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Naujas sukilimas Portugalijoj
Medžioja moteris Kansas’
F

Amerikos kareiviai buvo kariami
ir žudomi Francijoj

Naujas sukilimas Portu
galijoj.
Daug žmonių sužeista mū
šiuose. Naujasis premiėras
pabėgo.

LONDONAS, gruod. 20. —
Iš Paryžiaus pranešama, kad
Portugalijoje prasidėjo naujas
sukilimas. Jis prasidėjo persišaudimu palei Tagus upę. Keli
žmonės liko užmušti mūšiuose.
Ligonbučiai yra pilni sužei-.
stųjų ir mirštančiųjų.
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Žinia priduria, kad premje
ras Cunha Leal, kuris pereitų
savaitę sudarė laikinę ministe
riją, tapo užpultas Cardos kazarmėse ir jis ir jo sekėjai bu
vo priversti bėgti. Premicro li
kimas nežinomas.
(Jau nuo poros mėnesių Por
tugalijoje tęsiasi dideli neramu
mai. Iš vienos pusės veikia
monarchistai, kurie nori atsteigti Portugalijoje monarchijų,
iš kitos pusės — radikalai, ku
rie net grumojų įkūrimu so
vietų
respublikos.
Pereito
spalio mėu. Lisbonoje įvyko di
delis sukilimas, kuriame žuvo
premieras, buvęs ministeris ir
buvęs prezidentas. Nuo to laiko
jau tris ministerijos buvo su
darytos, bet nė viena neįstengė
kiek ilgiau išsilaikyti. Buvo net
kalbų, kad talkininkai nori pa
daryti Portugalijoje interven
cijų, kad tuo budu sustabdžius
Paskelbė naujus rinkimus.
LISBONA,
gruod. 20. —
šiandie išleista dekretų, pasi
rašytų visų Portugalijos kabi
neto ministerių, kuriuo paleid
žiama parlamentų ir pasitaria
ma naujus visuotinus rinki
mus, kurie turės įvykti sausio
8 dienų.
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Medžioja moteris.
14 moterų areštuota Kansase,
dar 46 jieškomos.

»

Korė ir žudė kareivius be
teismo.
Amerikos kareiviai liudija kad
jie matė Francijoj kariant ir
linčiuojant Amerikos karei
vius.

WASHINGTON, gruod. 20.
— Kada senatorius Watson, de
mok ra tas, viešai senate, mete
kaltinimus kad Amerikos ka
reiviai Francijoje buvo karia
mi ir žudomi be jokio teismo,
buvo iškįlęs didelis skandalas.
Armijos viršininkai griežtai
tiems kaltinimams - užginčijo.
Jie tvirtino, kad Francijoje pa
karta tik 11 kareivių, bet juos
pakarta nuteisus karo teismui.
Francijos karo teismas niekad
neteisęs amerikiečių kareivių.
Visas dalykas tapo atiduotas
senato tyrinėjimo komisijai.
Kelios dienos atgal komisija
nnifloin <uivn tvrinėiimus.
Ir
Watsono kaltinimai tapo pa
tvirtinti pačių kareivių.
Pir
miausia Watson perskaitė šim
tus laiškų ir telegramų nuo ka
reivių, kurie Watsono tvirtini
mus parėmė. Jis pristatė ir fo
tografijų, kurios rodė kaban
čius ant kartuvių pakartus Amerikos kareivius. Šiandie gi
prieš komisijų prasidėjo pačių
kareivių liudijimai.
Vienas tų kareivių
pasakė
komisijai, kad jis savo akimis
matė, kaip 12 Amerikos karei
vių. 1O negrų h* ‘2 bailioji liko
pakarti. Vienų jų nuteisė pako-

rmuii Francijos teismas, nors
jis visai nebuvo tardomas.

Ar

ir kiti buvo teisino teisiami, jis
nežino.
Kitas kareivis liudijo, kad jis
matė, kaip oficieriai nulinčiavo du kareiviu. Vienas ka
reivis tapo nulinčiuotas, kad
išgelbėjus oficieriaus garbę, o
kitas už tai, kad atsisakė su
šepečiu šluoti didelį kiemą.
Be to kareiviai už bausmę,
buvo siunčiami frontan be gin
klų ir be gaso maskų. Pats liu
dytojas, už ginčą su pulkinin
ku, buvo pasiųstas į frontų be
gaso maskos ir išbuvo
taip
fronte 63 dienas. Dabar jis
serga nuo užsinuodijimo gasu.
Trečias kareivis liudijo, kad
jis matė, kaip vienas oficierius
nušovė du kareiviu, bet už tų
nebuvo teisiamas.

gruod.
PITTSBURG, Kas
20. — Šiandie areštuota dar 6
moterįs, kurios buk vadovavu
sios moterų žygiuoto, kurioj
tapo uždarytos uninių streiklau
žiu operuojamos kasyklos. To
kiu budu viso areštuota jau
14 moterų.
J- |j
Valdžia betgi dar tuo nesi
tenkina ir išdavė varantus dar
46 moterų areštavimui. Tiki- Kongresas prasidėjo vakar. Jis
mąsi, kad tos moterįs bus are svarstys naują Rusijos ekono
štuotos šią savaitę.
minę politiką.

Rusijos sovietu kongresas.

$

20 socialistų areštuota
Japonijoj.
TOKIO, gruod. 20. — Dau
giau kaip 20 socialistų, vedu
sių agitacijų tarp kareivių, ta
po areštuota armijos stovyklo
je Otsuka. Didesniuose mies
tuose smarkiai skleidžiama radikalinė literatūra.
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“Socialdemokratas”
£

Musų draugu savaitinis lalkraltis
U Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienom

Kaina 5c

sijos prezidentu,
nes jis yra
prezidentu sovietų pildomojo
komiteto, kuris susideda
iš
IWW. nariai nebus dabar
2(X) narių ir kuris būna renka
paliuosuoti.
mas kongrese. Kongrese gi da
lyvauja apie 2,000 narių.
Šiame kongrese Leonas Tro
VVASHINGTON, gruod. 20.
ckis kalbės apie armiją ir ka — Prezidentas Hardingas da
ro reikalus. Leninas gi padarys
bar svarsto apie niekurių polipranešimą apie permainymą
tnių
kalinių
paliuosavimą
Rusijos ekonominės politikos. prieš Kalėdas. Generalinis pro
Kamenev svarstys apie Rusijos
kuroras Daugherty jau įteikęs
badą, o čičerinas raportuos a- j savo raportų apie Debsų ir ki
pie internacionalinius santikius tus kalinius. Manoma, kad pre
ir Rusijos užsieninę
politiką. zidentas paskelbs savo pardoPirmininkas vyriausios ekono nus pėtnyčioj.
minės tarybos, Bogdanov, svar
Tečiaus tapo patirta, kad
stys apie progresą atsteigime
Rusijos industrijos. Atsteigi- prezidentas, veikdamas sulig
inas ūkio taipjau plačiai bus generalinio prokuroro patari
svarstomas.
| mais, visai nemano paskelbti
amnestijos I. W. W. nariams.
Nors delegatai kongrese yra Iš 197 tebesančių kalėjimuose
iš visų Rusijos kraštų, bet jie
politinių kalinių daugelis esu
nėra renkami tiesioginiu budu,
L W. W. nariai, kurių didžiu
bet renkami miestų ar apskri
ma tapusi nuteista už darymų
čių sovietų. Delei to kongrese
sabotažo. Todėl į juos nebus
dalyvaujančių didelė didžiuma
žiūrima taip, kaip į kitus poli
yra komunistai. Todėl nesiti
tinius kalinius, kurie tik žodžiu
kima, kad ten butų didelių ginar raštu priešinosi karui.

Paliuosuosiąs Debsą.

partijos centraliniai organai ir
kongresui teks tik atlikti for
mališkumas: visus tuos 'suta
rimus patvirtinti.

Paballijos ekonominė pa
dėtis gerėja.

Nesusitaiko apie Santungą
Nors dera'masi jau 16 dienų,
bet dar toli iki susitarimo.

VVASHINGTON,

Chinijos apie Šantungą tęsiasi
Bet prekyba su Rusija nevyks jau 16 dienų, bet dar toli yra
ta, rusams laužant sutartį.
iki susitarimo ir dar negalima
numatyti, net, ar jis bus pada
HHLSINGFORSAS, gruod. rytas.
20. — Pėtnyčioj ir subatoj
Dabar svarstoma apie ŠanRevelyj įvykusioj ekonominėj
konferencijoj. Pabalti jos šalįs tungo geležinkelį. Chinija rei
tas geležinkelis
vėl svarstė budus kaip sustip kalauja, kad
be
rinti prekybos sutartį su Rusi butų sugrąžintas Clunijai
ja, pasirašytų Rygoj
pereitų jokių sąlygų. Bet Japonija no
pavasarį. Nors oficialinio pra ri pasilaikyti ant jo kontrolę,
nešimo apie svarstymus nėra paliekant japonus geležinkelio
Japonija siūlė,
išleista, tečiaus yra žinoma, kad viršininkais.
yra daug nusiskundimų ant kad Chinija išpirktų tą gelebolševikų, kurie nepildo sutar
turinti
ties, sulaikydami išmokėjimus, sisakė, nes ji ir taip
suvilk indumi

transportaci

laužydami kontraktus ir šiaip
visokiais budais
trukdydami
reguliariniems biznio ryšiams.
Susisiekimas tarp Suomijos,
Estijos ir Latvijos geležinke
liais veikia geriau, negu kad
buvo net prieš karų. Susisie
kimas tų šalių su Skandinavi
ja ir Vokietija pasiekė
tokį
laipsnį, kuris užtikrina susisie
kimų ir per visų žiemų. Ekono
mines konferencijos nariai iš
reiškė labai optimistines nuo
mones apie visų parubežio šalių ateitį. Tų šalių pinigai kįla, o ir finansinė padėtis žymiai pagerėjo.

Vokietija prašo sumažinti
okupacijos armijas. .
COLOGNE, gruod. 20. —
Komitetas, atstovaujantis dar
bininkų ir industrines organi
zacijas Reino apygardoje, šian
die pasiuntė kablegramą prezi
dentui Hardingui, kurioj sako,
kad talkininkų laikomos toje
apygardoje okupacinės armi
jos yra du syk didesnės už tą
armijų, kurių pati
Vokietija
laikė toje apygardoje prieš ka
rą. Prašoma tad, kad talkinin
kai sumažintų okupacines arini
jas. Kablograma sako,
kad
prašydami tai, Vokietijos žmo
nės nenori naujo karo, bet tik
nori progos atsisteigti nuo ka
ro.

daug

skolų,

mokėti.

kut-ių

ji

negali iš

Ka- dviejų šeimynų, kurios taipjau

lenin, kurį niekurie skaito Ru yra giminėmis.

Francija priėmė Hughes'
projektą.
WASH1NGTON, gruod. 20.
— Francija
šiandie priėmė
Hughes laivyno mažinimo pro
jektų, kuris leidžia Fra nei j ai
turėti 175,000 tonų įtalpos di
džiųjų karinių laivų. Bet priė
musi projektų apie didžiuosius
laivus, ji visgi derėsis apie sub
marinas, kurių ji nori
turėti
tiek, kiek jų turi Anglija. Dėlei
to jai veikiausiai teks smarkiai
susikirsti ir su Anglija.

Iš streiko Omahoj.
Kovos su streiklaužiais, 16
streikierių areštuota.
SO. OMAHA, Neb. (Naujie
nų koresp). — Policija vis la
biau pradeda streikierius perse
kioti, o daugiau ginti streiklau
žius. Skerdyklos gi streiklau
žius gabenasi iš didžiojo mies
to gatvekariais ir juo jx) poli
cijos apsauga suleidžia į sker
dyklas.' Tuos streiklaužius sun
ku prie skerdyklų sustabdyti,
kada juos laiko apsupusi poli
cija, tad dabar prie skerdyklų
viskas kiek aprimo. Bet užtai
veikimas prasidėjo toliau nuo
skerdyklų.

žiams tuo

Švedų 100 kronų .................... $24.92
šveicarų 100 frankų ........ .. $19.50

Vokietijos 100 markių................ 58c

KlLAIPfiDA, lapkr. 16. (El
tos spec. kor.) Lietuvos laivy
nų ištiko nelaimė: žeglinis mo
torinis laivas “Jūratė“
tapo
apie lapkričio 4 d. vėtros iš
mestas į krantų ties Elsihkais,
ir guli keturių pėdų seklume;
prekės buvo perkrautos į kitų
garlaivį. Ekspertai mano, kad

vėl į gilų vandenį
nuvilkti.
“Kastytis“ plaukė prikrautas
prekių į Daniją. Pakeliui lap
kričio 1 d. apniko jį ta
pati
audra. Burės sudrisko ir stie
bai sulužo. “Kastytį” bangos
mėtė apie tris dienas, kajutos
buvo jau vandens prisemtos.
Trečių dienų jurininkai pamatė
krantų ir uostų, bet labai apsi
vylė, supratę, kad tai lenkų uo
stas* Tų valandų
jurininkai
velijo geriau žūti negu patekti
į Lenkų nelaisvę.
Laivo kapitonui pasisekė lai
vą apsukt vėl į jurų. Ketvirtų
dienų jie buvo nuvilkti į Dan
cigo uostų. Prekės tapo kitu
garlaiviu nugabentos savo paskirimo vieton.

prasprukti

rcilcisį leaip nors 'Icitalp olgtis,
pro pikietuotojų ei kad juos įtikinus, jog tik Len

l>u<lti

pasisek

Premjerai tebesitaria.

Tikimųsi, kad konferencija
užsibaigs
pėtnyčioj,
kada
Lloyd George mano išvažiuoti
šventėms į Vali jų.

Nelaimė su Lietuvos
laivynu.

Ūkininkai prieš Lenkiją.

les. Bet gruod. 16 rytų nežinia
kas ant kelių į skerdyklas pri
barsto didelių vinių. Kada au
tomobiliai pradėjo į skerdyk
las važiuoti,
nuo trenksmo
sprogstančių senių negalima bu
vo apsiklausyti. Nors policija
šoko tuoj gatves Šluoti, bet au
tomobiliai visgi tapo sulaikyti.
Dabar streikieriai ketina lai
kyti susirinkimus atskirai pa
LONDONAS, gruod. 20.
gal tautas, nes tikimųsi tuo ge
Premjerai Lloyd George
ir resnio susitvarkymo ir didesnio
Briand šiandie tebetęsia savo susitarimo darbe.
konferenciją apie
Vokietijos
— A. žalpys.
kontribucijų ir kitus panašius
klausimus.

Neoficialiniai pasaikyta, kad
premieras Lloyd George pasiū
lė sušaukti pradžioj sausio pen
kių valstybių konferencijų, ku
rioj dalyvautų Rusijos ir Vo
kietijos atstovai. Tuo
pačiu
laiku ekonominiai ekspertai ap
svarstys pasiūlymus, kurie pa
keltų Anglijos ir Francijos pi
nigus ir pagerintų ateiną Eu
ropos ekonominę padėtį.

Lietuvos žinios

Gruodžio 16 d. anksti rytų
streikieriai sulaikė gatvekarius
su streiklaužiais prie 24 ir Costelar gatvių ir streiklaužius iš
VILNIUS,—t “Gazcta Wilenvaikė. Pribuvusi policija 16
streikierių areštavo. Bet streik ska“ straipsny “Valstiečiai val
laužiai visgi tapo tada sulai- stybės reikalų pakraščiuose“
(“Wlošcianie w obronie Panstwa na Kresach“) paduoda su
Streikieriams pradėjus truk trumpintų Vileikos apskrities
dyti gabenimų
streiklaužių Valtsiečių Sąjungos memorialų
gatvekariais,
tapo sužinota, įteiktų Lenkų Viešųjų Darbų
kad kompanijos pradėjo naudo ministeriui. Memoriale nuro
tis automobiliais
įgabenimui dyta, kad vietiniai ūkininkai
streiklaužių j skerdyklas.
Bė yra labai priešingi Lenkijai,
gančių gi automobilių negali nes jų manymu, Lenkijos val
ma sustabdyti, tad streiklau- džia tai ponų valdžia ir dėl to

Išrodo, kad Japonija skaito
grobiu,
Šantungą savo karo
kuris tik jai vienai priklauso
ir tik sutinka Chiniją priimti
į “partnerystę“, jei Chinija ge
rai už tų užmokės.

MASKVA,
gruod. 20. —
šiandie čia prasideda devintas
visos Rusijos sovietų kongresas. Jo dienotvarkyj yra daug
PINIGU KURSAS.
svarbių klausimų, kuriuos jis
Vakar, gruod. 20 d., užsienio piniturės apsvarstyti, arba bent iš
S kaina, perkant jų ne mažiau kaip
klausyti apie juos pranešimų.
25.0*00 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:
Svarbiausiu klausimu bus svar
Anglijos, 1 svaras sterllngų....$4,21
stymas pasekmių,! kokių davė
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 frankų...... .. ..... $7.79
Rusijai nauja ekonomine poli
Danijos 100 kronų _____ $20.90
tika, kuri už mete komunizmų
Finų 100 murkiu ................... $1.99
Francijos 100 frankų ........... $8.08
į užpečkį. Taipjau daug domės
WYNNE, Ark., gruod. 20.—
Italijos 100 lirų ...:............... $4.58
jų
bus atkreipta į badų Rusijoje, Du žmonės liko užmušti,
Lietuvos 100 auksinų ............... 58c
Lenkų 100 markių.......................8c
kuris grūmoja išžudymu milio- tarpe viena moteris, ir tris sun
Norvegų 100 kronų ........... $15.92
nų rusų.
kiai sužeisti muštynėse tarp
Olandų 100 guldenų .............. 835.5^
Kongrese .pirmininkaus

No. 297

Sereda, Gruodžio-Deccmber 21 d., 1921

Pritaria Rusijos šelpimui.

WASHINGTON, gruod. 20.
— Atstovų buto priimtas bilius, paskiriantis 20,000,000
Rusijos šelpimui, vakar tapo
prielankiai raportuotas senato
komiteto, kuris pataria jį pri
imti. Jis rekomendavo jį pri
imti be jokių priedų. Bus rū
pinamus!, kad senatas tuojaus

Anglijos armija Airijoj
pasiliks.
QUEENSTOWN, gruod. 20.
— Šiandie
turėjo prasidėti
evakavimas Anglijos kareivių
iš Airijos. Bet evakavimas takad Anglijos kareiviai tol ne
bus evakuojami iš Airijos, kol
Airijos parlamentas nebus ra
tifikavęs padarytosios taikos su
tarties su Anglija.
SKAITYKIT IR PLATINK1T

kija galės duot jiems ramų ir
gerų gyvenimų. Bet kų mato
ūkininkai: dvarininkai naikina
miškus, o apskrities atstatymui

dar nepristatė 48,400 mr. mal
kų, parduodami miškus žy
dams ir spekuliantams.
Pav.
Gečevičius pardavė už 105,000,000 markių, Koziol Poklevskis už 20,(XX),000 mk. ir p. Kra
kovas l,(X)0 dešimtinių miško.
Miškai ne tik naikinami, bet ir
daroma žiaurus parceliavimas
ir kareivių
kolonizavimas.
Nors lenkų elementų koloniza
vimas ir labai reikalingai pa
kraščiuose, bet vis dėl to vieli
niai gyventojai yra tam labai
priešingi. Reikia su tuo skaity
tis ir vietiniems mažažemiams
ką nors duoti. Prie to dar prisi
deda dvarininkų skubus dvaių
ir miškų pardavimas. Varšu
vos valdžia turi kuo veikiau
pataisyti vietos ekonominius ir
politinius santykius, nes rinki
mai į Seimų gali atnešti visai
neapskaitomų vaisių. “Tikimės,
kad vietinių gyventojų psichi
kos patraukimui Lenkijos nau
dai, musų pastebėjimai nepasi
liks be pasekmių ir bus pada
ryta atatinkami įsakymai, kad
patraukus vietos
gyventojus
prie Lenkijos...

<■

23 žmonės prigėrė.
HELSINFORSAS, gruod. 20.
— 23 žmonės prigėrė, kada ru
sų ledų laužytojas paskandino
laivav Saarcmaa.
• 11 angliakasių sužeista.

TAYLORVILLE, gruod. 20.
— Keltuvas su 12 angliakasių
nutruko ir nukrito 50Q pėdų į
kasyklą. 11 žmonių liko sun
kiai sužeista. Tai įvyko Kincald kasykloj.

NAUJIENŲ
Pinigu Siuntimo Sky

nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet.

rius atdaras kasdien

EX 7 RA!
Pinigai bus Lietuvoj
ant Naujų Metų
Šiandien Naujienos nieko neims už kablegramas
nuo visų tų, kurie siųs lygiai arba po 5,000 arba
po 10,000 auksinų. Išsiųstieji šiandien pinigai
per Kablegramas pasieks Lietuvos Banko dar
šioj savaitėje, taip kad Bankas suskubs išmokėti
pinigus dar prieš Naujus Metus ar ant Naujų
Metų. Nėra kitokio budo pinigus pristatyti ant
Naujų Metų Lietuvoje, kaip tik siunčiant per
Naujienų Kablegramą. Pinigai pasiuntimui per
kablegramas priimami kaip naujame Naujienų
ofise ant Brigdeporto, 3210 So. Halsted st., taip
ir vyriausiame ofise, 1739 So. Halsted st., šian
dien iki 8:30 vai. vakare.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, davęs ge
riausią patarnavimą pinigų siuntime Lietuvon,
susilaukė plačiausios lietuvių paramos ne tik
Chicagoje, bet ir visoj Amerikoj, o taipgi pilniausio užsitikėjimo iš pusės didžiausių Lietuvos
bankų, šiandien Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius atsidarė naują ofisą, kuriame suteiks patar
navimą visiems Bridgeporto ir pietinės dalies
lietuviams. Visus maloniai kviečiame atsilankyti
j naują Naujienų ofisą ir naudoties jo patarna
vimu.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
VYRIAUSIAS OFISAS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
BRIGEPORTO OFISAS
3210 S. Halsted St.,

!'l

Chicago, UI.
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Gyvenimo pabrangimas
Lietuvoj.

KALĖDŲ
LINKĖJIMAI
Širdingai linkime lietuviams, sa
vo kostumeriams ir draugams
kuo linksmiausių Kalėdų.

CENTRAL
MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 Wrat 35-th Street
Atsiveskite savo vaikučius parodyti
“Santa Claus”, katverge, pėtnyčioj ir
sųbatoj, šią savaitę.

BANKAS IR JO
DIREKTORIAI
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo
atstovėjimą vietoj savo ypatiskais dalykais šiame
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis finasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuomi, ką banko viršininkai užtikriną: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą, i
Jus nepadarysite klaidos pavesdami sa\o pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad \eidžiate.
->

The Stock Yards Savings

BANK!

4162 So. Halsted Street,
Chicago, Illinois.
Yra narių

Chicago Clearing Uouse
Associacijos.

MILDA TEATRAS

Kaunas, lapkr. 8. (“N-nų” koresp.). Pastaruoju laiku sąry
šy su Vokiečių markes puoli
mu, o gal dar ir dėl savotiškos
spekuliantų-šmugelninkų politi
kos, Lietuvoj labai pabrango
reikalingiausioj i pragyvenimui
daiktai. Kuikurių pačių reika
lingiausių prekių kainos pašoko
daugiau negu dvigubai. Toks
nepaprastas kainų kilimas labai
pasunkino bėdnuomenes — dar
bininkų ir be to jau nebelengvų
būvį. Del to darbininkai yra
labai susirūpinę ir visur žodžiu
ir spaudoje kelia savo balsą, kad
išradus budus tam pašėlusiam
kainų kilimui užkirsti kelią. Čia
pareiga valdžios pažaboti go
džius šmugelninkus-spekuliantus, kurie naudodamies įvai
riais bėgamojo momento kri
zinis bei politinėmis perversmemis gūdžiai sugeba prisikišti sau
kišenius pinigų, nežiūrint kad
tuo jie milionams darbo žmonių
gamina pražūtį.
—Kauno Darbininkas.

3140 South Halsted St
: ______ - ĮVAIRUMAI:

ADVOKATAS

■=

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AflcnlurA
VIENYBE

Lietuvon ir iš Lietuvos

jų į Lietuvą ir is Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

LAIVAKORTES

(Musų korespondento)

Pasaulio proletariatas beko
vodamas dėl geresnės savo at
eities, susilaukė sunkiausių lai
kų. Rusijoje, kaip žinia, var
guomene miršta badu; sunki
darbininkų padėtis Lenkuose ir
kitur. Musų Lietuvoje buvo dar
kiek geriau, bet dabar ir pas
mus sparčiais žingsniais eina
blogyn. Musų kaimynėje Latvi
joje, lig šiol buvo sunki pa
dėtis, betgi dabar dar labiau
pablogėjo. Vakar, lapkr., 7, ga
vau nuo savo draugo ainatnuiko laišką iš Liepojaus, kuria
me tarp kito šiaip rašo:

“Nelinksma, kad esame pri
versti gyventi Latvijoje. Ne
gana kad čia viskas labai bran
gu, dar latviai svetimų valsty
bių čia gyvenančius piliečius,
apkrovė nepaprastais mokes
niais. l’ž pradinę mokyklą rei
kia mokėti per metus 1,500
rub., ir už teisę gyventi Lat
vijoje. nuo 11 metų amžiaus ir
gi reikia mokėti po 1,500 rub.
metams.”

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St,
Chicago
I .
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IR B SS
Pinigus siunčia į Lietuvą
Ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

'
S SS
"VIENYBĖ”
EINA DUKART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias Iš
Lietuvos ir visur ir turi
juokų skyrių

”TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.

LIETUVOJE ........... 4.50

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

Vienas Šeras $10
SS B SS
Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti višokių knygų.
Reikalaukite platesnių
formacijų apie viską, rašykito mums laiškus, reikalaukito musų piniginio
kurso' ir knygą katalogo.

LITHUflNIflN
VIENYBE FTIBL Go
193 Graibi St.
Brooklun, N. y.
Kur vienybė,
Ten galybė,

■

Valandom 9 iki 6 kasdiena
Vakarais. Utar . Ket ir Sub ik>
Ned iki ,1 po pietų

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS
PATARIMUS

DUODA /TEISIŲ

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Veda

visokias

bylas,

visuose

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

89 Bo. La Baile St Room BM
Tel. Central 6891
Taku 812 W. 83rd
L’Kcage
TaL Yards 4681.

S.

BANES

t

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rector Building
79 Weat Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2569
Rez. 3214 S. Halsted St.
Tards 1015. Vai.: 6 iki 9 rak.

Tel, Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Asldand Avea
Ofise valu nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
Rando! ph 3899

MAURICE J. GOLAN
Ree. 1102 S. Ashland B! vi
Seeley 3670

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

ANTANASGREDUėKA
Genoralis

Kontraktortoa tr
budavotojas.

Columbia Talking Mašinos
ir rekordai.

2209 W. 22-nd St.

«'•

Td floulevaid
flouleva.d 611 gj 4Tel

Phone Boulovard 6301

r

THE HANKAN JEWELRY 00.

809
W. 35th
Stlrtl
, arti
"..........
«■ S.

JŠ.'į

Namų Tel.: Hyde Tark 3395

2

Sekamus naujus rekordus turime
rankų:
E4716—Laiškas nuo Barbutės
E4914—Pulkim ant kelių.
E7025—Noriu Miego
E4795—Liūdnas gyvenimas
E3188—Ant kalno karklai siūbavo
E4915—Jėzau Kristau maloniausis

Iloal l'.stale, pHhkolOb,
, lųMirbįBi

“VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Pilniausis pasirinkimas daimantų, laikrodėlių, jubilierių ir t.t.
Dabar yra laikas pagalvot, kokis daiktas savo mylimai ypatai ge
riau tiktų ir dabar, kol yra iš ko pasirinkti. Mes tikrai suteiksime
gerų tavorų už teisingų kainų. Parsisiųsdinome vienokio dai- ,
manto, kurį parduodame 25% pigiau, nei kas kitas.

Cash arba ant išmokėjimų

FABIONAS Ir MiCKIEVICZ, Ved.
Geriausia siuntimas jįjpii’gų.
laivakortes, paspirtai ir 11, j
t

teismuose. Ekzeminavoja Abotraktus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgežiaus ant lengvų iilygą.

Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus/ir tt.

H

ĘUROPEAN ĄMERICAN RUREAU

2201 W. 22nd St., kerti Leavtti Si.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 ild 6 po piet, ir nue
7 iki 9 vakare.

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.

P

i

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

Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu;

“Užsisakykit Case & Martino,
Mince ir Pumpkinų Pajų atei=
nančioms šventėms”

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaninAoą ir
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

CG NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuypš.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortčs pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
* buvo keliavęs Lietuvon *ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku,
o taip-jku duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune,-arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.

Miesto ofisas i
127 N. Dearborn SU Room 1111-13
Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6

bvhtios nkys linksma* veidaf
nurodo sveikatai stavi naudojam
lengvai veikianti NATURE’SLAV\
I.AX yra visų gero tyro sakymu
25c mėlynas baksas gvaranf

= ĮŽANGA: =========

Laiškas iš Latvijos.

KALĖDOMS

K. GUGI5

PANEDĖLIAIS: — “Dancing Contest”;
SEREDOMS: — “Singing and Hat Contest”;
PĖTNYČIOMS: — “Bazaar”.
Utaminkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.
Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.

Kauno komendantas išleido
aštrų įsakymą, kuriame už kė
limą prekėms kainų grąsoma už
daryti prasikaltusių jų krautu
ves ir uždarymu koncentraci
niuose liogeriuosc ir t.t.
Kaunietis.

Laiško iš Liepojaus auto
rius, su tikslu apsigyventi sa
vo gimtajam krašte, buvo at
keliavęs Lietuvon, bet nesura
dęs sau buto vėl sugrįžo j Lie
poj ų. — Kauno darbininkas.

Sereda, Gruodžio 21, 1921

NAUJIENOS.
Chicago,
III.
...........................
"I
......... .
............

Budavojame ir toknaie.

1401 W. 47th St,

SERGANTI VYRAI.

Už visai mažas lėšas, suteikiama g
eriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėjo, todėl, gali būt gera ~
!x fir~ xtainistai.*
vieta
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pustės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fyzišką tvirtumų.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimus
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS’.
Ačiū gydytojui už
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį
išgydymą’*.
leidimą nuo Illinois Valstijos.
35 South Dearborn St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
IN STEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Chlcara

PUSE KAINOS
Išpardavimas

*1 ■■ I.

Circlot pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. Sizes34to48,
Namo Hygienic-Faahion Institute
120 E. 16 St. Now York., Dep’t M.

Vyrams ir vaikinant siutai ir overkotai $20, $25 ir $80, dabar po $10,
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinavvs, rainkotų ir kelinių
už pusę originalės kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tamistos pinigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. ild
6 vak.
įsteigta 1982
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

>erėda, Gruodžio 21,1921

PINIGAI BUS LIETUVOJ
ANT NAUJŲ METU
Taip Greit Pasiusti Galima Tiktai
Per Naujienų Kablegramą
Šiandien Naujienų išsiųstos Kablegramos bus
Kaune dar prieš nedelių, o pinigai bus pagal ju išmokėti ant
Naujų Metu ar prieš Naujus Metus, Kas siųs po 5000 ar po 10,000
auksinu lygiai, tie užsimokės tik už auksinus, o KABLEGRAMOS
PASIUNTIMAS BUS DYKAI.
(Kitokiomis sumomis siunčiant už kablegramą reikia mokėti po $6.50, bet už šitokių sumų kablegramas
Naujienos ims tiktai po $2.00 nuo kablegramos.)

Nėra kitokio budo pristatyti pinigus Lietuvoje? prieš Naujus Metus, kaip tik
siunčiant per Kablegramas.

Nėra kitos įstaigos, kuri duotų taip rūpestingų, teisingų patarnavimų kaip
II
Naujienų Pinigu Siuntimo
Skyrius

Dabar paskutine proga pasiųsti pinigus per Naujienas
kad jie butų išmokėti Lietuvoje dar prįeš Naujus
Metus, šiandien paskutine diena.
VISUOMET SIŲSKITE PINIGUS PER NAUJIENAS

Du Ofisu Chicagoje

VYRIAUSIAS OFISAS
1739 So. Halsted St.

Telefonas Roosevelt 8500

Chicago, III,

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 9663

Chicago, III.

Q>
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NAUJIENOS, Chlcaffo, m.

NAUJIENOS
The Llthuaniau Daily Neiri

Ptibliahed Daily lacepti Sunday by
thl Uthuaniaa Kewi Pub. Lo., Ine.
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ginklavimosi naštą. .0 kitą
syk ji buvo uoliausia pro
greso ir žmoniškumo gynė
ja.

%*

1739 80. HALSTED ST.» Pabaltės kraštai ir
CHICAGO, ILLINOIS. Rusija.
La. Jalephona Ro o sarai t 85Qfl
Naujosios
respublikos,
kurios įsikūrė Baltjurio sri
tyje, tolyn užmezga vis ar
Subscription Rateal
timesnius santykius tarp sa
1.00 per year in Canada.
.00 per year outaide of Chlcaga.
vęs. Pirma jos tarėsi apie
i. 00 per year in Chicago,
8c. per copy.
,,
suderinimą savo užsienių
Entered aa Second C laša Matter politikos, o dabar jau ėmė
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., nndar the act of svarstyti, kaip geriaus sutai
March 2nd, 1879.
kius ir savo ekonominius
Naujienos eina kasdien, Išskiriant reikalus.
aodil dienius. Leidžia Naujienų Ben
Kartu su tuo apsireiškia
droji, 1739 So. Halsted St, Chicago,
UL — Telefonas i Roosevelt 86ML
tose respublikose vis aiškes
nis palinkimas užmegsti
Užsimokėjimo Kaina]
draugiškus ryšius su Rusija.
Chicagoje — paštui
|8.00 Nežiūrint to,
kad Rusiją
Metams
» i « ,
, 4.50
Pusei metų
,
2.25 šiandie valdo bolševikai, ku
Trims mėnesiams . . . ....
, 1.75 rie stipriai keikia “buožių”
, 1.00
Vienam mėnesiui >
valdžias ir kurių tos valdžios
Chicagoje — per nešiotojas]
03 taip pat labai nekenčia, —
Viena kopija - , , ,
18
Savaitei
,
76 vis dėlto ir Lietuvos valdžia,
Mėnesiui ,
L
,
sa Valstijose m Chicago], ir Latvijos, ir Estonijos ir
|7.00 Suomijos, per savo užsienių
Metama
,
t j t i <
< 4.00 reikalų ministerius, nutarė
Pusei metų
, ¥, 2.00
Trims mėnesiams
■ «
1.50 gaivinti prekybą su Rusija
Dviem mėnesiams
>■ —
— .75
Vienam mėnesiui , ■
ir gyventi su ja, kaip su ge
Lietuvon ir kitur užsieniuose]
ru kaimynu.
(Atpigintai
Metams
r r n
Kaip viena, taip ir antra
Pusei metų
-.
■ —« 4.50
Trims mėnesiams .
2.25 augščiaus pažymėtųjų ten
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymo.
dencijų yra vertos to, kad
darbininkai kiek galėdami
remtų jas. Draugiški san
Vėl Franci\a.
tykiai tarpe Pabaltės res
Washingtono
konferen publikų ir tarpe Rusijos su
cijoje Francijai tenka lošti stiprins jas visas ir padės
ypatingą rolę. Kada ėjo joms atsispirti prieš apsi
bendros
diskusijos apie ginklavusį francuzų-lenkų
ginklavimosi apribavimą, tai imperializmą.
Praneijos
premjeras,
Eriand, pareiškė, kad Francija negalinti mažinti savo

Koperacijos Anglijoj

armiją, kadangi jai gresiąs

pavojus iš Vokietijos. Ačiū
tokiai Briand’o pozicijai,
konferencija nutarė visai ne
svarstyti klausimo apie nu
siginklavimą sausumoje.
Dabar Francija ir vėl “pa
sižymėjo”. Kada stambiau
siosios jurų galybės — Bri
tanija, Jungtinės Valstijos
ir Japonija — jau susitaikė
dėl apribavimo karinių lai
vynų, ji staigu pranešė; kad
ji negalinti apseiti be dide
lių karinių laivų ir turinti
įsitaisyti ne mažesnį laivy
ną, kaip Japonija.
Francija, vadinasi, nori
būti galinga ir sausumoje ir
jurose. Ji visas savo viltis
deda ant ginkluotos jiegos
ir stoja skersai kelio kiek
vienam bandymui palengvin
ti žmonijai
nepakeliamą

Žiūrint mano žvilgsniu ir
palyginant su paskaidos budais
Amerikoje didžiausia Anglijos
krautuvinio
judėjimo stoka
yra nepakankamas naujovinio
skelbimo ir išlavinto pardavi
nėjimo įvertinimas.
Aš tik-ką kalbėjau apie įgim
tą koperatinės paskaidos ekonominguiną, kuriam nereika
lingas brangiai
apmokamas
pardavimų hipnotizuotojas ir
begalo išpustas pasigyrimais re
klamoje. Bet faktas pasilieka
faktu, kad spauda buvo sėk
mingai panaudojama kuo auk
ščiausiai
išplėtoj paskaidoj
tarnybai pagerinti ir išlaidoms
sumažinti. Išmintingas skelbi
mas kokiu nors viešumo budu
suteikia tų žinių, kurios var
totojui reikalingos apsiskaity
mui su pirkimu, suteikia di
desnį pasitenkinimą, ar dides
nį ekoiiomingumą, ar abudu,
negu pardavėjo teikiamieji gy
vu žodžiu ir kurios paduoda
ma taip, kad jos pirkėją pri
traukia. Šitos rųšies skelbimas
yra pats reikalingiausias daik
tas naujovinei prekybai. O kur
skelbimas sustoja, ten išlavin
to pardavėjo darbas praside
da. Koperatinėj ]>askaidoj yra
baisiai didelis laukas skelbimų
rašytojui ir pardavėjui, kurie
atsistoja į vartotojo vietą ir
parduoda taip, kaip vartotojas
nori.
Turint atatinkamas prekes,
kainas ir krautuvės ištaisymą,
šitos rųšies teisingų žinių skel
bimas ir teisingas pardavinė
jimas ne tik pagerins patarna
vimą vartotojui, o ir padidins
prekybos apštį iki tokio laip
snio, kad jis žymiai sumažins
paskaidos lėšų nuošimtį, šitas
sumažėjimas yra būtinas, jei
norima, kad koperatinė krautu
vė turėtų pasisekimą ir augtų
taip, kaip turėtų augti.
Dabartiniu pertaisymo laiku
yra gana koperatinių krautu
vių, kur verteivybos išlaidoms
prekybos būdų.
Vienas daly skaitoma penkiolika nuošimčių
kas yra aiškus, kad ideale ko- nuo pardavimų, ar daugiau.
peratinė krautuve, priklausanti Taip daro Londono draugijos,

yra puikus trobesiai, ir nema
ža turi kepyklų, dėžinių liejyk
lų ir kitų gamyklų. Tos įstai
gos kaip ir didieji koperatines
didmeninės draugijos trobesiai
Mančestery ir kituose didinenybės centruose negali neduo
ti apsilankiusiam įspūdžio, kad
šitas judėjimas bus ir pasiliks.
Bet kaip tas yra, kad šita
pažymi darbo žmonių užsiemyl>a mažne nuolatai per dau
giau kaip penkiasdešimt metų
augo ir per paskutinę dešimtį
dvigubai padidėjo? Kaip šitie
darbo žmonės, nesi mokinę pre
kybos ir ypatingai be jokio pri
tyrimo kapitalistinėj prekyboj,
galėjo sukurti tokį didelį, pai
nų ir tvirtą kurinį?
Aš manau, kad viena to
priežastimi yra tas, jog koperatine prekių paskaida yra sa
vo budu, ar bent galimumu
mažiaus atsieinanti negu peliti
ne paskaida.
Ankštai su šita susijungia
kita priežastis to, kad paprąstieji vyrai ir moterys koperatinėj prekyboj gali lenktyniuo
ti su išgudrėjusiais kapitalisti
nėj prekyboj. Tąja priežastimi
yra tas, kad gudriausieji iš
gudriųjų yra apmokami tam,
kad kreivu budu vertus žmo
nes pirkti prekes, kuomet savutarpio prekyboj nariai turi
parduoti vieni kitiems be par
davėjų gabumo. Tai yra, koperatinis judėjimas gali ir tu
ri apsieiti be didelio įkalbinė
jimo žodžiu, ar raštu.
Bet tas neišaiškina viso par
davinėjimo klausimo, kaip aš
jį kad matau. Aš manau, kad
prekybos budai taip atsimai
nė, jog dabartiniams ir busi
miems reikalavimams neuž
tenka to vedimo, kurio lig šiol
pakako pasisekimui ir augiui
užtikrinti.
Mano supratimu koperatinio
judėjimo ateitis Anglijoj pri
klauso nuo ne per ilgiausiai
atidedamo priėmimo geresnių

Nei vienas akylas teniytojas tikrųjų

koperatinihkų

draugi kurios po susivienijimui

koperuotės jai, nors ji gali perduoti pre damos 120,000 narių, yra di
dideliu posiekiu ir paskutinio kes iš gamintojo vartotojui pi džiausia
draugija Anglijoje.
laiko augiu Anglijoj, išski giau negu tai gali padarjįi gu Kad šita išlaidų kaina yra di
riant šito judėjimo kritikus, driausia eilinių krautuvių ben deliu trukdymu, tai tas aišku,
kurie turi pigius, nudėvėtus iš drovė, ar prekybinis kunigaik atsimenant, kad daugelis dauaiškinimus jų didumui.
štis, negali to padaryti igno gelypių krautuvių (eilinių krau
Kopė ratinių krautuvių drau ruodama tuos patogumus pre tuvių) verčias su dešimčia
gijų narių skaičius siekia apie kybos baduose, kurie pasiekta nuošimčių išlaidų ir mažiaus.
18,000,000. Tik-ką padarytas paskutiniais dviem, ar trinti Kainoms ir prekybai puolant
Anglijos, Valijos ir Škotijos deši ni t mečiais.
išlaidos dar labinus padidėja
gyventojų suskaitymas parodo
Daugialypės krautuves, ar koperatinių darbininkų amatigyventojų
esant 42,767,550 eilinės
krautuvės, vedamos iičms unijoms reikalavimus
prieš 40,831,396 1911 m. Per moksliškais budais, pradedant statant. Kiek man žinoma, ši
tų laiką koperatyvių draugijų pasirinkimu vietos krautuvei tos unijos reikalauja didesnių
narių skaičius išaugo iš 2,- ir baigiant įdėjimu įtaisų, nu algų ir geresnių darbo sąlygų
760,531 į 4,559,311, kuris drau sprendimu kur kiekvienas daik negu yra gaunamos unijų ka
ge su jų šeimynomis sudaro tas turi būti laikomas, kaip pitalistinėse krautuvėse, pasi
daugiau kaip du penktdalius jis turi būti išdėtas, kaip tu remdamos tuo, kad 'koperatigyventojų skaičiaus trijose sa ri būti apsieinama su pirkėjais nis judėjimas stengiasi pagel
lose. Vienos koperatinės did- ir tt. Jei planas yra sėkmin bėti algapelniui. Dalykas yra
menų draugijos prekyba per gas vienoj krautuvėj, tai jis tame, kad darbininkai užmir
nai .metais išnešė daugiau kaip panaudojama kiekvienoj kitoj, šta, kad jie yra ne tik darbi
$500,000,000.
kur tokios pat sąlygos yra. ninkai, o ir vartotojai. Mano
Didele
smulkmeniškųjų Niekas nepaliekama nepadary nuomone čia gali būti tik vie
draugijų dalis turi savo nuo tu, kas patrauktų pirkėją, pa nas vaistas, būtent, reikalau
savas triobas krautuvėms ir didintų pardavinėjimo apštį, ar jant, kad pardavinėtojai ir ki
magazinams, (kurių daugumas sumažintų išlaidų nuošimtį.
ti krautuvės darbininkai savo
negali

nesistebėti

...........

sio per dvidešimt keturias valandas Nelės Dulinaitės, arba Editos Eustaitės galvoj.
Petras dirbo sunkų darbą, ji sakė, o tie
dičkiai pasinaudojo juomi, retkarčiais numesda
mi jam ant alaus, patys gi suvydami sau tur
tus iš jo atneštos jiems žinios. Magivnė palei
do katę iš maišo Lakmano dalyke; tikrai jie
darė pinigus, didelius pinigus, iš visų kitų da
UPTON SINCLAIR’O
lykų. Petrui reikia pačiam ant kojų atsistot,
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
gauti tikruosius pinigus ir patapti vienu did
žiųjų vyrų. Petras turi faktus, pažįsta žmones;
(Tęsinys)
jis matė Guberio byloj kaip fabrikacijos daro
*•
I
ma; dabar jis turi pasidaryti vieną sau, pasi
XL
daryti tokią, kuri apsimoka. Apvalyti šalį nuo
ETRAS taip įsidrąsino dėl Neles pagyrimų Raudonųjų yra priedermė; bet kodėl su tuo
ir jos pripasakojimo apie jo svarbą, kad drauge nepaėmus ir pinigų?
jis nėjo pas Magivnę antru kartu jo rugonių
Nelė praleido visą naktį bemėgindama iš
klausytis dėl Lakmano dalyko. Jam pakyrėjo
jau;
Magivnci
nepatinkąs jo darbas,
tai rinkti tinkamą žmogų. .Ji apsistojo ant seno
tegul jis pats pabūva Raudonuoju. Petras Akermano, bankininko. Akermanas buvo bai
vaikščiojo gatvėmis visą dieną ir dalį nak siai turtingas; jį vadino finansiniu Amerikos
ties įsi mąstęs apie Nelę ir pilnas džiaugsmo Miesto karaliumi. Taip pat jis buvo senas ir
Nelė žinojo, kad jis yra l>ailus; dabar jis sirgo
dcl jos pusiau duotų jam pažadų.
Ant rytojaus jiedu susitiko parke. Niekas lovoje, o kada žmogus serga, tai jis dar bai
jų nesekė ir jie rado užuočią vietą; Nelė leido lesnis. Petrui reikėjo tik susekti kokį bombinį
jam save pabučiuoti kelis kartus ir tarp buč sąmokslą priešu senį Akermaną. Jis galėjo pa
kių ji papasakojo jam baisų planą. Petras buvo kalbėti apie tai kaikuriems savo Raudoniesiems,
manęs apie save, kad jis yra šioks toks klasti- gal jie susidomėtų juomi, o gal jis galėtų su
ninkas, bet jo įkainojimas savęs pavirto į nie taisyti kokius laiškus, kurie neva butų atrasti
kus akyvaizdoje puikaus sugalvojimo, susirpu- pas juos, ir paslėpti dinamito jų kambariuose.

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

P

turė

išsilavinimu ir užsidegimu tiek kelių derektorium dei išstaty
pagerėtų ir tiek sėkmingiau tųjų raikaiavimų, vienok dery
pardavinėtų, jog net jiems bos buvo be pasekmių, nes Geaukštesnes algas mokant jų pa t Icžinkelių

Valdyba sutikdama

tarnavimas nebūtų brangesnis duoti reikalaujamų atostogų,
už patarnavimą varžytininkų medicinos pagelbą ir padidinti
krautuvėse.

Krautuvės,

žino algas tik po Naujų metų, nes

dabar visiems tiems pagerini
mams valstybės ižde nesą lošų. Darbininkai gi laikėsi savo
reikalavimų ir tęsė savo pra
dėtąjį streiką. Jiems buvo
liepta baigti streiką ir stoti
prie darbo, bet jie nestojo. Di
rektorius įsakė sustreikavu
sius Kauno dirbtuvių darbi
ninkus skaityti pasiliuosavusiais nuo darbo ir nuo 12 lap
kričio pasiūlyta išmokėt jiems
algas su pilnu atsiskaitymu.
Darbininkai imti atsiskaitymą
nesutiko ir reikalavo užmokė
ti tik algą be atsiskaitymo.
Pirmadienį, lapkričio 14 d.,
4 vai. po pietų plačiųjų gele
žinkelių centralinėse dirbtuvė
se įvyko streikininkų susirin
kimas, kurs irgi pasibaigė be
jokių rezultatų. Ndšrinkus su
sirinkimo pirmininko, pirmi
ninkavo dirbtuvių viršininkas
inžinierius Čiurlis. Pradėjęs su
sirinkimą Čiurlis norėjo kalbė
ti lietuviškai, bet kadangi dar
bininkai daugumoje yra sulen
kėję, tai pareikalavo kalbėti
rusiškai. Busiškai ir kalbėjo.
Čiurlis visų pirma pranešė dar
bininkams, kad gelžkelių val
dyba sutikusi išmokėti algas ir
be atsiskaitymo, sutinkanti
duot dvisavaitines atostogas, pd
Naujų metų galėsią jau pra
dėti ir naudotis; medicinos pagelba irgi tegalėsianti būti sutvaikyta tik po Naujų mctQ,
nes tuo tarpu nesą tam lėšų.
Algų padidinti taippat dabar
esą negalima dėl stokos finan
sų, ir pakėlimas algų busiąs
galimas tik po Naujų metų,
padidinus kainą geležinkelių
bilietams, bagažui ir tt. Esą
jis peržiūrėjęs visų darbininkų
sąrašus ir paaiškėję, kad di

ma, atsineša į darbininkų uni
jas draugingai; pav., Koperati
nė Didmenų Draugija reika
lauja, kad darbininkai pri
klausytų unijoms. Bet reikia
surasti būdas, kad vis didėjan
čiomis išlaidomis nepakenkus
judėjimo augiui.
Be kitų sunkenybių yra tas,
kad, turi būt karo sekinėje,
vartotojai nariai visur stato
reikalavimus didesnio patarna
vimo iš krautuves. Nemoka
mas pristatymas sparčiai auga
ir kai-kur užsisakymai yra su
renkami po narių namus, o pa
skui daiktai pristatoma be ap
mokėjimo už pristatymą ir dar
prisieina didesnes išlaidos da
ryti pinigus išrenkant su pri
statymu. Vienos palyginti ma
žos krautuvės vedėjas pasako
jo man, kad padidėjo palinki
mas reikalauti menkus pirki
nius atsiųsti ir kad prisiėjo
pirkti aštuoni nauji automobi
liai šitam patarnavimui aprū
pinti. Tas pats vedėjas pasa
kojo man, kad apie dvi krau
tuvės šakos tapo įkurta ir ve
dama ne dėlto, kad jos apsi
moka, o dėlto, kad patenkinus
tų apylinkių narius.
Draugija Leedsc per metus
daro apyvartos sumoje $25,000,600 su 7VŽ nuošimčių iš
laidoms; ji pristatymo klausi
mą išsprendžia taip, kaip jis
reikia išspręsti, paskalydama
po 1 peną už pristatymą vieno
pirkinio iš antraeilinių savo
krautuvių, o iš didžiosios departamentinės krautuvės 3 pe
nus; vedėjas sako, kad šitas
paskaitymas pilnai padengia
pristatymo išlaidas.
— (E. P. Harris.)

džiuma
darbininkų
uždirbą
per mėnesį virš 1000 auksinų,

Kas Dedasi
Lietuvoj

o mažuma mažiau 1000 auks.,
taigi tiems,
kurie nenupelno
1(XM) auksinų, busią pridėta lig

Geležinkelių dirbtuvių
darbininku streikas
(Musų korespondento)

KAUNAS, lapkr. 19. — An
tradienį lapkričio 8, sustreika
vo Kauno plačiųjų geležinke
lių dirbtuvės, garvežių depo ir
siaurųjų geležinkelių dirbtuve.
Sustreikavusieji išstatė šiuos
reikalavimus: Padidinti algas
ant 200%; duoti nemokamą
gydytojo pagelbą kaip patiems
darbininkams taip ir jų šeimy
noms; ištarnavusiems metus
darbininkams duoti kasmet po
dvi savaiti apmokamų atosto
gų; leisti steigti geležinkeliečių
profesines sąjungas; streikuo
jančių asmens nopaliečiamybė;
užmokėti už streiko laiką.
Tą pačią dieną darbininkų
delegatai derėjosi su Geležin

Nereikia nei pasakoti, kad susekus tokį sąmok
slą kiltų baisus trukšmas; bankininkas išgirstų
apie jį ir apie Petro vaidmenį kaipo jo susekėją ir abejonės nėra, kad jis Uctrui atsimokėtų.
Gal jis Petrą pasilaikytų kaipo slaptą agentą
apsaugoti jį nuo Raudonųjų, lokiu budu Pet
ras prieitų prie tikrųjų pinigų ir vietoj tarna
vus Gofei su Magivnc, jis pats galėtų juos nu
sisamdyti.
Jei Petras butų pats vienas, ar jis išdrįstų
šitaip svajoti? Ar jis niurklys, menkas žmogu
tis, savo paties baimių ir tuštybių auka? Kaip
ten nebūtų, Petras nebuvo pats vienas; jis tu
rėjo Nelę ir reikėjo, kad jis pasirodytų Nelei
kaipo pramuštagalvis drąsuolis. Taip kaip ir
senaisiais laikais Džindžambos Bažnyčioj, kur
Petrui reikėjo turėti lig valiai pinigų, norint Ne
lę nuo kito paveržti. Todėl jis pasakė, — gerai;
jis vykinsiąs tą planą. (Ir jis pradėjo kalbėti su
Nele apie visokius asmenis, kuriuos jis galės
panaudoti.
Greičiausiai galėjo tikti Petrikas Makormikas> “Makas” savo rustum veidu ir tyliais
slaptingais papročiai? geriausiai tiko Petro suopročiui apie dinamitiitinką. “Makas” taipgi bu
vo asmeninis Petro priešas; “Makas” buvo tikką pagrįžęs iš; žibalo sėmyklyno ir peikė Petrą,
leisdamas kalbas apie jį įvairiose radikalų gru
pėse. “Makas” buvo pavojingiausias Raudonasis

1000 dar prieš Naujus motus.
čiurlis pabrėžė, kad neduo
dama priedų ne todėl, kad ne
norima, bet tik dcl to, kad ne
išgalįs valstybės iždas, nes jei
ir prižadėtų, tai vis vii^Ai ne
galėtų tų žadėjimų išpildyti.
Todėl skaitantis su valstybes
padėties sunkumais, kvietė dar
bininkus greičiau baigti streiką.
Tačiau sustreikavusieji, pa
darę aštrių išmetinėjimų vald
žios adresu, išsiskirstė nieko
nenusprendę, pareikšdami, kad
streiką likviduoti tegalįs tik
streiko komitetas.
Antradienį, lapkričio 15, dar
bininkams išmokėjo algas, o
ant rytojaus streikininkai pa
galios pradėjo dirbti. Jiems
nuo lapkr. 16 š. m. pakelta al
gos: mažiau gaunantiems 25%,
gi daugiau gaunantiems 20l/j
ir užmokės už streiko laiką.
Leista kurti ir profesinės są

jungos. Streiikas pasibaigė ra
miai, areštų neįvyko.

Reikia pažymėti, kad provin
cijoj Šiaulių, Radviliškio ir Vir-

baliaus geležinkelių dirbtuvių
darbininkai nestreikavo, nors
jų padėties sąlygos prie dabar

tinės brangenybės dar sunkes
nes, nes jų mažesnės algos ne
gu kauniškių.
— Geležinkelietis.
KAMAJAI.

Salų apylinkės darbininkai,
neturėdami savo organizacijos,
susispietė Kamajų Prof. Są
jungoje. Dvarininkam Sajun| ga ramybės nedavė.
Plrintiau jie bandė palenki; darbi
ninkus savo pusėn geruoju,
bet šie glostyti nesidavė. Dvarininkų pastangomis Sąjungai
liko uždaryta. — A. Jaraitis.
(S-d.)

Iš Gyvenimo Aidų
Br. Miškinis.

i

Dalužė sunki,
Godelų ilga
Laimingas buki
Jeigu tau vilgo
Skausmo blakstieną
Ašara žvaina
Naktį ir dieną...
Į lauką žiuri—
Regi arėją —
Aria akėja,
Bet ką jis turi?...
Rankas pūslėtas!...
Laukus nusėtus
Tie paveldėja,
Kurie nesėja...
O džiaugkis, broli,
Matant varguolį
Amžių prislėgtą.
Vargužio kieto
Ranka galinga
Ir gedulinga!...

Naįiusk arėjau —
Buki laimingas;
Nors badas vargas —
Tikėk rytojuj,
Gal atneš laimę
Tau vargšui kaime
Auštančio i-yto

Nuo Duosnų krašto...
Aušrai nušvitus,
Saulužei tekant,
Aidams paplitus,
Giružei šnekant—
O, broli brangus!
Nubusk — išvysi
Žėrinčius langus,
Raudonus stogus...
Saulėtai tviksi —
Tai bus vėliavos,
Jos plevėsavos
Senoj gadynėj
Vargšo bakūžęj
Tamsioj lindynėj.
Daug pranašavo,
Brolau, laimužę,
Auštant aušružę...
Jos plevėsavo...
(Iš “S-d”)

L.S.S. Reikalai
LSS. Balsavimo Blankos.

Visoms LSS. Kuopoms liko
tari> jų visų! Jis tikrai turi būti vienu dinami- išsiuntinėtos Balsavimo Blan
tininkų!
kos LSS. viršininkų 1922 me
Kitu galėjo būti Džovas Angelas, kurį Pet tams.
Tos blankos išsiuntinėtos
ras neseniai susitiko Ados Rutaitčs “Lygos pri
verstinei kareivybai priešintis” susirinkime. gruodžio 16. Jei kuri Kuopa
Žmonės juokus darydavo iš šito vyro pavardės, dėl kurių nors priežasčių ne
nes jis atitiko jai savo šviesiomis mėlynomis gautų tų blankų, malonės •mai|
akimis, kurios tarytum atėjo iš dangaus, savo parašyti, pasiųsiu antru kartu.
šviesiais auksiniais plaukais ir net priminimu Blankų pasiunčiau tik po vie
duobių veiduose. Bet Džovui pravėrus burną, tuo- ną egzempliorių; Kuopos pas
jaus pamatei, kad jis yra angelas iš apatinių kra save lai palieka nuorašus.
Norėčiau, kad draugai, Kuo
štų. Jis buvo drąsiausis ir smarkiausis Raudona
sis, su kokiu Petrui teko kada susieiti. Jis juo pų sekretoriai sukviestų savoj
kės iš Ados Rutaitčs ir jos sentimentalingo li- Kuopų paprastus arba nepa
teratiitio atsinešimo į prievartinio kareivių šau prastus susirinkimus ir nubal
kimo dalyką. Jis sakė, kad reikia ne eilėraščiai suotų LSS. Viršininkus 1922
rašyti ir rezoliucijos leisti; reikia ne tokių vy metams. Laiką grąžinimo blan
rų, kurie atsisakytų į uniformas įsivilkti, o lo kų pažymėjau Gruodžio 31,
kių, kurie paimtų jiems paduotus šautuvus ir 1921. Manau, kad draugai,
patys pratintus,.p atatinkamam laikui atėjus, pa Kuopų sekretoriai, pasistengs
naudotų juos
lu^psilip, Ą£itavihiąsi;|0br- urnai sukviesti Kftopų susirin
ganizavimas yį-a
dliiktjš Savo vielėj, bet kimus ir balsavimą atliksimo
dabar, valdžiai išdrįsus šaukti darbininku^ ir va dar šiais metais.
Draugiškai
ryti j uos* armijoj, radikalų darbuotei reikalingi
A. Zymontas, LSS. Sekr.
aktingi vyrai.
1739 S. Halsted St„ Cltieago.
{(Bus daugiau)'
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Laiškas iš Peru

Argentiną, j čili, į Peru darbo
ir uždarbio j ieškodami, bet at
važiavę baisiai vargsta ir badu
CALLAO, XII. 5.
šių metų liepos 26 dieną iš stimpa.
— Kazys Marčiulionis.
keliavau iš Jungtinių Valstijų
į Peru respubliką, Pietų Ame ----------------- %...... —■
SUGAVO GERUS PAUK
rikoj. Po ilgos kelionės žėgŠČIUS.
liniu laivu atvykome į miestą
Callao. O tai buvo lapkričio
Andai policija suareštavo tris
trečią dieną. Čia pa mačiau to
kią šalį, kokios dar nebuvau automobilių plėšikus, kurie vė
matęs nei girdėjęs. Išlipęs iš liau jai prisipažino esą pavogę
žeglinio laivo nuėjau į miestą tris dešimtis automobilių (tapasidairyti. Man pasirodė, kad
aš atsidūriau kokiame didelia
me kalėjime: ant žėdno kalu
(Pagarsinimas)
lio ir vidury bloko stovi po
NOEL BANKO REIKALAI
licija su ilgom buožėm, o ant
buožės galo gabalas švino.
šį metą Noel State Bank ren
Kiek pagyvenus man teko su gia tikrą Kalėdų pobūdį, geres
žinoti, kad Peru respublikos nėms pasekmėms, ir smagumo
tokiu valdžia: žmonės sunkiai savo biznyj.
dirba visą dieną už vieną solą
“Senas įprotis” Kūčios bus lai
(arti pusės dolerio), o jei no koma subatoj, gruod. 24 d. 1921
ri pavalgyti geresnius pietus l>o 5 valandai vakare. Didelė Ka
tai kaštuoja trys solai. Darbo lėdų eglė ten bus gražiai papuoš
klesos žmonės nuplyšę, nudri ta ir apšviesta. Tinkamos do
skę, o kita klesa — ponybė — vanos bus dalinamos, ir gali būt
šilkuose ir aukse paskendę. gera prakalbėlė laikyta ant to
Didžiausia verguvė, kokios aš vakaro temos. Noel State Ban
niekados nebuvau matęs. Gir kas apielinkės įstaigą. Yra pa
doj au Lietuvoj seniukus pasa žymėtina linksma žmogaus inte
kojant apie tai, kaip kitados resams, kuris gyvena jo apielenkų ponai kankino ir vargi linkėj, ar yra kostumeriu ar ne,
no darbo žmones, baudžiau yra kviečiatni atsilankyti. Kale-

Linksmu Kalėdų

Visiems
Tamista esate kviečia
mas dalyvauti musų Kalė
diniame pokylyj, gruodžio
24 d., 1921, po 5 vai. vak.

BANK FOR ALL THE PEOPLE
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ninkas; tai taip Peru respubli dtj poki'lis prasidės 5 valandą.

4

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS
8288 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir ChinugM
28 E«t VVashingtoa S>.
Valandos: nuo 19 iki 12 ryta
Telephone Centrai 8862
1824 Wab»nsla Are,
Valandos i nua 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tai. Kodzia 7716

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis skaus
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei
kenčiate tuos blogumus, arba turit
simptomus — ilgai nelaukite, bet
tuojaus prašalinkite,.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į
vidurius ir trynimui
P O L O

SAPDMENTOL
STIPRI ALCHOLINĖ SMETONA

taip stebėtinai veikia, kad urnai P^'
šalina visokį skausmą nuo persidirbimo ir nuovargio muskulų, sustingimą
sąnarių girkštelėjimo skausmų, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuns
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina uz puodų
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental,
neimkit substitutų. Jei negaištumėt

^DR.HERZMAII^

MRS. A. MICHNIEWICĘ
AKUŠERKA

3161 S. Halsted St., kampas 81 gal
M SUSUOS
Persikui
8413 Se. Ualsted 84. f Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
»o No. 8818 So. Halatod 84.
Baigusi Aku
Itorai Hotuvianui tlnemas p«r U
te rijos kolegi
nMtu kaipo patyręs gydyt*jas, shL
ją; ilgai prak
Ir akulerb.
tikavusi Peno
Uyd« aitrias ir chroniškas U/aa,
vyrų, motorų ir vaikų, paffal aaa■ilvanijoe hoe
jaualaA metodas X-Ray ir kitokias
pitalis*. Pa
elektros prietaisu*.
sekmingai pa
Ofisas ir Labaratorijai IBI* W. į
tarnauja prie
18th St., notoŪ I* lak St.
VALANDOSi Nao 18—18
gimdymo. Duo
Ii
6 iki 8 vai. vakarais.
da rodą viso
Dienomis: Caaal
kiose ligose ir
8110 arba 857
kitokiuose rei
Naktlmisi Drevei
kainose
mo
»56 - Drever U8C
terims
ir
mer

GYVENIMAS: 8313 8. Haiated 84.
VALi 8—19 ryto ir 8—9 vai. rak.
ginome.

s-

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

—>

■

T. Pullman 548C

A.SHUSHO
AKUSERAA

DR. A. R. BLUMENTHAl
Akiu Specialistas
4649 S. Ashland Ava,
Kamąas tfth St.

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

Dienoms, 3 ryto Iki 9 yak,

DR. CHARLES SEGAL *

Ned. 10 Iki 12

Fraktlkaoja 15 metai
O$Baa

Tel. Boulevard MSI

4729 So. Ashland
1 labo*
Chicago, IlliBuU,

ten gauti, rašykit mums prisiunciant
koj vargina ir išnaudoja dar
Specialistas džiovos
pinigus iškalno.
bininkus, o labiausiai tai di
Moteriiki, Vyriiki Ir
Noeb. State Banko dalininkai
Polo
Chemical
Co.
dieji Amerikos milijonieriai. gaus reguliarį ketvirtadalį divi
Vaiki Lift2824
W.
Chicago
Avė.
Jie siunčia čia pinigus ir stei dendų 2% ir ekstra dividendą
OFISO VALANDOS!
9 BHOADW
NEVV YORK N.V ____ .
Chicago,
III.
Nuo
16
Ud 12 vai. ryto, nuo 2 iki
gia visokius fabrikus, kurių 2% gruodžio 31, 1921.
6
vaL
pe
plot ir nuo 7 iki 8:86 vai.
Tiesi kekonė i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplaukų)
darbams
gauna
pigiausių
dar

vakaro.
Nedlliomis nuo 16 vai.
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
yalandos
ryto iki 1 vai. pe pila,
bininkų. Porą savaičių atgal
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavonj Idant mu
Telefoaaa Drevei 2880
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Admįral linijos laivu atvežė
Padarysime 500 namu linksmais
Į PILIAVĄ.
čia penkiasdešimt milijonų do
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostų (Koridorų) ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportų; jokių vizų ne reikia.
lerių visokiems darbams pra
DR. S. BIEŽIS
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka maišų reguliariško
dėti, tuo tarpu kaip pačiose
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
X-Spinduliai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
Jungtinėse Valstijose milijonai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S
ESTONTA ....... Sausio 11
A
ESTONIA ....... Vas. 22
darbininkų be darbo bastosi ir
Leavitt St. Tel. Ganai 6222.
L1TUANIA....... Vasario 1
L1THUANIA .... Kovo 15
Rezidencija
3114 W. 42nd SŪ
vargą skurdą kenčia. Ameri
Tel.
Lafayette
4988.
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Hali fakso ir Canadoe
kos laivai veža ir veža med
\al.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
žius ir lentas čionai, nes mat
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
sako, kad statys čia milžiniš
kus dokus ir šipjardus. Laivai
ToL Auetin 787
su medžiais ateina čia iš SeaDR. MARTA
Nupirks didelį Phonographų
ttlės, iš Tacomos, iš Aberdee; 1922 modelio, kuris grajina
DOWIATT~SASS.
no, iš Port lando ir iš San
visokio išdirbimo rekordus,
Kątik ragr|š*
sugrįš » Californijes
Californijos Ir
Franciscos.
su raštišku GVARANTAVIvU tęs save praktikavimą pe No.
Čia aš norėčiau perspėti be
MU ant 10 metų. Šių phono1208 W. Harrisoa 8L
Padarytos 76, 102 ir 102 tuvius, kad jie ne važiuotų
Tiktai $25 graphų reguliarė kaina nuo
Valandos i 8—11 kasdieną ir 8—8
raktu trieilės.
dirbti ant amerikoniškų šipų,
vakare liskiriant BodUdleniee.
$100 iki $200
ypatingai ant žeglinių šipų. Bai
Tik $42
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.
siai sunku, negali išlaikyt. Val
■flU-Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno irr-| TĮ||
gymas biaurių bjauriausias, o
Vfl I III bdaty, taipgi dainianto adata su kiekvienu y f*
ir to menkai teduoda, o dirb
1
phonographų. Ateikite pas mus ir mes ’
*
ti reikia aršiau negu katorgoj.
parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
Kai užeina audra, tai verčia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. TUSU

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

1900 So. Halsted St
Tel. Canai 2118
Ofise valandos: nuo 18 ryte Dd
8 vakare.
Residendja: 2811 W. 63rd 8L
Tel. Prospect 3466

Ateiki mus dirbtuves brenčių

PEARL QUEEN
CONCERTINOS

Dr. Maurice Kahn

Reikalingi akiniai.

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

Rekomenuuojama geriausių muzikų
ir concertinų mokintojų. Gvarantuoianra vieneriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksime veltui.

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

GEORGI & VIIAK
MUSIC CO.
4639 So. Ashland Ave.,
Chicago.

Lietuviška Aptieka
J MolakaiJskas R. Ph

žieminės numažintos kainos galėję
Aptiekorius ir savininkas
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
3149 S. Morgan St., Kampas 32th ir ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
Morgan St., Dr. G. M. GIaser name. delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
Tel. Yards 1826
rankamai, moderniško laivo.

V^R
edStarLine
New York į Hamburgą, Libavų,

Pamėginkite naujo.

Su užregiatruotn valabaftenkHafiur. Valai,
1'ftUutu Biure.

Naujumo mčlyuamn pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus uJinuAančios ypatybes Siame vaiate idčtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvepalo.
Ruffles yra iaoal paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir guriau
siai ypatai.

ALCOHOl 40,4

.SIOPSDANDRUfF
moMorrs, ‘4-,.
HfAfj HY-SCAIP

U.UAURIANT IlAfR
OLS

F.ADiRICHTER&CO
,U ' "f 11
I MAC,'.Bi Ag 4
BROOKLYN
.
N£W YORK,

Aptiekose
parsiduoda
p o 65c.arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusime
per paktų
tiesiog iŠ
labora
torijos.

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų

INKARO

vaisbaženklis.

Danzigų
S'amland (tik 3-čia klesa) Sausio 21
Nevv York iki Plymouth’o, Cherbourg’o ir Antverpo
Zęeland .............................. Gruod. 24
Finland) ............................ Gruod. 31
Lapiniu!) ................................ Sausio 7
Croonland)
Sausio 21

American Line
Ncw

York

iki Plymouth’o,

bourg’o, Brunsbuttel,,

Cher-

Mongo’ia) .........
(Sausio 12
Minnekahda) ........................... Sausio 26

Haverford, ................................ Vas. 9

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

Kojų šutimas
yra liga KALĖDŲ DOVANOS

New York į Hamburgą

INTERNA l ONAL MERCANTILE MARINE CO.,
1,300,000 tonų

išgydo kojas
nuo iutiino

Chicago: F. C. Brown, West. I’ass.

Manager. 14 North Dearbom St.

ORKESTRĄ—BENĄ I
•
Parūpina visokiems
reikalams

J. BALAKM
1414 So. 4Mh CoMrt
Cicero, Ilk
Tel. Cicero 2811

Gausite nusipirkti visose
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė

site greit gauti tai rašykite iš
dirbę jams adresu: ’

UID7 So. Morgu* SL,
Chicago, III.
i VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakar*.
!«UI H EUIMMNI8 ■!■■■■■■■

Ofiso Tel. Blvd. 7820
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
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

4631 So. Ashand Avė.
Tel.i Yards 994

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
isas •
3149 S. Morgan St., keitė 32 St.
F
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

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

1 —y

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

Suvedame dratus ir sudedame fixtures j 6
kambarių namų už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbų visuomet gvarantuojame.
Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viskų namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1711 West 47th St

Gydai be gyduolių ir be operaciją
3347 'Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tol.: Canai 279

Canai 267
Naktinis T*L Canai 1118

DR. C. K. KLIAUGA

DR. P. Z. ZALATORIS

DENTISTAS
1821 Be. Halsted 8t„ Cklearo, III.
kampa* 18th Si.
Valandos i 9—12 ryte ir 1—3 yak.
Phono Canai 267
h........................... -i............... 9
m./

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud A p*
piet 6 iki 9 vakar*.
NedUlomis nu* 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St,
Kampai 18 ir Halsted St

Telefonas Pullman 866

-n

....................... ....................................... .............................................. -

-■■■■......................

DR. P. P. ZALLYS
Lietavye Dentistae
108D1 So. Michigan AvM Roeoland.
Valandos: 8 ryt* iki 12 dieną
N«o 1 po pietą iki 3 vakar*.

Telephone Yards 5834

Tel.: Yards 413

DR. P. G. WIEGNER

Tarpe Herraitage ir Paulina.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto Ir nuo 7 iki 9 v. vak.

Kojol

DR. M, STDPNICKI

DR. M. S'TAPULIONIS

1020 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Telephone Yards 5032

Main Salesroom Factory Brandi

Hamburgą ir

Danzigą.
Visa kelionė vandeniu į Lenkiją
Manchuria) .................. (Gruodžio 29

120 laivų

šio, o kai nuslopina, tai meta
nuo šipo į vandenį. Nuo laivo,
kur aš važiavau, tai du įinetė į vandenį. Daug lietuvių va
žiuoja į Pietų Ameriką — į

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

□

■■■
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Venėrališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

Specialistas ūgy tggj „ėsk1*“ »*— - •™1DR. J W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistini

1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:80 P. M,
Telephone: Carai 464

Ofisas
6100 S. Ashland Avė.

ant viršaus Banko
Val.s 1—2:38 ir 6:30—8:80 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805
■

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Susivesk elektros dratus i aavo namų dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
tpkainavimų suteikiame.

n:... ■'.i

—-ssssEssssssm

Tel. Boulevard 2166
Telephone Boulevard 5052

Dr. A.DENTISTAS
Juozaitis
'
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va

karais 6—9. Ned«l. pagal sutarimo.

8261 So. Halsted St., Chicago, DL

[MMMMMNMHMMnMBUUI

STREIKAS UŽBAIGTAS

^■gggss^""

Telefonas i Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS
Uetnvis Dantistas

Bingo! Chemical Co.,

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

1712 Soath Ashland Avs^

2816 So. Michigan Avė.
Chicago, III.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

arti 47-toi gaivi*

DnAJLKARALIUS
Gydytoju ii Chlrurjai
VALANDOS: 9—12 rytą
2—9 Vakaro.
3803 So. Morgam Stroot^
Cklcage, BL
Tfflaphon* Van Burtui 294
Ites. 1189 Indepandence Blvd. Chlcagą

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3864 So. Halsted St Chkag*.
T*lephon* Drov*r 9698
Valandos*. 10—11 ryto; 2—8 t>* jplnt,
7—4 yak.
N*diiiomis 13—43 dMOBi

NAUJIENOS,
Chicago, UI.
................................. '--I I ■■—■II ■*'!■'‘2 L' L1"... ..

Sereda, Gruodžio 21, 1921

Zolpis ir M. Zolpienė.
katoriams už akių užbėgti ir RUBSIUVIŲ STREIKIERIŲ
Tikimės, kad visuomenė ne
DERYBOS PAIRO.
jiems neduoti darbininkų vie
atsisakys šiam reikalui aukoti,
nybę suskaldyti ir tokiu budu
Užvakar vedamos
moterų
kiek kas galėdamas.
NORIU pirkti čeverykų taisymo
streiką pakrikdyti. Ant galo sa
BRIGHTON PARK.
rūbų streikuojančių darbinin
šapą
su ta išlyga, kad mane darbą
M. Žalpiene, Sekr. išmokintų.
kė, kad dabar yra svarbiausis
Praneškite laišku.
kų delegatų derybos su darb
J. JANULIONIS,
streikierių momentas ir ragino
Pereitą septintadfenį, gruod
daviais pairo, kada unijos de
1739 S. Halsted St.,
darbininkus dar daugiau vieny legatai atsisakė pavesti produk žio 18, įvyko D. L. K. Keis
Chicago, III.
bes laikytis ir daug energingiau cijos normos klausimą išsprę tučio Kliubo priešmetinis susi
BARGENAS
veikti, kąd pagreitinus strei sti urbi (racijai. Tečiaus darb rinkimas. Jį atidarė pirm. J. Meldžiame apielinkės draugijų ne Parduodu grosernę
ir bučemę labai
ko gala su pilnu darbininkų daviai sutiko derybas atnaujin K. Malela. Buvo skaityta pe rengti vakarų sausio 14, 1922, nes geroj vietoj. Nauji fixtures, geras
tą dieną West Pullmano Lietuviškas stakas. Kaina $1,400.00.
laimė į imu.
reito
susirinkimo
tarimai,
ku

Pašelpinis Kliubas rengia vakarą.
537 —154-th PI.,
ti, jeigiųsu tuo unijos delegatai
Gi P. Grigaitis savo turinin sutiks.
rie
liko
vienbalsiai
priimti.
Po
Harvey, III.
Belo jie pasakė, kad
goj ir aiškioj kalboj kaip ant
to sekė valdybos pranešimai.
VELTUI $30.00
Vakar lygiai vienų valandų1 delno darbininkams išdėstė kas jau sutinka mokėti darbinin Svarbiausias jų, tai pasiunti
Paauksuoti
laikrodėliai su puikiau
ir
po pietų įvyko du skaitlingi darbininkams yra svarbiausia kams pereitų metų algas
siais
21
-akmenimi
retežėliu vy
mas Rusijos badaujantiems JIEŠKAU Vinco Ascilos Mariampo- rams ar moterims. ir
pačias
darbo
sųPagarsinimui
sa
sugrąžinti
tas
skerdyklų darbininkų susirin’ šiame streike laimėti, ar laikižmonėms $67, kurių $50 bu lės apskičio, Šilavoto kaimo. Aš esu vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,ką-tik atvažiavus iš Lietuvos, turiu 000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
kimai; vienas Columbia
Hali1 nai kelių centų pakėlimas al
vo
pereitame
susirinkime
nu

svarbų
reikalą nuo namiškių. Meldžiu nių žinių kreipkitės į katalogą išsių
Kiek vėliau darbdaviai suSvetainėje (48-tos ir S. Pauli gos, ar susiorganizavimas į ga
atsišaukti:
tarta paaukoti iš iždo ir $17
sime aplaikę 12c stampom-s.
AUGUSTĖ GERULAITIS
na gg). ir kitas prie Wood ir lingų darbininkų unijų ir laips liks su viskuo, tik darbinin- suaukavo nariai. Toliau sekė
PEARL TRAIDING CO.,
2211 W. 21st St.,
Chicago, III.
kams
reikia
tvirtos
vienybės
Box 122,
48-tos gg. (svetainės vardo ne- niškai gerinti darbo sąlygas ir
valdybos
sekamam
metui
rin

189
Perai
St.,
New York, N. Y.
laikytis ir darbdaviams nesi
JIEŠKAU savo tėvo Julijono Tasužinojau.).
kelti algų. Išaiškino skerdyk- duoti suveržiot. Nes tik tokiu kimas. Ji likosi išrinkta ta pa mošauskio,
Kauno rėd., Šiaulių apsk.,
Abejuose susirinkimuose bu- darbininkų unijos istorijų
Pavandenio
parap. Nesenai gyveno
ir
PARDUOLU grosernę už pusę kai
budu darbininkai gali laimėti ti, t. y. panaujinta senoji val Chicago, 111. 4507 South Fereld Avė. nos.
Verta $4,000, parduosiu už $2,ku- praeity darbininkų nesuprati
streiką taip, kaip ištikimųjų pri dyba. Tikimasi, kad kaip pirm. (gal Farrell avė.?), bet dabar neži 000 arba m. lysas ant metų ir pu
rie nuodugnai išaiškino dabar mų ir nesistengimų suprasti or
J. K. Malela, taip ir visa nau nau kur randasi. Meldžiu paties, ar sės. Rendos $40 už Storą ir 3 šei
valėtų.
kas žino pranešti antrašu. Kau mynos gali gyventi. Randasi ant
tinio streiko priežastis, jo įvy- ganizacijų svarbos ir jų reikš
jai perrinkta valdyba stengsis ba
no rėd., Šiaulių apskr., Tryškių paš Bridgeporto. Atsišaukite
kius, stovį ir kokiu bildu strei- mės. Priminė, kad keletas me
ir ateinančiais metais taip tas, Juozas Tamošauskas.
3255 S. Halsted St.
JUOZO ČESNAVIČIAUS
kieriai gali jį pilnai laimėti.
tų atgal darbininkai visai neti
stropiai pasidarbuoti kliubo ge JIEŠKAU Antano Badaukio, kuris
BYLA SU ŠUKALSKIU.
klesos saliunas pardavi
Žymiausių kalbėtojų galima kromis akimis žiurėjo į unijas
rovei, kaip kad jinai darbavo pirmiau gyveno Cicero. Girdėjau, muiPIRMOS
iš
priežasties
negalėjimo varyt
kad mano vyro laiškas randasi pas jį.
pažymėti tarptautinės skerdyk ir jeigu kartais, kaip tai įvyk Vakar Harrisono gatvės nuo si šiais metais.
biznį,
esu
užsiinteresavęs
kitu biz
Meldžiu prisiųsti ar priduoti po antra
lų unijos sekretorių Lane ir davo karo laiku,
niu
tad
Šį
parduosiu
pigiai.
5 metų
darbdaviai vados teisme buvo nagrinėja
Prie progos galiu pažymėti, šu
lysas.
Jzocni
fixtures
ir
cigaretų
URŠULE BUDZINSKIS
Naujienų redaktorių P. Grigai pakeldavo jiems algas bei pa ma J. Cesnavičiaus byla su pi kad pereitą metą šio kliubo
laisnis. Tai yra bargenas ir geriau
3154 S. Canal St., Chicago.
tį. Pirmasis kalbėtojas aiškiai gerindavo darbo sąlygas,
tai nigų siuntimo agentu Šukals- turtas padidėjo ant keleto šim
sia proga visame gyvenime. Daro
gera
biznį. Busiu su pirkėju, koliai
faktais išaiškino skerdyklų sa jie sakydavo, kad darbdaviai kiu, savininku
Baltic States tų dolerių. Belo jis įgijo daug
neužsiganėdins.
Sam’s— 1840 So.
vininkų provokacijas, ir aiški tai daro iš pertekliaus, ir kad Development Corporation (ku naujų narių. Bet apie tai pa
Halsted St.
no kaip reikia su tokiom pro darbininkams nėra reikalo or ri pirmiau vadinosi
Baltic rašysiu daugiau po sekamo
PARDAVIMUI saliunas gero vietoj,
ANT RENDOS 5 kambarių flatas
vokacijom
kovoti ir ragino ganizuotis, nes, girdi, kai darb Consultation Bureau) dėl pini kliubo susirinkimo.
lietuviais
apgyventoj. Biznis gerai
ir garadžius vienai mašinai, Brighton
eina.
Kas
pirmesnis, tas laiminges
darbininkus dar didesnės vie daviai gali, tai jie ir be streiko gų česhavičiaus pasiųstų per
Rendos $23 į mėnesį. Kreipki
Taipgi galima pažymėti, kad Parke.
nis.
Parduosiu
pigiai. Yra pragyve
pakelia. Šukalskį Vokietijos bankan de- Užgavėnių vakarą šis kliubas tės
nybės laikytis. Sakė, kad sker- algas darbininkams
nimui
4
kambariai,
renda pigi.
3328 S. Halsted St.
1715
W.
46th
St
dyklų darbininkai sustreikavo Tokiuos
darbininkus ragino pozituoti.
Teisėjas išklausęs rengia didelį koncertą, kurio
penkiolikoj miestuose, ir kad bent dabar suprasti, kad darb kaltinamųjų pusę bylų atmetė. visas pelnas bus skiriamas Ru
PARDAVIMUI saliunas. Geriausia
streikierių skaičius jau siekia daviai bei valdžia
niekados
Dalykas, dėl kurio Čcsnavi- sijos badaujantiems žmonėms.
vieta Chicgoj. Biznis išdirbtas per
daug metų; saliunas ir 5 kambariai
su virš šešias dešimts
penkis darbininkams
<5mielaširdingų čius skundė šukalskį,
buvęs
— M. D., kliubo koresp.
gyvenimui už 50 dol. mėn. rendos.
MOTERŲ
tūkstančius. Sakė, kad kai darbų“ nedarydavo, ir kad jei toks: Vasario 8 d. šių metų
Parduodu pigiai, nes apleidžiu ChicaREIKALINGA ŠEIMYNINKE mer
skerdyklų darbininkai skelbė gu jie (darbininkai) nori page C es n a v i č i u s sumanęs pasiųsti
5301 S. Halsted St.
gina ar našlė prie namų darbo. leng
rinti savo būvį, tai gali tiktai Vokietijos bankan
100,000
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
susiorganizavę į tvirtas darbi markių ir laikyti ten pasiųstus
Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL
kaip penktas nuošimtis strei- ninkų unijas, tai atsiekti. Tai pinigus, kad jie neštų jam paLABARATORY
kan neišeis. Gi dabar pasirodė, gi jis ragino darbininkus pra lukį ir, vokiečių markių kur Lietuvos našlaičių šelpimo
1718 So. Halsted St.
RAKANDŲ BARGENAS
kad vietoj penkių nuošimčių dėti daugiau protauti ir sup sui pakilus augtų. Bet jis netureikalu.
Jauna pora priversta parduoti sa
JIEŠKAU merginos, našlės ar vai
darbininkų įvairiuose miestuo rasti savo reikalus ir juos šven jęs tiek pinigų, kiek jis norė
kino prisidėti iš pusės į saliuno biz vo 5 kambarių rakandus ant svk ar
nį,
nes m*ano partneris išvažiavo. Eu atskirai už gera nasiulymą. Vėliau
se sustreikavo nuo devyniosde- tai ginti. Užbaigdamas savo jęs pasiųsti. Tada Šukalskis
Metai atgal, d-rui Alseikai ropon.
Priimsiu pusininką pigiai.
sios mados seklyčiai setas, valgomo
šimts penkių iki šimtui nuo kalbų, P. Grigaitis ragino dar apsiėmęs už jį uždėti. Česnavi- besilankant
Cliicagoj, buvo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
4601 S. Hermitagc Avė.
to
kaurai, ant grindų pastatoma lem
2-os
lubos
užpakalyj.
šimčių. Taigi darbdaviai taip bininkus laikytis vienybės,
ir čius įmokėjęs jam $350, o liku įkurtas
Chicągos Komitetas
pa. davenport, rankomis malevoti pa
manydami labai klydo. Toliau aiškino kaip reikia apsieiti su sius $1450 žadėjęs mokėti šu- Lietuvos Našlaičiams
Šelpti.
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubeltava springsa phonographas, su rekor
jis aiškino,
kad darbdaviai savo priešais, provokatoriais, kalskiui po tam tikrą sumą Jis susidėjo tik iš moterų. Valdais
ir daimanto adata ir gražiausi?
stengiasi kodaugiausiai netei- kurie visokias neteisingas ži paskirtais laikais.
Šitaip jis dybon buvo išrinkta: pirm. P.
groiiklis pianas, ukelele pridedama,
_________ VYRŲ____________
modelio 1921 su roliams šėnute ir ant
nias apie streikų ir
abelnai mokėjęs jam iki rugsėjo mėne Petraitienė, padėjėja O. Beržin10
metij gvarantuotas. Nepraleiskit
paskleisti apie darbininkų uni apie unijų viršininkus tarpe sio ir sumokėjęs $750. Toliau skienė, prot. r^t. M. Zolpienė,
šio
bargeno.
REIKIA patyrusio bučejų viršininkus, kad darbininkai darbininkų skleidžia.
Rezidencija
1922 So. Kedzle Ava.
Cesnavičius paliovęs
mokėti; fin. rast. J. Jęzavitienė, iždin. rio, mokančio lenkiškai ir
jų (viršininkų) neklausytų ir
P. Baleckienė., Kaip valdyba,
angliškai kalbėti.
kad tokiu budu darbininkų vie
kiečių markės pradėjo pulti ir taip visa eilė narių, 'be skirtu
2241 W. 21st St.
nybę suskaldyti, ir patį streiką kierių ūpas buvo labai pakįlęs ir jam iš to pasidarė tik nuo mo savo partinių simpatijų ir
pakrikdyti. Nes tada darbda- ir laike prakalbų kalbėtojams stoliai. Tatai jis sumanęs ne įsitikinimų, dirbo stropiai tam
REIKIA VYRŲ ATLIEKAmu
laiku ar visą laiką. Kiek
viiuns butų kur kas lengviau davė daug aplodismentų.
BRIGHTON PARK BARGENAS
mokėti daugiau savo skolos reikalui, kuriam tas komitetas
vienas vyras turys abelną suPardavimui
2 pagyvenimų medinis
darbininkus pavergti
ir juos
Prie progos galima pažymė Šukalskiui ir pareikalavęs
gabumą gali lengvai uždirbti
aukas,
iš susiorganizavo: rinko
nuo $100 iki $500 į mėnesį par- namas po 5 kambarius. Namas pui
pilnai išnaudoti. Sakė, kad dar- ti, kad skerdyklų streikuojan- jo, kad jis jo įmokėtus pinigus rengė vakarus. () dirbti ir rei
davojant Pirmo Mortgečio 8 kiai atrodo; parduosiu pigiai, arba
biniirkai patys renkasi
savo tįs darbininkai tvirtai laikosi sugrąžintų. Šukalskis atsisakęs kėjo, nes iš Lietuvos buvo gau
nuošimčio Auksinius Bondsus. mainysiu ant grosemės, bučemės ar
Patyrimas nereikalingas. Gausi saliuno. J pirma flata dabar galima
unijų viršininkus ir jais turi ir yra pasirengę kovų laimėti tatai padaryti,
kadangi kaip nama liūdnų laiškų su atsišau
te čia patyrimą, kuriuomi už kdaustytis. Kreipkitės.
pasitikėti, gi jeigu kuriais ne taip, kad patenkinus visus sa jis sako, padarymui
J. NAMON,
brolius-seseris
pilnos kimais į savo
dirbsite daugiau pinigų nei už
3328
S. Halsted St
pasitiki, tai jų vieton kitus iš vo reikalavimus. —Reporteris. Cesnavičiaus reikalautos sumos amerikiečius, kad jie neužmir
dirbate ir busite neprigulmingi.
Kreipkitės ypatiškai biznio va
rinkti, ir kad su visais neaišku
1(X),()(X) markių jam
be likę štų nelaimingųjų karo ’ aukų
landomis, sub. iki 8 vai. vak.
mais bei skundomis streikie- MOKYTOJAI PRAŠO SUMA
1521 Haddon Avė.
pasiųsti lik du šimtai šešios- ypatingai niekuo nekaltų vai
PALATINE
riai kreiptųsi tiktai prie savo
ŽINTI VALANDAS.
PARDAVIMUI ar mainymui 3 lotai
dešimt dol. Pasiųstieji pinigai kelių, našlaičių, netekusių sa
Arti Milwaukee ir Division St., ir 7 ruimų namas ant miesto praperunijos viršininkų, nes tik tokiu
Chicago.
buvę mainomi aukšteniu vokie vo penėtojų ir auklėtojų, savo
tės. Galima laikyti gyvulių ir paukš
budu galima visokiems proto*
čių. Namas
randasi prie 111 ir
tėvelių.
Jiems
reikia
prieglau

čių
markių
kursu;
taigi
jei
Šu

schools) mokytojai
užvakar
VYRŲ REIKIA ŠIOFER1Ų, AMA- Halsted St. Atsišaukite:
reikia tninkų ir paprastų darbininkų dirbti
įdavė apšvietus komisijai peti kalskis norėtų juos iš Vokieti dų, reikia drapanėlių,
C. P. SUROMSKI CO.
Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
maisto,
reikia
rūpestingos
prie
3346 So. Halsted St.,
jos
banko
atsiimti,
dabar
vokie

cijų, prašančių sumažinti jiems
daryti $125 į savaitę. Išmokinsime
mokinimo valandas iki penkių čių markėms atpigus, jam pri žiūros ir mokyklos, kad jie ga važiuoti ir Taxi biznio. Nuolatinis
GREIČIAUSIAI
NUPERKAME,
$400 kapitalo reikalinga. Pi mainome,
parduodame
visose dalyse
dienų, kaip kad buvo pirmiau. siųstų daug mažiaus, negu jis lėtų būt tinkamai auklėjami ir darbas.
nigai užtikrinti. 82 W. Washington Chicągos. Norinti parduoti,
pirkti,
Jie savo peticijoje komisijai nu buvęs pasiuntęs. Todėl šukals užaugtų naudingais savo kra St. Room 525.
mainyti, narna, bučemę, grosernę,
farmą, lotą, mašiną, saliuną. Turime
siskundė, kad jie negali duoti kis ir nesutikęs grąžinti česna- što piliečiais.
REIKIA
liand
screw
machipirkėju ir mainytojų laukiančių.
Įsikūręs Chicągos Komitetas
mokiniams pamokas po šešias vičiaus sumokėtų jam pinigų.
Kreipkitės
vpatiškai ar laišku:
ne
operatoriaus.
Atsišaukite
AGOTA
Lietuvos našlaičiams šelpti, tu
BRIDGEPORT
REAL ESTATE CO.
valandas dienoje, nenužeminda
pas formaną
3328
S.
Halsted St.
JOVORAUSKIENĖ
rėdamas
tatai
domej,
rūpinos
DIVIDENDAI.
mi mokslo normos.
W. WASHKIS,
N. W. Cor. 33-rd Place.
nešti
įmanomos
pagalbos
(Po tėvais Sturoniukė)
(Metropolitan
State
Banko
di1947 Canalport Avė.
PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI
GRĄSINA Už SKYRIMĄ
tiems, nelaimingiems mažulė
rektorių
Susirinkime
nutarta
už
ant
prapertės žeme su budinkais 12
Paminėjimui metinių sukaktu
liams iki šiol jau kai kas pa REIKIA 2,500 salesmanų parda- desincinų
ATLYGINIMO.
Lietuvoj. Prie tam randasi
šiuos metus mokėti
dalininvių. Jau praėjo metai laiko
davoti naujai išrastą patentą, kokio didelis sodas, labai gražioj vietoj. Badaryta.
Gruodžio
6
d.
Lietuvos
kaip persiskyrė su šiuo pasau
Harold Wake.m, pasiturintis kams dividendų reguliarinį 6
visame pasaulyj nėra, arba galės pri gužiškių kaimo, šidlavos valsč., Ra
liu musų brangiausioji globėja
našlaičiams
šelpti
pasiųsta
per
sidėti su kapitalu, nes atneš didžiau seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E.
vaisių pakaunių
savininkas, nuošimtį ir priedo 2 nuoš. u?
ir motinėlė. Mirė gruod. Dcc.
sią naudą. Galima bus uždirbti nuo 92nd St., 3-as aukštas Union Bank
Moterų
Globos
Komitetą
Kau

25 d., 1920 m., 3 vai. po pietų,
anądien gavo grasinantį laišką kiekvienų akcijų
įregistri
$6,000 iki $10,000 į metus. Fountain Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.
ne 131 tūkstantis auksinų, už Paint Bnirth Manufacturing Co.
turėdama apie 60 metų am
už
tai,
kam
šis
paskyrė
$100
banko
knygose
prieš
š.
m.
gruo
žiaus Velionė paėjo iš Kauno
1623 Blue Island Avė., Chicago, III.
rėd., Raseinų apskr., Jurbarko
tam, kas sugaus O’Connor, ku- džio 22 d. Dividendai bus išmo kuriuos Amerikos pinigais tos
dienos kursu parsiėjo $550.0(1
vdsč., Girdžių parap., Butrinų
REIKIA operatorių, finišerių ir
kanu
paskutinę
šių
metų
die

DIDELIS BARGENAS
kaimo. Paliko didžiam nuliūdi
preserių ant moteriškų drabužių ir
Bet
tai
visgi
nedaug.
Reikė

me 2 sunu: Juozapą Amerikoj,
lėjimo. Wake>m apie tai tuo- nų, gruodžio 31.
Pardavimui 2 aukštų, 4 pagyvenimų
siutu. Nuolatinis darbas — gera al
tų,
kad
visuomenė
simpatinJoną Lietuvoj; vieną brolį Lie
po
4 ir 5 kambarius namas. Viskas
ga. Kreipkitės
jaus pranešė policijai. Dabar
Banko darbininkams paskir
tuvoj, Jurgį Staroną ir daugiau
pagal
šios dienos įtaisymus. Namas 5
giau
atsineštų
prie
to
darbo
ir
234 S. Market St.
policija sergsti jo namus (46 ta duoti bonų — 10 nuoš. metų
giminių Amerikoj ir Lietuvoj.
metų senas. Rendos kiekvienas fla
savo aukomis palengvintų Lie
Ak Dieve, Dieve! Kad ta be
tas neša $65 į mėnesj, išviso $260 į
E.
iScbiller
gat.).
Jam
grąsino
uždarbio.
širdė mirtis atėjusi atėmei gy
mėnesį. Galima pakelti jlar augštuvos
našlaičių
likimą.
mirtimi.
vybę ir suardė visą gyvenimą.
čiau. Stymo šiluma, gražus frontiSekmadienį, gruodžio 11 d.
musų širdyse
Nors mirė, bet
I
niai porčiai. taipgi ir užpakalyj. Kai
NUO
VILKO
ANT
MEŠKOS.
*
i
nuliudlneužgesta didžiausis
na tik $16,500. Imokėt $5,000, liku
Pirmyn Mišraus Choro vakare
GRAŽI KALĖDŲ DOVANA
m oti
mas ir apgailestavimae
a
sius
ant išmokesčio. Namas randasi
II. N. Pettitas, 303 Grcen- Meldažio salėj p. J. Uktveris Dideli 48 colių kabinetai; Phonografa puikioj
nėlės. ldai būna lengva laetuapielinkėj South Side, netoli
už
vos žemelė, o būdama Dievo
baf avė., Wilmette,
pranešė surinko Liet, našlaičiams Kalė
Michigan Avė. ir 67 bulvaro. Toj
globoj, lai išmelš ir mums vieapielinkėj kainuoja $12,000 2 pagyve
policijai, kad plėšikai jį vėl api dų Eglaitei 37 dol., bet to dar
tą šalip savęs ir gyventi per
Groja visokius rekordu. Kreipkitės nimų namai, todėl yra aišku, kad
amžius linksmybėje.
plėšė. Pirmiau iš jo namų plė j). Meldažis aukojo $2 ir p. K. tuojaus.
Sis namas yra didelis bargenas. Par
davimo priežastis yra labai svarbi.
2247 W. Roosevelt Rd.
šikai išnešė daiktų vertės 2,(XX), Stančikas $1, viso labo $40.00.
Mes jos daugiau ant šios
Norinti pasinaudoti gera proga, atsi
ANTANAS KIUSAS
ašarų pakalnės nesulauksime,
gi dabar $3,(XX). Tai lik bėgy
Ateinantiems metams Chica- PARDAVIMUI saliunas ir restau- šaukite tuoj pas
Mirė nedėlioj, Gruodžio-Dec.
nematysime nei nesutiksime,
J. NAMON,
je šešių mėnesių.
gos Komitetan Lietuvos našlai rantas su visais saliuno ir restauran18, 1921. Turėjo amžiaus 51 m.
todėl giminės, draugai ir drau
3328
S. Halsted St.
fixtures. Parduosiu už prieinamą
Buvo vedęs, moteris Uetuvoj.
gės ir pažįstami atmindami tą
Pirmiau jis gyveno Cliicago čiams šelpti išrinkta nauja val to
kainą. Pardavimo priežastis, per daug
Taipgi motina ir sesuo Lietu
liūdną dieną a. a. Agotos mir
ję,
bet
po
daug
apiplėšimų
jis
dyba,
šiaip:
pirmininkė
K.
Kat

turiu biznių, arba jieškau teisingo
voj. Paėjo Šiaulių apskr., Gruties pereituose metuose širdin
Atsišaukite greitu laiku
PARDAVIMUI puikus medinis biz
džių parapijos, Mažeikių kai
sumanė išsikelti “saugesnėn“ kevičienė, padėjėja J. Jozavi- bartenderio.
gai kviečiami atminti už jos vė
pirkėjas
arba
barkyperis.
niavus
namas su saliunu ir barais. 2
mo. Amerikoj išgyveno 15 me
lę ir atsilankyti ant pamaldų,
tienč,
prot.
rast.
M.
Zolpienė,
vieton,
Wilmette,
kur
jis
ma

GEO.
M.
CHERNAUSKAS,
pagyvenirrvai
: ant pirmų lubų saliu
tų ir paliko brolį Vincentą.
kuris išgalite. Tam mieriul,
.
1464
Indiana
Avė.
nas
ir
3
kambariai;
2 pagyvenimai
Laidotuvės bus seredoj, Grunė, kad nuo plėšikų busiąs lino fin. rašt. M. Pišnienė, ižd. P.
gruod.-Dec. 22 pusė po septynių
po
5
kambarius.
Rendos
neša $70 į
džio-Dec. 21, 1921, iš namų 2308
iŠ ryto atsibus pamaldos šv.
sas.
Bet
toks
jo
manymas
Baleckienė.
PARDAVIMUI,
grosernė,
iš
2-jų
mėnesį
—
galima
gauti
ir
daugiau.
S. Halsted St., į Tautines Kapi
Baltramiejaus bažnyčioj, Waugalima
pasirinkti
bile
vieną;
vieta
Namas
randasi
3417
S.
Union
Avė.
Komisijon aukų rinkti Kalė
buvo klaidingas, nes Wilmctte
nes, kaip 10 vai. ryto. Draugai
kegan, III.
apgyventa
lietuviais;
biznis
gerai
ei

Bridgeporte. Kaina tik $5,550. Jmoir pažįstami, malonėkit daly
našlai na; priežastis pardavimo: turiu dvi kėt
jį plėšikai dar ant daugiau ap dų Eglaitei Lietuvos
$2,000. o kitus ant išmokėjimo.
vauti laidotuvėse. Lieka nuliū
Kviečia nuliūdęs sūnūs
ir vieną turiu greitai parduoti. Kreip Platesnių informacijų kreipkitės pas
čiams
paskirta:
J.
Uktveris,
vogė.
Dabar
jau
jis
vėl
rengia

dęs
brolis.
Juozapas Jovarauskae.
J. NAMON,
Vicentas Klusas.
K. Vilkas, B. F. Kubilius, S. A. kitės
si grįšti Chicagon.
737 —W. 34th St. ,
3328 S. Halsted St.

CHICĄGOS
ŽINIOS

i Lietuviu Rateliuose

PARDAVIMUI

Pranešimai

Skerdyklų darbininku
Susirinkimai

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ISRENDAVOJIMUl

NAMAI-2EME.
DIDELIS BARGENAS CHICAGOJ
Gerai įrengtas muro namas 6 flatų ir 2 aukštų medinis namas, pečium
apšildomas, viskas ant vieno loto.
Rendos neša virš $1,000.00 į metus,
randasi 1031 W. 19th St. Kaina $8,500, apie % cash reikalinga, likusius
ant pirmo
morgečio.
Kreipkitės:
Frank J. Slifka, 3018 S. Oak Park
Avė., Benvyn, II)., arba telefonuokite
susitarimui Benvyn 1173-W.
PARDAVIMUI 20 kambarių Mote
lis ifi priežasties ligos. Cash ar iš
mokėjimais. Bargenas jei pirksit
tuojaus.
4127 S. Halsted St.

PARDUOSIU pigiai, arba ant namo
mainysiu 160 akerių farmą, labai ge
roj vietoj su mišku virš $3,000 ver
tės. Pardavimo priežastis esu mote
ris be šeimynos ir nogaliu tinkamai
apžiūrėti. Platesnes žinias suteiksiu
laišku.
MRS. JOZEFĄ BRAZAUSKA,
Box 3,
Frontier, Minn.
PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 2055 W. 18-th PI. Elektro šviesa,
maudynė ir t.t.
Antra 2051 W. 18-th PI., gasas ir
toiletai Kreipkitės
2119 S. Halsted St. 4 lubos

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

~ REIKIA OARBININKŲ~

Pranešimas visuomenei

RAKANDAI

REIKI A DARBININKŲ

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI
$25.00

Desirning, kirpimo, fitavimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. IJmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNINO
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.
P-lės E. KĄZLAUSKAITfiS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,
Tek. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
,
vakarais.

Specialės vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė.

Leveskio Mokykla

PERSIKĖLE
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbip
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.
Nedėliomas nuo 11 ryto iki 1 v. p.
p. mokinama lietuvių gramatika.
3454 So. Halsted gatv.
arti 35tos gat.

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

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinamai angliškos ir lietuviškos
kalbą, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkiybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, piliety stis, daili araiyetis ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 8
iki 10 valandai.
3106 RO. HALSTED

CHICAGO.

