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Naikina 8 vai. darbo die
noj geležinkeliečiams
Siunčia miliciją prieš moteris

Karas tarp Čili ir Peru
Naikina 8 vai. darbo diena
geležinkeliečiams.

rįs vaiko.

Moterįs nesustoja veikę.

Siunčia miliciją prieš
prieš Kansas moteris.
Moterįs gi ir toliau uždarinėja
kasyklas ir vaiko streiklaužius.
TOPEKA, Kas., gruodžio 14.
—Visai
valstijos
milicijai,
skaičiuje 2,(XX) žmonių, įsaky
ta prisirengti tuojaus prie pir
mo įsakymo važiuoti į Pittsburg anglių laukus, kad ’ ten
stojus kovon su vaikainčiomis
moterims streiklaužius.
ooo
streiklaužius moterimis. Įsaky
mas vykti į tą lauką dar nėra
duotas, bet jis gali būti išleis
tas bile valandą. Įsakyta būti
pasirengusiems visiems, net signalistams, laukų
artilerijai,
kulkosvaidininkams ir visų rei
kmenų rūpintojams.
Miliciją siųsti prašo streiklau

.. ..... . 1
“Socialdemokratas”

*

Musrų draugų savaitinis laikraštis
iŠ Kauno. Skaitykit vist
Gaunamas Naujienose
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Parlamentai svarsto Ang- Ulsteris nesidės prie
Airijos.
lijos-Airijos sutartį.
Lloyd George,

plebiscitų, nuo kurio Peru at-

sisako, reikalaudama be jokių
sąlygų sugrąžinimo tų provin
cijų. čili rengėsi perduoti vi
sus ginčus tautų sąjungai, bet
Peru to nenorėjo, bijodamos!
ir ten pralaimėti).

SANTJAGO, gruodžio 13. —
Iš Arica pranešama, kad įvyko
susirėmimas tarp Peru ir Čili
kareivių ir kad Čili siunčia dau
giau kareivių, tikėdamosi toli
mesnių susirėmimų. Susirėmi
mas įvyko už sunaikinimą irigacijos kanalo, kurį Peru du
sykiu išardžiusį.
Pasiųstieji
pataisyti Čili kareiviai buvo ap
šaudomi. Peruviečiai
paskui
pasitraukė.

LONDONAS, gruod. 14. —
šiandie didžiausiomis ceremo
nijomis, kokių būdavo
tik
prieš karą, karalius Jurgis ati
darė nepaprastą Anglijos par
lamento posėdį, sušauktą aps
varstyti nesenai padarytąją tai
kos sutartį su Airija.

Nuo karaliaus rūmų iki par
lamento buvo pastatytas eilės
kuraivių ir karaliaus gvardijos
puošniouse rūbuose. Karalius
ir karalienė važiavo auksinia
me vežime, paskui juos gi šo
ke daugybe puošnių vežimų su
didžiūnais, karaliaus svita ir
kitais dvaro nariais.

No. 292

mber 15 d., 1921

I rias jau senai Peru yra atida
vusi Čili. Dabar ji nori jas
atgauti. Tarp tų dviejų šalių
praktiškai jau gyvuoja karo
stovis, kadangi Peru
seimas
LONDONAS, gruod. 14. — Iš
panaikino senąją sutartį ir pa Anglijos ir Airijos parlamentai
Belfasto pranešama, kad Ulstcskelbė tų dviejų provincijų pri- jau susirinko. Lloyd George
rio premieras Craig pasiuntė
skirimą prie Peru. Čili norėtų priimtas didelėmis ovacijomis.
laišką
Anglijos
premjerui
susitaikinti geruoju
ir siuto

Susirėmimas ant rubežiaus.

gruod.
Kelty darbininkams bus moka PITTSBURG, Kas.,
11. — 3,000 moterų armija, ve
mas viršlaikis tik po 10 vai.
dama Annie Stovich, jau užda
darbo.
rė visas kasyklas Cherokee pa
CHICAGO. — Naikinimas viete ir dabar eina į Scammon
sunkiai iškovotos 8 vai. darbo distriktą, kad ir ten kasyklas
dienos geležinkeliečiams
jau uždarius.
prasidėjo. Tą naikinimą prade
Šiandie streiklaužiai daugiau
jo geležinkelių darbo taryba, moterims nebesipriešino, užgi
kuri užvakar išnešė nuospren rdęs kad vakar jos pasiprieši
dį, kad kelių prižiūrėtojams ir nusius streiklaužius apkūlė. Vi
darbininkams (inaintenance of sur prie pirmo moterų pasiro
way employes) pusantros mo- dymo, streiklaužiai apleisdavo
kesties už viršlaikį bus moka kasyklas ir skubinai bėgdavo
ma tik po 10 vai. darbo.
namo. Sugautus angliakasius
Taryba ir toliau palieka 8 jos siekindavo niekad daugiau
vai. darbo diena, bet jeigu dar į kasyklą nebegrįšti ir versda
bininkams prisieis dirbti 2 vai. vo bučiuoti didelę Amerikos
viršlaikio, jie gaus tik papra vėliavą, kurią jos nešasi su sa
stą mokestį. Tik jau po 10 vai. vim.
darbo jie už viršlaikį gaus pus
Sherman streiklaužiai, kurie
antros mokesties. Taigi fakti vakar buvo išvaikę moteris,
škai įvedama 10 vai. darbo die šiandie betgi kasykloje nebe
ną.
pasirodė, nes kada moterįs nu
Pirmiau buvo mokama pus ėjo prie jos, jos rado kasyklą
antros mokesties už darbą ne- uždarytą.
dėliomis. Dabar taryba ir tą
Moterįs visai nenusiminė užpanaikino. Už darbą nedėliomis bus mokama tik paprasta girdę, kad prieš jas siunčiama
mokestis, išėmus tik tokius at apie 1,000 raitų miliciantų su
sitikimus, jei darbininkas nciš- kulkasvaidžiais. “Tegul jie atei
na,“ šaukė jos ir tęsė savo žydirbtų nedėlioj pilnos dienos.
Tada jis už pirmas dvi valan giuotę. Moterįs ketina eiti iki
das gaus pusantros mokesties. Oklahoma valstijai ir nepalikti
Darbininkai pašaukti prie ne atidarytos nė vienos kasyklos
valstijoj, nes
paprastų darbų, kaip prie trau visoje Kansas
kinių susidaužimų, išplovimų Kansas angliakasiai neturi grį
sti į darbą iki nebus paliuosuobėgių ir t. p., gaus tik paprastą
mokestį, kuomet pirmiau buvo ti iš kalėjimo jų vadovai.
Buvo paėję gandų, kad jos
mokama daugiau, jei prisieida
rengiasi ateiti į Pittsburgą ir
vo dirbti naktimis.
Šis patvarkymas paliečia ne ten išvaikyti visą Lewiso pas
tik kelių prižiūrėtojus ir taisy tatytą distrikto valdybą. Užgir
tojus, bet ir telegrafistus, tele dusi tai valdyba pasišaukė le
fonistus ir singnalistus.
Tuo gionierius, kad jie ją apgintų.
apginkluoti
juos pirmą kartą priskiriama Legionieriai tapo
prie t rėk manų skyriaus. Pat šautuvais ir pastatyti unijos
varkymas paliečia viso mažiau raštinėje.

šia 500,000 darbininkų.
Nuosprendis praveda veikti
ryto. Darbininkai yra labai juo
nepatenkinti.
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Ulsteris

mano pasilikti savysloviai ir
nesidėti prie Airijos laisvos
valstybes, kas leidžiama jam
padaryti tarp Anglijos ir Airi
jos padarytąja taikos sutarti
mi. Tą laišką parašęs Flate
rio1 kabinetas ir jis yra atsaky
mu į Lloyd George laišką, pa
davusi Anglijos-Airijos taikos
sąlygas. Ulstcriečiai be
to
protestuoja prieš Lloyd George
buk padarytą
atsitraukimą
nuo 1920 m. sutarties, kurią
Ulsteris yra priėmęs.

960 žydy atbėgo iš Rusi
jos į Kauną.

Iš Skerdyklų Streiko
Skerdyklą streikieriai rei
kalauja arbitracijos.
CHICAGO. ---- Vakar

prie streiko; jos tai daro išreikšdamos streikieriams
savo
simpatiją.
Skerdyklų magnatai jau pa
mate, kad jie su darbininkais
rimtai skaity

strei- turės pagalinus

kuojantįs skerdyklų darbinin
kai atsikreipė prie darbo sek
retoriaus Davis, reikalaudami,
kad valdžia įsimaišytų į strei
ką ir butų tarpininke.
Davis tada paprašė persta ly
ti jam visą dalyką ir priduoti
savus reikalavimus. Visa tai
tapo pasiųsta jam vakar centrą
linio unijos prezidento Hayes.
Darbininkai stato du reika
lavimu, kuriuos išpildžius jie
sugrįstų darban. Reikalauja
ma:
“Kad pakeriai atšauktų algų
nukapojimą, padarytą
lapkr.
24 <1. ir
“Kad pakeliai sutiktų algų
sumažinimo klausimą pavesti
arbitracijai ir sugrąžintų seną
ją algą iki arbitracija neišneš
nuosprendžio.“
Pareiškimas sako, kad unijos
vadovai rūpinosi ir rūpinasi pa
laikyti tvarką visais galimais
budais, bet jie perspėja, kad
jei streikas užsitęs, gali prasi
dėti
“partizantiškas
karas“
skerdyklų centruose.

tis, pradėjo jau išdalies kitaip
elgtis; jie jau darosi sukalbės
iu, nors dar tai daro slapta.
Mat viešai, jie tiki, kad dar peranksti pasisakyti, kad jie jau
sutinka su darbininkais taikin
tis. Jie viešai dar tai nedaro,
nes jie dar vis tiki, kad gal ko
kiti nors budu dar jiems pasi
seks darbininkų vienybę išar
dyti ir tokiu budu streiką pakrykdyti; o jei jau nevisai jį
pakrikdyti, tai bent ne visus
darbininkų reikalavimus išpil
dyti.

Del tos tai priečasties sker
dyklų baronai dabar ir suma
nė reguliarę policiją pakeisti
Atvykęs į parlamentą kara
speciale. Gi šios policijos už
lius perskaitė savo sosto kalbą
KAUNAS, gruod 13. — (ž.
duotis busią eiti į streikierių
kurioj jis išreiškė viltį,
kad K. B.). Vakar į Kauną atvyko
susirinkimus ir ten stengtis pa
įteikiamąja parlamentui svars bėgančių iš Rusijos ir Ukrai
kelti darbininkų tarpe “lermą“
tyti Anglijos-Airijos taikos su nos 960 žydų. Kelionėje apie
ir paskui juos areštuoti*.
Jai
tartimi užsibaigs per šimtme šimtas tų bėgančių žydų išmi
bus įsakyta griebtis
visokių
čius gyvavusi tarp tų dviejų rė nuo šalčio ir ligų.
provokacijos būdų, tik, žino
šalių kruvina kova. Nieko kito,
i-------------ma, nebetaip viešai strėikierius
PARYŽIUS, gruod.
14. —- apart tos sutarties ratifikavi
pulti, nes mat toks būdas pa
Francijos užsienio ministerijos mo, parlamentas šiame posėdy
sirodė nesėkmingas. Belo kom
augštas valdininkas pareiškė je nesvarstys.
panijos dar bandys paleisti visą
šiandie, kad Francija sutinka
mašineriją slaptų agentų —
Po visų tų ceremonijų, kada
laikinai atsižadėti
Vokietijos atstovų butas sugrįžo į savo sa
provokatorių darbininkų tarpe,
mokėjimo kontribucijos pini lę, atėjo ir premieras Lloyd' BRUSSELS, gruodžio 14. —
kad šie prisidingę avies kailiu
Iš Bucharesto pranešama, kad
gais.
t •
galėtų specialei policijai gelbė
George duoti savo pranešimą.
Jis sako, kad presą ir Fran-i Jo pasirodymas bute sukėlė di Siguranzia rūmai Belgrade,
ti darbininkuose vienybę ardy
tapo
suardyti
cijos valdžia supranta,
kad delių ovacijų ir aplodismentų. Besarabijoj,
ti ir juos areštuoti. Taigi dareikia Vokietijai pagelbėti, jei Ovacijų buvo ir kada jis pakį- bombos. 100 kareivių ir polici
Pastaruoju laiku
pasirodo 1 bar užvis labiausiai darbininjos, buvusių prie rūmų, liko už vis dažniau ir dažniau praneši
norima gauti kontribuciją ir lo kalbėti.
■ kams reikia vienybės laikytis ir
mušta. Manoma, kad bombą mai apie greitą streiko pabaigą
ateityj e.
tiktai savo unijų vadų patari
Jis savo kalboj sakė, kad dar j metė grupė konspiratorių.
pilnu skerdyklų darbininkų lai mų klausyti, o ne visokių pro
neviena sutartis tarp dviejų i
mėjimu. Tas reiškia, kad strei vokatorių agitacijų ir kursty
šalių nebuvo taip džiaugsmin-1
kas gal jau neužilgo pasibaigt mų. Nes'tų pašalinių provoka
gai priimta, kaip sutartis su Ai
Pradžioje streiko skerdyklų torių agitacijos, neva darbinin
rija. Nė apie jokią kitą sutar
i magnatai labai šėlo ir visokiais kų dvasioje, bus nekam kitam,
SEATTLE, Wash.,
gruod.
tį nebuvo liek daug kalbama,
budais darbininkus užpuldinė kaip tik pačių darbininkų ne
14,
—
Vakarinis
Washingtonas
WASIIINGTON, gruod. 14. išėmus Versailles sutartį. Visi
jo su savo mušeikomis. Bet da naudai. Bet jeigu darbininkai
yra
apimtas
didelio
potvinio,
— Atstovų buto užsienio rei Anglijos draugai sveikino vald
bar jie savo taktiką žymiai per laikysis vienybės ir toliau
ir
kokio
nebuvo
per
keletą
metų.
kalų komitetas šiandie prielan žią už tą sutartį, o jos drau
mainė; jie jau nebetaip žiau tik tai savo unijų vadų patari
Tame
potvinyje
jau
žuvo
10
kiai raportavo ir patarė priim gai esą tikri ir nesidžiaugtų,
riai elgiasi su streikieriais, t. mų klausys streiko reikale, tai
žmonių,
taipjau
daug
sužeista.
jei
ta
sutartis
pažemintų
Angli

ti bilių, kuriuo
paskiriama
y. jų mušeikos biškį aprimo ir nueis dykai ir tų provokatorių
Nuostoliai
yra
dideli.
Buvo
ir
$20,(XX),(XX) šelpimui Rusijos— juviešai darbininkų nebeužpuldi- pastangos. Ir niekas darbinin
žemės
nugriuvimų
nuo
kalnų.
supirkimui grudų ir kitokio
nėja, kaip kad jie darydavo tik kams nepakenks iškovoti tą,
Priminimas apie nuopelnus
maisto ir išdalinimo jo badau
ką streikui prasidėjus.
kas ištikrųjų jiems pridera.
Airijos delegacijos irgi buvo
jantiems.
Mat kompanijas tai daryti
triukšmingai sveikinamas.
Komitetas padidino skiria
privertė paskutinių dienų strei Kadangi streiko galas jau
arti, tai darbininkams dabar
mąją sumą išklausęs Hoovc- Dail Eireann irgi susirinko.
ko
įvykiai,
būtent,
didelė
dar

rio pranešimo apie Rusijos pa Tuo pačiu laiku, kada rinko MORRBSON, Colo., gruodžio bininkų vienybė ir kitų darbi reikia dėti dar didesnes pastan
dėtį ir kiek ko reikia Rusijos si Anglijos parlamentas, Dubli 14. — šeši žmonės žuvo ban ninkų unijų prisidėjimas prie Igas, kad jį pilnai laimėjus.
dant užgesinti gaisrą kasykloje.
bada u j ančių j ų išgelbėj i m ui.
ne susirinko ir Airijos parla Visų jų lavonai jau išimti
iš streikierių pusės. Taigi tokie
skerdyklų savininkams nema
mentas Dail Eireann. Jis atsi kasyklos.
lonus streiko
apsireiškimai
darė be didelių ceremonijų ir
po visų formalumų tuojaus Vengrija ratifikavo Jungt. Val juos ir (privertė biškį rimčiau į
dalykus, t. y. darbininkų reika
pradėjo slaptą posėdį, kuriame
stijų
taikos
sutartį.
BERLINAS, gruodžio 14. — tuojaus pradėjo svarstyti su
lus žiūrėti. O tas gal ir pagreiVokietijos stambiausias kapita tartį. Ir tuojaus iškįlo tarp
BUDAPEŠTAS, gruodžio 14. tins streiko pabaigą.
CHICAGO. — Daug žmonių
listas liūgo Stinnes sugrįžo į narių susikirtimai už ją. Prezi — Vengrijos seimas ratifikavo
Prieš streiką ir tuojaus jam liko sužeista vakar vakare, ka
Angliją, pakvietimu premiero dentas de Valera pradėjo kal taikos sutartį su Jungt. Valsti prasidėjus skerdyklų kompan da apie 6 vai., ties 30-ta gat
Peru kariuomenė perėjo Čili
rubežių.
Lloyd George.
tinti, kad Airijos delegatai buk jomis. Tikimąsi, kad apsimai- jos manė, kad tokiuose nedar ve susidaužė du Illinois Central
Tikėdamas, kad perdaug di peržengę savo įgaliojimus pasi nymas ratifikacijomis įvyks už bo laikuose kada minios bedar priemiestiniai traukiniai. South
BUENOS AIBES, gruod. 14. delis garsinimas išdalies bu rašydami ftokią sutartį ir ne kelių dienų. Tikimąsi,
kad bių visur randasi, joms bus Chicago ekspresinis traukinis
— La Nacion korespondentas vo kaltas už nepasisekimą gau neklausę instrukcijų.
bus lengva įvesti darbininkų vergi nušoko nuo bėgių ir vieną jo
Į tuos grafas Laszlo Szechenyi
iš La Paz, Bolivijos, praneša, ti kreditų pirmesnėj kelionėj, kaltinimus de Valerai aštriai paskirtas reikalų vedėju (char- ją skerdyklose. Skerdyklų savi vagoną sudaužė tuoj iš kitos
kad Peru kareiviai perėjo čili šį sykį jis savo kelionę užslėpė. atsakė delegatas Collins, ko go d’affaires) Jungtinėse Vals ninkai manė taipgi, kad pas pusės atėjęs traukinis. Desėtrespublikos rubežius.
Nors jo pagelbininkai užgin manduotojas Airijos armijos. tijose. Konsulatai bus atida darbininkus jokios vienybės ne kus sužeistųjų tuojaus nuga
Lima korespondentas prane čija tam, jis išvažiavo į Angli Buvo metama net kaltinimai ryti New Yorke, Chicagoj, Cle- atsiras,
kad jie streiklaužių benta į artimiausius
ligonbuša, kad Peru kancleris padavė ją pereitą naktį.Nežiurint ko šalies išdavystės.
'gaus
tiek,
kiek
tiktai
jiems
velande ir Pittsburghe.
čius. Kitus desėtkus ant vietos
pareiškimą
Limos
laikraš kius duotų pasiūlymus Angli
jų reikės, ir kad su mušeikų apžiūrėta ir suteikta jiems pir
Dail Eireann laikys viešą po
čiams, kuriame sakoma, kad jos premieras, Stinnes ragins
pagelba jie su streikieriais
į mąją pagelbą. Daug moterų li
Nulinčiavo baltąjį.
sėdį
sekamą
utarninką,
kuria

pirmesnės žinios apie Peru ir padaryti kokį-nors susitarimą
kelias dienas apsidirbs.
Bet ko suminta, kada traukiniuose
Čili patrulių susirėmimą
ant tarp Anglijos ir Vokietijos apie me gal būt bus paskelbtas rati WAC0, Tex., gruodžio 14. taip manydami jie labai klydo. kįlo panika.
— Minia žmonių šiandie paė Tiesa jie tūkstančius apgink
rubežiaus yra neteisingos. Kan Rusijos rekonstrukciją. Vokie fikavimas taikos sutarties.
mė iš kalėjimo ir nulinčiavo luotų mušeikų gavo, bet prieš
cleris taipjau sako, kad nuo tija turi gauti iš Rusijos žalio
SAN ANTONIO,
gruodžio
‘Tairly” Hackney, 30 m., baltą didelę darbininkų vienybę jie
čili valdžios gautas yra kable- sios medžiagos, jeigu talkinin
žmogų, kuris prisipažino iško- jiems nedaug gelbsti. O streik-1 13. —< Iš Nexico City p ra neša
graina pasiūlymas tartis Tac- kai nori, kad Vokietija užmo
PINIGU KURSAS.
ma, kad ugniakalnis Popocateneveikęs 8 metų mergaitę.
na-Arion klausimu
plebiscito kėtų kontribuciją.
laužiu, kaip vėliau pasirodė, pctl pradėjo nepapratsai smar
Vakar, gruod. 14 d., užsienio pini
pamatu. Kancleris neišreiškia
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip o VIENNA, gruod? 14. — 41 jie toli gražu tiek jų negavo, kiai veikti. Visų apielinkės mie
tuo pasiūlymu jokios nuomo
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
Viviani grįšta Francijon.
žmonės, kurie tapo sugauti lai kiek jie tikėjosi jų gauti, nors j stelių gyventojai tapo perser
toma
Amerikos
pinigais
šiaip:
nės, bet tik stebisi, kad Čili
NEW YORK, gruod. 14. —
Austriios 100 kronų ............... 4%c ke riaušių su vogtais dalykais, jie ir paskleidė savo agentus gėti prieš gręsiantį pavojų.
kreipėsi tokiu pasiūlymu tie Šiandie išplaukė Francijon Re Austrijos 100 kronų ................... 5c
po visur jų jieškoti, bet tas
Belgijos 100 kronų ............... $7.77 tapo nuteisti nuo 10 mėnesių
sioginiai prie Peru
valdžios, ne Viviani, galva Francijos de
Danijos 100 kronų ...... ;....... $19.13 iki kelių metų kalėjiman kiek jiems pageidaujamų pasekmių
kuomet diplomatiniai
ryšiai' legacijos nusiginklavimo kon
Finų 100 markių ..........
$1.92 vienas.
nedavė. Gi tuo tarpu prie strei
Francijos
100
frankų
...........
$8.05
tarp tų dviejų šalių yra per ferencijoje. Kartu su juo iš
ko vis daugiau ir daugiau dar
Italijos 100 lirų ................... $4.64
traukti.
plaukė namo ir buvęs vyriau
WASHINGTON,
gruodžio bininkų prisideda. Tas įvyks
Lietuvos 100 auksinų ............... 60c
Lenkų
100
markių
...................
3Uc
(Nesutikimai tarp Peru ir či sias talkininkų komanduotojas
14. — Valstybės departamentas ta netik Chicagoje bet ir ki
Norvegų 100 kronų................ $15.10
li eina jau nuo senai. Tie nesu maaršalas Foch, kur per tūlą
Olandų 100 gulodnų ........... $36.24 gavo žinių, kad Rumunijos už tų miestų gyvulių skerdyklose.
tikimai kįlo už dvi provincijas laiką lankėsi Jungt. Valstijose
Švendų 100 kronų ............... $24.45 sienio reikalų ministeris Take Kitų darbininkų unijos
viena
Šveicarų
100
kronų
...........
$19.39
Tacna-Arion ir Tarapaca, ku- ir Kanadoje.
po kitai nubalsuoja
prisidėti i
Vokietijos 100 marikų ........... 60c Jonescu rezignavo.

Karas iškilo tarp Peru ir
Gili.

Francija palengvinsianti
Vikietijai kontribuciją.

Bomba užmušė 100
žmonių.

Pranašauja streiko
Paba®.

Skiria $20,000,000
Rusijos šelpimui.

10 žmonių žuvo pitvinyj.

6 žmonės žuvo kasyklije.

Stinnes grįsta Anglijon.

Susidaužė traukiniai
mieste.

Ketyfergas, Grūod. 16, 1921

NAUJIENOS, Cblcago, gL

18.00
$7.00
$8.00
8c.

Subscription Kate*:
per year in Canada.
per year outeide oi Chlcag*
per year in Chicago.
per copy.

Entered as Second Ctasa Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, 111., under the act of
March žnd, 1879.'

Nauįienos eina kasdien, Išskiriant
■edeldieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstad St, Chicago,
III, — Telefonas i Roosavelt 85M.
Ušalmokljimo Kalnai
Chicagoje — paltui
Matams
■ ....
Pusei metų______ _____
Trims minėdama —------- —
Dviem mėnesiams .. , - .-»■
Vienam mėnesiui , ■■■>, —

ji pati neįstengia tvarkyti indust rijų, o stambiajai pramo
nei įsivystyti ima laiko. Bet
valdžia mipranta, kad stam
bioji pramonė yra produktingesnė, negu smulkioji# ir ji,
kur galėdama, padeda tvertis
trustams.
Bet Rusijos pramonė šiandie
yra labai nupuolus. Apie tai
liudija jau tas vienas faktas,
kad smulkioji jos pramonė žy
miai persveria stambiąją, tuo
tarpu kad prieš karą buvo at
bulai.
r

Apžvalga

18.00
4.60
2.25
1.76
, 1J30

Chicago ja — per nešiotoja* t
Viena kopija ... ....
—
Savaitei _.... ........... ................
Minėsi ui .....................

Suvienytose Valstijose ne Chicago j,
paltu:
Metams - ..... ....................... ■ $7.00
Pusei metų........ ..........
4.00
Trims mėnesiams ■ , ■ ■ ,.»■■■— 2.00
Dviem mėnesiams ,
1.60
Vienam mėnesiui .......
.76

Lietuvos Telegrafo Agen
tūra (Elta) praneša, kad
karo lauko teismas Lietuvo
je nuteisė penkis žmones su
šaudyti už plėšimus, įvyku
sius Joniškio rajone. Nu
teistieji padavė valstybės
prezidentui prašymą dėl pa
keitimo mirties bausmės.
Bet susimylėjimą gavo tik
tai du, o kiti trys tapo sušau

Tie elementai, ginasi ne
turį nieko bendra su komu
nistais; jie esą priešingi tik
tai “Naujienų” “bosams”.
Bet yra neužginčinamas
faktas, kad jie savo kovoje
su “Naujienomis” ėjo ran
ka už rankos su komunis
tais; ir taip pat yra faktas,
kad jie toje kovoje vartojo
lygiai tokią pat taktiką, kaip
Stilsonas ir kompanija.
Panašumas tarp jų kar
tais yra tiesiog pastebėtinas.
Anų metų “kairiasparniai”,
sakysime, iki pat skilimo So
cialistų Partijoje, stengėsi
panaudoti ją savo tikslams.
Jie šmeižė savo oponentus
partijos vardu ir mėgino
pasigrobti į savo rankas par
tijos organizaciją, mesdami
iš jos lauk nepritariančius
jiems asmenis.

dyti. Nuteistųjų tarpe du

Lygiai tokiu pat keliu su

yra stambus ūkininkai, o ki
ti mažažemiai ir bežemiai.
Plėšimas yra sunkus nusi
dėjimas, bet ką gero turi
valstybė iš to, kad ji nužudo
nusidėjėlius? Uždarius juos
kalėjime, jie butų nepavojin
gi žmonės; kam-gi tad dar
gybybę jiems atimti?
Mirties bausmė yra žiau
rus dalykus. Išanksto apgal
votas ir šaltu krauju atlik
tas žmogaus nudaigojimas
negali būti teisingumo prin
cipo patenkinimas. Jisai tik
tai puldo žmogaus gyvybės
vertę.
Didysis karas, tiesa, pri

manė eiti ir Strazdo-Jamonto-Kaičio frakcija. Kaiku
riuos savo oponentus jie jau
buvo prašalinę iš organiza
cijos, kitiems grūmojo prašalinimu. Pagalios, jie atėjo
su skundais į pačią partiją,
tikėdamiesi, kad tenai bus
lengva apsukti žmonėms
galvas pasakomis apie tai,
kad Grigaitis norėjęs “pasi
grobti ‘Naujienas’ ” ir kad
spaustuvėje buvę “streikų”.
Bet partija nesidavė save
apgauti. Išklausius tuos vi
sus skundus ir priešingosios
pusės paaiškinimus, ji sura
do, kad kalti yra ne “Nau-

Lietuvon ir kitur užsieniuoeai
(Atpiginta)
Metams_______ , . n*.,.,.. $8.10

Pusei metų —.............

niekuomet nepritarė terorui ir j daryti tai, ką jie putarS tik
niekuomet jo nevartojo. Net’ vakar, lapkričio 11 dieną, tai
ir sociaBrevoliucionieriai yra ytin aišku kiekvienam, kas
faktinai atsižadėję savo seno a lydžiai sekė Klaipėdos krašto
sios pažvalgos į atskirų val gyvenimą. Vilkinimas daug pa
džios atstovų žudymą, kurios kenkė gyvam susirišimui Did
jie laikėsi carizmo gadynėje. žiosios Lietuvos su Mažaja.
Kam-gi tad taip nedorai Bet gerai, kad ir vėlai.
• Gerai visų pirma dėlto, kad
juos šmeižti?
Seimas, — šiuo kartu be par
Biauru yra juos šmeižti ypa tijų skirtumo, — mokėjo at
tingai dabar, kuomet tūkstan sistoti ant demokratinio pama
čiai jų kankinasi ir miršta to. Seimas pripažįsta visus esa
Rusijos kalėjimuose vien už mus Klaipėdos krašto gyveni
tai, kad jie priklauso priešin me skirtumus ir ypatybes. Sei
goms valdžiai partijoms. Jei mas skaito reikalinga, kad tos
gu kuri valdžia suareštuoja gyvenimo ypatybės nebūtų var
ŽEMAS DARBAS.
komunistus už priklausymą žomos ir neigiamos; kad Klai
komunistų partijai, kaip tuo
“Laisve” įdėjo didelę kari met garsiai šaukia “Laisvė” pėdos krašto gyvenimas galėtų
katūrą, kuri rodo, kaip “tary apie tos valdžios blogumą! O liuesai vystytis ir ateity. Daug
bų valdžia” tampo už plaukų kada Rusijos valdžia kankina kame atsilikusi Lietuva nepri
menševikus ir social-revoliucio- socialistus už jų įsitikinimus, valo trukdyti tolimesnės jo plė
nierius, kurie buk užsiimu ta lai ji išjuokia ir apšmeižia totės, tik sekti Mažosios Lie
tuvos pavyzdį ir pati kilti. To
rybų valdžios viršininkų žu
juos.
dėl Klaipėdos kraštui pripažį
dymu. Ta figūra, kuri turi
Drabstydama purvais politi stama teisė savarankiai, kaipo
atvaizduoti menševikus ir 90cial-revoliucionierius, yra nu- nius Rusijos kalinius, “Laisvė” autonominiam vienetui rūpin
neras užuojautos protaujančių tis savo ūkio reikalais, savo
Tokio begėdiškumo reikia darbininkų tarpe. Ji suteiks mokyklomis, savo teismais, tu
pajieškoti šlykščiausiuose šlam džiaugsmo tiktai atžagarei rėti atskirus iš Vokiečių pffvelštuose. “Laisvės” redaktoriai viams, kuriems visuomet yra dėtus įstatymus, turėti savaip
turėtų jau, rodos, žinoti, kad malonu, kada kas nors Šmei sudarytas savivaldybės ir vi
są valdymo aparatą. Darbinin
socialdemokratai
menševikai žia socialistus.
kams paliekama visos jų or
ganizacijos, visi įstatymai, ku
prasiplatino, kad atsirado rei
rie gina juos nuo kapitalo iš
kalas jam pradėt organizuo
naudojimo; paliekama visos
tis. Lapkričio mėnesyje įvyko
įstaigos, kurios rūpinasi darbi
Maskvoje smulkiųjų pramoni
ninkais ligoj, nelaimei išlikus,
ninkų suvažiavimas, apie kurį
senatvės susilaukus ar nedar
“Rosta-Wien” paduoda sekan
bo metu. Klaipėdos kraštui pa
čių žinių:
liekama pačiam išrišti ir že
“Paskilbusis ekonomistas,
mės reformos klausimą. Jani
profesorius Rybnikov, laiky
duodama teisė rinkti ir mo
damas kalbą visos Rusdjos
kesčius savo reikalams, Stato
smulkiųjų pramonininkų su
h------mas tik vienas reikalavimas,
važiavime, parodė statistikos
— Mažoji Lietuva turi susi
- II
žiniomis, kad smulkioji pra
tvarkyti demok ra tingai. Vadi
ir
pareigų,
tinkamai
apsaugo

Vakar,
lapkr.
11
d.,
Lietuvos
monė dabar lošia vadovau
nasi, krašto gyventojai, visi
tų
bendruosius
Respublikos
S
t.
Seimas
priėmė
sekančią,
jančią rolę, ekonominiame ša
dalyvaudami rinkimuose, turi
reikalus,
gi
iš
kitos
—
visoj
ga

socialdemokratų
pasiūlytą
re

lies
gyvenime ir sudaro
išrinkti savo Seimą, Seimas tu
limoj
pilnumoj
apdraustų
Klai

zoliuciją
dėl
Klaipėdos
krašto:
60—65 nuošimčius visos pra
ri sudaryti vietos valdžią;
St. Seimas, išklausęs Vyriau pėdos krašto gyventojų ypatin Klaipėdos krašto Seimo ir val
monės,
tuo tarpu
kad
prieš karą lokį nuošimtį su sybės pranešimo Klaipėdos kra gus reikalus.
džios žinioje turi būt visi jo
što
reikalu
ir
jį
apsvarstęs,
darė stambioji pramonė. Ret
“Tie ypatingi Klaipėdos kra reikalai.
randa:
tai nereiškia, kad stambioji
Kas gi tuomet rištų Klaipė
što reikalai turėtų būt apsau
pramonė dabar turi užimti
‘Klaipėdos krašte ekonomi goti, •patiekiant jam, kailio Re dos kraštą su Lietuvos Res
antrą vietą. Priešingai, val niai interesai ir tautiniai sie spublikos sudėtinei daliai, tei publika?
džia turi pavartot visas kimai žymiausios jo gyventojų ses savarankiai rūpintis vietos * Smulkiai ir visai aiškiai tie
priemones, kad sukoncen dalies sudaro tiek bendro su ūkio, administracijos, darbo ir santikiai nusistatys tik vėles
travus smulkiąją gamybą, Lietuvos Riesptiblika, kad su socialės apsaugos, teismų, švie nių derybų keliu. Gi dabar,
sidėjimas
Klaipėdos krašto timo, kultūros, tikybos ir vie bent Lietuvos Seimo nusistaty
monei.
vienon su Lietuva valstybei! tos mokeščių reikalais autono mu bendra visiems Respubli
abypnsiai minio vieneto teisėmis, sutvar kos gyventojams turėtų būti:
“Sercda, sveikindamas šu- yra neišvengiamas,
konstitucija ir
važiavinią Vyriausiosios Vie naudingas ir realus to klausi kyto demokratiniais pamatais. Respublikos
“Išeinant iš to savo nusista Respublikos Seimas; užsienio
šos Ekonomijos
Tarybos mo išsprendimas.
“Kadangi Klaipėdos kraštas, tymo, St. Seimas paveda Vy- politika, kariuomene ir ginivardu, pabrėžė milžinišką
mosi reikalai; gelžkeliai, paš
svarbą šios konferencijos kelius šimtmečius būdamas Vo
plėtojimuisi smulkiosios in kietijos Sudėtinė dalis, ypatin gų žygių įvykdyti Klaipėdos tas, telegrafas, didieji vandens
dustrijos, kuri suloš žymią gomis sąlygomis vystė savo krašto prisidėjimą prie Lietu keliai ir Klaipėdos uostas. Tu
ri būt viena muitų siena; aukš
rolę atbudavojant stambią ekonominį ūkį, savo kultūrą; vos Respublikos.’’
Už tą rezoliuciją Seimas pa čiausios teismo įstaigos; aukš
sias pramones. Valdžios tik paveldėjo ypatingą jurisdikci
slas yra kreipti smulkiąsias ją, turėjo kitokį kaip Lietuva sisakė vienbalsiai ir balsavimo tosios krašto mokyklos (unipramones į nacionalę vagą politinį ir visuomenės gyveni rezultatus sutiko delnų ploji versitas); valstybės kontrolės
mą, St. Seimas tinkamai įver mu. Seimas gali didžiuotis tuo aparatas ir mokesčiai valsty
kooperacijos pamatais.”
tina esamus minėtose srityse savo nutarimu dėl trijų pric- bės reikalams.
Suprantamas daiktas, apie skirtumus.
žaščių. Pirma dėlto, kad paga
Tais pamatais
susidėjęs,
“kooperacijos pamatus” čionai
“Tat einant prie sudarymo lios padarė tą gyviausiai rei Klaipėdos kraštas butų pakan
kalbama ne tikros kooperaci vienos su Klaipėdos kraštu val kalingą nutarimą. Antra dėlto, kamai liuesas Savo vietos rei
jos prasmėje, o prasmėje tų stybės, Lietuvos St. Seimas ma kad padarė jį gerai. Trečia kaluose ir pakankamai susiri
pramonių
suorganizavimo'. to reikalo paremti Lietuvos dėlto, kad tas nutarimas duoda šęs su visa Respublika, kad gy
Smulkiosios pramones yra pri busimus santikius su Klaii>ė- kaip tik dabar gerą pamatą ventų bendru su ja gyvenimu.
vatinių savininkų rankose.
dos kraštu tokiais pagrindais, tolimesnėms deryboms vesti su
Žinoma, jau dabar musų
Sovietų valdžia dabar jau ne kurie iš vienos pusės teiktų vi Klaipėdos krašto gyventojais. “patriotų” tarpe tenka kartais
tiktai nepersekioja tų savinin- osiems Respublikos gyventoKad Lietuvos vyriausybė ir girdėti balsų, kad butų pavo
kų, bet remia juos, kadangi I j
Seimas jau seniai turėjo pa jinga duoti tiek laisves Klaipė

jienų” vedėjai ir ne L. S. S.
viršininkai, o tie elementai,
kurie kėlė triukšmą prieš
juos. Padariusi savo prane
šimą partijos komisija tarp
kitko pareiškė, kad ji žiurė
jo vien faktų, paduotų iš vie
nos ir iš antros pusės, ir nesivadavo jokiais asmeniškais
motyvais, kadangi jos nariai
net nė nepažinojo tų asme
nų, kurių skundus ir pasiaiš
kinimus jiems reikėjo tyri
Nepavyko
nėti.
j j.
Lietuvių Socialistų Sąjun
apgauti.
ga neturės nuostolio, netek
Kuomet prasideda organi dama keleto asmenų, kurie
zacijoje skaldymąsi, tai pa kėlė vaidus jos viduje. Mora
prastai vieno skilimo nepa liai ji net sustiprės.
kanka. Socialistų partijos,
pav. visose šalyse turėjo per
gyventi du skilimu. Toks
pat likimas ištiko ir Ameri
kos Lietuvių Socialistų Są
jungą. Dveji metai atgal SMUIzKIŲJŲ BIZNIERIŲ
SUVAŽIAVIMAS
nuo jos atsimetė komunistai,
MASKVOJE.
o dabar prisiėjo prašalinti iš
jos dar kaikuriuos “sukairėPrivatinis biznis bolševikiš
koje Rusijoje, matyt, jau tiek
jusius” elementus.

pratino žmones prie žiauru
NAUJIENOS
mų, bet valdžios turėtų ko
The Lithoanhm Daily Nevm voti su tuo, o ne auklėti žmo
Publishad Daily ascopt Sunday by nėse žvėriškus jausmus. Lie
thn Uthuaniaa New* Pub. Co^ Ine.
tuvos valdžia, kaip tyčia, yra
Bditor P, Grigaiti*
“krikščioniška” ir asmuo, ei
1789 SO. HALSTED ST., nąs respublikos prezidento
CHICAGO, ILLINOIS.
pareigas, yra taip pat
Tolophone Roosevelt 8609
“krikščionis”. Nejaugi Kris
tus mokino žudyti savo ar
timą?

— 4-50

Trim* mėnesiams
-......
2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Žiaurus
laikai.

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
UPTON SINCLAIR’©
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
<_______________________
____ _ _____ ____ _

.

,

(Tęsinys)

Petras, žinoma, visai netikėjo tuo, kas
Džindžambos Bažnyčioj dėjos; vienok jį stebi
no jos turtingumas ir, beabėjo, išimtinis jos
garbintojų būdas; jis įsikalė sau į galvą# kad
Olimpo kalnas ištikro buvo ir kada lik jis pa
galvodavo apie milioninkus ir jų gyvenimą,
jam visuomet ateidavo mintin šitie dievai su
dievėms atsišlieję ant šilkinių suolų ir gerią
Dabar, kada Petras susipažino su Raudonaisiais, kurie yra pasigvėšę susprogdinti milioninkų rumus, jis dar labiaus stojo už savo
dievų ir dievių pusę. Jo atsidavimas jiems di
dėjo kiekvieną kark/, jam išgirdus juos užpilidinėjant; jis geidė su jais susieiti ir karštai bet
su pagarba išreikšti jienys savo palankumą. Pa

sitenkinimo džiaugsmas apėmė jį jam bevaiz-

Lietuvos St. Seimas Tinka
Duoti Klaipėdos Kraštui
Kuo Plačiausia Autonomiją

duojant save kokiame-nors rūme atsisėdusiu
ant šilkinės sofos ir aiškinančiu milionininkui,
kad jis supranta pasaulio grožio ir puikes ver
tęIr dabar jam teks su vienu jų pasimatyti;
auklėti jį buvo jo darbo dalis! Tiesa, turėjo
būti kas-nors bloga su šituo milioninku —- jis
matomai yra vienu tų ūpų, kurie dėl kokios
neišaiškinamos priežasties yra palankus dinamiitininkams ir užmušikams. Petras matės su
“saloniniais Raudonaisiais” seserų Todaičių na
muose; didelės skaisčios ponios atvažiuodavo
dideliais šviečiančiais automobiliais jo kalėjiminių prityrimų išgirsti. Ret jis nebuvo tikras,
ar tai buvo milioninkės, ar ne, nes Stasė, jam
paklausus, neaiškiai pasakė, kad kiekvieną ra
dikalų darbuotėj, kuris išsigali turėti automo
bilių ar fraką, laikraščiai apšaukia milioninku.
Bet jaunasis Lakinančią buvo tikras milioninkas, Magivnė pozitingai jį tikino; tatai Pet
rui bus progos juomi pasigerėti, nežiūrint visų
jo keistų idėjų, apie kurias žiurkeVuidis vyras
pasakojo tokiu dideliu pajuokimu. Jaunasis Laknianas, girdi, veda vyrų mokyklą ir kada vie
nas vyrų padaro ne taip, mokytojas baudžia ne
jį, bet save! Petras turįs apsimesti busią jis
nori “mokytis”, sakė Magivnė ir turįs išmok
ti bent Lakmano knygų vardus.
—< Bet ar jie atkreips į mane domę? —
klausė Petras.

sakė- Magivnė. —Ve ka— Atkreips,
nie dalykas; tu buvai kalėjime, tu šį-tą nuvei*
kei kaipo rym trilinkas. Tau reikia tik sudomė
ti jis tavo Lyga prievartinei kareivybai priešin
tis. Pasakyk jam, kad tu nori išplėsti ją iki ša
lies organizacijos ribų, kad tu nori ne vien kalbė
ti, bet ir veikti.
Jaunojo Lakmano adresas buvo Uote! dc
Solo viešbutyj; Petrui išgirdus tą, jo širdis ėmė
šokinėti. Hotel de Solo viešbutis buvo Ame
rikos Miesto Olimpo kalnas! Petrui teko eiti pro
šitą didžiulį baltą namą ir matyti, kaip žalva
rio durys atsidaro ir numylėtieji išeina laukan
į savo burtininkiškuosius ratus sesti, bet jam
niekad neatėjo į galvą, kad jį praleistų pro ši
tas žalvario duris ir jis gautų progą pamatyti
tas paslėptąsias slaptcnybes.
paklausė jis Ma
— Ar jie mane įleis?
givnės; tas susijuokė ir atsakė: — Tik eik drą
siai kaip kad butuin savininkas tos vietos. Lai
kyk galvą aukštai ir apsimesk, ten gyvenąs vi
są savo amžį.
Lengva tas buvo Magivnei pasakyti, bet nelengva Petrui įsivaizduoti. Vienok jis rįžos pa
mėginti; Magivnė, matomai# turi tiesą, nes
daug kartų tą patį sakė jam Džemsiene. Rei
kia žiūrėti, ką tik daro ir papraktikavus kiek
eiti ir daryti tarp, kad atrodytų, jog niekad nie
ko kita ir nesi daręs. Visas gyvenimas yra mil
žiniška

nudavybė; inits

imi nuduoti,

žinoda-

dos kraštui. Mažoji Lietuva,
girdi, tiek silpnai sukabinta su
IMdžiaja, gali nutrukti ir
grįžti prie Vokietijos. Jei, girdi, Klaipėdos krašte nebus pažabotas vokiečių gaivalas, J18
neleis iškilti ir sutvirtėti pnlsų lietuviams ir neduos suaug
ti toms dviem vieno kūno da
lims, perkirstoms savo laiku
kryžiokų kardu.

Taip tekalba žmonės, patys
išaugę prievartos junge ir pa
mėgę vartoti prievartą kitiems,
kaipo vienintelį ištikimą įran
kį. Bet tokios pažiūros yra to
limos ir svetimos žmonėms,
kurie moka suprasti milžiniš
ką ekonominių reikalų jieg^,
kurie ipato, kad tarp Lietuvos
ir Klaipėdos krašto tų bendrų
ekonominių reikalų ryšis jau
dabar yra nepatraukiamai stip
rus. Kuomet abu kraštu pra
dėtų bendrai vystyti savo ūkį,
[tie ryšiai stiprėtų ne metais,
bet mėnesiais. Bendras ūkis
[sudarytų gyvą bendrumą ir ki[ tose gyvenimo srityse, paleng
va imtų dilinti šiandien esa
mus skirtumus ir mėgsti tūk
stantinius siulus kultūros vi
suomenes ir politikos gyveni
me. Tegu tik pradžioje įvyktų
susidėjimas, paremtas abypusio susitarimo; tegu santykiai
iškarto liktų pagręsli abypusio
pasitikėjimo ir tuomet jau po
3-5 sugyvenimo metų vargiai
besusiras tokia jiega, kuri be
prievartos ir skausmo galėtų
išardyti taikos darbą. Mes, so
cialdemokratai, žiūrim ateilin
tuo atveju visai ramus.
Bet kiek yra šansų, kad Lie
tuvos St. Sejmo nusistatymas
ras gyvos užuojautos anapus
buvusios Vokiečių sienos? Apie
tai —• kitam kartui.

mas, kad visi lciti taipgi nuduoda.
Tą vakarą septintą valandą Petras atėjo
pas žalvario duris ir palietė jas; mėlyna uni
forma, mažomis misingio sagomis tarnai ati
darė jas nei žodžio nepasakę ir net nei nepa
žiūrėję į jį, kaip jis priėjęs pas rašomąjį stalą
paklausė p. Lakmano.
Išdidusis sekretorius pasiuntė jį dar pas išsavo vamzdelį ir pasakė jam, kad p. Lakmanas
yra išėjęs; jis pasakęs, kad jis sugrįšęs astuo
niose. Petras norėjo išeiti laukan ir pasivalkio
ti gatvėmis tą valandą laiko, bet staiga atsimi
nė, kad visi kiti nuduoda; tatai jis perėjo sker
sai priemenę ir atsisėdo didžiulėj šikšninė) pasiremiamo j krasioj; ji buvo tokia didelė, kad
triese galėjo joje susėsti. Atsisėdęs sėdėjo sau
ir niekas jam nei žodžio nesakė!
XXXVII
A1P, tai buvo Olimpo kalnas su savo dievais: dievės dieviškojo pusmiogumo stovy,
dievai daugiausia apsitaisę juodais švarkais su
atsikišusiais sumestais marškinių pryšakiftis. Ka
da tik kuris jų priėjo prie rašomojo stalo, Pet
ras žiurėjo, ar tai nebus p. Lakmanas. Jis galė
tų pažinti milioninką paprastoj minioj; bet čia
kiekvienas dievas atėjo vienu ir tuo patim tik
slu, kad atrodžius kaip milioninkas ir Petrui pa
žinti jis buvo negalimas daiktas.

T

[(Bus daugiau);

Redakcijos Atsakymas
A. šiliui. — Atsiųstos žinioj
negalime suvartoti.
Vienam Katras Daugiau Su
pranta, S. Omaha. — Tamsta
viską gražiai surašei, tik visgi
nepasakai, kas jie yra, tie “did
vyriai,“ “mokslinčiai,“ kurie
“streikui kįhis pirmutiniai ėjo
dirbti.” Re to nė savo vardo
nepadavei Redakcijos žiniai.
Nesuvartosime.

Scvoros Gyduoles užlaiko
•.» •mynO'. ♦, eikata.

Kosulys ir persišaldymas.
šiam laike metu, kosuly* ir persišaldymas viešpatauja tarp suaugusiu ir vaikų. Jeigu neatkreipus atidos, jie gali suteikti yvairias pavoingas ligas. Prašalink nedoras
pasėkmes nuo persišaldymo, imdamas Severą** Cold and Grip Tablete
(Severo Plyškelies nuo Persišaldymo ir Gripos). Kaina 80c. — Greitų
pagelbų nuo kosuli duoda
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Įgevera’s

*

Cough Balsam ,
(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paliuoso skreplius, sustabda kosulį, padara kviepavimų lengvą ir pagelba gamtai
sugrąžinti normališką stovį. Didėsni bonkute 60 centai, mažesni
25 centai. Visose Aptiekose.
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W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nature’s Lawlax yra tuond, kuo31
jo vardas nurodo, gera sveikata na«
turališkaf prigclbejima sveikatos
Šaltiniams, koki kūnas reikalauja.
Gaukit 25c molyną baksėti- Tankiai
imituota niekad ficsuhginta.

Dlrbljas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkijams.
Raiykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & SerenelU
817 Blae Islend Ava.
.........

-'

Ketvergaš, GruoJ. 15, 1921
JIS UŽAUGINO TŪKSTAN
ČIUS KŪDIKIŲ.

Borden’s Eagle Brand Condensed Milk išaugino daugiau
kūdikių sveikais vyrais bei mo
terims, nei kad kiti kūdikiams
prirengti maistai sudėti krūvon.
Jei tamistos kūdikis netarpsta
prie dabartinio maisto, tad turi
jį pakeisti.
Ant šio puslapio šito laikraš
čio šandien telpa pagarsinimas
Bordens Eagle Brand Condensed Milk. Iškirpkite kuponą ir
pasiųskte jį Borden Companijai,
o ji pasiųs veltui maitinimo ap
rašymą ir nurodymus naudoji
mus šio maisto jūsų kūdikiui.
Jis išaugino daugiau kūdikių,
nei kad kiti prirengti kūdikiams
maistai. Taipgi prisius “Kūdi
kių Gerovė” knygą.

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvy* Advokate*
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 9096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 4377.

LĄIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant geriausių Iiiivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNA0AU8KĄ. 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.

TARPUTINAS
IŠGYDO NEURALGIA

EAGLE BRAND

Nelauk — Nebūk be pagelbos —
kuomet neuralgiški skauskai baisiai
kankina ir mėtosi ant veido, galvoj ir
sprande! Yra kas tokio, kuris lai
mingai paliuoąuos — ir tai suteiks
ŪMAI!
Tegul terptentinas susigeria tiesiai
į skaudamą vietą ir skausmus praša
lina! Tęrpentinas ir neuralgija nesimaišo. Kuomet torpentihas įsigauna,
tai neuralgija išeina. Mokslas vadina
terpetiną stebėtinu susigeriančiu gy
dytojų.
Naujas išradimas, Turpo kombi
nuoja visokias terpentino magiškas
spėkas su kitomis stebėtinoms gydyjrco ypatybėms. Nedegina, pūslių ne
sutraukia, neperši, nesutepa. Ne yra

yra Švarus, saugus ir gausus maistas, prirengtas
specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas prirengimui
— ir jūsų kūdikio viduriai jį suvirškins lygiai taip

I LIETUVĄ

Išplaukia kas savaitę
S'amland)

Kroonland)
Lapland)
l*'inland __
Zeeland .....

New York

Hamburgą.
New York
Hamburgą

The Borden Company

Borden Building

New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
’^GLE
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in

(Sausio 14

strukcijas ūsų kalboje. 0106

Sausio 21
Sausio 7

Vardas

Gruod. 31
Gruod. 24

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

S

Gali Greitai Išsigydyt.

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

The Pixine Co., Ine.,
5763E Paw Avė., Troy, N. Y.
įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man
didelį paką Pixine Pilė Remedy. Jei
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
gal.
Vardas .
Adresas
Valst.
Miestas

cąčįį

J.

Ateik i mus dirbtuves brenčių

WH'.WCB

LIETUVON.

Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių
tiesiai į Liepojų.
S. S. STOCKHOLM .............................................. GRUOD. 22
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia.
Kreipkitės į vietinius agentus.

DR. CHARLES SEGAlf
Praktikuoja 15 metai
Ofisai
8722 So. A.hland Avė., 2 lebee
Chicago, niiaole.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York,

70 E. Jackson St., Chicago.

Q> Z

Tik $42

Tik 500 phonogrophg su tokia kaina.

Jūsų pasirinkime ii 24 rekordų, 500 plieno
adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu
phonographų. Ateikite pas mus ir mes

Visuotinas
Išpardavimas
Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad

_L—l——išparduodu savo visą biznį didžiai nupigintoms
kainoms — daug pigiau, negu wholesallo ver
tės. Turi būt išparduota iki Naujų Metų. Užprašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos,
B nes daug daiktų paaukausiu savo draugams
už trečių dalį kainos, kurie su manim turėjo
H reikalą buvime tame biznyje per vienuoliką
metų. Taipgi nepamirškite atsivesti savo drau
gus, nes pasirinkimas yra gana didelis, kaip
tai: daimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas
>_______________ į. tik gali būt aukso krautuvėj.
P. S. Parduodu visus kartu arba pavieniai: 5 wall case’ius, 5 shelve-casius, 1 safe’ą,
1 registerį, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įran
kius — varstotą laikrodėlių taisymo.

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽlURfiTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

1020 S. Halsted St., Chicago, UI.

Moterišką, VyriAkų U
Vaiki Lin.
DPISO VALANDOS!
Fu* 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud
5 vaL p* piet ir nuo 7 iki 8:88 vaL
vakaro. Nedaliomis nuo II vaL
valandos ryto iki 1 vąl. po piev.
Telefonas Drexel 2888
-----------------— ....

RAUDŲ 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 prie!
Kalėdas. Labai specialės- kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.

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 teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj. Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už
teisingą kainą.
,
,

Suvedame dratus ir sudedame fixtures J 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.

P. K. BRUCHAS

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.

3321 So. Halsted St.

1711 West 47th St
Tarpe Hermitage ir Paulina.

-
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Veneraiiškų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

CrtAAaAlmi'aA I

Specialistas Ligų»gg ,,s““ ■'*— ■■
DR. J W. BEAUDETTE

Gera sveikata, yra didžiausia palaima

Aš žinau kaip

175 N. Clark St., Chicago, III.

Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.; 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie
ną. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2111
Ofiaą valandos: nu* II ryto IMI
8 vakaro.
Beridendjai 2811 W. ISril 8L
Tel. Prospect 8466

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai

Ned; 10-12 pietį.

■ "

'

Kątik Bugriie ii Californije* 11
VII to* aave praktikavimą p* H*.
5208 W. Harrieon Si.
Valandas: 8—12 kasdieną ir I—I
Vakare ilakiriant nedildienle*.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Are.
Tel.: Yarda 994
Ofiso va!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 ▼. Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

I
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Gydai be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tel.: Canal 279
k,........... ............ ■ .... -Į—.........

Telephone Yards 5032

DR.M. STUPNICII
8107 Be. Morgai Bl^
Chicago, BL
VALANDOS: Nuo 8 iki H ryta
ir nuo 5 iki g vakare.

ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:31 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805
»

.........

■■
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Ofiso Tel. Blvd. 7820
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL1S
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į
4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir
6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki
12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

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

t

Canal 257

.k

Naktini. Tat Ganai 1118

DR. C. K. KLIAUGA

DK R Z. ZALATORIS

DENTISTAS
1331 Be. Halsted St„ Chicage, DL
kampa* 18th Si.
ValandoBi 9—12 ryto ir 1—1 lak.
Phono Canal 257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ValandMS 18 iki 12 ryte; 1 Ud A (f
piet 8 iki 9 vakare.
Hadlliomls nue 9 iki 12 ryta.
1821 & Halsted 8i„
—i U
Kampai 18 ir Halatod St

------------------- ------------------- >
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLY8

Lietuvy* Dcntista*
tunui So. Miehigan Av., RoMlaaA
Valandėtu 9 ryte Ud 12 diuą
Mis 1 pe pietį iki 9 vakare.

DR. P. G. WIEGNER

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

Dr. A. Juozaitis

5100 S. Ashland Avė.

į ‘

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

Telephone Jarde 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydė visokia* ligas moterų, vai
kų ir vyrą. Specialiai gydė Umpanžias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
8259 So. Halsted SL, Chicago.

Tel. Boulevard 2160

Telephone Boulevard 5052

Ofisas

.

1724 S. Ashland Ava.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:301—4:80 P. M.
Telephone: Catuil 464

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

Dr. Whitney

j

Novako Vaistini

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

FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co.,
Koom 229 G.
Niagara and Hudson Streets,
Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method to:

i

Ofisas

'

DR. S. BIEŽIS

Telephone Yards 5834

Tel.: Yards 413

kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus
baisius paroksizmus tuojaus.

• SNM. 10 Iki 12 Mirti. į,;

DR. TUSIA -

DR. M. STAPULIONIS

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

DUOTI KALĖDŲ

Dienom*, t ryto Iki 9 yik,

--------------- -—— ■

Main Salesroom Factory Branch

KAS GERIAUSIA

Kampa* 47th SI.

DR. MARTA
DOWIAIT-SASS.

$100 iki $200

PETER A. MILLER
2128 West 22nd Street

4649 S. Ashland Ava.

Tel Boulevard U»T

Specialistas džiovos

■ -■ 1
TeL Austin 787
B. 1414, i ' MM Nupirks didelį Phonographą
JĮW 1922 modelio, kuris grajina
Įj S7| B visokio išdirbimo rekordus,
“
I ■ su raštišku GVARANTAVIMU ant 10 metų! šių phono'Tiktai1 $25 Sr“PhU reguliarS kaina nuo

DR. A. R. BLDMENTHAL
Akiu Specialistu

Turiu patyrimą
moterų ligose;^rū
pestingai . prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laiko ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Vai.: 1-4 ir 7-9.

sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun

SKAITYKIT IR PLATINKIT

X.SHUSHO
AKUSERKA

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas &
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.
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“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mels norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau

Šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite IŠpildę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už
pasiuntimą.

aliejuotos nei smirdantis. Išvys neu
ralgija visai iš visos sistemos. Taip
gi greitai sulaužo slogas, gerklės
skaudėjimą, gilų kosulį arba krupą ir
katarą. Suteikia palengvinimą nuo
nudegimo, Jsipjovimo, niksterčjimo ir
skausmų. Susigeria greitai ir eina
per visą sistemą, kuomet patrinsi
krutinę ir palengvinimas galima tuo
jau patėmyt ant savo kvėpavimo.
Kam tai kęsti skausmą? Kam tai
kentėt? Kam tai duot mėtytis skau
smui? Tegul Turpo išveja skausmą
laukan. Klauskit savo vaistininko
Turpo — Terpentino mostis turinti
kitas senas patikėtinas gyduoles, Mentholą ir Kamparą. Prašykit savo
vaistininko 30c ir 60c puodelis.

Padarysime 500 namų linksmais

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems
Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir
be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su
valdo dusulį ir mes norime, kad par
bandytumėt už musų iškaičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime pasiųsti
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
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Adresas

Swedish
American
Line

T. Pullman 5432

Naujas Tarputyno išradimas, suteikia urnų paliuosavimą gerkles skaudėjimą, krupę, slogas, niksterėjimę
reumatizmą.

(CONDENSED MILK)

,

New York, N. Y.

179 E. 3-rd Street,

8101 S. Haiated St„ kampa* 81 fai.
Viename name bu Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigų*! Mtulerijo* kofegi
Ją; Ilgai prak
tikavusi Peni
■Uvanijol h'o*
pitalėse. Pa
sekmingai pitarnauja prie
gimdymo. Due
da rodą viso
kiose ligose !r
kitokiuose „ rei
kaluose
mo
terims ir mer
ginom*.

Pmlkill m M12 S*. Babied SI
M No. MII So. ■alotMl St.
Herai lietuviam* Hnoma* per II
matu kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeri*.
Gydo aitria* ir chroniška* liga*,
Vyrą, motorą ir vaiką, pagal nau
jausia* metode* DE-Bay tr kitokią*
elektros prietaisu*.
Ofisas ir Labaratorljal 1125 W.
18th St., netoli Visk St
VALANDOS: Neo 18-11 plato,
Ir auo 0 iki 8 vėl. vekerei*.
( Dienomis: Canal
8118 arba 857
Telephraaii
Naktimi*: Drexd
951 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St.

G. Kunašauskas

kaip jūsų pačios pieną.
žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo.

AŠrDR.HERZMAN^K
H Basuos

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGA
IR LINKSMĄ GYVENIMĄ DUODA
MA JAM “EAGLE BRAND” TUOJ
KAIP TIK TAVO PIENAS SUSTOJA.

MBS. A. MICHNIEW1CH
AKUŠERKA

DENTISTAS
Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karai* 6—9, Nedėk pagal sutarimo.
8261 So. Haiated St, Chicago, HL

Gydytojai

fr

UhlrurfM

8808 So. Morm Stroel,
/
Chlcafo, m

"■

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susįvesk elektros dratus j savo namą dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteilaamas, jei norite. Mielai
Apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892 Chicago, ūl.

Telefoną*: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIeievi* Deatista*
KTU Bonth Aehleni Ava,
Mrtl 87-I<n| gaivi*

Telephone Van Burėm 294
Bei. 1139 b depeadence Blvd. Chieage

DR. A. A. ROTH
RGSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistą* Moterišką, Vyrišką,
▼ B1KJ IT TlOJ voroniBK^ *i8w

Ofiaaa: 8354 So. Haiated St. Chicage.
Telephone Drovu 9698

NAUJIENOS, ChlcagB, HU

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
Streikieriai saugokitės
provokatoriy.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
1201 W. 22nd SU kerti Leavitt 8L
Telephone Cinai 2551

Valandoai 4 iki G po piet, ir na*
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzemiaavoja Abstrak
tus, ir padirba visakius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygą.
k
, ... ......
»■ ■■■i i. .

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
M Be. La Šalie St. Room 114
Tel. Central 6899
Vakj 812 W. 83rd St„ CKeage
Tai. Y arda 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Jai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 Weat Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted 84.
Tardo 1015. Vai. t 6 iki 9 vak.

Vienintelė skerdyklų darbi
ninkų unija, kurios
vadų
darbininkai turi klausyti yra
taip vadinama “Amalgamated
Meat Cutters and Butcher Workers’ Union unija. Ji karo lai
ku yra daug gera skerdyklų
darbininkams iškovojus.
Jos
rūpesčiu buvo
tada pakelta
darbininkams algos, įvesta as
tuonios darbo valandos dienai
ir žymiai pagerinta darbo sąly
gos. Tai buvo nemažas darbi
ninkams laimėjimas. Bet deja
šito laimėjimo darbininkai ncJ>»***wi AtUVO
išgirsti iŠ jų žodžiai, kad

trti

fnivo iuielaširdingi “valdžios
darbai,“ o ne unijos nuopelnas.
Tiesa tada, kada viso pasaulio
militarinių tautų kardai žvan
gėjo ir pilni upeliai darbininkų
krauju buvo paplūdę, žinoma,
ir valdžia kitaip į darbininkus
žiurėjo. Tada
ir tie patys

' DR. A. MONTVID '
Lietavia Gydytojas Ir Chirurgas
25 Eaat WashingtoB St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.
Talephone Central 8869
1824 W a bangia Are.
, , Valandos! nuo 6 ild 8 vakare 4
Rezidencijos tel. Kedziar7716 ’ *

Dr. Vaitush, ū. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Tai, Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAIi
Lletavia Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avea
Ofise val.i nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
b
■
i..............

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARfiJĄI
1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

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

Palengvins akių įtempimų,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akiu ap
temimo, nervuotumo, skaudamų
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktų, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.
Tel.: Blvd. 9660

PEARLQUEEN
CONCERTINOS

ANTANAS A. OLIS
(Olszewski, Jr.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose tekinuose
Miesto Ofisas:

7 S. Dearborn St., Room 1040
Telefonas: Central 1774

Padarytos 76, 102 ir 102
raktų trieiles.

Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tei.: Hyde Park 3395 |
I........
-. ......... \~4
Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUftKA
Genaralia

Kontraktorta tr
badavotojaa.

Rekomenduojama geriausių muzikų
ir concertinų mokintojų. Gvarantuojam-a vieneriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksime veltui.

GEORGI & VITAK
MUSIC CO,
4639 So. Ashland Avė.,
Chicago.

ŽIEMĄ NEREIKS.

CUcaca

PUSE KAINOS
Išpardavimas

“NAUJIENAS”

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU sesers Marcelės _ Laurinaičiukos po vyru Zubrickienės. Gy
veno Cleveland ir Chicago. Meldžiu
atsišaukti. Jeigu mirus, prašome jos
pažįstamų pranešti.
JOHN LAURINAITIS,
4458 S. Ashland Avė., Chicago, III.
Blvd.: 8990
Aš, Anelė Pranauskiutė iš Viekšnių
miesto, jieškau pusbrolio Stanislovo
Pranasuko, Kauno rėd., Šiaulių apskr.„ Suntekliij dvaro, Viekšnių valsč.
Apie 8 metai gyveno Cambridge,
Ohio, o dabar nežinau kur jisai ran
dasi. Meldžiu atsišaukti.
ANDRIUS RAMANAUSKAS,
4217 Princton Avė.,
Chicago, III.

JIEŠKAU brolio Kazimiero Jurgai
čio. Turėjo farmą Irvias Mich —
Lako Co. Girdėjau, kad farmą par
davė 17 metuose, o pirkėjo pavardė
Masiulis. Girdėtis buvo, buk išvažia
vo i Philadelphia, Pa. Meldžiu at
sišaukti, nes turiu žinių nuo tėvo iš
Lietuvos.
JOHN JURGAITIS,
4217 Pincenton Avė.,
Chicago, III.

JIESKO PARTNERiyr

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas su namu.
Mūrinis namas geroj vietoj, turi buREIKIA VYRŲ ATLIEKA- ;i parduota labai greitai dėl nesvei
mu laiku ar visų laiką. Kiek katos. Atsišaukite į Naujienų ofisų.
vienas vyras turys abelną su- Klauskite No. 508.
gabumų gali lengvai uždirbti
PARDAVIMUI saliunas Cent
nuo $100 iki $500 į mėnesį pardavojant Pirmo Mortgečio 8 ral Manufacturing Districte. Lie
nuošimčio Auksinius Bondsus.
Patyrimas nereikalingas. Gausi tuvių apielinkėj. Pašaukit Nor
te čia patyrimų, kuriuomi už
dirbsite daugiau pinigų nei už mai 5001 arba į Naujienų ofisą
dirbate ir busite neprigulmingi. 506.
Kreipkitės ypatiškai biznio va
landomis, sub. iki 8 vai. vak.
1521 Haddon Avė.
PALATINE
Arti Milwaukee ir Division St.,
Chicago.
RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar
REIKALAUJU
darbininko ūkio atskirai už gerų pasiūlymų. Vėliau
darbui Chicagoje. Gali būti apie 40 sios mados seklyčiai setas, valgomo
metų senas. Atsišaukite šiuo adresu: jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
3344 Emerald Avė.
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubeltava springsa phonographas, su rekor
REIKIA VYRŲ; patyrimas nerei dais ir daimanto adata ir gražiausia
kalingas katrie esate apsipažinę su grojiklis pianas, ukelele pridedama,
žmonėmis ir norite pagerinti savo da modelio 1921 su roliams šepute ir ant
bartinį būvį; alga gera, darbas bus 10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit
užtikrinta, metai aplinkui išaiškins šio bargeno.
dalykus jums lietuviškai. Atsikreip
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
kite Room 1010 10 vai. ryto, 5 vai.
vakare.
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA20 E. Jackson Boulevard.
kandai: 3 komodės, 2 kaurai, 2 misin
FRANCIS C. McCARTY
ginės lovos — viena pilno size, kita
T.ANIJ COMVANY.

VYRŲ

RAKANDAI

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI

NAM1I-ZEMĖ.

įSRENDAVOJfMU!

REIKIA DARBININKy
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MOKYKLOS

MOKINKIS
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Pranešimai

Zukaybė, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

Aš Antanas Pileckas ir
Juozefa Pileckienė, širdin
gai dėkavojame savo gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už malonų ir skait
lingų dalyvavimų laidotuvė
se musų mirusios dukters
Alvyros, kurios kūnas liko
palaidotas Šv. Kazimiero
kapinėse, utarninke, gruo
džio 13 d. Taipgi padėka
graboriui Delniukui už gerų
ir mandagų patarnavimų.
Liekame nubudime

4537 S. Ashland
Av^ Chicago, III.

Tėvas ir Motina Alvyros,
Pileckai.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

r------------------- «----------------------

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Ketvergas, Gruod. 15, 1921

z

Didysis pasaulio karas jau
pasibaigė. Kaimelių šūviai ir
Kadangi žiema jau artinasi,
kardų žvangėjimas pasiliovė.
Viskas aprimo. Valdžios
ir taigi Kleoznkas, 1005 N. Clark
JIEŠKAU partnerį į bučemės
stambieji kapitalistai vėl pasi gat., sumanė pasirūpinti žiemai
juto galingi esu. Jiems * vėl jiloščių. Nusipirkti jį jis netu biznį su $600.00, kuris yra paty
Taigi jis sumanė ręs tame darbe ir gali kalbėti
“pranyko“ reikalas <laryti dar rėjo iš ko.
jį
-kitokiu
bildu
įsigyti.
Jis -pti- vokiškai.
bininkams
“inielašird ingus
vienam jękileti ; lcietų anjęliij pečius šil
tčmijęs, kad Richardui J. Mar
domas, kukninis pečius, kuknios stalas
446
W.
28-th
PI.
darbus“. Tarpe tokių kapitalis
su krėslais, seklyčios setas, vidurinis
tų randasi ir skerdyklų mag kui, 944 Rush gat., ploščius ne
Parduosiu už pusę verčios ir
REIKIA bučerio, nors kiek setas.
labai
reikalingas
jis
jį
nuo
jo
turiu visokių reikalingą krėslų. Ne
natai. Ir jie jau pasijuto, kad
apsipažinusio su darbu, kalban praleiskite šios progos, nes niekur
nelaimėn
jie perdaug tų “mielaširdingų “pasisavino“. Bet
tis lietuviškai, lenkiškai ir an negausite pigiau. Atsišaukite greitu
Markas
tatai
patėmijo
ir
jį
at

laiku, nes noriu išvažiuoti į kitą
daarbų” darbininkams yra su
gliškai.
Kreipkitės:
RENDON
KAMBARYS
VIEmiestą.
teikę. Taigi dabar jau nori sakomybėn patraukė. Teisme ham arba dviems vyrams.
A. RAIŽIUS,
2105 —137-th St.
dalykams
paaiškėjus,
teisėjas
'
822
W. 37th PI.
juos atšaukti. Bet tokiems jų
Indiana
Harbor,
Ind.
Atsišaukite:
Antros
lubos.
darbams darbininkai grieštai Jacobs turtų “lygintojui“ pasa
3309 S. Union Avė.
pasipriešino. Skerdyklų savi kė, kad, girdi, jam šią žiemą
3-čių lubų iš užpakalio.
ninkai pasijuto, kad dar jie nė ploščiaus nereiks, nes jis “pa
ra tiek galingi, kad galėjus vie velys“ jam šeštus menesius, t.
šai vergiją skerdyklose įvesti. y. iki gėlės sužydės savo “šil RENDAI KAMBARYS, DVIEMS PARDAVIMUI grosemė ir
GREIČIAUSIAI
NUPERKAME,
vaikinams, garu šildomas, elektro Dry Goods krautuvė. Parduosiu
Taigi jie dabar sumanė
pir tuose“ namuose gyventi, kur šviesa.
mainome,
parduodame
visose dalyse
greit ir pigiai, nes važiuoju Lie Chicagos. Norinti parduoti, pirkti,
miausiai
slaptai pakrykdyti langų nėra.
Atsišaukite:
mainyti, narna, bučemę, grosemę,
3261 So. Halsted St.,
tuvon.
darbininkų unijas ir paskui su
farmą, lotų, mašinų, saliuną. Turime
3-čios lubos.
skaldyti darbininkų
vienybę. SUSPROGDINO SPAUSTUVĘ. Tel.: Yards. 3861.
4525 S. Fairfield Avė.
pirkėjų ir mainytojų laukiančių.
Kreipkitės
ypatiškai ar laišku:
Kad jie tai daro, tam yra daug
Brighton Parke
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.
faktų, bet dėl vietos stokos aš
8328 S. Halsted St.
Užpereitą naktį susprogdino
N.
W. Cor. 33-rd Place.
čia paduosiu tik kelis.
Rothscbild Colortype CompaPARDAVIMUI PUSĖ
ANT IŠMAINYMO beveik
PEKARNĖS.
Štai vienoje didžiųjų skerdy ny kompanijos spaustuvę, ]>o
BIZNIERIAMS
auksinė
proga
naujas mūrinis namas 4 pagy
4530 So. Honore St.
klų kompanijoje tūlas darbi num. 4075 S. Aberdecn gat.
venimų, visi naujos mados įtai
ninkas, kompanijoms parsida Sako, kad bombą pametė i —ant rendos naujam name dii
štorai
su
beismantu,
stymo
šilu

važiuojantis
symai; mainysiu ant mažesnio
vėlis, pradėjo organizuoti neva automobiliaus
ma,
ant
kampo
10705
—
7
—
9
Minamo arba kokio biznio. Atsišaunaujų darbininkų “unijų“, var žmogus. Žalos padaryta nema
STORAS PARDAVIMUI
kit pas: Szemet & Lucas, 4217
du “Amalgamated Food Indus- žai, bet šiaip nieko nesužeidė. chigan Avė., Tel.: Pullman 2494.
Biznis gerai išdirbtas, vieta Archer Avė.
try.“ Jis šių unijų tverdamas
apgyventa lietuviais, ir tinkan
darbininkams sakė, kad tai bus
ti bizniui. Priežastį pardavimo PARDAVIMUI 912 W. 50th St., ge
viena didelė darbininkų “uni
ra mūrinė, 7 kambarių, stuba; elekt
patirsite ant vietos.
ja”, prie kurios galės visi dar
MOTERŲ
ro šviesa, naujas plumbingas ir nau
jai
iš lauko nralevota. $1,000, likus!
Musų
biznis
—
vyrų
aprčdabininkai prigulėti ir savo reika
lengvoms
išlygoms. Pirkęs gali tuo
lų ir avalinės vyrų, moterų ir jaus kraustytis.
lus pilnai apginti.
Kreipkitės Geo. K.
REIKALINGA ŠEIMYNINES mer
vaikų.
Kreipkitės:
Ir jam pasisekė šių unijų su
Hollingsworth, 8 f?.
Dearborn St.,
Vietos Lietuvių būrelio inicia- gina ar našlė prie namų darbo. Leng
Tel.:
Central
2721.
3354 S. Halsted St.
organizuoti. Bet dabar pasiro tiva, ateinantį sekmadienį, gruo vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
Atsišaukite
dė, kas perviena ji yra ir keno
OREMUS CHEMICAL
džio 18 d., taisomas amžinos at
reikalais rūpinasi.
LABARATORY
minties Julijos žimantienės-že1718
So. Halsted St
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė
Pereitų septintadienį, gruod
maites Gedulių Vakaras liuli
lietuvių apgyventoj vietoj. Biznis iš
žio 11, naujoji “unija“ sušau
dirbtas nuo senai. Priežastis parda
Ilouse teatre, Polk gatvė, prie
vimo
—savininkas važiuoja į Lietuvą.
kė streikuojančius darbininkus
Halsted g.
Parduodu pigiai ir greitai. Atsišauki
į P. J. Zalandausko svetainę,
te:
Moterų ir merginų prie
45 ir S. Hermitage av. Susirin
8537 So. Wallace St.
Pradžia lygiai 8 vai. vak.
kelinių
siuvimo.
Reikia
kime tos “unijos“ viršininkai
PARDAVIMUI du puikus pečiai:
Bus referatas apie žemaitę— mums tuojaus
patyrusių šildomas
visa gerkle ėmė tiesiog versti
ir kukninis; mokėta po
jos
gyvenimų,
jos
darbus,
jos
$175.00,
vartoti
1 mėn. Kukninis ga
šiam darbui:
susirinkusius darbininkus išne
lima
kūrinti
gazu
ir anglimis — par
nuopelnus
Lietuvių raštijoj;
šti protestus prieš Amalgama*
duosiu pigiai. Atsišaukite:
skaitymai
ištraukų
iš
svarbesnių
ANTANAS VERTELKA
ted Meat Cutters and Butcher
MAZGIOTOJŲ,
6319 So. Lawrence St
Workers’ Union“ unijų, už tai ir charakteringesnių jos raštų
SERGERS,
r
..........
1
’----------Be to bus gražus koncer
kam ši iššaukė streikų. Jie su etc.
KIŠENINIŲ,
Pardavimui
puse
saliuno
su
fixtures; maišytų tautų apgyventa vieta.
siriesdami susirinkusiems dar tinis programas, dalyvaujant žy
SIULINIŲ,
Design ir pasisiūti sau
Geras biznis, ant vietos pragyveni
bininkams aiškino, kad “Amal miausiems musų artistams ir
FLY STICHERTŲ,
mas. Rendos tik $21.00, lystas ant 3
drapanas.
metų. Parduosiu už pirmą pasiūly
gamated Meat
Cutters and artistėms.
TOP STICHERTŲ,
mų. Kreipkitės į Naujienas numeriu
Mokiname: patrinų padarymui,
Butcher Workers’ Union“ uni Chicagos lietuvių visuomenė,
KIŠENIŲ KIRPĖJŲ.
509.
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
ja nėra gera, kad ji streikų be abejo, gausiai atsilankys pa
klesos. dienomis Ir vakarais.
PARDAVIMUI saliunas ir restauSpecialia skyrius mokinimui ope
pralaimės, ir kad tiems darbi gerbti savo garbingos rašytojos
Taipgi, galima panaudoti rantas su visais saliuno Ir re stau ran ruoti
siuvama maliną. Maliną va
ninkams, kurie jos klauso
ir žemaitės atmintį.
patyrusias prie mašinos to fixtures. Parduosiu už prieinamą ro augšta elektros spėka, kaip kad
Pardavimo priežastis, per daug kriaučių iapose.
streikuoja skerdyklose nebusią
merginas arba mokintis. kainų.
turiu biznių, arhi jieškau teisingo
darbo niekados ir 11, ir tt.
Kreipkitės:
Master Sewing School
bartenderio. Atsišaukite greitu laiku
SKAITYKIT
IR
PLATINKIT
pirkėjas
arba
barkyperis.
Jai yra biauriausi provoka
HART SCHAFFNER
Principal aa
GEO. M. CHERNAUSKAS,
“
NAUJIENOS
“
JOS
F. KASNICKA
cija, kokios kada nors darbi
& MARK,
1464 Indiana Avė.
190
North
State SL
ninkai galėjo tikėtis! Gi tokių
1922 S. Halsted St.
Kampas
Lake
St
4-fl.
PARDAVIMUI saliunas arba priim
provokacijų dabar yra labai
siu partnerį, nes vienas negaliu apsi
REIKIA MERGINOS AR MO- dirbti Savastis; pianas, baras 5 pooldaug. Taigi darbininkams pa
tables, namas 3 aukštų, 4 pragyveni
P-lša E. KAZLAUSKAITftS
tartina nei mažiausios atydos į Prisirengti protestui prieš Lenkų ters abelnam darbui.
mų,
rendos
$100.00,
rusais
apggyvenLIETUVIŠKA
žiaurumus Vilniuj, Chicagos Centra3641 Douglas Blvad.,
tuos provokatorius neatkreip linių
ta.
Organizacijų susirinkimas jvyks
1341 S. Morgan St.
Lawndale 321
ti, o laikytis vienybės ir klau ketvirtadieny j, gruodžio 15, 8 vai. vak.
Siuvimo ir Kirpimo
syti tiktai savo unijos vadų pa šv. Jurgio parap, svet. antros lubos
PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS
MOKYKLA
No. 5, 32-ra ir Aubum gatv. Susisaliunas,
darąs gerų biznį —fixturea
tarymų streiko reikale. Nes tik rinkiman kviečiami su ingaliojimais
ir cigaretams case; 5 metų lysas, vi
Mokina: kirpti, aluti, pritaikyti Ir
Susivienijimo Ex-Kareivių, A. L. R.
sokių cigarų, cigaretų ir tabako. Taip
r———-------------------- K. Fed. Chicagos Apskričio, Chicagos
desinuoti drabužius moterims ir
VIEŠA PADĖKA.

Vyrams ir vaikinams siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimų vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių
už pusę originalės kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tamistos pinigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną 11d 9 vai. Ned. fld
6 vak.
įsteigta 1992
S. GORDON,
1415 So. Halsted St

. .

BEUIA DARBININKy

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,

skerdyklų magnatai buvo su- taip darydami jie galės pilnai
kalbesni, nes jie nenorėjo, kad streikų laimėti.
1— Darbininkas.
šaly įvyktų kokios nors suiru
tes. Tai ir viskas. Taigi reikia
pasakyti, kad visas tuo laiku RUSŲ “KADETŲ“ lyderis
skerdyklų darbininkų laimėji
‘ CHICAGOJ.
mas buvo unijos pasidarbavi
mo vaisius.
Chicagoj dabar lankosi bu
Gerai yra sakoma, kad lai vęs Bušų Durnos atstovas
ir
kas yra geriausia mokytojas. žymiausias “Kadetų“ partijos
Ir pastudijavę praeities ir da lyderis
prof. P. Miliukovas.
barties įvykius darbininkai ga Kerenskio laiku jis buvo Rusi
lėtų iš jų gerai pasimokyti. Ta jos užsienio reikalų ministeris.
da jiems gal nebeatrodytų, kad Šiandie, 4:30 vai. po pietų jis
karo laiku jų laimėjimas buvo žada
Chicagos
universitete
kokie ten valdžios “mielaširdin (Mandel Hali) skaityti referatų
gi darbai,“ nes jos “geri no tema “Rusija ir Wasbingtono
rai“ linkui darbininkų negalėjo konferencija.“
taip greit persikeisti, bet uni
>■
I
.......
jos nuopelnas. Bet deja, dar
JAM PLOščIAUS ŠIĄ
nevisi tai supranta.

_

Deimantai,

Laikrodžiai,

Lietuvių Tarybos, Chicagos Lietuvių
Darbininkų Tarybos ir L. L. P. Chi
cagos ir apiel. Apskričio atstovai.
Istorinė valanda kviečia mus, bro
liai, vienybėn. Susirinkim ir iškelkim
laetuvos apsigynimo klausimų aukščiaus savo įsitikinimų. Laikinoji Val
dyba,
J. A. Mickeliunas, Pirmininkas
J. K. Enčeris, Raštininkas
Chicagos Lietuvių D. S. Pašalpos
nariai turintieji reikalų pas sekretorių
tegul kreipiasi šiuo adresu: Anton
Lungevicz, 1737 N. Robey st., 3 lubos.
Telef. Humboldt 1097.
,

PRANEŠIMAS.
Antanui Paplauskui yra svarbus
laiškas iš Lietuvos Naujienų Redak
cijoj. 1909—1911 metais jis gyvenęs—
o gal ir dabar tebėra Chicagoj ir bu
vęs kažkokiam® gelžies fabrike “bo
su”. Jei kas ji žinotų, malonėkite pra
nešti.
i

________ VYRŲ________
VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, AMAtninkų ir paprastų darbininkų dirbti
Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125 iki 150 į savaitę. Išmo
kinsime važiuoti ir Taxi biznio. Nuo
latinis darbas. $400 kapitalo reika
linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. Washington St. Room 525.

gi cigaretų laisniai. Galima viską
ncržiurčti.
Kampas 19-os, 1840 So. Halsted St.

V K ARČIAM A PARDAVImui. Priežastį patirsite ant
vietos.
3694 Archer Avė.
PARDAVIMUI
saliunas, visokiu
tautų apgyventa. Parduodame labai
pigiai, todėl, kad greitai norime par
duoti. Vieta nuo senų laikų išdirb
ta.
I
1434 S. Solon Avė. 1
ir 14-th PI.

REIKIA VYRŲ NORINčių mokintis geriausiai ap
mokamo biznio. Čia ne yra
mokslainė, todėl jums nieko
nekainuos koliai mokinsitės. PARDAVIMUI saliunas piGalit dirbti atliekamu laiku giai; lietuvių kolonijoj. Pardar
arba pilnų laiką. Kreipkitės rvimo priežastį patirsite ant vie
tos.
tuojaus.
153 E. 107-th St. ’
70 W. Monroe St.
Roseland, UI.
Room 628
<

vaikams.
Klefioa: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal
sutarimą.

EVELYN ACADEMY OF
GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adaaui SL,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

