibastė N. mas buvo iškęltas. Tik įdomu
ŠIAULĖNŲ PADANGĄ
Radviliškin nakties laiku
ir žinoti, ką daro švietimo Minis
iškrėtė mokytoją O. Puodžiu- terija savo darbininkei apgin
Musų milicininkas Jansonas
naitę. Laike kratos p. vedė ti. Ąr bent žino ji apie patį at
savo valia daro kratas, suima
jas nesigailėjo grasinimų
ir galiai. — (S-d.)
žmones ir krečia visokius špo
šiurkštumą. Tėvų komitetas ir
sus Panaši krata buvo pas
pedagogų taryba griežtai už
Biržai. Vietos milicijos nuo Karužienę, kur Jansonas vienui
protestavo prieš tokius sauvavados viršininkas esu s žmonėm vienas iškrėtė butų. Kuomet
lingus žvalgybininko
darbus. taip įkyrėjęs, kad jau kelintų Karušienė,
sugrįžusi namon,
Jie nurodo, kad minėtos moky kartų prašoma jį iškelti arba nerado 800 auks. ir pradėjo jų
tojos pastangomis mokykla ta prašalinti.
Bene sąryšyje su ieškoti, Jansonas pradėjo jų ir
jos sūnų tardyti ir buvo juo
po suorganizuota ir kad paua- tais prašymais ponas nuovada di! suęnięs ir išvaręs Radviliš
kin. Bet ir čia juos paliuosąvo
nuovados viršininkas.
Delei
Jansono pasielgimo paduota
skundas Šiaulių ap. Viršinin
kui, bet pastarasis tyli.
Geriausioj rūšies PianŲ, Gramafonų*
Rugsėjo pabaigoje Radviliš
Geriausis
išsirinkikio malunan įsibrovė keliolika
ginkluotų, milcininkais apsirė
mas ausinių laikrodžiusių žmonių, peršovė muiti
dėlių, daimantinių žie
ninką, atėmė iš jo 10,000 auk.
1
dų, perlų, lenciūgėlių,
ir apiplėšė, visus kilus ten bu
Vr © į
branzalėtų ir auksinių
vusius žmones. Tai buvo perplunksnų.
sirūdę plėšikai. Ret delko mu
Geriausia vieta pirkti dovanas dėl Kalėdų.
sų
milicija negali išgaudyti
Krautuvė atdara nedėliomis visų dienų.
valkatų ir plėšikų?
Kapčiamiestis (Seinų apskr.)
Milicininkas Karosas su savo
draugu, slaptos milicijos agen
tu, peršovė žmogų iš Juškonių
kainas ir valgyklų, kurios pa
sislėpti, bet Valentų kaime sto
vėjusieji kareiviai juos sulaikė
ir pristatė kur reikia. Perša utasai išvežtas ligoninėn, milicinikai — šaltojon. Bet ar tik
vyresnybė iš ten jų neišglostys?
Pernai tas pats Karosas išmu
šė vienam žmogui dantis ir
nieko už tai nepakėlė.

Didis Kalėdinis Išpardavimas

Markas kila- Kalėdos artinas

lėdų dovana jusų giminėms Lietuvoje bu8 apturėjimas
pinigų iš Amerikos. MES JAU IŠMOKĖJOM LIETUVOJE MILIJONUS MARKIŲ (auksinų) iLĄBĄI PASEKMINGAI. DĖLTO IR JUM BUS NAUDINGA
SIŲSTI PINIGUS PER ŠIĄ ATSAKANČIĄ'IŠTAIGĄ, KURI TURI TURTĄ IR YRA VEDAMA PILNAI
PATYRUSIŲ ŽMONIŲ TARPTAUTINĖJ BANKININKYSTĖJ IR KELIONĖJ.
IVIUI nuu npu

IIUIUUUV UI II1IUU

VAU LT S
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EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S'. L. FABIONAS ir Z. S. MIC KIAVIČIUS, VEDĖJAI
809 W. 35th Street, Chicago, III. (Arti Halsted)

Mes išmokam pinigus Markėms ir Doleriais, į trumpą laikų Lietuvoje. Pasekmingai parvežam žmones į Lietuvą ir atgabenam iš Lietu
vos. Parupinam pašportus išvažiuojantiems Lietuvon ir visus rcikalin gus dokumentus dėl gavimo pašporto ir vizų atvažuojautiems iš Lietu
vos. Padarom visokius Notarijališkus raštus pagal Lietuvos ir Amerikos Tiesų. Padarom pirkimo ir pardavimo aktus. Percxaminavojam Abstractus. Duodam pinigus ant Mortgečių ir parduodam Gold bonds ir Pirmus Mortgečius. Už vislią atliktą musų Biure darbą gvarantuojame.

MES UŽTIKRINAM JUM TEISINGĄ PATARNAVIMĄ VISUOSE REIKALUOSE.

ATMINKIT MUSŲ VALANDOS: Kasdieną 9 ryto iki 6 pa pietų. Vakarais: Utamin. Ketv. ir Sub. iki 9 vai. Ncdėklienioms 9 ryto iki 3 po pietų.

Milžiniškas Bazaras
ir Balius
— Rengia —

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS DRAUGIJA
. Nedėlioj, Gruodžio-December 11, 1921
MILDOS abiejose svetainėse,

KAS GERIAUSIA
DUOTI KALĖDŲ
DOVANĄ
Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis.
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.
Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt teisingą
tavorą ir už teisingų kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj.
Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už
teisingą kainą.
į

3142 So. Halsted Street

P. K. BRUCHAS

Svetainė at^ląrys 4 vai. po pietų; šokiai prasidės 7 vai. vak,

3321 So. Halsted St.

Nauji lietuviški rekordai — kaina po 85c.
Komiški rekordai
7256 Gul šiandieną jau ant Šieno ir

______

JSESpgBJI

Sveikas Jėzau mažiausio.

7257
7092
4916
4795
4716
4646
4535
4475
4237
4180
4099
1248
1249

Du Ubagu ir Ubagėlis.
Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti.

Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos

Liūdnas gyvenimas ir Motelyje.
Laiškas nuo Barbutes ir Derybos

»

.. ,

-V

w

SOCIALISTINIS JUDĖJIMAS
Mariampolės konferencijos
nutarimai.

ESM

Naujas kareivis ir J’ainininkas pas profesoi
1 .1:
j
.Jaunavedžio pasiskundimus ir Pas tardyto} ĮĮĮįflĮ ipKOM
Girtuoklio metavonė ir Pasakos ir Stebuklą ■911

Jonas šmikis ir MauŠaus kelionė.
Medžiotojai 2 dalis.
f
Jaunystes atminimai ir Referatas apie nosii
Velnias ne Roba 2 dalis.
Mano Palvis ir Bugaltara.

Mąrįampolės L §.-D.
P
apskr. konferencija spalių 17
d. š. m. priėmę šiuos nutari
mus:

4415
4272
3796
3840
2356
2357
2358
2393

Piemenėlis ir Pavasaryj.
Spragilų daina ir Strazdelis.
Bernužėli Nesvoliok ir Eisiu mamai pasakyti.
Ant kalno karklai siūbavo ir šių Naktelę.
Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
Darbininkų maršas ir Sukelkim kovą.
Saulelė raudona ir Jojau diena.

7256
7025
4273
4914

Gul šiądieną ir Sveikas Jėzau Mažiausis.
Noriu Miego ir Plaukė žąselė.
Padainuosim gražių dainą ir Našlys.
Linksma diena jau nušvito.

4796
7026
7093
423S
4181

Nedėlios rytų ir dėl musų.
t
Lietuviška polka ir Per virvutę.
•
Visi lipo ir Trepukas.
Rūtų darželis ir Jaunimo polka.
Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas.
Rekordų mažiau kaip 6 kitur nesiunčiame, prisiuntim
kaštus mes apmokame.

Indainavo J. Butėnas
i

šokių muzika

L. S.-D. P. Mariampolės
apskr. konferencija, apsvars
čiusi organizacinį partijos dar
bų, kviečia draugus visur, kur
tik yra nors keli partijos, na
riai, arba prijaučiantieji, įkur
ti s.-d. partijos organizacijų ir
užmegsti ryšius su Mariampo
lės ap. Komitetu. Vietos org.
privalo
padėti suorganizuoti
visur
kur galima profesines
darbininkų sujungus, ir veikliai
jose dalyvauti, kur tik tokios

PEARL QUEEN
GONGERTINOS

10— Suktinis ir Rūtų dar

2— K ra mano brangi ...

1.00

3— Meilė ................. ........... 1.00

4— Pamylėjau vakar.......
26— Nesigraudik mergužėlę!
27— Lietuvių hyrnnas .......
28— Jojau dienų.................. .

1.00
1.00
1.00

1.00

29— Pasisėjau žalių rūtą ..... 1.00

30— Noriu miego .......
31— Oi, oi, oi ...............
32— šaltyšius .............
33— Oi tu rūta, rūta ..

l.oo

31.00

šokiai
5— Lietuviška muzika .... $1.00
6—Klumpakojis
___ .75
7— Žirgelis šokis ......
.75
8— Aguonėlė mazurka ........ 75
..... _.......... 75
9— Vengerka

želia ............................
11— Lietuviškas šokis......
12— Varpelis .................. . ...............

13— Kokietka polka .............

14— Dėdukas polka..........
15— Noriu miego ..............
16— Vamzdęlis ..................
17— Ant bangų, valcas ....

Padarytos

Kiekvienas apsilankęs į krautuvę su kožnu pir
kiniu gaus dovaną atminčiai.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 South Halsted Street,

raktų trieilės.

102 ir 102

Chicago, III

Rekomenduojama geriausių muzikų
ir concertinų mokintojų. Gvarantuojama vienoriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksime veltui.

GEORGI & VITAK
MUSIC GO.
4639 Soy Ashland Avė.,
Chicagpa '

BIRUTES
Nedėl., Gruodžio=Dec. 11, 1921
Pradžia 8tą vai. vak.

7G,

18— Mėlynas Dunojus .....
19— Po du galviu areliu,

maršas.................... -..
20— Barbora polka ...........
21— Žirgelis šokis ...........
22— Svieto pabaiga..........
23—Vėjo vestuvės
.......
24— Dunojaus bangos .....
25— Ispanų šokis ..............
34—Krakoviakas ........... .
35— čigonėlė polka ....... ...
36— Sudiev mazurka -.....
37— Dėdienė polka ..... .....

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

Pradžia 6 vai. vak
GERBIAMA VISUOMENĖ: —
Malonėkite atsilankyt ant musų parengto Rankdarbių Bazaro
ir baliaus, kur .Smagiai laikų praleisite ir turėsite progų įgyti Kalė
dines dovanas ir gražias pigiai. Todėl nepraleiskite progos.
Kviečia
KOMITETAS.

muzikališkų instrumentų naujausios
išdirbystės: armonikų, koncertinų,
skripkų, rekordų visokioms kalboms,
gramafonų ir auksinių visokių daigtų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom
viską, kam kas reikia, o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam
j kitus miestus kam ko reik.

K. PIKELIS,
1907 So, Halsted St., Chicago, III

(Seka ant 6 pusi.)

Roles dėl Player Piano.
1— Ak myliu tave .... ...... !$1.00

Didžiausia Pasirinkimas

RANKDARBIŲ

Į. Organizacijos klausimu.

V

Indainavo M. Petrauskas

Su žodžiais

Gerbiamoji Chicagos publika malonai yra kviečiama ant šio ba
zaro, kuris susidės iš rankų dirbinių ir iš visokių geriausių ir ska
niausių valgių. Todėl tikimės, kad atsilankusioji publika, bus pilnai
užganėdinta musų parengtu bazaru. Taipgi, atsilankę galės nusipirk
ti geriausių Kalėdoms dovanų. Meldžiame publikos atsilankyti kuo
skaitlingiaiisįai, rt mes rengėjos stengsimės mandagiai ir užganėdi
nančiai patarnaut^atsilankiusiems svečiams.
„■ £
i Jk V
4
Ręngimo
KOMITETAS.

Po koncerto šokiai.

Ateikite! Ateikite! Ateikite!
JAUNOJI BIRUTĖ

Kepfijai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Vartojame šviežius fruktus sezone

stato scenoje du muzikaliu veikalu:

“TARNAITE PAMOKĖ” ir
“LINKSMOS DIENOS”
po vadovyste S. Staniuliutės
Nedėlioję, Gruodžio-Decembęr 4,1921.
HULL HOUSE TEATRE,
Polk ir Halsted gatvių
Pradžia 8:00 vai. vak.
įžanga $1.00
Kvįeęia visus atsilankyti,
JAUNOJI BIRUTĖ.

Užsisakyk

Reikalaukite

šiandien ant rytojaus

Case & Martin’o

Gera sveikata, yra Aidžiausia palaima
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinąu kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, kų gero jums galiu padaryt.
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus
kitų, pastačiau į teisingų kelią prie sveikatos.
Mano kaina labai žemu ir išlygos prieinamos.
Patarimai veltui.

Tel. Monro* 2804

DR, W. F. KALI8Z
Bpecialmnaat Moterį ligoe ir Chirtrffija.
1145 MILWAUKE’JE AVĖ.

*

Dr. VVhitney

CBICADO.

175 N. Clark St., Chicago, III.

Tarpe Randolph ir Rakė Sty. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie
ną.Nedėljomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

KONCERTAS
B0HEMIAN AMERICAN HALL
1440-36 West 18ta gatvė

Progrąme dalyvauju šie giesminjnkai: Marijona Rakauskaitė, Ona Pocius, O. S. Biežis
Rudauskaitė, Saliomija
Staniu|iutė, Jonas Bijąnskas ir M. Juozavitas.
1
Kviečia
“BIRUTĖ

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Subata, Gruodžio 3 d., 1921
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MOTIN/ === TEVE

į KOBESPONOENCIJOSjj

Ar Tamstos Norite Kad Jūsų Kūdikiai
Susitaupytą Kiek Pinigą
Del Kalėdą?

HERKIMER, N. Y.

Leiskit jiems įstoti Kalėdinin Taupymo Kliuban

PEOPLES B BANK
Ant kampo 47th St. ir Ashland Avė.
Kur jie galės sutaupint savo penus ir nikelius
kiekvieną savaitę.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Peoples “sss-Bank

Didelis Bankas
ANT KAMPO
47th St. ir Ashland Avė.

Chicago

TIK KELIS CENTUS
I SAVAITE
Pas mus, nes šis bankas turi didžiausį
Kalėdinį Taupymo Kliubą Chicagoj.
Yra dideliu todėl, kadangi musų būdas
yra labai lengvas kiekvienam ir visiems
įstojimui.
Kalėdų Taupymo Kliubo narystė nieko
■ nekainuos, bet užtikrins šiame banke gra
žių pinigų sumą Kalėdoms ir niekad nepražudysi padėjęs kelis centus į savaitę.
Ateik ir paklausk bile viršininko, kad
paaiškintų tamistai planą.

The Stock Yards Savinas
4162 So. Halsted Street,

Chicago, Illinois.

PINIGUS | LIETUVĄ
geriausiai siunčia

A. OLSZEWSKIS
3251 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.
Per 30 metų Olszewskis siųsdamas Lietuvon pinigus Įsigijo
geriausią lietuvių užsitikėjimą, todėl kad jų siųstus pinigus
visada priduoda greitai, gerai ir nebrangesnėmis kainomis kaip
kitų.
Taipgi parduoda laivakortes, parūpina pasportus ir padaro
Įgaliojimus (Daviernastis).

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.
PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai
nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street,

New York, N. Y.

Šis miestelis turi apie pen
kiolikę tūkstančių gyventojų,
visokių tautų, tame ir lietuvių
bus apie trejetas šimtų. Mieste
lis guli žemoj vietoj, prie susi
bėgimo dviejų upių. Darbai
čia daugiausia medžio —išdir
ba visokius rakandus, rašomuo
sius stalus etc. Kai darbai ei
na gerai uždarbiai esti ncblogiausia, bet šiuo tarini visai
menkai tebedirbama.
Daug
darbo
I vietoj važiuoja Į netolimų mie
stelį Ilion, kame dirba visokius
knygynams daiktus.

ĘUROPEAN ĄMERICAN RUREAU

(Kiekvienas šeimynos narys!
|

timas čia labai menkas, bet
užtai munšainų dirbti ir mauk
ti tai geri mekanikai. Del to
dažnai pakliūva valdžiai į na
gus ir užsimoka po keliolikų
šimtų pabaudos.
— Dar 1920 m. liepos 4 die
nų vietos lietuviai turėjo iškil
mę: šventino Lietuvos vėliavų.
Nuo tos iškilmės buo likę 50
dol., kurie tapo paskirti Lie
tuvos šauliams pavesti Juozui
Vasiliauskui ir Kaziui Jozėnui
pasiųsti. Bet tie pinigai kažinkur užkliuvo ir iki šiol nepa
siųsti. (Vietos lietuvių organi
zacijų priedermė surasti, kur
tie pinigai “užkliuvo”, ir “atkli ūdyti”. — Red.)
-— Pažengesn:ųjų
lietuvių
kuopelė rengia ateinančio sau
sio 8 dienų suvaidinti dvi koir
mediji “Dėde atvažiavo
“Namai—pragarai”, o mergaičių choras mokinasi dainelių
publikai palinksmint.
— Herkimery buvęs.
(Apgarsinimai)

3200-2 So. Halsted St.

Tel.: Boulevard 5788

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas!
127 N. Dearborn SU Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

I

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ut&rrfrta* ir
ketvergą. Nedėliojus nuo 9 iki 12 r.

Galite įstoti į vieną ar daugiau sekančias klasas:
Klasa 50 — Mokant po 50 centų kas
Klasa 2 — Pirma savaitė 2 c., antra 4c ir taip dau
savaitę
ir į 50 savaičių gausite
ginasi savaitinis mokestis po 2c;
į 50 savaičių gausite
Klasa 100 — Mokant po $1.00 kas
Klasa 2 A — Pirmą savaitę $1.00, antrą savaitę 98c
savaitę ir į 50 savaičių gausite
ir taip mažinant savaitinį mokestį po C JĮEj
Klasa 200 ■— Mokant po $2.00 kas savaitę C 4
2c; į 50 savaičių gausite
Vaičių gausite
I UU |
per 50 savaičių
Klasa 5 — Pirmą savaitę 5c., antrą 10c ir taip dau
Klasa 500 Mokant po $5.00 kas savaitę
Į
ginasi po 5c į savaitę; į 50
ir į 50 savaičių gausite
j
savaičių gausite
Klasa 5 A — Pirmą savaitę $2.50, antrą savaitę
E
$2.45 ir taip mažinant po 5 c;,"7^
į 50 savaičių gausite
fw

$25.00 ■
$50.00 [

50

CgO 7Č
1w

Pridedant 3% polukio
įstokit
Įstokit šiądieną. — Bukite prisirengę prie ateinančių
ateinančiu ikaiecių
Kalėdų

1112 W. 35th Street, Chicago, III.

■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd SU kerti Leaviti
Telcphone Canal 2552.
Valandos! 4 iki 6

piet, ir nu*

Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų ifiygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

t* fio. La Šalie St. Room 124
Tel. Central 6890

Vskj 312 W. 33rd St„ Ckeage
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

1311 Rector Bąilding
79 West Monroe Street, Cbicago,
Pbone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted Si.

A CIearing House Bank

GAUS KALĖDŲ
SVENTEMS
JEI ŠIĄ SAVAITĘ PASIUSITE PER MUSU

BANKĄ PINIGUS Į LIETUVĄ, TAI JŪSŲ
GIMINES GAUS JUOS KALĖDŲ ŠVEN
TOMS!

Pasiskubinkit
Kursas Labai Žemas
4 -

Baltic States Bank
294 Eigth A v., Cor. 25th St., New York, N. Y

Apsauga Padėtiems Pinigams

Security Bank

CITIZENS STATE BANK

KAIP PUSAMŽES
MOTERYS
Trr-

Gali išsigelbėt nuo baisių
kentėjimų to klaiko, nau
dojantis Ponios Block
patarimu.
Hopkins, Minn. — “Laike keitimosi mano gyvenimo, kentėjau karštį
per du metu. Patėmijau Lydia E.
’ Pinkliam Vegetable
Compound pagar
sinta laikraštyj ir
naudojant jį su■::
laukiau gerų paJ sėkmių. Rekomenduoju jūsų gyduojin! ’cs savo (B'auKėms
P
'ilSll *r Jųs
PaPar’
sint
faktą, kaipo liudijimą.” —
Mrs. ROBERT BLOCK, Box 542,
Hopkins, Minn.
Tas yra sakoma, kad nei viena mo
teris iš tūkstančių neperleidžia naturališkai savo keitimąsi be patyri
mo lavume, be kankynių, o kartais ir
skaudžių symptomų. Tie baisus skau
smai, gilus diegliai, pajuodavę pa
akiai, svaigulys nerviškumas, tai tik
keletas symptomų. Kiekviena šio any
žiaus moteris turi naudotis ponios
Block patyrimu ir mėgint Lydia E.
Pinkliam Vegetable Compoundą.

Štai kur
pigu

POLONIA SHOE STORE

920 — lOth Street,
Waukegan, III.
Dirbijaa Ir Importuotojas g*
riaušių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti , Dykai lekcijos pirkljams
Ratykt angliškai dal informacijų.

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIE8ULOS

Bankas su Laikrodžiu

Męs kalbame laetuviškai

Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto Iki 4 po p i et, išskiriant, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7

vakar* iki 9 vakar*.

Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAE
Lietuvis Advokatas
Kambarį s 806, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARftJAI
1305-7 127 N. Dearborn St.
Rando!ph 3899

MAURICE J. GOLAN
Res. 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
Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
Phnne Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Generalia

WAUKEGANO gyventojai rado
Kontraktortas te
pigumo šaltinį batams nusipirk
badavotojaa.
ti. Gvarantuoti vyriški šventėms
Būdavo jame Ir
batai $5.00. Darbiniai gvaran 1401 W. 47th St. CHe*r»
tuoti $2.50. Rutinai ateikite ir
Frank Waitekaitis
persitikrinkite. Sučėdysit keletu
dolerių tikrai. Kreipkitės ad
LAIKRODININKAS
resu :
> Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk

PADEK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
Daug žmonių naudoja nuodingas
gyduolė* ir ilei, lengvai veikla
NATUKE’S. _,AWLAX, tai viekas
ko reikia Mėlynas 25c baksells.
Yra gvarentuoja tnas'.

|

!I Central Manufacturing District Bank!

MELUOSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)

Čysta valgykla ant antrų lubų. Maloni užeiga dėl
visų. Valgiai namie pagaminami, atskiri kambariai
privatiškom® šeimynoms. Pagaminam valgius dėl
vestuvių arba privatiškų susiėjimų. Subatomis ir
nedėliomis užlaikom, Chop Suey ir vištieną.

Tel Boulevarrl 611

Valandos: 9 iki 6 kasdiena.
Vaktraįk: Utar., Ket. ir Sub. iki 9 vakare
Ned : iki 3 po pietų.

(

FEDERAL BOND & LAND
COMPANY,

PALLIULIS CAFE

NOTAKI.lt SAN
Iteal l’.slate, Paskolos,
liisiirinai ir Lt.
•

Kuris dabar yra formuojamas
Tai yra kliubas, kuris tinka kiekvienam. Galit pradėI ti su bile suma nuo 2 centų iki $5.00.
| Tūkstančiai šios apielinkės žmonių priklausę šin KaIlėdinin Taupymo Kliuban pereitą metą ir dabar gau
na savo čekius.
Kitą metą gausite puikų Kalėdų čekį, jei tik ateisite
ir įstosite šin Kliuban šiądieną. Klauskit apie tai prie
langelio No. 6.

Siųsk pinigus j Lietuvą pei
atsakančių įstaigų, per įstaigą
Mihvaukee Avė. cor. Carpenter St
kurios kasdieninis kursas yra
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM
teisingas ir dėlto pigiausias.
Siųsk per įstaigų, kurios pinigų 3%
PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
orderiai pasiųsti Pašta, čekiais
ar Telegramais yra kuogreičiauSaugios Depozitu Dėžės
siai priduoti ir apmoksti ypatai
Mainomą Svetimšaliu Pinigai
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie Atdara panedeliais ir subatomls iki 8 vai. vak
tuvoje visiems gerai žinoma.
666 W. 18th St,
Chicago, III.
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

(h‘i iausia siuntimas', pinigų,
laivakortės, pašportai ir t.t.

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

Į Kalėdiniu Taupymo Kliuban

Daugelis lietuvių
turi čia
nuosavus namus; yra ir biznio-^
rių, kurie neblogai verčiasi. Gy
venantis čia lietuviai didžiu
moj yra Vilniaus rėdybos, dėl
to labai sulenkėję, priklauso
lenkų organizacijoms, kaip an
tai Zwiųzkui ir skaito jo or
ganų “Dziennikų Zwiųzkowų”.
Nors turi ir savo Šv. Jurgio
“sosaidę”, bet ir ta į lenkus nu
linkus. Lietuviai čia yra ge
riausi lenkų parapijos nariai, ir
lenkų paskolos bonų pirkime tie
sulenkėję lietuviai labiausiai
pasižymėjo. Lietuvių laikraš
čių, kiek žinau, Vos penki te
|
skaito. Aplamai, apytamsųs
žmoneliai. Dejuoja tik, kad ne
turi savo bažnytėlės nei kuni
gėlio, dabar važiuok tu, žmoDievo žodį išgirst lietuviškai.
Daug yra lietuvių, kur nemoka
nei skaityt, bet poterius len
kiškai kalba ir savo vaikučius
leidžia pas lenkų vienuoles ka
tekizmo mokytis.
O jau tie,
kur su lenkėm vedę, tie lietu
viais ne nebeprisipažjsta.
•
— Spalio 18 d. čia laike pra
kalbas p. šalinas ir pardavinė
jo Lietuvos bonus. Vos tik
trys žmonės užsirašė po 50 dol.
boną.

Kviečiamas įstoti musų

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved.

Ruatta & SerenelU
817 Bl«* Itland Avė.

sinių daiktų krautuvę. Pirmos klosos laikrodžių taisytojas.
1827 So. Halsted SU
Chicago, III.

PUSE KAINOS
Išpardavimas
Vyrams ir vaikinams siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotal iki $45.
Turime pilniausi pasirinkimą vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių
už pusę originalės kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tamistos jiaigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
6 vak.
{steigta 1902 ___
S. G1B)ON.
1415 So. Bklsted St

Subafa, Gruodžio 3 d., 1921

neša, kad liaudies komisarų
NMMIENOS
taryba išleidusi naują pa
The Lithiianfaui Daily Nemi
tvarkymą apie nuosavybės
Puhllshed Daily ezcept Sunday by konfiskavimą. Pagal tą pa
the Lithuanian Newe Pub. Co^ Ine.
tvarkymą, nuosavybė gali
Bditor P. Grigaitis,
būt konfiskuojama tiktai pa
1739 SO. HALSTED ST< siremiant liaudies tribuno
CHICAGO, ILLINOIS.
lų (teismų), revoliucinių tri
į
Talephone RoomvsK 8500
bunolų ir nepaprastosios ko
misijos (črezvyčaikos) nuo
437
sprendžiais. Toliaus tame
patvarkyme sakoma:
Subscription Rate® s
|8.00 per year in Canada.
>7.00 per year outeide of Chicago.
“Namų ūkio įtaisos ir
>8.00 per year in Chicago.
įrankiai, kurie tarnauja
8c. per copy.
biznio arba profesijos vyEntered aa Second Clase Matter
March 17th, 1914, at the Poat Office
kinimui, negali būt atima
of Chicago, 111., andai the act of
mi. Maisto išteklius, pa
kankamas daugiausia še
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
šiems mėnesiams, taip pat
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago,
yra laisvas nuo konfiska
Ui, — Telefonui Koosevelt 85>0.
vimo.”
Ufaimokijimo Kainai
Sovietų valdžia, vadinasi,
Chicagoje — paltui
,>8.00 jau galutinai pripažino pri
Metama
.
....
Pusei metų
_ _____ — _ 4.50
2.25 vatinės nuosavybės teisę ant
Trims minėdama
1.75
Dviem mineaiama ......... 1.00 tokių daiktų, kurie yra rei
Vienam minėsiu! , , ■ ...
kalingi kasdieniniam žmo
Chicagoje — per neiiotojuaj
Viena kopija
,
gaus gyvenimui ir bizniui
Savaitei
- —
- -Minėsiu! , .
........ ..
arba profesijai. Privatinė
Suvienytose Valatijoaė ne Chieagoj, nuosavybė ant šitų daiktų
paltu:
Metama
- . . - - - , >7.00 jau yra taip “šventa”, kad
Pusei metų
- 4.00
net črezvyčaika neturi teiTrims mėnesiams
, ,.... 2.00
Dviem mėnesiams , ,,, ------- < 1.50
Vienam mėnesiui
.75 sės jų liesti.
Bet žmogaus gyvybė dar
Lietuvon ir kitur užsieniuoaej
(Atpiginta)
neturi šitokios privilegijos
Metama______
T
, >8.00
Pusei metų............................. —~ 4.50 Rusijoje. Bolševikų žvalgy
Trims mėnesiams ...... . ...... —- 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money ba gali kiekvieną žmogų su
Orderiu, kartu su užsakymu.
šaudyti be teismo ir tyrinė
jimo.

Francija
laimėjo.

cg j

Vienas Britanijos delega
tas Washingtono konferen
cijoje pareiškė spaudos at
stovams, kad konferencija
nemėgins mažinti ginklavi
mąsi sausumoje. Tuo budu
viena pusė ginklavimosi
klausimo, ’ ir tai didesnioji
pusė, paliks nepaliesta.
O kaip bus su kita to klau
simo puse, dar taip pat ne
žinia. Apribavimas ginklavi
mosi jurose priklausys nuo
to, ar susitaikys tarp savęs
Jungtinės Valstijos, Didžio
ji Britanija ir Japonija.
Washingtono konferenci
ja atsisako svarstyt kariuo
menių sumažinimo klausimą
dėlto, kad7 tam pasipriešino
Francija. Jos reakcinė politi
ka šiandie yra didžiausia
kliūtis pasaulio progresui.

Privatine
nuosavybę Rusi\o\e
Oficialė bolševikų žinių
agentūra, “Rosta-Wien” pra

■ ■ .1

KUR VĖJAS PUČIA.
Pirmutinė Amerikos komu
nistų “partija“, sustivėrusi iš
tų elementų, kurie buvo praša
linti iš Socialistų Partijos dveji

prielankiai
Engdahl’o ir Co.
pranešima apie naujos, legalūs,
komunistų partijos steigimą.
Brooklyno “Laisvė” nesenai ilginusiais straipsniais bombar
davo tų
naujų sumanymų,
stengdamosi įrodyti, jogei tie
gaivalai, kurie per dvejetų melimo nenorėjo eiti išvien su
komunistais, esu oportunistai ir
nesubrendėliai.
Bet dabar jau “Laisvė”, be
jokios pastabos iš redakcijos
pusės išspausdino tos naujo
sios “kairiasparnių
frakcijos
atsišaukimų, Jau ji tuo budu
remia grynai legalės “darbiniukų partijos”
ko, kad tai esųs “oportunizmas”
Kokius principus skelbia tos
partijos sumanytojai? Jie sa
ko, kad jie norį kovot už įstei
gimų “darbininkų respublikos”

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

XVII

AIP, Petras buvo išgelbėtas, bet jis stovėjo
ant pačios briaunos; be to dar jo laukia
skausmingos scenos, kuriose jis turi vaidinti
savo vaidmenį. Jis turi eiti atgal į Todaičių na
mus, susieiti su pasiutėle Stase ir drauge su vi
sais kitais verkti ir aimanuoti. Jei jis to ne
padarytų, tai butų proga jis įtarti; “draugai”
niekuomet jam nedovanotų. Ant galo jo ne
laimėn, Stasė kažkaip sužinojo, kaip tikrai buvo
su Ona. Ji, prisispyrusi Petrą kertėj, tvirtino,
kad tai jo kaltė. Vargšas Petras karštai protes
tavo, sakydamas, kad jis nekaltas, kad jis no
rėtų, kad žemė prasivertų ir jį prarytų.

T

Jam beprotestuojant atėjo jam į galvą gud
ri mintis. Gėdingu, tyliu balsu jis ėmė sakyti,

neis-

dančio ištisiems metams. Pas- po su žmonėmis, geruose sankutiniu laiku Lietuvos ūkyje tykiuose būdami, Tas labiau
ima įsigalėti įvairios mašinos, pastebėtina Suvalkijoj, kame
kurios naikina
samdininko likis žymiai pakilęs ir kame dar
duonos šaltinius. Be vasaros bininkų sąrašai surinko apie
darbymečio, lauko samdinin pusę balsų. Kaunijoj balsavo
kas padienis ištisą kitą laiką partijomis, ne klasiniai, taigi
maža kur gali uždarbio rasti. iš ten aikaus darbininkų klasi
Nepuikiausia ir dvarų kume nio susipratimo stovio nematy- i
čių buitis. Vieni jų vargsta, ti.
Nors dabartinė Lietuvos dar
kaip seniau, gaudami ordinarijas ir gyvendami supuvusiuose, bininkų padėtis skaudi, bet kįkiauruose kašaruose. Kiti gi ląs klasinis jų susipratimas lai
gavę iš valdžios laikinai dvarų duoja, kad ateina valanda jų
žemės, kamuojasi ant dirvonų išsiliuosavimo iš verguvės ir
neturėdami kuo tinkamai juos žiauraus išnauodjimo.
—L. šeimenis.
įdirbti ir susikurti pakenčiamesnių pragyvenimo sąlygų. ’ Lietuva
Miestuose ir
miesteliuose
darbininkų padėtis
visiškai
skirtinga nuo lauko darbininkų
padėties. Nors ir pragyveni
mas brangesnis, bet ir uždar
bis, sulyginamai, didesnis. Ir
gyvena miestiečiai daug žmo
(Pabaiga)
niškiau negu jų draugai kai
yra ir be “Tėvynės” kam ra me. Netenka jiems kentėti
Naujovinė pramonės revoliu
šyti.
tiek pažeminančių barnių, keiks
f— ......
mų ir Užgauliojimų ir negali ciją. — Senieji rankiniai įran
juos darbdavys tvarkyti kaip kiai lapo padidinti ir perdirbti.
tinkamas. Būdami labiau su Jiems atimta jų individinis bū
sipratę darbininkai, pastebėję das ir jie išplėsta iki painių
kokią nors skriaudą iš darbda mašinų, kurios užtaisytos gy
vio pusės, stato per profesines vinamąją srove plakė gyvybe ir
sąjungas savo reikalavimus, o skelbė pasaulio darbininkams
[Naujienų korespondencija].
galutinį išsiliuosavimą nuo pra
Dar gal niekuomet nebuvo reikale streikais kovoja. Nors, moninės amžių vergijos.
taip opus Lietuvos darbininkų žinoma, kaip visur taip ir Lie Darbo našumo turis pasiekė
klausimas kaip šiandienų. Lau tuvoj darbo klasė apsišvietime stebuklingo
laipsnio,
maža
kų darbininkai žiauriai išnau atsilikus ir dėlto turi kartais dirbtuvėlė užleido savo vietą
dojami ūkininkų storkaklių ir skaudžiai nukentėti.
Lauko darbininkai, savo dau didžiulei gamyklai, neišvengia
jiems artimų bičiulių. Bernai
mai įvyko kapitalo subūrimas
ar šiaip žmonės parduodu savo gumoj, apie politines organi ir visa sistema tapo perdirbta
pajėgas negali
pasipriešinti zacijas maža supratimo tetu iŠ lenk ty niuoj a mos
koperatam begaliniam išnaudojimui ri. Jeigu ir yra įsikūrusi kur linę gamyklą.
Dabar turtų
delei savo nesusipratimo, nc- nors prie valsčiaus profesinė galima buvo apščiai prigaminti
susiorganizavimo ir nevieny sąjunga, tai ji nepraplėtus sa visiems; bet darbininkai prara
bės. Jiegu ir yra kur-ne-kur vo veikimo į pačią žaliąją sri do savo įrankius ir jų pagami
išsiskyrusi profesinė darbininkų tį, kame dar yra galybės darbi namasis turtas ėjo jų ponams,
organiazcija, tai ir ta dėl sto ninkų sapnuojančių ir jokių o no jiems. Senieji įrankiai li
Vietoje “komunistų partijos“ kos vadų, trukdymo iš valdžios oi'gaiiis&aci j
nežinančių.
Tai
turėdami
mažai
klasinio
susi ko be vertes, o mašinos priklauarba “darbininkų partijos”, jie pusės, negali tinkamai išplėsti
pratimo
lauko darbininkai sė kapitalistams, kurie išstūmė
turėtų pasivadinti Partija Kur savo veikimų.
laukan smulkiuosius darbda
dažnai konkuruoja tarpusąvyj
Vėjas Pučia.
Šiek tiek įsižiūrėjęs į lauko ir numuša tas pačias algeles, vius ir gamino, pardavinėjo ir
-■
—— •
darbininko padėtį galima paste stumdami vienas kitą į prapul- skaldė prekes savo pačių pel
NEPRITARIA PARTYVIšKU- bėti, kokias dideles skriaudas
nui, pirkdami darbo jiegą iš
MUI.
darbininkų klasės, kiek j\ems
bei pažeminimus turi jie kęsti.
Įvairus gi samdytojai, supra jos reikėjo, atvirpj rinkoj eina
Bernas, susidferėjęs ištisiems
“Vienybė” nori, kad į S. L. A. metams
ūkininkų, parsi tę organizacijos reikalingųnių, momis lenktyniavilno kaino
nebūtų įleidžiami kairieji ele duoda jam- su siela ir kimu iš turi sau įsikūrę visokias “Žem mis.
mentai ir kad ta organizacija tisus metus nuo tamsos lig dirbių” bei “Ūkininkų” sąjun Darbo jiega tapo paversta į
butų pavesta į tautininkų par tamsos kamuotis. Ir palygi gas. Savo susirinkimuose jie prekę ir nuo to laiko “laisvas”
tijos kontrolę, “Tėvynė” a įsa- nus darbo verte su užmokėsimi svarsto, kaip čia apsisaugojus dabininkas turi jieškoti reika
ko į tai :
įk rasime didcliąusią darbininko nuo darbininkų “lupinio”. Ir lautojo ir surasti sau pirkėją.
“Laisvas” darbininkas jieškąs
“Nenorint nusidėti S. L. skriaudų, nes |jis atsiima tik labai dažnai randa priemonių
A. įstatams, nėra jokio pa- trupinius to, kų uždirba. Taip, tam dar visiškai aklam darbi reikalautojo. — Dabar yra ka
pinigais, ninkui nuraminti. Pagalba ku pitalistinė gamyba ir “darbo
grindo, kuriuom besivaduo paprastai, skaitant
jant butų galima uždrausti bernas gauna metams maždaug nigėlių Dievų ir Velnių gązdina rinka” buvo ir yra pilname vei
vienų ar kitų politiškų įsiti 4000 auks. Taigi darbininkas nepžtklusnuosius; ekonominiai kime.
Iš vienos pusės kapitalistai,
kinimų žmonėms prisirašyti ištisus metus kamavęsis negali kildami taisosi į grupes po ke
prie šios organizacijos. O net tinkamai apsirengti. Nes lis ūkininkus ir bendrai maši iš kitos, darbininkai; pirmieji
kuomet šitoje organizacijoje tie 4000 auks. prie dabartinės nomis apdirbinėju laukus, ir turi mašinas, perka darbo jiegą
priguli įvairių politinių pa vokiečių markės žemumo (1 vertė darbininko pajėgos ima jomis dirbti ir todėl turi gami
žiūrų žmonės, tuomet ir ne dol. 130 auks.) maža tereiškia. kristi. Bet nėra to blogo, kas nius. Išeiga to tokia: Keli inilieka kitos išeities, kaip lik Žinoma, ūkininkai ir jų bičiuo- neišeitų į gerą. Taip, smarkus lioninkai ir didžiule skurdo iš
laikytis nei t raliai visų parti liai visur skelbia negalį išsi Lietuvos ūkio kilimas skaudžiai tiktų, nupuolusių, verguolių
Šitos są
jų darbuotėje... Jei mums mokėti darbininkams taip “di atsiliepė į darbininkus, bet kar darbininkų armija.
šiandien nepatinka, kuomet delių” algų, bet ištikrųjų tai tu jiems atidaro akis ir paro lygos be išimties yra tos pačios
komunistai lenda į S. L. A. dar dusyk jas (algas) padidinus dos kas jų priešas! o kas drau visose civilizuoto pasaulio šaly
su savo partijos politika, taip darbdaviai nieko nepajustų ir gas. Ir ištikrųjų, kaip parodė se.
Didžiausia klasinė kova vi
lygiai ir kitų pažiūrų S. L. kažin ar darbininkui butų pil paskutiniai savyvaldybių rin
A. nariams nepatinka, kuo nai atlyginta. Daugelis lauko kimai, lauko darbininkai nors soje istorijoje artinasi savo ga
nesupranta ir ir visiškai maža turėdami kla lo.
met tautininkai nori į savo darbininkų to
Įrankius vartojantieji darbi
politikos centrų S. L. A. į- mano gaunu gerų užmokesnį. sinio susipratimo lyg instinkty
Kur kas blogesnė padėils pa viai balsavo už darbininkų są ninkai ir įrankius valdantieji
traukti. S. L. A. yra kultū
riniai pašelpinė ir apdraudos dienio — žmogaus, neparsiduo- rašus, nors su ūkininkais, kai- kapitalistai yra mirtingame
skiriant rinkimų kampanijų”;
jie .stengiasi ne ardyt darbiniu
kų unijas, o “tobulinti” i jas,
skleidžiant jose “kovos dvašią”.
Bet šituose principuose nėra
nieko naujo. Tokius pat daly
kus jau senai skelbia, ir ko
voja už juos, Socialistų Parti
ja. Dėlto, kad socialistai sto
jo nž dalyvavimą rinkimuose
ir už unijų ‘ tobulumą” (o ne
jų ardymą), tai komunistai
šaukė juos “oportunistai” ir
parsidavėliais”,
“biuržuazijofl
Dabar-gi jau patys komunistai
— ir pirmos ir antros rųšies—
deda tuos pačius dalykus į savo
“naujųjų” partijų programus.
Kas-gi tuomet yra oportu
nistai: ar tie žmonės, kurie
visą laiką gynė tuos principus
- ar tie, kurie maino juos kas
dvejetas metų?
Kuomet, didžiojo karo re
zultate, buvo augštai pakilęs
minių ūpas Europoje ir Ame
rikoje, tai komunistai atmetė
kovą už kasdieninio darbinin
kų būvio pagerinimą ir už re
formas, paniekino visuotiną
balsavimą, prakeikė masines
darbininkų
organizacijas ir
šaukė, kad tik revoliucija, tik
ginkluotas sukilimas turi rūpė
ti proletariatui; o kuomet mi
nių ūpas atslūgo, tai tie patys
komunistai ėmė šaukti. “Ei
me į minias! Dalyvaukime rin
kimuose! Kovokime už kasdie
ninius darbininkų reikalus!”
Sakyti, kad komunistai yra
oportunistai, kad jie aukauja
savo principus valandos intere
sams, butų net perdidelė garbė
jiems. Jie stačiai yra žmo
nės be jokių principų. Jų “įsi
tikinimai” priklauso nuo to,
koks ūpas viešpatauji miniose.

organizacija ir todėl jai bus
sveikiau, kuomet mes pasir
stengsime jų tokia ir palai
kyti, ncįsileisdami jon jo
kios partijinės politikos, ne
žiūrint at ji iš kairės ar iš vi
durio paeina.”
Tai yra, žinonia, tiesa. Gakad
Įima pasidžiaugti tuo,
“Tėvynė” jau bent teorijoje
stoja už S. L. A. neutralumų
partijų politikoje. Praktikoje
betgi jai toli-gražu nevisuomet
sekasi išlaikyti tų neutralumų.
Rašydama apie politikų, ji daž
nai nukrypsta į “vidurinės sro
vės” vagą.
Tikrai neutraliai
laikytis
“Tėvynė” galėtų tiktai tuomet,
kuomet ji stengtųsi visai nesi
kišti į politikų, o pašvęstų savo
špaltas vien apdraudos, sušelpimo ir bendriems kultūros klau
simams. Tai butų tiesioginis

kad koks tai jaunas vyras ateidavo pas Oną ir
išsivesdavo jų. — Ona prašė manęs nesakyti,—sakė jis ir patylėjęs pridūrė:— Ona aiškino man,
kad ji esanti laisvameilė; ji išpasakojo man vi
sa apie laisvų meilę. Aš pasakiau jai, kad man
tas nepatinka, bet tu žinai, Stase, jei Ona kuo
tiki, ji to laikos ir sulig tuo elgias. Taip aš ma
niau, kad nebus jokios naudos iš to, jei aš ki
ši uos.

Lietuvos Darbi
ninku Padėtis

I

meile. Magivnė tikrai sake, kad visi socialistai
yra laisva meiliais, o jis ištyrė jų daugybę. Ant
galo, Stasė pirmų pirmiausia turės žiūrėti Gu
berio bylos, kaip kad Onytė žiurėjo. Petras su
prato tą gerai ir matė, kad jis gali atsiteisti;
tatai jis nuėjo pas telefoną, pašaukė Stasę ir
pasakė: —• Aš noriu tau pasakyti, kad aš niekam
nepasakosiu apie šitą dalyką; taigi jei jis išeis į
aikštę, tai lik per tave.
,
Buvo keli žmonės, kuriems Stasė matomai

Stase mažne iš proto išėjo, tą išgirdusi. Ji
pasižiurėjo į Petrą ir sušuko: — šmeižikas! papasakojo.

Velnias! Kas buvo tas vyras?
Petras atsakė: — Jis vadinas Nedas. Taip
Ona jį vadino. Ne mano buvo reikalas jos klau
sinėti.
— Ar nebuvo tavo reikalas žiūrėti nekalto
kūdikio?
— Ona pati sakė, kad ji nėra nekaltu kūdi
kiu, ji žinojo, kų ji darė — visi socialistai žino,
kų jie daro. — Ir prie šito paskutinio šūvio jis
pridūrė, kad jis nemanė, jog tai butų gražu jam
esant svečiu namuose šnipinėti tų namų žmonių
dorų. — Kada iStasė vis ir. net kaliojo . jį,
jis pasirinko lengviausių kelių iš keblumo išeiti
—įširdo ir su trenksmu išėjo sau.
Tai buvo nesmagi padėtis, bet Petras žino
jo, kati jis dabar išėjo iš jos. Stasė plačiai ne
šk leis to dalyko; jis darė didelę negarbę jos se
seriai ir jai; gali būti, kad ji, pagalvojus, gali
dar patikėti Petro pasaka; gal ji pati yra laisva-

Socializmo
Abecela

ekonominiame
susirėmime.
Mušlaukiu yra žemė; pastaty
mu yra visapasaulinė laisvė.
Vergažardis ir varžytinės tu
rėjo nueiti'šalin. ‘Darbo rin
ka” netrukus turės prisidėti
prie jų ir dalintis su jais jų
anižinųja gėda.
Ateinantis galas. — Tarytum
nematydami savo ateinančio ga
lo, kapitalistai deda į krūvų sa
vo kapitalus ir buriasi. I>enktyniuojamasis smulkus kapita
las paverčiama į surinktinį di
delį kapitalų, šitaipos kapita
listai su atsidėjimu dirba savo
pačių nugriovimui. Besibarda
mi ir Išnaikindami lenktynes
jie rengia pramonę prie visuo
meninio valdymo ir didina be
turčių klasę, kurių išganymas
nuo to valdymo priklausys ir
kuris bus jiems reikalingas.
Daugelis žmonių dabar pašie
piančių
socializmų,
tąsyk
džiaugsis juo ir daugelis klau| siunčiu, “kaip jus tų padarysite?” užims savo vietas ir stengsis kiek galėdami padėti įvesti
laisvės, sandermės ir meilės
tvarką.
Šitam tikslui atsiekti reikalinga visuomeninė revoliucija.
Žemės 'turtai ir gamybos ma
šinos turi patapti kolektyvių
žmonių nuosavybe.
Baisus naujoviniai veiksmai.
— Tai yra socialistinės agita
cijos tikslas ir visų evoliucijos
jiegų krypsnis. Tame negali
būti nei šešėlio abejonės. Nau
joviniai gaminimo ir paskaidos
veiksmai, milžiniški ir baisus,
podraug koperatingi ir vieni
nuo kitų
priklausą, nesibijo
'menkutės privatinės nuosavy
bės piktžodybių. Milionų rei
kia jiems pagaminti ir operuo
ti; tik milionai turi teisę juos ir

Ncb’inaite

buvo

šalia

su

spausti darbininkų vaikus; jie
. atliks savo istorinę pasiuntiny
bę ir išliuosuos žmoniją.
Savi reikalai. — Darbininkas
ir darbininkė, kurie gali aiškiai
suprasti savo ekonominę padė11 į, turi žinoti, kad tik socializI mas paliuosuos juos nuo despotingo ir sutrinamo dabarti
nės sistemos plėšimo. Tegul
tik jie pasiklausia savo pačių
reikalų, o jie tuojaus pames ka
pitalizmo plėšikų rujų ir už
ims savo vietas klasiniai są
moningo’ proletariato eilėse, ku
rių atėjimas jau dabar yra gir
dimas visame pasauly.
Kasdien nauji prieaugiai di
dina darbuotę. Josios nariai vi
sur yra gyvi, budrus ir puolus.
Jie neabejoja, nesibaido, nebi
jo. Stovėdami ant naujovinio
Socializmo principų uolos jie
tvirtai tiki, kad Socialistų Par
tija galų gale laimės politinę
kovą ir apturės kolektyviams
žmonėms visas turtų gaminimo
įmones ir tokiu budu pasieks
pramoninės demokratybės ir
įkurs Socialistinę bendruome
nę.

Skaltytolu Balsai
J————4

[1/2 išreikštas šlama skyriuj*
nuomones Redakcija neatsako.)

NE PILOTO, JUDOS ROLĘ
LOŠIA.

“Naujienose* jo Apžvalginin-

snyj “Nori sulošti Piloto rolę”
Taip, nakties gludume, kada malonus Onos nurodo, kad klerikalai, o ne kas

Petru, veidelis stovėjo jam akyse ir jo sąžine grauže kitas,

kaip ledas, kuomet jis sekamą kartą nuėjo pa
simatyti su Andrium; taip pat Marė Jankovičailė neteko savo pirmesnio širdingumo ir ke
lios kitos moters elgės su juo atsargiai. Bet vie
nintelis asmuo, kuris kalbėjo apie tą dalyką, tai
aidoblistas vaikiūkštis Petrikas Makormikas,
kuris pranešė Petrui apie Onelės nusižudymą.
Gal Petras nepataikė suvaidinti kaip reikiant
toj valandoj; ar gal jaunasis vyrukas ką-nors
patyrė ant jo, kokius meiliškus Petro susižval
gymus su Ona. Petras niekuomet nesijautė
smagiai akyvaizdoj šito airiuko, kurio juodos
akys narstė po kambarį nuo vieno asmens ant
kito ir, tartum, kvotė slapčiausias tavo mintis.
Dabar Petro didžiausia baimė išsipildė. “Maprisispyrę jį. į kampą
kas’ —■ kaip jį vadino
ir sukdamas kumščiu jam panosėj pasakė, kad
jis yra “purvinas šuo” ir jei ne Guberio byla,
tai jis, “Makaą” tuojaus padėtų jį ant vietom
j

Ir Petras nedrįso burnos atverti; airio vei
das buvo toks baisus, kad jis tikrai pabūgo, kad
jo neužmuštų. Dieve, kokie kerštingi šitie Rau
donieji! Ir vienas jų aršiausių dabar buvo prieš
Petrų! Nuo šio laiko jo gyvybei gręsia pavojus
nuo šito pasiutėlio airio! Petras jo nekentė —
taip širdingai ir l>e nudavimo, kad jis nukreipė
savo mintis nuo Onytės ir ėmė žiūrėti į save kaip

valdyti. Perdavus juos jų tik
riesiems ponams,
jie liausis

jį, jis pažvelgęs atgal j susipynusį tinklų, matė
aiškiai, kaip šita tragedija buvo neišvengiama,
kaip natūraliai ji išsivystė iš apystovų esančių
UŽ jo kontroles ribų. Baisi darbo kova Ameri
kos Mieste tikrai paėjo ne iš Petro kaltės; neigi
jo kaltė buvo lame, kad jis lapo jon įtrauktas,
iš pradžių kaipo benorįs liudininkas, paskui kai
lio slaptas agentas.
Petras skaitė Amerikos
laikraštį “Times” kas rytas ir jis žinojo, kad
Guberio dalykas buvo anarchijos ir riaušių da
lyku ir kad apskričio teisininko bei Gofės slap
tos tarnybos dalyku buvo įstatymas ir tvarka.
Petrus darė kuo goriausia jis galėjo didžiąjam
dalykui, jis ėjo aukštesniųjų instrukcijomis; ir
kaip jis galima kaltinti už tai, kad viena silpnelė
mergiotė ’ atsistojo didiesiems įstatymo ratams
ant kelio?
i.......................... .... i. mm

i

[(Bus daugiau),

kams.

pardavė Lietuvą palio
Tas tiesa, bot netiesa,

kad jie lošia Piloto rolę. Pilo
to rolę lošia Tautų Sąjunga, d
klerikalai Judus.
Juda dejos
ištikimiausiu
Kristaus sekėju, bet kaip greit
jis pAmatė trisdešimt sidabri
nių, taip greit jis jį išdavė tur
čių budeliams. Tą patį daro
ir musų klerikalai: kaip tik jie
pasigrobė Lietuvos valdymo
vairų į savo rankas, taip greit
jie ėmė ieškot Lietuvai kupčių,
ir juos rado. Tik toks skirtumas, kati Juda pamatęs savo
klaidų, iš susikrimtimo pasikorė, o musų klerikalai stcngias savo kaltę, suverst ant ki-<
t;. Laisvės Mylėtojas.

NaiiiiiCMu;!, <
balsuoja: P. Malioris, F.
žienė ir A. Žymontas.
balsuoja: Kazlauskas ir
das. Tuo budu ir L. S.

KemėKadangi dabar suvažiavimo
Prieš tikslas visiems yra labiau paStraz aiškčjęs,
S. 22
Kadangi sųjungiečiuose yra
Kuopa tampa suspenduota. O noro prisidėti prie to suvažia
TOKOLAS.
visi tame dalyke dokumentai vimo,
bus priduoti Socialistų PartiTodėl tebūnie nutarta, kad
Penktas L. S. S. Pildomojo
L. S. S. P. K-tas savo posėdyj
Sąjungos organo “Bangos” seredoj, lapkričio 10, 1921, nu
Komiteto posėdis įvyko lapkkričio 10 d., 1921 m. “Naujie klausimu nutarta, kad Sekreto taria dalyvauti tame Progresy
nų” name. Posėdyj dalyvavo: rius parašytų laiškų Adminis- vūs sroves suvažiavime, ir L.
P. Malioris, A. Žymontas, F. tra tori ui-Iždininkui
klausda S. S. Kuopos gali rinkti savo
stovi reikalai su ([degalus į tų suvažiavimų.
Keniūžienė, J. Čeponis, A. Kaz mas, kaip
- A. žymontas, Sekr.
lauskas ir S. Strazdas. Siame “Banga”.
i -'
Delei Progresyvės Sroves Su
posėdyj J u knis nedalyvavo.
Tvarkos vedėju išrinkta J. važiavimo klausimo, A. žyhionSev.ėros Gyduolei užlaiko
Čeponis. Dienotvarkė paruošta tas pasiūlo rezoliucijų. Po il
šeimynos sveikata.
sekama
gokų
diskusijų
Strazdas
įneša,
Protokolo skaitymas 2. Laiškų ir pranešimų kad tas klausimas liktų taip,
Kosulys ir persišaldymas.
skaitymas. 3. Atidėti reikalai. kaip buvo. Bet dauguma bal
šiam laike metu, kosulys ir persi
4. Nauji reikalai. 5. Sąjungos sų atmeta Strazdo įnešimų ir
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
priima rezoliucijų, kad Sąjun
organo reikalai.
6.
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvąirias paPartijos reikalai. 7. Progresy ga oficialiai dalyvautų Progrevoingas ligas. Prašalink nedoras
pasekmes nuo persišaldymo, imda
vės Srovės Suvažiavimo Klau svvės Srovės suvažiavime.
mas Severą'* Cold and Grlp Tablete
Strazdas prisipažino, kad pas
simas.
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripo*). Kaina 60c. —Greitą
Sąjungos pinigų
S. Strazdas skaito pereito jį randasi
pagelbą nuo kosulį duoda
susirinkimo protokolų (jo bu $27.97, nuo pakrikusios Cice
vo parašytas). Protokolas pri ro, III., Kuopos, bet jis tuo tar
imtas.
Skaitymas
laiškų. pu tų pinigų neatiduosiąs. Įsi
Skundas nuo L. S. S. 4 kuopos karščiavęs dėl nemalonių jam
Cough Balsam
6 narių. Skundas priimtas. P. K. tarinių, jisai pasakė:
-Aditras skundus nuo 2 narių “Mes jus kyliuosim, kyliuo-| (Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paliuoso skre
L. S. S. 22 kuopos, Skundas si m ir kyliuosim, net jus verkplius, sustabda kosulį, padara kviepriimtas. Trečias skundas L.
pavimą lengvą ir pagalba gamtai
sugrąžinti
normaliską stovį. Di
Susirinkimas užsibaigė 11:15
S. S. 4 kp. organizatoriaus J.
desni bonkuto 60 centai, mažesni
M. Vainausko ant A. Kazlaus v. vakare.—A. žymontas, Sekr.
25 centai. Visose Aptiekose.
(Cook
County
Socialistų
ko už pasisavinimą kuopos čar,Wi F. SEVERĄ CO.
terio ir knygyno rakto.
šis Partijos organizacija dabar, pa
CEDAR
RAPIOS, IOWA
skundas
paliktas Pildomojo gal L. S. S. Pild. Koni. reika
Komiteto archyve, kaipo do- lavimų, svarsto klausimų apie
Telephone Boulevard 5052
prašalinimų iš Partijos tų 22 ir
kumentaas.
Svarstoma L. S. S. 4 kuopos 4 kuopų narių, kurie savo darDr. A. Juozaitis
skundas. Po ilgokų diskusijų
DENTISTAS
Valandos:
nuo
9 iki 9 vai. vaka
P. Malioris įneša, kad L. S. S.
re. Seredom 9 v, ryto iki 12. Va
4* kuopa butų suspenduota ir
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarime.
•261 So. Halsted St, Chicago, HL
pavesta L. S. S. Sekretoriui per PROGRESYVĖS SROVĖS SU
organizuoti Kuopų išnaujo. Už
VAŽIAVIMO KLAUSIMU.
įnešimų balsuoja: F. Kemežienė, A. Žymontas ir P. Maloris.
“Kadangi L. S. S. Pildomasai
Prieš balsuoja: Strazdas ir Kaz Komitetas savo posėdyj rug
lauskas. Tuo budu L. S. S. pjūčio 16, 1921, buvo taręs,
Kuopa tampa suspenduota ir kad molivai, delei kurių tas su
dokumentai nurodantys prasi važiavimas ruošiama, L. S. S.
žengimą 4 Kuopos bus paduoti P. K-tui nėra pakankamai aišSocialistų Partijai.
Svarstoma skundas dviejų
Nutariaiha, kad nuo pasisa
narių L. S. S. 22 Kuopos už jų kymo už tokį suvažiavimų tuo
neteisingų suspendavimų iš 22 tarpu susilaikyti.
kuopos. Taip pat po ilgokų
Kartu nutariami, kad šis P.
diskusijų P. Malioris įneša, kad K-to pasisakymas nėra galu
L. S. S. 22 Kuopa butų su tinas: taip greit, kaip situacija
spenduota ir pavesta L. S. S. paaiškės, šituo klausimu bus
Sekretoriui
perorganizuoti padaryta atatinkamas tarimas
Kuopų išnaujo. Už įnešimų —už ar prieš”.

L.S.S. Reikalai

III

yeveras

AKUŠERKA
8101 S. Halated StM kampas 81 gat
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penr
silvanljoa ho?
pitalėse. Pasėkmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Du<
da rodą viso
kiose ligose it
kitokiuose rci
kaluose
mo
torinis Ir mer
ginoms.

0

DR. A. R. BLBMENTHAL
Akiu Specialistas
Kamyaa 47th 8L

Pasiųsti Lietuvon savo tėveliams ir giminėms. Neuž
mirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų šventės
būna jiems linksmos! Kol kursas pigus, siųskite jiems do
vanas pinigais, per: —

Lithuanian Sales
Corporation
3313 So. Halsted St., ,
CHICAGO, ILL
Phone Yards 6062,
,
Laivakortes parduodame į Lietuvą ir iš Lietuvos ant
visų linijų. Laivakortės iš New York į Piiiavą $106.50, iki
Kotterdam $100.00.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ parduoda savo
serus po $7.00. Kas anksčiaus prisidės prie musų, daugiau
pelnys.

Važiuojantiems Lietuvon mes parūpiname pasportus ir
kitus reikalingus dokumentus gerai ir greitai.
Taipgi pranešame, kad pinigų siuntime ir kituose rei
kaluose; kam arčiau ir patogiau, malonėkite kreiptis į se
kančius musų skyrius: —
T0WN OF LAKE, CHICAGO,
M. J. Damijonaitis,
4559 S. Hermitage Avė.,
Tel.: Boulevard 7078. \

ROSELAND, ILL
J. Ramanauskas,
10808 Michigan Avė
Tel.: Pullman 974.

WAUKEGAN, ILLINOIS
KENOSHA, WISCONSIN
A. J. Sutkus,
J. Trakselis,
1317 So. Victory Street,
464 N. Sheridan Rd.,
Tel. Waukegan 1306 R.
WAUKEGAN, ILLINOIS
A. S. Precinauskas
760 So. Sheridan Road

išgydo kojas
nao intimo

KALĖDOMS

Gausite nusipirkti visose
aptiekose.

įstokite j bile vieną musų Kalėdinių Kliubų žiądieną. Tiek
mažai reikia mokėti pirmą savaitę, 5c per 50 savaičių, o
aplaižysite čekį su polukiu Gruodžio 10, 1922 m.

Tel. Boulevard 1487

Jeigu aptieka neturėtų, o norė

site greit gauti tai rąžykite iš

dirbę jarns adresu:

Lai jūsų vaikai įstoja. — Jis išmokins juos taupyt.

DR. YUSU
lyoo &>. Halst«l st

BANKO VALANDOS: 9 ryto iki 4 po pietų kasdieną; utar
ninkafa ir subatoms nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

Bingo! Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė.
Chicago, I1L

Tel. Canal 2118
Ofisą valandos: nuo 10 ryte Ud
8 vakaro.
"
Besi d racija: 2811 W. 68rd 81.
Tel. Prospect 3466

■MD

Kalėdinio Taupymo
KLIUBO

llllllllllllllllllllllllllllllllllllffl ffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

Kojol

Taupyki! dabar kitoms

Atidarymas musu naujo

Kalėdų Dovanas

Bjaurus kojų kvapas
aeina
nuo odos ligų, kurios vai lamos
yra hype: * rosis ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
ir žmogus paslliuosuoja 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:
Į kvortą šilto vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojolo mirkyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

4649 8. Ashland Avė.

Svarbus Pranešimas

Dar ne vėlu

Kojų šutimas

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICK1
•107 So. Morgan Bl,
Chicago, III
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
Ir nu* 5 Iki 8 vakare.

DR. M. T. STRIKOL'IS

Lletavya Gydytoja* Ir Chirurgas

Paopla Teatro Name,
1816 W. 471 h St., Tek Boal. 1M
VALANDOS:
I Iki 8 vak. Nedai. 10 iki 12 ryte
Rea. 2914 VV. 48rd Street
Telephone McKinley 261

STEAMSHIPS^i

NAUJA
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
IKI DANZ1GO.
Pag abi ausis susinešim as su Pilava,
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELION®
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų.
Šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ....................
$200.00
Trečios klesos ......... ....... ___ $110.00
Kaina iki Pilavos. .....
Trečia klesa............... .........
$135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Railway Trafiko agentaa
40 N. Dearhom St,
Chicago, III.

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)
LENGVAS IR PARANKUS BUDAS PINIGŲ PADAUGINIMUI

TAMISTOS ESATE ŠIRDINGAI KVIEČIAMI

TUOJAUS

ĮSTOTI

MUSŲ KALĖDINIO KLIUBO PLANAS YRA PAGELBĖTI KIEKVIENAM LENGVIAUSIU BUDU SUTAUPYTI PINIGUS BILE KOKIAM TIKSLUI: KALĖDOMS, VAKACIJOMS, APMOKĖJIMUI TAKSŲ
INŠIURINIMUI, MORTGECIAMS IR KITIEMS REIKALAMS.
Musų planas yra visiem tinkamas ir prieinamas, kaip tai: vaikams, suaugusiems, biznieriams, profesio

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

nalams ir kitiems.

Pinigai bus išniokoti atgal Tamistai dviem savaitėm prieš ateinančias Kalėdas, nežiūrint ar busi pilnai
išmokėjęs ar ne.
Padarydami pirmą depozitą gausite mtisų Kalėdinio Kliubo taupymo Knygelę parodančią kiek įdėjote
pinigų.

Įdėjimai Kas Savaitę arba Iškalno
ČION PADUODAME MUSŲ PLANĄ

PASIRINKIT KURIS GERIAUSIAI PATINKA
PADIDINIMO KLIUBAS
lc Kliuhas: Depozituojate 1c pirmą savaitę, 2c ant
rą savaitę ir t. t. Į 50 savaičių turėsite ....... $12.75
2c Kliuhas: Depozituojate 2c ploną savaitę, 4c ant
rą savaitę ir t. t. Į 50 savaičių turėsite ...... $25.50
5c Kliubas: Depozituojate 5c pirmą savaitę, 10c ant
rą savaitę ir t. t. Į 50 savaičių turėsite ....... $63.75
10c Kliubas: Depozituojate 10c pirmą savaitę, 20c
antrą savaitę ir t. t. Į 50 savaičių turėsite $127.50

SUMAŽINIMO PLANAS
Jus depozituojate pirmą savaitę didžiausią sumą,
antrą savaitę mažesnę ir taip kas savaitę sumažinat. Tas planas daugeliui yra labai populiaris.

LYGIOS SUMOS KLIUBAS
25c Kliubas: Depozituojate 25c kas savaitę. Į 50
savaičių turėsite .........................................
$12.50
50c Kliubas: Depozituojate 50e kas savaitę. Į 50 sa
vaičių turėsite ............................................
$25.00
$1.00 Kliubas: Depozituojate $1.00 kas savaitę. Į 50
savaičių turėsite
.................................... $50.00
$2.00 Kliubas: Depozituojate $2.00 kas* savaitę. Į 50
savaičių turėsite
................. .
$100.00
$5.00 Kliubas: Depozituojate $5.00 kas savaitę. Į 50
savaičių turėsite ................
$250.90
$10.00 Kliuhas: Depozituojate $10.00 kas savaitę. |
50 savaičių turėsite ................... .............. -...... $500.00
$20.00 Kliubas: Depozituojate $20.00 kas savaitę. Į
50 savaičių turėsite ...................................... $1,000.00
$50.00 Kliuhas: Depozituojate $50.00 kas savaitę. Į
50 savaičhj turėsite .............................
$2,500.00

Gausite 3 nuošimtį
Įstokite musų Kalėdų kliuban šiądien

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St

DABAR šitas
didžiausias ir
geriausias ddktari&kas knyparduodam
už $7.00. LY-

Canal 257
Naktinis Tat Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud < pa
piet. 6 iki 9 vakare,
■•diliomis nu* 9 iki 12 ryta
1821 8. Halsted SU
Kampas 18 ir Hahtad St.

«■■■■■■■■■■■ MMIUM
Ttlephcm Yards 1682

DR. J. KULiS
LIETUVIS
■YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydė lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą Ilgas.
8259 So. Halsted St,
!■■■■■■■■■■■■:

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytoju ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
ĮSOS

So. Morgam Strmek
cmcmo. m.

Teldphone Van Buren 294
Ras. 1139 Indepandence Blvd. Cldcac*

DR. A. A. ROTH
BOSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
Specialistas Moterišką, Vyriški,
Vaiką Ir visą chronišką ligą .
Ofitaet 8354 So, Halsted St. CHcagt
Telephone Drovar 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet,
7—8 yak. ■•diliomis 10—18 dieną

TIES
moksRAS, tai pir-

mutine knyga,
kuri drįso aiflAl
I ‘škiai pasakyti
1 ir atvirai (iliustracijomis) jrodyti
viską,
I®
kas tik reikia
Bl n
vyrui ir mote> F IuhI
re* žinoti apie
i® w
savo lytį: —
w
lyties organų
»3
i š s i v ystymą,
■ į tt\K funkcijas, sveikatą ir ligas;
nn
moterų reikaKfta 1U3: gimdymą,
lai
mėnesines, kuvH
dikių auklėji-

r

W

JĮ

U
R

Ugas;

meilės ir šeimos visokius
sekretus. Gra
žiaiapdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. (2)
SVEIKATA, tai knyga, kuri
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą
pažint ir geroj sveikatoj užlaikyt, tai ;sigykit šitą knygą.
Gražiai apdaryta. Beveik ant
kiekvieno puslapio paveikslas.
Kaina $2!
Matote, kad šitos knygos kai
nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.
O jei norite kitokios knygos
asirinkit bile
dovanoms, tt ‘
vieną iš šitų
:aip rašyt
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryto,$2.
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd„ $2.
LIETUVIŲ
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; a,,d., $2. MEILĖ ir DAITUKST ANTIS
L£; and., i
NAKTŲ; a] , $2.00.
Pirkit kn; is ir siųskit jas
į Lietuvą! J mylit daug skaiDI
tyt, tai reikalaukit mus
DžIAUSIO KNYGŲ 1 ATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit
musų MOKYKLOS KATALO
GO.
Matote, kad mes visko turim;
TIK PRI SIŲSKIT SAVO IR
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir
PASAKYKIT, KO NORIT, O
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS
2023 St. Paul AVe.
CHICĄGOL ILL.

$2 DOVANU $2

Subata, Gruodžio 3 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kas Dedasi
Lietuvoj
(Tqsa seka nuo 2-ro pusi.)

organizacijos yra. Bet parti
jos nariai neprivalo užmiršti,
kad ekonominės
darbininkų
sąjungos jokiu budu negali at
stoti grynai politinės darbinin
kų klasės organizacijos.
II. Profesinės darbininkų są
jungos.
Apsvarsčiusi klausimų apie
profesines darbininkų sąjungas,
Mar. L. S.-D. P. konferencija
nutarė:
1) veikliai dalyvauti prof.
darbininkų sąjungose;
2) dalyvaujant profes. sąjun
gose, aiškinti ir žadinti cfiubininkuose savo klasės reikalų
supratimą, žadinti kovą dėl ga
lutino darbininkų tikslo—so
cializmo;
3 nekelti profesinėse sąjun
gose partinės kovos.
III. Jaunimo organizavimas.
Tas klausimas sukėlė gyviau
sių ginčų. Daugumos balsų
priimtas sekantis nutarimas:
Mar. (L. S.-D. konferencija
jaunimo organizavimo reikalu
nutarė:
1) kreipti kuodidžiausios do
mės į socialistinio jaunimo or
ganizavimą, klaipo socialistinių
pajėgų Lietuvoje rezervą;
2) kuriant organizacijas, lai
kytis klasinio pamato: pirmon
eilėn organizuoti
darbininkų
jaunimas, bet jokiu budu'neat
stumti ir tuos jaunuolius (es),
... ----. .
i

kurie, vaduodamies savo socia
listinėmis pažiūromis, norėtų
dirbti darbininkų klasės nau
dai;'
1 3) neaiškių organizacijų tar
pe stengtis pravesti liniją tarp
socialistinio ir nesocialia tinio
jaunimo. Į bepartines kuope
les kreipti domesio tiek, kiek
yra yilties, kad jos gali atsisto
ti ant socialistinip pagrindo;
4) ten, kur jaunimo socialis
tines organizacijas butų norima
išnaudoti vienos kurios partijos
tikslam, griežtai kovoti prieš
tokias pastangas pačiose or
ganizacijose;
5) šiais pagrindais einant,
stengtis sudaryti moksleivių
kuopeles kiekvienoj augštesnioj
mokykloje;
6) laikraštyje “Socialdemo
kratas” įvesti “Jaunimo sky
rių”, kuris apimtų organizaci

nius socialistinio jaunimo rei
kalus. — (S-d.)

" DR. A. MONTVID

1

Lietasis Gydytojas ir Chlmrąaa
21 East Wasbington 8t.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.
Telephona Central 3.362
1824 Wabansla Avė. (
Valandos! nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tai. Kedzia 7716

Padarysime 500 namu linksmais

Ateik j mus dirbtuvės brenCiu
DENTISTAS

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios
rūšies lempų.
Specialiai žemos kainos prieš
Khlėdas. Labai speciajės kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.
Suvedame dratus Ir sudedame fixtures | 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuojame.
Taipgi laikome elektros Įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC C0.
1711 West 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

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

Reikalingi akiniai.

North America Accordion
Manufacturing Company.
Išdirbėjai geriausių
ir lengviausių accor
dion, piano arba cromatiškų.
Geriausi
pasaulyj instrumen
tai ir gvarantuojami ant 5 metų. Tai
some visokios rųšies
accordion. Specialis
accordion mokinto
jas, duoda lekcijas veltui pirkusiam.
A. CIMEI,
772 DcKoven St., netoli Halstcd
Tel.: Haymarket 8777.

Numažintos

Kainos

Tiktai1

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

Nupirks dideli Phonographą
1922 modelio, kuris grajina
visokio išdirbimo rekordus,
’ su raštišku GVARANTAVIMU ant 10 metų, šių phono$25 graphų reguliarė kaina nuo

$100 iki $200
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

Egzaminavimas veltui

Dr. Frank Satten
Kampas 47-os ir Halsted SL

John J. Smetana

Tik $42

Iiri TlIlJusų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno ijn TIII
yri I ĮJIadatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu yri ' H
1
1
phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■•-■-■tol
parodysime 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 PRISTATYSIMj
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch
1020 S. Halsted St, Chicago, IU.
Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Ar Ju« Kankina Pleiskanos?

NAUDOKITE RufTleS
NAUDOKITE
Ar
Plaukai 51et»k
NAUDOKITE
.Ar Jus Norite Apsaujfolr Juos?
, NAUDOKITE
ĮUilailyimu savo plauktu gražiais ir tankiais
NAUDOKITE KfiffleS
AfiLlešlęHnui galvos odos avukai ir tvaria

NAUDOKITE JglgffZejr

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Ave^
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.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

M^UR. HERZMAN-^K
U RBSUO8

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą Ir mo
torų; galvos, aidą nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausla. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakarą.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų. /
1407 Milwaukee Avė., Chicagų, UI.
Phone: Humboldt 5849 |

Telephone Yards 5834

,
Perilkili neo 8412 So. Baleted 8t.
>o No. 8311 80. Balete* 84.
Norai lietuviams iinomaa per U
motu kaipo patyręs gydytojas, shirurgas Ir akuierla
Gydo aitriai ir chronilkaa Hgaa,
vyrą, motorą ir vaiką, pagal aaujausias metodai X-Ray ir kitokiu
alaktroi p riet ai bu a.
Ofisas ir Labaratorijai 10* W.
18th St., netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 19—11 plotą,
te nuo 0 iki 8 vai. vakarala.
( Dienomis: Canal
8110 arba 8*7
Talaphanali
Naktimis i Drevei
___
959 - Drovor 4180
GYVENIMAS: 8818 S. Baleted St

Į

T,

DR. P. G. WIEGNER

L SHDSHO
AKUŠERIU

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Tartą patyrimą
motorą llgosa; rupestingal
' _ '
prliiariu ligonę Ir kūdi
ki laika ugo*.
10929 S. Stato 81
Chicago, iii

ASHLAND JEVVELRY
MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

f Didžiausias Karnivalo Darganas
Kodėl mes visuomet atkartojame šiuos žodžius? “Mes parduodame rakandus pigiaus, negu jokia kita krautu
vė Chicagoje”. Todėl, kad Lietuvių Rakandų Krautuvės ne yra privatiškas biznis, yra korporacija, visų žmo
nių. Todėl, kad mes užlaikome dvi Rakandų Krautuvi ir didžiausis iš lietuviškų krautuvių Amerikoje, lodei,
kad mes perkame rakandus karliodais, todėl, kad mes turime mažas išlaidas (expenses). rodei, kad mes par
duodame daug, tai todėl mes ir galime parduoti pigiaus, taip kad nei jokia kita krautuve negali to padary
ti. Ypatingai tėmykit, kad dabar besitęsiant Kamivalui ant Halsted gatves, musų krautuvėje yra prirengtos
specialiai žemos kainos, priegtam, prie kiekvienam pirkiniui, duosime bilietus su kuriais galėsite i&lahnėti
piana, ar seklyčios setą. (S’etą musų krautuvės aukavo)*, ar kitokį naudingą daiktą.

TĖMYKIT MUSŲ KAINAS

Rufflos galima gauti visose aptiekose po 65o. bonką, arba tiesiog
iŠ išdirbėju per paftty už 75c. bonkp.

F. AD. R1CHTER & CO.
3rd Avė. & 3Sth St.

Brooklyn. N. Y

Pasekmingiausis
— nuo —

Gydome priežastis: pleiskanų, .slinkimo plaukų, niežėjimo galvos
odos ir tt.
a
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken
kimą.
)
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmės užtikrintos — Egzaminavimas veltui.
THE THOMAS’ HAIR & SCALP SPECIALISTS
300-1 Garrick Bldg.,
64 VVest Randolph St.,
Chicago, III.
Ofiso valandos: 10 lyt. iki 9 v.
Phone Central 5851

$225.00 vertės 3 fšmotų velour arba tapestry iškimštas (overstuffed) seklyčios setai, Su liuosoms sprendžinų sėdynėms,
sprendžinų užpakaliu jir apačia, labai brangus viršus į vairiose spalvose didelis pasirin
kimas

ARŽUOLO KAMODĖS
Tikro aržuolo med
žio su dideliu veid
rodžiu, plačiais stal
čiais, duodanti dide
lę vietų pasidėjimui.
Pirmiems 20 pir-

DAILIAUSIS PHONOGRAPHAS
Grajina visokius re
kordus ir išduoda la
bai tyrą balsą. Pil
nos mieros, aržuolo
medžio, dubeltavas
springsas. Pilnai gva
rantuotas už

$13.00

$39.50

tiškai padaryta, didelės

mieros, pats kotas ma-

hogany nubaigimo, dai
$25.00 vertas šefoneras liai išrodantį. Visa lenvaržuolo medžio su veid
rodžiu ir 5 stalčiais ir pa su P*
puikiai paliruotas; mes statymu
nužeminom kainą iki

$17a50

$12.50

KIETOMS ANGLIMS
PEČIUS •

Labai dailios ršveizdos,
nikeliais aptrimuotas,
didelė vieta kurui, pil
nai gvarantuotds ir už
tikrinantis apšildyti 45 kambarius. Pirmuti
niai 30 pirkėjų pirks

po

VALGOMO KAMBARIO

$38.50
STALAS

į? -.

NAUJAS PLAYER PIANAS

Tai yra tikrai augštos rųšies pia
nas, kurio subudavojimas kaip rė
mų taip ir actionų. Mašinerijos
yra gvarantuotos ant 10 mėtų. Iš
duoda labai malonų balsą, kuriom
galima išreikšti garsiųjų artistų
muziką ir užtikrinantis suteikti ge
riausios muzikos Jūsų namuose.
Galima gauti visokio medžio.
Parduodame 35% žeCOQO
miau jų verčios

42 colių apvalas ištiesiamas
|ki 5 pėdų. Tikro aržuolo me
džio puikiai paleruotas. La
bai tvirtos kojos, taip kaip
paveikslas atrodo. Parduoda
me už pusę
ČIA 7E
kainos
I "t. I U

Uite
$

VATINIAI MATRASAI .
Galima gauti visokio
dydžio; išpildyti pa
rinkta vata, tvirto au
deklo viršus, kampai
apvalaini, susiūti. Da
bartinė vertė $12.00.
Numažinta iki

(RE QE

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beveragc Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,
FREDERICK BROS.,
8700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Japoniško šilko, artis

•
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9urnilur.. Ruqt. Stovu. Wwtnq

Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 valandai
Duodame k ant lengvų išmokėjimų

SERGANTI VYRAI

ŠILDOMAS PEČIUS
Tai yra tikras kuro
taupytojas. Tvirtai pa
darytas dailiai pališiuotas nikeliais aptrinvuotas. Turi pilnos mieros
kurui vieta ir ląbai parankus
fO

7C

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas S.
4537 S. Ashland
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Atm Chicago, III.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Latayette 4988.
\ ai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

PRANEŠIMAS

DR. CHARLES SEGAL
F rak t Ik soja 15 Matai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ I labai
Chicago, Illiaoia.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Specialistas džiovos

Jnšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Moteriiką, Vyrišką te
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
* vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:80 vaL
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vaL po piew
Telefonai Draael 288A

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Yards 2790
BBBBBBBBBBDBBBBBBBJ

Reumatizmas Sausgo'e:
Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums Šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

Just i ii Kulis
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TaL Austin 787

DR. MARTA
DOVVIATT—SASS.
Ką tik tugijia Ii Californijoi Ir
vėl tęs tavo praktikavimą po No
*208 W. Barrteoa 84

Valandos! 8—11 kasdieną Ir •—9
vakare Išskiriant oadlldianlaa.

Už visai mažas le^as, suteikiama geriausis gydymas, kokis tik medici
3259 So. HoMod SI. Chicago. III. £
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėTelefonas i Boulevard 7041
IBSBBBBBBBBBBBBBBBI
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.
Tel. Boulevard 1969
Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumų, reumatizmą, kraujo užnuodiniP. K. MALELO,
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš
/Lietavis Deatlstas
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
Elektriko Kontraktorius
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
4712 8owth Ashlaad Ave^
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra Suvedame dratus į senus ir nau
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir jus namus, sudedam fikčerius ir
erti 47-toe gatvės
fyzišką tvirtumą.
įstatom motorus.
pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią y patą kviečiamo ateiti ma
Užlaikau elektriškų reikmenų
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę. DR. M. STAPUL1ONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
3336 So. Halsted St,
3347 Emerald Avė.
“Ačiū gydytojui už gauti sveikatą.
9
IU
11
ryto ir 9 iki 10 vakaro
Chicago,
I1L
išgydymą”.
Geriausia medikalis patarimas kuris
Tel.:
Boulevard 9897
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui
781
W.
18-ta
gat.
2 iid * vak.
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
Tel.i Canal 279
.
ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra Turkiška elektrikinė maudyn*
s*
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
DR. C. K. KLIAUGA
žinišką gydymą.
Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra
Kotelis su 100 kambariu
Lankant musų pirtį, galima apsi
jsfsenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas
DENTI8TA8
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz 1U1
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.
St. CNun m.
mo,
violetiniai
spinduliai,
nerviškumo,
PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
BARIAI.
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Phone Canal 2*7
Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos. I 1
Naujausiais musų įtaisymais, gva
S
rantuojame geriausią gydymą.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.
Moterų dienos tik Utarninkais
Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi
dieną ir nakti.
Telefonas Pullwan 8*0
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie*
DR. P. P. ZALLYS
35 South Dearbom St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, ną dieną ir vakarą išimant UtarninLiet avys Dentistae
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.
kus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00
10801 So, Michigaa Av„ RoeeląaC
A. F. CZESNA.
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.
Valandos: 9 ryto iki 18 dieaą
11657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
Telef. Boulevard 4552
■ ■■■.............................
.................. . ... ...................... ....... ... . ................. ■■■■ >

DR. C. Z. VE2ELIS

PIRTIS.

(ompaaij

J930-32 S. Halsted St.—4201-03 Archer Av

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St

$98.00

*489
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CH1CAGOS
:: ŽINIOS::
BYLA PK1EŠ GATVEKARIŲ
KOMPANIJOS PRA
SIDĖJO.

Vakar prasidėjo Illinois pre
kybos byla prieš
gatvekarių
kompanijos. Bet ar jai pasiseks
gatvekarių kompanijas privers
ti sumažinti už važinėjimų iki
penkių centų, dar nėra aišku.
Byla gal užsitęs keletu dienų.
“PILIEČIŲ“ KOMITETAS.
YRA UNIJŲ PRIEŠAS.

Pranašauja, kad šiandie Chi
Ir tik tada jie suprato, kodėl
burtininke neėmė nuo jų pini cagoje bus lietus arba sniegas
gų ir liepė jiems tai daryti...
Kvailus ir bažnyčioj muša...
NAUJAS

Evanstono pradinių mokyklų
mokytojams įsakyta nuo svei
katos komisijos kiekvienų ry
tų šaukti mokinių vardus mo
kyklose, gi mokiniams įsaky
ta sekamai atsakyti:
“Čia, jaučiuosi gerai.“
“Čia, skauda gerklę.“
“Čia, tik musų kūdikis turi
paausių uždegimų.“
Šilas parėdymas
yra tam,
kad mokytojai galėtų pagelbėti
sergantiems ir tokiu badu ne
duoti progos mokiniams nuo
vieni kitų limpančiomis ligo
mis užsikrėsti. Sakoma, kad
gal visose mokyklose bus pa
našiai daroma.

----- 1------- Namų Statymo Tarybos pre
zidęntas Thonias Kearney pa
reiškė, kad taip vadinamas pi
liečių komitetas darbininkam GAL STREIKUOS SKERDYK
yra vilkas avies kaily. Jis po
LŲ DARBININKAI.
priedanga gražaus vardo yra su
siorganizavęs tuoju tikslu, kad
Skerdyklų darbininkų unijų
padėjus darbdaviam darbinin sek rotorius Dennis La ne pra
kus išnaudoti. Ir kaipo to pa nešė, kad visiems skerdyklų
sekmė, šiandie namų statymo darbininkams atsišaukimai lie
padėtis Chicagoje yra labai ru pianti jiems sekamų pirmadie
sti.
nį, šeštų valandų ryto, sustrei
Piliečių komitetas buvo su kuoti yra jau išsiuntinėti. Taigi
tvertas tam, kad privertus uni labai galimas daiktas, kad sekr
jinius namų statymo darbinin dyklų darbininkai visose Jung
kus priimti teisėjo Landis nuo tinėse Valstijose gal
sustrei
sprendį, t. y. parėdymų reika kuos, pakeldami protestų prieš
le' algų, bet šiandie jo nariai sumažinimų jiems algų. Strei
užsiima visai kitū darbu: t jie kas, sako, paliestų apie dvide
dabar, nebenori pripažinti ne šimts tūkstančių
darbininkų
tik progresiviškesnių darbinin Chicagoje.
kų unijų, bet ir namų statymo
Bet skerdyklų magnatai
į
organizacijų, kurios nuo pat streiko pavojų žiuri optimisti
pradžios sutiko su Landis pa škai. Jie sako, kad visai maža
rėdymu. Taigi dabar ir tie darbininkų dalelė priguli prie
unijų nariai, kurie
pirmiau unijų, ir kad didžiuma darbi
pritarė tokiam piliečių komi ninkų nesutiksiu
streikuoti.
teto tvėrimui dabar persitikri Taigi streiko pavojus
jiems,
no, kad toks komitetas, ku skerdyklų magnatams, negręriam pirmiau jie, o vėliau visi sia. Žinoma, jie taip sako, kad
liankicriai ir kontraktoriai pri suklaidinus savo darbininkus.
tarė, yra niekas kitas, kaip tik Gi žmonės, kurie dalykus ar
darbdavių įrankis
didesniam čiau pažįsta, sako, kad sker
jų, darbininkų, išnaudojimui ir dyklų darbininkų streikas yra
pavergimui.
|
labai galimas.
RASINĖS RIAUŠĖS PAVIETO
KALĖJIME.

Ketvirtadienį pavieto kalėji
me įvyko rasinės riaušės tarp
baltųjų ir negrų kalinių. Jas
pagimdė Kaliniai, tarp K’ ii’ 1(J
metų amžiaus, žaislų kambary.
Kalėjimo sargus pašaukus, vis
kas numalšinta. Riaušių prie
žastis ‘nepaduodama.
TRYS KALINIAI UŽMUŠTA
IR DU SUŽEISTA.

Trys kaliniai liko užmušti ir
du sužeisti, kada naujojo Jolieto kalėjimo namo žeglionė nuo
šešiasdešimts pėdų augšto nu
krito.

Aiškus dalykas, T. ir H. pa-

silcido visu Kreitiunu Danių linkai ir tų vakarų jie Jie pinigų,
ne laikrodėlių nečiupinėjo. Gi,
atsikėlę rytmetį, kada' jiems’
jau buvo galima “čiupinėti” pi-į
nigus ir auksuotus daiktus, pa-’
sirodė, kad jų laikrodėliai ver
tės $60 ir pinigais $100 dingę.

PRANEŠIMAS

-

BRIDGEPORT.

Lapkričio 24 dienų Adomo ir
Jievos draugija buvo surengus
pramogų vakaru Mildos salėj.
Programas susidėjo iš dainų irM^S

muzikos. Solisčių geriausiai pa i nuo panašių dalykų, taipgi
sižymėjo jaunulė mergaite M. | klauskit savo vaistininko arPociūtė, kuri savo dainelėmis | ba vaistų pardavėjo kad nenusipelnė didelių aplodismen- Ibutų be Trinerio Karčiojo
l>r M? Dundutoie giliai Vyno.. Autoritetai daugelyj
ty. 1 _
_
padainavo M. Petrausko “Mano vietų šioj šalyj tėmyja sugrį
laivas” ir Šimkaus “Kur bakū žtant “flu” šių žiemų, žiau
že samanota,“ o paskui su dge. resnė] formoj, nei pastara
P. Malioriene dviese sudainavo jam mete. Apsisaugojimui
keletu dainų. Kiti
programo nuo ligų, yra geriausis da
punktai irgi buvo išpildyti ne lykas. Ant pirmo ženklo ko
blogiausiai. Visiems dainuoto kio nesmagumo, žiūrėkit į
šėputę,
ar yra
jams akomponavo p-lė M. Po-, savo
. vaistų
.
,
ciutč. žmonių buvo susirinkę Trinerio Karčiojo Vyno ant
neperdaugiausia, taigi ir pelno lentynėlės, kadangi geriaugal didelio neturės. Girdėjau, šia gyduolė, kuri išgelbės
kad ta pati draugija' žadanti nuo pavojaus
sutaisyti dar porų gerų spek
taklių. — Svetys.
•
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KNYGELE IS KAUNO

PAMINKLŲ PARODA.

Kurių privalėtų perskaityti
kiekvienas lietuvys-darSkulptorius V. Undaras ati
bininkas.
daro paminklų parodų namuo Steigiamojo Seimo Socialde
se 901 W. 33-čia g-vė, prieš šv.
mokratų Frakcijos
Jurgio bažnyčių. Paroda tęsis
nuo gruodžio 4 iki 27 d.

Pereitų seplintadienį
East
Chicagoje “komunistai“ laikė
savo susirinkimus. Gi slaptosios
policijos agentai apie tai suodę
tuo jaus juos suareštavo, bet va
kar davė jiems “susimylėjimų”
— paleido. Imigracijos inspek
torius pranešė,
kad jie pas
juos nieko blogo nesuradę.

Dekleračija
Kuris atidžiai perskaitys
šių knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos principįaliais klausimais.
Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus
Pareikšta Seimo posėdy
Frakcijos vardu atstovo drg.
St. Kairio, birželio 23, 1920.

PALIUOSAVO “KOMUNIS
TUS”.

Aptiekorius St. Vilimavičius
pagrįžo nesenai iš Lietuvos, kur
svečiavos apie trejetų mėnesių.
Daug žingeidžių žinių papasako
jo apie įgytus įspūdžius Lietu
voj. Bet ir Turi kų pasakyti, nes
aplankė visus didesnius miestus
ir kalbėjo su aukštais Lietuvos
valdininkais. Norėdami žinių
apie Lietuvą, p. S. Vilimavičius,
kviečia Lietuvius užeiti į jo ap
tiekę:'
10646 So. Michigan Avė.,
Tek: Pullman

Roseland, III

E R B. Nąujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti} tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

G

Lietuvis Akių Specialistas

kieminis numažintos kainos galėjo
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo.

Red Star. Line

Naujiem] Knygynas,
1739 So. Halstcd St.,
Chicago, III.

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473

SKAITYKIT IR
R PLATINK1T
“N A U .T I E N O S”

■ »«■■■■■!

liu apsiginklavę plėšikai įėjo
į Max Oliss krautuvę, 1420 W.
Roosevelt road, ir pąvogė žie
dų vertes $25,000. Plėšikai pa
bėgo.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kcdzie 8902

851446 RooseveU Rd.
Arti St. Louis Avė.,
CHICAGO, ILL

PATI IŠGELBĖJO

I
Specialistas ūgy
(IhamIaIIaIaa

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
į, s;,

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas

Ofisas
6100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
VąL: 1—2:30 ir 6:80—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė,
Va!.: 2:30—5 ir 8:80—10 P. M.
Ned.: 2:30-4:30 P. M,
Telephone: Cai ai 464
I—
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STREIKAS UŽBAIGTAS

Susivesk elektros
1 savo namą dabar. Kaina stebėtinai
tema. Pagabus išmokesčio planas sutelkiamas, jei norite. Mielai
fcpkainavimą suteikiame.

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

Didžiausia Lietuviška Krautuve

> American Line
Mongolia)
New York (Sausio 12
Minnekahda
i
(Gruod. 10
Manchuria) Hamburgą (Gruodžio 2J
Tikietai tiesiai i Pilavą

’

mailps.

tlžluilcomo

»-usiSkii

ir

prusUkų t

armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzįkališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.
.
' Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į

Lietuvą arba ant ūkės.

' J
|

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,

!

4632 So. Ahland Avė.,
Chicago, III. į
Tel.; Boulevard 7309.
.. iių

....
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J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatai
Dienomis: Tioom 511 ■—
’
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 0006
Vakarais: 10736 S. Wabash Ayą.
Tel.: Pullman 4877.

Dabar

Dąugiau, negu kad pirmiau

Užlaikome daugiausiai ir parinktus lietuviškus re
kordus visoje Amerikoje. Jūsų užsakymai išpildomi
greitai ir gausite tokius rekordus, kokius norėsite.
KALĖDOS JAU TIK Už KELIŲ DIENŲ
— PIRK DABAR!
PIRMIEJI VICTOR REKORDAI ĮDAINUOTI
MARIJONOS RAKAUSKAITĖS.
73102 Lopšine — Aš Augau Pas Tėvelį ........... .............................
73103 Gul šiandieną — linksmą Dieną ................................... :....

, 85c
. 85c

SOLO MIKO PETRAUSKO, Tenoras
72821 Kukuliai — Skamba Kankliai ir Trimitai
73050 Bernužėli nes’ voliok — Valio Dalgelė

STANISLOVAS KIMBRA
Persiskyri su Šiuo pasauliu

3 valandą petnyčios rytą, sulau
kęs vos 29 nąetųs amžiaus. Pa
liko Lietuvoj seserį Oną ir Ame

rikoj 3 pusbrolius: Antaną, Jo
ną ir Victorą Matelius ir 2 pusseseris: Petronėlę Arbašauskie-

nę ir Marcelę Gužauskienę. Lai-

įlotuvės atsibus panedėlyj, kaip
1 po pietų iš namų 10713 Mi
chigan Avė. į Tautiškas kapi
nes. Visi giminės ir pažįstami
kviečiami atsilankyti. Velionį pa
tiko netikėta mirtis — einant į
darbą, trys piktadariai atėmė
gyvastį.

SOLO JONO BUTĖNO, Basso
72490 Ant Kalno Malūnėlis — Skyniau Skynimėlį
72426 Himnąp Lietuva Tėvynė — Eina Garsas
72191 Ant Marių Krantelio — Vai Aš Pakirsčiau
72048 Siu Nakcialy — Ko Liūdit, Sveteliai

SOLO ANTANO SODEIKOS, Baritonas
72908
72781
72635
72579

šaltyšius — Vijo Vilkas Voveraitę
Kur Josi? — Naują Svietą Ėmėm* Griaut
Mažas Mano Yra Stonas — O! Kaip Liūdna Skirtis
širdelės Moterų — Prirodino Seni žmonės

SOLO KITŲ DAINORIŲ — ARTISTŲ
72711 Kada Noriu Verkiu! — Du Broliukai Kunigai (M. Zazulakas)
69978 Tykiai Nemunėlis Toka<«^. Pamylėjau-.Vakar* (I\-Jurg*LiuU).-»<
65129 Vilija Upių— Ant Ežerėlio rymojau (P. Pundzevičius)

KOMIŠKI PASIKALBĖJIMAI IR DEKLEMACIJOS
65126
65127
65115
65114

Be Apetito — Tindžiulis ir Graibus
Velnias
ir Boba — Bačka Silkiij
'
“Velnio Pritirimas” — Tindžiulis ir Kerpitis
Girtuoklio Mirtis — Skundas Prasčiokėlio

65130 Ant Krašto Marių — Ubagų Choras
65128 Ar Negaili, Seserėle — Atvažiavo Meška

65125
65122
65121
65118
65117
65116

Ant Kalho Karklai — Siuntė Mane Motinėlė
Pro Darželėlį Ėjau — Kas Apsakys Tas Linksmybes
Užtrauksim
TT^ * -’-1“ Naują
XT“"1- Giesmę*
------ * — XTNeris
'""” TTUpė
"" ir Šešupė
Kaip gi Gražus, Gražus — Jau Saulutė Teka
Mergyte Mano — Lakštingalėlė
Oi Žalioj, Žalioj — Vestuvių Daina

73056
69835
73049
72201
72903
73114
73029
73001
72851
72891
72919
72924
72954
72929
72988
72980

Dėdienė Polka — Dunojaus Vilnys Valcas
Kaukaziečių Polka — Užmirštas Laikas
Agotos Daržas Valcas — Motinos Valcas
Linksmas Ūkininkas — Rudenio Vėjai
Mano Draugas Maršas — Laimės Maršas
Grado Polka — žieminis Žibutis Mazurka
Krutamos Lupelės Valcas — Kvietkclių Valcas
Vasaros Vakaras Valcas — Mano Mylima ir Ašei
Bil-Bol Valcas — Hemling Mazurka
Ant Kampų Valcas — Reinlander šokis
Lirans Valcas — Tėvyne Polka
Žydas į Bačką Polka — Lomža Mazurka
Bokpviks Valcas — I alla Fulla Fall Valcas
Arholma Valcas — Keturi Žingsniai Šokis
Hejsan šokis — Armonikų Maršas
Žuvininkas Valcas — Vidurvasaris Valcas

ŠOKIAI GRAJINAMA ARMONIKŲ

JUSTINAS ANTANAVIČIUS

Persiskyrė su ■ šiuo - .pasauliu i
staiga, širdies liga turėdamas
56 metus amžiaus. Išgyveno
Amerikoj 31 metą. Paeina iš
Lietuvos Kauno rėd., Raseinių
apskričio, švieksnos parapijos,
Balsienų sodžiaus. Laidotuvės
atsibus iš namų 1719 Eilėn St.,
9 valandą iš ryto, panedėlyj,
gruodžio 5 d., 1921 metų, į šv.
Mykolo Bažnyčią ir iš ten į šv.
Kazimiero kapines. Paliekame
dideliame nubudime: moteris,
Barbora, sunai Juozapas ir Jus
tinas ir duktė Valerija ir žen
tas Povilas Bručas.

ŠOKIAI BENO IR ORKESTROS GRAJINAMI
69783
69779
72326
72075
72486
72712
72637
72292
72350
69188

Kaimiečių Polka — Linksma Polka
Rožių Valcas — Lelijų Valcas
Balandis — Venecijos Karnavalas
Ūkininkų Valcas — Kaimo Bernelič Valcas
Meilės Išpažintis Valcas — Kaimo Polka
Sudiev Polka — Maišytos Melodijos
Meilingas Polka — Linksmybe KarČiama Polka
Pavasarėlis Polka — Rugiapiutė Valcas t
Varšavinė Polka — Pad Espan
Krakoviakas — Melodija Maršas

TAIPGI LIETUVIŠKI GROJIKLIUI PIANUI ROLIAI
10454 Veja Vestuves Valcas .... 70c
10455 Ant Bangų Valcas ....... 70c
30087 Po Dugalviu Ereliu
75c
Maršas ..................
70c
10466 Žirgelis Šokis .......
okis .......
............... 75c
F6244 Žirgelis Š
Šokis
Valcas ........... 70c
10405 Varpelis
’
10338 Lietuviškas šokis........... 60c
10451 Išpanų šokis ................... 70c
1 10459 Noriu Miego Saldaus
Miego .............................. r'0c
10457 Svieto Pabaiga............... 70c
10453 Mėlynas Dunojus Valcas 70c
~
.. 70fc
10458 Barbora Polka
.v 70c
10450 Dėdukas Polka
10452 Dunojaus BangosValcas 70c
10467 Vamzdelis ...................... 70ę
10497 Aguonėlė Mazurka ....... 70c
10494 Blondynka Polka ........ 70c

Auksinių, deimantinių, nvuzikąli|kų instrumentų, drukuoja-

’ Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th SL
Tel.: Blvd. 9660

INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
120 laivų
1,300,000 tonų
Chicago: F. C. Brown, West. 1 ass.
Manager. 14 North Dearborn St.

Vi* Lietuviški Rekordai

10449 Kokietką Polka ............ 70c

Ant Town of Lake
naujos

■ I!.!., ■

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir tolircgystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Išplaukia kas savaitę
S'amland)
Ncw York į (Sausio 14
Hamburgą.
Kroonland)
New York
Gruod. 17
Lnpland)
Hamburgą
Sausio 7
Finlaiul .............................. Gruod. 31
Zeeland .............................. Gruod. 24

DUETAI, KVARTETAI IR CHORAI

PAVOGĖ ŽIEDŲ Už $25,000.

m;iSinčlių

Or. Vailush, 0.0

žinomąs roselandiečiams.
h1

Spalio 30, aplaikėme laiš
kų iš Tennessee. Gydytojas,
kuris yra tenai aukštoje pagodonėje, darė bandymų su
Trinerio Linimentu ir dabar
rašo: “Mėginau Trinerio Linimentų ant vaiko, kuris
kentė nuo padidėjimo narių.
Kulšies nariai buvo beveik
iš vietos išėję su labai mažu
leidimu judint tuos narius.
Pasekmės naudoiimo Trine
rio Linimentu labai užganė
dinančios. Kad loska, pasių
skite puskvorte C. O. D. tuojaųs”. Jei pameiginsite šių
gyduolę nuo niksterėjimo,
pasitempimo,
reumatizmo
arba neuralgijos, ovcmcdjuco
stebėsitės

Lietuviu Rateliuose

šis yra po prisieka liudijimas E.
Friedman, 526 Fourth Avė., PittsAnųdien du jauni vaikinai M.
burgh, Pa. Ponas Friedman sako:
susiginčijo tarp savęs, būtent “Turėjau sunkias slogas. Gerklę taip
kad negalėjau kalbėt, kru
kurs jų daugiau išlaimės su skaudėjo,
tinę skaudėjo, kad net priverstas bu
taip vadinamais “smile tikė vau baimintis kad nebūtų plaučių už
tais”. Taigi jie nusprendė nu degimas. Mano pati girdėjo Bulgariš
ką Kraujo Arbatą, kaipo stebėtiną gy
eiti pas burtininkę apie
tai duolę nuo slogų, tad ir parnešė pa
kelį ir sutaisė karštai puodelį. .Ant
^pasiteirauti.”
m’ •
„v
i
ryvojuus
rytojaus
jaučiausi
jaučiausi
gorinu
gerinu*ir
Ji’ ėjau ėjau
uir- dirlaip, as pasakysiu tamstos
jr dabar galiu pasakyt kiekvictikrų teisybę, kurs jūsų daugiau nam apie Bulgarišką Kraujo Arbatą,
Bulgariška Kraujo Arbata gelbsti
laimėsite,
pasuke burtinin- • vidurių
liga sergantiems, jaknų, inkĮ stų ir negero kraujo. Nesiduokit sukliidyt imitacijoms. Paklauskit savo
V - Tik kurs?! — nnkanfriui
k CK.auiuuj
vaistinįnko, kad duotų tikrą Bulga
suriko T. ir R.
rišką Kraujo Arbatą, kurią išdirba
H.
H. Von Schlick.
\ —Tas
nuo to, Gyvenantiems
ant ūkių, kur nėra
būtent kurs jūsų greičiau pa vaistinių, mielai pasiųsime didelį šeinlynai baksą apmokėję ir inšįurinę už
reisite namon ir iškęsite
$1.25, arba 3 už $3.15, arba 6 už ?5.dvyliktai nakties arba rytdie 25. Adresas: H. H. Von Schlick, Prenai nepačiupinėję ne savo pini sident, Marvel Products Company, 451
Marvel Bųilding, Pittsburgh, Pa.

gus, nė laikrodėlių, — pridūrė
burtininkė.
—Kadangi jums dabar neva
lia pinigų čiupinėti, tai aš iš
jūsų už tai ir atliginimo nerei
kalauju, — pasakė ji jiems ir
atidarius duris juos išleido.

Pasekmės gydytojo
■

Clifford Sprutz, 4 metų am
žiaus, po mini. 4914 W. 24-to
pleiso, andai įpuolė į karštų
vandenį ir mirtinai nusišutino.
(H užvakar nuo to pasimirė.
Motinos turėtų būti atsar
gesnės su savo kiklikais.

(Apgarsinimas)

DABAR SUPRATO.

(Apgarsinimai)

BANDYMO,

NUSIPLUKINO MAŽAS
VAIKAS.

PARĖDYMAS.

(Apgarsinimai)

10544 Krakoviakas ...................... 70c
JT6i8© ISLlumpu-Kojis ; 1‘akellko jis
. 75c

F6245
F6293
F6318
F6300
F6333
30078
F6651
F6652
10545

Aguonėlė Mazurka .... $1.00
Unitą Polka .................. 75c
Vengierka ....................... 75c
Monopol Polka ............... 75c
Suktinis; Rūtų Darž. $1.00
$1.25
Ant Vilnių Valcas
. 75c
Dėdienė Polka .....
.
75c
Sudiev Mazurka ...
60c
Čigonėlė Polka ...

SU ŽODŽIAIS
$1.00
40404 Era Mano Brangi
$1.00
40406 Meile .....................
40407 Ak, Myliu Tave ........... $1.00
40460 Pamylėjau Vakar ....... $1.00
40534 Nesigraudink Mergu
žėle; Einu per Dvarelį 1.00
40541 Jojau Dieną ............... 1.00
40535 Lietuvių Himnas ....... 1.00
WF6649 Lietuva .................. 1.00
WF6648 Pasisėjau Žalią Rūtą 1.00
1.00
WF6(35O TMoJrki
......................
WFG653 Mene .................................. 1.00

EĄGLE MUSIC COMPANY
3236 So. Hiristed St

Chicago, III.

Tel. Blvd. 6737

GASPARAS PŲTRIŲS
Palaidotas ' Lapkričio 28 d.,
1921, ant šv. Kazimiero kapinių.
Amerikoj išgyveno 15 metų; ve
dęs 10 metų, turėjo 35 metus.
Velionis paėjo Kauno rėd., Ma
žeikių apskr., Keidų kaimo, Ak
menės parapijos. Paliko Ameri
koje 2 pusbroliu ir vieną pusse
serę; Lietuvoj 4 brolius ir 5 se
seris.
šiuomi tariu širdingą ačių vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se, kaipo suteikdami paskutinį
patarnavimą. Lai būna jam len
gva ši Amerikos žemelė. Ilsė
kis vyreli šaltoj svetimoj šale
lėj. Nuliudusi moteris
Rozalija Putrienė.

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Pranešimai
Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.

PRANEŠIMAI.

ASMENŲ MOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

RAKANDAI

NAMAI-ZEME

Liet. Mot. Pašelpinis Kliubas ren
gia rankdarbių ir namie gamintų val
gių bazarą, kuris įvyks gruodžio 4-tą
d., Mildos svetainėj, 32 ir Halsted
gatve. Pradžių 6 vai. vak. įžanga
ypatai 35c.
Kviečia Komitetas.

JIEŠKAU BROLIŲ, Jono ir Anta
no Lileikių. Janapolio parapijos, Bal
tininkų kaimo. Pirmiaus gyveno va
karinėse valstijose. Turiu savo uk<!>
ir yra svarbus reikalas į jus broliai ,
Patys arba kas žinote, meldžiu pra •
nešti. LEONAS LILEIKIS,
McNaughton, Wis.

VAIKŲ
REIKIA 5 LIETUVIŲ VYrų, katrie yra apsipažinę Chicagoj, ir nori išsimokyti gerą dar
bą. Pripratę prie šito darbo gaIi uždirbti $50 ir daugiau į sa
vaitę. Atsišaukite:
WM. H. NOVEK,
Room 849
Ist National Bank Bldg.
68 W. Monroe St.
Nuo 9 A. M. iki 8 P. M.

PARDAVIMUI
bučernė ir
groserne geroj vietoj, visokių
tautų apgyventoj. Biznis nuo
senai išdirbtas, 3 metų listas,
esu priverstas parduoti. Prie
žastį pardavimo patirsite ant
vietos. 5159 So. Morgan St.

RAKANDŲ BARGENAS
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
šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas, vieno pagyvenimo, kietmedžiy baigimo. Kaina $1,900. Auto
mobilių priimsiu kaipo pirmą įmokėjimą. Taipgi 6 pagyvmimų mūrinis
namas po 4 ir 5 kambarius prie 33
ir Emerald. Priimsiu automobilių ar
ba kokį kaipo dalį įmokėjimo. Kaina
$16,500. S. J. Mitchell, 3423 South
Wallace St.

Chicagcs Lietuvių Darbininkų
Tarybos konferenciją Įvyks ne
dalioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai. Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių
Draugijų Bendras Komitetas Rusijos
ryto, MeldaŽio sevtainėje, 2242 badaujantiems
šelpti ruošia masinį su
sirinkimą gruodžio 4, 2 v. po pietų,
West 23 Place.
Ivanovo salėj, 2101 — 137th St. Bus
kalbama, kokiu budu butų geriau su
šelpti badaujančius. — Raštininkas.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite North Side. — S. L. A. 226 kuopos
susirinkimas bus laikomas sekmatlieįsnnkti atstovus į konfeienciją nj gruodo 4
vai. po pietų, Liuo-

svet., "
1822 *Wabansia
Avė.
(po vieną atstovą nuo kiekvienų1sybgs
” *
*
~Drau
gas ir draugai malonėkite būtinai su
50 narių arba dalies) ir, prisi sirinkti visi, nes yra svarbių reika
dėt prie to didelio judėjimo, ku lų, be to ir valdybos rinkimas atei
riam vadovauja Lietuvių Darbi- nantiems metams.
— Kp. Rašt. K. Markus.

rmkų Taryba.
Indiana Harbor. — S. L. A. 185
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, kp. priešmetinis
susirinkimas įvyks

sekmadieni, gruod. 4, 1 valandą po
Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa pietų.
Visi nariai turi būti susirinki
šalpos Kliubo priešmetinis susirinki me, nes turime rinkti naują valdybą
mas bus šeštadieni, gruodžio 3, 7:30 sekantiems metams.
v. v, paprastoj salėj, 3301 So. Mor
— P. S. Rindokas.
gan g-vė. Bus’rinkimas valdybos at
3930 EI m St.
einantiems metams, taipjau daug ki
tų svarbių reikalų — dėl statymo
Racine, Wis.—S. L. A. 100 kp. lai
Lietuvių Svetainės, dėl baliaus atei kys priešmetinį susirinkimą gruodžio
nantį sausio mėn. ir tt. Visi nariai 4 d., 2 vai. po pietų, Union Hali. Vi
kviečiami susirinkt.
sus narius kviečiame atsilankyti.
Pirm. Ant. Bugąiliškis
— Valdyba.
Nut. Rašt. J. Lazauskas.
.
.
77"
u
T. M. D. 27 kp.- priešmetinis susiJaunositM Birutės ( horo repeticijos rinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio
bus sekančiose vietose:
4 d., 4 vai. po pietų. Visi nariai priKetverge, 7-tą vai. Maik White Sq. vajo būtinai susirinkti paskirtu lai1 etnyčioj, <-tą vai. Raymond Cha-1
nes ĮjUS renkama valdyba sekaP6*’ . . . „
.
, .
, miems metams.
Subatoj, 2 vai. po pietų, Raymond
_ j Vaišvilas, Sekr.
Chapel.
___________
Reikia, kad visi lošėjai ir choristei
LocaI 269 Lietuvių A. C. W. of A.
susiriktų repeticijoms, kad prisiren- tarpusavio lavinimas sezonas prasi
mus vakarui gruodžio 4-tą kuogeriau- dSj> su šiuo sekmadieniu, t. y. gruodsla1.
Sekretorė. | jj0 ą d ( kas sekmadieniu 2 valandą
po pietų, Unijos Svetainėj, 1564 N.
Jaunosios Birutės Vaikų Choras sta Robey St. Kviečiame skaitlingai lan
to scenon du muzikos veikalu: “Tar kytis.
— Lav. Komitetas.
naitė pamokė” ir “Linksmos Dienos”
Gruodžio 4-tą, 8-ta vai. vakare, Hul)
Lietuvos Dukterų Draugija stato
House Teatre. Tikimės, kad publika, scenoj keturių veiksmų dramą “Kry
kuri interesuojasi vaikučių lavinimo žius” sekmadienį, Sausio 8, 1922, Mel
reikalu, nepamirš atsilankyti.
daŽio salei. Visas spektaklio pelnas
— Sekretorė.
skiriamas Rusijos badaujantiems. Pra
šome kitų progresyvių draugijų tą
dieną nerengti vakarų, kad vieni ki
Roseland. — R. L. D. S. S. Bendro tiems nepakenktume. — Komitetas.
vės priešmetinis visų šėrininkų su
S. L. A. 36 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 5 d., 7:30
vai. vak., J. Stančiko svet., 205 E. sirinkimas įvyks gruodžio 4, 1921,
1l5th St. Bus direkcijos rinkimas ir “Aušros” svet., 3001 S. Halsted St.,
svetainės pirkimo komisijos raportas. kaip 1 vai. p. p. Prašome narių nesiVisi šėrininkai malonėsite dalyvauti. vėluoti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarimui bei naujos valdybos rin
— Direkcija.
kimas.
— Sekretorė.

Roseland. — S. L. A. 139 kp. prieš
metinis susirinkimas bus laikomas še
štadienį, gruod. 3, 7:3Q v. v. Aušros
kambariuose, 10900 S. Michigan av.
Kiekvienas narys kviečiamas ateiti ir
užsimokėti užvilktas mokestis. Taip
jau bus renkama valdyba ateinan
tiems metams.
Fin. Sckr. P. Rožanskas.
Tolleston, Ind. — S. L. A. 284 kp.
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruod. 4, 2 v. po pietų, A. Karoso
salėj, 1*520 Grant St. — Visi nariai
rpoldžiami atsilankyt, yra svarbių
reikalų. Bus renkama nauja kuopos
valdyba ateinantiems metams. Už ne
atsilankymą bausmė sulyg konstitu
cijos dėsniais.
Fin. rašt. A. Nanartonis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Jieškau Amerikoj savo vyro Sta
nislovo Kareivos. Jis pats, ar kas ge
rų žmonių jį žinotų, bukite malonu:
man pranešti, busiu didžiai dėkinga
— Anastazija Kareiviene. KalniškioJ
kaimas, AiriogaloS vai., Kėdainių ap
skr., Lithuania.

SIAUFERIŲ REIKIA ĮSTOJIMUI
musų didelėn Taxi Companijon. Už
darbis $150 į savaitę. Nuolatinis darbas. Išmokinsime visko. $400 kapita
PRANEŠU savo seniems kostume- lo reikalinga.
apsaugoti.
riams ir draugams, kad perkėliau sa Kreipkitės šiądien.Pinigai
82
W.
Washington
vo barzdaskutyklą (barbemę) nuc St., Room 525.
732 W. 18th St., ant 2019 Canalport
Avė., tarpe Halsted St. ir Union Avė. ~ AGENTŲ REIKIA, VIENO
Priimu laundry ir užlaikau Dry Cleaning dept. švariausia barbeme 18-tos šimto apielinkį', pardavoti mu
gatvės aplelinkėj.
sų produktus. Jei užsiinteresa
V. LAUCIUS

ĮVAIRUS SKELBIMAI

vęs į tą, kurį galima parduoti ir
gauti didelį komišiną. Rašykit:
SENECA PRODUCTS CO., s
ANT RENDOS kambaris dėl vieno 1705 S. Canal St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU

vaikino: garu šildomas, elektro švie
sa, maudynė, telephonas ir kitos vigados. Atsišaukite:
S. J. LAURINAITIS,
3252 So. Halsted St.
3 lubos iš priekio.
Tel.: yards 3004.

PASIRENDAVOJA švie
sus didelis kambaris dviems
vyrams arba vienam.
3215 So. Union Avė.

JIEŠKAU DARBININKO prie
namų darbo. Gera proga. No
rintis tokio darbo malones at
sišaukti. Geistina kad butų ncj vedęs.
/'.i i ’
2500 W. 39 St.

EXTRA! Pardavimui saliunas, ar
ba mainysiu ant kitokio biznio —
grosemts, bučernės arba namo. Sa
liunas randasi geroj vietoj, prie boulevaro, visokių tautų apgyventa, dau
giausia ruskių. Pardavimo priežastis,
einu į kitą biznį. Kreipkitės 929 W.
Roosevelt Rd.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Pildomojo Komiteto posėdis
įvyks panedėlyj, gruodžio 5, 8 vai.
vak. Naujienų name. Yra daug svar
bių dalykų aptarti dėl ateinančios
konferencijos, užtat visi komiteto na
riai malonėkit atvykti paskirtu lai- Į
ku. Kviečiami ir Centralinio Komite
to nariai dalyvauti šiarr?e posėdyje.
— J. F. Vilis, Sekr.

PARDAVIMUI SALIUNAS
PARDAVIMUI Feat mašina
su namu arba be namo, gera vie 1916, žieminis karas gerame
ta, biznis išdirbta. Turi būti par stovyje. Parduosiu labai pigiai.
duota greitai, nes apleidžiu šią
Atsišaukite: Alex Žvinakis
šalį. Atsišaukite: Andrius So3222 So. Halsted St.
bey, 1338 S. Miller St.
Tel. Lawndale 1977.
PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyventoj koloni
joj, arti dirbtuvių. Biznis iš
dirbta per 35 metus. Priežastį
pardavimo patirsite ant vietos.
357 E. 115th St.
BARGENAS DEL LIGOS.
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
vietoj, ant 5 metų lietas, 4 kamba
riai dėl pagyvenimo; rendos $30.00
ant mėnesio.
Atsišaukite:
3759 S. Wallace Str.

PARDAVIMUI

ISRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI SĄLIUnas su visais rakandais ir
įtaisymais. Biznis išdirbtas.
Parduosiu pigiai. Atsišauki
GROSERNĖ te: 3749 So. Halsted St

nį. Biznis cashJf
2241 W.. 21st St.

PARDAVIMUI
ir bučernė, visokių tautų kolo
PARDAVIMUI saliunas. Gera
nijoj. Gražioj vifetoj, biznis cash.
vieta, biznis išdirbta per 20 me
Turi būt parduota trumpu laiku.
tų, visokių tautų apgyventa.
3965 Archer Avė.
Taipgi yra 9 kambariai pragy
venimui. Pardavimo priežastį pa
PARDAVIMUI GROSERNĖ tirsite ant vietos.
1436 So. Morgan St.
labai puikioj lietuvių ir lenkų
Stock Yardųs dideses durys. 18 apgyventa. Pardavimo priežastį
PARDAVIMUI SALĮUpatirsite ant vietos.
ruimu, visi švarus.
nas geroj vietoj, biznis iš
4422 So. Honore St.
šaukit Yards 3669.
dirbtas. Atsišaukite:
Tel.: Lafayette 2599.

ANT RENDOS BARBER SHOP;
yra 4 kambariai pragyvenimui ir mau
dynė nuo daug metų gyvuoja. Pirtįmaudynę nėra būtinas reikalas rendavot jei nenori — gali rendavot barbernę ir kambarius, bet per barbernę
turi eiti į pirtį. Atsišaukite:
Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitarpi
1109 Madison St.,
Gary, Ind.
nės Pašalpos ekstra susirinkimas
įvyks šiandie, 6:30 v. v. Liuosybės
svet., 1822 W. Wabansia Avė., reika
le mirusio dg. Justino Antanavičiaus.
ANT RENDOS ho telis, la
Visi nariai kviečiami atsilankyti.
bai parankioj vietoj, priešais
— J. Račiūnas, pirm.

JIESKO DARBO

EXTRA
Pardavimui bučernė ir groserne, su
namu arba be namo, už pusę praiso,
negu yra vertas namas arba biznis.
Taipogi priimsime į mainus; namą, lo
tą arba automobilių. Pardavimo' prie
žastis yra gana svarbi, kurią sužino
site ant vietos.
• '
4602 So. Ręckwell St.

JIE&KAU darbo už šoferį.
Esu patyręs tame darbe per
ilgą laiką. Taipgi suprantu tai
symą visokių mašinų. Atsišau
kite: Alcx Žvinakis, 1556 So.
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir groCrawford Av. Tel. Lawndale sernė
geroj vietoj, Gero biznio reika
1977. •
laujant, atsišaukit greitai. Parduosiu

REIKIA OARBININK
MOTERŲ
REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer
gina ar našlė prie namų darbo. Leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL
LABARATORY
1718 So. Halsted St.

pigiai. Krautuvė randasi 3307 Wallace
St. Pardavimo priežastis — liga.
Kreipkitės: GEO. LOBIKIS,
828 W. 34th St.
First floor

PARDAVIMUI ŠIENO ir
javų krautuvė, lietuvių ir
lenkų apgyventa, labai gera
vieta.
Parduosiu pigiai. (
Priežastj patirsite ant vie
tos. 2526 S. Halsted St.

MOTERIS ar mergina reikklinga
PARDAVIMUI BUČERNB IR
ant ūkės atlikti namų darbą. Ūkė ne
toli nuo miesto, prie pat gatvekarių; grosemė lietuvių ir lenkų apgy
elektra stuboj ir visokį parankumai. venta vieta, biznis išdirbtas.
Darbas lengvas, trims ypatoms val
gį pagaminti ir keturių ■ kambarių ' Priežastis pardavimo — savinin
stubą apžiūrėti. Atsišaukite ant že kas eina į kitą biznį.
miau minėto antrašo: A. Warnelis,
4728 S. Loomis St.
3031 So. Union Avė., nuo 6—9 vak.

REIKIA PATYRUSIŲ MOterų sortavimui popierų. Neprityrę neatsišaukite.
"‘“•♦‘"■S“"1'““ Gera alga,
nuolatinis darbas.
GUMBINSKY BROS. CO
2261 S. Union Avė.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI SALIUNAS
geroj vietoj, maišytų tautų ap
PARDAVIMUI AUTOgyventa. Biznis nuo senai iš mobilius, Reo, šešių pasažiedirbtas. Parduosiu pigiai. Parda rių. Gerame stovyje; inžinas
vimo priežastį patirsite ant vie naujas. Pigiai.
tos. 2235 W. 22nd St.
634 W. 35th St.

JIEŠKAU DARBININKO LIETUviškai, lenkiškai ir angliškai kalban
čio. Turi mokėt lietuviškai rašyt. Dar
bas lengvas ir švarus, patyrimas ne
KAMBARYS ANT RENDOS, VIE- reikalingas. Trumpos valandos nuo 8
nam arba dviems vaikinams su val iki 10 ryte.
giu arba be valgio. Elektrikos švieG. TALUC,
sa ir apšildytas. Atsišaukite:
2102 N. Lcavitt St.
A. GUSTAS,
4222 So. Richmond St.
DIDŽIAUSIS BARGENAS. PASITel.: Lafayette 6145
naudok proga. Pardavimui saliunas
su namu arba priimsiu į mainus: na
mą,
lotą, bučernę arba kitokį biznį ar
IŠSIDUODA KAMBARIAI su val
automobilių.
Pardavimo priežastį su
giu ar be valgio. Yra visi paranku
žinosite
ant
vietos.
Atsišaukite:
mai ir patiems pasigaminti valgį.
GED. TOLUC
A.
GRIGAS,
šilti,
Kambariai yra visi šviesus ir
i 2102 N. Leavitt St.
3114 So. Halsted St.
prie mažos šeimynos.
3-os lubos priekis
A. DONIELO,
Paskelbiu savo lietuviams, kad ap
1608 S. Halsted St.
teikiau iš Vokietijos 200 kanarkų (canPARDAVIMUI SALIUNAS
3-os lubos, priekis.
nary) paukštukų. Kviečiu savo lietu
vius ateiti ir paklausyti jų giedojimo. geras biznis, geroj vietoj, neto
GRAŽIAI ĮRENGTAS Mo Turiu už visokias kainas.
Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta”
li nuo White City Parko. Parsi
priešmetinis susirinkimas įvyks sek demiškas frontinis kambaris
madieni, gruodžio 4 d., 1 vai. po piet,
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR duoda pigiai. Priežastis parda
Puikiausia trimsMark White Sq. parko svet., 30 ir ant rendos.
grosernė lietuvių ir lenkų ap vimo patirsit ant vietos.
Halsted Sts. Visos narės susirinkite
gyventoj vietoj .'^Pardavimo prie
503 E. 63rd St.
laiku, nes yra daug svarbių reikalų
1351 N. Robey St.
ir bus renkamu valdyba sekamiems
žastis, savininkas turi kitą biz
metams.
-— Sekretorė.
Arinitage 4460.

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kp.
priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madieni, gruodžio 4 d., Skelitzo svet.,
Mihvaukee Avė. Pradžia 12 v. dieną.
Nariai būtinai turite atsilankyti, nes
bus rinkimas valdybos 1922. Kurie
Chicagos Lietuvių Draugijos S. P.
nebusite turėsite bausmę. Taipgi nau susirinkimas šiandie — Liuosybės sve
ji, kurie norite įstoti, ateikit.
tainėje, 1822 Wabansia Avė., 7:30 v.
— Rašt. J. Marcinkevičius.
vakare. Susirinkimas gana svarbus
nes yra miręs Dr-gijos narys. Nariai
Liet. Moks. Sus. Am. 2 kp. laikys šitos draugijos būtinai pribukite.
— Pirmininkas.
savo susirinkimą šeštadienį gruod. 3
d., Raymond Chapel svetainėj, 816 W,
Bridgeport. — Dr-stė Motinos Die
31 gat. Kviečia visus narius skaitlin
vo
šidlavos specialis susirinkimas bus
gai susirinkti.
— Komitetas.
laikomas sekmadienį, gruodžio 4, kaip
Debatai bus laikomi tarp L. M. S. 1 v. dienos bažnytinėj svet. 35-ta ir
A. 2 kp. ir A. L. D. L. D. 19 kp. tė- Union Avė. Visi norintieji įstoti draugijon, kol įstojimai tik $1, kviečiami
moje: “Ar reikalingas bolševizmas atvykti.
Tai bus pąskutinis susirinki
IJetuvoj?” Debatai bus gruod. 6 d.
mas,
kur
įstoti draugijon bus galima
Šių metų, Meldažio svetainėj, 2244
už
$1.
—
Kviečia Komitetas.
W. 23rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Kurie
nori turėti geras sėdynes, malonės at
LSN. 81 kuopos susirinkimas įvyks
eiti į debatus anksti. — Komitetas.
subatoj, gruodžio 3 d., nuo 8 vai. va
karo, IJuosybės salėj, 1822 VVabanNorth Side. — Utaminkais ir su sia
Avė. Kuopos narius ir norinčius
batomis, nuo 8 iki 8 v. v. Liuosybės
pribūti laiku.
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė., mu įstoti kviečiame —
Kp. Raštininkas.
zikos mokytojas VI. Voronec duoda
smuiko lekcijas vaikam. Subatomis
Liet. Švietimo Draugija' rengia pra
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt kalbas
gruodžio 4, 7:30
vaikai, grieŽiantieji kokiu nors instru v. vak., sekmadienį,
Raymond
Chapelėj,
W.
mentu, kad sudarius vaikų orkestrą. 31-ma gatvė. Bus ir dainų ir816
muzi
— S. D.
kos programėlis. Kviečiame publiką
gausiu
atvykti.
— Komitetas.
Bumside. — Apšvietos ir Dailės DJos priešmetinis susirinkimas įvyks ...S. A. L. Ex-Kareivių l-mos kuopos
r u batoj, gruod. 3, 7:30 v. v. salėj 1036
priešmetinis susirinkimas įvyks pir
E. 93rd St. Visi nariai atsilankykit, madienį,
5, 8 vai. vak. Pir
nes bus renkama valdyba ateinan mos k p. gruodžio
skaitykloj,
4608 S. Marshtiems metams. Atsivoskit ir naujų field Avė. Visi nariai,
ir Ex-kareidraugų, kol dar įstojimas tik pusė viai, kurie neprigulit šiai organizaci
paprasto įstojimo mokesnio.
jai, esate kviečiami susirinkti; turim
— Rašt. J. Šimkūnas.
daug svarbių dalykų aptarti. Taipgi
bus renkanva valdybą sekantiems me
Birutiečių domei. — Ketvergo va tams. — J. Vaišvilas, Sekr.
kare įvyksta repeticija Mark White
Square Parko svet. Nepamirškite, kad
SLA. lŽ9tos kp. metinis susirinki
rengiamės koncertui, Gruodžio 11, Am. mas įvyks gruod. 4 d., kaip 2 v. p.
Boh. svet. Visi malonėkite būti. Dar p., Stenford Park salėj, Union Av. ir
yra atsiųstas laiškas nuo komp. St. 14th Place. Nariai malonėsite visi pri
Šimkaus — gana svarbus. Greitai jis būti; bus rtnkimas naujos valdybos.
bus Chicagoje. Nauji nariai yra kvie
— Fin. Sek. J. Stakutis.
čiami.
— Valdyba.
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro
repeticija Įvyks sekmadienį, gruodžio
4, Mark White Sųuare salėj, kaip 11
LIETUVON—
vai. ryto. Visi dainoriai susirinkit pa
užrašykite savo (rimi skirtu laiku, nes turime naujų dainų
mokintis.,
— Sekr. J. Gedraitis.

nėms ir pažjstamickns
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienas
labiausia
mėgsta.

Subata, Gruodžio 3 d., 1921

1614
W- 46th St.
*
PARDAVIMUI SALIUNAS puikus
bargenas. Parsiduoda puikus saliunas
su kabaretu, visokių tautų apgyven
ta, prie Garfield Bulvaro. Priežastis
pardavimo, draugų nesutikimas. Ne
praleiskit progos.
5441 S. Robey SL

PARDAVIMUI SALIUNAS;
iznis išdirbtas per daugelį mė
lį, geroj vietoj. Parduosiu pi
jai, nes važiuoju į Lietuvą,
plaukų būva $70.00, $100.00.
itsišaukite: 3641 S. Halsted St.
PARDAVIMUI saliunas su barais,
eito arti saliuno nėra, ant G kampų
ik tas vienas saliunas. Parduoda vis
tą sykiu, nes savininkas turi bizniu,
ničernę ir grosemę. Vieną biznį tu•iu parduoti. Biznis labai geroj vieoj. 2559 W. 39th St., arba
Rockwell ir Archer Avė.

visose dalyse miesto.
Apsaugojame
nuo ugnies namus, biznius ir rakan

dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K.
J. Filipovich, arba W. Eringis.

MOKYKLOS

MOKINKIS

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ me
dinis namelis, 508 W. 81 st PI. Gat
vės ištaisytos ir apmokėtos. Kaina
$2,400. Įmokėt $500 cash, likusius
kaip rendą.
W. II. BRINKMAN,
8688 Vincennes Road
PARDAVIMUI 3135 W. 40th PI.,
beveik naujas mūrinis namas 3 pa
gyvenimų po 4 kambarius. Viskas
įtaisyta pagal šios mados ir tuščias
lotas šalia namo. Kaina $8,500.00.
Atsišaukite tuojaus:
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI nauja propertė, baigiama taisyti. 2 lotai, na
mas ir dvi mažos šandės. Taip
gi daug himberio. Matykite sa
vininką: Jonas Malakauskus,
3624 West 5Gth St.

Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis Ir vakarais.
Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamų mašiną. Mašiną va
ro ąugšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių sapose.

Master Sewing School
Princlpalas
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.
P-Iės E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA

PRIVERSTAS parduoti lotą
North Sidėj prie W. Garfield
Bulvaro, netoli Seeley Avė. Kai
na $900—išmokėjimai. John W.
Sweeney & Co., 655 W. 43rd St.,
Tel.: Yards 860.
KAD PASIDALINUS NEJUDINAmuoju turtu, parduosime greitu lai
ku šį 6 kambarių namą, karšto van
denio šiluma ir su visais moderniško
namo parankumais. Parduosiu už $4,ij50. Priimsiu $2,000 cash. 5539 South
kaulina St. Kreipkitės 6501 S. Hermitage,, kampinė krautuvė.

DVIEJŲ FLATŲ MEDINIS NAmas po penkis ir šešis kambarius —
viskas moderniška. Kaina tik $5,500.
Cash $1,500, likusi suma rendomis.
>317 W. 69th St., savininkas 6501 S.
lermitage Avė., kampinė krautuvė.

PARDAVIMUI NAUJOJ IJETUvių kolonijoj 5 kambarių namas, vėiausios mados, karštu vandeniu ap
šildomas, su visais patogumais. Gera
iroga, pigiai. Savininkas Wm. Valenine, 7015 So. Talman Avė., Telephone
tepublic 3490.
ATSIŠAUKIT TIKRI
PIRKĖJAI.
West Side
Pardavimui bizniavas mūrinis na
mas prie gatvekarių gatvės, elektri
ką, gasas, vanos, basementas, storas
ir 3 flatai.- 2 flatai po 4 kambarius,
ir vienas 5 kambariai. Kaina, tiktai
$5,500.00. {mokėjimas pagal sutarties.
Tur būt parduotas greitai.
Bridgeport
Parsiduoda namas prie tuščio kam
pinio loto, 2 flatai po 5 kambarius ir
vienas 4 kambariai, mūrinis garadžius dviem karam iš užpakalio ant
loto ir pusė pabudavotas. Kaina tik
$5,300.00. Rendos $70.00 į mėnesį.
Reikia įmokėti tik $1,500.00. Nepra
leiskit šios progos.
NEMESK LAUKAN PINIGUS
Už RENDAS.
Nusipirk šį mūrinį namą su elek
triką, gazu, aukštu basementu, arti
Jackson Blvd. ir Washtenaw Avenue,
2 flatai po 5 kambarius. Kaina tik
$5,500.00. Reikia įmokėti $1,000.
Del platesnių žinių atsišaukit pas
FABIONAS ir MICKIEVIČIUS,
809 W. 35th Street, Chicago, J11.
(Arti Halsted).

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI
SALIUNAS
Turiu gražiausių farmų ir namų
pigiai. Galite matytis su savi Benton Harbor, St. Joseph ir kitose
ninku šiądien po piet ir nedė apielinkėse.
. SIMON GAVRILAVIČIUS,
lios ryte.
838 Wisconsin Avė.,
St.
Joseph,
Mich. (Tel. 530 W.)
349 E. 26th St.

RAKANDAI

MILDA RE AL ĖST ATE CO.
751 W. 31 St.
Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes,
taipgi mainome . farmas ant miesto
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime

DIDELIS BARGĘNAS!
Pardavimui 2 aukštų mūrinis na
mas po 7 ir 8 kambarius. Garo ši
luma, elektra, gasas ir vanos; geroj
vietoj, South Side, arti Garfield Boulevaro. Kaina $9,800: George Petkus,
Real Estate, Loans and Fire Insu
rance. 3402 S. Halsted St.

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

ęvHlyn academy of
GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

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

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.
REIKIA VYRŲ MOKINTIS
BARBERIO AMATO.
Niekad straikai nepalyti. Darbas
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos.
Kreipkitės ypatiškai arba ra
šykite.
MOLER BARBER COLLEGE,
105 So. Wells St.
Chicago, I1L

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

»

3001 So. Halsted StM
Chicago, III.

Leveskio Mokykla

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

PARDAVIMUI įvairių daiktų
vyrų krautuvė, taipgi Čcvery- PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ ra
AMERIKOS LIETUVIŲ
kai> vyriški, moteriški ir vai-’kandai
__________
beveik nauji. Parduosiu pines važiuoju į Lietuvą,. Atsikams. Parduosiu pigiai, Prin- ■ Kiai,
______
šaukite: Walter
______________
Rekašius,,'715
711 West
žastį pardavimo patirsit ant vie 16th St., iš užpakalio, l-mos lubos.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Galima matyti kasdien nuo 5 iki 9, DIDELIS BARGENAS CHICAGOJ
tos. J. R., 3354 So, Halsted St. subatomis
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
visą dieną,

REIKIA MOTERS PRIEXTRA
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAMBridgeport. — Jaunuolių Orkestro žiurėjimui dviejų mergaičių
Didelis bargenas, pianas par- barių
uunų rakandai
rtuiauutu kaipo
>«ipu paaukaujame.
p«H»u>kauj<M»c,
priešmetinis susirinkimas įvyks pir —viena 6 metų, kita 7 metų. davimui, 88 notos,
walnuto,1.
pirksit
tuojaus: 3 kaurai,
odos ir
AAnrAnnvnn
IrnvYi nueini
i velouro gyvenamą
jam kambariui
se
madienį, gruodžio 5, 7 v. v., Mari?
tai; valgomojo kambario setai, dreseWhite Square svet., prie 30 ir Hal Geras kambaris, valgis ir (naujas, su cabinet suoleliu,
sted gat. Nariai ir jų tėvai malone- užmokestis.
_________
_______
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
19Q0 W. North Avė.
Antan__
’as Šakinis,
kitę būti. Taipgi bus priėmimas nau-l
pa, grojiklis pianas, phonographas ir
2-03 lubos.
jų narių. — Rašt. A. Grušaitė.
bO. Union Avė.
tt. 4959 Prairto Avė. Apt. 1.

Gerai {rengtas muro namas 6 flatų ir 2 aukštų medinis namas pečium1
apšildomas viskas ant vieno loto. Rendos neša virš $1,000.00 i metus, ran
dasi 1031 W. ,19th St. Kaina $9,500
apie, % cash reikalinga, likusius ant
pirmo morgečio. Kreipkitės, Frank
J. Slifka, 3018 S. Oak Park Avė., Berwyn, III., arba telefonuokite susitari
mui Berwyn 1173-W.

MOKYKLA

nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinis
ekonomijos, pilietystša, dailiarašyet«s ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.

3106 SO. HALSTED ST« CHICAGO.

