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Apkaltino Illinois ‘ gubernatorj
Neįsileidžia Morris Hillqoify

Nužudė Jugo-Slavijos ministerį

Skandalas Springfielde. i Kaltintojai, girdi, prisaikintųjų 
- suolui pripasakoję įvairių nesą- 

Apkaltino Illinois valstijos gu- inonių, kurios betgi busiančios 
bemotorį; sako, jis pasisavinęs 
valstijos pinigus; gubernatoris 

nepasiduosiąs; pasigendama 
dviejų milionų dolerių.

tinkamu budu atremtos. Paga
lios, jisai sako ir tai, kad vy
riausias jo kaltintojas, valsti
jos prokuroras Brundage, yra 
politinis jo priešas. Brundage, 
girdi, pVkstąs deJei to, kad jis 
(Small) vetavęs vieną legisla- 
turos bilių, kuriuo valstijos 
prokuroro ofisui buvo skiria-

SPRINGFIEU), liepos 21. — 
Sangamon apskrities speciali
ais prisaikintųjų teisėjų — 
grand jury - suolaas vakar 
po pietų išnešė kaitinimo aktą • nia septyni šimtai tūkstančių 
prieš Illinois valstijos guberna- dolerių, 
torį Len Smailą, leitenantą-gu- 
bernatorį 
bankininką Vernon Curtis.

Tad, sako gubernatoris. de- 
- Sterlingą ir vieną loi to vėtavimo Brundage da- 

| bar ėmęs ir sugalvojęs “naują 1 
Valstijos gubernatoris ir lei- skymą” — norįs “išėsti guber- j 

tenantas-gubernatoris kaltina- natorį.” Brumįage’ą valstijos t 
mi valstijos pinigų pasisavini- gubernatoris vadina konspira- 
mu. Kaltinimo akte [jažymėta, 
kad tie trys žmonės sužiniai są- 
mokslininkavę — tikslu ap
sukti valstiją ant dviejų milio-

*•
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“Lygybė

torium.
Kuo visas tas skandalas už-, 

sibaigs ar Small, Sterlingas translation filed with the post-1 True translation filed with the post- 
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LIETUVOS ŽINIOS.
Pabaltijos valstybių ministerių 

konferencijos.

No. 169
pasiūlymą, ir laikinai padėčiai Vil
niuje nustatyti reikalavo, kad butų 
išpildyta Suvalkų sutartis. — Ked.
Estų Atstovas Jungi. Valstijose.

H

Washingtonas, VII, 18 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Užvakar at
vyko Washingtonan Estonijos 
respublikos Atstovas Jungti
nėms Valstijoms p. Kistner, 
buv. Estų prekybos ir pramo
nės ministeris.

[Iš Lietuvos Misijos Biuro].

Kaunas, VII, 16 d. (Elta). 
Liepos m. 15 d. Užsienių Rei
kalų Ministeris d-ras Puryckis 
darė Ministerių Kabinete pra
nešimą apie trijų ministerių 
konferenciją Bygoje. Iš prane
šimo paaiškėjo, kad pabaltju- 

’rio valstybių sąjunga faktinei 
jau įsteigta- !
politinę, ekonominę ir bendro 
gynimosi sritis. Platus sąjun
gos programas bus realizuoja
mas, sudarant konvencijas tose 
srityse. Jau yra pasirašyta visa 
eilė konvencijų politiniai juri
dinio turinio ir susisiekimo. 
Ekonomines konvencijos ren
giamos pasirašymui.

Ateinančią savaitę bus tų tri
jų valstybių — Lietuvos, I^a.tvi- 
jos ir Estonijos Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministerių 
konferencija Estonijos sostinė
je Revelyje. Po to manoma 
šaukti Krašto Apsaugas 
terių konferenciją. Už 
mėnesiu vra numatyta 
nių Reikalų Ministerių 
rencija.

Tokiu budu Pabaltjurio Val
stybių Sąjunga bus vykdoma 
peri [odinėmis ministerių kon
ferencijomis.

J. Vileišis sugrįžo Kaunan.
Kaunas, VII, 19 d. (Elta). 

Buvusia Amerikoje Uetuvos 
Atstovas ]). Vileišis liepos 16 d. 
sugrįžo Kaunan.
Steig. Seimas užgyrė Laisvėj 

v • Paskolą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 22, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917■«/J. — —i-------------• ------------------ --------- •

Sąjunga apima ’ GRAIKAI PAĖMĘ! ESKIŠERĄ. 
Turkai dar traukiasi.

LONDONAS, liepos 21.
Šiandie čia gauta pranešimas 
nuo Graikijos užsienio reikalų 
ministerio. Sako, kad graikų 
kariuoemnė paėmė svarbų ge
ležinkelių centrą Mažojoj Azi
joj, Eski-šer.

Graikų kariuomenė sparčiai 
vejasi bėgančius turkų nacio
nalistus.

Lloyd George ir de Valerą ne- 
besu si taria; de Valera grįžta 

Airijon.
Minis- 
dviejų 
Užsie- 
konfe- LONDONAS, liepos 21.

Valdžios ir Airijos šalininkų 
rateliuose šiandie .pareikšta, 
kad pradėtosios tarp premjero 
Lloyd George ir airių darbuo
tojo de Veleros derybos vei
kiausia pairs. Iki šiol nė vie
name svarbesniame klausime 
neatsiekta reikiamo susitari
mo.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 21. ■— Kariniai ekspertai 
sako, kad turkų nacionalistai 
rengiasi iškirsti naują šposą — 
graikams. Jie, girdi, traukiasi 
tik dėlto, kad paskui patiesus 
graikams kilpas. 1

! master at Chicago, III., July 22, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Siųs kariuomenę Silezijon.
ir Curtis bus areštuoti, o pas- master at Chicago, III., July 22, 1921 

1 as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Anti-bolševistinis su
kilimas Kaukaze, °

kui rasti esant kaltais ir paša
linti - - tuo tarpu sunku numa
tyti. •

Hillquitą
Sako, kad sukilėliai užėmė 

Kutaisą.

Paryžius 
daugiau 
Sileziją,

nutaręs pasiųsti dar 
kareivių į Augštąją 
nors talkininkai 
nepritaria.

tam

■

Anglijos valdžia atsisakė įsileis
ti paskubusį Amerikos socia

listų darbuotąjį.

LONDONAS, liepos 21.
Vietos darbininkų dienraštis, 
The Daily Herald, šiandie pas
kelbė šitokią žinią: Anglijos

Kada tai padaryta?
Kada tas menamasai sąmok- 

slininkavimas padaryta? Sako, 
kad tuomet, kai1 dabartinis gu- 
bernatoris Small dar buvo val
stijos iždininku, taigi dar prieš 
užimsiant valstijos gubemato- 
rio vietą. Prieš užimsiant gu- 
l>ernatorio vietą Len Small per 
dvejis metus buvo valstijos iž
dininkas. O dar prieš jį val
stijos iždininku buvo dabarti
nis leitenantas - gubernatoris 
Sterling’as.

Taigi, tuomet ir menamasai
sąmokslas padaryta. Esą, kai valdžia atsisakė įsileisti (į Ang- 
Small pasitraukė nuo iždininko liją) žymųjį Amerikos socialis- 
vietos, jisai neatsiskaitę* su tų darbuotojį, d. Morris Hil- 
valstijos iždu. i ląuitą-

Lygiai toks kaltinimas yra i Drg. Morris Hillųuit vakar, 
ir prieš leitenantą-gubematorį' grįždamas iš Francijos, atvyko 
Sterlingą. Gi apie Curtis’ą sa- į Doverį, kur jis norėjo imti 
komu taip, T 
spiracijoje dalyvavęs kaipo pa- Bet lipant iš laivo prie jo priė- 
šalinis asmuo, reiškia, sužiniai į jo vienas imigracijos 
norėjęs pasinaudoti valstijos 
pinigais bei jos savastimis.

Išdavė leidimus areštuot 
apkaltintuosius.

Tuoj po to, kai prisaikintųjų 
teisėjų suolas paskelbė kaltini
mo aktą, išduota “warrant*ai”-, dėl visa tai daroma, nė valdi- 
leidimai areštuoti Len Small’ą, (niekas nėgi kas nors kitas dar 
Sterlingą ir Curtis. Kartu • nepasakė. |
statyta ir reikiamosios kauci- Vis dėlto, galų gale, Hilqui- 
jos. Vis dėlto, iki šiol nė vie- . tui duota leidimas išlipti iš lai- 
nas kaltinamųjų dar neareštuo-( vo ir vieną naktį pabūt Dovery. 
ta. Kai kurie yra linkę manyti, Ryto, pietų metu, jis betgi tu- 
kad valstijos gubematorį areš-,“apsijovyti” imigracijas 
tuoti negalima. Jisai turįs ga- valdininkams ir, gal būt, tuo- 
lės padaryti taip, kad kaltinto- jaus važiuoti iš Anglijos.

STOCKHOLM, Švedija, lie
pos 21. — čia gauta žinių iš 
Estonijos sostinės Revelio. Sa
ko, kad kone pusė Gruzijos su
kilusi prieš bolševikus.

Sukilėliai užėmė Kutais 
miestą Transkaukazijoj, ir su
ardė geležinkelio šėnis. Gi bol
ševikai suardė geležinkelį, ei
nantį į Gruzijos sostinę Tifli- |U08 kareivius — dešimtį 
zą. I ai padaryta todėl, kad ne- tūkstančių, —- kurie tenai pa- 1

PARYŽIUS, liepos 21. — 
Oficialiniuose rateliuose šian
die pareikšta, kad Erancija 
siųs daugiau kariuomenes į 
Augštąją Sileziją; siųs nevei
zint to, ar tani

BERLINAS, liepos 21.- Bėr
imas džiaugiasi talkininkų ne
susitari m u delei Augštosios

SPRINGFIELD, liep™ 21. -- 
Buvusiojo gubernatorio šali
ninkai jau tariasi /kas reikės 
paskirti gubernatorium, jeigu

jos žingsniui bus pašalintas dabartinis Illi- 
pritars arba nepritars Anglija. nois gubernatoris SniaM.

sę^ĮMSeiefŠitokį žingsnį •Franci ja dary
sianti t<xlel, kad apsergėjus

LONDONAS,

f

i

davus progos^ sukilėliams 'pa
sinaudoti geležinkeliu.

True translation filed wlth the po.*t- 
mastęr at Chicago, III., July 22, 1921

siustą Dirmiau. . Londono lobminkų rateliuose
reiškiama baimės, kad Jungti- 

Anglijos atsisakymas erzinta Valstijų iobininkai gali pa- 
franeuzus. veržti jų rinkas Kyhuose.

? PARYŽIUS, liepos 21. — ’ 
. Ofisialiniad rateliai didžiai dus- '

Washingtonas, VII, 18. (Liet. 
Inf. Biuras). Lietuvos Steigia
masis Seimas užgyrė “Laisvės 
Paskolą” Amerikoje, išleisda
mas tam tikrą įstatymą.

Pritarimo rezoliucija.
Washingtonas, 

(Liet- Inf. Biuras) 
išvengimui, dėl 
Seimo priimtos š.

SHARON, Pa., liepos pi. — 
“Pavogtasai” vietos lobininkas 
Randolph jau susirado. Pasi
rodo, kad jį nieks nebuvo “pa
vogęs,” o tik jis pats tą negud
rų šposą iškirto — norėdamas 
su jauna panyte “pairžti.” špo
sininkas areštuotas.

■

'■

VII, ; 18 d. 
Neaiškumų 

Steigiamojo 
m; liepos m.

kad jis toje kon- traukinį ir važiuoti į Londoną, re<iuired by the act of Oct 6, 1917

KOMUNISTAI BIJOSI BADO. Anglu valdžios atsa- Federalinės valdžios sjiaudos
sako. <«-,kyrau. ulrį jUavėj Francij«« biuro penlėttaio nori ouroaffin-

BERUNAS, liepos 21.— Vo- sil'Iy,n'ls- būtent, 
kieti jos komunistų partijos of-' Pas’ys^ daugiau 
ganas Rote Fahne šiandie iš
spausdino pranašingą straipsnį.

i reikalų 
valdininkas ir* pareiškė, kad 
miestan įeiti jisai (Hillųuit ( 
negalįs. Valdininkas pasisakė, 
kad visa tai .jis darąs vidaus 
reikalų ministerio patvarkymu. 

Reiškia, Anglijos valdžia nu
tarė neįsileisti Hilląuitą. Ko-

rateliuose šiandie pareikšta, jo-
Įrodoma, jogei Rusijos tarybų ^el Anglijos-Francijois santy-

- - - -- - - ■ jeigu klai "d0 ate°‘pyw*'' y001
prie.1 darę labai kritingi.

WASHINGTON, liepos 21.—

t i išlaidas. Ik i šiol valdžioskati reikia . . .
kreivių į spaustuvės užlaikymas atsiei- 

Augštąją Sileziją. Kai kuriuose davo po septynioliką milionų 
, dolerių kas metais.

jai jo nepasieks. Vienas iš dvie
jų: jisai arba pasišauksiąs val
stijos miliciją, kuri sergėtų jo 
butą, arba vėl — paskelbs ka
ro stovį ir tuo “užbėgs už akių 
civiliniam teismui.”

Nori pašalinti nuo vietos.

Nužudė Jugo-Slavijos 
ministerį.

Ministerio užmušėjis esąs ko- bų Rusiją 
munistaa; jisai areštuota.

BELGRADAS, liepos 21. —

valdžia galinti sumūkti, jmon' ^lal delei šito atsakymo pasi- 
nebus surasta tinkamų 
monių, kad išgelbėjus nuo ba
do daugelį Rusijos gyventojų. 
Komunistų laikraštis sako, jo- 
gei dvidešimts penkiems milio- 
nains rusų grūmoja badas, 

laikraštis gavęs ofioialinį 
pranešimą iŠ Maskvos, kur įro
doma, kad bado šmėkla grū
moja didžiumai pavolgio sri
ties gyventojų.

Jisai todėl reiškia baimės, 
kad visa tuo gali tinkamai pa
sinaudoti kapitalistinės valsty
bės, būtent, pradėti prieš tary- 

naują militannę 
avantiūrą.

Sakoma, kad Francijos val
džia tokį “rustų ir griežtą at
sakymą/’ kokį jai davė Angli
jos valdžia, visai netikėjus 
šliaukti.

Paskendo laivas.

su-

ASTORIA, liepos 21. — Gau
tomis žiniomis, Columlbia upėj, 
netoli 
šiandie 
kvbinis 
Laivas
vo įgula išgelbėta.

Ramiojo vandenyno, 
paskendo didokas pre-

laivas, Biffingham. 
užbėgęs ant uolos. Lai-

Cholera Rusijoj plėtojasi.

dame ja ištisai žodis žodžiu: 
“Steigiamasis Seimas išklausęs 
Ministerių Kabineto praneši
mus ir }>ritardamas jo vedama
jam užsienių politikai, eina kitų 
dienos darbų tvarkos punktų 
svarstyti.”

♦) Del Lietuvos vyriausybės nusi
statymo dėl sąlygų, kuriomis Tautų 
Sąjunga buvo siūliusi tęsti toliau de
rybas su lenkais Briusely. Lietuvos 
vyriausybė atmetė Tautų Sąjungos

WASHINGT0N, liepos 19.— 
Senato komisijoje, kuri dabar 
tyrinėja “piliečių karą West 
Virginijoj,” vienas kasyklų sa
vininkų liudininkas pasakė, 
kad samdytojai verbavę streik- 
hiažius ir mušeikas, kad nuo 
“streikininkų atsigynus!”

NEW YQRK, 
Amerikos 
ckefelleris šiandie čia be kita 
pareiškė, kad Standard Oil 
kompanijoj jis esąs “pats ma- 
žiausis šėrininkas.” Gal atsiras 
mulkių, kur tam patikės.

liepos 20. — 
ulti-milionieris Ro-

; >

'•

Šitas kaltinimas, kaip spėja- čia gauta žinių, kad Delnica (Būrys “tikrųjų amerikiečių”
ma, padarytas tuo tikslu, kad mieste, Kroatijoj, šiandie nu- užpuolė japonus ir išvijo juos.I- — - . ------ --- -----

žudyta vidaus reikalų ministe- 
jos guDemarorj ir lenenamą- ris, Draškovic.
gubernatorį. Tatai betgi bus 
galima padaryti I 
kada bus tikrai įrodyta, jogei 
iškeltieji prieš juos kaltinimai 
yra teisingi, kitaip sakant, ka
da teismas ras ir Small’ą ir 
Sterling’ą esant kaltais.

Ką sako pats gubernatoris.
Pats valstijos gubernatoris 

Small sako, kad jisai yra ne
kaltas. Visa tai jis tinkamu 
laiku ir vietoje įrodysiąs. Beto, 
jisai sako, kad pats apkaltini-

TURLOCK, Cal., liepos 21.— 
„ _ Į Ministerio užmušėjis yra šiandie iš Turlock apskrities iš

tik tuomet, jaunas Bosnijos komunistas, * vyta aštuoniasdešimts aštuoni 
kurio vardą telegrafo agentija , japonai darbininkai. Išvijo juos 
nemini. Ministerio užmušėjis būrys 
bandė ištrukti, bet tapo pagau- daugiausia tos pačios apskrities 
tas ir pasodintas kalėjimam 

Delnica yra gan žymus pre-, 
kybos centras Kroatijoj. »

MEXIC0 CITY, liepos 21. - 
Gaisras, kur kilo Amatlano 
srity, dar nesuvhldyta. Dega 
keturi aliejui traukti šaltiniai.

RYGA, liepos 21 .•—* čia gau
ta viena Maskviškio laikraščio, 
Izvestija, kopija. Laikraščio Ži- 

1 niomis, Cholera tarybų Ru- 
I suose sparčiai plėtojasi. Pav-, 
'birželio menesį Rusijoj buvo 
užrekorduota 13,476 susirgi
mai. Gi liepos mėnesy susirgi
mų skaičius pašoko net iki dvi
dešimt septynių tūkstančių, 
būtent, 27,779!

Epidemija stipriausia siaučia 
Saratovo gubernijoj. Liepos 
mėnesy tenai užrekorduota sep
tyni tūkstančiai susirgimų. 
Antrą vietą užima Vorone- 
žiaus gubernija ir paskui Dono 
sritis.

Sudegė keturi žmonės.

“tiktųjų amerikiečių,

gyventojų. x
Moters (japonės) ir vertei

vos palikta. Išvytiemsiems pa- 
-------------- 'sakyta, kad jie nebegrįžtų, o 

MTLWAUKEE, liepos 21. — 'jeigu jie grįš, tai su jais busią 
Vietinis lenkų paskolos stoties pasielgta “dar griežčiau.” 
skyrius pasigenda Lenkų val-| Apskrities vaidininkai pra
stybės bonų — net už keturio- dėjo tyrinėjimą. Jie sako, kad 
liką tūkstančių dolerių. | puolikai busią patraukti tieson.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, liepos 20 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant Ją ne mažiau kaip 
25,000 dolerią, banką buvo akai- 

tema Amerikos pingaUi iiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.57
Austrijos 100 kronų ............... 14c
Belgijos 100 frankų ....... $7.52
Danijos 100 kronų ..... .........  $15.15
Finų 100 markių ................... $1.70
Francijos 100 frankų ........... $7.72
Italijos 100 lirų ..................  $4.48

Lietuvos 100 auksinų .... ......  $1.35
Lenkų 100 markių .........  6c
Olandų 100' guldenų ........... $31.40
Norvegų 100 kr6nų ........... $12.85
Šveicarų 100 kronų ........... $16.42
švedų 100 kronų.... ................$20.65

CLEVELAND, liepos 21. —• 
Šiandie po pietų čia užsidegė 
vienas gyvenamas butas. Gais
ras nepaprastu spartumu išsi
plėtojo ir užkirto kelią ketu
riems žmonėms. Visi sudegė. 
Gaisro priežastis nežinoma.

LONDONAS, liepos 21. — 
Čih gautomis žiniomis, turkų 
nacionalistų vadas, Mustafa 
Kernai paša Kutaia mieste tik- 
tik ištruko iŠ mirties. Jo kva- 
tierą bombardavę graikų orlai- 
vininkai. "

UJ

UJ
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ŠaukėnŲ-KurtavėnŲ 
Padangėj.

Padegėlių vargai. Karo me
tu daug nukentėjo nuo ugnies 
ypač Kurta venų vai- beveik 1/3 
dalis trobesių tapo sudeginta ir 
ligi šio laiko žmoneliai 
tebevargsta apkasuose ir jokiu 
budu negali gauti medžiagos 
atsistatymui. Paduoti prašy
mai miškų Ikop-to įstaigoms 

išbuvo daugiau kaip 2 metus. 
Pasamdytas žmogus važiavo j 
Kauną ir grįžo nieko nepešęs. 
Energingai užsiėmus Valsčiaus 
Valdybai š. m. kovo mėn. buvo 
kaikuriems paskirta miško 
medžiaga iš Šaukėnų dvaro sa
vininko Gorskio miškų, kuris 
dabar yra nusavintojo miško 
šeimininku. Gavę žinią apie 
paskirimą medžiagos, kreipė
mės į Kuršėnų urėdiją; buvo 
atsiųstas girininkas Sakalaus
kas, atmatavo skersinį gero miš 
ko ir iš tos šalies, kur arčiau 
ir patogiau mums buvo parsi
gabenti namo medžiaga, bet 
atmatavęs skersinį, girininkas 
nuvyko ant nakvynės į Šaukė
nų dvarą pas savininką ir ant 
rytojaus grįžęs atgal į girią, 
atmatavo visai prastą medžiagą 
ir daug toliaus nuo tos pusės, 
ir pasakė mums, kad mes tos 
medžiagos nebegausma, kuri 
vakar buvo atskirta, nes yra 
perdaug gera padegėliams. Nuo 
to prasto miško mes visai at
sisakėm: viena, toli parsivež
ti ir antra, labai trumpas miš
kas nukamenis ir šakotas. 
Tuomet savininkas reikajavo 
nuo musų pasirašyti, kad mes 
atsisakom; mes nepuįsinišėm. 
Atskyrė, tada trečią skersinį ge
resnio miško, bet tokiomis 
aukštomis kainomis, kad mes 
negalime išsimokSti. Vienas 
padegėlių paėmė 25 kelmus už 
700 rub.; katriems gi buvo 
duota veltui arba išsimokėti
nai per 3 metus, tai su tokiais 
savininkas Gorskis visai ir ne
siskaitė.

28 d. bal. mėn. atvykom į 
mišką su Kurtavėnų Valsčiaus 
viršaičiu, kur Gurskio įgalioti
nis su sąrašais kiek ir kam bu
vo skirta medžiagos nurodė ją 
ir ant rytojaus liepė atvykti 
į Šaukėnus pas sav. Gorskf or
deriams gauti kirtimui skirtos 
medžiagos. Bet čia atvykus 
mums, paklausė, kas iš musų 
tuoj mokės pinigus, mums gi 
paaiškinus, kad kai kuriems 
yra duota išmokėtinai per 3 
metus bėdniesiems • gi veltui, 
Gorskis nedavė orderių ir pa
sakė atvykti 2 gegužio: per 
tą laiką jis pasitarsiąs su urė
dija. Šaukėnų valsčiuje pade-i

gėlių visai maža tėra ir tie dar 
nėra gavę. Atvykę 2 geg. į 
Šaukėnus ir ant rytojaus Gurs
kio neradome namie. Taip dvi 
dieni sugaišę, grįžome namo be 
nieko. Dabar gi sužinojom, 
kad tą skersinį, kur mums bu
vo duotas ir užnumerudtas ati
davė žydams pirkliams/ pade
gėliams gi vėl atvažiavęs giri
ninkas atmatavo kokį tai ka
dagyną.

Mes padavėm skundą vals. 
valdybai ant pono Gorskio, kad 
mums užmokėtų už sugaištas 
dienas brangiu darbo laiku, me
džiagos gi nebeturim, vilties 
begauti — kentėsime vėl apka
suose, tegul pirkliai kerta gi
rias. Mums jau buvo praneš
ta, kad jeigu mes negausime 
orderių iki geg. mėn., tai pas
kiau nebebus leista kirsti iki 
rudens, tuo tarpu pirkliai ir da
bar kerta ir veža, tur būt dėlto, 
kad jie turi nupirkę iš Gorskio 
didelius plotus miško.

Beveik tokios pat sąlygos yra 
ir pas Kurtavėnų dvaro savi
ninką Pliater-Zyberką: yra at
skirtas skersinis jauno miško 
tikusio tik probsams malkoms. 
Kur nekur yra ir druktesnis 
medis, tikęs trobesiams, bet 
rinkti neduoda ir tokiu budu 
susideda aplinkybės, buk tai pa
degėliai neimą, atsisaką nuo 
medžiagos.

Tokiu tat budu musų nusa
vintųjų miškų šeimininkai} su 
pagelba miškų urėdų ir giri
ninkų verčia mus gyventi ap
kasuose ir skursti dešimtme
čiais pūdant savo javus, šieną 
ir viską.—Kurtavėnų padegėlis.

(“Siet.”)

PALANGA.
Palanga atgyja. Skubotai 

taisoma vasarnamiai, rengia
mi pensionai. Svečių jau ren
kasi, geras 'spiečius iš Kauno 
ir net iš Vilniaus. Vietos yra 
pakankamai, daug esą gerai 
įtaisytų kambarių. Miestelis 
su išskėstomis rankomis pri
imąs senai Jaukiamus vasari- 
ninkus. < Produktų esą galima 
gauti įvairiausių, kainos priei
namos. Susisiekimui yra auto
busai, kiekvienam traukiniui 
atėjus iš Kretingos į Palangą ir 
atgal. Gydytojų esą jau 5 at
važiavę. Palanga gera vieta 
sveikatai taisyti. Palanga daž
nai lankoma įvairių mokyklų 
ekskursantų. Apsilankė vice- 
ministeris Matulionis su žuvi
ninkystės instruktorių, organi
zuojasi visi žvejai į kopcracijos 
bendrovę, kurią veda kun. Kas
peravičius. Žadama valdžios 
parama. Daromi tyrinėjimai 
Šventosios upės žiočių uosto 
įtaisymui ir žvejybai išplėsti.

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS
Rengia

SUNŲ IR DUKTERŲ DRAUGIJA 
Melrose Park, III.

Liepos — July 24 d., 1921, 
Pradžia 10 vai. ryto.

Gerbiamieji! Norinti išvažiuoti ant tyro oro į gražų mišką prie 
upės, naujas daržas, vadinamas RUSSIAN FARM prie 5-os Avė., 
North Mayvvood. Bus skanių gėrimų, valgių ir graži muzika, prie ku
rios galėsite pasilinksminti iki vėlumai nakties.
PASARGA: Iš Chicagos imkit Lake St., arba Madison gatvekarį ir 

važiuoti iki 5 Avė. ir Lake St., Mayvvood. Eikit 5-ta Avė. 
kokius 8 blokus į šiaurius, o kas nenorės, galės laukti 
troko prie Lake St. ir 5th Avė.

Kviečia KOMITETAS.
..................................... .................... .. .................

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
Atdaras 

SEREDOMS, SUBATOMS 
ir

NEDĖLIOMS
Puikus

Vodevilius ir Krutami Paveikslai

PAFRONTftJE

Birželio 14 d. apie 13—-14 
valandą 7-8 lenkų kareiviai, 

persirengę civiliniais rūbais at
vyko į Širvintos ir užpuolė mi
licijos Viršininką, kuris tuo 
laiku važiavo gatve. Lenkai 
pradėjo šaudyti į jį. Milicjos 
Viršininkas šovė į lenkus ir vie-

ną jų 'sužeidė. Sužeistasis pa
liego. Ui Širvintų miestelio 
buvo dar apie 10-12 lenkų ka
reivių atsargoj.

Iš tilkrų šaltinių -sužinotai 
kąd tai buvo ne plėšikai, bet 
persirengę lenkų kareiviai, ku
rie atvyko Į Širvintos saugoti 
Širvintų valsčiaus viršaičio ir 
milicijos Viršininko.

Cirter’s Little Liver Pilis
h. DEL GALVOS SO 

PfiJIMO, DEL 
lormT SVAIGIMO, DEL 
’ttEe5 užkietėjimo, 
įVER DEL ABELNOS

Per šešesdešlmts 
mėty šis geriau- 
sis pasaulyje
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

* ’?i

Reikalaukit tikrojo C^R1 2,N PILLS

Turopean American Bureiu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvf A. Petratii ir S. L. JTabionai
Siuntimas pinigų, laiva

kortes, pašportai ir tt 
NOTA RIJU! A S

Raal Estate, Paskolos, 
Insurinai ir U.

809 W. 35th Kaaap. Halsted M.
Tek: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdianą
Vak.i U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 

Ned.i Ud 8 po plati.

2as Didelis Piknikas
Parengtas

Brighton Park Liet. A. ir P. Kliubo 
Nedėlioj, Liepos-July 24tą, 1921 

STICKNEY PARKE
Lyons, III.

Pradžia 10 vai. ryto. Tikietas su karės taksomis 50c
Muzika F. JERECK Jazzy Jazz benas.

Draugai! Nepamirškite šios puikios pasilinksminimo progos.
PASARGA: Imkit 22nd St. karus iki galui linijos. Imkit Lyons 

karus ir išlipkit ant Ogden Avė. Paeisite 4 blokus 
i pietus.

Tel. RandoIph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas Tidurudeatyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Salia St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tai.: Hyde Park 8895

Šalin Klerikališkos Budelių Rankos 
Nuo Lietuvos Darbo Žmonių

Šitie obalsiai bus paskelbti —

"KARDO” PIKNIKEIS”
Ned. 24 Liepos-July, ’21

Chernausko darže, Lyons, III. I
• . ' I /• J . ,

Pradžia 11 valandų ryto * Inžanga 35 centai
Šitame piknike ir protesto mitinge bus pareiškimas pilno solidarumo su kovojančiais Lietuvos 

darbininkais prieš kruvinų kunigų valdžių ir prieš tuos baisius mušimus, kankinimus, žudimus tų dar
bininkų, kurie trokšta laimingesnės ateities dėl Lietuvos darbo žmonių.

Šitame “Kardo” piknike ir protesto mitinge kalbės drg. T. Kučinskas, autorius knygos 16 Kristų 
advokatas Frederick Mains, Kun. M. X. Mockaus ir Adv. Harold O. Mulks.

Chicagos ir apielinkių lietuviai1 yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šitų piknikų ir sykiu protesto 
mitingų prieš kruvinų Lietuvos klerikalų valdžių. Kviečia KOMITETAS.

Drg. T. J. Kučinskas autorius knygos 
16 Kristų kalbės šitame protesto mitin
ge — Liepos 24 d. z

Įvairių
o .1 .• » • .,..4.^. .U,...

Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

Nedelioj, Rugpiučio=Aug. 7, 1921 
Gardners Grove Darže 

123 St ir Michigan Avenue, Roseland, III.

šįmetinis
Naujienų
Piknikas
Bus
Įvairiausias 
Ir Puikiausias, 
Nes 
šiame
Piknike 
Jau
Pasižadėjo 
Dalyvauti 
Trjs Chorai 
Kalbėtojas
Drg. Grigaitis 
Ir galų-gale / 
žaislai.

/ Tie žaislai 
Bus

Drg. Uktveris.
Beto
Geresniems
Juokdariams 
žaismėse 
Bus
Duodamos
Dovanos.
Dovanų 
Yra
Devyniolika.
Užtat
Visi 
Naujieniečiai 
Ir

Nepaprasti,
Nes
Vadovaus

Naujienietės:
Dideli
Maži
Seni

Ir
Jauni,
Bukit

Prisirengę
Iš
Anksto
Dalyvauti 
Metiniame 
Naujienų 
Piknike. 
Rengėjai 
Tikrina, 
Kad 
Visi 
Atsilankę 
Bus 
Maloniai 
Ir 
Draugiškai 
Priimti.
Iki
Pasimatymo 
Naujienų 
Piknike.

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40ę I

So. State St. karai, num. 119, daveža netoli nuo da 
ržo. Automobilistams paranki kelionė bulvarais.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

» So. La Salia St. Roo« 824
Tai. Central 6890

Vak.: 812 W. 83rd SU Chfcaga
Tel. Y arda 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St, 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nue 
7 iki 9 vakare.

Vedų visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

.............................       i i < •

S. W. BANES -
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Rectdr Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
'Thone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ I 
KNYGŲ SANDĖLIS

I J. B. AGLINSKAS I 
3238 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš Čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

,Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ava« 

Kenosha, Wis. 
■DIIM

Megano 
Lietuviai—

f

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

VVAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

t k. fe’1 W- it 1' l. L U, U & N- h .?■ ta. i 
k- .• viaav-*



Pėtnyčia, Liepos 22 d., 1921

Kas dedasi 
Lietuvoj.

Iš Klaipėdos krašto.

Iki Klaipėdos kraštas nebuvo 
prancūzų užimtas vietiniai šios 
šalies gyventojai ir matyt ne
matydavo lenkų. Užėmus Klai
pėdą prancūzams pradėjo čion 
rodytis vienas kitas lenkutis. 
Paskutiniu gi laiku lenkai pra
dėjo net veržte veržtis į Klai
pėdos kraštą, bet vietiniai gy
ventojai juos nelabai maloniai 
sutinka. Taip, gegužio pra-» 
džioje š. m. vieną gražią dieną 
atplaukė į Klaipėdos uostą len
kų kariškas laivas, apginkluo
tas kanuolėmis. Lenkų juri
ninkai, vaikštinėdami po mies
tą, pradėjo užkabinėti vieną ki
tą vietinį gyventoją. Kilo ne
susipratimų. Įsikišo Vokiečių 
jurininkai, kurie tada buvo

Klaipėdoje. Pasidarė peštynės, 
kurios neapsiėjo be ginkluotų 
susirėmimų. Peštynės baigėsi 
tuo, kad lenkų jurininkai buvo 

I j.riversti kuo greičiausiai 'bėg
ti Į savo laivą ir dumti tolyn iš 
Klaipėdos krašto, vokiečių juri
ninkų vejami. Taigi, brutalė 
gikluota lenkų jėga neturėjo jo
kio pasisekimo Klaipėdoje; ka
pitalo gi jėga gali veikti. Pas
kutiniu laiku lenkai nupirko 
Klaipėdoje 3— t namus, už ku
riuos moka didelius pinigus, 
šimtus (tūkstančių, pradedant 
nuo 800,000 iki 1 miliono 
vokiečių markių. Paskutinėmis 
dienomis lenkų bankas nupirko 
už \1 miliono vokiškų markių 
sandėlį prie paties uosto.

(“L-va”)

Tolephono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vako 
re. Nedaliomis pagal sutarime 

3261 Sa Halsted SU Chicago, 1U.

TELŠIAI.

šią vasarą, kaip ir ankščiau 
buvo daroma, Telšiuose ren
giama prad. mokyklų mokyto
jams kursai. Ankščiau, moky
tojų kelionės išlaidas, padary
tas į kursus važiuojant ir iš jų 
grįžtant, apmokėdavo švietimo 
M-ja. šiais Metais švietimo 
Ministerijos patiektąją vasaros 
mokytojų kursų sąmatą Biud-

I. 11 JI. W ■.mm ■■■>!»■ ■IM. ■'■■'■■■g*

žeto K-ja taip apkarpiusi, kad 
nebelikę lėšų mokytojams ke
lionės išlaidas apmokėti. Del tos 
priežasties švietimo M-ja pa
reiškė, kad tų apskričių moky
tojams, kuriuose yra steigiami 
kursai, kelionės išlaidos nebus 
grąžinamos. •

Apskr. Tarybai buvo teikus 
prašymas, kad mokytojams va
žiuojant į kursus butų duoda
mos padvados tokiomis pat są
lygomis, kaip kad pereitoms 
metais buvo duodama, būtent: 
savo apskrities mokytojams be 
jokio apmokėjimo, kitų apskri
čių mokytojams kiekvieną 
varstą apmokant po vieną auk
siną.

Taryba, perskaičius prašymą, 
dideles akis padarė, ir vienbal
siai nutarė jokių vežimų ntf. 
be apmokėjimo, nei su apmo
kėjimu mokytojams neduoti.

Rodos nėr Lietuvoj tokio 
apskrities, kur net mažesniais 
reikalais mokytojams važiuo
jant nebūtų duodama vežimai. 
Telšių apskritis neįstengia net 
į kursus mokytojus nuvežti. 
Tokis elgęsis žmonių švietimo 
srity nedaro garbės Telšių aps
krities Tarybai. (“Liet.”.

NAUJIENOS, Chicago, UI
nemokamas raupų skiepymas. M 
Socialus apsaugos išlaidoms pa- J 
dengti miesto savivaldybė nau- t 
dojasi rinkliava nuo -pramogų g 
bilietų labdaringiems tikslams. 1 
tv m i__ ___ :_ ____ .... ®Iš 25%, kuriuos imdavo vy
riausybė, miestas gaudavo 5% 
(1920 metais gauta apie 40,- 
000 a.), bet tų lėšų toli gražu 
negalėjo užtekti tiems uždavi
niams, kurių buvo miestas pa
sistatęs.

Miesto savivaldybės darbuo
tė švietimo šakoje apsireiškė pa 
šalpa butu, kuru, šviesa mo
kytojams prie jų gaunamos iš 
valdžios algos. Šiais metais ji 
šelpia 70 mokyklų kompletų^ 

kuriuose mokytojauja 70 mo
kytojai ir fnokinasi apie 2809 
vaikų. Be to miestas išlaikė 
savo lėšomis inielto muzėjų, 
kuris buvo sutvarkytas ir karo 
metų žymiai išplėstas T, 
girdo. (“Sietynas”)

Iš VILNIAUS.

M. Biržiška santalkoj 
Kazimieru.

Dau

9U

KĖDAINIAI.

Ar Jau
Buvai Atėjęs?

Daug žmonių pereitą savaitę bu
vo atėję musų Bankon klausdami* 
pinigų kurso. Daugelis siuntė pi
nigus, kadangi musų kainos labai 
žemos.

ARNE BUTŲ
VERTA IR TAMISTAI ATEITI?

Foreign Exchange Department
Atdara subatomis ir utarninkais 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Kitomis Biznio Dienomis nuo 9 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Visų žmonių Bankas.

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė., j 731 W. 18-ta gatvė
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare t 

Telefonas: Bouievard 9397 Į 2 iki 8 vikare

K-*1 ’T’v* /v.Elei—JI Jb'C.jrV.
šviesą ir pajlegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO..Ine.
A. BARTKUS, Pra.

1619 w. 47th St. Tel Bouievard 1892 Chicago, DL

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ 
Specialumaa: Motetų ligos ir Chirurgija, 

1145 MILVYAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louls Ave^ 

CHICAGO, ILL.

U lf ‘' I

Kėdainių apskrityj taip daž
nai dedasi: susimušė du įpykę 
piliečiai — vienas kitam pri
statė ant nugaros ir žando mė
lynų “žymėspaudžių” ir eina 
Teisman teisybės jieškoti.

Pirmiatisia užsuka pas adh 
vokalo”. Tokių* '“advokatui”,, 
kurie Kedainuose vien tuo ama 

tu ne blogai verčiasi yra gra
žus, internacionalinis biirelis. 
“Advokatas, išklausęs klijento, 
pataria pristatyti gydytojo liu
dymą. Čia yra 3 gydytojai. Du 
tokių budynių neduoda, o tre
čias duoda, imdamas po 50 
rub. už tokį liudymą. Tokį 
sužeistieji Kėdainių apskrity 
nuo PacunSlių^ Baisogalos, 

Grinkiškio, Šėtos, Traskavos... 
kur nėra gydytojų, po keletą 
mylių keliauja į Kėdainius; 
kartais dieną, kitą gaišta (ne
suradę gydytojo namie), bas
tosi nuo gydytojo prie gydyto
jo, kol išgauna pageidaujamą 
liudymą ir užveda bylą, duo
dančią j>elno tik lengvo pelno 
mėgėjams.— (“L-va”)

KAUNAS.

Iš Kauno miesto savivaldybės 
darbuotės.

Socialė apsauga. Gydymo 
pagalba., švietimas. Socdal'Ss 
apsaugos srity pažymėti reikia 
Darbo Biržos organizaciją. Tos 
biržos paprastai dmig .sveria 

f ('n, kur yra privaloma bedar
bių registracija ir darbininkų 
samdymas išimtinai per Darbo 
Biržą, taip pat kur ilirbami 
viešieji darbai ar išsiplėtusi 
pramone. Nesant tų sąlygų, 
ir Darbo Birža čia mažai te
nuveikė. — Iš vokiečių mies
tas perėmė senelių prieglaudą 
ir 6 nemokaams valgyklas, ku
rių skaičius buvo tuoj padidin
tas iki 9. Čia kas dieną duo
dama buvo virš 3009 pietų. 
Nepatvirtinus valdžiai vienkar
tinio ančdėbo, valgyklos 1919 
m. rugpjūtį buvo uždarytos dė
lei lėšų trukumo. Prie tų val
gyklų buvo dar įtaisyti vaikų 
maitiniamieji punktai, kur 
Amerikos Misijos produktais 
(kakoa ir balta duona) mai
tinama buvo iki 6600 vaikų. Be 
to iš tos pačios Misijos duota 
buvo drabužių ir avalinės be
turčiams, ir išdalyta vaikams 
4000 porų batų, muilo, apsiaus
tai ir k. Pagaliau, Miesto val
dyba teikė pagalbos padegė
liams, parūpindama jiems lai
kinų batų, atidarydama laikinas 
valgyklas ir -M.

Sveikatos srity savivaldybei 
teko perimti iš vokiečių ligo
ninę, kuri greit buvo perduota 
vyriausybei. Miesto valdyba 
gi rūpinas lik beturčių ligonių 
gydymu ir buvo suorganizavu
si taipgi jiems teikimą gydymo 
pagalbos į namus: buvo nuasm 
dyti 5 gydytojai, kurie turėjo 
savo nuovadas, buvo įvestas

“Vilniaus” pranešimu, bir
želio 14 d. Vilniaus apygardos 
teismas teise Mykolą BinžiŠką, 
laikraščio “Straž Litvy” redak- 
torj, už straipsnį apie šv. Ka
zimierą. Kaltinamojo gynėju 
stojo T. Vroblevskis. Byla bu 
vo nagrinėjama prie uždarų du 
rų. Teismo salėje iš kaltina 
mojo pusės buvo padūkta (tik 
trys artimiausieji žmonės. Ki
ti iš publikos visi pašalinta. 
Byla buvo sv.urstoma ii vul.

Pagalios teismas prie atdarų 
durų paskelbė nutarimą, kuriuo 
M. Biržiška išteisintas.

flnva”).

BIRŽAI. ’

Biržų miesto savivaldybė tu
ri daug rūpesčių su kelių tai
symu. Mat į Biržus suiena net 
8 keliai, kurie vieniems biržie
čiam taisyti persunkti, juo la
biau, kad didžiuma jų maža
žemiai (161 ūkininkai turi po 
2%—5 deš., 38 ūkių — nuo 10 
—30 deš. ir dvaraą 269 deš., 
kelio gi taisyti kiekvienam iš
puola net 10% metrų. Miesto 
Tarybos skundai į Apskritį ir 
Susisiekimo Min-ją nettirėję 
vaisių. Del to, kad išėjus iš 
tos padėties, jos nutarta dalį 
kelio apie 870 sieksnių uždėti 
taisyti Biržų pramonės įstai
goms ir stambesniems namų 
savininkams.

Motery ir Merginą
Vasarinės

iv

šis yra nepaprastu paskynnvu visų musų geresniųjų dresių, ging- 
ham, voile ir organdy. Gražios mados, su diržais, madingais kišeninis 
ir spalvų gražumas. Languotos, plaids ir vienodos spalvos, d* JĮ "7 "9 
Visokio dydžio. Numažinti iki......................................  I f

IIIRBIMUD
T. Pu U man 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterį ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudl- 
kj laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, I1L■■■■■■■■■■■■■■■■■■ra

372 Vyrams ir 
Vaikinams Siutai

Vertės iki
SKAITYKIT IR PLATINKIT

štai ir kitas dalykas, kuriuomi pirkome už cash, ir galime užtik- 
dnt jums dideli drabužių bargeną.

Kiekvienas siutas vilnonis valiausios single ir double breasted 
mados ir rankų darbo. Planelio, nebaigto worsted, cheviots ir kašmie- 
ro vienodos spalvos ir gražaus mišinio. Mieros 35 iki 44 taipgi ir 
diktiems. >

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
ft. f A 3331 SOUTH 
« Vv. HALSTED ST

Phone Yards 6894
PINIGŲ SIUNTIMAS, 

PASPORTAI, LAIVAKORTfiS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmaa. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 
Ofiso 'valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Paned&Hais, Seredomis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne
daliomis iki 2 valandai po pietų.

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akuiiras
8208 So. Halsted St., Chicago. j 

| Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietavye Dantistas
10801 So. Michigaa Av^ Roselaad.

lis 
toasted
LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

Tai. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos Ir 
vii tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harrisoa St.

Valandosi 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare iisldriant nodildienius.

Canal 257
Naktinis Tek Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet 6 iki 9 vakare. 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St,

TeJephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 11 

ryto ir nuo 7 ild 9 ▼. vak.
8825 So. Halsted 8t„ Chicago, ūl.

/

. . . I



mi, reikštų, kad juodu buvę 
nelegaliai išrinkti. Illinois 
valstijos konstitucija, mat, 
sako, kad žmogus, neatsi- 
skaitęs dėl viešųjų pinigų, 
kurie buvo jo rankose, arba 
neatidavęs jų kur reikia, ne
gali būt renkamas į jokią 
valdišką vietą šioje valstijo
je.

Ar Small ąu Sterlingu yra 
teisingai apkaltinti, ar ne, 
tą parodys galutinas tardy
mas, bet dabar galima paste
bėt tiktai tiek, kad šitos by
los pradžia yra politinų 
frakcijų kovoje. Gubernato
riaus kaltinojas yra valsti
jos prokuroras Brundage, 
priešingos gubernatoriui re- 
publikonų frakcijos vadas. 
Gubernatorius nesenai su
davė skaudų smūgį p. 
Brundage’ui, uždedamas sa
vo “veto” ant $700,000, ku
riuos valstijos legislatura 
buvo paskyrusi prokuroro 
ofiso reikalams; o dabar 
prokuroras kerta smūgį p-ui 
Small. *

Savo viešam pareiškime p. 
Brundage sako, kad jisai jau 
senai girdėjęs, jogei valsti
jos iždą vartoja savo naudai 
tie asmens, kurių rankose 
jisai randasi. Bet iki šiol ji
sai tylėjo. Jisai gal-but bu
tų tylėjęs ir toliaus, jeigu 
nebūtų susikirtęs su guber
natorium.

Pp. Small ir Sterlingo by
loje bus tardoma, ar juodu 
naudojosi valstijos pinigais, 
ar ne; bet tikra priežastis, 
delko juodu yra kaltinami, 
yra — nepasidalinimas.

j Apžvalga Į
DEL PAINIŲ ŽODŽIŲ.

Tik-ką išėjo iš spaudos ant
ras “Gydytojo” numeris, lei
džiamo Amerikos Lietusių 
Daktarų Draugijos.

Kada mėnesi s laiko atgal pa
sirodė pirmutinis to žurnalo 
numeris, tai kai kurie kritikai 
labai barė jį už vartojimą ne
suprantamų publikai žodžių. 
“Gydytojas”, atsakydamas į tai, 
sako:

“Iš dalies kritikai yra tei
singi, nes prie atsidėjimo ga
lėjome sugalvoti paprastes
nius terminus, vienok ne vi
sur. ' Imkime tokį žodį kaip 
toxemija. Jis reiškia nuo
dai kraujuose; vienok ne ko
kie kiti nuodai, o padaryti 
bakterijų, veikiančių gyvame 
kūne. Pav. metabolizmais 
yra visas procesas, kaip pri
imtas į kūną maistas pasi
daro kurni ir kaip nereika
lingos kuni dalys atskiria

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Publishad Daily azcept Sunday by
Um Lithuanian N«wa Puh. Ccl, lac.

Bditar P. Grigaltta

1739 80. HALSTED STM 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talaphoi. Rooamlt 8MI

Subocription Ra tesi
18.00 per yaar in Canada.
17.00 per yaar ouUide oi Chicago.
|8.00 per yaar in Chicago.

8c per copy.
Entered as Socond Clan Matter 

March 17th, 1914, at tha Port Office 
oi Chicago, III., undar tha art et 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujieną Ben- 
drovš, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
I1L — Telefonas i Roosevelt 8500.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paltui
Metama|8.00 
Pusei mote .... » . ........ ■ 4.50
Trims mėnesiams , ______  2L25
Dviem minėdama , ,, 1.75 
Vienam minėsiu! , , , ,i 1JM

Chicagoje — per sėdėtojus]
Viena kopija —— 08 
Savaitei — 18
Minėsiu!      .   —- 75

Suvienytose Valstijom M Chicagoj, 
paltui

Metams ■ ___________$7.00
Pusei meti — ------  4.00
Trims mėnesiams - - - 2.00 
Dviem mėnesiams .............. . ..... 1.50
Vienam mėnesiui 7- .75

Lietuvon ir kitur uisiantsoaei 
(Atpiginta)

Metanui______________ - — l«.00
Pusei metų ........     4.50
Trims mėnesiams 2.25 

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
ei - 'u i —uui ihBsemsssomossH*

Illinois 
gubernatorius 
apkaltintas.

Specialis prisaikintųjų tei
sėjų suolas užvakar išnešė 
nuosprendį, apkaltinantį II- 
liinois valstijos gubernato
rių Len Small ir leitenantą- 
gubernatorių Fred E. Ster- 
ling valstijos pinigų pasisa
vinimu. ,

Gubernatorius Small per 
dvejus metus iki to laiko, 
kada jisai užėmė dabartinę 
savo vietą, buvo Illinois val
stijos iždininkas; o prieš jį 
valstijos iždininkas buvo da
bartinis leitenantas-guber- 
natorius Sterling.

Juodu dabar tapo apskųs
tu prisaikintųjų teismui, 
kad, pasitraukdami iš vietos 
iždininko, juodu neatsiskai
tę su valstijos iždu. Prisai
kintųjų teismas pripažino, 
kad tas skundas yra pama
tuotas, ir du augščiausieji 
Illinois valstijos viršininkai 
tuo budu turės kriminalę 
bylų.

Jeigu tardymas patvirtin
tų jų dviejų kaltę, tai ir gu
bernatorius ir leitenantas- 
gubernatorius butų praša
linti iš savo vietų, kadangi 
nuteisimas tokiame dalyke, 
kokiame juodu yia kaltina

mos ir įvairiais keliais pra
šalinamos iš kūno. Norint 
išaiškinti kiekvieną tokį žo
dį kiek plačiau, reikėtų 
traipsnį rašyt apie kiekvieną 
žodį. Mums gydytojams tie 
‘keblieji* žodžiai yra pripras
ti vartoti ir prisieina sau
gotis, kad jų išvengus. Jei 
kas nesupranta tokio žodžio, 
gali žvilktelėti į žodyną, ar
ija — vieno-kito žodžio nesu
pratimas daugeliui inteligen
tiškų skaitytojų netrukdo su
prasti abelną mintį. Mes 
vengsime tų ‘kebliųjų’ žo- 

. džių (nors ir pirma gerokai 
vengėme), vartodami dėsime 
.nors trumpus jų paaiškini
mus, vienok .visų išvengti 
nepajiegsime, todėl ir skaity
tojai ir kritikai malolnėJs 
biskutį pastudijuot žodyną.”
Šiame “gydytojo” numeryj 

tų “keblių” žodžių yra jau 
daug mažiaus.

NEDĖKINGA PROFESIJA.

Mahanojaus “Saulė” rašo 
(paliekame jos rašybą):

Del ko redaktoriai iaikrasz- 
cziu yra turtingi (?)

Dėlto, jaigu iižgema kudykis 
mieste, redaktoris apgarsina 
gyvenimą ir kriksztynas ir iž- 
gyre džiaugsmą tėvu, už ka 
aplaiko $0,00. Redaktorių ap- 
raszo apie jaunavedžius, ižgy- 
ria j uju rodybia ir gyvenimą, 
kunigas gauna $25 ir būna už
prašytas ant veseilios, o re- 
daktoris gauna $0,00. Po ko
kiam laikui mirszla žmogus, 
daktaras gauna nuo 15 lyg 100 
dolerių, kunigas $25 ir dau
giau, graborius nuo 200 lyg 
500 szimtu doleriu, redaktoris 
ižgyre nabasznyko gyvenimą, 
jojo dorybia kokiu buvo mei
lingu tėvu ir vyru ir padeka- 
vone gyminems už dalibavima 
laidotuvėse ir tai aplaiko $0.00 
—Nėr ko milemi skaitytojai 
stebėtis, jog redaktoris yra 
turtingu žmogum, o kada pats 
apleidže szia aszaru pakalnia, 
tai rieturi už ka pasilaidoti ir 
da žmonis visaip ant jojo nu- 
szneka. O teip redaktoriaus 
gyvenimas iszklotas rožėmis!

Na, ar netiesą sako p. Rocz- 
kowskio gazieta? 

t

GORKIS PRAŠO GELBĖT 
BADAUJANČIĄ RUSIJĄ.

Garsusis rusų rašytojas, 
Maksim Gorki, kuris tarnau
ja bolševikų valdžiai, nors pats 
ir nebūdamas komunistų, iš
leido atsišaukimą į Amerikos 
ir Europos žmones, maldau
damas jų kuo greičiausia siųs
ti “vaistų ir maisto badaujan
čiai ir mirštančiai Rusijos liau
džiai”. Jo atsišaukime tarp 
kitko skaitome:

“Plačiausios Rusijos lygu
mos neduos beveik jokio 
derliaus dėl didelio sausu
mo. Milionai rusų todėl su
sitiko veidas veidan su bado 
mirtim. Aš turiu priminti 
pasauliui tą faktą, kad Rusi
jos liaudis, išeikvojusi visą 
savo energiją karui ir revo

liucijai, pasiliko silpna ir be 
jėgų priešintis visokiems 
vargams. Grasinantys debe
sys, pranašaujantys karą, 
(? f‘N,” Red.), renkasi ant 
sekamų žmonių, taip brangių 
visam civilizuotam pasauliui, 
krašto: Tolstojaus, Dosto
jevskio, Mendelejevo Pavlo
vo, Musorgskio ir Glinkos.

“Aš dedu visas savo vil
tis ant civilizuotojo pasaulio, 
ant Jungtinių Valstijų ir ant 
Europos, ir tikiuosi, kad jie 
supras, iki kokios liūdnos 
padėties priėjo Rusijos liau
dis, ir kad jie išgelbės ją, 
atsiųsdami duonos ir vais
tų.”
šitas Gorkio atsišaukimas 

dar kartą parodo, kad bolševi
kiškoji propaganda užsieniuose 
apgaudinėjo pasaulį, skelbda
ma, jogei Rusijoje šįmet ja
vai užderėjo labai gerai ir žmo
nės turėsią pakankamai maisto. 
Rusijos gyventojai kenčia di
delį vargą dabar, o toliaus mi- 
lionams jų grasina stačiai ba
do mirtis.

Mes bijomės tečiaus, kad 
Amerika ir Europa šįmet ma
žai tepaisys badaujančios Ru-i 
sijos atsišaukimų. Jos neno
rės šelpti Rusiją, kadangi nėra 
užtikrinimo, kad tą pašalpą 
nepasiglemš sau grtdųs ir iš
tvirkę bolševikų komisarai.

PIKTINASI NEŠVARIA 
KALBA.

Pagalios ir mūsiškių komu
nistų tarpe pradėjo apsireikšti 
nepasitenkinimas tomis šlykš
čiomis kelionėmis ,kurias nuo
latos vartoja jų laikraščiai ir 
kai bė to j a i, “k ri t ik uodą mi’*
priešingas partijas. Vienas 
Brooklyno “Laisvės” skaityto
jas rašo to laikraščio Laisvo
je Sakykloje apie tai, kad rei
kia vengti pravardžiavimų, nes 
jie yra nekultūringumo vaisius. 
Sako:

“Prisižiūrint šiandieniniam 
progresui, ,/neslinku pastebė
ti, jog tūli dar ir šiandien ne
šamės su savim gana stam
bų skaudulį ‘anų dienų’. Jo 
ne tik nebandoma rimitai 
atsikratyti, bet su kokiu tai 
keistu, gal vien save užga
nėdinančiu, jausmu, vis dar 

l praktikuojama. Turiu min
tyj pravardžiavimąsi.

“Didžiuma mūsiškių kal
bėtojų, tūli bėgančių reikalų 
perž valgi n i nik a i-ra šėj ai, pa t i 
laikraštija — idėjos priešą 
labai tankiai pravardžiuoja, 
krikština įvairiais būdvar
džiais... Lietuvių spauda dar 
neiškenčia nesuteikus opo
nentui ‘krikšto*. Nejaugi, tas 
turi kokią praktišką vertę? 
Gal manoma, duokim sau, 
pravardžiuojant Grigaitį 
‘kontraktorium’, galima bus 
jį sumušti, kaipo politinį 
priešą, į smulkius miltus? 
Labai abejoju.

“Iš tiesų, nesmagu šis 
klausimas plačiau apkalbėti, 
nes tai yra žaizda, kuri be
analizuojant iššaukia skaus
mą; bet, kaip ten nebūtų, 

užsigaus kas, ar ne, o šis 
klausimas, i kad ne šiandien, 
tai rytoj, vis viena neišven
giamai turės būti apkalbė
tu. Jisai perdaug mums pri
mena tamsią praeitį, perdaug 
mušasi į akis, ‘kaipo sopu
lys šių dienų”.
Girdėt tokią kalbą iš komu

nistų šalininko yra beveik toks 
pat retas dalykas, kaip matyt 
baltą varną. Reikia, deja, kon- 
statuot, kaipo faktą, kad ko
munistai visur, kur tiktai atida
ro burną, tuojaus ima keiktis. 
To juos mokina jų kalbėtojai, 
tokie kaip Jukelis ir Andriulis, 
ir jų literatai, tokie kaip Vaba- 
las-Pruseika, Paukštys-švenčio- 
niškis, J. Baltrušaitis ir kiti.

Tie komunistų kalbėtojai ir 
literatai nieko kito daugiaus ir 
neišmokino savo pasekėjus, 
kaip tiktai keikti -ir neapkęsti 
kitų partijų žmones.

Bet augščiau paduotosios iš
traukos autorius nurodo tiktai 
dalį to šlykštumo, kurį varto
ja komunistai kovoje su savo 
idėjos priešais. Ne imažūahis 
šlykštus dalykas, kaip pravar
džiavimas, yra melas ir šmeiž
tas-

Komunistai nemoka nei kal
bėt, nei rašyt apie savo prie
šus, neapjuodindami jų kokiais 
nors melagingais išmislais. Vi
sus socialistus, kurie atmeta 
komunistų programą, jie vadf- 
no “buržuazijos parsidavėliais** 
ir kiekvienam įžymesniam as
meniui, kuris veikia tarpe so
cialistų, jie dar prikiša visokių 
yjiatingų nedorybių. Kaip pa
vyzdį, čionai paminėsime tikj- 
tai, kad komunistai per keletą 
metų be paliovos skelbia, jogei 
Karolį Licbknechtą ir Rožę 
Luxemburg nužudę Vokietijos 
socialdemokratų partijos va
dai!
, šitokiais begėdiškais mielais 
ir šmeižtais jie stengiasi i>asiek- 
ti to paties tikslo, kaip pra
vardžiavimais: jie nori sunai
kinti savo priešų asmenis.

Komunistai yra tokie pat fa
natikai, kokie kitąsyk valdė 
Romos-Katalikų bažnyčią ir 

įsteigė “Šventąją Inkviziciją”. 
Jie negali pakęsti, kad kas nors 
nepritaria jų nuomonei; toks 
asmuo, jų supratimu, neturi 
teisės gyventi.

Rusijos komunistai vartoja 
asvo priešų naikinimui.

Rusijos komunistai vartoja 
savo priešų naikinimui terorą. 
O kitų šalių komunistai, netu
rėdami galios areštuot ir šau
dyt savo priešus, stengiasi bent 
moraliai sunaikint juos — paže
mint, paniekint juos publikos 
akyse ir sukelti prieš juos žmo
nių neapykantą.

Savo priešų galabinimui ko
munistai skaito geromis visas 
priemones.

Užsimokėjo $10.
C. Edvvairds nenorėjo klau

syti nuomininko parūpinti lan
gams sietų. Nuomininkas pa
siskundė sveikatos komisijai. 
Tuomet teisėjas Rooney pašau
kė pasiaiškinti. Už nepaklau- 
symą jis turėjo užsimokėti $10 
ir parūpinti sietus langams.

' ' KOŠT. AUGUST;

Maistas.
(Tęsinys)

Arsenikas maiste.
Arsenikas yra stiprus nuo

das. Dešimties arseniko centi- 
gramų pakanka žmogaus nu- 
nuodijimui. Bet normaliniai 
besimaitinantys žmones suval
go apie 0.021 dalį milgramO 
dienai, arba 7,66 mg. metams. 
Toki arseniko kiekybė beveik 
visai nėra sveikatai pavojinga.

Kokiu budu arsenikas įsigau
na į musų sistemą? Dalykas 
tame, kad musų maistas turi 
arseniko. Prancūzų cheon^o^ 
Emil Abresto, tyrinėjimai ro
do, kad beveik kiekvienas mais 
tas turi šiek-tiek arseniko. Ant 
kiekvieno šimto gramų maisto 
sekamai išpuola tūkstantinių 
miligramo dalių arseniko:

(Tai tūkstantinės miligramo
dalys).

Grybų........................  6
Ryžių ........................L. 7
Raudonųjų žirnių .... 25
Baltų ’* • > ...... 10
Artičokų  . . . ............. 10
Spinakų .....'................. 9
Salotų ......................... 23
Kriaušių ..........   7
Morkų ........ ’c........ . . . 5
Ridikų ......................... 10
Kopūstų f.................. 8
Apelsinų .................... 7
Bananų  .................... 6
Iš tos lenteles matoihe, kad 

naturailniame, maiste arseniko 
yra nedaug. Taigi čia pavo
jaus jokio nėra. Bet pavojus 
gludi maisto apsaugojimo bu
de. Kaip jau minėjome, mais
to apsaugojimui naudojama 
siekinė rūgštis, kuri tankiausia 
yra padaroma iš, taip vad., ge
ležies pirito (geležies ir sieros 
sudėtis). Tasai piritas turi 
nemaža aršeniko. Arsenikas, 
žinoma, įsigauna į sierinę rūgš
tį, o paskui ir į maistą arba gė
rimus.

Alaus išdirbystėj sierinė rugš 
tis yra plačiai naudojama. Ir 
štai 1900 m. Manchesteryj, An
glijoj, ištiko tikra nuodijimos 
epidemija: 4,182 alaus gėrėjų 
užsinuodino arseniku, iš kurių 
300 mirė. Tai įvyko dėl to, kad 
sierinė rūgštis turėjo daug ar
seniko. *

Del tos pačios priežasties nė
ra geras dalykas naudoti pre- 
zervuotus fruktus. Jungtinėse 
Valstijose tie f nikiai prezer- 
vuojama sierinės rūgšties pa
galba. Maža to, cheminis ana- 
lizas rodo, kad pigios rųšies 
saldainiai irgi turi arseniko, ir 
kartais nemažai. Todėl moti
nos darytų daug išmintingiau, 
jeigu nedalintų savo vaikams 
centų saldainių pirkimui.

Prūsinė rūgštis.
Apie penkioliką metų atgal 

prancūzams buvo pasiūlyta Ja
vos pupos nepaprastai žemomis 

kainomis. Tokios žemos kai* 
nos sukėlė nuožiūros. Cliemi* 
kams liko pavesta padaryti ata
tinkamas analizas. Analizaa pa
rodė, kad tos pupos turi prū
sinės rūgšties! Prūsinė (hyd- 
rocyaninė) rūgštis yra vienas 
stipriausių nuodų.

(Bus daugiau).

Redakcijos Atsakymai.
Kastan Stočkui, Springfield.

— Nedėsime. Vietoj skundo 
ir barnies laikraštyj, geriau pa
rašykite džentelmortišką laiš
kelį tai įstaigai, kur savo ku
poną pasiuntėte, ir pasiteirau- 
kit, kas atistiko, kad lig šiol 
dar negavote priklausomo nuo
šimčio. Galėjo juk pasidaryti 
kokia nors klaida. Nereikia5 
taip blogai manyti, kad visus ir* 
vis tyko vien, kaip čia ką nors 
nuskriaudus. •

Zidor Miliui. — Atsiųstas 
pašaipos rašinėlis netinka. Jis 
ir perilgas “pajieškojimas”.

Naujienų Skaitytojui, Cedar 
Rapids. — Renkamų senų paš
to ženklelių nereikia valyt, nes 
bevalant jie butų pagadinti ii* 
savo vertės netektų.

A. S., Chgo. Spalvos pa
čios savim nieko nereiškia. Ką 
reiškia Lietuvos vėliavos spal
vos — jei jos ką nors reikšti 
turėtų — mes neapsiimam aiš
kinti. |Į4ĮĮ|
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Musų Moterims.
Kombinuote, No. 9919

Graži, praktiška ir labai patogi 
apatine kombinuote merginoms ir mo
terims. Apvalus krutinės iškirpimas, 
apačia užsibaigia plačiais biurgeriais.

Tokiai kombinuotei pavyzdys No. 
9919 yra sukirptas nuo 16 metų iki 
36, 40 ir 44 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 2 U jardo 36 colių pločion, 
materijos su 5*4. jardo karbatkų.

Komunistų Rojuj
(Tąsa) 2

Toks pat beprotiškas vaizdas atsikartoja su 
Jakovlevu, Izraeliumi, Oclinianskiu... Štai prie 
durų Ochąianskis eina ramia eisena; iš užpaka
lio prišoka prie jo črezvyčainikas ir rėžia kumš
čiu nugaron; nuo smūgio Ochnianskis pasviro, 
bet tuzinas narsių črezvyčainiki) išmeta jį pro 
duris, štai griebia Popovą, kuris dar septynio
liktus metus eidamas pateko katargon, ir iki 
1917 metų apkeliavo kone visus caro kalėjimus. 
Jį už kojų nutraukia nuo lovos ir, šaukiant jam: 
“Sušaudykite, nebijau!”, muša šautuvo drūtgaliu 
ir basą pusplikį kažin kur tempia. Mano eile 
prisiartino. Trys vyrai griebia mane už kojų 
ir traukia nuo lovos. Čia pat gaunu šautuvu 
pašonen. Einu. Duryse naujas kirtis į petį, 
nuo kurio aš pasvirsiu. Smarkiai pastumtas 
atsiduriu už durų. Čia nauja žmonių ar žvčrių 
govėda. Pasigirsta komanda: “Po du prie Įdek* 
vieno!*’. Pripuola du črezvyčainikai ir griebia 
mane, įsikabina stipriai į rankas. Mus veda ko- 
ridorju, toliau laiptais ir aštuonioliktu korido* 

riu. Pakeliui vaišina kumščiomis jau ir taip 
sumuštus, beginklius, pusplikius žmones. Mane 
asmeniškai lydėjo visą laiką vaišindami tai pa
šonėm tai nugaron grūmodami: “Maža da jum, 
svoločiai, iššaudyti visus jus reikia”.

Atveda į surašinėjimo vietą, čia buvo di
delis apginkluotų nuo galvos iki kojų raudon
armiečių būrys raudonais ženklais ant krūtinių 
ir kepurių. Načalstvos tarpe puola į akis dvi 
apsiginklavusi revolveriais moterį. Trys virši
ninkai laikė rankose atspausdintus mašiniuke 
sąrašus. Prie jų priveda švartzą; pasigirsta 
rustus klausimas: “Pavardė?” Švartz pareiškia, 
kad jis nenorįs su jais kalbėtis, bet kažin kas 
praneša: “Tai—Švartz”. Tas pats atsitinka su 
manim. Girdėt vyriausybės įsakymai: “Į kairę”, 
arba: “Į dešinę*.

Mane nutempia į kampą, kairėn. Susitin
ku ten Jakovlevą, Deviatkiną. žiųriu į kitus, štai 
stovi Rože Elman, išdraikytais plaukais, sudras
kytais drabužiais. 0 ve — Liza Klotz, — taip- 
pat. Pasakoja, kaip jas ėmė, kaip neleido užsi
vilkti viršutinių drapanų, kaip už plaukų vilko 
laiptais žemyn.

O štai stovi Pistiak, atsirėmęs j sieną. Apa
tiniai rūbai — tik skarmalai. Štai socialrevo-

Landė ir jo žmona — taipgi pus- 
drcba, visa pamėlynavus nuo šalčio.

liucionierius 
nuoge. Ji 
Staiga prie musų būrio prisiartina črezvyčaini- 
kas ir pagriebia keletą moterų. ĄkiOsmirksnyj 
visi susikimbame už rankų, sudarydami kelių 
eilių ratą, kurio viduryj stovi moterys. Tuo 
pačiu momentu prieš mus sustoja kareivių eilė, 
kuriem duodama įsakymas: “Jeigu mėgins kru
tėti, šaukit be įsakymo!**. Tame momente pa
sigirsta “Vadavietės” gaida, kurią visi kaliniai 
pasigauna ir gieda.

Viena moterų, kurią Črezvyčainikai ką tik 
buvo pagriebę, vėl tapo sugrąžinta į musų tar
pą. Ji išrodė dar baisiau: visi viršutiniai ir 
apatiniai drabužiai buvo sudraskyti. Netrukus 
kareiviai atšaukta nuo musų. Kiek laiko pra
slinkus, mum buvo įsakyta eiti į kameras ir pa
siimti savo daiktus. Mes pareikalavom leidinio 
paimti ne tik, savus daiktus, bet ir ^daiktus tų 
draugų, kurie jau buvo išvežti. Komendantas 
sutiko. '■ * I '

Kaip galima buvo laukti, daugelis daiktų 
pražuvo. Aš netekau laikrodžio ir portsigaro, 
Rosenblitas — peilio, muilo, marškinių, Aravin 

pypkes, Okun - portsigaro ir kitokių daiktų.
Kada musų būrį vedė pro vartus, mes pa-

matėm duryse 
partijos komiteto 
ris suriko mum:

Centralinio SociaMDeinokratų 
narį, draugą Nikolajevskį, ku- 
“Cen tralini s Komitetas atskir

tas”. Gatvėje buvo besidžiaugianti črezvyčai- 
ninkų minia ~ kokie 5(fo žmonių. Čia pat buvo 
vežimas, į vieną kurių mus įsodino kartu su 
črezvyčaininkais, laikiusiais rankose šautuvus ir 
revolverius. Musų vežimas pasivijo automobilį, 
kuriuo važiavo komunistų vyriausybė. Pastaro
ji liepė črezyyčaininkąms paslėpti revolverius.

Atvykom Kursko stotim Susodina mus į 
areštantų vagonus, čia iš kitų draugų sužino
jom, kad socialdemokratų Centralinio Komiteto 
nariai, nariai Centralinio Komiteto Socialrevo- 
liucionierių partijos ir įžymesnieji anarchistai 
palikta kalėjime”.

Norint gauti tokią kombinuotę su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, pralom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
Čavardę ir aiškų adresą ir, jdšjus | 

onvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9919.

per krutinę.

Turiu pasakyti, kad pasiskaičius šito, laiško 
mano noras pasilsėti komunistiniame kalėjime 
žymiai atslūgo. Vienok aš dar teisinau komu
nistus: na, sakau, caro žandarai už neklausymą 

•butų pasielgę nedaug švelniau. Bet žemiau tas 
pats “Socialističcsky Vicstnik” atspausdino 
skundą, kurį sumuštieji kaliniai įteikė sovietų 
valdžios centraliniam pildomajam komitetui. 
Skundas skamba taip:

(Bus daugiau)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

(Vardas ir pavardi)

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 East Washinąton St. 
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto.

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715
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Ugnagesiai tik ištruko nuo 
mirties.

: žaisdamas su revolveriu nušovė 
moterį.

Louisie Hartong, 8 metų am
žiaus, žaisdama su užtaisytu 
revolveriu savo tėvo dirbykloj, 
netikėtai paleido revolverį ir 
mirtinai nušovė ponią Martha 

iStopp, kuri tuo laiku buvo 
reikalu atėjus dirbyklon.

su

Nusinuodijo.
Clarence H. McClure iš f 

wcll, Mich. užvakar atkeliavo 
; i Chicagon. Užsiregistravęs Mor- 

l rison viešbuty, užsimokėjo už

Vakar dėl nežinomos prie
žasties ištiko gaisras rakandų 
apmušinėjimo dirbykloj, 
N. Clark gatvės. John Gorski j ___
ir Robert Gore ugnagesiai tik kambarį dviem dienom iškal- 
ištruko iš mirties nasrų. Jiedu i 
netikėtai tapo apsiausti liejisnų ' 
iš visų pusių. Pamatę grešianti kio bagažo, 
pavojų, jiedu šoko į ugnį ir apleisti kambarį 1 
išbėgo iš jos neapdegę pavojin- ge( neapleidus jam kambario 
gai.

Gaisras pridarė, 
virš $10,000.

La-

no. Jis buvo apie 30 metų am
žiaus ir neturėjo su savim jo- 

Vakar jis turėjo 
apie 6 v. v.

JUOZAS A1LINSKAS
21 metų amžiaus, užmuštas 

Francijoje, karės lauke, rūgs.— 
sept. 24 d., 1918 m. Pervežtas 
liepos 21 d. §. m. Paliko dide
liame nuliudime tėvus Antaną ir 
Oną, brolį Antaną ir seseris Oną 
ir Bronislavą šilinskius.

Laidotuvės atsibus pirmadie
ny], liepos 25 d. 9 vai. ryto iŠ 
namų 3124 W. 42nd St. į Nekal
to Prasidėjimo šv. Ponos Ma
rijos bažnyčią, iš ten į Šv. Ka
ri miero kapines.
: Velionis priklausė prie Šv. Ce
cilijos Giedorių Dr-jos.

Kviečiame gimines, draugus 
Ex-kareivius ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę tėvai Antanas ir Ona, 
brolis Antanas ir seseris Ona 
ir Brouielava.

paskirtu laiku buvo pasauktas 
nuostolių detektyvas pažiūrėti jo. įėjęs 

detektyvas kambarin, atrado 
McClure gulintį ant grindų ne
gyvą. Jis buvo apsirengęs ir ša
lę jo dvidešimts tuščių įbonku- 
čių nuodų.

Manoma, kad jis papildė 
saužudystę.

ApiplėŠė grąžuos krautuvę.

Vakar dieną du jaunu ban
ditu padarė drąsų užpuolimą 
ant auksinių daigių krautuvė
lės, St. Paul gatvės. Banditai 
laimėjo $16,000 deimantais.

Kas nori pirkti ožką?

turįs apie 46 metus. Suvienytų 
Valstijų komisionierius, James 
R. Glass, kaltįna jį peržengi- , 
me špiegavimo akto trijuose 
punktuose. Svarbiausia apkal
tinimas prieš jį yra tas, kad jis. 
davęs slaptus sumoksiąs ir pie
nus su didelėmis įstaigomis 
Chicagoje, Clevdande ir Det
roite priversti Suv. Valst. val
džią pripažinti Sovietų Rusiją 
ir pradėti su ja prekybą.

Sako, kad jis su kai kurio
mis tų miestų firmomis pada
ręs kontraktus, kurie riekia 
virš vieno biliono dolerių. Tuo 
elgesiu jis norėjęs, kad įtek- 
mingesniejį Amerikos piliečiai 
ragintų savo kongresmonus 
pripažinti sovietų valdžią* ir 
atnaujinti su ja draugiškus ry
šius.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

U

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, I1L

Cook pavieto komisionierius 
surado, kad tame parietė ran
dasi perdaug ožkų. Ožkos bu
vo laikomos parupinimui pie
no Oak Forest ligoninei. Nu
tarta jų kiek parduoti. Parda
vinėjimas bus ateinančią su

katą, 3 vai. ix» pietų. Ožkos 
vertos nuo $100. iki $500. Par- 
siduos po $10 ir $50.

Gera proga įsigyti pigiai ke
letą ožkų.

Areštavo Lenino agentą.

Federalės valdžios agentams 
I>asisekė pačiupti labai “rau-

draugą Max Schallman, .pas- 
kilbusį Lenino agentą. Sako, 
kad jis Leninui ir Trockini 
buvęs arčiausias, prieinamiau
siais ir geriausiai žinomas 
žmogus Jungtinėse Valstijose.

Jis gyvenęs 2141 Hunibold 
gatvės, esąs gimęs Rusijoj ir

i

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Sako, kad sekamos firmos 
Chicagoje padariusios su Sclial- 
Imanu kontraktus: Charles 
Lapsedus Co. ant $500,000 dėl 
overkotų, Mutual Tailoring Co- 
—$15,000,000, ir American 
Axle Co., nepasakyta ant ko
kios sumos.

Cincinati, Ohio su kai kurio
mis firmomis padaryta kont
raktų, kurių suma siekia arti 
$200.000,000. Tos firmos suti
kusios pristatyti Rusijai moto
rinių t rokų, automobilių, čc- 
verykų, drapanų, mhisto pro-., 
dūktų, ir tt.

Schallman buyo prisirengęs 
neužilgo apleisti Suv. Valstijas 
ir keliauti Rusijon.

“Jie visi yra radikalai.”
South )>ark komisionierius 

pranešė vakar, kad jokios in- 
vestigacijos nebus ištyrimui 
kaltinimų prieš policistus, ku
rie išvaikė “bug chib” Wa- 
shington parke ir sumušo ke
lis žmones.

—-Sulig miesto paruoštų tai
syklių parkams ---- tarė Char
les Hutchinson, komisijos pre
zidentas — jokios rųšies susi
rinkimų nėra leistina parkuose. 
Policistai pasielgė (teisingai, 
įstatymai turi bud pildomi.

—Kaslink kaltinimų, kad du 
žmogų buvo sumuštu, aš ne
suradau jokio nederamo pasiel
gimo su areštuotais — pareiškė 
J. F. Foster, south parko poli
cijos superintendentas-

—Tie visi žmonės, darantie
ji betvarkę, 
neklausykit 
jie nėra. Jie kalba 
džią, bet pradėk juos vaikyti, 
jie tuoj aiškinasi esą geri pi
liečiai. Jiems nebus leista dau
giau susirinkti į parką — pri
dėjo Foster.

vra radikalai ir 
jų pasakų, kad 

prieš val-

Uždarė Michig'an Avė. Trust 
Co. banką.

Atdara subatoj iki 6 v v

KLEIN BROS
Halsted a 20th Street 5

Ice Cream Sundae
Tyras Ice Greain su šokoladu 
trba trintą truktų syrupu 5c 

Su karės taksomos

Bile Vyriškas siutas Klein Bros, krautuvėj 
štai kur puikiausių drabužių išpardavimas dešimties metų bėgyj — 
pagalvok apie tai, augštos rųšies siutai vyrams ir vaikinams už to
kias žemas kainas, kad nei pirmi karės nebuvo žemesnės! Kita krau
tuvė to negali padaryt, kaip tik Klein

Kiekvienas siutas dideliame stake — nepaisant kad kaina buvo $25', 
$30, $35, $40, $45, $50 ar brangiau — čionai yra UŽ $20.

MADOS IR AUDEKLAS
Niekad nebuvo tokių paskyrimų mados, au- 
ieklo, patrinų ir išdirbimo, kaip šiame išpar
davime. Puikaus vvorsted, turtingo kašmiero, 
tvirto cheviots, gražaus maišyto tvveeds ir daug 
kitokių^ materijolų; visos užsiganėdinančių 
madų ir patrinų. Kiekvienas naujas ir kokio 
tik norit vyrams ir vaikams; tūli siutai ket- 
virtdaliu pamušalo; kiti pusiau pamušalu. Vi
lti saugiai apsiūti ir gražiai padaryti; 
viso po $20

Tikrai pigiau, nei padarymas kainavo.
Ėjome atdaron rinkon ir dvigubinėm šiuos 
siutus, kurie kainavo mums daugiau, nei su- 
batos išpardavime; bet, kadangi už cash pir
kome, išdirbėjo nusileidimas ir tt. gausite siu
tą didžiausios vertės į metus už $20

Mieros visokio dydžio vyrams.
Nepaisant tavo kūno sudėjimo, atrasi tinkan
tį šiame stebėtinam pasirinkime. Siutai lai-

$20

Miesto revizorius vakar už
darė Michigan Avė. Trust 
kompanijos valstybinį banką. 
Bankas randasi ant 2218 Mi- 
chigan gatvės ir turėjo depozi
tų apie keturis milionus dole
rių.

H. S. Savąge, bankų ckzami- 
nierius, užvaldė įstaigą. Jis sa
ko, kad po trijų ar keturių die
nų bus paskelbta kokiomis są
lygomis bus bankas iš naujo 
atidarytas.

Lietuviu Rateliuose
™^^and?2----
Bušiai ir munšainas.

biems, augštiems, žemiems, diktiems. Vyrams ir vaikinams mieros 
nuo 32 iki 46. Pasipuošimui, senesniems vyrams — visi po $20 

Produktas įžymių išdirbėjų.
Kiekvienas išdirbėjau puikiausių ,vyrams siutų atstovauja šiame iš 
visos krautuves pasirinkimo išpardavime. Siutai vadovaujamų dirbtu
vių New York, Chicago, Rochester ir kitų gerų rinkų čionai. Siutai 
dirbtuvių, kurių vardai užtikrina pasitikėjimą — visi šie siutai po $20

Bile

omk*'mm •*««**«

Atnaujinimas veltui
Taisome ir,prosiname veltui
tas Šiame dideliame išpardavime, bus prosjnamas 
a meta laiko veltui.

Praeitą nedėklienį komunis
tai po IjDLD. firma turėjo iš
važiavimą į Washington Hei- 
ghts. Buvo net keli kalbėtojai, 
kurie, kaip paprastai, savo spy- 
čiuose nieko naudingesnio ne
moka pasakyt, kaip niekinti ir 
kolioti socialistus.

Programui pasibaigus, 1 kuo
met suvažiavusiųjų vieni skirs
tosi į pavėsius, o kiti šiaip 
žaidė, iš krūmų iškrapino keli 
gerokai įsišnapsavę vyrai. Vie
nas jų greitai nritvirdimavo 
prie būrelio sėdinčių vyrų ir 
moterų ir bandė vieną moterį - 
o tai buvo jo pati spirti 
koja, bet buvo pagirtas, nepa-

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

C NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės 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.' ■ J. . > .
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksų. !
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
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.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St,'

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

ąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
trict Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood. Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS . 
ASSOCIATION

National Headquarters, 
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.

Dirbijas ir Importuotoja® ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduodu no- 
aklti . Dykai lekcijos pirkijams. 

lykt angliškai dėl informadji.

Rnatta & SerenelU
817 Blae Iriand Are.

. AKUftERKA
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 81at St.
Tel.1 Yarda 3654

Du blokai nuo Halsted St. į rytus.
Kampas Union Avė.

A K MERK A
Baigusi Aku
šerijos kolegt 
ją; ilgai prak
tikavusi l^enn- 
sllvanijos hos- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

DR. M. T. STRIKOL’IS'
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas
, People Teatro Name,

1616 W. 47th St„ Tel. Boal. 160 
VALANDOS:

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268 

v.------------------------------- --------------- /

Chicago

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų, perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. , i

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, BĮ.
V------ --------------- ------ —-r-r ■ ■ ......................

kitais dviem savo sėbrais, ku
rie jį norėjo sulaikyti nuo spar
dymo savo žmonos, vis keik
damas ir ją ir bolševikus, kam 
jie ją į “bušius” vilioją. Kad 
apgynus moterį nuo girto vyro, 
jos drauges vakare parsivedė 
pas save, bet vyras jau buvo 
kiek išsipagiriojęs ir su policis- 
tu susiradęs ją vadino namo 
eiti. Ta vienok griežtai atsisa
kė, pareikšdama policistui, kad 
bijanti eiti, nes vyras galįs ją 
papjauti. Ir nėjo. Ant rytojaus 
susirinkęs moterų būrys nu
tarė tą vyrą ir jo žmoną vesti 
pas “džiodžę,” kad juodu “at- 
ženytų.” Bet kai tik vyras to
kį dekretą išgirdo, puolė ant 
kelių prieš savo “prisiegą” 
prašydamas atleidimo, Žinoma, 
moteries minkšta širdis: atlei
do. Tuo istorija ir pasibaigė.

Šiaip ar taip, tie “bušiai” ir

Rašomoji
Popiera

taikė- Visi <<t< jusii'ji r sujudo,’tas munšainas daug (‘ibiu da
gi įkaušėlis ėmė stumdytis su ro. šapus Darbininkas.

po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos 
(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”. 1

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriuinai po 8c nuo svaro.

New Peoples Electric Co.
x (Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St 
Te!.: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dra- 

tus ir sudedame 
fixtures j 6 kam
barių namą už 
169.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimą. 
Darbą visuomet 
gvarantuojame.

Taipgi, laiko
me elektr. įran
kiu krautuvę ir

taisome visk^ namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Telephone Yards 1582

Ė DR. J. KULIS
i LIETUVISg GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

| Gydo visokias ligas moterų, vai- 
H kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
8 pančius, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St., Chicaso.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 
: KAPINES.

‘ Kviečia lotų savininkus, dr-jų 
atstovus ir valdybas ant 
savo pusmetinio susirinki
mo, kuris bus pėtnyčioje, lie
pos 22 d., 1921, Mildos svet., 
apie 7:30 Vai. vakare.

Susirinkimas yra labai svar
bus reikale įvedimo vandens ir 
sūrų systemos ant Kapinių, kur 
kainuos tas visas darbas. Tai 
kiekvienam yra‘būtinai reikalin
ga atsilankyti ant to svarbaus 
susirinkimo.

Kapinių Globėjai.

' (Ap.)

!!■■■■■■■■■■■■■■■■■£
DATRIJOTIZMAS S
1 Pačėdumas turi būt ■

pasargos žodis
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— ■

$120,000.00, ■
S. E. Cor. Fourth and ■ 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, lA. J

(-.i i. r- i-« i r i,- u. n h w k.-, r k- ir.

Telephone Yards 5882

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StH 

Chicago, IH.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
«!■■■■■■■■■■■■■■■»)

v Telephone Vau Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

jaiiiinBa

DR. YUŠKA
1900 So. Halsted St 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 40 ryto iki 

8 vakare.
RerideMcija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466

IKH ■■■■■■■ ■ BM ■■■■■■įį Telefonas: Boulevard 7042

■ DR. C. Z. VE2ELIS |
Liet avis Dentistai

B 4712 Soath Ashland Ave^ ■ 
arti 47-tos gatvia

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257 •>

' — ....... ■■■■■■ -m —

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia z
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taikome.

1401 W. 47th Ht., Chicago.



—

NAUJIENOS, ^Chicago, III. Pėtnyčją, Liepos 22 d., 1921

Pranešimai
,L. S. S. VIII Rajono konferencija 

(vyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus j konferenciją 
ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.

Roseland. — Pėtnyčios ir Nedėlios 
vakarais Liepos 22 ir 24 d., 8 vai. vak., 
Brolių Strumilų svet., 107 ir Indiana 
Avė., bus gražios prakalbos anglų ir 
lietuvių kalbomis apie svarbius gy
venimo reikalus. Taipjau bus geri 
giedoriai ir Olandų Choras. Kviečia
me visus lietuvius, vyrus ir moteris 
atsilankyti. Įžanga dykai. Nebus nė 
jokių kolektų. — Komitetas.

“Kardo” piknikas ir protesto mitin
gas prieš Lietuvos klerikalų valdžios 
darbus bus nedėlioj, liepos 24 d. Cher- 
nausko darže, Lyons, III. Piknikas 
prasidės 11 vai. ryto. Programas pra
sidės 4 vai. po pietų. Kviečiame lie
tuvius gausiai suvažiuoti.

— Komitetas.

s malonė-

JIESKO PARTNERIŲ. [
REIKALINGAS dalininkas (part

neris) prie švaraus, seno ir pelningo 
biznio. Tinkamam vyrui, turinčiam 
kiek pinigų, yra gera ateitis ir pa
stovus darbas. Kreipkitės tik laišku 
“Naujienos” No. 847.

JIEŠKAU partnerio į elektra 
čeverykų taisymo šapą, arba 
parduosiu už geriausią kainą.

3483 S. Halsted St.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters ar merginos stu- 
bos darbui ir prižiūrėti 2 vaikučiu, 
kurių vienas 9 metų, kitas 6 
Geras atlyginimas.

BRUNO GELWID, 
1641 Brigam St.

Tel.: Armitage 7904.

metų.

PARDUODU studio labai ge
roj vietoj, gerai įrengta. Labai 
gera proga dėl gero fotografo. 
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 814.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė geroj vietoj, su namu arba be 
namo, lietuvių ir lenkų tirštai apgy
venta. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Pardavimo į 
vietos. Atsišaukite į 
346.

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME.
Barjjenai Barbenai

Į DVI DIENAS turi būt parduotas DIDELIS LOTAS 28x125
priežastį patirsite ant‘P&lų. SuerčSj gatvės ir šaligatviai yra sudėti ir apmokėti. Ran- 
rite į Naujienos No. dasi gražioj vietoj ant Brighton Parko. Dabartiniam savininkui

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis išdirbtas per daugelį me
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite: 

TOM ŠVERSTIS, 
3158 So. Union Avė.

PARDAVIMUI KARČIA- 
MA, VAŽIUOJAME Į 
MILWAUKEE, WIS.

3432 S. Morgan St.

PARDAVIMUI arklys ir ex- 
press pakinkai, viskas gerame 
stovyje. Parduoda pigiai ir trum
pame laike. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

908 W. 35th PI.

tas lotas kaštuoja suvirš $1000, bet iš priežasties apleidimo Chi
cago 1-mą Rugpiučio atiduoda tik už $650. Atsišaukite greitai ir 
atsineškite depositą.

Lietuvių Tautiškos Kapinės laikys 
savo pusmetini susirinkimą pėtnyčio
je, liepos 22 d., Mildos svetainėj, 7:80 
vai. vak. Kviečiam lotų savininkus, 
dr-jų atstovus ir valdybas atvykti su- 
■irinKiman, nes bus svarbių tarimų 
dėl įvedimo ir nuvedimo ant kapinių 
vandens system os.

— Kapinių globėjai.

REIKIA DARBININK

PARDAVIMUI saliunas, 
lietuvių kolonijoj. Parduo
siu su visais įrengimais. 
Priežastis pardavimo — einu 
į kitą biznį. J. S., 

10500 Michigan Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuviais apgyvęnta, nuo senai 
biznis įdirbtas.

652 W. 18th St.
PARDAVIMUI saliunas, lie

tuvių kolonijoj. Savininkas eina 
į kitą biznį.

722 W. 120 St.
W. Pullman, III.

2. Ir vėl $500 numažino savininkas ant 2 augštų mūrinio na
mo, 2 pagyvenimų po 5 ir 6 kambarius, maudynės, naujai išma- 
levota, beismentas 7 pėdų augščio, medinis dviem karam garad- 
žius, rendos neša $50.00 į mėnesį. Namas yra vertas $7000, perei
tą savaitę savininkas norėjo,parduoti tik už $4500, šią savaitę 
vėl numušė $500, liepia parduoti į dvi dienas laiko tik už $4000, 
nes priverstas išvažiuoti iš Chicago kuogreičiausia. Namas ran
dasi ant Bridgeporto.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 83rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskls; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: L 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

VYRŲ

St. Charles, III., Darbininkų Valgo
mų Daiktų Bendrove atsiskyrė nuo 
Melrose Parko kooperativSs bendro
vės, tatai visi šėrininkai malonėkite 
priduoti savo šėrus, kad atidavus 
juos Melrose Parko koop. bendrovei 
bėgy 30 dienų. Kurie nesugrąžins per 
tą laiką, pasiliks Melrose Parko ben
drovės šėrininkais.

— J. Stanialovavičius.

REIKIA patyrusio whole- 
sale groserio pardavėjo. 
GROSSFELD & ROE CO., 

833 W. Randolph St.

PARDAVIMUI 
SALIUNAS LABAI 
GEROJ VIETOJ.

1857 W. 13th St.

REIKIA vyro suprantančio che
mija ir arai turi transpotiš atmainy- 
mui nuo knygos ant knygos. Kas 
suprantat tokį darbą, atsišaukite ad
resu:

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, kartu ir namas, 
arti bažnyčios.

2746 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Turiu parduot greit į Lietuvą 
išvažiuoju.

2310 S. Hoyne Avė.

3. PARDAVIMUI PIGIAI 40 akerių pusiau išdirbta farma 
kone pačiame mieste Woodboro, Wis., Lietuvių kolonijoj, 6 kam
barių graži stuba ant akmenų fundamento, didelis skiepas, bar- 
nė gyvuliams ir šienui sudėti. Parsiduoda tik už $1500. Parda
vimo priežastis — savininkas apleidžia šią šalį apie 1-mą dieną 
Rugpiučio. Turi būt parduota į 5 dienas laiko.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas, 
3828 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 81st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2334 W. 28rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę subatą Valen- 
čiaus salėj, 1782 S. Union Avė.* 
7:30 vai. vak.

ADAM HRAVIC, 
2030 So. Halsted St.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
lyj, liepos 25, Naujienų name. Prad
žia 7:30 vai. vak. Visi Cent Kom. 
nariai malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti.

— J. J. Čeponis, Sekr.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ
TUOJAUS,

KREIPKITĖS:
3759 So. Halsted St.

A. L. T. Sandaros 25 kuopos nepa
prastas susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 
22 d. liepos, 8 v. v., FellowshiR'svet., 
831 W. 83rd PI. Visi sandariečiai ma
lonėsite atsilankyti paskirtu laiku.

— Valdyba.

REIKIA vyrų irymoterų valdiškam 
darbui tuojaus.

Filing klerkų, listing klerkų, typis- 
tų, stenographų, mailing klerkų, laišk- 
rtešių bei privatiškų detektivų.

Atsišaukit 5418 So. Ashland Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

PARDAVIMUI saliunas 
labai geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventoj. Parduosiu 
pigiai ir greitai.

4503 So. Laflin St.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor, 
cigarai, tabakas, kendės it soda 
fountain, viskas, kas tik yra krautu
vėj už $600.00. Biznis gerai eina, ar
ti mokyklos. Pardavimo priežastis, 
einu kitan biznin.

JOHN KAVVAJLEUSKlS, 
2700 Wallace St.

PARDAVIMUI 2 augštų su 
krautuve stuba, po no. 3656 So. 
Union Avė. Yra elektros švie
sa. Didelis bargenas, $3,000.00.

FINNENGAN, savininkas, 
834 W. 55th St.

4. DIDŽIAUSIS BARGENAS Iš VISŲ KIEK BUVO. Parsiduo
da 120 akerių farma, visa dirbama ir užsėta visokiais javais, su 
gyvuliais, naujoms mašinoms ir visokiais įrankiais, nauji 7 bu- 
dinkai, mylia ir pusė nuo miesto, prie gražaus pilno žuvų ežero. 
Apielinkėj yra daugelis visokių vasarnamių, puiki proga geram 
biznieriui padaryti iš šitos farmos puikų "summer resort”. šita 
farma yra verta $25,000, bet iš priežasties ligos dabartinis savi
ninkas atiduoda tik už $14,500.-

Norintieji pamatyti viršminėtas fannas malonėkit pamatyti 
mane žemiau paduotu antrašu nevėliau kaip panedėlyj, 25tą Lie
pos, nes mus būrys važiuoja automobiliais į Woodboro, Wis., 
Utarninko rytųietyj, 26tą Liepos, tad bus vietos kokiems 2 ar 3 
pirkėjams nuvažiuoti veltui.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, gera vieta, biznis 
eina gerai. Savininkas nori

PARDAVIMUI gerai išdirbtas 
kriaučių biznis, taipgi užsiimam čys- 
tijimu, prosijimu ir dažymu. Savi
ninkas turi kitą užsiėmimą ir negali 
laikyti šį biznį.

REX TAILORS
2218 Ijarrabee St 

J. ZACKER,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775

TUOJAUS TURI BŪT PARDUOTA.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
^VVWWWWM^^*^****^^^'^^*I*^^^^***^*^W**

JIEŠKAU savo motinos Magdele- 
nos Stačiokienės ir sesutės. 11 metų 
kaip apleido Westville, III. Jei jos 
yra dar gyvos, malonės atsišaukti, 
arba jas žinanti teiksis pranešti, nes 
turiu didelį reikalą.

KAZIMIERAS STAČIOKUTIS, 
109 Cook St., Westvllle, III.

Labai gera propozicija, nes kiek
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50 
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems 
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit 
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

COMMONWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St., 
Room 911-912

: Wabash 8415.

Atsišaukite:
2724 W. 18th St.

Tel.

JIEšKAU sesers Joanos Jonišky- 
čios, Kauno rėd., Radvyliškio parM 
N o ražaičių kaimo. Meldžiu pačios at
sišaukite, arba ją žinanti teiksis pra
nešti, už ką busiu dėkingas.

ALEX POVYLAITIS, 
1723 N. Marshfield Avė., 

Chicago, III.

REIKIA vyro su keletos metų pa
tyrimu rakandų krautuvėj. Taipgi 
turi mokėt važiuot Repjublic Troku. 
turi mokėt važiuot Republic Troku. 
iki 9 vai. vak.

W0LF’S FURNITURE HOUSE 
3818 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas 
geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per daugelį metų.

Atsišaukite:
929 W* Roosev&t Rd.

PARDAVIMUI saliunas, biznis eina 
gerai, arti dviejų didelių fabrikų. 
Parduosiu pigiai ,nes turiu važiuoti į 
Lietuvą.

Atsišaukite
1458 West 15th St.
Kampas Laflin St.___

RAKANDAI
RAKANDAI.

3 kaurai, odos ir velouro gyvena
mam kambariui setas, pastatoma ant 
grindų lempa, valgomojo kambario 
setas, ir 2 miegkambanu setai; sta
las, phonographas etc. Visai pigiai, 
jei pirks tuojau.

1644 S. Lawndale Avė., 
Apt. 2.

Tel.: Lavvndale 3099;.

Dviejų augštų mūrinis namas, 
dviem pagyvenimais, vienas 5, kitas 
6 kambariais, garu apšildomas, su ve-

MORTGECIAI -PASKOLOS
. _ _ Gvarantuoti 7% pirmo mortgečio

liausios mados įtaisymais ir patogu- 1 auksiniai bondsų kuponai Twin River 
mais, vienoj gražiausių Chicagos vie- Coal Company. Po $100.00 ir $500.00 
tų. Kaina $10,900.00. Įmokėti $4,000. 
likusiai sumai savininkas padarys 
mortgečių be jokio komišino. Kreip
tis pas savininką, 5434 So. Sawyer 
Avė., pirmos lubos.

PARDAVIMUImūrinis namas 2

paskirti. Bondsai užtikrinti 6,000 ake
liais anglinės žemės, Kanawha Co. 
West Virginia, vertės apie $450,000.- 
00. Kompanijos inžinieriai reportavo, 
kad trys matomos anglių gyslos. 
Kompanijos savastis prie Chester- 
peąk ir Ohio geležinkelio. Virš minė
ti bondsai yra privatiškai užtikrinti

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1685 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas minė
sią pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salgj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖJ Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3827 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. .Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3388 S. 
Auburn Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 

• SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shalkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas L 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 841 E. Kensington 
Avė.

ANELĖ BAČĖNIENĖ jieAko savo 
sunaus Juozapo Bačiaus, Kaltinėnų 
parapijos, apie 45 m. amžiaus, vedęs 
iš Lietuvos, 26 metai kaip Amerikoj, 
gyveno Chicago. Meldžiu atsišaukti 
arba žinanti teiksis pranešti 

PETRONCLfi KASPARAVIČIENĖ, 
244 W. Swan St., Chicago, III.
REIKIA 4 vyrų su kiek nors pini

gų, dirbti į čeverykų dirbtuvę ir iš
mokti gerai apmokamo amato. $25.0 
j savaitę pradžioje, o po trijų ar ke
turių savaičių gali padaryt iki $50.00 
Į savaitę. Norime tokių vyrų, ku
rie tikrai nori mokintis čeverykų 
amato ir nori turėt darbą apskritą 
metą.

Matykit K. SEDLIECKI, 
1579 Mihvaukee Avė.

Room 200

AUTOMOBILIAI
RARDAVIMUI saliunas, geroj, lie

tuvių apgyventoj vietoj.
Priežastis pardavimo — į Lietuvą 

išvažiuoju.
2444 W. 46 PI.

PARDAVIMUI nauji rakandai 5 
kambariams už $300.00 ir 1919 au
tomobilius Chandler, didelis barge- 
nas — turime išvąžiuoti j Lietuvą. 
Tel.: Lafayette 6039 arba 

Wentworth 2Ž69.
J. J. BAGDONAS, 

Valandos 5 iki 9 vakare.

pagyvenimų po 6 kambarius: elek- Haydfeu, 
tros šviesa, maudynės, augštas skie
pas ir visi naujos mados įtaisymai. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo arba groserio. Atsi-(Tel.: Normai 8768. 
šaukite tuojaus.

SZEMET A LUCAS, 
4217 Archer Are.

ALBERT RADWELL—Agentas.
720 W. 62nd St., arti Halsted St.

ĮVAIRUS skelbimai

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

Bridgeport. — LSS. 4ta kuopa ren
gia draugišką išvažiavimą į Jeffer- 
son mišką nedėlioj, liepos 24 d.

Visus kviečiame skaitlingai susi
rinkti. Bus tinkamos žaismės, pro
gramas ir tt. — Komisija.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS ANT
RENDOS: GARO
ŠILUMA IR
ELEKTRA.
3303 Lowe Avė., 2nd fl.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGA vienam ar 

dviems šviesus kambaris — gei
stina rytinėj miesto daly j.

A. RŪKAS, 
Gen. Del., 

Chicago.

REIKALINGAS kambarys 
vedusiai porai su 7 metų vai
ku; kas 
Brighton 
apielinkėj 
atsišaukti

S. B. 8238 So. Halsted St.

tokį kambarį turite, 
Parke arba Cicero 
Chicagoje, meldžiu 

antrašu:

REIKALINGAS kambaris 
jaunai vedusiai porai su visais 
parankamais. Mokėsime gerai. 
Atsišaukit Naujienos 348. \

FORDAI FORDAI FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921 

modelių, su arba be starterių; tikras 
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.

2560 So. Halsted St. 
priešais 26th St.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis 10 m. 
senas ir geras. Pardavimo prie
žastis -— turiu du saliunu.

2011 W. 63 St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 5 pagyvenimų, iš 

priekio krautuvė mūrinis namas. Ren
dos neša apie $100 j mėnesį. Kaina 
$8,000.00. Namas pagal vėliausios 
mados su visais Įrengimais. Parduo
dame, kadangi važiuojame Lietuvon.

2844 W. 88th St.
3-os lubos iŠ užpakalio.

PARDAVIMUI 40 akerių ūkė su 
gyvuliais, padarais ir užsėtais lau
kais. Kaina tik $L200.00. Juodžemi 
su smėliu; vištų 180. Taip pigiai par
duodama, kad norima greit parduot. 
Jei manai pirkt ūkę, tai nelauk 
resnos progos, nes nesulauksi 
10 metų.

FRANK BRODRECK, 
Box 91, Baldwin, Mich.

per

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų j Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3801 So. Halstedt St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 1919 White, 5 sė
dynių automobilius, gerame stovyj, 
dirba kaip nauja, bėga 60 mylių į va
landą. Pardavimo priežastis, partne
rių nesutikimas. Kaina tik $450. Gali
ma matyt po 5 vai. vakare.

G. PUPONIS, 
4104 S. Campbell Avė.

1 TONO FORDAS.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė geroj vietoj, 
tarpe lietuvių ir kitų tautų. 
Kreipkitės Naujienos 345.

Express body ir cab. Nau
jas, 1921 motoras. $425. Iš
mokėjimai jei norit. 2*4 to
nų, šiltas važiavimu demon- 
stratorius. $2,200 lengvi iš
mokėjimai.

MEM MOTOR CORP., 
3110 S. Michigan Avė. 
Phone: Douglas 3720.

PARDAVIMUI grosernė 
ir delicatesen ir notions, 
nes išvažiuoju Lietuvon.

4133 S. Wallace St.
Phone: Yards 5310.

PARDAVIMUI du me<liniai namai, 
ant vieno loto—pirmas iŠ fronto ant 
dviejų pagyvenimų, po 6 kambarius 
ir antras užpakalyj ant vieno pagy
venimo, 4 kambarių; abudu namai iš
taisyti pagal naujausios mados; elek
tra, gasas ir vanos, netoli bažnyčios, 
mokyklos ir vienas blokas iki Western 
Avė. gatvekarių. Atsišaukit prie sa
vininko vakarais ir nedilioms 4422 
S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
geroj vietoj, arti Šv. Jurgio bažny
čios prie 8221 Lime St. Rendos ne
ša $40.00 j mėnesį. Parduodu labai 
pigiai; už $2,900. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Kreipki
tės prid savininko.

M. MATULIAUSKAS, 
3356 So. Halsted St.

Nuolatinis rėmėjų skait- 
llaus augimas parodo, kad LIBERTY 
LAND & INVESTMENT CO. ofise 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. Ci
viliškas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557 
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt. 
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.; 
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.; 
kasos globėjai: T. Kubelius ir F. 
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 2121 Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Geroj vietoj, tarpe lie
tuvių ir kitų tautų. Biznis cash. 
Taipgi automobilius 5 sėdynių. 
Parduosiu urnai, nes einu į kitą 
biznį. Naujienų ofise num. 844.

PARDAVIMUI farma nuo Chica- 
gos už Milwaukee 169 ak., 70 akerių 
dirbamos ir užsėta, 90 ak. ganyklas 
ir miško; 1 mylia nuo geležinkelio; 
9 kambarių namas. 8 šuliniai, gražus 
sodas, upelis bėga per ganyklą, dide
lė barnėt pašiūrė mašinoms sukrauti, 

vištinlnkas, malkoms

MOKYKLOS

FARMA.
40 akerių, pusė dirbamos su gerais vt>

budinkais, prie gero kelio, arti mar-: kiaulininkas, Vit»vuuM*c*o, 
keto, 70 mylių nuo Chicagos. Mainy-; šapa ir kiti budinkai. 300 bušelių ja- 
siu ant mažo namo Chicagoj arba I vq, 8 arkliai, 10 karvių, 1 bulius, 1 
parduosiu ant lengvų išlygų. Kaina jautis, 2 telyčios, 2 kiaulės, 60 viS- 
$4.800. '

J. J. STRAVINSKAS, savininkas 
704 W. 81 st St.

tų, mašina javams pjauti, šienui pjau
ti, diskeris, 8 plūgai, akėčios, volas, 
arba, 2 vežimai, 2 vežimėliai, dide
lės rogės, mažos rogės, akselinė ir

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood 
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414 
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
kus, 1567 Girard St.; turto rašt. 
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.; 
kontrol. rašt. A. VUis, 2244 Charles- 
ton St.; kasier. J. Degutis, 8913 
Division St; kasos globėjai: J. Ra
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.; 
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121 
N. Western Avė.

PARDAVIMUI 7 pasažierių Hud- 
son automobilius 1919 metų. Parduo
siu arba mainysiu ant lotų Chicagoj 
arba Gary, Ind. Turiu du automobi
lius; tad vieną parduodu už pigią kai
ną. Busiu ofise kasdien ir Nedėlioj 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

J. SKINDER, 
8301 So. Halsted St.

Tel.: Boulevard 6775

BUICK 1920 7 pasažierų visai kaip 
naujas. Nepraleiskitė progos. $500 
cash it knt lengvų išmokėjimų.

Atsišaukite nuo 3 iki 7 v. v. Ne
dėlioj nuo 11 iki 8 p. p.

JANUŠAUSKAS.
8827 S. Halsted St., Srd Ti.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
kitų tautų apgyventoj vietoj priešais 
lietuvišką šv. Kryžiaus bažnyčią ant 
Town of Lake. Biznis išdirbta ir arti 
kitų saliunų nėra. Priežastis pardavi
mo dasižinosite ant vietos ir pamo
kysiu biznio.

MR. J. YESAITIS, 
4542 So. Wood St

J I ................. .
PARDAVIMUI pusė mūrinio pusė i kitoki įrankiai bei visi rakandai. Kai- 

medinio namas ant keturių pagyveni-1 na už viską $6,000.00. Įmokėt $2 - 
nin stoti, nepraleiskit progos. Parda- 500.00, likusius ant 6% ilgam laikui, 
vimo savininkas apleidžia miestą, to- Pardavimo priežastis senatvė — 72
dėl noriu greitai parduoti. Galima sa
vininką matyti kasdien po 6 v. v.; 
nedėlioj per dieną.

3400 So. Lowe Avė.

metų amžiaus. Kreipkitės: 
GEORGE HAIDU, 

Carney, Mich.

PARDAVIMUI saliunas, su 
barais, labai geroj vietoj. Par
duodama pigiai.

307 E. Kensington Avė. 
Kensington, BĮ.

PARDAVIMUI kampinis 
saliunas, išdirbtas per dau
gelį metų. Norinti pasipel- 
nyt, pasiskubinkit, važiuoju 
i Lietuvą.

2059 W. 23rd St.
PARDAVIMUI saliunas 

geroj vietoj, priešais Mildos 
teatrą; visas arba puse. 
Parduosime už teisingą pa
siūlymą. Atsišaukite:

3159 S. Halsted St.

PARDAVIMUI namas, ar išsimaino 
ant lotų ar namų, penkių kambarių 
electric, steam heąt, su 12 lotų. Vie
ta randasi southwest pusėj.

11301 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Reo, 7 sėdy
nių automobilius labai pigiai. 
Kreipkitės

MILDOS GARAGE 
3121-27 S. Halsted St.

PARDAVIMUI mėsos krautuvė vi
sokių tautų apgyventoj vietoj. Biznis 
išdirbtas per daug metų. Norinti biz
niu stoti, nepraleiskit progos. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

5146 S. Halsted St.
Tel.: Blvd. 6944.

PARDAVIMUI farma nuo Chica- 
goa už Milwaukee 144 akeriai: 104 
akeriai dirbamos, kita ganykla ir 
miškas. Visokiais javais užsėta lau
kai. gera juodžemi su mėliu; gera 

2 ausėtų 9 kambarių, apačioj 
skiepas ir vasarinė etuba, didelis sod- 
nas aplink, stuba, upelis bėga per 
lauką. Puikiausia vieta gyvenimui, 
taip, kaip Lietuvoj. Laukai aptverti, 
pusė mylios Į miestą ir gelzinkelio 
stotis. Arti mokykla, 2 barnės, 
kiaulininkas, vištininkas, daržini ja
vams sukrauti ir visos mašinerijos, 
12 karvių, 4 telyčios, 1 bulius, 4 geri 
arkliai, 6 kiaulės. 100 vištų ir 70 viš
čiukų; 2 vežimai, 1 bėgė, 2 rogės. 
Kaina $12,000.00, $5,00,00 cash liku
sius ąnt lengvo išmokėjimo 6 %. Par
davimo priežastis, Važiuoju Lietuvon.

W. M. SODĖIKA,

EXTRA BARGENAS.
120 akerių ūkė, ant žuvingo ežero 

kranto, lietuvių kolonijoje Wisconsin 
valstijoj. Stotis tik 3 mylios. Par
duoda su gyvuliais ir apsėtais lau
kais; dirbamos žemės yra apie 40 
akerių; budinkai visi nauji, šią ūkę 
galima įsigyti ir su mažais pinigais, 
žinodamas, kad miestuose yra sunkus 
darbininkų padėtis, nes milžiniškos 
darbininkų minios vaikščioja dirbtu
vė nuo dirbtuvės, tai ir norėčiau, kad 
mano arenti s
ir gerą ūkę, nes wit jos galima, pa- 
daryti gerą ir lengvą pragyvenimą ir 
dauginus nereikės lankyti smirdančias 
dirbtuves ir kankyti save. Tą gražią 
ūkę parduodu dėl to, kad mane seni 
tėvai kviečia tuojaus važiuoti į Lie
tuvą ir užimti vietą ant savos ir di
delės ūkės. Informacijų kreipkitės į 
savininką: L. BETURĮS,

1917 S. Jefferson St.,______

KIŠENINIŲ
ir

MAŠINOMS SIŪTI 
OPERATORIŲ
LABAI REIKIA

Apmokamos vietos nuo $2G iki $35 j 
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
nomis arba vakarais klesos.

Master Sewing School 
Prlnei palas 

JOS F. KRASNICKA
196 Nnerth State St.

Kam>as Loke St. 4-fl.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester 
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠĖL
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 8338 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant 
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
Hfornia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet, 1750 S. Union Avė.

R. 2,

PARDAVIMUI 4—2 fintų, krautu
vė priekvj namo, randasi 2901 ir 
2908 So. Canal St., 486 W. 2»th St.

H. LUECKER,
8150 Lincoln Avė.

Camėy, Mich. Tel.: WelUngton 225.

VALENTINE DRESMAKING
COLLĖGES

6205 S. Halsted* 2407 W. Madlson, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jmfft. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokė jim&is. 
Kleeon dienomis Ir vakarais. Pa- 
rvikalauldt knygėlės.

Tol. Seeley 1648.
SARA PATEK* plrmlalaki.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. Šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood Av.; fin. rtšt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 

laikomi kiekvieno mG— 
nėšio trečią nedėldienj, 1 vai. po 
pietų, J. PadžiuvClio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka- 
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
8827 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 8222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas Ir Jonas 
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subątvakari Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.


