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senatoriaus Lodge. Bet jos su
teiktos su sąlyga, kad Jungt.
Valstijos atnaujins prekybą, su
Rusija. Nors Kamčatkos pre
kybinės koncesijos duotos yra
60 metų, tos bazės bus atiduo
tos Jungt. Valstijoms ant visa
dos.”
Jį!

Ignoruoja pasiūlymą.

263 žm. žuvo ant laivo
Rusija siūlosi dovanoti Amerikai
dvi laivyno bazes

Meksika atsisakys rašytis 263 žmonės žuvo ant
' laivo.
po Amerikos sutartim.
»
Sutiks daryti prekybinę sutartį,
LONDONAS, birž. 10. — Iš
bet ne politinę. Neleis kad sve Athenų pranešama, kad graikų
timos šalįs diktuotų Meksikos pasažierinis laivas Bouboulina,
plaukęs iš Smyrnos į Graikiją,
įstatymus.
Turkijos pakraštyj užvažiavo
MEXICO CITY, birž. 10. — ant minos ir paskendo.
Virš
Prezidento raštines išleistas 210 žmonių žuvo ant laivo. Lai
pranešimas sako, kad formali vas taip greitai paskendo, kad
nis pasirašymas sutarties tarp tik 2 žmonės spėjo išsigelbėti.
Meksikos ir Jungt. Valstijų,
(Kitomis žiniomis, ant laivo
kaipo sąlygą pripažinimo ()1>- buvo 210 pasažierių ir 25 nariai
rogono administracijos, yra ne įgulos. Kadangi kiek žinoma,
galimas.
lik du žmones išsigelbėjo, tad
Prezidentas Obregonas atsi ant laivo veikiausia žuvo 263
sakė
matylis su laikraštinin žmonės).
kais, bet jo privatinis sekreto
rius pasakė, kad nieko negali True translation filed with the postat Chicago, UI., Junc 11, 1921
ma pridėti prie pirmesnio Mek master
»h reąuired by the act of Oct 6, 1917
sikos valdžios pareiškimo ir
kad padėtis nėra persimainiu
si.
Tuo pačiu laiku užsienio rei
kalų ministerija išleido prane
šimą, pareiškiantj, kad preky
bine sutartis tarp Jungt. Val Atiduotų tas bazes ant visados,
stijų ir Meksikos
yru pagei jei Amerika atnaujintų preky
bą su Rusija.
dautina, bet Meksikos preziden
tas neturi teisės daryti politinio
LONDONAS,
birž. 10. —
polaidžio Isutartį, keikią siūlo
Jungt. Valstijos
savo memo Rusijos sovietų valdžia sutinka
atiduoti Jungt. Valstijoms dvi
randume Meksikos valdžiai.
“Jungt. Valstijų geg. 27 d- laivyno bazes Siberijos pak
pašildytoji draugiškumo ir pre raščiuose, kurios suteiktų Ame
kontrolę ant Pacifi'ko
kybos sutartis,” sako praneši rikai
su sąlyga, kad
mas, “užveria dvi dalis; viena vandenyno,
liečiasi prekybos, o kita — apie Jungt. Valstijos atnaujinus pil
geresnius politinius santikius. nus prekybinius ryšius su so
“Skirsniai apie prekybą pri vietų Rusija.
imtini, padarius niekurias per
Tą svarbų pasiūlymą /pas
mainas ir priedus, kurie pas kelbė Washington D. Vandcrkiau neprileistų konfliktų. Po lip, kuris išgavo didelių konce
litinė gi dalis Amerikos notos sijų Rusijoj. Vanderlip dabar
yra nepriimtina, kadangi ji už sugrįžo iš Rusijos, kur jis už
veria
tokius dalykus, kurie baigė galutinas tarybas.
prieštarauja Meksikos konsti
Sutartis tarp Vanderlipo i’
tucijai ir kurių prezidentas, ku Maskvos valdžios ir sovietų pa
ris pirmas turi laikytis konsti siūlymas dviejų laivyno bazių
tucijos, neturi teisės priimti.”
jau
yra paduoti
senatoriui
Meksikos
valdžia
ne Lodge, Washingtone.
galų
priimti
tokias
są
Vienu iš atiduodamų uostų
lygas, kurios siaurintų mek
sikiečių
teisę
leisti
sąu yra Avatča užtaka, pietvakari
įstatymus. Bet tečiaus mano niame pakraštyje Kamčatkos.
ma, kad Meksikos valdžia duos Kitas uostas yra arti Vladivos
užtikrinimų, jog priimtieji įs toko. Vanderlip sako, kad pie
tiniame uoste (arti Vladivos
tatymai nelies to, kas jau įvy
toko) butų galima pabudavoti
ko prieš priėmimą tų įstaty
stiprią aeroplanų bazę, kuri
mų. Taigi naujoji kontstitucibutų tik už trijų valandų skri
ja nelies tų anferikiečių teisių,
dimo nuo Japonijos.
kurie įsigijo ten koncesijas ar
Savo pareiškime apie tą pa
nuosavybes dar prieš priėmi
siūlymą Vanderlip tarp kitko
mą šios konstitucijos. (Ameri
sako:
ka reikalavo, kad amerikiečių
“Mes gavome iš dabartinės
įgytosios prieš priėmimą nau
sąryšyj su
jos konstitucijos, teisės nebūtų Rusijos valdžios,
koncesija 40,000 ketv. mylių
siaurinamos).
Kamčatkos, koncesiją dviem
laivyno bazės Rusijos Pacifiko
Pasiturįs skupuolis mirė badu.
NEW YORK, bal. 10. — pakraštyje, kurias Jungt. Val
Charles E. Mack, 70 m., mirė stijos laikys amžinai. Viena jų
yra Avatča užtaka. Tai yra gi
badu. Taip pripažino daktarai.
lus uostas, ganėtinai didelis,
Betgi jo kišeniuosc rasta $10,
kad sutalpinus didžiausį laivy
o banke jis turėjo'$200,000.
ną pasaulyj.
“Užtaka yra apsupta uolo
SOCIALDEMOKRATAS.
mis. Gamtinės apsaugos pada
Musų draugų laikraštis L*
ro ją stipresne ir už Gibral
Kauno. Kiekvienas darbininkai
tarą. Mes galėtumėm padaryti
privalėtų j| perskaityti. Num
iš jos stipriausią bazę pasau
Jau atėjo
Socialdemokratas
lyje. Antroji baze — taipjau už
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
taka — arti Vladivostoko, kur
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
užsibaigia Trans-S’i beri jos ge
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
ležinkelis.
!' '
centus.
•
“Musų sutartis, į kurią įei
Gaunamai Naujienų oftau
na ir šios teisės, yra rankose

Rusija siūlo Amerikai dvi
laivyno bazes.

WA£HINGTON, birž. 10. —
Šiandie gauta patvirtinimą to,
kad
Rusija atiduoda Jungt.
Valstijoms ant visados dvi ba
zes už atnaujinimą prekybinių
ryšių. Tas pasiūlymas nebuvo
Maskvos valdžios perduotas
oficialiniai ar formaliniai Ame
rikos
valdžiai, bet įteiktas
Amerikos valdininkams.
Sprendžiama,
kad sovietų
pasiūlymas buvo neoficialiniai
perduotas prezidentui Wilsonui
prieš jam apleidžiant vietą. Bet
jis nieko neveikė tame dalyke,
o Hardingo administracija tą
pasiūlymą visai ignoravo.
Valstybės sekretorius Hughes
pasakė, kad jam nebuvo ofi
cialiniai
priduota
sutartis.
Vanderlipas palikęs sutartį pas
senatorių Lodge, bet ir Lodge
nieko neveikė tame dalyke.
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Anglija
-f rems graikus,
Neužilgo parsidės graikų ofengfvas. Francija rūstauja ant
Anglijos.

LONDONAS, birž. 10.
Graikija, pasak žinių iŠ Athe
nų, pradėjo
laivyno veikimą
prieš Turkijos nacionalistus.
Graikų laivynas Juodose juro
se bombardavo Ilcraklce.
Athenų žinia sako, kad grai
kų ofensivas prieš Turkijos
nacionalistus
ant sausumos
prasidės sekamą savaitę.
Pasak Daily Exprcss, karas
tarp Anglijos ir Turkijos na
cionalistų yra neišvengtinas.
Jis sako, kad premieras Uoyd
George tarėsi su savo ministeriais apie padėtį artimuose ry
tuose. Oficialinė nuomonė to
kia, kad prisieis turkų nacio
nalistus taip užblokuoti, kaip
kad buvo užblokuota icike karo
su Vokietija.
Tas laikraštis
taipjau iš
spausdino žinią, kad Anglijos
firmos parūpins graikams gin
klus ir amuniciją, reikalingą
karui prieš turkus.
Daily News sako, kad žmo
nės yra priešingi Anglijos da
lyvavimui kare artimuose ry
tuose.

NEWS

laiko Tarnowitz, rengiasi pa
sipriešinti talkininkų okupavi
mui. Lenkai kasasi tranšėjas.
Tikimąsi
mūšio Beuthen
distrikte. Moterįs ir vaikai yra
siunčiami iš Beuthen į Oppeln.
Lenkai Kattotvitz distrikte
True translation filed with the post- veda
propagandą tarpi anglų
nvaster at Chicago, III., June 11, 1921 kareivių, prašydami juos ne
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
šaudyti lenkų maištininkų.
Adalbert Korfanty, sakoma,
spausdinusi popierinius pini
gus, kad jais išmokėjus algas
lenkų maištininkams----- -—- ---------- ....... . » . ■■■
Užėmė daugiau miestų. Atmetė
lenkų prašymą mūšių paliau
bos. Gabenasi daugiau kareivių
ir ginklų.

ANGLAI TEBEVEIA SILE
ZIJOS MAISTININKUS.

Mušimu išgavo prisipaži
nimą. !

%

Anglų stiprinimas jau esan
čių plebiscito zone kareivių ir
gabenimas daug karo medžia
gos, verčia manyti, kad pre
mieras Lloyd George rengiasi
prie ilgos okupacijos.
Warwas komanduos lenkais.

Lenkų kvatiera, Augšt. Sile
zijoj, birž. 10. — Lieut. pulk.
Kazys Warwas užims vietą re
zignavusio grafo Mato Mielinski (No\vina Doliwa), kaipo vy
riausias komanduotojas lenkų
maištininkų spėkų. Kap. Jonas
Ladyga Laskowski bus jo paTurkai turi 100,000 kareivių. gelbininku. šiandie paskelbta,
KONSTANTINOPOLIS, birž. kad dekretas apie jų paskiriK).— Pasak žinios iš Angoros, mą tapo pasiŠytas diktatoriaus
Turkijos nacionalistai suorga Korfanty.
nizavo armiją iš 100,600 karei
Atmetė mūšių paliaubos
vių, atmušimui naujo graikų
prašymą.
ofensivo Anatolijos fronte. Na
BERLINAS, birž. 9. — Pasak
cionalistai areštuoja Anglijos
pavaldinius Angaroje. Anglijos žinios iš Oppęln, Anglijos spė
laivynas
atvyko iš Maltos į kų komanduotojas Augšt. Sile
zijoj, gen. Hennekers, atmetė
Turkijos vandenis.
lenkų
maištininkų
vadovo
Francuzai kaltina Angliją.
Adalbert Korfanty prašymą
PARYŽIUS, birž. 10.— Ang mūšių paliaubos.
Anglijos kareiviai prasiver
lija pareiškusi, kad turkų veržimąsis linkui Konstantinopo žė per lenkų maištininkų eiles
lio turi būti sustabdytas, “net Kreuzbcrge ir Lublinctz.
Lenkų maištininkai,
kurie
jeigu 100,000 graikų liktų už
mušta.”
•
PINIGU KURSAS.
Saugiai koperuodama iš sa
vo eskadros Bosfore, Anglija Vakar, birželio 1 d., užsienio piniperkant ją na mažiau kair
mano panaudoti
graikus jos S kaina,
25,000 dolerių, bankų buvo skai
busiančiam puolimui, kuriuo toma Amerikos pingafe tiaip>
ji tikisi išgelbėti savo interesus Anglijos 1 svaras .................. $8.74
Austrijos 100 kronų ............... $0.2?
Dardaneluose.
Belgijos 100 frankų ............... $7,94
Karalius Konstantinas ir jo Danijos
100 kronų ...........
$17.0F
ministeriai yra vien įrankiais Finų 100 markių ................... $1.85
100 frankų .... ...... $7.94
Anglijos diplomatijos, kuri jau Franeijos
Italijos 100 lirų .............
$4.85
prižadėjo,
kaipo atliginimą, Lietuvos 100 auksinų ........... $1.55
leisti graikams okupuoti Kon Lenki} 100 markių .................... $0.0?
Olandų 100 guldenų ........... $32.7F
stantinopolį.
Norvegų 100 kronų ........... $14.60
Francija turi atkreipti savo Švedų 100 kronų ............... $22.05
Šveicarų 100 kronų ........... $16.85
domę į padėlį
artimuose ry Vokiečių 100 markių...... ....... . $1.55
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Karas tarp taksikabų tęsiasi.
Policija persekioja “čekerius.v
CHICAGO, — Vtkar grand
jury apkaltino žmogžudystėj
šešis Checker Cab Co. šoferius,
nes buk jie nušovę Ycllo\v Cab
Co. šoferį Thomas A. Skirven.
Prie
tos žmogžudystės buk
prisipažinęs vienas tų šoferių,
Phillip Fox.
Kada jį vėliau
atvesta į teismą, jis savo prisi
pažinimo griežtai užsigynė ir
pasakė, kad tas prisipažinimas
tapo išgautas prievarta — mu
šimu valstijos prokuroro ofi
se. Teisėjas pavedė jį šerifui ir
padarysiąs apie tą mušimą ty
rinėjimus. Jei pasirodys,
kad
kalinis tikrai buvo mušamas,
trįs policistai. kurie, kaip jis
sako, jį mušė, busią patraukti
teisman.
Išneštas apkaltinimas Ir prieš
Joną Doveiką, 3132 Jackson
Blvd., už pašovimą' Ycllow šo
ferio, kuris bandė Doveiką su
mušti.
Iš Yellow ir šiaip kitokių au
tomobilių apšaudyta
keliose
vietose “čekerių “taksikabus.
Naktinis manažeris vieno “če
kerių” garažiaus tapo areštuo
tas už tai, kad jis buk leidęs
pabėgti* vienam savo šoferių,
kuris apšaudęs Yellow taksikabą.

Dienraštis

Amerikoje
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tuose. Anglija stačiai užgriebė
Dardanelus, iškėlė Anglijos vė
liavą Turkijoj ir mano ją ten
ir toliau laikyti, visai nepaisy
dama Franeijos ir Italijos tei
sių.

PARYŽIUS, birž. 10. — Di
delės
spėkos, sustiprinimui
Augšt. Silezijos pulkų, kas va
landą išvažiuoja iš Cologne.
Didelis skaičius lengvųjų “šla
vikų” tankų, aeroplanų ir lau
kų kanuolių gabenama su ki
tomis reikmenimis anglų ka
reiviams.
Kareiviai ir, medžiagos gabe
namos specialiniais traukiniais,
kurie važiuoja per .Frankfortą
ir Mayence,
kad nekliudžiųs
Ruhr baseino ir Berlino. Vokie
čių reicbsvvchr kareiviai ir oficieriai, uniformose, lydi visus
traukinius. ‘
Į Cologne atgabenama naujų
kareivių,
pavadavimui išva
žiuojančiųjų į Augšt. Sileziją
kareivių.

^Pirmas Lietuvių

under the Act of Mareli I, 1871.

d., —1921
. ■

BERLINAS, birž. 10. — Tikimąsi, kad šiąnakt užsibaigs
Augštosios Silezijos sukilimas.
Anglijos spėkos užėmė Kreuzberg, Roscnberg, Lublinitz, Tarnowitz ir Towos liniją ir eina
linkui Beuthen, Kattowitz ir
Koenigschultc, kuriuos, tikiinąsi, užims šiandie, jei lenkai ne
darys atakos. Du italų batalio
nai susijungė su anglų dešinuoju sparnu.
Tikimasi, kad už kelių dienų
Silezija bus visiškai nuramin
!
True translation filed with the post- ta.
nvaster at Chicago, III., June 11, 1921
Anglai didina tavo spėkas.
as required by the act of Oct. 6, 1917
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24 policistai užmušti.

KUO NE IŠTIKO DIDELE
NELAIME.

DUBLINAS, birž. 10— Oficia
liniai pąskelbta, kad pereitą sa
Delei kompanijos neatsargumo vaitę Airijoje liko užmušti 24
vėl kuo ne ištiko haisi nelaimė Anglijos kareiviai ir policistai,
kasykloje. 600 angliakasių vos o 44 sužeisti.
išgelbėjo savo gyvastį.
LA SALLE, III., birž. 10. —
Šiandie čia kuo ne pasikartojo
baisioji Cherry nelaimė, užsi
degus St. Paul Coal Co. kasyk
lai, Mark miestelyj. Kilus gais
rui kasykloje buvo 600 anglia
kasių ir išrodė, kad jie visi tu
rės žūti liepsnose po žeme.
Tečiaus pribuvus gelbėtojams
iš La Salio ir Cherry pasisekė
visus angliakasius išgelbėti iš
mirties nasrų.
Gaisras iškįlo apie 10 vai.
ryto netoli vyriausios šaftos.
Jis kįlo delei kompanijos kal
tės — netikusio suvedimo elek
tros vielų.
i".
Ta pati komapnija valdo
anglių kasyklas Cherry, kur
keletą metų atgal,
irgi delei
kompanijos kaltės, kįlo gais
ras, kuriame žuvo keli šimtai
angliakasių.
Kaip matyt, baisioji Cherry
nelaimė
nė kiek kompanijos
nepamokino ir ji, kaip ir pir
miau, taip ir dabar nieko ne
paiso apie šimtus angliakasių
gyvasčių.

True translation filed wlth the postmaster at Chicago, UI., June 11, 1921
as require<i by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimai bolševikų
Rusijoj.
TOKI ) 1 irž 10. — čią gau
tose pusiau oficialinėse žiniose
pranešama apie auti- liolševikiškus sukilimus Uralo kalnuo
se ir Petropavlovsko, apie 200
myl. į pietus
nuo Tobolsko.
Sakoma, kad Petropavlovsk ta
pęs užimtas anti-bolšcvikų. Ka
reivių atgabenimas gi iš Mask
vos. sustiprinimui esančių 1m)1ševikų spėkų Siberijoj, esąs la
bai sunkus, kadangi anti-bolševikai kontroliuoja
niekurias
vietas palei Trans-Si'berijos ge
ležinkelį.
4 NUŠAUTI MUšTYNfcSE

LOUISA, Ky.,
birž. 10. —
Trįs vyrai ir viena mergaite?
tapo nušauti ir vienas sunkiai
sužeistais muštynėse už munšainą.

DARBININKAS VIETON SAVO Anglijos audinyčių darbininkai
PONO.
veda tarybas.
LONDONAS, birž. 9. — Dar
LONDONAS,
birž. 10. — bo ministerija šiandie paskelbė,
Valdžia aplaikė du pralaimėji kad iš priežasties. valdžios pamus dviejuose rinkimuose šią si tu rimo su streikuojančiais
savaitę į atstovų butą. Westmi- audinyčių darbininkai, o pas
nisteryj jos kandidatas pralai kui ir su savininkais, abi pusės
mėjo 4r iapo išrinktas jos prie sutiko
atnaujinti tarybas Ir
šininkas.
bendras posėdis prasidės petLancashire
tapo išrinktas nyčioj, Manchestcryj.
darbietis Walter Halb, užimti
vietą atstovų bute, kurią ikiAngliakasiai balsuos apie
šiol laikė jo samdytojas, didž
susitaikymą.
ponis Illingworth,
ant kurio
LONDONAS,
birž. 10. —
ūkės Halb dirbo.
Angliakasių delegatų konferen
cija nutarė paduoti visų ang
Darę suokalbį sukelti revoliuci liakasių balsavimui kasyklų sa
vininkų kompromisinį pasiūly
ją Skandinavijoj.
mą . sutaikimui streiko.
COPENHAGEN, birž. 10. —
žudė katę — pats ndrė.
Stockholmo policija suseku
si suokalbį sukelti bolševikišką
PHILADELPHIA, Pa. —
revoliuciją Švedijoje, Norvegi Frank Souders bandė chloro
joje ir Finlandijoje. Tai suži formu nužudyti savo seną' ka
nota iš rastų pas vieną areš tę. Katė pradėjo draskytis ka
tuotų komunistų vadovą do da jis ban<lė pridėti prie jos
kumentų. Penki finai ir į šve nosies chloroforme išmirkytą
dų komunistai areštuoti. Poli skepetaitę.
Bet dujos jį patį
cija jieško dar 400 bolševikų, nuveikė, jis apalpo ir mirė, o
kuriuos ji ištremsianti.
katė pabėgo.

Policijos viršininkas Fjtzmorris paskelbė, kad policistams
įsakyta kratyti visus Yelloyv ir
Checker taksikabus ir jieškoti
juose ginklų. Jei busią reika
lo, sustabdymui karo,
busią
pastatyta į kiekvieną tų kom
panijų taksi kabą po pokcistą.
Nežiūrint tokio paskelbimo,
betgi policija labiau persekioja
“čekerius” ir šoferius prie ma
žiausios priežasties areštuoja,
kuomet ji to nedaro su Yelloyv
šoferiais. Mat Yellow kompa
nijos viršininkais yra artimi
miesto administracijai žmonės
f—
ir šiaip kapitalistai,
kuomet
“čekeriai” yra ijiaprasti darbi
ninkai — patįs savininkai savo
taksikabų. Beto “čekeriai” yra
organizuoti darbininkai, o Yėlloy\' — ne. Y'elloyv kompanijos
advokatais yra buvusieji part
neriai valstijos prokuroro Crowe.'
Netikėdama rasti teisingumo
pas dabartinius miesto virši
ninkus Checker Cab Co. ketina
kreiptis prie generalinio val
stijos prokuroro Brundage, kad
jis visą dalyką ištirtų. Ji sako
si, kad ji pereitais rinkimais
rėmusi koalicijos teisėjus ir
jiems buvo surengusi bankietą, tad dabar jai esą ir kerši
jama už tai.
Miesto daryba
irgi nutarė
padaryti tyrinėjimus to taksi
kabų karo. Prokuroras Crowc
sakosi irgi tyrinėsiąs.
Karas
kįlo už neleidimą
“čekerių” automobiliams užim
ti geresnių vietų vidurmiestyj,
prie viešbučių ir teatrų.
Esą
reikalinga
turėti specialinius
leidimus. Bet miesto administ
racija tokius leidimus “čeikeriams” atsisakė išduoti, kuo
met juos išdavė Yellow ir ki
liems taksikabams. Tas ir pa
gimdo šį karą.

■
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Dabar laikas
siysti pinigai Lietuvon
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokių
kitų dienų nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieką Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
vra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune, Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir J vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pimgus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, m.

.

Subata, Birželio, 11, 1921
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SVEIKATOS DALYKAI.
APPENDICITIS.

Rašo D-ras S. Biežls.

(Tęsinys)
Iš ko atsiranda appendicitis.
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Appendicitis — aklosios žar
nos (appendikso) uždegimas
— paeina, tiesioginiai ar netie
sioginiai, nuo daugelio priežaščių. Tūlos tų priežaščių lošia
svarbesnę rolę, kitos tik ]>agelbinę; tūlos kad ir labai toli
mos priežastįs, gerai ištirus,
pasirodo, kad ir jos daro savo
įtaką, kaipo pageltomis fakto
rius. Yra žinoma tai, kad nė
ra išimtinai vieno kokio nors
dalyko, kuris butų kaltas vi
suose atsitikimuose už appendieitą, kaip kad būna su tūlo
mis kitomis ligomis. Pavyz
džiui, difterija, džiova, šiltinės
ir niekurios kitos ligos yra pagimdomos tam tikrų liaktcrijų, kurias pašalinus ir tos li
gos pranyktų. Leiskime, kad
butų galima sunaikinti visas
džiovos bakterijas, tada nė vie
nas žmogus daugiau nebesirgtų ta taip labai išsiplatinusia
liga. Tas pats atsitiktų su dif
terija, šiltinėmis ir kitomis pa
našiomis ligomis.

i
i-

K1
t.fi ■

-O

Bet appendicitis paeina nuo
daugelio įvairiausių priežaščių,
svarbesnes kurių plačiau ap
kalbėsime. Reikia tečiaus žino
ti, kad tūluose atsitikimuose
kelios priežastįs susideda pa
gimdymui appendikso uždegi
mo, nors kartais užtenka ir
vienos kokios priežasties.
Jau pirmiau minėjau, kad
appendiksas yra degeneratyvė
liekana, kuri mažai kraujo te
turi. Kraujas, gi yra toks sky
stis, kuris audiniams (mėsai)
suteikia gaivumą ir nuojiegumą priešintis ligoms. Kuriose
kūno dalyse kraujo yra dau
giau, tos dalįs yra gaivesnės,
stipresnės ir nė taip lengvai
bile kokiai ligai pasiduoda. O
appendiksas, šiuo žvilgsniu, sto
vi ganu silpnai, tad jis dau
giau ar mažiau yra palinkęs
prie ligų.
Appendikso vidus yra išklo
tas audiniais, vadinamais lymfaidiškais, kurie yra labiau pa
linkę užsikrėsti visokiomis li
gomis, negu kiti audiniai, pav.,
raumenįs. Tonsilai irgi dau
giausia susideda iš šių lymfaidiškų audinių, t(xlcl jie irgi la
imi greitai užsikrečia bile liga.
Nedaug yra žmonių, kurie ne
būtų kada nors turėję tonsilų
uždegimo, šitokis^appendikso
subudavojimas daro jį lengvai
pasiduodančiu uždetfmul —
appendicitis.
Didžiosios žarnos kataras ar
ba jos uždegimas irgi kariais
būna tiesiogine appendicitis
priežastim, nes vienas su kitu
susieina, komunikuojasi. Taip
esant, sunku yra ’ įsivaizdinti,
kad appendiksas išliktų nepa
liestas, kuomet puts organas
nėra sveikas. Jei oras būna šal
tas, tai, atidarius langą, ir kambaris atšals. Tas pats būna ir
su appendiksu. Užlaikant vidu
rius sveikais ne kartą galima

■dl
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išsigelbėti nuo appendicitis.
Sugedę, dantįs, bekirmijančios ir apsipuliavusios dantų
šaknįs sugadina skilvį ir tuomi
visas žarnas; negali tada iš
likti nepaliestas ir appendik
sas. Nešvari-bHrnH<«Hkt'gedę-te nu
n
MM
i
šilai taipjau sugadina vkhirius
ir neaplenkia ir appendikso.
Neretai tokį apsileidėlį, kuris
KUN. BIMBA
nenori užlaikyti sveikus dan
Ant Bridgeporto!!!
tis, švarią burną ir sveikus tonSubatoje, Birželio-June 11 d. sihis, paguldo ant operacijos
stalo ir tik laiku pavartotas
Mildos svetainėje,
chirurgo peilis tcišgelbsti gy
3142 So. Halsted St.
vastį.
Rengia
t

Įj. ^

lt. I

.
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Pradžia 7 vai. vak.
Apart garsaus pamoksli
ninko kun. Bimbos, bus dar
trumpas, dailus programas.
Taipgi, dalyvaus programe
‘‘Jaunikaičių” orchestra.
Po programo balius.
Kviečia
Komitetas.
■■llliB
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Maistas irgi tanikiai būna
priežastimi įvairių ligų. Pa
grindime appendikso uždegimo
maistas irgi neretai būna kal
tas. Pats maistas, kaipo tokis,
nėra kaltas, liet kaltas būną
netinkamas prirengimas arba
netinkamas jo vartojimas. Prie
šiandienių gyvenimo aplinky
bių būtinai reikalinga, kad
kiekvienas, nors paviršutinišsusipažintų su tuo. M jis

| Jau ir vėl sulaukėm didelę
| daugybę lietuviškų rekordų,
I'— naujų numarų, geriau- r■
šių lietuvių dainininkų
Nevėluokites, kad paskui norugotmnčt.
Meldžiame, duokit orderius, o mes pasiųsime, tik
ne mažiau pusę tuzino.
ČIA PADUODAME NUMERIUS:

72908
72191
72191
72326
72426
72711
72781
72821
65118
65122
72201
72851
72891
72919
72924
72954
72637

šaltyčius—Vijo Vilkas Voveraitę
Ant Marių Krantelio—-Vai Aš Pak irsčiau
Ant Marių Krantelio—Vai Aš Pakrsčiuu
Balandis—Venecijos Karnavalas
Himnas Lietuva Tėvynė—Eina Garsas
Kada noriu verkiu 1—Du broliukai Kunigai
Kur Josi?—Naujų Svietą Aniem Griaut
Kukuliai—Skamba Kanklių! ir Trimitai
Kaip gi Gražus, Gražus—Jau Saulė Teku
Pro Darželi Ėjau—Kas Apsakys Tas Linksmybes
Linksmas Ūkininkas—Rudenio Vėjai
Bil-Bol Valcas—Hemling Mazurka
tAnt Karrcpų Valcas^-Keinlimder šokis
Urans Valcas—Hemland Polka
Žydas į Bačką Polka—Ix>mža Mazurka
Bokevikas Valcas—I Alla Fullu Fall Valcas
Meilingas, Polka—Linksmybė Karčiama, Polka

EAGLE MUSIC COMPANY
3236 So. Halsted Street,
Tol. Blvd. 6737

Chicago, III.

I

Europaan American Burėm
Fabionas jr Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt
NOTARIJUiAS
Real Katate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 85lh SL, Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 3 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Milžiniškas Piknikas

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių 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.

Ren gia
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE TAUTIŠKAS KLIUBAS

Nedėlioję, 12 Birželio-June, 1921
GEO. CHERNAUSKO DARŽE
Lyons, Illinois.

Pradžia 10 vai. ryte.
Gerbiama Visuomene! Kviečiame visus atsilankyti, o busite užganėdinti gamtos grožybėmis ir ga
lėsite linksmai laiką praleisti ir smagiai pasišokti prie Kliubo muzikos.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti, nes piknikas pasiliks ilgam laikui ant atminties.
Nepamirškite dienos ir vietos!
Su pagarba,
KOMITETAS.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Headųuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

%

^.SUKAKTUVES

Stanley Rubey,

.

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965,

Šeimynišką Vakarėlį su Programų
Sekmadienlje, Birželio 12, 'j!

Turime taupymo skyrių.

.,

' CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Rengia

Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
[padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
L Pardavėjas, *2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361r

Pradžia 7:30 v. v.
Bus prakalbos, dainos ir C.L. T. atstovai išduos raportą ką jie nuveikė VVashingtone, B. C.
ir t.t. Kurieind ypt Žingeidu kas tapo nuveiktą' yyashingtone, D. G., kviečiami,• atsilankyti į
Vlršminėtą vakarėlį’ Pirm programo ir užsibaigus bus lietuviški šokiai.
KOMITETAS;., f j

deda į savo skilvį.
Vienu
iš
netinkamiausią
įpročių yra skubus valgymas.
Skubiai valgant maistas nėra
ganėtinai smulkiai sukrftmtomas ir ganėtinai sumaišomas
su burnos seilėmis. O kaip vie
nas, taip ir antras yra labai
reikalingi. Geras sumaišymas
valgio su burnos seilėmis yra
reikalingas tam, kad tas val
gis taptų tinkamai suvirškin
tas viduriuose. Nurytus dide
lius maisto šmotus nė skilvis,
nė žarnos negali tinkamai per
dirbti, suvirškinti, šitokie dide
li šmotai ilgainiui pagimdo
kaip skilvio, taip ir žarnų ka
tarą. Iš to dažniausia kįla taip
vadinami dispepsija, šaltis vi
duriuose ir gazų atsiradimas.
Ekonominiu žvilgsniu tokis
irgi neapsimoka,
valgymas
nors apie tai retai kas mąsto.
Brangiai užmokėjęs už valgį,
iš tų didelių nurytų šmotų
žmogus netik kad negauna jo
kios naudos, bet kartais ir ligą
tuo pačiu sykiu nusiperka.
Sugadinus vidurius, appen
diksas irgi tampa paliestas, o
prie tam tikrų aplinkybių gau
nama ir aštrųjį appendikso už
degimą
appendicitis. Nesku
bus valgymas ir tinkamas mai
sto sukram tymas palaiko vidu
rius sveikais ir tuo pačiu kar(Toliau bus)

Malioriai streikuoja.
[Iš Federuotosios

Presus]

PIHLADELPHIA,
Pa. —
Apie 4,000 šio klėsto maliorių
streikuoja nuo geg. 1 d., prieš
20 nuoš.. nukapojimą algų.
Apie 1,0<>0 jau sugrįžo . į dar
bų/ pas nepriklausomus kon
traktorius, unijos sąlygomis.
Pitlsburgho, New Yorko ir
kilų miestų malioriai gauna
daug didesnę alga negu •Philadelphijos malioriai.

Klauskit apie tai!

Padėtis Anglijoje
B'i'

Ne ryto

Angliakasiu streikas dar nesi
baigia, o jau kalbama apie
naujus streikus.

THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headųuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
139 N. Clark St.

[Iš 'Federuotosios Presos]

Angluose
LONDONAS.
galima Jaukti naujos didelių
streikų bangos. Nors angliaka
sių streikas dar tebesi tęsia,
nors samdytojams nevyksta
taip, kaip kad jie manė, bet tai
nė kiek negrąsina kitų indus
trijų viešpačius — daryti tą pa
tį kaipir kasyklų baronai. Lai
vų statytojams, jurininkams,
audėjams, namų statytojams
ir kitiems noriula mažinti al
gas. Geležinkeliečiai ir kitų
industrijų darbininkai, kurie'
nenor “nieko bendra turėti su
atvežamu iš užsienių kuru”, «
atstatomi nuo darbo. Ncpasi-1 8
tenkinimas tuo budu yra la ♦
bai didelis. Dar vjenas neatsar
gus samdytojų pasimojimas ir M♦
Anglija susilauks visuotinio
kriziso.
♦
♦

Kokie jie —geradariai!
[Iš Fcderuotosios Presos]

CHICAGO. — Chicagos laik
raštis, The Journal of Commcrce, ‘nesenai paskelbė šito
kią žinią: Amerikos fabriki-

Severos Gyduoles užlaiko
v
•
šeimynos sveikata.

:♦

Ar yra jusu
liežuvis apvilktas?
Jeigu teip, tai yra tas persergėjimų.
Apvilktas liežuvis su baltą.ar rusvą
pleiskaną paprastai rodą apei ne*
twarkumo jaknu ir virinimo maito

<
1
J
<

aparatų.

<

Severa’s

Balzol
(pirmiau vadintas Severo Gyvybes
Balzamas) ir Balzol plyskelei — su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jaknas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas
dėl priprasto žarnų užsikimšimo.
,1 <Prekė 86 centai. Aptiekosė visur.

♦

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
A

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima'tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & 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

*
atidarymą dirbtuvių Kynuosc.
809 So. Main Str.
šios salios lobiuiukų tikslas
Rockford, 111.
yra toks — prisidėti prie
W. F, SEVERĄ CO
“abolnojo .musų respublikos J
CEDAR RAPIDS, ĮOWA
Phone Boulevard 491
gerbūvio”. Koks tasai “gerbū
ASHLAND
vis”? Pirma, Kyliuose darbi
MUSIC STORE
Tel. Boulevard 1969
ninkų jėga yra kur kas piges
P. K. MALELO,
Į
Ddnantsl,
nė nei Jungtinėse Valstijose,
Laikrodžiai,
Elektriko Kontraktorius
taigi steigti tenai dirbtuves ap
simoka. Antra, .pagamintuo- Suvedame dratua į senus ir nauAuisybU, C«lumsius Kyliuose dirbinius bus ga- i'jus namus, sudedam fikeerius ir
bijos tirafonolM Ir
Įima pervežti į šią šalį ir par-1
įstatom motorus.
littuvlUd surojau*!
Užlaikau elektriškų reikmenų rekordai.
duoti pigiau nei šioj šaly pa
gamintuosius, ir tuo budu bied- Krautuvę ir taisymo dirbtuvę,
3336 So. Halsted St.
nuonienes skurdą palengvinti.
4887 8. Aabland
Uhicago, III.
Taigi!
’
k r
Chicago. III.
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ADVOKATAS
Ofisas vidunrlestyji
ASSOCLATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Pagedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

f

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 83rd St, Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH c. SOBOL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė,
Tel. Haymarket 8869.

:1

•i

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas

4601 S. Hermitage Avė.,
Tek: Boulevard 6080.
Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
buda votojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicago.

«wj

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso

kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Raiykt angliukai dėl informacijų.

į

Ruatta & Serenelli
817 Blwe laland Are.

Slogo Oengejas
Siuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengėjus.
Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai.
Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troka perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. ' Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.

ii

J. GEDUTIS,,
2106 W. 24 St.,
Phone Rooserelt 8699.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

• 'S

4;'

■

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
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 Avė.,
Kenosha, Wis.

■8
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10929 S. State St.
Chicago, III.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
NAUJIENOS, Chicago, III

Svarbu Lietuviams!
CHICAGOS IR APIELINKĖS.
Tveriasi nauja puikiausia lietuvių kolonija. įsigyk čio
nai savo nuosavybę Chicagos prieiniestyj. Dailiausia ir
augščiausia pietinėj daly j Chicagos.
Turime už garbę pranešti visuomenei, kad toji kolo
nija nebuvo galima pirmiau atidaryt, nes tos žemes savi
ninkai nenorėjo parduot. Pastarajam laike įgijome ir į lo
tus išdalinome ir apkainavome žemiausias kainas. Geriau
sia proga įsigyti. Lotai 30x133. Kaina nuo $175.00 ir augšČiau ant labai lengvų išlygų įmokant $30, likusius mėne
siniais išmokėjimai, arba pagal jūsų išgalę.
Gatvekariai prieina prie pat vietos, traukiniai Illinois
Central geležinkelio prabėga—50 į dieną. Kaina privažiavi
mo 11c.

Apie 3,000 dirbtuvių randasi šioj apielinkėj, taip, kad
darbo užtektinai norintiems dirbt ir ant tyro oro nereikia
važiuoti, arba už pigią kainą dirbti. Mieste pragyvenimas
brangus, o čia gali užsiauginti paukščių, daržovių, taip, kad
pragyvenimas per pus pigesnis. 2 upės, žuvys skaniausios,
taip, kad parėjus iš darbo gali pasižvejoti ant vakarienės
žuvų. Trumpame laike bus statoma bažnyčia ir bažnytinė
mokykla ir viešos jau yra. Daktarai ir aptiekariai sten
giasi įsteigt.sanitarium ir ligonbučius. žodžiu sakant, tai
nauja Lietuvių kolonija.
Nepraleiskite progos, nes ši proga tik vieną kartą jūsų
gyvenime.
Pirmas išvažiavimas į koloniją birž. 12 d., 1921.
Traukinis apleis stotį 31-os gatvės palei ežerą Illinois
Central. Kelionė dykai ten ir atgal. Musų agentai pasi
tiks ant stoties su ženklais ant krūtinių: raudonos, mėly
nos ir baltos spalvos su užrašu Branigar Bros Co. Iš
miesto važiuojantiems, važiuokite iki 31-os, o 31-a iki ežero,
arba iki galo karų linijos ir eiti į paežerį.*
Pardavėjas lietuvis.

BRANIGARS BROTHERS CO
Tel. Central 9147
Jei negali atvažiuoti nedėlioj, prisiųsk kuponą reikalaujant pil
nų -informacijų dovanai.

B B. 117 N. Dearbom St.
Vardas ir Pavardė
No ir gatvė

Miestas

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Pajai, kurie yra pripažinti geriausiais šalyje
Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Reikalaukite
Case & Martin’o

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts
metų šis geriau
sia pasaulyje
A
valytojas
jaknų ir
skilvio.

CARTER3
•9ITTLE
hiver
pilis.

DEL GALVOS SO
PĖJiMO, DEL
SVAIGIMO, DEL
UŽKIETĖJIMO,
DEL ABELNOS

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugi) 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 buvj.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuotnet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, I1L

KORESPONDENCIJOS

PAPRASTA

Tiesiai, is dirbtuvės pas tave Augštos rūšies
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
tui, visiškai gvarantuojame, kad visą amžį laikys.

EAST CHICAGO, IND

Birželio 8 <1. buvo iškilni’nis laidotuves Jurgio Kiškio
I Liet. Taut. Kapinėse. Kaip ži
noma iš “Naujienų,” velionis
buvo plėšikų nušautas praeitą
suimtą. Jis buvo susipratęs dar
bininkas, prigulėjo prie darbi
ninkiškų organizacijų ir dėlto
visi draugai atidavė jam pas
kutinį patarnavimą, dalyvauda
mi laidotuvėse. L. B. D. Kliubas ir A. L. U. Kliubas nusam
dė didelį K. Pociaus iš Chica
gos heną, kurs grieže goduliu-j
gus maršus einant pęr mieste
lį. į kapines lydėjo kelios de
šimtys automobilių. Ant kapi
nių velionio brolis dėkojo vi
siems už dalyvavimą ir simpa
tiją, o vienas draug pasakė
prakalbą apie velionio gyveni
mą ir darbus. Benas sugriežė
įspūdingą himną ir velionis li
kos atskirtas nuo draugų šal
toj žemelėj — ant amžių. Te-1
silsis ramiai...
•
Į
—K. Myliunas.

PROGA

Tiktai

Kam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarąnkes mašinas iš
taip vadinamų Storage Housos,1 kuomet gjili pirkt tiesiui nuo mus
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographui vertės roteileriu nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonpgraphas, kurį
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar wholesale.
Taipgi turime koletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosimo už pigiau nei padarymas kainavo.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedėliomis nuo 10 ryto iki
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bilo laike.
Pristatomo visur veltui ir primame Liberty
ndsus. Taipgi
siunčiame C. O. D.,

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

Tiktai

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Efiamiaeeje Pykai

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
. Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
$8 vertės rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš š| apgarsinimą

PONIA WAGNER
1$ PALM BEACH

Sumanumas

Gamina Dolerius
Tamistos teisingas nusisprendimas pasako, kad nuo
latinis banko accountas būtinai reikalingas, jei rupihiesi savo biznio svarba ir finansiška nepriklau
sornybe.
Ir kuriuos pinigus be apmąstymo ant niekų pralei
di, kurie turėjo ęiti į taupymo accountą.
Saugok dešimtukus ir kvoterius. Kuomet esi pasi
ryžęs praleisti be reikalo, mesk j pinigų dėžutę it
greitai turėsi dolerį—pasidėjimųi į taupomą banką

išreikštas Šlama skyriuje
nuomones Redakcija neatsako.]

Socialistų partija
skils?

Nėra reikalo aiškinti, kad
menkai išlavintus, darbininkus
visa tai patraukia — kadir lai
kinai. Tie šukavimai patrau
kia ir tam tikrą dalį musų par
tijos narių.
Vis dėlto, iš tų šiaudų ne
bus grudų. Amerikos komuni
stai pakankamai įrodė, kad jų
taktika veda ne prie vienijimo
darbininkų klesos kaipo tokios,
bet prie dar didesnio jos su
skaldymo į frakcijas ir frakcijęles. Kaip greit jie pabėgo
iš Socialistų Partijos, taip
greit patys susipiovė. Neperdė
siu pasakydamas, kad šiandie
ir patys komunistai tur būt ne
žino kiek jie turi partijų... Inv
kime kadir lietuv
tus. Ir jie turi dvi tikras dar
hininkų partijas” - Komuni
stų Partiją ir Suvienytą Komu
nistų Partiją. Apie anglus nė
ra kas bekalbėti. Pas juos yra
dar blogiau.
Tąigb pirmieji komunizmo
apaštalai Amerikoje yra visiš
kai nusibankrutiję. šios šalies
darbininkams, tiesa, jie daug
žadėjo, tik nieko nedavė.
Ar duos ką naujieji to ko
munizmo apaštalai, aš labai
abejoju. Jų taktika yra tokia

B

A.SHUSHO
AKUSERKA

Dr. A. R. Blunienthal

Aiškina Merginoms kaip pa
siliuosavo nuo skausmų.
West Palm Beach Fla. — “Kuomet
)uvau 19 metų, buvau nereguliare ir
turėjau lokius <lie>-,

Kai kurie komunistiški barškalai naujo “džiabo” turi. Jie
ir ve! pradėjo kalbėti apie akylinią Socialistų Partijoje. Gir
di. partijos minios savo va
tinis jau nebepa tenkintos. Mi
nios nori eiti su Trečiuoju In' tcrnacionalu, o partijos vadai
— jie arlia patys nežiną ko no
ri arba traukia jąs “į oportu
nizmo pelkes”.
Kad partijoje randasi tokių
narių, kurie dabartiniais savo
vadais nepatenkinii. unėra rei
kalo ginčytis. Tai
tiesa. Bet
taipjau yra tiesa ir tai, kad
šitą nepasitenkinimą iššaukia
kai kurie karšto budo, bet men
ko išsilavinimo žmonės — to
kie, kaip Engdahl, Knise ir ki
ti. Socialistiniu nuosakunni tie
žmonės pasigirti negali, Visas
jų “gabumas” yra tik tame,
kad jie be galo ir krašto šū
kauja apie “socializmo išdavi
kus’’ ir “tikrąjį darbininkų klo
sis Internacionalą” — inaskb
viškį. Tiems draugams rodo
si, kad visame pasauly šiandie
nėra nieko kita, kaip didelis
pabludimas — nesuskaitoma
daugybė griešninkų, iš kurių
tik jie vieni yra tie neklaidin
gieji, kuriems lemta išvesti
darbininkų klesą iš kapitalis
tinės namų nevalios ir nuves
ti ją į Maskvos komunizmo ro-

T. Pullman 5432

$1.00 atidarys accountą.
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^The Bank of 'SafetiĮ and Friendly Seniai

[Rooscvclt Road ai Halsted Street’Chicago

Pirmutinė Lietuviška

Moteriškų Drapanų Dirbtuvė
ATLANTIC CITY KOLONIJOJ

Tik-ką atidarėme didelę lietuvišką moteriškų dra
bužių dirbtuvę ir dirbame kaip pavienėms, tai"
ir krautuvėms (wholekale and retail).
Užtikri
name pilną pasitenkinimą kaip darbu, taip ir kaino
mis kiekvienam, nes tame amato turimo ilgus metus
patyrimo.
Kviečiame su užsakymais visus lietuviu susipažinti,
o užtikriname draugišką susirišimą.

BOULEVARD DRESS COMPANY
Ant antrų lubų, įėjimas iš 54-os gatvės.
5401 S. Wentworth Avė.,
Boulevard 3256

Chicago, III.

ŠVIEŽIOS MIELES
A. P. CALLAHAN & CO
2407

SO. LA SALLE ST.

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
PRASYK

JŲ

SAVO

pat, kaipir pirmųjų. Tiesa, par
tijoje jie gali sukelti nepasiten
kinimą, gali patys pabėgti iš
jos ir savo sekėjus išsivesti.
Bet tuo jie nič nieko nelaimės.
Daug, ką jie padarys, tai pa
sitarnaus reakcijai. Socialistų
darbui visa tai gal pakenks,
bet patį darbą sustabdyti ne
galės. Partija pasiliks.
Mano manymu, komunistiš
kų barškalų džiaugsmas yra
perdaug naivus. Gyvenimas
pakankamai įrodė, kad skam
bios revoliucines frazės anaip
tol nėra revoliucinis darbasKomunistai gali tik revoliuci
nėmis frazėmis šaudyti, socia
revoliucinį darbų
listai gi
— Socialistas.
dirbti.

GROSERNINKO
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skalbimo, tode
liepiau savo vyrui, kad parneštų še
šis butelius Lydia E. Pinkham Vegetable Compound ir naudojant jį re
guliariai visi nesmagumai apstojo ir
daugiau nejaučiau ne skausmo nė gė
limo ir esus reguliarė.
Rekomen
duoju Lydia E. Pinkham Vegetable
Compoundą ir manau, kad kiekvie
na jauna mergina turi imti. Galite
pagarsint šį mano laišką, gal per j
daugiau merginų pasigelbės”. Mrs.
Mary M. Wagner, Box 759, West
Palm Beach, Florida.
Kuomet moteris ne yra visiškai
liuosa nuo periodinių kentėjimų, tai
nereiškia naturališkumo ,kad moteturi būt atitaisyta. Kieki vena merskauda, yra kas nors kenksmingo ir
turi būt atitaisyta. Kiekviena mer
gina, kuri tik kenčia mėnesinius die
gimus, turi puikiai išmėgint Lydia
E. Pinkham Vegetable Compoundą.

esametvir$ininkaF
UŽLAIKYTOJE
Džiovintų

Juody Vynuogiy
(Grapes)
Slyvų nuo 30 iki 100
Taipgi be sėklų razinkų
(Sultanas)

Karus lotais ar mažiau
Telefonuok ar rašyk
klausdamas kainų

GEORGE GREEN LUMBER CO.,
22nd St. Bridge.

SKAITYKIT JR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 84.

• TeJjephone Yarda 4817
Boulevard 6487

M^DR. herzman^k
IŠ RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. HalHtcd St.

po

No.

3313

So.

Halsted

St.

Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.
Gydo aitrias ir chronižkas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vi ‘ . vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephona.ii
Naktimis: Draxel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS^ 3313 S. Halsted St.

VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas ,
4729 So. Ashland Aven 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterilką, Vyri!ką Ir
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piov.
Telefonas Drevei 2880
Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos Ir
vėl tęs savo praktikavimą po -No.
5208 W. Harrison St.
Valandos) 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildienius.

Canal 267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halated 8t„
Kampas 18 ir Halsted St.

F. E. NELLIS & CO.,
111 W. South Water St
Chicago.

: Yards 6666
Boulevard 8448

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas. .

Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.,
Yards 2750

Valandos: 10-12 v. r., V8, 6-8
Nedėliomis 10-12 ryto.

Waukegano
Lietuviai—

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. .E. Bruževičiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

AR NE KIAURAS JUStf STOGAS?

Reikalauk musų kainos asphalt sto
gams ir marmurinio paviršiaus, stubų ir garadžių stogams.
Tel.: Victory 2400

Gyvenimas yra
tuščias, kada pranyksta regėjimas.
VHĮįjHttJJ
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame | vai
kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

----- DR. Š. felEŽIŠ----GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 ild
9 vai, vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.______
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakaru.
Telephone Yardg 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted SU Chicago, III.

Daktaras Petras Šimaitis

Didžiausias, atsakomingiausias ir
Napraphath’as
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Gydau be vaistų Be operacijų.
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai
kaip didesniam taip ir mažesniam p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
darbe.
riant ketvergus.
WM. DAMBRAUSKAS,
Vakarais • pagal susitarimą.
817 W. 34th St.. Chicago.
528 S. Ashland Blvd.,
Tel Blvd. 9336
Kampas Harrison St., Chicago.

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roeelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i8f
iki 8:80 vak.
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Subata, Birželio. 11, 1921
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Bet persikeitimas iŠ kapi rnas jiem dviem, sakysime, var dangl pastarieji dar nedavė jo
lietuvių draugijas bei atski- talizmo į socializmų yra ne lyti “spitunus” ministerijos kan kio tikro atsakymo į bolševikų
celiarijoje (darbus, kuriame pasiūlymą. Bet pasiūlymas bu*'
Jisai juodu
Publishtd Daily
Suaduy by 1 rus visuomenės dąrbuotojus lengvesnis procesas.
yra daug daugiaus kona- vo padarytas; reiškia, derybos
th« Lithuaniaa News Tub. CoM Ine. išdiskusuoti klausimą, ar ne gali užimti tiek pat, arba
petentiški, negu socialistų kriti prasidėjo.
, •
net
dar
daugiaus
laiko.
butų
reikalo
sušaukti
apie
Edltor P. (yrigaiti*
kavime) .
Stinnes, kurį mini bolševikų
valdžia savo pareiškime, yra tur
1739 SO."hALSTED ST šių metų pabaigą progresy Ar tad visam šitam laikoRENGIASI ATSIŽADĖT
tingiausias žmogus Vokietijoje
viosios Amerikos lietuvių | tarpiu!, mes turime išsižkCHICAGO, ILLINOIS.
DIKTATŪROS?
ir atžagareiviškos nacionalistų
dėt
demokratijos
Ir
žmo

visuomenės
suvažiavimą.
Telephoua lioogevelt 8500
bosas.
Sumanytojų nuomone, tas niškumo reikalavimų ir sto Iš Berlino pranešama, kad Ru- patrijos
................
... v......— .......
—
Subecription Ra tesi
ti
už
tas
šlykštybes,
kurias
suvažiavimas
turėtų
sujung-i
$8.00 per year in Canada.
sijos bolševikų valdžia tariasi!
$7.00 per year outaide of Chicago. ti visas musų pažangiąsias vartoja despotai ir darbinin
$8.00 per year in Chicago.
i.. . ». .. . . , . .. vokietijos kapitalistais ir ketina duoti
®
organizacijas į vieną ryšį, kų išnaudotojai?...
jiems didelių koncesijų, kad tik
Entered
Second Class Matter išrinkdamas bendra centraLietuvoje
ta.! pritraukus juos prie Rusijos

M

———F'

padėkime savo draugams

ojs

March

of Chica<i>,

1914, at tho Pont

III., under

th«

act oX

| linį

komitetą

progresyvio-

j

]

jo dar gautų — telegrafu. Gau
tų ir gal nemaža naudos pada
rytų.
Draugai, darykime visa, ką
galime daryti, kad padėjus sa
vo klesos draugams Lietuvoje!
—Darbininkas.

mųjų atklausinėti ar jie pri
klauso kokiai nors profesinei
bei politinei organizacijai ir tt.
Žodžiu, norima padaryti taip,
kad Į ,prisaikiirtuosius teisėjus
patektų tokie žmonės, kurie
jau išanksto yra nusistatę savo
nuomonę tuo ar kitu klausi
mu. Galima todėl numanyti,
Antroji Mooney byla. kad Sacco-Venzetti byla Dedhame neužsibaigs. Juodosios
Nedideliu me Mussachusetts jėgos čia pačioj pradžioj per
valstijos miestely, Dedhame, daug begėdi ngai elgiasi.
dabar prasidėjo labai įdomi by Sacco-Venzetti. bylai vesti
la. Kaltinama du italų darbi reikalinga pinigų. Jau ir dabar
ninkų.

durbuo tojui,

ir

atstatymo darbo. Toms tary
Vcnzctti. Kaltinama Jie kaipo
Lietuvoje dabar vodatna sa
boms padaręs pradžią sovietų vivaldybių rinkimo kampani žmogžude*.
kalų vedimui. Tas suvažiapramonės ir vaizbos komisaras
Iki šiol betgi nieks tikrai ne
ja.
Klerikalai
ir
jų
sėbrai
liau

vimas turėtų taip pat aptar
įrodė, kad kaltinamieji tikrai
Leonidas Krasinas, o dabar keti
NUOLATINĖ: ISTORIJA.
dininkai dirba išsijuosę. Jie ir
nąs dalyvauti jose asmeniškai ir savivaldybėse nori šeiminin butų tokie, kokiais norima juos
ti įvairius svarbesnės vertės
Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:
klausimus ir nusatyt pro- 17-ame “Socialdemokrato” nu pats Leninas, kuris tuo tikslu kauti, kaip kad jie šeiminin padaryti. Maža to'. Yra pakan
Metams----- - -------$8.00
kamai lindynių, kad tie žmo
Berlinan ir Londonan. kauja Steigiamam Šelmę.
Pusei metų--------- ---------4.50
gresyvės visuomenės atsine- meryje išspausdinta sekanti i keliausiąs
nės su primetama jiems žmogViena svarbiausiųjų sąlygų,
Trims mėnesiams
. - -- 2.28
Daro
ką
gali
ir
inusų
drau

Kalvarijos
darbininkų
profesi

šimą
linkui
Lietuvos
reikaDviem minėdami
1.75
kurias ‘stato bolševikams Angli gai socialdemokratai. Bet jų žudybe nieką bendra neturi.
Vienam mfineaiui . -..................
1.00
nės
sąjungos
rezoliucija,
priim

lų.
jos ir Vokietijos piniguočiai ir darbas negali būti labai sėk Tuo laiku, kai buvo atlikta
Chicagoje — per nešiotoju*!
ta
visuotiname
susirinkime:
Vien* kopija
■ , -■
....., - 03
Mes prisidedame prie šito
pramonininkai, esanti ta, kad mingas. Viena, musų draugai žmogžudybė, jie buvę už kelių
Savaitei
- . ,
- . - 18
“Kalvarijos Darb. Prof. Są bolševikai turį reorganizuot val ir taip yra užversti darbais, o dešimčių mylių nuo atsitikimo
Mėnesiui ----------- n------- -- --- --- 75 waterburiečių raginimo, at
Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj.
rasdami, kad sumanymas jungos Visuotinas susirinki džią koalicijos pagrindais, t. y. savivaldybių rinkimo kampani
paštui
Bet to neveizint, Ir Sacco ir
mas 1921 m. balandžio 8 d., duot dalyvaut valdžioje įvai jai vesti reikia daug gabių ir
Metams — - — t
- $7.00 šaukti suvažiavimą yra la
Pusei metų .........
4.00
apsvarstęs apie d r. dr. Juo rioms partijoms (išskiriant mo- patyrusių darbininkų. Antra, Venzetti buvo areštuoti ir Įmes
Trim* mėnesiam*
. u ----- 2.0(7Į bai geras.
Be suvažiavimo zo Jurgelio, Jurgio Kučinsko, narchistus). Ir bolševikai, ma
ti kalėjimam O dabar juodo
Dviem mėnesiam*___ ___ —1.501
musų
draugams
už
vi^ką
la

musų progresyvė visuomenė Petro Lapėno ir Miko Grades- tyt, neatmetą tos sąlygos, ka
sios Naujosios Anglijos jėgos
Vienam mėnesiui , ......... ....
biau stokoja pinigų, be kurių
Lietuvon ir kitur uisleniuosei
negali susiorganizuot, o ne ko areštą ir administrativį iš dangi derybos tarpe jų ir užsie kampanija versti yra kaipir ryžasi pasiųsti tuodu darbinin
(Atpiginta)
$8.00 susiorganizavus
Metams
ji negali siuntimą iš Mariampolės ap nio kapitalistų eina tolinus. Bet negalima. Visi juk žinome, kad kų darbuotoju ten, iš kur jau
Pusei metų .........
4.5Q
skrities ir turėdamas omeny, jeigu ta sąlyga bus priimta, tai didysai karas Lietuvos darbi- niekas negrįžta. Trumpai saTrims mėnesiams
2.25 pasekmingai veikti.
jog jųjų areštas ir išsiunti reikš, kad “proletariato.diktatū niūkūs begalo nuvargino, Gau kant, norima atimti jiems gyPinigus reikia siųsti palto Money
Pažangieji Amerikos lie mas yra neteisėtas, atliktas ra” Rusijoje pasibaigė.
vybę arba įkalinti juos — viOrderiu, kartu su užsakymu.
namomis algomis Lietuvos dar sam amžiuituviai per visus šiuos metus be jokio pamatuoto apkaltni- Galima, žinoma, abejoti apie bininkai vos vos gali save ir
buvo perdaug pakrikę. Tuo mo ir be teismo sprendimo ir to pranešimo teisingumą, bet savo šeimynas išmaitinti, Pas Kad taip yra, liudyja pir
pasinaudojo klerikalai, ku įvykdintas tiktai kaipo buržu kaikurie dalykai tame praneši kirti tam tikrą savo algos dalį mosios tos bylos dienos. Po to,
kai buvo iššaukta penki šimtai
rie darbavosi kiek drūti, kad azijos ir klerikalų kerštas me jau pasitvirtino. Vakar Chi- partijos reikalams musų drau žmonių ir iš jų išrinkta tik sep
tik labiau sustiprinus savo prieš darbininkų darbuotojus, cagos “Tribūne” paskelbė seka gai negali.
tyni prisaikintieji teisėjai —
Jungtinės Valstijos, ku
— griežtai protestuoja prieš mą oficialj Rusijos valdžios pa
Jeigu
kas
musų
draugams
[partiją. Ir žiūrėkite, kokius minėtų draugų išsiuntimą ir reiškimą, įteiktą to laikraščio
teisėjo Webster Thayerio pa
rios kitąsyk “paliuosavo” -ragus jie šiandie yra įgiję!
Lietuvoj gali padėti, tai tie yra
liepimu imta rinkti žmonės —
atstovui
birželio
9
d.:
reikalauja
kuogreičiausiai
lei

—
Amerikos
lietuviai
darbinin

Filipinų salas nuo ispanų
nuo gatvės! Rinkti ir vesti
Jei ne kas kita, tai bent sti jiem liuosai grįžti Kalvari
kai.
Tiesa,
ir
musų
padėtis
“Rusijos valdžia pasiūlė
jungo, dar iki šiol vis nepri
reikalas kovos su tais atža jon ir dirbti tą darbą, kuris Vokietijos pramonininiam ka šiandie yra nekokia; ir čia ne juos j teismo kambarį, kad iš
jų išrinkus visus kitus prisaisirengia sugrąžinti joms ne
gareiviais turi paskatinti jiem buvo pavestas iki jų raliui, liūgo Stinnes’ui, anglių darbas siaučia. Vis dėlto, mu kintuosius.
priklausomybę.
pažangiąją visuomenę dau- arešto.”
ir geležies rudos koncesijas sų gyvenimas yra kur kas ge
Kaltinamųjų žmonių advo
Kiekviena naujoji'admini
resnis
nei
musų
draugų
Lietu

tąja sąlyga, kad jisai plėtos
Apie tokius Lietuvos “buo
katai, suprantama, tam pasi
giaus sukrusti.
voje.
Vieną-kitą
“
našlės
skati

stracija Washingtone svars
Vokietijos (Rusijos? “N.”
žių” pasielgimus su darbininkais
priešino. Jie įrodė, kad toks
kėlį
”
mes
dar
turime.
Tatai
to tą klausimą ir vis atran
Red.) industrijas. Stinnes
nuolatos tenka skaityti Lietuvos
pritaikintųjų teisėjų rinkimo
butų
labai
gera,
kad
draugai
da, kad suteikti filipinie-I
•nedavė jokio tikro atsakymo į
būdas yra netikslus: nėra ga
darbininkų spaudoje. Vienok
amerikiečiai kaip ir kur galė
tai, todėl tarpe Rusijos ir
limybės u m u laiku patikrinti
kai-kurie Amerikos lietuvių lai
čiams teisę savarankiškai
dami rinktų aukas ir siųstų jas
Stinnes’o grupės nėra jokios
kas jie per vieni, o todėl į prikraščių redaktoriai (pav. “Am.
valdytis “dar ne laikas”.
į Liet. Soc.-Dem. Rėmimo Fon
sutarties.
”ąi I ;
saikintuosius teisėjus gali pa
”
Hardingo administracija Kraštutiniai kairieji ęle- Liet.” red.) sako, kad jie nieko
dą. Siųstų , jas knogreičia niša,
nežiną apie darbininkų persekio
Šitame pareiškime sakoma su nes birželio 19 ir 20 dd. Lietu tiekti ,k . tykie JuiPUes, kur ne
ketina tą pM padaryti. Ji Į menai mėgina pateisinti sa jimus Lietuvoje!
galės būti bcšalųs. Teisėjas
tarties
tarpe
sovietų
valdžios
ir
voj
bus
savivaldybių
rinkimai.
pasiuntė į Filipinus tam tik vo nesocialistinę taktiką tuo,
Thayeris betgi visa to nepaisė.
Vikietijos kapitalistų nėra, ka- Musų aukas draugai LietuvoMarch 2nd, 1870.
Naujienos eina kasdien, Ifeklrinnt
nedėldicnius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halitad St., Chicago,
Dl. -- Telefonas: Roosevelt 8500.

sios lietuvių visuomenės rei

bylos

sk ii netilusi, kad

jiems stokoja pinigų, kad jie
negali tinkamai visus kaltinto

jų pasimojimus atremti. Butų
todėl gera, kad prie jos parė

mimo savo centais prisidėtų ir
lietuviai darbininkui.
__ V.
Laimėjo kovą.

uui jt

Filipinai negaus
nepriklausomybes.

vei<16jai

[Iš Federuotosios Presosl

NEW YORK. — Internacional Ladies Gannent Workers
unija laimėjo savo kovą su sam
dytojais. Pastarieji buvo pri
versti naują laikiną sutartį pa
sirašyti. Ji veiks iki lapkričio
mėn. šių metų.

Redakcijos Atsakymai.
A. P. Žmuidzinavičiui, Chco.
—Patarti negalime. Pasiiinkite
patys tą, kuri manote, kad gy
venime bus jums rcikalinges4*1

Musų Moterims.
ŽAKETAS No. 1026

“ Pereinamasis ’'
revoliucijos laikas.

rą kbmisiją, su gen. Wood kad dabar esąs “pereinamaPAVYDUOLIAI.
priešakyje ,ištirti ,ar jau jie I sis laikas”.
“subrendo”, ir telegramos I Žmonių visuomenė dabar, Brooklyno komunistų organas ST. PSIBĮSKVSKIO
dabar skelbia, kad ta komi pasak jų, žengia iš kapita rašo:
“Vadinasi, Amerikos lietu
sija rengia raportą, kuria lizmo tvarkos į socializmo
me ji išslreiškia prieš Filipi tvarką. Tokiu-gi nepapras viai socialistai, negalėdami čia
lietuvių darbininkų tarpe pa
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
nų nepriklausomybę.
tu laiku, girdi, negalima daryti karjerą, negalėdami
Mums rodos tečiaus, kad elgtis taip, kaip normalėse augščiau iškilti, važiuoja Lie
(Tąsa)
ir be jokių “raportų” buvo gyvenimo sąlygose.
tuvon valdžiai gelbėti taikytis
aišku, jogei republikonų vai- Socialistai per metų me su Lenkijos imperialistais.
Gordonas juokėsi.
džia neduos nepriklausomy tus skelbė, kad darbinin Galimas daiktas, kad paskui
— Dieve mano, koks tu, dėde,riaiviškas! Juk
bės toms saloms. Republi- kams reikia kovot už visuo advokatą Gugį patrauks tais tai paprasčiausia ir kvailiausia taktika pasaulyj.
konai yrą griežti imperialis tiną balsavimą, už spaudos pačiais keliais Jurgelioniai, I Anarchistai vadina tą gązdiuimu. Tu žinai kam
Grigaičiai ir kompanija. Juk
tai, o imperializmo politika ir žodžio laisvę. Bet tuomet Lietuvos valdžia juos priims anarchistai mėto bombas? Vien tiktai dėlto,
yra ne liuosuot pavergtąsias buvo paprasti laikai, o dabar visu glėbiu ir ministerijoje ar kad laikyti buržuaziją tolydinėj mirtinoj bai
mėj. Tas būdas gązdinimo laiškais Prancūzijoj
tautas, bet stengtis pavergt kas kita. Šiandie yra “pe kitose valdiškose įstaigose su yra taip išsiplatinęs, kad tenai jau niekas į tai
ir tas tautas, kurios dar nė reinamasis laikas”, ir tie rei teiks šiltas vieteles... Socialis neatkreipia atydos. Prezidentas kasdieną gauna
tams tik buržuazinėse minis šimtais tokių laiškų, kas, vienok, jam nekenkia
ra pavergtos.
kalavimai šiandie netinka.
terijose ir vieta.”
visiškai laisvai vienam vaikščioti po miestą...
Socialistai priešinosi mir
Taip, taip, aš žinau... — Burmistras, ro
Bernas pakeitė
ties bausmei ir smerkė viso Sakydama, kad Gugis, Jurge dėsi, sarniatinosi savo nežinojimo. - - Bet aš taip
lionis arba Grigaitis negalį “pa
kį despotizmą. Bet šiandie daryti karjeros” Amerikoje, erzinuosi, negaliu miegoti.
poną.
ir to reikia atsižadėt — ka “Laisvė” pati sau prieštarauja, j
— Parodyk gi man tuos laiškus.
Anglijoje Darbo Partija dangi gyvename “pereina nes juk ji yra “tiek ir tiek” pri i
Ir Gordonas paniekinančiai truktelėjo pečiais.
vėl suteikė smūgį valdžiai, mam laike”. Dabar eina re rašius apie “milžiniškas” Grigai ,
Burmistras padavė jam visą pluoštą laiškų.
sumušdama jos kandidatą voliucija. Reikia griauti ka- čio ir Jurgelionio algas, apie ad
Gordonas atydžiai pradėjo juos peržiūrinėti
vokato
Gugio
“
tūkstančius
”
ir
ir staiga suraukė kaklą.
rinkimuose j parlamentą | pitalizmo sistemą ir naikinti
tt. “Laisvės” redaktoriams,’ku
— Keista, keista, — tarė jisai nepaprastai
Lancashire’o apskrityje.
buržuazijos galybę — o kaip rie tiktai pasidėkavojant nuola į
Atstovu iš tenai buvo vie tą darysi, jeigu nevartosi tinėms komunistiškų organiza rimtu balsu.
j
— Kas keista? — Burmistrą vėl apėmė ne
nas dvarininkas, kurį val teroro, diktatūros ir kitokių cijų almužnoms šiaip-taip palai ramumas.
džia nesenai už jo “nuopel prievartos priemonių!
ko savo mizerną biznelį, tikrai
. — Šitas laiškas... tu žinai, aš tokį-pat laišką
nus” (nežinia kokius) per Bet tie elementai, kurie neišpuola kalbėt apie tų socialis gavau trys mėnesiai atgal, kuomet pas mane
kėlė į lordų butą. Jo vieton stengiasi pamatuot savo tų “vargus”. Geriaus jie savo jauja sudegė.
I
— Taip, dabar atsimenu.
dabar tapo išrinktas į atsto “naujus” principus ir takti reikalų žiūrėtų.
O jeigu jau tiems socialistams
— O dabar nori padegti lanj-valdybą.
vų butą to pono darbininkas, ką tuo, kad dabar esąs “pe čionai taip blogai klojasi, kaip
— Ką? ką tu kalbi?
Walter Halb, kuris yra Dar reinamasis laikas”, dar nie “Laisvė” dabar sako, tai kam ji
Gordonas sėdėjo, paskendęs užsimąstime ir
bo Partijos narys. .
kuomet nepasakė, kaip, ilgai pavydi jiems “šiltų vietų” Lie žaidė laišku, bet staiga pašoko, tartum jam į
tuvoje? Pavydas net ir pagal I galvą atėjo kokia tai staigi mintis.
Šitas laimėjimas reiškia tas laikas tęsis.
— Ką? ką tu kalbi? — burmistras vos ga
didesnį žingsnį pirmyn An Kol visuomenės tvarka komunistų “mokslą” vargiai yra
glijos darbininkams, negu persikeitė iš feudalizmo į geras dalykas. O linkui Gugio j lėjo pastovėti ant kojų.
arba kitų augliaus paminėtųjų
Gordoųas sudavė ranka per kaktą. Trupu
padarymas kokio-nors ko- buržuazinę sistemą, ėmė socialistų jisai ir neteisingus. tį teatrališkai, kaip jam pačiam pasirodė.
munistiško sukilimo.
daug laiko. Didžioji Franci- Mes esame tikri, pavyzdžiui, kad Į
— Duburį suprantu. (Keista, kad tas man
jos revoliucija prasidėjo jeigu drg. Gugis, parvažiavęs pirmiau neatėjo į galvą. Mano medįiičiiio, kurį
1789 metais, o pasibangė tik Lietuvon, gautų tenai kokio mi- pernai nušovė, taipogi minėjo apie anonimišSuvažiavimo
nisterio vietą, tai jisai neatsisa kiis laiškus...
tai
1870
metais.
Ji,
reiškia,
klausimas.
kytų aprūpinti ir Paukštį su
— Na, ir ką-gi? ką?
tęsėsi (su pertraukomis) Pruseika, kuomet juodu norėtų
— Tai dar tu nedasiprotėjai, kas rašo tuos
Waterburio Progresyviš- daugiaus kaip astuoiiias de- gauti geriaus apmokamą “džia- laiškus?
— Ne?
bą”, negu dabar turi: pavesdakų Draugijų Sąryšis ragina šimtis metų! •

ŠĖTONO VAIKAI

I

I Maža to. Jis neleidžiąs renka-

— Žinoma, kad Sobkas!

—- Be,t aš vakar apturėjau žinią, kad jisai
perėjo rubežių.
-— Tokiam atsitikime jisai gudresnis už
mus visus. Leidžia mums tikėti, kad pabėgo, o
patsai, galbūt, sėdi čionai, kokioj nors skylėj.
Jaują jisai man sudegino iš keršto, kad aš danešiau teismui, jogei jisai užmušėjas; o dabar
nori sudegintį landvaldytbą, kad landratas pa
skyrė dovaną už jo suėmimą.
Burmistras sustojo išsižiojęs.
— Gali būti! Bet kodėl tas galvažudis per
spėja mus?
— Tai iš jo pusės begėdiškiausias drąsu
mas. Belo, jie visi taip elgiasi. Turbut, senas
*

• t

!

ų

*

— Taip, galbūt, taip...
Gordonas užsimąstęs sustojo pas stalą.
— Niekšas išdrįso. Bet tasai drąsumas —
nerimastis. Šį kartą jisai neišspruks mums.
Staiga tarė:
— Klausyk, dėde, jeigu tas niekšas rašo,
kad nori sudeginti landvaldybą, tai, žinoma,
reikia suprasti kad vienuolyną.
— Kodėl?
— Todėl kad landratas lenai gyvena ir vie
nuolynas už miesto.
— Taip! Suprantama! — Burmistras nu
trynė prakaitą nuo kaktos. — Tas teisybė! Aš
negalėjau įtikėti, kad ant to drįstų vienas žmo
gus... Juk miesto valdyba viduryj miesto.
— Jisai norėjo mus suklaidinti, bet tatai
jam nepasiseks.
— Ne, ne! Aš liepsiu sergėti vienuolyną die
ną ir naktį.
— O tau užteks sargybos? Tau reiks ap
supti vienuolyną kuonoankščiau, ir dar šian
dien. Sobkas niekuomet neužtrunku.
— Suprantama, tuojau!
— O tau užteks policijos?

Tokio fasono žaketai, kaip k;ul čia
paduotas pavyzdys, niekuomet neišei
na iš mados, nes jie yra labai prak
tiški, patogus ir galima dėvėti vasa
rų, rudenį ir žiemų, tik reikia parink
ti tam tikrų materijų. Tokiam žaketui
pavyzdys No 1026 sukirptas mieros 16
m’etų, 36 colių iki 42 per krutinę. 36
mierai reikia ŽM jardo 36 colių pločio
materijos.
Norint gauti tokiam* žaketui su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo vardų,
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus i
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip uŽadresavus: NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 17^9 S. Halstcd
St., Chicago, III.
NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., ęhieago, III.
Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No 1026.
Mieros ----------- colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
(Miestas ir Valst)

DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

— Aš paimsiu pagel'bon visus liuosus žmo
25 East Washington St.
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
nes. Tris sargus iš valdybos, šešis policistus, vi
Telephone Central 8362
so devyni... To užtektinai.
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
— Taip, užtenka. Tu, žinoma, prisakysi
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
jiems tylėti, perstatys! jiems tą, kaipo gilią val K.............. ■
■
..
■džios paslaptį, kitaip miestas pradės nerimauti!
žinoma! žinoma!
Telephone Drover 5062
Dabar trys valandos: Ant septynių* pri
sakyk jiems buti vieloje. Na, man laikas eiti.
— Taip, Gordonai, ateik šiądien pas mane
DANTISTAS
Valandos:
nuo
10 iki 8 vąl4 vaka
visto partijukės sulošti.

Dr. A. Juozaitis

ro.

(Bus daugiau)

Nedaliomis pagal sutarimo.

8261 So. Halsted St„ Chicago, IIL

NAUJIENOS, iChtc.i
i
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visose Europos valstybėse sam
dytojai ėmė kalbėti apie mažini
mą algų. Jų manyta, kad ne
Organizuotieji New Yorko darbi* darbas ir abelnasai gyventojų
skurdas metalo darbininkuose
ninkai nepatenkinti savo
“įvarys pakankamai baimės ne
vado elgfisiu.
sipriešinti“. Pasirodė visai kas
kita. Galingoji metalo darbi
[Federuotosios Presos koresp.]
ai inkų profesinė sąjunga Vokie
NEW YORK. — Opozicija
tijoj, turinti 1,700,000 marių,
Amerikos Darbo Federacijos
netik sugebėjo savo samdytojų
prezidentui, Šamui Gompersui, pasimojimą atremti, bet dagi di
tolydžio vis stiprėja. Ir dėl dau
desnių algų išreikalavo. Tą pa
gelio priežasčių. Pirma ir svar tį padarė čeko-Slovakijos meta
biausio ji' jų yra — paties Gom
lo darbininkų profesinė sąjun
perso atsisakymas daryti' kas
ga, turinti 50,000 narių; Austri
nors Airijos paliuosavimo klau
jos — turinti 160,000 narių ir
simu. Mat, praeitoje Amerikos
Vengrijos — turinti 20,000 na
Darbo Federacijos konvencijoje
rių. Beto, Belgijos metalo dar
Montreal mieste, Kanadoje, ne
bininkų profesinė sąjunga, tu
tik didžiuma delegatų, bet ir
rinti 150,000 narių, Olandijos —
‘pats Gompersas buvo žadėjęs
20,000 narių ir Luksemburgo —
“daryti visa, kas galima“, kad
savo samdytojus
25,000 narių
“Anglų savivaliavimui Airijoje
privertė nurimti Tiesa, dides'butų padarytas galas“. Bet taip
nių algų tų valstybių metalo dar
(greit, kaip užsibaigė Federacijos
bininkai negavo, bet ir samdyto
konvencija, Gompersas nič nie
jai neatsiekė to, ko jie norėjo.
ko nedarė.
Italijos metalo darbininkai ir
Tuo pasipiktino netik ęatys
gi atrėmė savo samdytojų pūsi
Amerikos Darbo Federacijos na
mo j imą. Pastarieji ant žut-but
riai, bet ir kiti “slegiamos Airi
ryžosi sumažinti darbininkams
jos prieteliai Amerikoje“. Tarp
algas. Bet galų gale jie turėjo
tų “prietelių”, suprantama, ran
sutikti su darbininkų siūlymu,
dasi ir tokių, kurie “baiseny
būtent, kad apie algų mažinimą
bėmis Airijoje“ susirūpinę ne
bus galima kalbėti tik tuomet,
liek delei to, kad jie Airijos gy
kai samdytojai neginčijamai
ventojų kovai nuoširdžiai pritar
įrodys, jogei kainos pragyveni
tų, bet dėlto, kad jie, dėl vienos
mui yra tikrai nupuolusios. Ir
ar kitos priežasties, nekenčia
tai — algos bus galima mažinti
Anglijos. Tų “prietelių“ tarpe
tik tiek, kiek yra nupuolusios
yra toks Amerikos geltonlapių
kainos. Italijos metalo darbi
leidėjas Ilearstas, keli teisėjai ir
ninkų profesinė sąjunga turi
kiti.
Kaip nebūtų, bet tų “priete 150,000 narių.
Blogiau betgi yra su Francilių“ agitacija, šiap ar taip, nuo
jos metalo darbininkais. Jų al
širdiems Gomperso priešams tuo
gos tikrai yra numažintos. Kiek
tarpu yra ytin gera pagalba.
jos numažintos — Internaciona
Pastarieji dabar išnaujo kelia
lines Metalo Darbininkų Asocia
kaltinimus prieš Amerikos Dar
cijos raštinė tikrų žinių dar ne
bo Federacijos viršylą. O tie
turi. Franci jos metalo darbinin
kaltinimai yra gan rimti ir pa
kų nepasisekimas tenka aiškinti
matuoti. Pav., Gompersas kal
jų pačių tarpe kilusiais vaidais.
tinama delei to, kad jo pasidar
bavimu buvo užgirta wilsonine Vaidais dėl “kaii’umo“ ir “dešitautų lyga; dėl pasikartojančių numo”. Tie vaidai padarė tai,
Gomperso smarkavimų ir bei kad šiandie iš didžiulės metalo
darbininkų sąjungos, turėjusios
smerkimų tarybų valdžios; jo
pasimojimo prieš geležinkelie tris šimtus tuktsančių narių,
čius, kęvojusuiš įcl didesnių al beliko vos devyniasdešimts tū
•<
gų ir žmoniškesnių sąlygų dar stančių....... .....................
Internacionalinei Metalo Dar
bo; Gomperso ir jo sėbrų rėmi
mo demokrato Wilsono adminis bininkų Asociacijai tuo tarpu
tracijos ir agitaviino praeitų priklauso nemažiau, kaip pus
rinkimų metu, kad toji adminis ketvirto miliono narių.
tracija dar kartą butų antsavita šios šalies gyventojams; pa Kas pirma buvo visa,
galios — delei to, kad iki šiol nė
šiandie—niekas.
pats Gompersas nė kiti tos kli
[Iš Federuotosios Presos}
kos žmonės nėra parodę nusista
tymo prieš samdytojus, pasimoNEW YORK. — Kada organi
jusius sugriauti Amerikos dar zuotieji jurininkai mete darbų,
bininkų organizacijas.
tai samdytojai šaukėsi valdžios
Visa tai, kaip sako Gomperso pagalbos.. Patriotingomis fra
klikos priešai, šios šalies darbi zėmis jie graudeno streikinin
ninkų judėjimui pridarė dideles kams, būtent, jeigu kas drįs
žalos. Į Amerikos Darbo Fede priešintis valdžiai — bus never
raciją nūdien ir čia ir Europoje tas būti šios šalies piliečiu. Iš
žiūrima kaipo į “liguistą kūdi karto valdžia — jos Shipping
kį“.
4
Boardas — iš tikro labai rustų
Kad to nebūtų, kad Amerikos veidų rodė. Paruošė sąlygas ir
Darbox Federacija kartą ant vi paskelbė, kad jos nebus atmai
sados galėtų pasiliuosuoti nue nytos.
Darbininkai, vadinas,
“darančios jai negarbę klikos turį pasirinkti vienų dviejų —
(taigi Gomperso klikos), seka grįžta darban, arba jų vieton
moji tos Federacijos konvencija bus paimta kili darbininkai.
“ką nors“ turėsianti daryti. Reiš
Pasirodė, kad visa tuo darbi
kia, išrinkti kitą, tinkamesnį ninkus nugąsdinti negalima. Ir
prezidentą.
pati valdžia dabar jau rodo pa
Niėksi betgi rimtai netiki, kad linkimo savo nusistatymų mai
opozicija Gompersui šiemet būt nyti. Bet ką daro samdytojai?
pakankamai stipri. Gomperso Kad žinotumėt, į valdžia jie nū
klika veikiausia nugalės ją ii dien žiūrį tarytum j anų Pikni
šioje konvencijoje. Bet šiaip ai ką!
taip, toji opozicija rodo, kad ne
Jurininkų unijos darbuotojai
sako, kad ankščiau ar vėliau sa
klika yra didelis ir kad kada vo kovų jie vistiek laimėsią.
nors toji klika vistiek turės pu
sitraukti.
<
Nori atnaujini susisiekimą

OPOZICIJA GOMPERSUI
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Capital & Surplus

GAUSI PILNA NUOŠIMTĮ
laiduokite savo Bankinę Knygutę bite kurio Chicagos arba kito miesto
Banko, kuri jus neužganedina arba nėra Jums parankus — mes patys
sukolektuosim visus pinigus su visais nuošimčiais i šį

(Under State Government Supervision)
DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ
FINANSINĖ INSTITUCIJA AMERIKOJE.
.
Šio Banko Turtas Siekia

3,000,000.00
Su v. Valst. Valdžia ir Chicagos miestas laiko savo pi
nigus šiame banke. Ar gal būt geresnis užtikrinimas?

SIUNSKITE PINIGUS
Per Universal State Bank.
Pristato Lietuvon j 25 dienas su pilna garantija
Parduodam laivakortes ir draftus pigiausiai..

TIESI KELIONĖ I KLAIPĖDA $107.10.
Klauskit© informacijos ypatiškai arba laišku.
Nerydami pirkti arba parduoti namą pirmiausiai atsilankykite j musų
Kcal Estate Departamentą.
BANKO VALANDOS:
Kasdiena nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų ir vakarais: Utarninkais
nuo 6 iki 8:30 vakare. S'nbatomis visą dieną iki 8:30 vakare.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St

Chicago, III.

Telef. Watkins 2142.

B

ALTIC STATES BANK
KAPITALAS $250.000.00

■®

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankus New Yorke

IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kable. gramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.

S

Nuošimčius kas mčnuo priskaitome prie sumos. Pinigus pasidėjimui
nuošimčiais galite siųsti per paštą.
Turime daug depozitorių iš
Chicagos ir kitų tolymesnių miestų, ir

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš Lietu
vos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir
Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame tei
singai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių Sky
rius atdaras kasdien nuo 9 valandos ryte iki 5 valandai. Subutomis
iki 7 vai. vakare.

BALT1C STATES BANK
294 Eighth Avė., Kamp. 25 gatv

BANKAS

New York.

PATARNAVIMUI

Capital & Surplius 250,000.00
THE ROSELAND STA1e SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashler
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

M are u 8 A. Aurelius
Em ii G. Seip
Walter E. Schmidt
Herman Teninga
Domenico Basso
Wllliani H. Weber

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James . H. Gately
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Metalo darbininkŲ. kova.
k

j

Atidarą Seredos Vakarais

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO.,Ine.
|
$

A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
.4

HM

Ką reiškia stipri darbininkų
organizacija.

tarp Anglijos ir Rusijos.
[Iš Fedcruotosios Presos]

MASKVA. — Tarybų komi
sariatus autorizavo pašto ir te-

ti AnglųJUisų sutartį atnauji
[Iš Federuotosios Presos]
nimui susisiekimo telegrafu
BERNAS, — Metalo darbi tarp Anglijos ir Rusijos.
ninkai, kurie iki šiol buvo skai
tomi konservatyvingiausi visa Amunicijos dirbtuvė U- Ūkio
me profesinių sąjungų judėjime
padarinėms dirbtižmonės, pastaruoju laiku rodo
[Iš Fedcruotosios Presos]
kad savus reikalus ginti jie su
PETROGRADAS. - Di dži ti
gebi gan gerai. Kai kur dag! lė Putilovo dirbtuve, ku rio j
geriau nei pačių radikalingiau dirbta amunicija, dabar pašių profesinių sąjungų nariai.
versta ūkio padarinių dirbtu
Kai užsibaigė didysis karas, ve.

Pradėsi taupymo accountą šiame
seniausiame ir geriausiame valsti
jiniame banke šioje apielinėje

Sakyk
t f i Perkelk savo accountą liepos 1 d. nenustojus nuošimčio.

Central ManufacturingDistrict Bank
Po valdžios priežiūra

1112 West 35-th Street

Turtas virš $6,000,000.00
Atdara: Panedėlių,Seredų ir Subatų vakarais.

RED STAR LINE
New York — Hamburg
Libau — Danzig

Gothland
Samland

Birž. 18.

Liepos 16.

Tik 3-os klesos

AMERICAN LINE
Tiesi kelionė

New York — Hamburg
Parankiausia kelione lietuviams ir
rusams
Dideli ir modemiški dubeltavais
šriubais garlaiviai.

Minnekahda Birž 30
Manchuria Liepos 14
Mongolia Birželio 16
Atsišaukite Kompanijos ofisan

14 No. Dearborn St.,
Chicago, III.
Arba prie vietos agento.

M. J. Kiras &Co.
3331 So. Hafeted St.

10 Metų šitam Bizny.
Visi Rėmėjai Pilnai
Užganėdinti.
Pinigu Siuntimas, Pauperiai,
Laivakortės.
Perkame ir parduodame namus
ir farmas.
Perkame ir parduodame pir
mus ir antrus morgečiua.
Duodame paskolas ant namu.
Padarome visokius dokumentus.
Teisingas, greitas ir geras pa
tarnavimas.

Apsauga Padėtiems Pinigams.
SEcuRiTY
ank

B

Milwaukee*Ave.'con Carpenter St
NARIAI FE0ERAL RESERVE SYSTEM

3%

PELNO ANT PADĖTŲ

PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedeliais ir subatomls iki 8 vai. vak.
rT^"~-~i~,' . •

----- r~—T

. -;Ti

j-,-—--------------- nairtCTrrTr-

-t-'ū -gr.-X.

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po pięt ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Ofiso valandos:
<
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Panedeliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis
iki 6 vakaro. Nedaliomis iki 2
po pietų.
i

I IR Iš LIETUVOS
dn ir daugiau išplaukimų kas savaiti
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dearborn St, Chicago, HL

Vyšnių Gojus
TAMSUS MOLASAS
Čysto cano — Beaume 42 Turi sa
vyje 50% sujungtų cukrų. Dešimts
galonų lotas $5.00, pervežimas apmo
kėtas.
Pinigai su užsakymu.

Atader Mote Co.,
Cincįąnati, Ohio.

M-

CI

II

I

Siunčiame PINIGUS, parduodame LAIVAKOR
TES, parūpinant PASPORTUS ir pagelbstim atsi
teisti už TEKSUS.
Padarome visus legališkus DOKUMENTUS.
Musų ofise yra praktiškas ir labai gabus lietuvys.
ADVOKATAS J. P. Waitches. Praktikuoja visuose
Amerikos teismuose. Perkam ir parduodame NA
MUS, LOTUS ir FARMAS.
V

A.M.Barcus, E.D.Witokwskis, J.P.Waitches

ATLAS REALTY CO.
Chicago, III

4601 South Hermitage Avė.,
Tel.: Boulevard 6080.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

FREDERICK BROS,
3700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

NAUDOKITE

Jtpų Plaukai SUnka?
NAUDOKITE RufflU
»
Ar Jųa Norit* ApoautfoU’Juo*?,. X
, NAUDOKITE
ĮUžlaidymui savo plaukų gražiai* ir tankiai*
NAUDOKITE Rflffles
Užlaikymui galvo* odos tvvTkai ir tvariai
NAUDOKITE

galima gauti visose aptiekose po 65o. bonką, arba tiesiog
iš išdirbęju per pašty už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, sulyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą. HffU jnetų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi j manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncertinų, skripkų, rekordų visokioms
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

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

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
Pirmas numeris jau gatavas.

Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Are.,

'

Chicago, III.

!■■■■■■■■!!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos I
12th STREET
Tel. Kedzie 8902
3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Are.,
CHICAGO, ILL.

*»■■■■■■■■■■■■■
Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spėriai ūmas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

III......... R
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CHICAGO.

1921
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Sacco-Venzetti bylą.

I LIETUVĄ

■

Subata, Birželio, 11,

NAUJIENOS, Chicago, III.

6

Juodosios jėgos daro visą,
kad byla užsibaigtu
ją naudai.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

Naujienų Pirfigu Siuntimo Skyrius gavo
pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
' Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
[Iš Federuotosios Presos]
DEDHAM, M n ss. — Juodo pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
sios jėgos mobilizuoja savo jė tė kvitus su paėmėju parašais.
gas. .Tosdaro visa, kad SaccoPinigus gavo:
Venzetti byla išeitų jų naudai.
Po to, kai buvo pašaukta pen
ki šimtai žmoriių ir kai iš jų
tarpo pasisekė tik septynis
prisaikintuosius teisėjus pasi
skirti, dar du šimtai žmonių
paimta —- nuo gatvės! Kaltina
mųjų advokatai darė visa, kad
tokį prisaikintųjų teisėjų rin
kimą
heprileidus.
Teisėjas
VVebster Thayer betgi nepaisė.
Kodėl ncjNiise — nerft reikalo
aiškinti.
Maža to. Teisėjas neleidžia
advokatams klausti ar tie žmo
nės, iš kurių teks sudaryti “jury” -- prisaikintuosius teisėjus
priklauso kokiai nors pro
fesinei sąjungai, ar jie nėra nu
sistatę prieš profesines sąjun
gas ir ar nepriklauso kuriai
nors slaptai organizacijai. Visa
to tikslas labai aiškus. Ant pri
saikintųjų teisėjų suolo nori
ma pasodinti žmones, kurie
apie profesines sąjungas netik
girdėti nenori, bet gal darytų
visa, kad jas sunaikinus. Tuo
gi tarpu Sacco ir Vcnzetti čia
yra žinomi kaipo nuoširdus
darbininkų organizatoriai.

dosios jogos kėsinosi pašalin
ti vieną gabiausj kaitinamųjų
advokatą, Fred II. Moore. Ji
sai mat yra iš Cali forui jos val
stijos. Formalinio leidinio ves
ti bylas Massachusctts valsti
joje jis neturi. Vis dėlto, iki
šiol vesti šioje valstijoje bylas’
jam nieks nedraudė. Nedrau
dė tol, kol jisai nepasiėmė ve
sti Sacco-Vanzetti bylą. Delei
pastarojo dalyko, matyt, ir pa
čiose juodosios jėgos susigėdo.
Nors klausimas buvo norimas
pavesti atatinkaiųoms teisinin
kų įstaigoms, pats vyriausia
kaltintojų advokatas pasiūlė
teigėjui, kad Moore vestq l>ylą. Teisėjas tani pritarė.
Sacco-Venzetti byla vra susi
domėję netik patys Naujosios
Anglijos darbininkai, bet ir
Italijos valdžia. Italijos darbi
ninkų spiriama, toji valdžia
savo ambasadorį Washingtone
įgaliojo sekli Sacco-Venzetti
bylą. Du tos valdžios įgalioti
niai ainiais jau buvo atvykę į
kortą. Tai bos ton i skis Italų val
džios konsulis A. Ferrante ir
jo padėjėjas Silvio Vi fale. Be
kita konsulis pareiškė, jogei
“Italų valdininkai yra labai su
sidomėję Sacco-Venzetti byla.
Pradėtąją bylą jie seks dide
liu atidumu. Belo, jie yra įsi
tikinę, kad toji byla bus ve
dama tik kaipo kriminalinė
byla — neatsižvelgiant j kaltinamųjų politinius bei socialinius įsitikinimus”.
Visa rodo, kad byla bus ilga ir atkakli. Juodosios jėgos
d.arys visa, kų jos gali, kad
abudu kaltinamieji butų nubausti.
Tenka dar pažymėli,
I<ad vietos spauad daro visa,
kad iš tos bylos padarius di
delį baubą. Baubą naiviems jsavo skaitytojams bauginti. Pav.,
vienas laikraštis paskelbė šii'tat’ią “svarbią žinią:” girdi,
valdžia buvo priversta pasta
tyti stiprią sargybą, kad išven
gus labai galimų riaušių. Vis
dėlto, tie, kurie tą bylą seka
atidžiau nei sensacingųjų žinių
jieškotojai — laikraščių koresiiondentai ,’ skaitant šitą “svaržinią” nebežinojo kuo dau
giau stebėtis: ar tų korespon
dentų naivumu ar begaliniu
jų begėdingumu. Nieko pana
šaus ten nebuvo! Tuo pačiu
kartu kai
naivieji laikraščių
skaitytojai gal baisėjosi delei
“galimų kilti riaušių”, vienas
detektyvas smagiai sau snau
dė vienoje pirmosios eilės kė
dėj...
■
‘
Iki šiol jokios riaušės neki
lo, ir veikiausia jos niekada ir
...•kils,
5:^1

6381—O. I. Kuraitis
6465—S. Lisauskas
G473—O. Simutienė
6510—P. Valentas Naujikas
6527—Vainalaitiene
6537—Z. Iškaitė
6543—M. Freibergas
6546—O. TrumpiukS
6552—K. Vaznonienė
6555—B. Lukninas
6558—L. AmblažejienS
6563— D. Lukošiunienė
6564— A. Ruželyte
6565—J. Jagučanskienū
6569-—M. Vieliopolskiene
6571—M. Pamaranskien$
6574—O. Vaiddlienė
6585—A. Dubinaitė
6596—J. Vaitkus
6599—M. Šimkienė
6604—J. Jurgaitis
6606—E. Budriuvienė
6622— B. Kuncienė
6623—J. Zelnis.
6626—J. Branickis
6631—A. Adomavičius
6634—J. šeškauskienė, .
(Leskauskienė)
6637—J. Sakalauskas
6639—M. Adomaitienė
6641—E. Maslauskaitė
6643—V. Ališauskas
6647—B. Datkunas
6654—V. Stankevičius
6667—J. Daukskurdžius
6668— P. Vasiliauskis
6669— E. Steponavičaitč
6671— K. Buckienė
6672— Z. Stasiulienė
6678—M. Jonušienė
6687—S. Vareika
6689—L Galmihas
6694—V. Dumša
6696—J. Sereika
6705— B. Calutka
6706—S. Bubąs
6707—S’. GarlaUskas
6712—P. Reinata
6717—J. Mikienė
6718— M. Morkiene
6720—J. Bridžhis
6725—L. Franckunienė
6726— L. Ribikauskienč
6727—J. Gurskis
6729—G. Zeskiutė
6734—A. Klapatauskienė
6738—M. M. Prankulis
6741—A. Šimkienė
6742—A. Petriunienė
6751—A. Dzešulskiene
6759—K. Pečkys
6766—J. Tarutis
6784—P. Jonikas
6789—A. Būrčika
6791—L. Banevičius
6798—O. živatkauskiutė
6808—P. Kančiauskienė
6815—D. Kungienė
6817—R. Amanienė
6851—J. šeštokas

6867— K. Gedutis
6868— O. Lekienė
6877— K. Juknius
6878— J. Stasiulis
G880—M. Petkiene
6881—J. Gillienė
6884—A. Šileikis
6928—V. Slepanauckienė
6929—A. Matulevičius
6936—J. Kmitienė
6939—J. Kmitienė
6979—A. Jakicnė
6988—A. Mickevičius
7187—1). Daugintaitė
7189—J. Lukošius
7202—J. Zilinskis
7204*—M. Lekavičienė
7205—M. Žilinskaitė
7209—V. Lebenskienė
7211—S. Kaletka
7218—J. Pluščikas •
7226— A. Radzevičius
7227— P. Muleris
7231—J. Balkis
7232— J. Stankevičius
7234— P. Prbučius
7235—J. Statkevičius
7237—A. Jonkus
7240— K. Beinorienė
7241— K. Guomas
7242— A. šepukaitė
7254—J. Petkevičius
7255— K. Apanavičienė
7259—St. Virvildai
7260— A. Mieldžienė
7266—L Galbogis
7268—P. Jankauskas
7270—M. Valantinaitienė
7276—A. šatkienė
7278—B. Lukšienė
7282—A. Beizaraitė
7299—K. Rainis
7303—S. Kakinukė
7309—V. šarka
7312—A. Brenčienė
7483—M. Marmokietė
7486—J. šiurui
7490—J. Puciuškas
7496—M. Vainas
7500—P. Matulionis
7505—B. Beržinskienė
7507—M. Maculevičienė
7508— M. Grigienė
7.510—P. Grikepelis
7514—J. Pūkelis
7521—M. Juknevičienė
7524—O. Berneckienė
7529—A. Viliušis
7535—A. Davgvilovič
7539—M. Lukšienė
7543—S. Baliutienė
,7550—Z. Petronis
7560—M. Verpetinkienė
7564— K. Laureika
7565— V. Kavaiauskas
7568—M. Tuminas
7571—J. Urbonavičius
7578—J. žvirblis
7585—P. Stankaitienė
7587—P. Radmickienė

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 3101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy
venimo vieta 701 W. 31 st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 8654.
; .;.į.

AKUšERKA

.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pasėkmingai patarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

J DR. G. M. GLASER E
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:

S5

John J. Smetona
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės. .
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 1G ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

8149 S. Morgan St.. kerti 32 St. 1

Chicago, Ilfinoia.
E
SPECIAIJSTASi
JDR. VAITUSH, O. D.
■
Moteriškų ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
Lietuvis Akių
OFISO VALANDOSi
Specialistas
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 E
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 ■
Palengvins akių {tempimą, kuris
po piet.
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
3
Telephone Yarda 687
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu■■■■■■■■■■■■■■■■■■■J mo, skaudamą akių karšt), atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
Dr. M. T. Strikol’is renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
PRANEŠIMAS
elektra, parodančią mažiausias klai
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
das. Speciali atyda atkreipiama I
Perkelia ofisą ) People Teatrą
mokyklos vaikus.
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 166
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. NeValandos: 1 iki 3 po pietų.
dildieniais
nuo 10 ryto iki 1 po pist
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Ofisas 1553 W. 47th St„ kampas
Res. 2914 W. 43rd Street
TeL Drover 9660
Ashland Avė.
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Or. W. Yuszkiewicz

1 Telephone Yards 1532

:

DR. J. KULIS :

LIETUVIS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vaig kų ir vyrų. Specialiai gydo limpančias, senas ir paslaptingas vyrų ligas.
g 8259 So. Halsted St., Chicago.

ĮJ
g
g
g
g

■

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPN1CKI
8107 So. Morgan StM
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligą
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashlaad Av.
Phone: Prospect 2704

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D
2221 So. Kedzie AvėV ai. 1—2 j 7—9 po piet.
flBBB »■■■ ■■■■■■■■■■■

DR. YUŠKA

: Rinlins Saujele:

1900 So. Halsted St.
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tek Prospect 3466

I Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistaa
4712 South Ashland Avė.,

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavęnės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.Q5.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

Justin Kulis

arti 47-toa gaivia

SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA

3259 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

hiihtj psychologija tvirtina, kad labai tankiai atsitinka

kirmėlėmis u?.sikretinvas, kurios pas žmogų randasi ir vadinamos Uiti,
galvijinės ir kiaulinės; apvalainos, o kartais ilgosios šniūrinės ir tūk

stančius atsitikimų galima prirodyti pamušusiais nuo jų. Tankiau
sia mirti patinką iŠ priežasties neatbojimo ant tų kirminų. Todėl,
kaip tik pajusit, kad turite kuriuos nors kirminus, pradžioje žingsniai
turi būt be atidėliojimo paskubinti.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
8308 So. Morgan Street,
Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA

Aiškiausiu ženklu augščiau minėtų kirminų yra, jei jie randasi
pas jus, galima patirti nors ir nevisada, sekančiu budu: užeinamieji
symptomai kaipo, stoka apetito, kartais persivalgymas, apsivėlęs lie
žuvis, karštis, vidurių skausmas, pilvo ir žarnų skausmas, ir tankiai
tas atsiliepa ant plučių; noses niežėjimas, išpūtimas, netvirtumas,
skausmas strėnose, pajuodavę paakiai, nustojimas kraujo arba ma*
žakraujistė, tankus galvos skaudėjimas, nemiegojimas, slobimas, ap*
alpimas ant syk ir tam panašus ženklai apsireiškia. Tas yra ženklu,
kad tūkstančiai jų randai išeinamąjam kanale. Visi tio symptomai
pašalinami visai į trumpą laiką. Daugelis vyrų, moterių ir kūdikių
gydosi be vilties visai kitas ligas, kuomet didžiausia priežasčia yra
tie kirminai. Jei manai, kad kenti nuo tų kirmdnų, ateik pas mane, ,
o aš pagydysiu į kelias valandas, ką gali patvirtint šimtai mano pa
cientų, kuriuos pagydžiau. Pilnas gydymas kainuoja $15.00.

1645 West 47th St.
,
Tarpe Paulina ir Marshfjeld.
Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto, iki 8 vai. yakaro; nedėliojo
nuo 10 iki 12.

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

5 ,

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujieną” ofise.

DR. DICKSON,

Reikalingi akiniai.

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 267

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marahfield ai
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospe.ct 1157

Telefonas Pullman 866

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dantistas
10801 So. Michigan Av^ Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

i................ .... ....... ~—-

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotelis su 100 kambarių

Lankant musų pirtj, galima apsisaugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų {taisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utarninkaia
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,

1657 West 45-ta gatvė, Chicago, 111.
Telef. Boulevard 4552

Pasidaryk sau vyną
Vynuoges, Vynuogės
Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, III.

Nedarbas didėja
I.obinlnkai sako vienų, vald

žios biuras — kitų.
. .........

•• 'ji

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

I

t rija Ir tt. Bet Ir Jose visai menkutis paleistųj
darbininkų
skaičius grąžinta darban.
Trumpai

sakant,

nedarbas

Jungtinėse Valstijose netik ne
si mažina, bet didėja.

[Iš Federuotosios Presos]

CHICAGOS
ŽINIOS

WASHINGTON. — Kuomet Kalbėt prieš girtuoklia
tokie didžiojo biznio apašta
vimą išdavystė.
lai, kaip Švabas, Gary ir Hooveris, šios šalies gyventojams
Kaip šeimininkauja ang
Visi Į Riverview Parkų!
ryžasi įkalbėti, kad industrinis
lai Induose.
krizis baigiasi ar bent neužilRyto didysis musų piknikas
gio baigsis — federalinės val
[IŠ Federuotosios Presos]
, Rivcrview Parke. Ryto kiekviedžios kontroliuojamo Samdy
WASI!INGTON.
i8 chicagletis, kiekvienas liemo Biuro skaitmens rodo vi kieČiains, Ikurių šalis^ dabar lu
|UV|8 darbininkas turi atvykti į
sai ką kita.
1 skaitosi “sausa”, tur būt bus
Biuro surinktieji skaitmens lftl)l|1 kcistrt gird?ti, kad toli-[ Rivęrvie.w Parką.
šiemet, kuipir visais (kitais
rodo
SC Valstijose tolydžio didėia
JJJ:
. - i metais, piknike bus įrengta ir
.^„JT..,.. •T.
,knuja anglai, kalbėti prieš B«r-1 lictuvių skvrill9. Bus prakalbų,
Bedarbių skaičius auga. Pavyz- .f*tav’į“ni--Q —
reiškia- -•
nū daugiau
J
-nė.1
n'dar- ,(mrt
jijau — tik išdavyslę.
išdavystę. Kitais
Kitais ’ Kadangi tas piknikas rengia
džiui, gegužės mėnesy >c<1i>rmilžinu
bių skaičius padidėjęs dįrugiau
^" " įO(ižiaĮs> pasikėsinimą ant val
ma ne pasipelnymo, bet socia
kaip 5 nuoš.
džioslistines spaudos reikalais, lai
(Jia betgi reikia pažymėti,
Čia gautomis žiniotuis, anglį jį turėtų remtį kiekvienas pa
kad Biuro paduodamieji skait-' valdžios įsakymų Indijoje ar- žangus darbininkas. Visi juk
mens yra nepilni. Delei pinigų eštuota visa eilė indų darbuo- |žino, kokią svarbią rolę lošia
stokos Biuras negali savo dar- tojų ir paprastų darbininkų, gera
darbininkiška spauda.
bą išplėtoti taip, kaip kad rei-' Areštuota ir įkalinta jie tik Tik darbininkų spaudoje gali
ketų. Duotieji kalbamojo Biu- j dėlto, kad drįso prasitarti prieš ma rasti teisingų, darbininkų
ro skaitmens yra surinkti 65 svaiginamųjų gėrimų Ir kitų gyvenimą ir jų veikimą palie
inddstrijos centruose. Biuro 1 narkotinių vaistų vartojimą.
čiančių
žinių.
Kapitalistinė
žmones rinko žinias tik didės-j Indi jos darbuotojai sako, spauda 'lokių žinių nepriima.
nėse biznio įstaigose, tokiose, kad toji didelė šalis kalbėti Kiekvieną,
kadi r menkinusį
kur dirlia nemažiau kaip Įxm- ftpie svetimo jungo numetimą darbininkų gyvenime įvykėlį
ki šimtai žmonių.
galės tik
V O
v reikia ne- Į Kiliem
LIK tuomet,
lUUlUCl, kai
MU jos gy- toji spauda ryžasi savaip apra
užmiršti, kad didysis biznis,' ventojal — piliečiai “ir mora- šyti. Aprašyti taip, kad visa tai
šiaip ur taip, yra laimingesnis: iini ir materialiai bus atgimę išeitų stambiųjų lobininkų-kakrizio metu visuomet daugiau žmonės”. Vadinas, kada indai pitailstų naudai.
nukenčia taip vadinamieji “ma-’(atsižadės girtavimo, ir ąuhausunauDarbininkams reikalinga sa
žieji broliai’’ — biznieriai. To- dojamus tam girtavimui pini- va, socialistinė spauda. Tam ve
<lel iKpasfriksime sakydami, ■ gus paskirs savo medžiaginių ir $is piknikas rengiama.
kad gegužėj mėnesy bedarbių įr dvasinių reikalavimų patertTaigi ryto — visi musų orga
skaičius padidėjo ne 5 bet 10 kinimui.
<
nizacijos nariai, visi mus pri
nuoš.
Įtekmingiausls tos minties tarėjai — visi į .didįjį RiVer—Varža.
gegužes mėnesy tasai ne skelbūjis yra žymusai Indijos view purkų.
darbas stipriausia jausta Port- ■ darbuotojis Mahatama Gan<K
lande. čia, palyginus su tuo, hi. Jo žodžiai kartojami Sker DAR DAUGIAU DARBININKŲ
kirs buvo balandžio mėnesy, sai ir išilgai Indijos. Žymi In
VADOVŲ KALTINAMA.
bedarbių skaičius padidėjo dau dijos gyventojų dalis šiandie
giau kaip 26 nuoš. Kituose svaiginamuosius gėrimus boi
“Grand jury’ * peržiūrėdama
miestuose skaitmens yra to kotuoja. O delei to, supranta
neva statymo sąmokslą Tado
kie: Mempliis, Tenn. — 15.6%; ma, tų gėrimų išdirbėjai ne-,
“kaltais” Simon O’Donnčll, bu
San Francisco — 14.2%; Peovusį prezidentą, ir Tbomas S.
ria, III. — 11.8% Paterson, kad jie darydavo iki šiol. Ir
Kearney, Chicago Building
N. J. — 8.1%* Cincinnati — pačios valdžios įplaukos suma
(’ouncil prezidentą.
’ i? > 'Pradės
7.2%;
Baltimore — 4.1%; žėjo.
ir Frank
Ve kodėl anglų vaklzia kal Kartu su
Rridgeport, Conn. ~ 3.8%;
Curran ir Arthur ,Wallacc; maBoston — 3.2%; Newark, N. bėjimą prieš girtavimą skailb
liavotojų unijos darbuotojai,
2.9%; esant išdavyste.
Williani Schardt ir Tbomas
CohimbuęJ— 2.3%; Minneapo
Užvakar tapo areštuoti sep- Flynn, dailydžių unijos' dar
lis — 1.7%; Mihvaukec — 1%
’ į tyni žmonės, pas kuriuos rasta
Tiesa, kai kuriose industri- apie dvidešit tuksiančių vertės
Kearney, Flynn, Wallace ir
jose nedarbas sumažėjo. To- krautuvių daiktų. Tas areštavi- Curran kaltinami u% neva nele
kios industrijos yra — vago- nias, manoma, kad išaiškins gali paėmimą $1,300 iš Biltnams taisyti dirbtuves, ūkio $100,000 vertes pavogtų daik- more kotelio, kuomet ji.s buvo
padargams ir automobiliams tų iš įvairių krautuvių vagys- statomas.
dirbti dirbtuvės, plieno indus- tę.
O* Donnell, Schardt ir Cur-

RYTO .MUSŲ PIKNIKAS

ran tapo {vardinti neva dalyva sykius, daugiau negu 191!) m.
vę nętiesuotain paėmime $2,500 arba ir imant po metus praeitų
iš Atlantic lietelio praeitų ruru dešimt metų.
denį.
•
'
----------t-------------»-------------t
Viešųjų maudyklų atidary
mas atidėtas iki birželio 18 d.
Bankieriaus pati nusižudė.
Tačiau buvo sakyta, kad kai
Mrs. Laura L. Emerson, ban- ryto maudyklos atsidarys.
kieriaus pati, nusišovė savo
namuose
ketvergo vakare.
Užvakar chicagiečial išsiuntė
Moteris, sako, sirguliavo pas Colotpdon
ketvirtų vagonų
kutinius tris metus. Tuojau po maisto, kad sušelpus nukentė
pietų jinai nuėjo į savo kam jusius nuo palvinio.
barį ir'neužilgio jos vyras iš
girdo šūvį. Paliktam raštely
Gene Geary, kuris nušovė Bač
jinai persiprašo savo motinos
kų ir buvo nuteistas pakarti šio
ir vyro už tokį savo pasielgi
mėnesio septynioliktų, pakori
mą ir pasako, jog jai gyveni
mas atidėtas iki rudens.
mas' atsibodo.

Cbarlcs Ray, 2019 W. Wasbington gat., astuonias savai
Du banditai, kurie tapo su- tes buvo be darbo ir galinus pa
imti seredos naktį, užvakar pri liko žmonų ir kažin kur dingo.
sipažino, jog jie yra papildę
tarp septyniasdešimta penkių ir
šimto vagysčių laike praeitų
lienkių menesių. Prie to prisi
pažinę yra Jack Pieck, 1220 W.
Piknikai.
49 place ių Joscph Gerbanca,
4805 S. Elizabeth. Juos suiRytoj, birželio 12 d. bus ke
mant jų draugai tapo nušauti. letas išvažiavimų ir piknikų, ir
Detektyvai, kurie suome tuos jeigu tik diena bus graži (pra
vagis, gaus pakelti algas ir Rūg našas sako, kad busianti graži)
štesnes vietas.
žmonės galus smagiai dieną
praleisti bet kuriami jų.
Visų pirma reikia \parrtinCti
žydai badauja Europoj.
milžinišką tarptautinį socialistų
Teisėjas liūgo Pam užvakar pikniką Rivervicvv parke, kurį
sugrįžo • <Chi,cagon iš Europos- dalyvauja ir {Lietuvių Socialistų
Jis ten išgyveno keturis mėne Sąjungos Aštuntasai Rajonas.
sius ir apvažiavo keletu naujai Kalbės Naujienų redaktorius P.
atsisteigusių valstybių, kurių Grigas ir dainuos keli chorai.
Palaimintos Lietuvos Drau
tarpan Įeina ir Lietuva. Pam
ypač domės kreipia j tenykščių gystė turės didelį pikniką Gar]
žydų gyvenimų, kurį jis labai dncr’s Parke, 123-čia gatvė ir
pagalletinai nusako. Esą, tūk So. Michigan avė.
Jaun.
Lietuvių Tautiškas
stančiai žydų, išvytų iš Ukrai
nos ir Gudijos (Baltosios Rusi Kliubas taipjau ryto turės pik
jos), gyvena sunkiausiose aph niką Chernausko darže, Lyons,
linkybese Lenkijoje ir Rumu III. ‘
nijoje.
Jisai apkeliayp Lietuvą, Len
Nepristatyti laiškai..
kiją, Rumuniją, Austriją ir Vo
kietiją tirdamas žydų padėtį.
bėmiai) paduodame sąrašą
Teisėjas kaltina Jungt. Valst. laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
už perleidimą įstatymo, kad su negero adreso, paštas adresatų
mažinus immigraciją Ameri nesuranda. Kam tie laiškai pri
koj. Girdi, daugelis tokių ne klauso, tegul kreipiasi į vyriatilaimingų galėtų atvykti čionai sįjį paštą, Clark ir Adams gt.
ir gyventi daug geriau ir būti Reikia klausti prie “AdveTtised
gerais Amerikos piliečiais.
Window” (lobėj nuo Adams
Jis sako: “Ląnkija ir Rumu gatvės), pasakant laiško nume
nija perdaug prisikimšusios rį. Laiškus paštas laiko tik kežmonėmis, kurie dabar susidū turioliką dienų nuo paskelbimo.
•
rę su klausimu kur keliauti.
Baronas Kazimieras
Padėtis tų žydų, kurie susira 49 Berkelis
Juozapas
do sau prieglaudą Lenkuose, 13 Buskui Antanui
Dagvainls Aleksandras
gana pagailetina. Kaip kur nuo 25
37 Gedwilc B.
keturiolikos iki dvidešimt žmo 41 Gosaut John
I
I
Grigonis
Kliemintas
44
nių randama gyvenant vienam 54 Jecovicz Jo-zepataa
Papildė 57 vagystes.

Lietuviu Rateliuose

Gyvuliui daugiau

kambary...

branginami, negu jie.”

55 JolcjjUžiiiclcLii Jobu
57 Karpavvicuj Sawku

60 Kazinkevicei Boleslavici

Ką=tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
Socialdemokratų Partijos.

Kelias Į Socializmą.
Parašyta Dr. O. Bauer.
. Versta iš vokiečių kalbos.
šiame veikale aprašo opiau
sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos
socializacijai. Verta didžiausios domos,
Kaina — 35 centai.

'Kas tai yra Socializacija
Parašė K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
Ši knygutė yra taip aiški ir
naudinga, kad be jos nei vienas
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 35 centai.

Vokiečiu Nepriklausomųjų Socialdemokratu
veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai
ras daug ko pavyzdingo vedime
Žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Socialde

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy frak
cijos vardu atstovo St. Kairio,
birželio 28 d. Tai darbininkų bal
sus į liaudį jų atstovo lupomis.
Kaina 20c.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai,
nes nedaug jų turime.
NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU.

JIEŠKAU partnerio į bučernę ir
grosernę; turi būti teisingas ir turi
turėt $2/)00 atmokėt pusę biznio. Aš
turiu didelę ir gražią vietą, darau
Ketvirto Wardo Liet. Politikos ir gražų
biznį. Kad ir nemokantis Šio
Pildei po s Kliubas laikys mėnesinį mi
biznio,
išmokinsiu. Naujienos 811.
tingą nedėlioj, birželio 12 d., 1:00 v.
5wr
(). p., Mildos svet. šiame susirinkime
>us pradėta užrašinėti Serai Chicagos
Lietuvių Auditorijos.
Nauji nariui
esate kviečiami įstoti į kliubą.
— M. M. Yuodis, proz.
RENDAI biznio namas su kamba
riais
gyvenimui užpakalyje. Tinkan
North 8ide. — Vaikų Draugijėlės
tis
saliunui,
bučernel, krautuvei ar
Bijūnėlio dainų repeticijos ir lietuvių
kam
kitam.
Randasi*ant Halsted
kalbos pamokos bus panedėlio vaka
prie
51
gatvių.
rais Liuosybės svetainėj, 1822 WaR. N. BARŠYS,
banslu Avė., kaip 7 v. v. Taip nutarė
2827
W. 40 Str.
tėvai paskutiniame susirinkime. Užtat
ateinantį panedėlį, birž., 18 d. visi
vaikai susirinkite paskirton vieton
kaip 7 v. vakaro. Praneškit ir ki
tiems apie tai. —Valdyba.

Pranešimai

SIŪLYMAI KAMRARIĮI

Bridgeport. — Lietuvių švietimo
I)r-ja rengia prakalbas su paveiks
lais nedėlioj, blrž., 12 d., 8 v .v Raymond Chapel, 816 W. 81 St. Publika
skaitlingai kviečiama atsilankyti.
—Komitetas.

Radne, Wia — Sandaros 85-tos
kuopos išvažiavimas į Midway Par
ką bus nedėlioj, birž. 12, nuo 10 vai.
ryto iki 12 nakties. Bus programėlis, šokiai ’ete. Kviečiame vietos ir
apielinkės lietuvius gausiai dalyvauti.
— Komitetas.
2-jų Metų Sukaktuvės. — Chfcagos
Lietuvių Taryba rengia šeimynišką
vakarėlį su programų, sekmadienyje,
7:30 vai. vak. birželio 12 d., Mildos
svet., So. Kalstai St. ir 32 gatvė.
Laike vakarienės buš prakalbos, ra
portas C. L. T. atstovų, kurie sugrį
žo iš Washingtono, ir dainos, o po
vakarienės bus Šokiai ir tt. Kviečiam
visus lietuvius be skirtumo.
.
—Komitetas.

Kiella Ig.
t
Laiawskis Andriejus
Makutenas L.
Maslauskas A.
Matausas Gurskis
97 Minkus Jurgis
98 Mlskuliu Blaz.
100 Namawici Johan
;
109 Paliukaici Valerija
110 Pardus Anton
111 Patamsis George
112 Peckukos John
113 Petrošiui J. (
120 Paulovic George
124 Raštikis Staponas
133 Semawskis Wladyslawas
135 Shvelnis P.
141 Sapnis Josp.
155 Umbras Toni
169 Zglobis Viktorya
170 Zibarsas Martin
171 Zvirzdius Stasys

65
82
91
93
' 94

IŠS1RENDAVOJA kambaris vie
nam ar dviem vaikinams gražioj
aplelinkėj su visais parankamais: garadŽius automobiliui, elektros šviesa,
Atsišaukite nuo 6 y. vakarais, pirmas
• .0 R
2826 N. Albany Ava
Tel.i Spaulding 8974,

ANT RENDOS patogus Ir Svleaus
kambarį s su visais patogumais dviem
ar vienam vaikinui, taipgi ir viendi
merginai. Mylinčiam tyrą orą ir vietą,
vietą.
4529 S. Bavryer Ava
Nuo Kedzic Ava į vakarus, ant 1-ų
lubų.
RĖKDAI 2 kambariai tarpe Jack«»n ir 'Vashington Parkų dviem vai
ką ams, dviems merginoms arba wcludai porai. Elektra garo šiluma,
ęel< ienas.
1144 E. 551 h St
Tol.: Dorchester 6294. •<

J1ESKŪ KAMBARIU

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas rengia pikniką nedėlioj,
REIKIA’-kambario vienam vaikinui,
birželio 12 d. Geo. Chornausko darže,
tarp
35-os ir Armitage Avė., ir tarp
Lyons, III. Pradžia 10 vai. ryto. Už- Crawford
Avė. ir Michigan ežero.
nrašom gerbiamą visuomenę atsilan
Su
valgiu
ar
be. Naujienos 810.
kyti.
— Komitetas.

REIKIA DARBININKU

Chicagos Lietuvių Draugijos 8. P.
susirinkimas įvyks nedėlioj, 12 d. bir
želio Związek Polek svet., 1315 N.
Ashland Avė. Visi draugai malonėMOTERŲ,
kiter susirinkt ir Užslmokėt užsilikusią
mokestį. Tie draugai, kurie persikė
REIKIA šelmyninkės našlė be vai
lė į kitą vietą,būtinai priduokite savo kų arba merginos namų darbui, ma
adresus.
— X. Shaikus.
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia, valgis ir kam baris. Nuola
Garfield Park. — Lietuvių Janitorių tinis darbas.
Atsišaukite.
Vyrų ir Moterų Pašelpinis Kliubas
OREMUS CHEMICAL
laikys pusmetinį susirinkimą nedėlioj,
LABORATORY,
birželio 12 d., 1-mą vai. po pietų John
1718 So. Halsted St.
Engei svet., 3720 W. Harrison St.
Visi nariai ir narės būtinai atsilan
kykite paskirtu laiku, nes yra labai
REIKIA patyrusių moterų sortavisvarbių reikalų; ir atsiveskite naujų mui
skudurų.
narių įsirašyti, — Rašt. J. Burčikas.
CIIAS YOUNG & CO.
664-666 W. Austin Avo.
PASARGA.
Phone Monro© 3266
Norintieji pasigarsini i sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va-

KF;TK.IA.

ko.bė,

vei teiricos.

Tui

mokėt

amerikoniSkai.

1705 S. Canal St

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojitnai, apsivedimai, asmenų jieškojitnai ir 1.1, turi būt iš kalno apmokami.

REIKIA 2 patyrusių moterių
Du broliai, vienas septynioli
skudurų sortavimui. Gera alga.
kos metų, antras dvidešimts
A. LEVER,
trijų Burton ir Emery ParKlaidos padarytos paskelbime, turi
2707 W. Roosevelt Rd.
būt atitaisytos į 24 vai.
ųuelte įėjo į M. Kosiek laikro
dėlių krautuvę, prie 1653 W,
38-tos gat., ir paprašė jiems
deimantų parodyti. Kuomet sa-į
VYRŲ ,
AKUŠERKA M. BANIENĖ
vininkas paskleidė deimantus,
po antru vyru
jiedu atstatė jam revolverius ir
VAITKEVIČIENĖ
šiuomi pranešu savo kostumerkoms
sučiupę $20,000 vertės deiman
kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
tų pabūgo automobilium. Ta
REIKIA KELETOS
ted St., dabar atidariau ofisą po nuir?.
čiau jiems pasitaikė įvažiuo
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard
VYRŲ
3188.
ti į akla gatvę, kur turėjo au
Priimsimo.keletą vyrų į amai
tomobilį palikti, čia jie ir tapo {r
................................ ............. ——JIEŠKAU savo tetulės Magdelenos
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
suimti truputį
pasišaudžius. T K VIENASTITIANAS' Jonaičiutės, Šiaulių apskr., Lygumų
turi keletą šimtų dolerių arba
parapijos, Ramonaičių sodžiaus. Gy
Jaunesnysis sunkiai peršautas.
BUVO ANT SVIETO. ! vena
Chicagoj.
Malonėkite
atsiliep

,
j
touring karą į mainus ant taxi
—

Steigiamojo Seimo
mokratų Frakcijos

APSIVEDIMAI.

karo. ’ .

61 Kavalauskiene Magdalanc

Deimantų vagys pagauti.

kėt —»Trlnerio Kartusis Vy-1
nas” Pavyzdžiui P-s Frank
A. Novak rašė mums f?reg. JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
našlės nuo 25 iki 85 metų amžiaus
15 d. iš Brooks, Oregon: ba
bo skirtum*) tikėjimo. Aš esu 32
“Trinerio Kartusis Vynas, metų pasiturintis, rimtas ir manda
tikrai yra gyduolė. Sirgau gus vyras. Esu atvažiavęs neseniai
norėčia susipažint ir su
per septynis mėnesius, bet Chicagon,
rast sau gyvenimui draugę. Su pirmu
dabar, po ėmimui Trinerio laišku meldžiu siųst ir paveikslą. At
duosiu kiekvienai. Paveikslą
Karpiojo Vyno jaučiuosi sakymą
ant pareikalavimo grąžinsiu.
VALTIS v
daug geriau”. Todėl, kuo 658 W/ 81st S.
St,
' ‘ ’ Chicago; III.
met nueini | vaistinę ar gy
duolių pardavėjų, reikalauk
Trinerio!

.—i

,—

J

■

•

111,1

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

ti, arba žinanti teiksis pranešti.
VLADISLOVAS URBONAS,
Ve-j
v
534 N. Clark St.,
Chicago, III.
pie-į
I

Eddie McBridc, kuris yra va
Titianas ,arba Tiziano
gis ir, manoma, kad prisklėjęs cello, vienas garsiausių
prie nužudymo policisto John sėjų pasaulyj, 1532 m. nu
Mullcn, ištruko iš sargų važiuo piešė Bolognoj imperato
jant traukiny. Jis buvo nuteis riaus Karoliaus V paveiks
tas septynis metus kalėti ir jį, lų, kaipo karališko titulo.’
vežė į San Quentin kalėjimą, karžygis, auksiniais penti
kuomet jis kažin kaip pasi-- nais, jo vaikai irgLtapo gar
liuosavo iš grandinių ir iššoko siais viešpatijoj — už pieši
pro traukinio langą.
mų augštinami nepalygina
Užvakar detektyvai suarešta
vo Jaunis Barrctt ir Ben Benjamin, 3607 Roosevelt road.
Manoma, kad juodu bus pavo
gę 332,000 vertes deimantų iš
Ringold Broliers penkias sa
vaites atgal. Jie tapo areštuoti,
kuomet detektyvai ' nusiklausė,
kad jie labai gausiai pinigus
švaisto.
Paakelbta,
Cliicugoj 1921

REIKIA DARBININKU

JIEŠKAU draugo Antano Barškečio ir jo sesers Domicėlės Barskaitaitės, gyvenusios apie Newark, N. J.
Baršketis gyveno Chicago, III. Ma
lonės atsišaukti ar žinanti pranešti,
antrašu
J. WAITKUS,
3364 S. Halsted St.,
Chicago, III

JIEŠKAU busbrelio, Petro Jankaus
ko. Girdėjau, kad 1918 metais gyva*moj rųšyj.’ Titianų kritika no Chicagoj an:. Town of Lake, dabar
vo Karolis V pažemindamas, nežinau kur. K ar fa pažįsta ai’ patsai
atušauKti — turiu svarbų
žiūrėdamas kunigaikščiui j imalonėkite
’cikėlą. Iš Lietuvos jis paeina: 1 aakis atsiliepė: “Žinau daugy biržės, valsč., Biržų apskr., iŠ UŽgul’jo-j
bę kunigaikščių ir karalių biino viensed
CIPIRIJONA RANONIS,
bet tikiu, kad tik vienas Ti 1*64 W. North Avc., .♦ Chicago, III.

cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau. Mu

sų žmones padaro virš $100.00 į

savaitę ir visuomet užsiėmę per

52 savaiti į metą. Platesnių ži

nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERGIAL
EXCHANGE
Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

REIKIA pilnai žinančio visą kepė
jo darbą vyro — pirmarankio kepėjo.
tianas visame pasaulyj yra”.
Geras darbas, pastovi vieta.
JIEŠKAU savo dėdės Vincento BerIr šiandien daugelis žmonių notavičiaus,
1721 South Union Avė.
Kvėdarnos pur., ir pus
Amerikoj ir Canadoj sako: brolio Antano Naverdausko Taura
REIKIA pardavėjų pardavot gerai
apskr. Abu gyvęno apie Chicago.
“Mes žinome daugybę gy gės
Meldžiu atsišaukti, arba žinanti juos žinomų Talking mašinų ir pianų lie
duolių nuo vidurių nesmagu- teiksis pranešti antrašu .
tuviams. Didelis komiŠinas arba al
ga.
ALEX PAULAVIČIUS
jog ugnagesių mų, bet tik vienui viena gySHANKS’ MUSIC STORE
Bos 411,
m. užmušta du duolė,' kuriai galima užeiti-A
8527 8. Halsted , St.
Duųuesne, Pa.

NAUJIENOS, Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

VYRŲ

PARDAVIMUI Chandlet 7 pasa
žierių automobilius. Visas pertaisy
tas* bėga kaip' naujas. 5 tajerai. Par
davimo priežastis,' einu kitan biznin.
2519 W. 45th PI.,
2-os lubos.

PARDAVIMUI Dry Goods krautu
vė, lietuvių apgyventoj vietoj. Turi
būt parduota į 10 dienų, nes važiuoju
į kitą miestą. Parduosiu pigiai, už
pirmą pasiūlymą.D. KUBILIUS,
3625 S. Halsted St.

Turime vietų musų švie
sioj dirbtuvėj sekančios rų
šies darbininkams:
flap dirbėjų
kalnierinių
finišierių
operatorių visokiam dar
bui.
Paranki vieta ir kavinė

tame name.
EDERHEIMER STEIN CO.

1911 W. Roosevelt Rd.

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
kasdieną.

PARDAVIMUI automobilius, Hudson, 7 pasažierių, 1919 modelio, la
bai geram stovyj, naujai permalcvotas. Parduosiu pigiai. Galima ma
tyt visuomet ant antrų lubų priekis.
3114 So. Varneli Avė.
Tel. Yards 5194.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
lenkų apgyventoj, puikioj vietoj ir
geras biznis. Savininkas eina kitan
biznin. Taipjau trekas išvežiojimui
alaus.
1082 N. Marshfield Avė.

1521 W. 47 St.

PARDAVIMUI saliunas lai ai geroj
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
kambariai užpakalyj. Biznis nuo šė
pai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę
arba visą.
8201 S. Aubum Avė.

MR. SIDLOSKY,

140 S. Dearborn St., Room 1702.
Matyti galima nuo 9 iki 12.

PARDAVIMUI saliunas su muri
nių, ant 2 pagyvenimų namu, arba at
skirai. Rendos neša $IOO.OO j mėne
sį. Taipgi, garadžius automobiliui ir
automobilius Hudson 1919, žieminis ir
vasarinis. Lotas 35x185. Turi būt par
duotas į trumpą laiką, nes savininkas
apleidžia miestą.
Atsišaukite: J.PARDAVIMUI Jeffery automobi Katkus 402 Chicago St., Tolton, III.
lius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis
Tel. Tolton 28
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
ji tajeriai. Norinti gero automobilio,
nepraleiskit šios progos.
Matyt galit vakarais.
P. WALTERAITIS,
2423 W. 46th St.
Tel.: Lafayette 1829.
,
PARDAVIMUI saliunas su piknikų
rengimui daržu. Vieta nuo senai iš
PARDAVIMUI Maxwell 5 pasažie- dirbta ir gerą pelną neša. Netoli lie
rių, 1917, automobilius, labai pigiai— tuvių ir lenkų bažnyčios ir West Pullmano didelės dirbtuvės, pro šalį eina
važiuoju į farmą.
bulvaras.
Priežastis pardavimo part
CHAS REDECKE
neris
išvažiuoja
į Lietuva, o man
1435 So. 49th Court,
Cicero, III.
Matyt galima nuo 6 iki 10 vai. kas jau pabodo tam biznyj būti.
vakaras; sub. nuo piet, ned. per diena.
A. ŽALALIS,
Tel.: Cicero 8027.
658 W. '123rd St.
West Pullman, III.
T

AUTOMOBILIAI

DIDELIS NUPIGINIMAS.
Ant naujų ir vartotų

automobilių
CHAS LANGE & BROS. CO.

Buick DistHbutors
2621-27 Milwaukee Avė.
Prie Logan Square
Te!.: Spaulding 234.
Cash ar išmokėjimai
Atdaras vakarais ir Subatomis.

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj; 4 kambariai pagyvenimui,
toiletas, vana, elektros šviesa visuo
se kambariuose. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.
4544 S. Califomia Avė.
PARDAVIMUI
vyriškų drapanų
storas ir sykiu kriaučystė, arba mai
nysiu ant namo. Biznis įdirbta pe1
dešimtį metų lietuviškoj kolonijoj
apgyventa ir kitų tūtų. Parduosiu
labai pigiai.
Atsišaukite Naujienos 312.

PARDAVIMUI ar išmainymui 5
PARDAVIMUI bučernė ir groser
pasažierių automobilius. Mainysiu ant nė. Visokių tautų kolonijoj. Biznis
loto biznio ar namo. Kreipkitės.
18 metų senas.
A. GRIGAS,
934 W. 29 St.
3114 So. Halsted St.
PARDĄVIMŪI 5 pasažierių, 6 cilin . PARDUODU naują speciališkai pa
derių automobilius, gerame stovyj, d ri tą. kostantinką, tripalą iš prietaovertė $800. Parduodu už $450 arba • ’i's išvažiavimo Lietuvon. Parduo.lv
pigu i. Atsišaukit vakarais nuo G v
mainysiu ant motorcycle.
A. LEMONTAVIČIA
R. DERINGIS,
2300
W. 21 PI., 2 fl.
1343 S. 48th Ct.,
Cicero, III.

PARDUODU Ford treką, 1919 me
tų, tinkanti kaip dėl bučernes, arba
grosemės išvažiojimui.
Galima nu
pirkti už prieinamą kainą. Atsišau
kite pas savininką
?
3352 So. Halsted St.

AITOMOBILIAI

Turime ant pardavi
mo 30 vartotų auto
mobilių, kuriuos par
duosime subatoj ir nedėlmj, birž. 11 ir 12
už teisingą pasiūly
mą. Turime:
BUICKS,
CHEVROLETS,
OAKLANDS,
CODILOCS,
VESTCOTTS ir t.t.
>
4549 W. Washington
Blvd.
Tel.: Austin 2830
B Atdara iki 9 vai. vak.
J
i sime ant leng
vų išmokėjimų.

Puikios,

Pigios .Fanuos!

Netoli nuo Chicagos: 00 akerių su
puikinis budinkais: sodnas, gyfuliai ir
mašinos. Pelnas nuo $7.()0 iki $10.00
į dieną Kaina $13,500. Didelis bar
genas, pasiskubinkite.
40 akerių farma, su gerais budin
kais, gera žemė; tiktai už $7,000.
Turime ir daugiau puikių faunų toj
pačioj apielinkėj apie Lemont, Elgin
ir kitus miestelius netoli Chicagos ir
visokio didumo nuo 5 iki 200 akerių.
Norėdami puikių ir tikrai gerų farmų kreipkitės pas mus pirmiausiai.
S. SLONKSNIS
3437 S. Wallace St.

PARDAVIMUI
puikiausiame, svei
iAVIMUI puikiausiaikinusiame Bevorly Hills distrikte pui
ki šešių kambarių stuba ant vieno
trečdalio akerio žemės, elektroj švie
sa, gasas ir modemiškas phnningas;
namas 5 metų senas, stikliniai imiegomieji porčiai, nauja barnė cementuo
tomis grindimis, 2 dideli vifitininkui, 2
karvės, 30 vištų, 2 antys, vyšnių, pyčių, slyvų, obelų ir grušių meldžiu su
vaisiumi; juodieji ir rauflonieji ser
bentai, avietės, serbentų krumili, kitą
metą bus vaisingi, 20 vynuogių, tūks
tančiai rožių ir kitokių kviotkų. Vie<
nas blokas nuo gatvekarių, du blokai
nuo Rock Island stoties. Jei nori gy
vent tarpe paukščių ir kviotkų, ši vie
ta tinka tamistai. Visi linksmumai
šalies, ir parankamai miesto, du blo
kai nuo mokyklos.

MOUNT GREENWOOD
Pardavimui namas, 3 kamba
Šis yra puikiausia bargenas Chicarius galima išrenduoti Elektra. goj,
o kaina tik $6,500.00 cash, no
3 blokai nuo karų linijos. Ir 2 mainai, mortgečiaus $2,100.00. Nau
jienos 307.
lotai. Pigiai.
M. GLEASON, 11018 Tory St.
PARDUODU puikią farmą, arba
mainysiu ant namo Chicagoje. 78
akerių žemės, visa dirbama; 3 arkliai,
4 karves,, 4 telukai, 14 žąsų, 300 viš
tų, 11 kiaulių; visi įrankiai, 1% m. nuo
miestelio Illinois valstijoj. Platesnių
$2,000 ĮMOKANT NUPIRKSI —
žinių kreipkitės:
bargenas 3 flatų muro namą, 3—5
R. ZAUGH,
kambarių. Dabar rendosį neša $135
Box 102, Epgelwood, TU.
į mėnesį, nėra lyso, renda galimai pa
kelti. Kaina tik ................... $8,500.00
Šis yra tikras investmentas.

BARGENAS.
Arti Marųuctte Road

59th St. BIZNIAVA VIETA netoli
Prie Lqw Avo .
Halsted St. 2 krautuvės, 4 fintai.
Mūrinis namas, akmens frontu, 3-jų 4 fintai, pečium apšildoma. $10,augštų: G, 7 ir 7 kambariai, gasas,
000 įmokėt. Kaina............. $22,000.00
elektra, vanos, toiletai ir kiti paran
kamai; rendos neša 102.00 į mėnesį.
BTZNIAVAS KAMPAS
Kaina tiktai $7,700.00
FABIONAS ir MTCKEVIČIA
59th ir Morgan Sts. 3 krautuvės ir
PARDAVIMUI 4 kambarių visai
. 809 W 35th St.
4 flatai, pečium apšildoma. $10,nauji rakandai. Perkantis rakandus,
gali gauti ir kambarius ant rendos.
000.00 cash įmokėt. Kaina $25,000.00
Atsišaukite nuo 6 v. v., subatomis ir
nedaliomis nuo 12 v. pietų.
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.
$500 ĮMOKANT NUPIRKSI
A. M. B.
2641 W. 44th St.
Brighton Park.
flatų medinį po 4—4 kambarius na
Kolonijoj jūsų žmohių, kur gali ta- 2mą,
prie Princenton Avė. arti 41-os
mista pagelbėt savo kaimyną ir tagatvės.
Kaina ...................... $2,500.00
RAKANDŲ BARGENAS *
mistos kaimynas
tarrvistos,
šils
C. O. ROSEN
džia ir sielą.
Stambaus produkJauna pora turi parduoti savo 5 tyvio
5926
So. Halsted St.
kietmedžio
miško,
nu
kambarių rakandus. Gražiau sis gro- kirsto dvidešimts metų atgal, pardaMatykit (Zicterman):
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- vojame po $25 už likerįBažnyčia
tava springsa phonographas su re ir
mokykla arti. Wisconsin išdirbta
PARDUODU du namu ir saliuną;
kordais ir gvarantuota daimanto ada žemė turi abelną vertę virš $135 už
rendos
neša $200.00 į menesį. Turi
ta.
Gali grajint visokius rekordus akerį. Paaiškinimus suteikiame laišbūt
parduotas
labai greitai, nes sa
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios ku.
vininkas
važiuoja
Lietuvon.
mados fruntinės setas, dining setas
JONAS P. EVALDAS,
Parduosiu
už
$18,000.00.
Atsišaukite:
miegkam'bario setas, kaurai, devenLietuviška Agentūra
ANT
MAROZAS
pertas, pastatoma ant grindų lempa no West 33rd St.,
Chicago, III.
3711 S. Kodzie Avė., Chicago.
kurtinai etc. Viskas nauja, ParduoTel. Yards 2790
eime ant syk arba atskirai už tavo
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar
beno. Rezidencija:
F,XTRA BARGENAS
1926 So. Kedzie Avė.
$7500.00 nlipirks gerą mūrinį namą
6 pagyvenimų po-4 ir 5 kambarius. PIGIAUSI IR GERIAUSI
Pardavimui 5 kambarių rakandai, Namas gerame stovyje, renda $80.00
NAMAI.
nedaug vartoti; Thor motorcycle ir į mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
automobilius Fordas touring, 1920 mo- imsiu kaip pirmą įmokėjimą. Atsišau
del, mažai vartotas, viski} parduosiu kite tuojau pas
PARDAVIMUI 4 kambarių cottage,
SZEMET & LUCAS
pigiai—važiuoju Lietuvon.
netoli dviejų gatvekarių linijų. Kaina
4217 Archer Avė.
J. ŠVAŽAS,
$1,950. $350 įmokėt, ir po $15 į mė
724 W. 31st Str.
nesi.
Tel.: Yards 892.

PASINAUDOK GERA PROGA

BARGENAI—

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
PARSIDUODA.
dai ir kartu galima parandavot kam
barius, yra vana ir gasas. Renda $11 4426 So. Hermitage Avė., 2 pag prieš
parką, kaina $4,700.
į mėnesį.
6001
So. Honore' St. Kampas 2 pąg.
MRS. KATZ,
mūrinis
namas —$8,000.00.
18.13 String St., 1 fl.
5808 So. Green St., 2 pag. po 6 kam
barius, skiepas—$7,950.00.
PARDAVIMUI rakandai (furnitū
929
W. 34th St., mūras tinkamas 2
ra) <lel 5 kambarių. Dar nauji. Vi
pag.
Kaina $2,450.00.
sus sykiu arba ‘ dalimis. •
5649
So.
Shields
Avė. 2 pag. arti par
S. DAUGINAS,
ko,
skiepas
—
$4,000.
10580 Indiana Avę., Roseland, III 5617 So. Marshfield
Avė. Naujas mū
ras,
3
pag
ir
4-tas
stoge,—$7,850.
P/RDAVIMUI rakandai, augštos
2941
W.
39th
St..
naujas
mūras, 2
rūšies gramafonas. setas ir daugiau
pag.
—
$6,200.00.
rakandų, motorcycle H. D. su sidekariu Viskas bus parduota pigi ii. 4407 So. Mozart St. 2 pag., medinis,
50 p. lotas $4,300.
Priežastis—turiu išvažiuoti/ Matykit
3216
W. 63rd PI., 2 pag. po 6 kam.,
suha c; ar nėdėlioj.
garadžius
3 karams, 50 pėdų lo
2918 So. Union Avė.,
tas.
Kaina
$5,500.00.
p>rmos lubos iš užpakalio.
4434 So. Maplewood Avė. W pagbeisment—$6,200.00.
4641 Whipplo St., 3 pag, naujas muras—$8,000.00.
2429 W. 46th St., 2 pag., labai gražus— $4,750.00.
DIDELI BARGENAI.
2541 W. 47th St., 2 lubų namas biz
Dviejų aukštų mūrinis namas, trys
nio lotas—$2,650.
pagyvenimui po 4 kambarius, Ant 47th St. Brighton Park 2 pag. na
Bandos per rnėnsį $32.0/), Kai
mas su 3 lotais, vienas kampinis,
na tik $2500.00. Mažas {mokė
geriausia biznio vieta-—$6,500.00.
jimus. Namas po num. 3529 5155 So. Honore St., 4 pag. ant 2 lo
So. - Morgan gat.
tų. Kaina $6,500.0.
Kampinis dviejų aukštų mūrinis na*- 1407 So. Union Avė., 3 pag. mūras
mas keturiais pagyvenimais, po
garu šildomas; duok savo pasiū
4 kambarius. Randos per mė
lymą. Turi būti greitai parduotu
nesį $65.00. Kaina $6200.00 Na
Aš pats išrodysiu vidų bile kada
mas po num. 534 W. 33 gat. norėsite. Įmesk man atvirutę arba nu
Naujas dvieju lubų mūrinis namas, siųsiu daugiau bargenų, agentai (ingaru šildomas, du pagyvenimai vited) užprašomi. Pirk sau namą
vienas 5, kitas 6 kambariai. kada geriausia proga yra. Adresuo
Sun Parlor, Bu’fetai, Fairplei- kite,
sai, randos per mėnesį atneša
CHAS. URNIK
$140.00. Kaina $10,809.00. Na
Room 342, 154 W. Randolph St.,
mas po num. 5434 S. Sawyer Av. a-ha į namus rytmečiais 4545 So.
’
M. J. KIRAS,
«
TiJman Avė., 2-os lubos.
3331 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEME

Pardavimui bučernė, grosemė ir
bekernė, už labai žemą kainą. Ir na
mas su 8 kambariais pragyvenimui;
biznis gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas važiuoja Lietu
von. Atsišaukite greitai—platesnes
žinias patirsite ant vietos.
V. J. LATVĖNAS,
NAUJAS mūrinis namas 3-jų augš
411 Lincoln Avė.,
Rockford, III. tų, po 5 kambarius: elektra, gasas.
toiletai—viskas, moderniška. Turi būt
PARDAVIMUI grosernė (Delica- parduota greitai ir pigiai, nes savi
tessen store) laikoma visokios sausos ninkas išvažiuoja Lietuvon. Arti šv.
mėsos, pienas ,ice-cream, minkšti gė Jurgio bažnyčios.
C. P. SUROMSKI & CO.
rimai ir fruktai. Vieta įdirbta pei
celiolika metų, tarpe lietuvių ir kilų
DIDELIS BARGENAS
tautų. Priežastį pardavimo patirsite
2 augštų namas, saliunas ir 2 pagy
ant vietos.
venimai. Rendos neša $80.00 į mė
M. T.
nesį. Parduodu už $3,000.00.
4637 So. Marshfield Avė.
FIRST NATIONAL REALTY CO.
736 W. 35th St.
!
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių
colonijoj, biznis išdirbtas per 8 me
lus. Pardavimo priežastis — pirkau KAS NORI ŠIO BARGENO
eitą saliuną Ixiafy Grove. Aš esiu
9542 Cahimet Avė.
sužeistas, todėl priverstas esu parduo
Numažinta
kaina greitame pardavi
di vieną saliuną.
me. Puikiausia 6 kambarių moder
1843 S. Halsted St. t
niška muro rezidencija, geros plytos
•aplink visą- Karšto vandenio šilu
■‘ARDAVIMUI saliunas. Biznis nuo ma, randasi Bumside. Nauja lietu
senai įdirbtas, neša gerą pelną, Jie- vių kolonija. Greitai galima užimti.
;uvių ir kitų tautų kolonijoj, Tuvi Didelis lotas su visais įrengimais ir
būt greitai parduotas.
išmokėtas. Kaina $6.900.00. $1,5-00.00
2459 W. 46-th PI.
cash, likusius po $60.00 į mėnesį At
dara apžiūrėjimui subatoje nuo 1 iki
PARDAVIMUI restauranas. Biz- 8 vai. vak. ir nedėlioję visa dieną.
RENDAI mūrinis garadžius talpi
jnis išdirbtas per dadgelį metų. Par
duosiu pigiai, nes savininkas turi du nąs 3 automobilius.
A. K.
bizniu. Atsišaukite laišku Naujienos
943
W. 34th St. ,
309.

PRIEMIESTY J

4 kambarių cottage, 4 lotai, ant
kampo. Kaina $3,100. $500 įmokėt ir
$25 į mėnesį.
5 kambarių cottage, elektros šviesa,
visi naujausi įrengimai įdėti ir vis
kas apmokėta. $4,500. $800 įmokėt
ir $35 į mėnesį.

2 pagyvenimų mūrinis namas, 4—4
kambarius, skiepas ir antaugštis, elektros šviesa. Kaina $6,850. $600 įmokėt ir $50 įmėnesį.
WM. D. MORDOCK CO.,
4400 S. Kedzie Avė.
Matykit J. Zewart.

1921

NAMAI-ŽEME.

STŪCKAI-SEROS

ŽMONES, KURIE PIRKO arba par
davė propertes per Liberty Land &
Tnvest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P. M.
Kaičio,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

PARDUODU 10 šėrų Co-operative
Society of America. Parduosiu nu
piginta kaina ir June 15, gausite di
videndo 14 procentą. Pasinaudokite
proga
Pašaukite Blvd.. 9595
W. STŪKUS
3026 Emerald Avė., 1 flat.
SS

ĮVAIRUS SKELBIMAI""

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2
flatų 6 ir 6 kambarių; vanos gųšas
elektra, garu Šildomas, aržuolines grln
dys ir trimingai. Rendos $70.00 j mė
nesį. Taipgi Jotas už pusę kainos.
Atsišaukit telefonu: Bevorly 2315 ar
ba po dvyliktos iki 7 vakare ypatiškai.
6936 So. Tai man Avė.

Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
PUIKUS mūrinis namas netoli nuo
22nd St. Bridge

lietuvių bažnyčios Cicero, 111. Namas
ant dviejų florų, trijų flatų ir puikus
Storas, su guzu, elektra, maudynėmis
ir visais kitais naujos mados įtaisy
mais.
Parsiduoda labai pigiai. Atsi
NAMŲ BARGENAI.
šauk
prie
savininko.
$500 ĮMOKANT NUPIRKSI
V.
R.
VILLOVICIUS
2 flatų medinį namą, 6—7 kambarius,*
666
W.
18th
Street, Chicago, arba
prie 47-tos gat. arti Ashland Avė.
1439
S.
49th
Court,
Cicero.
Kaina............................ :.......... $2,500.00

RAKANDAI

PARDAVIMUI bučernė ir groser
MUTUAL jCASUALTY
nė.
Biznis cash. Parduosiu urnai,
CO,
kadangi
einu į kitą biznį.
431 S. Dearbom St.

REIKIA dviejų vyrų su mažu ka{>italu dirbti su manim, pilną ir dal|
aiko, didžiausioj propozicijoj Chica
go. Šiandien, jei nori tapti bizniorium ir padaryti nuo $35.00 ir daugiau j savaitę. Matykit

PARDAVIMUI grosernė geroj vie
toj lietuvių apgyventa. Įlenda pigi,
biznis įdirbtas per daugelį metų. Par
duosiu pigiai—turi būt parduota grei
tu laiku.
PLAKATEVICZ,
3221 So. Ūmo St.
Phone Blvd. 6041.

PARDAVIMUI specialiai pusė biz
nio — saliunas labai geroj vietoj, prie
kelio, kuriuomi darbininkai eina į
Stock Yardus. Puikus biznis ir ge
ras draugaš. Norintis su mažai pini
gų padaryti gerą gyvenimą, matykite
po antrašu;
4503 So. Laflin St.
RESTAURANTĄ parduodu už jūsų
kainą. Pardavimo priežastis liga —
turiu eiti ligonbutin. Turi būt par
duota šią savaitę. Kreipkitės 2 vai.
PARDAVIMUI saliunas maišytų tau
po pietų.
tų apgyventoj vietoj. Biznis įdirbtas
1705 S. Canal St.
per 10 metų. Kreipkitės prie
J. KAULIUS
4107
S.
Maplcvvood Avė.
FARDAVTMUI grosernė, saldainių
Ice Cream ir kitokių gėrimų geroj
vietoj, vien lietuviais apgyventoj. Pa r
davimo priežastis — važiuoju Lietu
von.
1621 S. Union Avė. ,

CHICAGO

Room 911-912.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
cash biznis — su namu; graži vieta,
pusė bloko nuo Halsted St. Pardavi
mo priežastis, važiuoju į farmas. No
riu greit parduot.
J. MARKUS
828 West 31 St.

NORIU pirkti saloono fixtures.
/’
Atsišaukite nito 5 iki'8 v. v.
Lafayette 5679

NAMAi-ŽEME

NAMAI-ŽEME

Birželio, 11,

Subata,

PARDAVIMUI medinis namas, 2
pagyvenimų, 5—6 kambarių. Rendos
neša $28.00 mėnesiui. Kaina $2,200.00.
Namas randasi 3737 Emerald Avė. Sa
vininkas gyvena.
3405 So. Halsted St.„
2 fl. front

ŽMONES, KURIE SIUNČIA PINIgus Lietuvon per musų ofisą, yra už
ganėdinti. Pasakysiu kodėl. Klausk
P. M. Kaičio.
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

AR NORI GAUTI $25 už ma
žą patarnavimą. Paklausk P. M.
Kaičio,
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis naTĖMYK1T
mas Kaina $3,000. Pardavimo prieNorėčiau
gauti
prie barberio, s-iužastis — apleidžiu miestą.
vrjo ar kitokio biznieriaus vieną pu
2314 W. 50th PI.
sę’lango apgarsinimui. Taipgi Lu -."cų apsiimt orderius priimti, jei kas
no. etų pirkti. Labai puikus dalykas
papuošti jūsų vietą. Mokėsiu komiGERA FARMA
80 akerių geros žemės, 4 kamba tnišiną.
JOHN PAKALNIS,
rių stuba, pasidėjimui valgomų daik
č536
S. Sacramento Avė.
tų kamara. 35 akeriai geros pievos
kuri duoda 3 karus šieno.
1 gera
karvė. Kaina $2,500. - Įmokėt $500
likusi ant 15 metų, su 5%. Gera
vieta medžioklei.
9 mylios nuo
Antigos i vakarus.
DIDŽIAUSIA
FELIX BIELAWSKT,
Mokykla Chicagoj
ANTMGO, WISC.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI biznis ir biznio sa
vastį netoli Chicagos.
Saliunas, hotelis, cigarų krautuvo
ir piknikams daržas. Randasi viduryj
Chicago Heights, netoli lietuviškos
bažnyčios ir lietuvių apielinkėj.
Savastis susideda iš didelio dviejų
augštų namo su saliunu, cigarų krau
tuve, dideliu dining kambariu ir 6
dideliu gyvenimui kambarių ant 1-mu
lubų ir 25 dideli viešbučio kambariai
ant antrų lubų. Visi garu apšildomi
ir elektros šviesa.
Piknikams daržas aptvertas rrtodiuiis priaugęs.
Didelė 50x60 šo
kiams salė, baras, užkandžiam vieta;
stricking mašina, kūdikiams lopšiai,
vasarnamiai, stalai, suolai, elektros
šviesa ir visi įrengimai laikymui pik
nikų.
Chicago Heights turi 25,000 gyven
tojų ir virš 100 dirbtuvių, visos gat
vės grįstos.
Tai yra vienintėlė tos rųšies vie
ta Chicago Heights ir labai gera pro
pozicija.
Savininkas buvo biznyje per 30 me
tų, bet dabar nori pasiliuosuoti.
Užsiinteresavę gali matyt ir derėtis
tiesiai su savininku. Visas cash ne
reikalaujama, nes savininkas duos aut
išmokėjimo Kaina $30,000.00. Galima
priimti mažą savastį kaipo pirmą’įtnokėjimą.
LOUIS POTUCEK,
Terminai Hotel,
Chicago, Heights, III.
Tel.: 1584.

■T

j

_ J
y*

ji

-

T11

Designing,

kirpimo,

Citavimo, ir

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

i-"1

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

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,
1850 N. Wella St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namam®.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygčlšs.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmlnink*.

PARDUOSIU farmą arba mainysiu
ant namo. 240 akerių geros žemes,
100 akerių ariamos, 4 arkliai, 10 kai
vių,
100 vištų, geri budinkai ir visos
80 AKERIŲ ŪKĖ; $500 ĮMOKĖT.
mašinerijos. Kaina $11,800. Wisconsin Valstijoj.
Nieko daugiau per 5 metus.
JOSEPH VOLANDUS,
10 ’ki 30 metų- išmokėjimas. Puik ,iPrirengiamoji ir prekybos dėl
2829 W. 39th St.
sias molis su judžemiu, maža stuba n
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Tel.: Lafavette 4167.
barnė,, yra ir miško. $2,500.
Anglų kalbų; Grammar School,
25 farmos su gyvuliais ir mašineri
High School ir Prekybos daly
joms ir t.t. prie gero kelio, arti mo
kų. Prirengiama prie kvotimų į
kyklos, teisingas biznis. Rašyk i bile
FARMA.
visas augštesniasias mokyklas.
banką Menominee paviete paliudijimo
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
Bargenas.
27 metai baznyje.
4:00
p p. Vak.: 7:80 iki 9:30.
80 akerių farma Michigan valsti
F. WOESNER,
174T
S. Halsted St. arti 18 ga.
joj; geros triobos, barnė ir įrankiams
Stephenson ,Mieli.
barnė, 6 akeriai stambaus miško, 16
akerių ganyklų, likusi dirbama ir už
... ... *... . .. ......... ■"."• ............... >• 1 . ... . . .. sėta įvairiais javais. 4 karvės, 2 ark
AMERIKOS LIETUVIŲ
PARDAVIMUI nedidelis Aamukas liai, 8 kiaulės, 150 vištų, visi farmai
su cementuotu skiepu: elektros švie reikalingi įrankiai. Turi būti par
sa, furnace šiluma, labai gražioj lie duota greitai. Savininkas išvažiuoja
tuvių apgyventoj apielinkėj; galinu- Lietuvon. Kaina tik $6,000.00.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
FABIONAS ir MTCKEVIČIA
laikyti visokuj naminių paukščių ir
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
809 W. 35th St.
gyvulių. Pusė bloko nuo gatvekarių
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių,
Suvienytų Valstijų istorijos, abel5529 S. Wisconsin Avė.
ESU PRIVERSTAS parduoti mu nos istorijos, geografijos, politikinės
Imkit Archer Ave. karus iki Cico rini kampinį biznio namą. Krautuvė ekonomijos, pilietystės, .dailiarašysro Avo., o nuo ten Joliet karus iki 3 fintai ir garadžius. Rendos neš? tės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Wisconsin Avė. Išlipę paeikit pusę $71.00 į mėnesį. Kaina $4,500.00. At
sitikimo neturėjimas cash, priimsiu 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
bloko į pietus.
iki 10 valandai.
mortgage.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
Savininkas 4535 S. Wallace St.
PROGA PASIPELNYTI
Tel.: Boulevard 7113.

Leveskio Mokykla

MOKYKLA

Pardavimui penkių kambarių me
diniai namai. Cemento pamatąs. Ge
ras beizmentas. Augšta pastogė. Gesas ir elektra. Toiletai su vana. Gatvė
ir gatvešalis išgręsti. Vištoms višti
8 metų senumo. Lodė. Nuosavybe
’
tas 32%xl25. Adresas.
Pardavimui 3 pagyvenimij muro ii
JOHN HORAK
medžio
namas. Rendos neša $27.00 i
944 W. 18-th St.,
mėnesį.
Parduodama už $2,300.00.
trečias augštas iš užpakalio.
-Pardavimui
4 pagyvenimų
medi
461 W. 43rd PI.
nis namas ant 32nd ;r Emerald Avė.
Rendos neša $54.00 į mėnesį, pai duo
PIRK NAMĄ BE PINIGŲ.
dama už $3,800.00.
Pardavimui 6 pagyvenimų naujas
mūrinis
namas, Rendos neša $171.00
Mes priimąs: farmas, lotus, šorus,
į
mėnesį
Pečiu šildamas, kaina $16,visokius biznius už pilną pinigų ver
000.00.
tę.
Pardavimui 6 pagyvenimų munu'is
namas. Garu apšildomas. Rendos ne
PIGUS IR GERI NAMAI! ša $360.00 į mėnesį. Kaina $23.000.
8 flatų mūrinis namas $6,200.
Pardavimui naujas mūrinis nap'us
4 pagyvenimų mūrinis $4,500.
po 6 kambarius, kuogeriausiais pir
2 flatų po 6 kambarius mūrinis $0,500. mos klesos įtaisymais. Rendos neša
2 šeirn. su Storu mūrinis tik $2,900. $80.00 į mėnesį. Kainu $9,000. L>tas
4 pagyvenimų medinis $2.900.
30x125, randasi Brigntcn Park.
2 pagyvenimų medinis $2,300.
Pardavimui keletą jurų lotų ant
Šitie visi namai yra geriausioj lie Brighton Park, bizniuvų ir rezujentuvių apgyventoj vietoj. Taipgi, tu cijinių. Labai pigini. A įsi viršminėti
rim namų ir tarpe svotimtaučų — namai parduodama ant lengvų išmokė
galite pasiskirt kur tik norite. Pa jimų. Tad kas pasiskubins nupirkti,
tarnavimas dykai.
tas turės gerą pelną,
C. P. SUROMSKI & CO.
SINKUS,
8346 So. Halsted St.,
Chicago, III.
3301 S. Halsted St.

IMPERFECT

IN

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų muro
namas puikiausiame padėjime: gasas
elektra, vanos, skiepas, antaugštis ii
porčiai. Turi būt parduota šiame mė
nesyj už labai numažintą kainą. Ron
dos neša $1,000.00 į metus. Kaina $7,500.00.
3211 S. Union Avė.,
2-os lubos iš užpakalio.

1)
2)
3)
4)

PARDAVIMUI 10 pagyvenimų na
mas ir krautuvė. Plytų ir cemento
blokų. Namas randasi East Chicatro.
Ind. Lietuvių apgyventa, lotas 50x148.
Rendoo $150 į mėnesį. Vertės $20,000.00. Kaina $14,000.
YONAITES,
6933 So. Hermitage Avė.

VYRAI IR MOTERS, mokinkitės
barberio amato dienomis ar vakarais.
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet
mokinantės amate. Išmokę uždirba
nuo $12 iki $15 į savaitę.
International Barber College,
653 West Madison St.,
Chicago, III.

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritm«tikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (p,lianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami
Pardavimui 2 augštų medinis na pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
mas, 6 ir 6 kambarių, num. 1 padėji niausia ir geriausia. Mokinamo die
me: maudynė, gasas ir toiletai, barge- nomis ir vakarais.
nas $2,600.00.
Prisirašyti galima visada.
JQHN W. SWEENEY & CO.,
3001 So. Halsted St.,
655 W. 43 rd St. ,
Yards 860.
Chicago, BĮ.
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