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Siunčia karo laivus į Meksiką.

materija šiandie įteikė savo re True translation filed with the postzignaciją.

Kaip greit paskelbta, kad mi
nisterija yra rezignavus, tuojaus sušaukta žymesniųjų poli

Ispanijos ministeris
rezignavo.

tikų posėdis, kuriame dalyva
vo ir pats rezignavusia prem
jeras. Vaikšto
garniai, kad
naują ministerių kabinetą su
daryti bus pakviesta atstovų
buto pirmininkas ir buvusia
premjeras, Jose Sanchez G ner
iui.

Turkai įteikė protestą
talkininkams.
Meksikos sostinė
sujudusi.

Siunčia karo laivus
j Meksiką.

Jeigu jis bus pakviesta ir su
tiks naują ministerių kabinetą
sudaryti ministerijos krizis vei
kiai užsibaigs, jeigu ne
kai
kurių laikraščių spėjimu, ka
ralius Alfonsas turėsiąs vargo,
kol kitę tokį įtekmingą žmogų
susiras. Guerna yra vienatinis
žmogus, kuriuo konservatoriai
gali pasitikėti.

Dviem karo laivam paliepta Jungtinių Valstijų elgėsis jai
plaukti į Tampico prieplauką. nesuprantamas; Meksikos vald True translation filed with the postmaster at Chicago, III., July 6, 1921
žia ima už keteros
kad “amerikiečių interesus
as required by the act of Oct. 6, 1917
aliejaus kompanijas.
apsergėjus.”

WASHJ NGTON, liepos 5. —
Laivyno departamente šiandie
pareikšta, kad yra duota įsaky
mas dviem karo laivam —
skraiduoliui Cleveland' ir ka7
nuoliui lai v irt Sacramento —
vykti į Meksikos prieplauką
Tampico. Vykti tenai tuoju tik
siu, kad amerikiečių interesus
apsergėjus. Apsergėjus,
jeigu
jiems grūmotų pavojus delei
darbininkų nerimavimo, kurį
iššaukė nedarbas aliejaus in
dustrijoje.
Kanuolinis laivas Sacramen
to į Tampico prieplauką turbut
atplauks šiandie — iš Galves(ono. (ii skraiduolis Cleveland
randasi Cristobal’c, Panamos
kanalo zonoj. Jisai Tampico
pasieks neanksčiau kaip seka
mą ketvergę.

MEXICO CITY, liepos 5. —
Vietos laikraščio, EI Democrata, korespondento pranešimas
iš Tampico, kad tenai pasirodė
penki Jungtinių Valstijų karo
laivai, sukėlė dideliausią sen
saciją. Tie laivai priklausą Atlantiko laivynui. Jie buk sus
toję tik tris mylias atstu nuo
Meksikos vandenų- Laikraščio
manymu, tai padaryta demons
tracijos tikslais. Tad, delei to
nesą reikalo susirūpinti.

Spaudžia aliejaus kompanijas.

Aliejaus kompanijos Taniaulipas ir Vera Cruz valstijose,
kurios be jokios tinkamos prie
žasties sustabdė darbą, Meksi
kos prezidento Obregono paliep
tos atlyginti jų išmestiems iš
darbo darbininkams- nuosto
lius. Toks įsakymas duota pra
Kas kaltas dėl nerimavimo eitą naktį.
Meksikoj?
Nors tikroji to atlyginimo
Laivyno departamente be ki suma nenužymėta, vis dėlto,
ta pareikšta, jogei Tampico ir spėjama, kad kompanijos bus
jo apielinkėse nedarbas tolyd priverstos užmokėti savo dar
žio didėjąs.

Aliejaus kompani bininkams algas už tris mėne

jos stabdančios darbą delei to,
kad Meksikos valdžia ' joms
naujų mokesnių antdėjirs. Pa
sekmėje to — darbininkai ėmė
nerimauti ir ve: tapo nutarta
pasiųsti karinius laivus į Tam
pico, kad jie amerikiečių inte
resus sergėtų. Tiksliau sakant
aliejaus kompanijų intere
sus.
įrauks “naujo sukilimo.“

Kartu tečiaus pareikšta, kad
Jungtinių Valstijų karo laivai
tuo tarpu jokios akcijos neda
rysią, bent tol, kol padėtis ne
liks dar rūstesnė nei kad ji yra
dabar.
Delei gautųjų vakar iš Tam
pico žinių, kurios sakė, kad te
nai atvyko keli Jungtinių Vals
tijų karo laivai, departamente
pareikšta, jogei tos žinios esan
čios perankstvvos. Esą, joks
Jungtinių Valstijų karo laivas
tenai neatvyko. Šitos žinios vei
kiausia pasklido delei to fakto,
kad Jungtinių Valstijų valdžia
davė įsakymą skraiduoliui Clevelandui ir kanuoliniui laivui
Sacramento vykti į Tampico.

Užvakar naktį buvo užside
gę Oakwood kapai, bet suspėta
ugnis pašalinti, kol ji da nepa
siekė vietos, kur kapai sukasti.
Ugnis nudegino tik žolę.
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis H
Kauno. Kiekviena* darbininkas
privalėtų j| perskaityti. Num.

Turkai įteikė protestą
talkininkams.

Skundžiasi, kad graikai nuterioję evakuotąsias teritorijas.
KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 5.‘—^Turkijos valdžia pa
siuntė ytln griežtą protesto no
tą didiemsiems talkininkų komisionieriams, esantiems Kon
stantinopoly. Tai dėl tų teriojimų, kuriuos graikų kariuome
ne atlikusi teritorijose, iš ku
rių ji pasitraukė.
Nota kreipia talkininkų do
mesį į tuos “ypatingus atsiti
kimus, kur graikų laivynas su
liniai vykino padegimus — Ismido sąsmaugoj”. Dagi Kons
tantinopoly buvo galima maty
ti didelius debesis durnų, kįlančių nuo sąsmaugos.
Pranešimai apie naują grai
kų puolimą prieš turkus neturi
jokio pamato. Vis dėlto, Ušako
sektore, į vakarus nuo AfiuksKarani'skaro, eina ytin stiprus
mušis-

sius. Tuo bildu susidarys gan
didelė suma pinigų.
Turkų kariuomenė atsiėmė
Dešimt tūkstančių darbininkų Karamulsalą, esantį pietinia
me Ismido sąsmaugos pakraš
neteko darbo.
ty, apie penkiasdešimts penkias
Gautosios iš Tampico sryties mylias į pietryčius nuo Kons
žinios rodo, jogei praeitą sa tantinopolio Graikų karo laivai
vaitę čia visur stabdyta darbai. šitą miestelį padarė didele krū
Darbus y]>ač stabdė amerikie va griuvėsių.
čių kontroliuojamos kompani
jos. Federalinės kariuomenės
komanduotojis, generolas Arnulfo Gomez, vakar be kita pra
nešė, jogei bėgiu kelių pastarų
jų dienų daugiau kaip dešimt
tūkstančių darbininkų neteko
darbo. Visi jie — užsienio ka
BERLINAS, liepos 3. (“Forpitalistų
kontroliuojamųjų vertso” korespondento Šifrino
kompanijų darbininkai. Darbi kablegrama).
Nepažįstamas
ninkų padėtis yra labai rusti. žmogus kėsinosi nužudyti Len-i
Nors kompanijos iki šiol ne kų prezidentą Pilsudskį. Užpuo
pasakė, kodėl jos visa tai daro, likas, sako, pirma prašęs, kad
darosi aišku, jogei tai daroma jam leistų pasišnekėti su vals
tikslu “atsimokėti” Meksikos tybės prezidentu labai svarbiu
valdžiai, kuri padidino mokes reikalu. Jam neleido. Tuomet
nius ant siunčiamo į užsienius nepažįstamąsis išsitraukęs re
aliejaus.
volverį ir paleidęs keletą šūvių
1
/
Anglų kontroliuojamos kompa į Pilsudskį, bet nepateikęs, tik
sunkiai sužeidęs vieną preziden
nijos darbų nestabdo.
to žvalgą. Šovikas tuojau buvo
Gautomis iš Vera Cruz žinio suimtasmis, Anglų
kontroliuojamos
Kaltina Pilsudskį dėl
kompanijos darbų
nestabdo
matyt, jos turi tam tikro išroKorfanto sukilimo.
kavimo. Jungtinių Valstijų loPaderewskio laikraščiai Var
bininkų užsispyrimas nepaisyti šuvoj atvirai kaltina Pilsudskį,
Meksikos valdžios patvarkymų, kad ne kas kitas, o tik jis su
galų gale, juk naudos neteiks. organizavęs Korfanto sukilimą
Augštojoj Silezijoj.

Pasikėsinimas nužudyt
Pilsudskį.
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Ispanijos ministerija
rezignavo.

Pašalino socialistus.

WINNEPEG, Kanada, liepos
5. — Canadian Workers Denum. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, Ministerijos krizis negreit už fense lyga šiomis dienomis pa
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
sibaigsiąs.
šalino iš savo tarpo visus soči- j
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
alistų partijos atstovus. Tai dėl.
centus.
MADRIDAS, liepos 5. — to, kad jie lygos požiciją kriti-Į
Gaunamas Naujienų ofise.
Premjero Allan de Salazar mi- kavę.
Jau

atėjo

Socialdemokratas

under the Act of Mareli 1, 1871.

Chlcago, III-, Sereda, Liepos (July>, 6 d., 19 21
w
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master at Chicago, III., July <>, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Nusigando Turky
nacionalistą.

Pirmas Lietuvių Die nra itls Amerikoje

.
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Socialistą Partija
protestuoja.

...... ..

Italijos kariuomenė šau
do darbininkus.

Reikalauja, kad valdžia surastų Sako, komunistai susirėmė

ir nubaustų O’Harąs puolikus;
kdr randasi pasigrobtoji socia• listų darbuotoja, nieks
,
nežino.

""T1”'

Talkininkai gal reikalausią,
kad Konstantinopoli gintų
Rumunija.

CHICAGO, liepos 5. — Kaip
LONDONAS, leipos 5. — greit Socialistų Partijos nacio
Šiandie gautomis iš Turkijos naliniame ofise gauta žinių,
sostinės Konstantinopolio žinio kad Twin Falls’o miestely,. įdu
mis, turkų nacionalistai yra bos valstijoje, “nežinomi pikta
užėmę visą Ismido pussalį. Kai- dariai” pasigrdbė pas'kilbus'ią
kuric jų būriai dagi ir neitralėn partijos darbuotoją, d. Kate
srytin yra įėję* Richards O’flare, tuojau* pa
Žinioje minima, kad didieji siųsta
telegramos — Twin
talkininkų komisionieriai, esan Falls’o šerifui, Idahos guber
tys Konstantinopoly jau turėję natoriui ir justicijos departa
eilę privačių susirinkimų, kur mento viršininkui Daugherty,
tartasi delei to, kad reikalinga VVasbingtone.
butų pakviesti
Rumuniją -r— . Telegramose reikalaujama,
idant ji savo kariuomene gintų kad tiek valstijos
tiek pati
Konstantinopolį nuo nacionali federalinė valdžia turinti daryti
stų, jeigu tai butų reikalinga.
visa, kad kalbamieji piktada
riai butų surasti ir tinkamu bil
VIS DAR KALBA APIE — du nubausti. Įrodoma,
kad
REVOLIUCIJĄ.
Jungtinėse Valstijose toks atsi
tikimas yra nebepirmas ir to
Radekas sako, kad reikia daryti dėl valdžia, jeigu ji nori gerą
revoliuciją.
savo vardą ir pačių jos piliečių
laisves išlaikyti, tos rųšies pik
RYAG, liepos 5. — Čia gau tadarybėms turi daryti galą. Vi
ta žinių, kad Trečiojo Interna sa tai ypač pabrėžiama toje tecionalo kongrese Kari Radekas gramoje, kurią nacionalinis mu
pasakęs “stiprią prakalbą”. Ji sų partijos ofisas pasiuntė mie
buvus tokia: komunistai kadir stelio šerifui.
Pareiškiama,
čia dar taip turi daryti visa, kad šerifas tų piktadarių nega
kad vi.sapasaulinė revoliucija į- Ii nežinoti. Jie — “well-to-do”
vyktų. Esą, nereikia nė many šeimos nariai. Tie, kur skelbia
ti, kad kova už visa pasaulinę si esą šimtaprocentiniai patrio
revoliuciją butų
pasibaigus. tai.
Taip nėra.
Toji revoliucija
įvyks. Jeigu jos dar nėra, tai
reikia manyti, kad
ji bus.
That’s alR ’

Juodašimčiy siautimas.
Fascistai nužudė šešiolikę
žmonių; penkiasdešimts
sužeidė.

Tariasi dėl proklamacijos.

WASHINGT()N, liepos 5. —
Valstybės departamento ir kitų
ROMA, liepos 5. — Čia gau
atatinkamų valdžios įstaigų
valdininkai skubotai patikrina tomis žiniomis, fascistų orga
karo metu išleistuosius patvar nizacijos nariai andais užpuo
kymus — Vokietijos ir Austri lė Grossetto miestelį, Tuskanijoj. Puolimo metu šešiolika
jos klausimu. Tai daroma tuo
tikslu, kad teikus reikiamų pa žmonių nužudyta ir penkiasde
tarimų prezidentui Hardingui, šimts sunkiai ar lengviau su
būtent, kokia turėtų būti jo žeista.,
Puolimas surengta tuoju tik
prokliamacija, papildanti
tą
rezoliuciją, kurią užgyręs kon slu, kad atkeršijus dėl užmu
gresas ir pats prezidentas pasi šimo vieno faiscistų organiza
rašęs — “užbaigiant karą” su cijos nario.
Atlikę savo piktą darbą, fasVokietija ir Austrija.
cįstai pabėgo.
Trys šimuti spaustuvninkų
grįžo darban.

Klerikalai patenkinti.

MONTRElAL, Kanada, lie
pos 5. — Trys šimtai spaustuv
ui nkų, kurie nesenai buvo pa
skelbę streiką, kad tuo samdy
tojus privertus padidinti algas,
grįžo darban. Spaustuvninkų
unijos prezidentas jiems parei
škė, jogei prie dabartinių sąly
gų jų kova yra betikslė, ir dar
bininkai nutarė grįžti darban
tomis pačiomis sąlygomis ir
alga, kaip kad pirma,buvo-

Italijos klerikalas gavo justici
jos ministerio portfelį.

BERLINAS, liepos 5. —Val
džios rateliuose ir spaudoj reiš
kiama didelio pasitenkinimo'
tuo, kad Jungtinės Valstijos ga
lų gale nutarė “baigti karą“ su
Vokietija ir Austrija.
mn
_
r j i m

ROMA, liepos 5. — Italijos
klerikalų partija reiškia didelio
pasitenkinimo Bonomis’o mi
nisterija. Mat, galų gale jų tro
škimas įsikūnijo — jų partijos
žmogus gavo justicijos minis
terio portfelį. Toji vieta Ita
lijos klerikalams labai svarbi:
justicijos ministeris
klerika
lams gali daug kuo pasitarnau
ti.
Vis dėlto, nesitikima,
kad
Bonomįs’o ministerija ilgai iš
silaikytų. Prieš ją yra griežtai
nusistatę fascitai, pažangesnie
ji naconalistai ir dagi patys
konservatoriai.

PINIGŲ KURSAS.

APDAUŽĖ LAIVĄ.

Džiaugiasi.

Vakar, liepos 5 d., užsienio piniS kaina, perkant jų ne mažiau kaip
25,000 dolerių, bankų buvo akai
tema Amerikos piųgals liaip;

Anglijos 1 svaras ............... $3.72
Austrijos 100 kronų ............... 17c
Belgijos 100 frankų ................ $7.97
Danijos 100 kronų ........... $16.85
Finų 100 markiu ................... $1.70
Francijos 100 frankų ....... $8.01
Italijos 100 lirų ................... $4.91
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.40
Lenkų 100 markių .............
5c
Olandų 100 guldenų ........... $32.80
Norvegų 100 kronų ........... $14.20
Šveicarų 10'0 kronų ........... $16.85
Švedų 100 kronų ............... $21.85
Vokiečių 100 markių ........... $1.40

NĖW YORK, liepos 5. —
Gauta žinių, kad puškely tarp
Bostono ir Baltimores stipriai
apdaužyta prekybinis laivas
Munson, Juroje jis susirėmė su
kitu prekybiniu laivu.

LIMA, Peru, liepos 5. — Ne
dėlios naktį čia kilo didelis gai
sras. Spėjama, kąd tai pikta
darių darbas. Keli įtariami as
mens areštuota.

No. 155
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nacionalistais; kariuomenė
užpuolė pirmuosius.

PARYŽIUS, liepos 5. — Gau
tomis iš Italijos sostinės Ro
mos žiniomis, Sestri Ponenti
miestely, esančiame apie pen
kias mylias nuo Genoa, komu
nistai susirėmė su buriu kraštutiniųjų nacionalistų, fascitti
organizacijos narių. Teko šau
kti kariuomenę, kad tvarką atsteigus.
Kai pastaroji atvyko, ji tuo
jaus puolė komunistus. Trys
žmonės pašauta. Komunistai
turėjo pasitraukti. Jie subėgo
vietos profesinių sąjungų triobėsin ir ten
užsibarikadavo.
Bet ir čia juos puolė nacionali
stai — kariuomenės padedamiSmulkmeningesnių
žinių
stokoja.

Antisemitinė agitacija
Lietuvoj.
BERLINAS, liepos 4.

(Chi-

cagos žydų laikr. “Forvertso”
korespomlento N. šifrino kab
legrama). — Kauno žydų laik
raštis “Idiše štime” praneša,
kad visoj Lietuvoj prasidėjus
didelė antisemitinė (prieš žy
dus) agitacija. Daugely mies
telių jau esą atsitikę žydų po
gromų. Miestelyj ŠAT (ar tai
turėtų būt Šėtos, Kėdainių ap
skrity, ar Šatės, Kretingos ap
skrity? N. Red ) du žydai, Du
rnelis Glušak ir J. Plotke, tapo
mirtinai sužeisti, o devyniolika
kilų radosi lengvai sužeistų.

“Idiše Štime” sako, kad tai
esanti tik dalis tų žvėriškų už
puolimų ant
žydų; jis turįs
daug dar kitų faktų, tik dėl
cenzūros negalįs paskelbti.

Badas Rusuose.

Dvylikoje gubernijų derlius bu
vęs labai menkas.
*
■ -- —
RYGA, liepos 5. — Tarybų
Rusams vis dar pats svarbiau*
sis klausimas yra maisto klau
simas.
Gautomis
žiniomis,
dvylikoje gubernijų derlius šie
met buvęs labai prastas- Tų gu
bernijų gyventojams grūmoja
badas. Atsižvelgiant j tai tary
Persergsti nuo "radikalų.”
bų valdžia tų gubernijų ūkinin
kus paliuosavo nuo pyliavų.
PHILADELPHIA, liepos 5.—
Ir pačioje tarybų valdžios
Vakar čia, Independence ITalL sostinėje maisto klausimas yra
senatoris Knox laikė prakalbą labai opus.
apie liepos ketvirtą. Be kita
savo klausytojus senatoris grau
deno, kad jie neužsikrėstų ra<|i
Papos delegatas Peru’je.
kalinėmis idėjomis, kurios esan
LIMA, liepos 5. — šiandie
čios “svetimšalių padaras.”
čia atvyko papos Benedikto de
legatas Pietro Paoli. Jisai “at
.. Darosi metalinius pinigus.
stovaus Vatikano reikalus Pe
ru respublikoje.”

Nužudė Francijos karininką.
—t---------PARYŽIUS, liepos 5. - čia
gauta žinių, kad Beuthenene,
Augštojoj Silezijoj,
vokiečiai
gyventojai nužudė vieną Fran
cijos karininką, majorą Montalieres. Jis nužudyta demons
tracijos metu.

RYGA, liepos 5. — Tarybų
valdžia nutarė, kad nuo rugsė
jo 1 d. turi bu t pradėta metali
niai pinigai dirbti.
Gautomis
žiniomis, jie busią tokie pat,
kaip kad senosios valdžios pi
nigai, tik kitokiomis žymėmis-

Susipešė dėl “siutų.”
LOS ANGELES, liepos 5. —
Maudynėj netoli Santa Monica

vakar buvo ytin didelės pešty
nės. Žmonės, vienas užkito
grūdosi, kad gavus maudymos
“siutus” ir susipešė.

Tarsis su sinnfeineriais?
DUBLINAS, liepos 5. — šį
rytą čionai atvyko Pietų Afri
kos premjeras, gen. Jan Christian Smuts. -Spėjama, kad tikrasai jo kelionės tikslas yra
toks: kokiuo nors bildu užbaig
ti karą su sinnfeineriais.
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Policijos ir ugnigesių. telefo
no numeriai vakar tapo pakeis
ti. Iki šiol policijos
reikalu
reikėjo šaukti “Main 13”, o ugnigesių “Main O.”. Dabar gi
reikalaujant policijos
reikia
šaukti “Police 1313,” arba rei
kiant ugniagesių. “Fire 1313.”

Dabar laikas
siiisti 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 kokią
kitą dieną 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 pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koxs tik
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOJ CĮMęagO, PI.
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{•KORESPONDENCIJOS
Žemaitė atsisveikina
su Amerika.

'J

Kad sukarus laisvę naują,
Kad nuo priešų atsigynus
Ir prispaudėjus sutrynus.
Tenai jūsų visų lauksim,
O sulaukę-^pasidžiaugsiin.
Petys į petį, kaip mūras što[sim,
Griausmo Perkūno balsu su
tuksint:
Kas bus, kas nebus,
O Žemaitis nepražus.
ŽEMAITE.

Gerb. Jono Vileišio iš
leistuvių įspūdžiai.

žEMAITfi-žYMONTIENfi

Lietuvių rašytoja, kuri prieš
penkerius metus buvo karo au
dros atblokšta Amerikon, da
bar grįžta atgal į Lietuvą. Lai
vu “Adriatic” šiandie, liepos 6
dieną, išplaukia ji iš New Yorko į Cherbourgą.

Atsisveikinimas.
NEW YORKAS,
Liepos 6, 1921
Penkeri suviršuin metai pia
no yra gyventi Amerikoje pra
bėgo kaip viena diena. Tur
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Sere^a, Liepos G <1.,
i į m. . ...................................

Nulydėjus į laivą, radome jau
didelį būrį lietuvių (kaikurie net
iš tolimų valstijų), kaip tai gerb.
Valdemaras černeckis, dabarti
nis Lietuvos atstovas, ir M. J.
Vinikas, iš Washingtono, p-lė M.
Rakauskaitė (dainininkė), Vis
kantas, abudu iš Chicagos. Dar
buvo iš Pittsburgho ir iš Bos
tono, kurių vardų neteko suži
noti. Prie laivo trukšmingai
sugiedojo Lietuvos ir Amerikos
himnus, o po sugiedojimo pasi
pylė delnų plojimas, kad net
milžiniškas Olympic laivas braš
kėjo. Apie antrą valandą po
pietų tasai milžinas Olympic su
stenėjo galingu balsu ir ke
letą minučių jau buVo toli nuo
palydovų.
— Pranas Rimkus.

European American Bureiu
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARU UBAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
8D9 W. 35th St, K am p. Halsted 8L
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietų.
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurnriestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 no pietą
Panedčliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyda Park 8395

PRAŠO PAGALBOS.
■
* ——
>
Julius Stankus prašo mus
paskelbti jo prašymą į visuo
menę. Jis nesveikas žmogus;
jam daryta net trys operacijos
(paskutinė birželio 15 d.). Dėl
to labai suvargęs, juo labiau,
kad turi žmoną ir kūdikį. Bus
labai dėkingas, jei geros valios
žmonės, draugai ir pažįstami,
suteiktų jam kokios nors pašal
pos. Jo adresas toks: Julius
Stankus, 23 Spruce St., Natrona,
Pa.

Gerb. Jonas Vileišis, pirmasis
Lietuvos Respublikos atstovas
Amerikoje išvažiavo laivu Olympic 25 d. birželio. Bet liko jo
stambus neužmirštinas darbas
Lietuvos Respublikos* reikale.
Jo darbuotė nepakainojamai
brangi dėl to, kad jis dirbo ne
kaipo samdytas darbininkas, bet
kaipo tikrai pasiaukavęs, visa
Širdžia atsidavęs tėvynainis,
jis ateidavo į raštinę nuo 7-8
vai. iš ryto ir rašydavo iki vėlos'
nakties. Todėl buvo labai sun
ku skirtis su juo, ypač tiems,
kutie arčiaus turėjo progos jį
New Yrorko majoro vargai.
pažinti. Jam išvažiuojant Lie
tuvon buvo rengiamos išleistu
NE Y YORĮC. — Gatvių valy
vės ir įteikiamos atminimui do tojų unijos reikalas atsidūrė į
vanos. Atstovybes darbininkai, teisėjo Donnelly rankas. Uni
kurie mylėjo jį kaipo tikrą savo
ja reikalauja, kad pavarytieji iš
tėvą, surengė jam birželio 16 d. darbo darbininkai butų grąžin
puotą — išvažiavimą į Great ti. Spėjama, kad unija laimės.
Falls, Va. Ant rytojaus visi Teisėjas patvarkė, kad viešųjų

būt dėlto neprailgo laikas, kati darbininkai

atminčiai

nupirko

man pasitaikė gyventi tarp ge auksinį laikrodėlį už $89.25 su
riausių draugų, kurie, be nuo užrašu: “Jo mylistai Jonui Vi
pelnų iš mano puses, tiek daug leišiui, Lietuvos Atstovui Ame
gero man darė, remdami ma rikoje, Atminimui nuo Atstovy
bės Darbininkų, Birželio 15 d.,
ne moraliai ir medžiaginiai.
Gerųjų draugų palankumas 1921 m., Washington, 1). C.”
ir simpatija liepia man užmirš Pasirašo visas štabas: Pranas
Rimkus, adv. De VVoolf, adv. M.
ti tuos mažus nesifiagumėlius,
kurių teko patirti nuo kitokių M. šlikas, Pranas Pūkas, Tarnas
pažiūrų žmonių, o atminti tik | Šeimis, Alena Peleckaitė, Vikto
širdingus atsinešimus link ma rija Janušaitė, Leonora Šaltiniutė, ir M. J. Vinikas. Gerb. Vi
nęs.
- it
leišis tardamas atsisveikinimo
Gerbiamieji, gerbiamosios! žodį savo sandarbininkams sa
Niekuomet neužmiršiu
tiek ko : Labai man malonu buvo su
daug gero ir malonaus nuo Jū jumis dirbti tą sunkų Valstybės
sų patyrusi. Gaila, kad tik darbą; kožnas iš jūsų atlikote
vięn atminimais tegaliu atsily savo 'pareigas sąžiningai, ir jei
ginti. Bet Jūsų gera širdis bus gu katras iš čia pasiliuosuotupatenkinta Jūsų pačių gerais mėte dėl kokios nors priežasties,
darbais.
važiuokite Lietuvon: ten jus bu
Visus gerus ir širdingus site reikalingi kaipo patyrę dar
draugus išvardyti užimtų daug bininkai, o ypač kuomte atgau
laiko ir vietos, — taip gausiai sime Vilnių. Tokis išsireiški
jų čionai turėjau. Todėl iške mas gerb. Vileišio net lig ašarų
liaudama į savo gimtąjį kraš mus sugraudino. Ir su širdies
tą negaliu pririnkti žodžių at skausmu Atstovybės štabas tu
sisveikinimui su Jumis ir pa rėjo su savo mylimu šeimininku
dėkai už Jūsų gerumą. Tiek persiskirti. Man nuvažiavus
tegaliu iš tikros širdies ir kar New Yorkan, vėl ta pati proce
tu visiems plačiai po Ameriką dūra, nueinu į Atstovybės ofi
pasklidusioms draugams palin są, visi kaip skruzdės kruta sku
kėti: . ..
! binasi, riša pakelius, mergaitės
Tegul Jūsų gyvenimo bėgį rašo ant mašinėlių reikalingus
neperkerta ne koks skausmas, gerb. Vileišio kelionei raštus,
nė koka vargas, bet didžiausia per jų raudonus skruostelius rie
laimė, pasisekimas ir geriau da sidabrinės ašarėlės. Mat, jis
sia sveikata tegul Jumis lydi buvo visiems kaip tikrasai tė
per visą amžį. To jums, drau vas, todėl ir labai buvo sunkų su
giškai linki ir nuoširdžiai ta juo persiskirti.
ria
Sudieu, gerbiamieji Ameri
kiečiai.
Nors gerai (buvo čia gyventi
ir mylima buvau, vienok pasi
ryžau grjšti tenai—
Kur mane šaukia,
Kur manęs laukia,
Didžiausias, atsakomingiausias ir
Kur širdį mano traukia—
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Ten šalelė daug meilesnė,
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
Juoda duona daug gardesne. kaip didesniam taip ir mažesniam
Ten krūmai, pievos žaliuoja, darbe. WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
Raiboji gegutė kukuoja,
Tel Blvd. 9336
Upės, upeliai vinguoja,
Rugelių varpos linguoja;
Apsėti platus laiškeliai;
Žydi, kvepia dobilėliai;
Bakūžėlės samanotos,
šiaudų stogeliais apklotos;
Žemos durelės, maži langeliai,
Bet po tais—gtažųs darželiai:’
Mėtos, rūteles garbanuotos
Ir Dievo imulelis šakotas,
Žydi rožės, pana vi jos...
Ten mergelės kaip lelijos;
Musų berneliai, kaip lendrynas
Stoja į eiles ginti tėvynes,
Galvas guldo, lieja kraują,

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St, kerte Leayitt St.
Telcphone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgeČiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 Wcst Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.

darbų komisionieris naujų dar

bininkų samdytis negali — kol
neužsibaigs teismas.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

L. D. L. D. Centro Valdyba
Pirmininkas J. S. Prusalaitis,
9-13 Bank St. VVaterbury, Ct.
Sekretorius J. M. Buchinsky,
52 Glemvood avė.,
Bingliąmton, N< Y.
dždhmikas K. Liutkus,
Great Neck, N. Y.
-
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Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

Atdaras
SEREDOMS, SUBATOMS
ir
NEDELIOMS
Puikus
Vodevilius ir Krutanti Paveikslai

i Pranešimas
t

Dėl Moterių.
<

Ne niekniekiaukit su savą sveikatą

nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias būna prežašČiu daugumo jusu kentejimu. Gau
kite pas sava Aptiekoriaus

Vfr ....... a;..,:.':, um

EVERA’S
Regulator f
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Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana

-

........ —---------

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

■■=

SOCIALDEMOKRATAS

k

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulariskumu, kan
kinančiu moteres.
Prekė. $1.25.

Pardavinėtas Aptiekose visur.
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Pamėginkite naiijo—_aaaMP

RuffJe^
Su užregistruotu vaiRbnženklluSuv. Valst.
Patentu Biure.

Naujamo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušam
ėios ypatybės Siame vaiste idetos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvepalo.
Ruffles yra iaoal paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniaueiaiypatai.

Aptiekose
parsiduoda
po65o. arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusimo
per pašty
tiesiog iŠ
labaratorijos.

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
vaisbaženklls.

1021 m.
i .... i-g-

Musų draugų laikraštis, leidžiamas Liei tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų • reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap. dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. ’
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
\ NAUJIENŲ OFISE,
1739 South,Halsted Street,
Chicago, III.
.................... i11
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s Rusiškos ir Turkiškos Vanos
g
J

12th STREET
Tol. Kedzie 8902

S':

3514-16 Roosevelt Rd
> Arti S’t. Louis Avė,
CHICAGO, IH,
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

IMPERFECT

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą 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.
l’hone: Humboldt 5849

Rašomoji
Popiera

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
■■■■ M, parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
kite primokėti už persiuntimą
skyriuinai po Sc nuo svaro.
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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

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, III.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
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.

■f”". *li—ima

NAUJIENOS, Chicago, UI

Sereda, Liepos 6 d., 1921 m.
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reikia parduoti, kada laikai-rų pardavėjų. Ir kai dėl pradpasitaiso, ir kompanijos išmo-'žios, tai baisiai nudegė pirštus,
ka augštus dividendus. Prisi Kiek teko patirti, didelė dilaikant šito nurodymo, pini- džiuma lietuvių laikomų šėrų
gai reikia laikyti indėjus į yra naujų kompanijų šėrai, tai
WEEKLY BUSINESS REVIEW
šėrus per bloguosius laikus, o ‘ yra tokie, kuriuos mes priskygerais laikais pinigai reikia1 rėme prie labai spekuliativių, su Pirmo Mortgičiaus
žiaus spekuliuoja ir turi teisės šėrus, o taipgi šėrus bankrutiREAL ESTATE
laikyti banke ant 2, 3 ar 4 labai dideliu pavojaus laipsniu.
užsiimti spekuliacija. Kol priva jančių kompanijų, bet turinčių
procentų. Kad prisilaikyti ši Nemažas skaičius tų šfcrų yra
tinis prašmatnumas, privatinė viltį atsitaisyti.
to nurodymo su geromis pa naujų aliejaus kompanijų šėrai,
iniciativa, privatinis turtas, pri Prie spekuliativių šėrų gali
sekmėmis, reikia tikrai žino kurie šiandien visi neturi jokios
vatinis kapitalas veiks ir bus ma priskaityti trustų šėrus (kur
ti, kada esti laikai labai ge vertės. Pirkėjų mat lyg nežino
Padėtis Europoj.
viena svarbiausiųjų tvėrimo jie- keletas kompanijų yra apimama
Užtikrinti augštos rųri, ir kada labai blogi, o kad ta, kad iš šimto naujų aliejaus
šies apartmentiniais na
Rusijoj. — Pagal paskutinių gų visuomenės gyvenime, tol vienos naujos kompanijos), o
tą žinojus reikia sekti pama kompanijų vos tik viena esti
mais ir žeme savasties
žinių, dėl stokos lietaus visai ‘ spekuliacija negali būti uždrau- taipgi tokių kompanijų šėrus,
tines statistikas, parodančias maž-daug pasekminga, o devyapmokėjimui.
neužderėjo javai daugelyj Ru-1 sta neigi labai suvaržyta įsta- kurios užima naujas veikimo
ekonominės eigos krypsnį. niosdešimt devynios esti arba
sritis arba ateityj pienuoja la
sijos gubernijų. Gresia badas tymais.
Gerai atspėjant blogą ir ge apgavikiškos arba neranda j ieš
bai
daug
ko
atsiekti.
apie 25 milijonams žmonių.
Spekuliacija yra permatymas
rą laiką, šėrai galima pirkti komo aliejaus ir* uždaro biznį.
Pusiau-spekuliativiais šėrais
REAL ESTATE
Franci joj. — Nuo to laiko, (pats žodis yra iš lotinų specupavyzdžiui po $20, o už metų- Gali būti, kad iš kitų naujųjų
BONDS & MORTGAGES
kaip Vokietija pradėjo mokėti lari, žvalgyti, spekulatio, Žval- reikia skaityti tokių kompanijų
antrų parduoti po $80, ir to kompanijų, į kurias lietuviai
atlyginimą, ūpas truputį pasitai- * gymas). Prekyboje spekuliacija šėrus, kurios, vesdamos pastovų
Room 707 .
kiu būdu iš dviejų tūkstan indėjo savo pinigų, ne viena ir
sė ir valdžia pradėjo svarstyti. yra permatymas ar tavorai eis biznį, labai grėit auga, arba ku
čių dolerių padaryti aštuonis gi bus subankrutijus, ir jų šė
35 South Dearbor Street
viešųjų statymo darbų pienus.' brangyn at'pigyn, ir supirkimas rių biznis yra nupuolęs, bet iš
rai paliks nieko verti. Tat, ži
tūkstančius. >
Vienok, padėtis nuo to nei kiek tavorų, kada jie yra pigus, o apskrito ekonominio padėjimo
2. Nereikia pirkti vienos noma, nudegę ant karšto, lietu
nepagerėjo, ir pramonėj ir pre- pardavimas, kada jie yra bran- galima spręsti kad būtinai tu
kokios kompanijos šėrų, bet viai turės pamato pusti ir ant
Atlas
Realty
Company
kyboj tebesitęsia apmirimas.
gus. Kiekvienas pirkimas atpi- rės pasitaisyti.
padalinti savo pinigus tarp šalto.
Real Estate—Loans & Insurance
Pastovesni šėrai yra tokie, kuVokietijoj. — Pramonė men-;gįmo laiku su tikslu parduoti
Kl. Jurgelionis.
Foreign Exchange &
keleto ar keliolikos parinktų
,yra rių kompanijų pelnas per eilę
Steamship Tickets
kai teveikia ir bedarbė pasidi-(po tūlo laiko brangiaus
I
jų kompanijų. Jeigu viena ku
4601 So. Hermitage Avenuo
derlius ketina būti spekuliacija, šitoj prasmėje spe- metų buvo geras ir išrodo, kad
dino. Javų
~
Savininkai: E. D. Witkowski, A. M.
ri kompanija duotų nuostolį,
Barčus,. J. P. Waitches.
kuliacija užsiima kiekvienas . yra užtikrintas ateityj. ,
geras.
tai kitų kompanijų pelnas
Phone: Boulevard 6080
Nereikia manyti, kad tos paItalijoj. — Nor3 Italijos pini pirklys, ir ištikrųjų, tuo gėrėstą nuostolį atsvertų.
gai, liros, nupuolę, bet valdžia nis jis yra pirklys, kuo geriaus čios kompanijos Šėrai visuomet
Vakar Chicagos rtiarketo kainos
3. Į spekuliativius šėrus ant tūlų dalykų buvo sekamos:
tikisi finansų pasitaisymo. Biz jis moka permatyti, kas ir ka-; priklauso prie tos pačios rųšies;
reikia dėti tik mažą dalį sa SVIESTAS. — Creamery 35 Vic
nio nupuolimas tebėra didelis. da geriaus supirkti, idant dau anaiptol, tie patįs tos pačios
alizuotas 35Va c., ladles 23 ir
centralizuotas
vo pinigų, o daugumą sudėti 24c.,
kompanijos šėrai vienais metais
Nors streikai sumažėjo, dabar giaus įsigijus pelno.
1kaina
____ retaileriatns ekstra stati- Pažinimui ligos ir gydymui
visokių ligų:
į pastovesnius šėrus. Jeigu nukės 38c., spaustas 40c.
vėl pasididino.
Kas turi baisią daugybę pi gali būti labai spekuliativiai,
1 KIAUŠINIAI. — švieži pirmieji
turi tūkstantį dolerių, kuriuos 27 ir 27%c., paprastai švieži 24 ir Vyrų, moterų ir kūdikių
Anglijoj. — Del anglių strei nigų, tas gali peržengti papra įeitais metais gali pavirsti tik
nori paleisti pinigų darymui, 25c., maišyti lotuose 25 ir 26 c., eks
Vedama štabo
ko, pramonė yra visiškai apmi stos spekuliacijos rubežius ir į pusiau-spekuliativiais, o po ke
tra sudėti .balto medžio dėžėsna 35
tai dėk į spekuliativius šėrus ir 36c., margiukai 20 ir 21c., purvi- WEST END HOSPITAL
rus. Bedarbė yra baisiai didelė. nieką paversti, bent trutnpam leto metų gali būti gan pasto
12058 W. Monroe St., šiaur
Prekyba su užrubežiu nupuolus. laikui, nuolatinius ekonominius viais šėrais — geru atsargiu ' nedaugiaus kaip šimtą dole nukai 21 ir 22c.
GYVA PAUKŠTIENA. — Kurkęs
rių, o devynis šimtus sudėk į 25 ir 30c., vištos 22c.. gaidžiai 12VU., rytinis kampas Hoyne Avė.
Toks, maždaug, yra turinys veiksnius, supirkdamas tą ar ki investmentu.
antys 24c., pavasariniai antukai 28c.,
Moderniškas būdas
įvairius pastovius šėrus.
Kas pradeda pirkti šėrus (no
Amerikos valdiškų pranešimų tą tavorą taip kad niekur kitur
žąsvs 12c., pavasariniai žąsiukai 18c.
ligos pažinimui.
4. Dalį savo pinigų laikyk NEGYVA PAUKŠTIENA. — Kur
apie dalykų stovį užrubežyj. jo nebegalima butų gauti. Taip rėdamas, kad jo pinigas dau
Talpinasi gerai įrengta
visiškai tikruose bonuose, ku kęs 25 ir 30c., vištos 22 ir 23c., gaid
Prie panašaus dalykų stovio ne turint savo rankose bent per giaus pinigo padarytų), tas tu
žiai
13
ir
14c.
rie neša maž-daug 5 ar 6 nuo ŠVIEŽIOS BULVĖS. — $4.00 ir r Laboratorija ir X—Ray.
galima laukti, kad padėtis greit keletą dienų ar savaičių visą ri gauti arba gerą sąžiningą ge
| Gydoma namie ir ligonbušimčius.
$4.15 statinė.
pasigerintų ir Amerikoj.
vienos rųšies tavorą, galima rai dalyką išmanantį mokytą ir
ŽALI
FRUKTAI.
—
Obuliai
(šįtyj.
jam nuskirti kadir dvigubai patyrusį patarėją, arba pats
♦
♦ ' ♦
Jeigu kas mokės prisilaikyti mečiai) $3.50 ii $4.50 bušelis, vyš- j Afrl'im lumilipri nnn 19 ilci
imties finansų mokslo ir sekti
nios $3.50 ir $4.00 16 kvortų dėžė, ’
KdSOien I1UO
IKI
Plieno kainos. — Pagal to, augštesnę kainą, ir trumpu lai bėgamąją statistiką, kompanijų ir gerai prisilaikys šitų keturių lemonai $9.50 ir $10.00 dėžė, oran- 7 Vili. Velk.
ar plieno kainos puola ar kįla, ku padvigubinti indėtą kapita atskaitas, ekonominius ir finan patarimų, tai vargiai galės ka- čiai $5.00 ir $5.25 dėžė, pyčės $2.00 ir
Veltui neturtingiems.
$2.50 bušelis, slyvos $1.75 ir $2.00
dažnai esti sprendžiama apie lą. Toks tavoro supirkimas ang sinius žurnalus, kredito kompa da-nors prakišti savo pinigus; dėžė.
Kalbama lietuviškai.
anaiptol, jo indėti pagal šitų pa
tai, ar visos kitos kainos puls liškai vadinasi “corner” — kam
nijų raportus, statistikos orga
tarimų pinigai į kokią dvejetą ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
ar kils. Šiame krizije plieno kai pas — arba suvarimas rinkos
nizacijų išvedimus ir brokerių metų bus dvigubai didesni, jei
nos nupuolė pirmiausia, gal būt, (marketo) į kampą, taip kad
literatūrą.
nedaugiaus. Pinigų negalima
dėl tam tikrų sąlygų kurios pa niekas nebeturėtų galimybės ap
siginti.
šitos
rųšies
spekuliacija
*
♦
*
padvigubinti į mėnesį ar antrą;
sidarė dėl karės, Vienok, toles(comering)
yra
prieinama
tik
Iš patyrimo daugelio geriaus kas tą sako, tai dažniausia esti
nis plieno kainų puolimas, gal
didžiausiems
kapitalistams,
ir
dalyką išmanančių žmonių čia humbugierius ar apgavikas. Bet
būt, bus rodykla kitokios medNėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau gąuturąčt laivakor
todėl
yra
laikoma
per
neteisin

tes
stačiai
i Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepoją. d’<ispornuropaduosime
keletą
sveikų
pinigai
galima
daugiaus
negu
žiagos kainos.
tus parūpiname kožnam. Musų yra didžiausia ir atsakančiausia
gą. Daugelyje vietų ji yra drau dymų apie šėrų pirkimą:
padvigubinti į porą ar trejetą
Su pereitos savaitės pąbaiga džiama įstatymais, nors faktinai
lietuvių Agentūra. Rašykite ar stačiai važiuokite pas mus, jei
norit turėti pigią ir malonią kelionę j Lietuvą-tėvynę. <. ....
metų — kada po blogų laikų at
didžiošios plieno kompanijos, o
1. šėrai reikia pirkti tada,
rods niekur nesti nubaudžiama.
LITHUANIAN TRAVEČ BUREAU,
eina geri.
taipgi ir nepriklausomosios kom
kada
laikai
esti
blogi,
kada
•
*
♦
♦
♦
136 E. 42nd St.,
New York, N. Y.
panijos, žymiai numušė plieno
viskas nupuolę, kada viskas
Amerikos lietuviai darbinin
kainas. Bethlehem Steel Kom Iš įvairių spekuliacijos rųšių
išrodo juoda, ir šėrų kainos kai tik-ką pradėjo spekuliuoti
panija, pavyzdžiui, numušė $5.00 Amerikos lietuviai paskutiniais
esti žemiausios, nes nebeat šėrais, ir tai ne iš savo suma
ant tono galvanizuotų pietų ii keliais metais užsiėmė (ar bu
neša pelno. Tie patįs šėrai nymo, bet prikalbinti įvairių šėvo prikalbinti užsiimti) pirkimų
$10.00 nuo tono cinos plėtų.
' /?
Su kainų numusimu, betgi, visokių kompanijų šėrų.
MONTREAL iki
Pirkimas ir pardavimas šėrų
sykiu eina ir algų numušimas.
HAMBURG, DANZIG ir ŪBAVO
Kompanijos ketina numušti al visuomet pas žmones skaitėsi
Per
gryna
spekuliacija,
ir
daugelis
gas 15 nuošimčių ir daugiaus.
Po šio plieno kainų numuši- tik vertimąsi Šerais ir tevadina
mo reiks laukti, kad nupuls spekuliacija. Tai, žinoma, nevi
šiek tiek kainos tų dalykų į ku sai teisinga, nes spekuliuoti ga
Iš daikto su Red Star ir Holland American Line
riuos įeina plienas kokiam-nors lima ne tik šėrais, bet ir visu
Vienintllfs tiesus kelias į Baltiko Fortus
S.
s. POLAND IŠPLAUKS RUGP. 10.
kuo. Tik gal, spekuliuojant šė
pavidale.
Piukiausis valgis, platus pasivaikščiojimas, publiškos poilsio sofos ir
rais, esti dažnai daugiaus pavo
♦
♦
*
rūkymui kambariai. Minkštos lovos, daugelis kambarių su dviem
jaus pražudyti visiškai savo inlovom.
Bankrutai. — Šiuo ir sekan
Platesnių
informacijų
ir kainų kreipkitės į
dėtus pinigus, tuo tarpu kad
čiu mėnesiu reikia laukti dides
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY.
Chicago: F. C. Brown, West. Pass. Agt., 14 North Dearborn St.
nio skaičiaus bankrutų. Dauge spekuliuojant, pavyzdžiui, ja
lis abejotinų kompanijų, su di vais, galįma didelių nuostolių
delėmis skolomis, pateks į resy- įsigyti, bet ant syk visų pini
gų nepražudyti.
verio rankas. Del šitos priežas
Spekuliacijoj tatai yra atskir
ties; patartina būti šykštesniais
su kreditu, bent iki šių metų si nas pavojaus laipsnis, rizikos
O DnOADWAY
NKW > <>Ht\ N A.
pabaigos. Atsargiausia bus par arba tikrumo ir netikrumo laip-.
Tiesi kelioni be persidimo KNew Yorko perLibavą
>
arba Hambarg—Eitkūnai
davinėti viską tiktai už gata snis. Jeigu pavojaus laipsnis
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
yra
didelis,
tai
galima
arba
di

l LIETUVĄ
vus pinigus.
iki Kauno $117.00.
delių pelnų įsigyti arba viską
Laivai iiplaaks kas 14 d. Dideli dvieją irfabą palto laivai iiplaaks
♦
♦
♦
S.S.LITUANIA LIEPOS 20 (
pražudyti. Taip rizikuodami
S. S. POLONIA Aug. 17
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Ant“ESTONIA” ........ AUG. 3 J
“
LĮTUĄNIA”
Ragp. 31
Gaisrai. — Del tų pačių prie žmonės pražudo pinigus ir kiti
vverpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
Visi laivei tari paikius kambariai trečio* klesoe keleiviams
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
žasčių, kurios pažymėtos vir net savo gerą vardą. Kiti vėl
Taipgi naujas pasaŽierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
K. W. KEMPF, Gen. VVestem Fasa. A gen t, 12Q JNT. La Šalie Stšaus, tai yra, dėl apskrito biz taip rizikuodami laimi turtus.
sutvarkome
Income Taksus veltui.
CHICAGO, ILL.
nio blogėjimo, ypač menkesnė
Pagal pavojaus arba rizikos
LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
se kompanijose, galima laukti, didumo, įvairių kompanijų šėrus
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite
kad šią vasarą ir rudenį bus galima padalinti į keletą rųšių:
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
daugiaus gaisrų negu papras
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.
(a) labai spekuliativiai Šėrai;
tai. Nors tai gali išrodyti kei
(b) spekuliativiai šėrai;
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
sta, bet.tai yra statistikos pa
(c) pusiau-spekuliativiai;
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
rodomas faktas, kad blogo biz
(d) pastovesni šėrai.
Jeigu
nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių PreKepėjai
:ybos
Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7Z)0 vienas, nes
nio laiku pasidaugina gaisrų
Prie labai spekuliativių šėrų
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-mos dienos.
skaičius — su vilčia gauti ap- reikia priskaityti beveik visų
Kievienas pardavėjas parduos Case & Martin’s
Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arbaz>noredami daugiau žinių
draudos pinigus. Tai nurodo naujai besitveriančių kompanijų
apie
laivakortes,'kreipkitės ypatiškai arbąjper laiškus Šiuo adresu:
pajus, jei tik pareikalausi jų.
žmonių sąžinės tamprumą, bet
Užsisakyk
Reikalaukite
matyt, kad ji jau tokia yra,
NAUDOTO IR NAUJO
Case & Martin’o
šiandien ant rytojaus.
ypač kada prispiria bėda.
LUMBERIO PIGIAI
Durims, langams, plaisteriui lente
Taigi patartina apsidrausti
414 Broadway, Boston 27, Mass.
les, stogui popiera.
nuo ugnies, ir apsidrausti už
CARR BROS WRECKING CO.,
tektinai visiems, kas nėra apsi
3003-39 So. Halsted St„
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius
Tel.:
Yards
1294.
draudęs.

Savaitine Biznio Apžvalga

Pastabos apie biznio
eiseną.

Marketo Kainos

KLINIKA.

Laivakortės Jau Atpigo
k

SCANADA JJMES1

LAIVAKORTES Į LIETUVA
PER KLAIPĖDA

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10

Lithuanian Sales Corporation

EEEKTRA

Tel. Yards 145

Prie dabartinės tvarkos kiek
vienas žmogus daugiaus ar ma-

A.SHUSHO
AKUŠERIU

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

A UKSINIAI
BONDSAI

Francis Kiboit & Co.

SPEKULIACIJA.

T. Pullman 5489

JOHN J. ZOLP,
Real Estate — Paskola — Insurance
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė.,
Chicago. »

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

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

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

Lithuanian Sales Corp

Lith. Sales Corp.

8249 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

Chlcago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
daliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS
Akle Efiaabaeja Dykai

Gyvenimas yra
ičias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
OphthaJmometeT. Yp stinga doma at
kreipiame i vai
kus. Val.t nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. karną. 47 84.
Talephone Yards 4817
Boulevard 6487 •

>^=DR. HERZMAN'^B
Iš RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniikas Ugas,
vyrų, moterų Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Talephonaii ■!
8??° arba 867
) Naktimis: Draxel
V 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo*
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 11d
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto Iki 1 vai. po pie«Telefonas Dreael 2880
V

Tel. Austin 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijoa ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St

Valandosi 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare iiskiriant nedildienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakaro,
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted 8t„
Kampas 18 ir Halsted St
0

■

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS S
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuiėraa
3203 So. Halsted St9 Chicago,
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
▼. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

------ DR.S.BTEŽIŠ-----GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt St. Phone Canal 6222.

Va

landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
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 Sto.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8825 So. Halsted St„ Chicago, HL

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS
Lietavis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Ave^ Roeelandtt
VaL 10 iki 12, 2 iki 4lf6i80
iki 8:80 vak.

Serfeda, Liepos 6 d., 1921 m.

/Daugelio aliejaus kompa
NAUJIENOS
nijų bosai Meksikoje yra
The Llthuanian Daily News Jungtinių Valstijų piliečiai.
Published Daily axcept Sunday by
krašto valdžia šoko
tha Lithuanian Newa Pub. C04 Ine. Šio
tiems ponams į pagelbą. >
Edltor P. Grigaiti!
Tai toks yra tas naujas
1739 SO HALSTED ST., Jungtinių Valstijų susikir
CHICAGO, ILLINOIS.
Telephona Roosevelt 85QQ

Subscription Katėsi
;
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outsido of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy.

timas su Meksika.

tvardą, kurios visų šalių socia
listai reikalauja iš buržuazijos
politiniams kaliniams. Dar ne
senai “Pravda” smulkmeniš
kai aprašė santykius tame ka
lėjime, kad išgarbinus bolševi
kų vyriausybos humaiungumą.
Užsienio bolševikų laikraščiai

jus, draugui, mėginti daryt įtakos į Maskvos diįktal orius.
Mes visi žinome, kiek jie pai
so tarptautinio prolctriato nuo
monės. Bet mes turime atlik
ti savo pareigą priešproletarinio socializmo kankinius Rusi
joje. Turite ją atlikti ir jus.

kuopos — pav., Binghamtono ir
tt. Detroitas mat yra “šiokia
tokia puskelė” — kad ir nevisai
teisinga, bet vistiek parankiau
sia. Kitos tokios vietos chica
giečiai nęsuranda. Jeigu ir bu
tų, tai ten kol kas L. S. S. kuo
pų nesiranda.

perspausdinti tij Proletarinio solidarumo parei
jos narių tapo suareštuota vi pasiskubino
soje Rusijoje iki 2000. Areštuo aprašymą, idant parodžius, kad ga liepia visiems politiniai ir

Chicagiečiai mano, kad drau

cinių darbininkų ir ūkininkų
minioms išreikšti savo teisėtus
protestus ir įstatyti savo judė
jimą į organizuotosios kovos
vėžes.
Per paskutinius tris mėne
sius vienų tiktai Rusijos Social
demokratų Darbininkų Parti

Jungtinių Valstijų vald
ja kiekvieną, apie kurį tiktai bolševikų vyriausybe nesanti profesiniai siiorganizuotiemžia žiuri į Meksiką, kaipo į yra žinoma, kad jisai turi par lororistinė. Jie tečiaus užty siems darbininkams ateiti pa
pasinaudojimo daiktą šio tijos nario knygelę, jeigu net lėjo tą faktą, kad tokia tvarka galboj! draugams Rusijoje, ku

krašto kapitalistams.' Ji ne jisai noru aktyvus. Tokiu pat gyvavo liktai viename iš šimtų
pripažįsta jai teisės tvarkyt į>udu yra areštuojami ir kitų Rusijos kalėjimų. Tuo-gi tar
Entered as Second Clasa Matter
pu neužilgio po to aprašymo
March 17th, 1914, at tha Post Office savo
vidujinius reikalus revoliucinių partijų nariai.
of Chicago, III., under tha act of
kaip geriausiai jai patinka. Kalėjimai kupini. Petrogra tilpusio ‘Pravdoje”, buvo duo
March 2nd, 1879.
do kalėjime, “Dom Predvari- tas įsakymas išsiųsti visus tris
Naujienos eina kasdien, i i skiriant
Bet
tas
nuolatinis
kišimąsi
nedėldienius. Leidžia Naujiena Ben
telnavo žakliučenija” kiekvie šimtus politįiiių kalinių iš Bu
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, į Meksikos reikalus lengvai
noje pavienių kameroje yra tyrkų kalėjimo.
III. — Telefonas: Roosevelt 8600.
gali įtraukti šitas dvi valsty prigrūsta po 7 kalinius. Sąly Balandžio 25 dieną į kalėji
bes į karą.
gos kalėjimuose kaip pagal ap mą įsilaužė keletas šimtų ap
Uisisakomojf Kaina:
Chicagoje — paltu:
siėjimo žiaurumą, taip ir pagal ginkluotų nuo kojų iki galvos
Metams----------- —.......-...... $8.00
nehygieningumą, yra daug ar poticistų ir būrys kareivių. Jie
Pusei metu ___ ____________ 4.50
Trims mėnesiams -............... ,
2.25
šesnės, negu būdavo prie ca įpiMžadino miegojusius kalimus
Dviem minėdama
, 1.75
liepė jiems rengtis ir eiti. Ma
Vienam mėnesiui
- , t , , 1.00
Per kelias paskutines sa ro.Vartpjanui ir moralinis kan ir
nydami, kad jų laukia kas nors
Chicagoje — per netiotojusi
vaites
amerikiečiams
tenka
Viena kopija
_ _______ 03
kinimas. Drg. F. I. Dan, vie bloga (anarchistai bijojo maši
Savaitei-----,
. 18 dažnai girdėt apie reakciją,
nas seniausiųjų ir labiausiai už ninių kanuolių), kaliniai reika
Mėnesiui
75
siaučiančią Lietuvoje. Vie sitarnavusių) ų social-dcmok ra lavo paaiškinimo ir vyriausybės
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paltui
nas aršiausiųjų tos reakci tinio proletariato vadų, buvo įsakymo raštu. Ažuot išpil
Metams................................
$7.00
Mižadintas 3 valandą nakties džius tuos reikalavimus, ap
Pusei metu________________ - 4.00 jos apsireiškimų yra muši
ėmė pulti
Trims mėnesiams ______ ,, , 2.00 mas ir kankinimas politinių Petrogrado kalėjime ir išves ginkluotieji vyrai
Dviem mėnesiams ____ .
1.60
tas neva sušaudymui. Ištiesų, kiekvieną kalinį, mušti juos
Vienam mėnesiui
.75 kalinių.
jį nuvedė į pagarsėjusios cariz šautuvų drūtgaliais ir vilkti
Lietuvon ir kitur užsianiuosei
Bet, deja, Lietuva turi mo laikais Petro ir Povylo tvir vienmarškinius į kiemą. Mote
(Atpiginta)
Metams---------------------------------$8.00 “laimę” būti ne viena tokia tovės rūsį. Taip pat buvo pa rys, tarpe kurių buvo nemaža
Pusei metų............
4.50
sielgta ir su kitais Zinovjevo sergančių, pusplikes tempė už
Trims mėnesiams_____________ 2.25 valstybė, kur politiniai kali
imtiniais. Jų žmonos per ke plaukų laiptais žemyn, taip pat
Pinigus reikia siųsti palte Monėy
niai
yra
mušami
ir
kankina

Orderiu, kartu su užsakymu.
letą dienų nežinojo, kur pasi mušdami šautuvais. Tuo bildu
mi kalėjimuose; sovietinė dėjo jų vyrai, o kalėjimo vy 300 socialdemokratų, dešiniųjų
Rusija stengiasi neatsilikti riausybė tvirtino joms, kad pa ir kairiųjų social-revoliucianienuo jos šituo žvilgsniu. Kar gal visa ką išrodą, jogei jie rių ir anarchistų buvo išgaben
ta į geležinkelio stotį, iš kur
tais' komunistinė valdžia sa jau esą sušaudyti.
vo žiaurumu net pralenkia Kitiems kaliniams yra siū juos išsiuntinėjo į tamsiausius
loma laisvė tąja sąlyga, kad jie ir purviniausius provinsijos ka
buožių
”
valdžią.
(Žiur.
Ab“
Amerikos Jungtinių Val
pasirašytų po padiktuotais “pri lėjimus, kur, išsklaidyti ir at
ramovič
’
o
h*
Martovo
atsi

stijų vyriausybė pasiuntė
sipažinimais” nesamuose są-< skirti nuo savo giminių, jie
du karo laivu linkui Meksi šaukimą).
moksluose.
visiškai patampa budelių sa
kos kranto tuo tikslu, kad Darbininkai privalo kovot Kai kuriose vielose (Odessa) vivaliavimo aukomis.
apsaugojus Meksikoje ame prieš despotizmą, nežiūrint pirm areštų paskleidžiama su- Tokia yra dabartine bolše
i’abrik 110 tos
proklamacijos, vikiškos vyriausybės imtinių
rikiečių reikalus.
ar jisai ateina iš dešinės, ar šaukiančios prie sukilimo ir ne padėtis, ir visa kas verčia ma
va pasirašytos socialistinių or nyti, kad tai yra tiktai pradžia.
Pranešimai iš Washingto- iš kairės pusės.
ganizacijų. kitos sufalsifikuo Savo straipsniuose Leninas
no sako, kad amerikiečių
tos proklamacijos yra vaisius skelbia “negailestingą” socia
reikalams grūmojąs pavo
darbo Nepaprastosios Komisi listų ir anarchistų persekioji
jus iš pusės bedarbių, kurių
jos, bolševikiškos policijos or mą. Nežiūrint Petrapdlio pro
skaičius žymiai padidėjęs
gano.
letariato protestų, šimtai yra
paskutiniu laiku Meksikos
Pąąiba,išėtinose sąlygose, kUt .sušaudomi - . Kronštadto . juri
apskrityje Tampico, kur už
riose tenka būti kaliniams, jie ninkai, kuriuos provokacija bu
dažnai apserga ir numiršta. vo įtraukusi į ginkluotą suki
sienio kapitalistų kontro
Rusijos
Socialdemokratų Pavyzdžiui, senas socialdemo
limą. Tokiu pat, kaip ir pirliuojamos aliejaus kompani Darbininkų Partijos užsienio
jos atleidusios daugybes delegacija išleido sekamą at kratų kovotojas Boris Baturs- miaus, žiaurumu yra slopina
darbininkų. Bet ištiesų da sišaukimą į viso pasaulio socia- kž numirė nuo dėmėtosios šil mi nepasiliaujantys desperadij-*
tinės, kurią jisai gavo kalėjime
patekusiųjų
ūkininkų
lykai tenai stovi truputį ki istus dėl sumušimo kalinių ir negalėjo prisišaukti gydyto jon
maištai.
|
jolševikiškos Rusijos kalėjime. jo pagelbos. Sunkiai sergąs
taip.
Nutaręs likviduot stovo koTeroras vėl siaučia sovietinė džiova drg. Karavkin nebuvo
munstinę politiką ir mėginda
Meksikos kongresas nese je Rusijoje:
paleistas iš kalėjimo ir numirė. mas išlaikyt savo rankose val
nai uždėjo gana augštus mui Darbininkų ir ūkininkų mi Desperacijon įpuolusieji ka
stambidįs nusileidimais
tus ant aliejaus, kuris yra nios, tolyn vis labinus netekda- liniai kelia protestus, paskelb džią
užsienio ir Rusijos kapitalis
išgabenamas į svetimus mos (pasitikėjimo bolševikų dami bado streikus. Nuo šito tams, Leninas susitinka! su opo
kraštus. Aliejaus kompani diktatūra, reikalauju laisvų rin kio badavimo, kuris tęsėsi 16 zicija savo partijos nariuose,
jos, kurių bizniui tie muitai kimų j sovietus, sovietų kon dienų, numirė Maskvoje social- kurie dar vis tebetiki lį ūmaus
komunizmo utopiją, ir kad su
kenkiia, nutarė, kad parod troles ant valdžios, žodžiu, į- revoliucionierius Tarabukin.

Teroras Rusijoje.

aiJ. rjpgy lMLM 11- ■ J BM . _M
Nauji kivirčiai
su Meksika.
1

i

Visoms Socialisto Parti
joms ir profesinėms
organizacijoms.

žius savo nepasitenkinimą,
tuojaus sustabdyt darbą ir
paleist darbininkus. Bet
šitoks kompanijų pasielgi
mas nepatiko Meksikos val
džiai, ir ji liepė kompani
joms duoti darbininkams
atlyginimą už tai, kad jos
išmetė juos taip staigiai iš
darbo.

vykinimo tos sovietines konsti-

tucijos, kuri per visus trejus
melus nuo jos paskelbimo nė
vieną dieną nebuvo pildomaSlopindama kiekvieną, kad ir
ramiausią, minių pasijudinimą,
bolševikų vyriausybė pradėjo
nuožmų žygį prieš social-demoikratus, social-rcvoliucionie-,
rius ir anarchistus, t. y. prieš
tas organizuotąsias politines
jięgas, kurios padeda revoliu

ST. PŠ1BISEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
I

■
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— To aš jiems nepasakysiu.
— Tu loši su jais komediją? — užklausė
Gordonas paniekinančiai.
— Taip... todėl kad jie tokia pat banda, ke
ikią tu čia sujudinai. Kol kas jie man reikalingi.
—...Kol kas. Galbuti žmonės greitai gaus
gyvasties griovimo skonį, ir tuomet jau nereiks
piešti prieš juos paveikslus geresnės ateities.
— Gali būt...
Gordopas užsimąstė. _
*
1
— Taip, taip, greičiausiai tavo teisybė, stai
ga jisai prabilo. — Tiktai kol kas... Galbūt atei
nantį metą męs galėsime padaryti viską be jų pa
gelbos? Tu, kunigas, Gartmanas ir aš...
— Gartmanas nepaprastas žmogus; Po iždo
išplėšimo jisai su didžiausiu ramumu ginčijosi su

rie, krinta, kaipo bolševikų te

roro aukos.
Mes kviečiame visais partines
ir profesines organizacijas pa
gal išgalę teikti pašalpos so
cialistams, kurie kenčia bolše
vikų kalėjimuose, ir jų šeimy
noms.
>•
Šitie visoje Europoje su
rinktieji darbininkų skatikai te
gul bus pasmerkimas tiems,
kurie kankina Rusijos proleta
riato atstovus.
Tegul laike iškilmių trečiojo
suvažiavimo Trečiojo Interna
cionalo — šito naujo jėzuitų
ordeno, skledžiančio ištvirkimą
pasaulio proletariato— Rusijos
prolletarai^sociaiistai
patliria,
kad jų broliai Europoje atsi
liepė į liūdnas žinias apie bol
ševikų tvarkos baisenybes!
Rusij os
Socialdemokratų
Darbininkų Partijos užsienio
delegacija prašo siųsti visas au
kas, skiriamas kaliniams bol
ševikiškoje Rusijoje ir jų šei
mynoms, šiuo adresu: “Sočialističeskij
Vestnik”, Berlin,
Breitcstr. 8—9.
Berlinas, gegužės 28 d. 1921.
R. Abromovič. L. Martov.

L. S. Sąjungoje
L. S. S. VIII RAJONO CENTR.
KOMITETO POSĖDIS.
Chicag iečiai mano, kad busimąjį
mušt) organizacijos suvažiavimą
reikėtų laikyt Detroite.
'I

"

gai nevvyorkiečiai ir bostonie
čiai delei to nerugos: suvažiavi
mas šaukti reikalinga, bet kartu
reikalinga ir tai, kad jis įvyktų
toj vietoj, Kur tuo tarpu yra pa
rankiausia: kur jisai padarytų
juomažiau išlaidų ir kur butų
atstovaujama juodidesnis skai
čius kuopų. Tokia vieta tuo
tarpu yra lik Detroitas.
Suprantama, tai yra tik siū
lymas. Kaip galų gale susidės,
dar pamatysime. Vis dėlto, man
rodos, kad chicagiečių siūlymas
yra geras.
Beje, liepos 10 dieną Jefferson miške įvyks Aštunto Rajo
no išvažiavimas. Bus suruošta
tinkamas programas ir tt. Mu
sų organizacijos nariai ir prita
rėjai tegu įsidomėja ir liepos 10
nuvažiuoja į Jefferson mišką.
— Chicagietis.

L.S.S. Reikalai
Atpuolęs siūlymas.
Kovo 20 dieną buvo paskelbta
L. S. S. 19 kuopos, Brooklyne,
N. Y., siūlymas, kad reikia at
šaukti tą pasargą, kuri yra mu
sų organizacijos konstitucijoje
(Straipsny, kuris kalba apie Li
teratūras Komiteto pareigas)
ir kuri reikalauja, kad: “Priva
tiniai knygų leidėjai ir ne Są
jungos laikraščių redaktoriai ne
gali būti Lit. Kortiitete na
riais”. ,
šiuo pranešu, kad tas L. S.
S. 19-tos kuopos siūlymas nega
vo parėmimo reikiamo skai
čiaus kuopų ir todėl atpuola.
St. Strazdas,
L. S. S. Pild. Kom. sekr.

tų laikyti Detroito mieste, Mi- P. Miller’iui (1630 N. Robey St.,
chigan valstijoje. Tai dėlto, kad Chicago, 111).

Draugai, prašau visa tai įsi
Detroite
mažiaus domėti ir jokiais musų organiza

Šitos baisenybes pasiekė augš- silpninus jų protestus įr atgai išlaidų pasidarys, negu kad lai cijos reikalais neberašyti buvu

čiausio laipsnio balandžio mė
nesio 25 dieną šių metų, kuo
met pagal ccntralinės vyriau
sybes paliepimą Maskvos po
licija žvėriškai sumušė 300 so
cialistų ir anarchistų Butyrkų
kalėjime, surinktų iš visų kam
pų Rusijos.
Tame kalėjime politiniai ka
liniai atkaklia kova buvo iško
voję lą pakenčiamą laisvą

vinus jų ištikimybę vyriausy
bei, jisai pataikauja jų' teroristiniems instinktams ir' siundo
juos ant socialistų. T|uo bildu
Leninas nukreipia Ibolšcvi'kiškų minių domę nuo stavo po
litikos oportunizjno.
Tokie yra jėzuitiški motyvai
dabartinių represijų.
Keldama juos aikštėm, Rusi
jos socialdemokratija neragina

kant jį New Yorke ar Bostone,
kurie miestai buvo nominuota
praeitame (X) musų organiza
cijos suvažiavime. O ir pasek
mės butų geresnes: laikant su
važiavimą Detroite — jame ga
lėtų dalyvauti kone visos Chicagos ir aplinkinių miestelių
kuopos. Beto, savo atstovų ga
lėtų pasiųsti ir kai kurios vaka
rinės dalies New Yorko valst.

Ostapu apie Bakuniną ir šopenhaurį. He, he...
— Kur ligonė?
Abudu jiedu pesimistai, bet Šopenhauris nenori
Gordonas atidarė duris į savo miegamąjį
aukauti gyvastim. Bakuninas nori griauti viską kambarį ir sugrįžo į kambarį. Buvo taip nuilsęs,
be gailesčio. Gartmanas stebėtinai ramus... Na, kad vos pastovėjo ant kojų^
likis sveikas. Pas Filippi, ir taip toliau...
Gerai, kad taip atsitiko, —■ jisai sumur
mėjo. — O ne; tai susikrimtimai, iššaukti isto
Jiedu pasibučiavo.
rija su kanarėle, nebūtų praėję be pėdsako.
Gordonas krustelėjo. Privažiavo rogės.
Ir vėl pajuto tokį patį, kaip kad vakar, nepai
— Tu turi tą padaryti! — tarė Botko šiurkš ma nei savęs nei nieko kita, kas aplink dedasi.
čiu, paliepiančiu balsu.
Užpakalyj jo, kur tai gilumoj, ugnis vijo
— Gerai.
miestą.
1
Botko dingo.
Jeigu kas nors butų jo užklausęs: Ar tu
Gordonas išėjo pasitikti Mizerskį.
tatai padarei? jisai neabejodamas butų atsakęs:
Nustebėjęs patėmijo, kad kartu su juo atva taip.
žiavo ir Helė.
Taip, taip, tūkstantį kartų taip.
— Helė būtinai užsispyrė važiuoti su manim,
Jisai įsivaizdino sau! tą išdidesnių, galin
— tarė Mizerskis, — ji nori pažiūrėti Polę. Be gesniu.
lo ji, iš dalies, taipgi gydytojas. Bet kokiu budu
Dabar jam viskas mzgrjso.
pateko čionai toji vargšė mergaitė?
Jisai tikėjosi, kad galėsiąs pasotinti savo
Gordonas trumpai papasakojo. Vos pats ga
neapykantą, o pajuto tilį pasibjaurėjimą. Kaip
lėjo suprasti ką šneka.
menka, kaip purvina ta s viskas. Truputis ug
Staiga patėmijo, kad Helė žiuri į jį verian
nies; truputis pinigų. To neužteks net parengi
čiu, klausiančiu žvilgsniu.
mui pritinkančio streiko.;
— Aš labai jums dėkingas, panele Hele, kad
jus atvažiavote...
0 žmonės- — tartu:m bepročiai gyvuliai, be
protystės ir baimės apimti! Jisai atsiminė jų
Ji užsigrįžo.

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

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

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

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Panedelio vakare, birželio 27,
Naujienų name įvyko L. S. S.
Centralinio Komiteto posėdis.
L. S. S. kuopoms žinotina.
Be kita prisiminta ir apie bu
simąjį musų organizacijos su
šiuo visom musų organizasivažiavimą.
jos kuopom dar kartą pranešu,
Aštunto Rajono komitetas L. kad visus savo siulymus-įnešiS. S. Pildomojo Komiteto tari mus referendumui jos siųstų
niui, kuriuo šaukiama L. S. S. mano vardu ir adresu (1739 So.
XItasai suvažiavimas, pritaria. Halsted St., Chicago, 111.). Be
Kaip vienu balsu nutarta ragin to, visais musų organizacijos
ti vietos kuopas, kad jos prie to reikalais, kurie nėra surišti su
suvažiavimo rengtųsi. Beto L. narių mokesniais, taipjau reikia
S. S. VIII Rajono Centr. Komi rašyti man. Siunčiant narių mo
teto manymu, busimąjį musų kesnius ir reikalaujant tų mo
organizacijos suvažiavimą reikė kesnių blankų, reikia rašyt d.
laikant suvažiavimą
musų organizacijai

AR MANAI APIE NAMUS?

siam sekretoriui-vertėjui, dr. M.
Jurgelionienei, nes tuo bereika
lingai trukdysis musų organi
zacijos darbas. — St Strazdas.

Laimėjo steriką.
Porstmouth, N. II. — Trijų
vietos laikraščių darbininkaikompozitoriai laimėjo savo kovą.
Po ilgo spyrimosi samdytojai
sutiko padidinti savo darbinin
kams algas — 10 nuoš.

šauksmus, staugimą, procesijas, betikslį laksty
mą tai šian, tai ten.
— Juokinga!
Bet dabar jisai turi veikti toliau, kad atlikti
savo milžinišką darbą.
Ilgai ilgai jis žiurėjo pro langą, laukdamas
aušros.
Taip... švito. Artinosi juokinga, banalirrė
diena su savo gyvasties troškimu.
įėjo gydytojas.
— Vargšės dalykai visiškai blogi...
Nusimazgojo rankas.
Gordonas tyliai į jį žiurėjo.
— Ką jus manote apie tą baisų gaisrą?
Truputis ugnies! ■— Gordonas ištarė tą vi
siškai be nuovokos.
Mizerskis dirstelėjo į jį atydžiai.
— Man rodosi, kad jus taipgi nevisiškai svei
ki. Jus karštligė krečia...
Gordonui pasidarė nesmagu, kad senis žiuri
į jį taip atydžiai.
— Jus jau matote manyje savo busimą pa
cientą. Na, tai dar ne taip greitai atsitiks...
jisai stengėsi nusišypsoti, bet buvo taip nuvargęs,
kad net veido krustelėjimas suteikė jam skausmą.

(Bus daugiau)

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLĘS MESKIS

' Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headąuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
139 N. Clark St.
Tol. Boulevard 5788.

Paliulis Cafe
Augštos Klesos
Valgykla

3200 S. Halsted str.
veikiausias valgis — lietu
viškas ir amerikoniškas
—su namų, o ne su restauranto, skoniu.
čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai,
bankieriai, dailininkai, inte. ligentiški biznieriai, veikėjai
ir šiaip inteligentiški žmo
nės.

S

Valgykla susideda iš kelių
kambarių. Galima turėt privatiškus .stalus ir kambarius.
Atmosfera linksma, drau
giška ir dailė moterims ir vy
rams.
Kainos žemos.
Pavalgykite čia sykį ir ne
norėsite valgyt niekur kitur.

' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashinąton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Tetephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
k/

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, III.

Waukegano
■■ ■ ■ ■
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGl
savo giminėms LIETUVOJ,
kreipkitės į J. E. Bruže^i
čiaus aptieką:
v.
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

Sėreda, Liepos 6 d., 1921 m.

Trys juodveidžiai norėjo iš
vogti Lake View paštų, prie
Behnont ir Ilerudon avės., už
vakar naktį. Praeinantis pro
paštų pamatę žmones viduje,
norėjo įeiti vidun. Tuomet va
gys iššoko pro langų ir ėmė bė
gti. Vienas jų nešino pašto
krepdį, laiškų pridėtų.
Tuom
DVIEJŲ PIKNIKŲ
tarpu susidūrė su detektivu ir
ĮSPŪDŽIAI.
tapo aretuotas.
Ji|s pasisakė
Kadangi nedėlioj oras buvo esųs George Jackson, bet atsi
labai šiltas, tai mieste negi kep sakė įvardinti savo sėbrus.
si. Nusitariau išvažiuoti
j
laukus ir pasišvaistyti tarp ža
Carl Wanderer rastas sveiku
liuojančių medelių, tarp lauki protu ir bus pakartas liepos 29
nių žolynėlių ir n tupinti viena d. Jis tų išgirdęs pareiškė, jog
ki tų dailių svajonę po mėlyna jis to ir laukęs. Bet norėdamas
dangaus vėliava...
prirodyti, kad jis esųs nesveiko
Atsidūrę piknikų apiolinkėj,
proto, tik norėjęs prailginti sa
ryžausi ir atlankyti jų bent du.
vo gyvenimų. Jis yra nuteistas
Ir atlankiau. Vienas buvo Unipakorimui už nužudymų savo
versal State Bank kitas Šv. Jur
pačios ir tūlo
“bevardžio”,
gio parapijom;.
Pirmamjam kurį jis užėjo savo namuose ir
dailesnė publika. Dainuoja p.
nužudė kartu su savo pačia.
Ona Pocienė, dainuoja K. Sarpalius, jiems gi pritaria žioge
Tris piknikai! važiuojančius
liai, kurie kasdien traukia savo
užvakar gatvekaris sužeidė prie
sutartinę ant plataus, gamtos
Websler ir Southport avės. Su
kaišytų pagrindų — scenerijų.
žeistieji yra Mrs. Evelyn Bair,
Malonų darė įspūdį!
37 metų amžiaus, ir Albert
Pakliuvus į šv. Jurgio para
Bali, 4 metų amžiaus, 1773
pijos piknikų gavau kitoniška
Clybourn avė.
įspūdį. Tai piknikas kito pašau
lio žmonių. Daugelis nusilesę
Augusi Gebhardt
ketvirtų
snaudžia kur ant suolo, kai neLiepos iškėlė .vokiečių vėliavų
žmogusį ir galbūt vis niunšaikartu siu Amerikos. Jo'seph Zlonų sapnuoja.
towski, 2043 Carver, sukurstė
Kitoj vietoj pulkas Jurgiuos
gaujų vaikėzų užpulti tų vokie
kūmučių be sustojimo monoto
tį. Tik policija pribuvus pada
ninis balsais dainuoja, bet ge
’
daus pasakius rėkia klykia. Vi rė tvarkų.
sas Jurgiuos piknikas primena
Bent iš dviejų šimtų susidė
Alvito atlaidus, ir parodo, kaip
musų bažnytiniai žmonės visai jus gauja užvakar norėjo už
nepažįsta, kas tai yra išauklėji mušt James Daley, 1762 North
mas. Bet štai iš kažin kur atsi Halsted gat., bet policistas su
rado Jurgių piknike komuniste spėjo jį apginti. Gauja buvo ant
su nukirptais plaukais, apsikro jo įniršus už tai, kad jo' auto
>iis Įvairia komunistų literatū mobilis užgavo John Horftis,
ra. Ak tu sviete viornas! suju 1026 So. Halsted st.
do visas piknikas — tarsi Jėzui
Dviejų melų vaikutis, Euge
į Jeruzolimų įjojus sudrebėjo
visas miestas, arba skruzdės ne Grosch, 817 Addison gat.,
vandeniu užpiltos. Du viernie- iškrito pro langų nuo trečių lu
ji kad jau griebė tų komunistę bų, bet neužsimušė nei kaulus
bematant sudraskė jos “Vilnį”, susilaužė. Mat jis krito kartu
atėmė knygutes, kurias buvo su lango sieteliu, kuris prilaikė
atsinešus parduoti, ir tt. Nega jį nuo smarkaus puolimo.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Perkelkit Savo Taupymo
Accounta į ši Tvirtą
Valstijini Banką
29 metai tų pačių žmonių pasekmin
gai vedamas.

3% MOKA UŽ TAUPYMĄ

Perviršis virš $5,000,000.00
6% Pirmo mortgečio

Auksiniai Bondsai
Pardavimui

Schiffm State Bank
Roosevelt Road, arti Halsted St.

Atdara utarninke ir subatoj iki 8 vai. vak.
Nedėlioj iki 12 pietų.

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visp geresniijjŲ linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
C5> NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
<
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
. .v
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
. .
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
.____________________ *"T--------------- -—Į

Chicago
-------------- -------
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Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
SpeciatanuiD: Motery ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE£ AVĖ.

CHICAGO.

-------—u------------

na to. minėti du vyrai ome tenl
pti mergaitę pa-s

policinių,

o

kili piknikininkai, lyg debesis,
ūžia paskui.
Reginys buvo šlykštus, nes
grąsirtt merginai “duoti į snu
kį” plėšyt jos laikraščius, dra
skyti, tarsi žydai nuo Išganyto
jo ru’bus — tai jau tik!
Visa
tai parodo, kokius nuodus ku
nigai žmonėms į smegenis pila,
kad palaikius
juos tamsiais,
nieko neprotaujančiais, o tik
kunigų
klausančiais sutvėri
maisSako, kad kai kuriems parū
pi jonams paklausus: “Kas čia
susimušė”kunigas, su šypsą
ant veido, ramino juos: “Ne
susimušė, tik iš komunistėlės
laikraščius atėmė.”
(leda jums, tamsybės apuo
kai !
— Atomas.
VYČIŲ SEIMAS.

Vakar
Chicagoj prasidėjo
Lietuvos Vyčių — Amerikos lie
tuvių katalikų jaunimo organi
zacijos — devintasis seimas.
Posėdžiai laikomi La Šalie otely. Kadangi Lietuvos Vyčiams
vadovauja, ir visom keturiom
stengiasi vadovauti kunigai, lai
ir seime jų irgi netrūksta.
Del priežasties Seimo, šian
die vakare Aryan Grotto Tem
ple bus statoma operete “Korneviliai Varpai,” p. Onai Pocie
nei dalyvaujant vyriausioj ro
lėj.
Charles F. Simpsonų, 310 S.
Kilbourn avė., užvakar užmu
šė, kuomet jo automobilis apsi
vertė-

Nežinomų moterį užmušė
taxi eab. Moteris yra apie dvi
dešimts dviejų

metų

amžiaus.

Dr. Samuel Solomon, namo
savininkas, 1512 La Šalie gat.,
ir jo i|b()mininkas, Micbael
Handlo\v/užvakar susibarė dėl
ištempimo virvės baltinių pas
vėrimui. Daktaras, sako, šovė
į savo nuomininkų. Už tai jis
suareštuotas.

t

. .1’ansey, 4

įlietų

am

žiaus, 810 Comelia avė., iškrito

pro langų nuo trečių lubų ir
užsimušė. Jis persiskele galvų
duodamas į cimentų.
Mokinys nusižudė.

Visiems, kurie atidėliojo savo
kelionę Lietuvon, baimindamiesi
painaus kelio, blogo laivo, keb
lumų su pasportais, “Lenkų Ko
ridorių”, ar pervažiavimo per
Vokietijų, šiuomi paskelbiame,
kad RUGPJŪČIO (AUGUST) 4
dieną, 1921 m., laivu MOUNT
CLAY mes siunčiame su dideliu
keleivių buriu specialį palydovą
VYTAUTĄ ŠAUKLĮ, kuris pil
nai aprūpins visus keleivių rei
kalus pradedant atvykimu į
New Yorką ir baigiant Lietuvos
gelžkeliu. Jis pasirūpins patikįmu keleivių stotyse, parengimu
nakvynės, nugabenimu bagažo,
išgavimu kvito už Income Tax;
jis pasodins keleivius laivan ir
pats važiuos drauge su jais iki
kelionės galo; jis perveš kelei
vius per Vokietiją apsilenkiant
“Lenkų Koridorių” ir bus nuo
lat su keleiviais, taip kad kiek
viename žingsnyje keleiviai ga
lės jo pagalba ir patarnavimais
naudotis.
Laivas, kuriuomi Vytautas
šauklis lydės musų keleivius,
vadinasi MOUNT CLAY. Jisai
buvo pastatytas karei, kaipo
greitas skraiduolis (Cruiser),
bet dabar tasai laivas perdirb
tas keleivių važioj imui sulig
Amerikietiško plano, kaip ir ge
ležinkelio vagonuose; jame nė
ra nei pirmos, nei antros kla
sės, tik visiems keleiviams įtai
syti lygiai puikus ir parankus
kambariai sulig paskiausių dai
lės sveikumo ir švaros reikala
vimų, taip kad visi be išimties
keleiviai turi pirmos klasės pa
togumus. Visi laivo deniai ir
pasilinksminimo kambariai pa
vesti keleiviams be skirtumo.
Mat, greta gero ir sveiko mai
sto šiame greitame ir gražiame
laive viskas įtaisyta taip, kad
keleiviai turėtų kolinksmiausią
įr komaloniausią kelionę. Laivas
plaukia iš Nėw Yorko stačiai į
Hamburgą, be jokių stovinejimų pakeliu j.
Laivakortė iš New Yorko į
Hamburgą tik $125.
Vaikams nuo 1

ilci

1O

uni

tų po $62.50.
War Tax $5 už kiek
vieną keleivį.
Kūdikiams iki 1 metų $5.50
(War Tax nereik).

Norėdami prisijungti prie, šio
Slavo Srepel, ateivis jaunas
mokinys, užvakar nusišovė sa musų keleivių būrio, tuoj atsių
vo tetos, Zlola Brankiai na skite pinigus laivakortes apmo
kėjimui, pažymėdami kiekvieno
muose, prie Woodlawn avė.
----------------- 1______
keleivio vardą, pavardę ir me
Mrs. Sada
Gaventa, 4363 tus. Nesi vėluokite, nes gal pri
Kenmore avė., nežinia dėl ko stigti vietų laive.
kios priežasties staigu pasimi
Važiuodami New Yorkan rei
rė. Jos namuose rasta svaigi kalaukite bilietų į vieną iš šių
nančių gėrimų, bet gi nemano stočių: PENNSYLVANIA STAma, kad nuo tų ji butų turėjus TION, 32nd street ir 8 Avė. (vi
numirti.
sai netoli nuo BALTIC STATES
Šių savaitę bus pradėta di BANK), GRAND CENTRAL
dinti miesto vandens varomos DEPOT, ar, kurie važiuojate
vietos. Tam paskirta du mi- per Jersey City, 23rd STREET
lionai dolerių. Sako, kad Chi- FERRY. čia musų pasiuntiniai
caga sunaudoja
ar išaikvoja jus pasitiks ir atves Bankan.
daugiau vandens
negu bile Nebus skirtumo, jei atvyksite
koks kitas Amerikos miestas. ir į kitas stotis, tik liepkite, kad
pašauktų mus telefonu WATJonas Jowiasl, 17 E. 61 gat., KINS 2142, o mes tuoj atsiųsi
užvakar staigu pasimirė gatvė me žmogų. Jei atvažiuotumėte
je. Manoma, kad tos staigios naktį, kuomet musų Bankas už
mirties priežastis buvo karštis. darytas, tai nuvykite į vieną šių
John Fifer, 4439
Clifton dviejų hotelių: HOTEL MERLE
Park avė., dešimt metų am 8 Avė. ir 28rd Str. (Phone Chelžiaus vaikų, užvakar nušovė jo sea 5319) ar TRAVELER’S
HOTEL, 9th Avė. ir 23rd Str.,
draugas jiems bežeidžiant.
(Phone Watkins 4407). Ten
Daktaras Wallace Calvin Alr- gausite pigią nakvynę ir bus
bott užvakar pasimirė savo na visai netoli ateit į musų Banką.
Bagažus paduokite į tą patį
muose, prie 4605 N. Hermilagc
avc. Jisai yra įsteigėjas Abbott traukinį, kuriuo važiuosite New
laboratorijos ir parašęs koletų- Yorkan; nemainykite bagažo če
knygų apie žmogaus sveikatų kių ir nesirūpinkite bagažais iki
atvyksite į musų Banką. Gavę
bei medikalius dalykus.
»■—.
inii.iiiiijiiii uiimri jūsų čekius, bagažą aprūpinsi
me mes iki kelionės galo. Jei
turėtumėt ekstra didelį bagažą,
Cicero Lietuvių Namų Savininkų tai pasiųskite mums apmokėtą
Sąjungos susirinkimas įvyks liepos 6 per ekspresą kelioms dienoms
d., 7:30 v. v. J. Noffo svet., 1500 So.
49th Avė. Visi namų .savininkai kvie prieš išvažiavimą, kad spėtų į
čiami dalyvauti, ir kurie dar nėra na laiką ateit.
riais. įstoti Sąjungon. ■ / " ' - : a
Platesnius paaiškinimus su
— A. Bukimas. I
teikiame laiškais.

Pranešimai

Liet. Moterų Dr-j'os Apšvieta pus

metinis susirinkimas įvyks ketverge,
liepos 7 d., 7:30 v. v. Mark White
Parko svet., Halsted ir 30 gatvės.
Visos narės susirinkit laiku, nes
daug yra svarbių reikalų.
— Sekr. H. Buchinskienė. v
t

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Į LIETUVĄ SU PALYDOVU!

i BALTIC STATE BANK,
294 Eighth Avė., cor. 25th Str.,
New York, N, Y.
Telephone Watkins 2142
i

701 W. 31«t St.
Tel.: Yards 3654

Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avc.
AKU1ERKA

Baigusi Akuicrijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Petras Zabarauskas
t

Mirė liepos 8 d. kaip 2 valan
dą po pietų. Vėlionis buvo 31
metų amžiaus, paliko dideliam
nubudime moterį Grasildą, dvi
dukterį ir sūnų — viena duktė
8, kitą 6 metų, sūnūs 5 metų.
Lietuvoje paliko tėvus ir seserį.
Laidotuvės bus ketverge, lie
pos 7 d., kaip 10 vai. ryto, iš
namų 3245 Warren Avė.

Visus pažįstamus ir gimines
kviečiame atsilankyti ir tuo
suteikti paskutinį patarnavimą
musų mylimam vyrui ir tėvui.

(■■■■■■■■■■■■■■■B

DR. G. M. GLASER

Lieka nubudę,

Praktikuoja. 30 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterlikų Ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
vakare. Nedėbomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687
■IIIIIIIIKIIII

Motina, Dukterįs ir Sūnūs.

FRANCIS BALTRŪNAIčIUTfi — LINKUL.

Mirė liepos 4 d., 9 vai. ryto.
Gimusi lapkr. 22, 1902 Sheboygan, Wis. ir sulaukusi 19 me
tų amžiaus. Lavonas randasi
3524 So. Ix>we Avė.
Laidotuvės atsibus ketverge,
liepds 7 d., 9:00 vai. į šv. Jur
gio bažnyčią, o iš bažnyčios į
šv. Kazimiero kapines.
Paliko didžiausiame nubudi
me vyrą Williamą Linkui, tėvus
ir 2 brolius. Kviečiami giminės,
draugai ir pažįstami dalyvauti
laidotuvėse.
Nubudę vyras tėvai ir broliai.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas
People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

Į Telephone Yards 1532

:

Nekentčkit nuo

DR. J. KULIS

S

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j
I Gydo visokias ligas moterų, vai- į
|l kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 3
||
pančias, senas ir paslaptin
gi
gas vyrų ligas.
Tūkstančiai kentėjusių nuo raudo ■ 8259 So. Halsted St., Chicago. m
nosios gyslos (pilė) visoje šalyje sa IBBBBBBBBBBBBBBBBBVB

PILĖS

ko mums, kad Pixine Pilė Gyduolė
geriausiai padaryta, nei kita kokia. g B BB BBBBBBBBBBBIIBBg
Greitai gydo, lengvai ir visiškai išgy
Telephone Yards 5332 B
do seniausius bei didžiausius sirgi
mus. Nei gydytojaus išlaidos, nei
skausmas. Pi x i ne Pilė Gyduolė yra
pagaminta įžymaus gydytojo ir pa
sekmingai pats naudojo per daugiau
8107 So. Morgan SU
kaip 33 metus. Tai yra produktas,
Chicago, III.
kuris išmėgintas pertikrino savo ver ■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto J
tybe. Rašyk reikalaudamas tuojaus.
Ir nuo 5 iki 8 vakare.
Pats išmėgink, pats persitikrink kaip
kad kiti padarė, kad Pixine Pilę Gy
duolė yra vienintelė praŠalinimui rau
donosios gyslos ant visados. Jei nebusj
’ nekainuos,

i DR. M. STUPNICKI =

nes

pinigaus

Prisiųsk

greitai

sugrąžinsima.

Telephone Van

Buren 294

Kaz. 1189 Independence Blvd. Chica<«

$1.00 Money Orderiu už di
delę triubą Pixine Pilė Gyduolių. Bus
^pasiųsta tuojau čystame pakelyje.
The Pixine Co. Ine., 57G7 Paw Avė., RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Troy, N. Y.
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,

DR. A. A. ROTU

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
DĖKINGUMO LAIŠKAI.
Telephone Drover 9693
Valandos:
19—11 ryto; 2—3 po piet,
Mandagi kalba ir paveikluoti pa
7
—
8
vak.
Nedaliomis 10—12 dieną.
garsinimai, gali atkreipti daugelio

domę, bet potain širdingi padėkos
laiškai nuo moterų plaukte plaukia
už sugrąžinimą sveikatos per Lydia
E. Pinkham Vegetable Compound,
kuriuomi persitikrino kitos kenčian
čios moterys, kad tai yra gyduolė,
kurioms irgi gelbės. Daugelis laiškų
garsinama šiame laikraštyj iš dienos
į dieną ir yra kiekvienos moters pe •
rciga, kuri kenčia moteriškas nega
les visokiuose apsireiškimuose, kad
išmėgintų senovišką šaknų ir žolių
gyduolę.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. D0MBR0WSKIS
savininkas ..

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame, dratus ir sudedame
fixtures į G kam
barių namą už
$69.00. ‘Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite,
o mes suteiksi
me apkainavimą.
Darbą visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir
taisomo viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

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

DR. YUŠKA
1900 So. Halsted Si.
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect
3466 .
k------------.'.
. -. ■ t-id
^■BBBBBBĮBBBBBBBBIB B
gi Telefonas: Boulevard 7042
rS

■ DR. C. Z. VEŽELIS ■
Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė.,

arti 47-tos gatvių

Aibbbbbbbbbbbbbbbbbb

Tel. Boulevard 2160

D1.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

J. B. AGLINSKAS

Liet u vys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roselaud.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

3238 So. Halsted St.,
CHICAGO, 1LL.

Phone Boulevnrd 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

budavotoj as.

Būdavo jame ir taisome.

Chicago.

r " "■»■«■•*■■■■■ !'■ -ymi ------------------ O

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

Kontraktorius ir

1401 W. 47th St,

f

1821 So. Halsted St., Chicago, UI.
kampai 18th St.
Valandos) 9—12 ryto ir 1—9 vak.

Phone Canal 257

r .

Daktarais Petkas Šimaitis
Napraphath’as
Gydau be vaistų bę operacijų.

Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai.
p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant kotvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
528 S. -Ashland Blvd.,
Kampas Harinson St., Chicago.

Phone Canal' 6222

DR. K. NURKAITIS

-AKINIŲ
Pritaikytojaa
2201xW. 22nd and
So. Leavitt Sts.
Vai.: vak. 5—9

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

Sereda, Liepos 6 d., 1921 m.

—■MM—M——

0

ASMENŲ JIESKOJIMAI

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME.

J IEŠKAU savo kaimyno Prano
Šertvydžio, Kauno rėd., Tauragės
apskr., Naumiesčio parapijos, Jokubiškės kaimo. Meldžiu jo paties atsi
liepti, arba jį žinanti teiksis praneš
ti. Pirm 4 metų gyveno Grand Rapids,
Mich.
MISS EGNIEŠKA NAUSIEDAITE,
3259 S. Union Avė., Chicago, III.

DIDELIS NUPIGINIMAS
ANT NAUJŲ IR VARTOTŲ
AUTOMOBILIŲ.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė,
kartu arklys ir vežimas. Arklys tin
kamas bile prie kokio biznio. Keturi
kambariai užpakalyj pragyvenimui.
Renda nebrangi, labai pelninga vieta
lietuvių ir kitų tautų labai tirštai ap
gyventa. Prašom atsišaukti į trumpą
laiką, kas pirmiaus atsišauks, tas
laimės. Savininkas išvažiuoti turi
greičiausiai į Lietuvą. Savininką ga
lima matyti po pietų.

IR VftL BARGENAS
ILLINOJAUS’ FARMŲ.

JIEŠKAU savo vyro Antano Rač
kausko, kuris prasišalino nuo manės,
birželio 19 d., 1921, palikdamas mane
su dviem vaikučiais. Vyras 5 pėdų, 6
colių augščio, sudžiuvusio ir tamsaus
veido. Kas tokį patėmysite, meldžiu
man pranešti šiuo antrašu:
URŠULE RAČKAUSKIENE,
5863 Shields Avė., Chicago, III.

CHAS LANGE A BROS CO.
BUICK DISTRIBUTORS
2621-27 Milwaukee Avė.
Prie Logan Sęuare,
Tel.: Spaulding 234.

Cash ar išmokėjimais.
Atdara vakarais ir nedėlioms.

PARDAVIMUI automobilius
“Nash” 7 pasažierių už $675.00
arba mainysiu ant fordo ar kito
kokio mažesnio automobilio.
2428 W. 46th St.
ANT RENDOS pirmos klesos
kambaris jaunam inteligentiš
PARDAVIMUI automo
kam lietuviui vaikinui. Atsišau
kite vakarais, 3415 S. Halsted St. bilius 7 pasažierų, gerame
stovyj. Parduosiu pigiai.
A. JOZAITIS.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ
REIKIA šeimininkės, apyse
nės moteries, prie mažos šeimy
nos. Atsišaukite po 6 vai. vak.
2806 S. Union Avė. 2-ros lubos
iš fronto.
_■__ ____________________ 'M

REIKIA DARBININK
VYRŲ

REIKIA KELETOS
VYRŲ
Priimsime keletą vyrų į smar
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
. turi keletą šimtų dolerių arba
touring karą į mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 į
savaitę ir visuomet užsiėmę per
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.
Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

Reikia kelių sumanių vyrų, ku
rie turi energijos ir pasirįžimo
uždirbti iki $100 į savaitę. Gali
ma dirbti arba visą laiką arba
dalį laiko. Kreipkitės kasdien
nuo 11 iki 12 vai. dieną.
Adresas:
CHIN CHIN CHEM. CO64 W. Randolph St., Room 721
Garrick Theatre Bldg.

AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.

Atsišaukite:
. 2519 W. 45th PI.

■—i—

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI
GROSERNĖ.
KREIPKITĖS:
3759 S. Halsted St.
PARDUODU studio labai ge
roj vietoj, gerai įrengta. Labai
gera proga dėl gero fotografo.
Savininkas išeina iŠ biznio. At
sišaukite Naujienos 314.

1801 So. Peoria St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS; GEROJ
VIETOJ GERAS
BIZNIS; PIGIAI.
2000 So. Robey St.
Kampas 21st St.

R. GUZEVIČIUS,
1557 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir kitokių tautų apgyventoj apielinkėj, biznis išdirbtas
per daugelį metų. Turi būti par
duotas greitai; priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.
1857 W. 13 St. netoli Lincoln

PARDAVIMUI grosernė gerai už
laikoma, labai geroj vietoj, arti mo
kyklos; namas ant kampo. Biznis
cash ir 3 kambariai pragyvenimui.
Turi būt parduota trumpame laike,
savininkas eina j didesnį biznį, — ne
praleiskit progos.
4801 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas
geroj vietoj, biznis eina ge
rai — gali pirkti pusę arba
visą. Atsišaukite:
515 W. 81 St.
PARDAVIMUI Valiūnas la

C0MM0NWEALTH LIFE
INSURANCE CO.,
431 S. Dearborn St.,
Room 911-912
Tel.: Wabash 8415.

FARMOS ARTI CHICAGOS
Tiktai 50 mylių nuo Chicagos j pie
tus arti upės ir automobilių kelio.
Atvežant augalus, o ypatingai ank
styvas daržoves į čia per dvi valan
das laiko; ūkės po 40 ir 80 akerių.
Parsiduoda labai pigiai, ant išmokeščių. Taigi lietuvi, jeigu manai apsi
gyventi ant ūkės, tai čia dabar ge
riausia proga ir laikas yra važiuoti
ir pamatyti derlingą juodžemi, auga
lus, daržoves ir t. t., o beabejonės ap
sipirks: sau farmą permainai savo bū
vio ir palikti neprigulmingu, pasitu
rinčiu, o ir pralobti ateityje. Plates
niu žinių, apie važiavimą automobi
liais (Excursion) ateik, rašyk, telefonuok pas Anton W. Radomski 2257
W. 23r<f PI., Tel.; Canal 1655.

No. 1. Naujas mūrinis namas, 2 florų, po 5 kambarius;
gasas, elektra, maudynės, augštas skiepas su skai
dinėmis; extra tuščias lotas sale, su dideliu garadžium dėl 3 automobilių. Kaina $22,000.
No. 2. 3 florų mūrinis namas po 6 kambarius; elektra, ga
sas, maudynės, didelis skiepas, garadžius dėl 2 au
tomobilių, labai gražioj vietoj. Kaina $17,000.
No. 3. Naujas 2 florų namas, 4 pagyvenimų, po 4 kamba
rius, gasas, elektrikas, maudynės, augštas skiepas,
viskas gerame padėjime. Kaina $15,000.
No. 4. Mūrinis namas, 3 florų, 3 pagyvenimų po 5 kam
barius, elektrikas, gasas, maudynės, augštas skie
BIZNIŠKOS PROGOS.
Siūlome
sekamus greitame .parda
pas, grąžus mūriniai porčiai. Kaina $11,500.
vime:
3 augštų mūras sų saliunu, labai
No. 5. 3 mūriniai namai ant 2 lotų: 1 namas 3 florų, bu geras
bizniškas kampas; 3 karams
muro
garadžius užpakalyj. Kaina
černė yra žemai, o ant 2 ir 3 floro po 7 kambarius.
•
2 namas 2 florų, štoras apačioj ir 5 kambariai ant $20,000.00.
2 augštų medinis su saliunu, labai
2 floro. 3 namas vieno pagyvenimo su 5 kamba daug preina kampą. Kaina $14,000.00.
mūras su saliunu ir bowlriais. Visur elektrikai, gasai, maudynės ir skiepai ing2 augštų
alleys, taipgi svetainė susirinki
naujausios mados įtaisymai. Rendos per metus mams, geroj vietoj. Kabia $14,000.00.
2 augštų medinis su saliunu, mū
i $2,256. Kaina $19,000.
rinis namas užpakalyj, labai geras
Kaina greitame pardavime
No. 6. Mūrinis namas su 2 ir pusę lotų, 2 florų, 2 dideli kampas.
$10,000.00. Platesnių žinių kreipkitės
storai apačioj: bučernė ir Grosernė, ant viršaus 2 prie Razdik & Co., 1826 S. Halsted St.
pagyvenimai po 5 kambarius, . elektrikas, gasas,
maudynės, didelis garadžius dėl 3 automobilių, ir
ĮVAIRUS SKELBIMAI
visi kiti parankumai. Kaina $19,000.
No. 7.2 florų medinis namas: 1 floro 4 kambariai dėl gy
Ar norit, kad jūsų pinigai
venimo; 2 floro 4 kambariai, extra lotas šalę; ga nueitų
{ Lietuvą greitai Ir butų pil
sas ir elektriką. Kaina $7,700.
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
No. 8. Mūrinis namas, 2 florų; 4 ir 5 kambariai, didelis žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
augštas skiepas, tinkamas dėl gyvenimo, steam M.
vedėjas.
heat, gasas, elektra, visi parankumai. Kaina $7,000. 3301 So. Halstedt St.. Chicago, III.
No. 9. Medinis 2 pagyvenimų namas, 5 ir 6 kambariais, ATLIEKU karpenterio ir pleididelis skiepas, gasas, elektrikas; gražioj vietoj sterninko darbą greitai ir pi
Kaina $4,800.
giai. Kam reikia tokio žmogaus,
No. 10. 5 lotai ir naujas 2 florų mūrinis namas, po 6 kam praneškite laišku, Naujienos 332
barius, augštas skiepas, murinės šantės, gražioj arba telefonu Blvd. 5184.
vietoj, ant Archer Avė. Kaina $10,500.
No. 11. Didelis 2 florų mūrinis namas: Drugštoris ant
Nuolatinis rėmėjų skaitpirmo floro, ant viršaus daktarų ofisai, garad liaus
augimas parodo, kad LIBERTY
žius dėl 2 automobilių. Kaina $28,000.
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
No. 12. 2 florų mūrinis naujas namas, 4 pagyvenimų, po gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.
M. KAITIS, ofiso vedėjas,
5 kambarius, extra 4 tušti lotai šalę, gražiausioj 3301P. So.
Halsted Str., Chicago, III.
miesto dalyje, maudynės ir gasas. Kaina $14,000.
No. 13. Naujas^ mūrinis namas, 2 florų, ant pirmo floro
MOKYKLOS
didelis štoras dėl bučernės ir grosernės su gyve
DIDŽIAUSIA
nimo kambariais, ant 2 floro 6 kambariai; skie
Mokykla Chicagoj
pas, gasas, elektrikas, maudynės, viskas gerame
stovyje. Kaina $10,000.
No. 14. Medinis namas, 2 florų: didelė grėsemė ir 6 kam
bariai dėl pagyvenimo; 2 floro 6 kambariai, ga
sas, elektra, grosernė ir namas. Kaina $8,500.
No. 15. 2 florų medinis namas, po 4 kambarius, didelis
skiepas, gasas, elektriką, visas gerame stovyje.
Kaina $3,400.
Designing, kirpimo, fitavimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
No. 16. Medinis namas, 2 florų, 4 ir 5 kambariai, cemen Musų sistema yra geriausia, čia
atskiruose departamentuo
tuotas skiepas, gasas, namas gerai atrodo. Kaina mokiname
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
$4,300. '
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva

40 akerių, 3 mylios nuo Cottage
Grove Avė. ant Lincoln Highway,
cementuotas kelias iš Chicagos iki
farmos, žemė visa dirbama, ir prie
upės, pusę mylios nuo miesto, tvoros
geros, sodnas, ir biskutis miško.
kambarių namas su skiepu, bamė,
vištininkai, kiaulininkai, svimos ir
visi kiti budinkai, javai, mašinos, gy
vuliai ir paukščiai. Parsiduoda už $5,500.00. $3,000.00 {mokėt, o likusius
ant 5 metų išmokėjimui. Nepamiršk,
gali gyvent ant farmos ir dirbti mie
ste. Aplinkui farmą yra milžiniški
dideli fabrikai, šie bargenai nesiran
da kasdieną. Kas pirmas atsišauks,
tas tą bargeną gaus.

100 akerių, 16 mylių’nuo Chicagos,
dvariški budinkai, sodnas ir miškas,
mylią ir pusę ąuo miesto, juodžemis
su moliu maišytas. Parsiduoda už
$12,000.00. Įmokėt $4,000. Likusius
per 10 metų išmokėjimui.

sodnas, ir apie 15 akerių miško;
ąžuolų ir kitų kietų medžių laukai
užsėti javais; grudų svirne iš praei
tų metų apie 300 bušelių avižų, 150
bušelių komų^ apie 10 tonų dobilų,
šių metų javai dar ant lauko. 14 ban
dos, 2 arkliai, 6 kiaulės, apie 200 vi
štų ir visos mašinerijos. 6 kambarių
namas, nauja barnė ir kiti visi bu
dinkai .Ši farma turi būti parduota
iš priežasties ligos, už pusę kainos.
Už $14,000; $6,000 įmokėt, likusius
išmokėt per 10 metų.

ĮJr-LT-u~Tij~ru^ir~ii~

8 akeriai ant Western Avė. Visa
daržovėm užsodintą ir biskis dobilų,
geri budinkai, 3 karvės ir vienas ark
lys, vištos ir kiti paukščiai. Kaina
$4,500. įmokėt $2.500, likusius ant 5
metų. JieŠkanti farmų nepraleiskite
progos, šios visos farmos yra_ prie
Chicagos, derlinga ir lygi žemė, ne7
nupirksi apielinkėj tokių farmų be
$500.00 už akerį, pasižiūrėk už kiek
mes parduodame, perskaityk dar sy
kį ir pagalvok, ir Šaukis prie muši
per telefoną, laišku ar ypatiškai. Da
bar atneš dubeltą naudą per tai, ka(
javai ant lauko: kiti pasėjo o jus
pjausite — o jums niekas nekaštuos.
Del platesnių žinių šaukite į
FIRST NATIONAL REALTY CO.,
736 W. 35 St.
Telephone: Boulevard 6673
Klauskite P. Bomeiko

bai geroj vietoj ir pigiai. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Taip
gi 4 kambariai gyvenimui, vi
RAKANDŲ BARGENAS
suose yra elektros šviesa mau
PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mu
Gera
proga jaunai porai penkių (5)
dynės ir tt.
namas, puikiausiam padėjime:
ro
kambarių rakandai. Gražiausis gro
elektra,
gasas, vana, beismantas, ant4544 So. California avė
ji kl i s pianas su roliais, didelis dubel-

RAKANDAI

tava springsa phonographas su re• PARDAVIMUI grosernė ir I ‘ror<lai?. Ir gvarantuota daimanto ada„
.
. ,v,
ta.
Gali grajint visokius rekordus
Ice cream parlor. Biznis Išdirb- ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
tas gerai. Priežastį pardavimo m?d°s fruntinės setas, dining setas,

patirsite ant vietos. Atsišaukite
F. JUCEVIČIA, kurtinai
. ‘ _ TT
’
4422 Honore St.

portas, pastatoma ant grindų lempa,
etc. Viskas nauja. Parduosime ant syk arba atskirai už tavo
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar--------------------------------------------- — geno. Rezidencija:
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie-1
1922 So. Kedzie Avė.
toj, nuo seniai biznis išdirbtas, lie
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
tuviais apgyventa. Pardavimo prie
dai. Priežastis — važiuoju į kitą mie
žastis — važiuoju Lietuvon.
stą. Parduodu labai pigiai. Rakandai
CHARLES GAVEUS,
tik 2 mėn. vartoti; odinis setas, 2
6057 S. State St.
karpetai, 2 pečiai, gramafonas ir
Tel.: Wentworth 5525
siuvama mašina.
P. BALNORIUS,
PARDAVIMUI grosernė su
1617 N. Lincoln St.
3-os lubos.
namu. Pardavimo priežastis—

liga. Kreipkitės 4619 So. Her
PARDAVIMUI rakandai
mi
tage
Avė.
Labai gera propozicija, nes kiek
dėl 4 kambarių. Pirmos kleTel. Yards 5624
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50

iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
mokėsime savaitinę algą. Atsišaūkit
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

PARDAVIMUI CICERO NAMAI, VISI GERI BARGENAI.

PARDAVIMUI saliunas, pia
nas, registeris; geroj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 metų; lie
tuviais apgyventa. Pardavimo 108 akeriai, 27 mylios nuo Chicapriežastis nemalonumas šeimy gos. ant gero kelio, ant miesto gronyčios, juodžemis su moliu maišytas,
noj. 2013 Canalport Avė.
žemė lygi, pusė mylios nuo leikos,
PARDAVIMUI barber shoĮ),
visokių tautų apgyvento] vietoj
prie trejų gatvekarių linijų.

sos. Parduosiu visus sykiu,
PARDAVIMUI bučernė pigiai.
3125 W. 41 PI.
ir grosernė geroj vietoj
Roselande; pardavimo prie PARDAVIMUI 5 kambarių
žastis — savininkas važiuoja rakandai (fumiture) beveik
į Lietuvą Naujienos No. 330. nauji; parduosiu už $160.00, nes

aukštis, porčiai ir kiti parankamai.
Renda $1,044.00 į metus. Kaina $7,350. Pasinaudokite proga, nes yra
parduodamas už skolą. Savininkas ant
2-rų lubų užpakalyj.
3211 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų, 2 flatų po
5 kambarius, mųyinis namas. Elek
tra, gasas, tolletąį- Kartu parduoda
ma ir 20 vištų.
ST. PALIJANSKAS,
8836 S. Parnell Avė.
Savininką galima visada matyt
8759 S. Parnell Avė.
PARDAVIMUI 2 augštų medinis
namas, gerame padėjime, 4-4 kam
barių. Rendos $32 į mėnesį. Gasas, ir
maudynės. $800 1-mo mortgečiaus.
Keliauju senon šalyn. Parduosiu grei
tame pardavime uz $2,500. Parduodu
greitai. Kreipkitės 621 W. 48th St.
Savininkas ant antrų lubų.

No. 17. Didelis medinis namas, ant kampo, iš fronto sa
liunas su svetaine dėl mitingų, ir 4 kambariai dėl
pagyvenimo, extra tuščias lotas šalę, už viską
kaip stovi, kaina $12,000.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 3 pagyvenimų po 5 kambarius;
elektros šviesa, maudynes, visi nau
jausios mados intaisymai; parduosiu
pigiai arba mainysiu ant mažesnio
namo. Atsišaukite tuojaus pas Szemet & Lucas.

No. 18. 2 florų medinis namas po 4 kambarius, gasas, el
ektra, maudynės, viskas gerame stovyje. Kai
na $2,900.
‘

4217 Archer Avė.

DIDELIS BARGENAS
važiuoju Lietuvon. Atsišaukite
ANT BRIDGEPORTO.
PARDAVIMUI
grosernė
928
S.
Ashland
Blvd.
prie
janiNaujas
mūrinis namas, su saliunu,
REIKIA matresų baigėjų
ir
bučernė
—
labai
geroj
vie

ir
2
pagyvenimais,
naujas garadžius
toriaus.
(mattress finishers) vyrų;
2 mašinoms, rendos neša $85.00 į mė

toj. Biznis gerai išdirbta.
ROBINSON-RODER CO., Priežastis pardavimo — ap PARDAVIMUI 4 kambarių
leidžiu Chicago.
rakandai beveik nauji. Parduo
2415 W. 24th PI.

turi būt patyrę.

REIKIA vyro į bakemę, už
pagelbininką bakeriui ir važiuot
išvažinėjimo vežimu. Turi kal
bėt lietuviškai ir angliškai ir tu
ri turėt gerus paliudijimus. Nuo
latinis darbas. Atsišaukite Nau
jienos 331.

PARDAVIMUI bučernė
ir grosernė. Lietuvių kolo
REIKIA gero pastovaus nijoj. Biznis genas. Parda
barberio. Alga nuo $30 iki vimo priežastis — liga.
$40 į savaitę.
2133 S. Halsted St.
Atsišaukite:
PARDAVIMUI kriaučių
10722 S. Michigan Avė,
šapa: taisymo, prosymo, ČyREIKIA antrarankio vi stijimo ir naujų siuvimo.
Atsišaukite:
rėjo. Gera alga ir nuolat
3703 S. Halsted St.
darbas.
J. LEPPAS,
PARDAVIMUI Ice Cream
3204 S. Halsted St.
Parlor. Pardavimo priežastis,

REIKIA preserio prie mo
teriškų drabužių.
M. Z. PALONIS,
2300 S. Leavitt St.

AUTOMOBILIAI
FORDAI
FORDAI
FORDAI
48 touring ir roadstenA1917—1921
modelių, su arba be startetrių; tikras
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime jūsų sena Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.
2560 So. Halsted St.
priešais 26th St.

nesį. Parduoda už $7,500.00. Pusę
įmokėt, likusius ant ilgo laiko. Par
davimo priežastis — savininkas ap
leidžia šalį. Nepraleiskite šio bargeno.

No. 19. Medinis namas 2 florų, 5 ir 4 kambariai, gasas,
elektrikas, maudynės, extra tuščias lotas šalę ir
garadžius. Kaina $5,000.
.
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No. 20. Turime dar 6 didelius bargenus čionai nepaminė
tus, klauskit jų kainos musų ofisuose.

siu pigiai, nes išvažiuoju į Lie
Visus augščiau minėtus namus galima nupirkti su
Mūrinis namas su Storu -— groserPARDAVIMUI restaurantas lietu tuvą. Atsišaukite:
ne, viskas parsiduoda iš vieno, dide * visai mažu įmokėjimu, ir ant lengvų išmokėjimų. Visi
vių apgyventoj vietoj; biznis išdirb

tas per daugelį m-etų tarpe didelių
šapų. Priežastis pardavimo važiuoju
Lietuvon. Atsišaukite:
CHARLES ZATURSKIS,
2308 S. Halsted St.

1823 Peoria St.

NAMAI-ZEMĖ
PUIKI FARMA.

Farma ant pardavimo, nuo Chicagos už Milwaukee: 160 akerių, visa
lyguma; 125 ak. iščystyta, 55 ak.
užsėta, 30 ak. puikus miškas klevų,
vertės $4,000; 5 ak. didelio miško,
70 ak, ganyklos, puikus namas 14
kambarių su dideliu beismentu ir forneso šiluma, toiletai, vana, sinkos,
vanduo įvestas viduje namo; 2 dideli
sodai, didelė plytų bamė, kuznia, su
visais įrankiais ir daug kitų budinkų; didelė upė bėga pro farmą, kitas
upelis perteka per ganyklą; 7 mel
žiamos karvės, 2 telyčios, 2 geri ark
liai, 40 vištų, mašinos, 1 bender, 1
potatoe digger, 1 potatoe sprederis,
važiuoju į kitą miestą.
4 rows bulvių disc., 1 farm disc., 1
geležinis volas, 1 hay loader, 2 waJOHN KAWALENSKI,
gons, 2 sleighs, 1 cutter, 2 buggys, 1
2700 Wallace St.
corn shelter, 1 feed grinder, 1 feed
cutter, 1 fannlng mill, 1 cream seperator, 2% horse power gasoline enPARDAVIMUI kriaučių krau gine,
1 gasoline washing machine, 1
tuvė su šių dienų staku arba bath tub, 12 horse power gasoline engine, 1 kuliama mašina, 1 manuro
be stako. Turi būt tuoj parduota. spreader,
1 mower, 1 side delivery, 1
hay rack, 1 reding plow, 2 draga, 1
16 No. Crawford Avė.
wood machine, viską sykiu, kaina
PARDAVIMUI kastantinka (con- $9,500, įmokėt $5,000, likusius 6 ant
certine) Pearl Queen išdirbimo, 102 ilgo laiko. Sena našlė nori parduoti
raktų, triple. Labai pigiai, nes va greitai. Informacijų kreipkitės ar ra
šykit laišką:
žiuoju į Lietuvą.
ADOLFAS PETKUS,
GEORGE HAIDU,
712 W. 17th PI.
Camey, Mich.
1-os lubos iš užpakalio. Galima
matyt nuo 5:00 vakarais.’

NAMAI-2EMĖ ”

lis išdirbtas biznis, 8 pagyvenimai ir
garadžius 2 mašinom, rendos neša
$160.00 į mėnesį. Parsiduoda su biz
niu ir viskuom už $8500.00 iš prie
žasties ligos. Didėlis bargenas — ne
praleiskite šios progos.

5 kambarių mūrinis namas, geroj
tvarkoj, su beismantu, rendos neša
$25.00 į mėnesį, parsiduoda už $2,000.
$500.00 įmokėt, likusius ant ilgo laiko.
■...... "■*■■■ 1
5 kambarių medinis namas, su bei
smantu, gerame stovyje, kaip naujas,
su visoms įtaisoma, rendos neša $20
mėnesį, parsiduoda už $1,700.00
Įmokėt $500.00, likusius ant ilgo laiko.
7 kambarių pusnaujis medinis cott
age, su garadžiu, karštu oru šildo
ma, vanos, elektras ir gasas, vidui
graliai ištaisyta, gali net preziden
tas Wilsonas gyventi. Nepraleiskite
šios progos, nes tai yra didelis bar
genas. Parsiduoda už $8,200.00 ir su
mažais pinigais gali pirkti.

Mūrinis 7 kambarių cottage, ant
Union Avė. ir 85 gatvės, gasas, elek
tra, vanos, šiltas ir šaltas vanduo,
rendos neša $35.00 į mėnesį, parsi
duoda už $8000.00. Turi būti parduo
ta šią savtdtę. Galima pirkti su ma
žu {mokėjimu, nepraleiskite šios pro
gos.

namai yra Cicero mieste.

/

FEDERAL REALTt COMPANY,
666 W. 18th St., Chicago.
1439.S. 49th Court, Cicero
602-604 Association Bldg., Chicago.
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DARBININKO PROGA ĮSI
STEIGTI NUOSAVŲ NAMĄ.

Kas tokio naujo.
Taip, tai yra naujas miestelis
GREEN F1ELD. Ateik anksti ir pa
siskirk sau progą. Nepamiršk, dide
lius pinigus padarė Gary. Tikrąi imk
progą {mokant mažą dalį, ir po 17
centų į dieną koliai suteiksi savo
Šeimynai namus South Side, tik 37
minutos nuo miesto širdies, prie
Illinois Central geležinkelio ir tik
3 blokai nuo miesto gatvekarių lini
jos. Arti mokyklos ir bažnyčios, ir
tik vienas blokas nuo puikios upės.
Geriausias žvejojimas, ant valties pasivarinėjimas, maudytis ir vieta, kur
gali turėt savo daržą ir vietą, kur
yra darbo pakankamai apskritą me
tą, nes yra 824 dirbtuvių. Krausty
kis į šią naują lietuvių koloniją ir nu
stok mokėjąs rendas nanrų savinin
kams. Įsigyk locną. ši yra iš tūk
stančių viena proga, todėl pasinau
dok ją. Platesnių informacijų rašyk
ar pašauk nuo 7 iki 9 vakare musų
lietuvį atstovą.

Mūrinis buildingas, 3 Storai ir 8
pagyvenimai, modemiškai įtaisytos,
rendos gali nešti apie $200.00 į mė
nesį. Parsiduoda už $18,000.00. jGalima atidaryt karčiamą tuojaus. Biznieriai nepraleiskite progos — šienuok šienapjūtėj.
Platesnių žinių kreipkitės J
A. JOZEFOWICZ,
EALTY CO
FIRST NATIONAL REALTT
1509 Tell Place.
736 W. 35 St.
Klauskite P. Bomeiko
Arti Milwaukee Avė, ir Division St.

IMPERFECT
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drapanas, prie geriausiai {rengtų 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.
f
. ■
VALENTINE DRESMAKING
,
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlšs.
Tel. Seeley 1643.

SARA PATEK, pirmiaiaki.
■■■■
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EXTRA BARGENAS.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Savastis verta $26,000.00, bet par
duodu už $21,000.00. Taipgi saliuno
fixtures priklauso namui ir šiaip vis
kas. Tuščias lotas šalę. Nėra lyso. Sa
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
vastis randasi 4800 So. Seeley Avė. kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste

MOKYKLA

Atsišaukite 4512 S. Marshfield Avė.
Tel.: Yards 4255.

Į dešimts dienų apleidžiu miestą,
todėl turiu parduoti 2 augštų medi
nį namą: krautuvė ir 4 kambariai
ir antras flatas 8 kambariai; didelė
bamė. Bargenas, cash $3,300.00.
4545 S. Wallace St.
Yards 4537.

PARDAVIMUI namas su
saliunu, atskirai arba vis
kas kartu.
Atsišaukite:
1429 W. 45th St.
EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą
6 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius.
Namas gerame stovyje, renda $80.00
į mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
imsiu kaip pirmą {mokėjimą. Atsišau
kite tuojau pas
SZEMET & LUCAS .
4217 Archer Avė.

IN

nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstiją istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: «nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
Anglą kalbos.
IJetuvių kalbos.*
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos Ir kitą Ma
tematiką. j
5) Braižymu (plianu pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis Ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

1)
2)
3)
4)

ORIGINAL

3001 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

