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Prošepanas kraustosi iš Silezijos

WILLIAMSON, W. Va., lie
pos 12. — Valstijos policija ir
kasyklų kompanijų detektyvai
vakar Lynu ir Blackbt rry mie
steliuose areštavo dvidešimt še
šis angliakasius. Visi jie kaltb
narni kaipo padegėjai —kiek
laiko atgal sudeginusieji vienos
anglių kompanijos sandėlį.
Angliakasiai tečiaus
sako,
kad tą sandelį ijiadegę patys
kompanijų samdiniai —detek
tyvai.

Negalima” duot kareiviams bonų

Talkininkų valdžių įgalioti
niai neužilgio atvyks į Washingtoną, kad pasitarus apie
sumažinimą ginklavimosi.

tai lyg ir rodo, kad “Jungtinių
Valstijų armija, neveizint pre
zidento Hardingo kalbos, ren
giasi pasitraukti nuo Reino.

Negalima" duota karei
viams bony

REIKALAUJA SUNAUS
RANKOS.

PARYŽIUS, liepos 12. — Vie
tos laikraštis Le Matin šį ry
tą išspausdino ilgoką straipsnį, Prezidentas Hardingas tikrina,
kur be kita ko sakoma: Prem kad visa tai pablogintų finan
jeras Briand turi tikslo nelik
sinę šios šalies padėtį.
Jungtinių Valstijų prezidento
WASHINGTON. liepos 12 —
kvietimą priimti, bet ir pats
dalyvauti busimoje konferen Prezidentas Hardingas šiandie
cijoje Washingtone,

kur

bus

rimtai

persergejo

kongresą.

svarstoma apie sumažinimą Persergėjo jį tuo, būtent, kad
ginklavimosi ant sausžemio ir dabartinė padėtis šalyje rieieidžia priimti patvarkymą, kuriuo
juroje.
tikras
Anglijos premjeras darysiąs butų galima duoti tam
atlyginimas — bonai
karei- !
• v* • i
■ ■
tą patį.
viams, dalyvavusiems lidžią
LONDONAS, liepos 12. — jame pasaulio kare. .
Daily Chronicle politinis koPasak prezidento Hardingo,
resjjondentas tikrinamai parei jeigu kongresas tokį patvarky
škia, jogei proponuojamoj tal mą priimtų, visa tai tik dar la Sako, kad policija torturuojankininkų konferencijoj, kuri no biau pablogintų finansinę šios
ti areštuotus žmones.
rima sušaukti Jungtinių Vals šalies padėtį. Girdi, šiandie di
tijų sostinėje, Washingtone, be džiausios domės reikia kreip
CHICAGO, liepos 12. — Kad
kitų Anglijos delegatų daly ti rekonstrukcijos darbui.
kokios, ir musų policijos virši
vausiąs
ir pats
premjeras
Jeigu kongresas prezidento ninkas Fitzmorris turės pasi
Lloyd George.
Hardingo patarimo paklausys, aiškinti. Pasiaiškinti delei to,
tai reikš tiek: kareiviai, daly būtent, kodėl policistai žiau
Francija Kaukia oficialinio
vavę didžiąjame kare, propo- riai elgiasi su įtariamais nusi
• pakvietimo.
nuotųjų bonų nebegaus. Ne žengėliais, kurie patenka į jos
PARYŽIUS, liepos 12. — gaus bent tuo tarpu. O apie tai, rankas.
Franci jos valdžia dideliu pasi kad buvusieji kareiviai turi
Keli tdkic įtariami nusižen
tenkinimu ir be jokių pataisų gaut ♦“tam tikro atlyginimo,” gėliai vakar buvo atėję į teisėpriims Jungtinių Valstijų vald šimtais kartų kalbėta ir žadė jo Francis Wilson kortą
ir
žios pakvietimą dalyvauti kon ta. Žmonės sako, kad žadinys
pareiškė,
kad policija
j uos
ferencijoj ginklavimosi suma tai sapne radinys.
biauriąi sumušus. Vienas
.iy
žinimo klausimu. Visa tai pa
dagi ir žaizdas parodęs.
reikšta laiške, kurį Francijos
Teisėjui VVilsonui toks polivaldžia įteikė Jungtinių Vals True translation filed with the postat Chicago, III., July 13^ 1921 cistų elgėsis nepatiko ir jis pa
tijų ambasadoriui Paryžiuje- master
aa required by the act of Oct. 6, 1917 reiškė, kad delei to turėsiąs pa
Laiškas adresuotas prezidensiaiškinti ir kaltinamieji mušitiri Hardingui.
i mu policistai ir pats policijos
Apie šitą laišką premjeras
viršininkas Fitzmorris.
Briand viešai pareiškė atstovų
Kada apie tai patyrė polici
bute. Ir čia jis pasakė, jogei
pakvietimą dalyvauti konferen
jos viršininkas, jis ėmė rūs
cijoje Francijos valdžia mielu Svarbiausia dalykas busiąs
tauti ir pareiškė, kad toks tei
Augštosios
Silezijos
klau

noru priimsianti.
IVeinjeras
sėjo Wilsono elgėsis esąs peik
simas.
tinas- Pasak Fitzmorris’o, kągi
Briand esąs labai
dėkingas
prezidentui Hardingui dėl jo
policija su pagautais piktadnPARYŽIUS,
liepos
12.
—
“šaunaus sumanymo.”
Tokį
riais-žudeikomis turinti daryti:
premjero Briand pareiškimą Francijos užsienio reikalų ofi gal paglostyti juos?
pareikšta,
atstovų butas pasitiko ytin se šiandie be kita
Policijos viršininkas kartu
jogei augščiausioji talkininkų pareiškė, kad jeigu teismas nestipriais krykštavimais.
Reikia spėti, kad šitą prezi taryba savo posėdį laikysianti koperuosiąs su policija, tai jis,
dento Hardingo atsišaukimą— veikiausia šiame mčndsy — Fitzmorris, vely pasitrauksiąs.
šaukti konferenciją ginklavi Boulogne’o miestemosi sumažinimo klausimu —
Pats svarbiausis tarybos po
taipjau prielankiai pasitiks ir sėdžiui klausimas busiąs Augškitos EntentČs valdžios. Jeigu toji Silezija. Taipjau laukiama,
taip bus — o abejoti delei to kad Anglija iškels klausimą dėl Ketverge tarsis su Anglijos
netenka — prezidentas Har evakuavimo
premjeru Lloyd George.
Duesseldorfo,
dingas neužilgo išsiuntinės ofi- Dusburgo ir Rubrorto. Tai de
ciahnius pakvietimus visoms lei to, kad Vokiečiai galų gale
LONDONAS, liepos 12. —
sutikusiom dalyvauti toj kon jau pasižadėjo pravesti Vers- Airijoj ‘^prezidentas,” Eamon
ferencijoj valdžioms, ir kartu sailes’o taikos sąlygas.
de Valera ir keli kiti Sinn Fein
nužymės dieną, kada toji kon
organizacijos
darbuotojai, šį
Talkininkų komisija %Augšto- vakarą
ferencija turės prasidėti.
atvyko
į Londoną.
joj Silezijoj tarybai jau pra Juos pasitiko didelis būrys Ai
nešė, jogei vietoje (taigi Aug- rijos nepriklausomybes
šąliTrue translation filed wlth the post štojoj Silezijoj) klausimas iš pinkų ir surengė ovacijas.
ui aste r at Chicago, III., July 1.3, 1921 spręsti negalima. Tuo bildu vi
Sekamą
ket vergą Airijos
m reąuired by the act of Oct 6, 1917
są reikalą pasiims į savo ran delegacija pasimatys su Angli
kas pati augščiausioji taryba.
jos premjeru Lloyd
George.
Pasimatymo
tikslas — “kokiuo nors būdu Airijos klausi
Wi»consin turi 2,Q32067
mą išspręsti.”

. Policijos viršininkas turįs Rusija susirupinus
pasiaiškinti.
cholera.

Saukia talkininku tarybų
posėdį.

De Valera Londone.

Jungi. Valstiją kareiviai
gal pasitrauks nuo Reino.

gyventojus.

Vokiečių spauda sako, kad
a rr» tr-i k i č i.aį

pardavinėja

bužiua — Coblenze.

dra-

WASI UNf. TON, liepom

12.----

Gyventojų surašymo
'■
šiandie paskelbė, kad WisconBERLINAS, liepos 12. ■—r I sino valstija turi daugiau kaip
Vietos laikraštis Deutsche Zei-! pustrečio miliono gyventojų,
tung praneša, jogei amerikie- būtent 2,632,067. Taigi, bėgiu
čiai, esantys Coblenze, civili- pastarųjų dešimt metų tos valniams vokiečių
gyventojams stiyos gyventojų skaičius padipardavinėją daugybę visokių dėjo daugiau
kaip
dvyliką
drabužių. Pasak laikraščio, ta- nuošbiuras

Pagerbė Airijos vėliavą.
Kareiviai buvo nuėmę ją, oficieris iškėlė ir paliepė saliutuot.

Sako, kad aziatinė cholera
sparčiai plėtojasi.

DUBLINAS, liepos 12. —An
glija savo pasižadėjimą išlai
RYGA, liepos 12. — Gauto ko. Čia
gautomis žiniomis,
mis žiniomis, tarybų valdžia Kingstovvn prieplaukoj vakar
yra labai susi rūpinus dėl pra buvo sekamas įvykis: Tuoj po‘
dėjusios siausti aziatinės cho to, kai pradėjo veikti tariamoji
leros. Daroma visa, ką gali “paliauba mūšių“, vienas aima, kad epidemiją sulaikius. rys iškėlė ant savo valties Ai
Vis dėlto,
reiškiama didelės rijos vėliavą/ kuri iki šiol drau
baimės, kad Rusijoje gali pa- sta “kur nors ir kaip nors“ pa
sikartoti 1891 metai, kitais žo- rodyti. Kareiviai tuoj aus šoko
džiais, kad epidemija gali nž- prie valties ir vėliavą nuplėšė.
Valties savininkas, suprantatvenkti visą šalį.
Epidemija grūmoja ir Pabal •ma, nuėjo pas kareivių būrio
oficierį ir užprotestavo. Oficietus valstybėmsris nieko nesakęs atėjo pas val
tį, iškėlė nuplėštą vėliavą ir
paliepė saliutuoti.
Prietikį matė didelė minia
žmonių. Saliutavimo metu ji
Michigano valstijos fabrikininsurengė ovacijas-

Mažina algas.

k'ai mažina savo darbininkams
algas.

KALiAMAZOO, liepos 12.
Popicros fahrikininkai pietva
karinėj daly Michigano valsti
jos sumažino savo darbiomkams algas — patyrusiems —
kvalifikuotiem 13 nuoš., ne
kvalifikuotiems gi net 30 nuoš.
Apskaitoma, kad tuo budu
kompanijos per vienus metus
pasižers daugiau kaip du milionu dolerių.
MAIŠTAS MAROKOJ.

Maištininkai buvo susirėmę
su Ispanijos kariuomene-

Gaisras Hamburge.
Užsidegė laivams statyti dirb
tuvės.

BERLINAS, liepos 12. —Gan
tomis žiniomis, vakar naktį
Blohm and Voss laivams staty
ti dirbtuvėse kilo didelis gais
ras, kuris pridaręs nuostolių už
daugelį milionų ona|rkių.
Gaisro priežastis dar nepatir
ia.
<
NAUJA GELEŽINKELIEČIŲ
UNIJA.

CHICAGO, liepos 12. — Va-,
MADRIDAS, liepos 12. Gautomis žiniomis, Ispanų vai kar. čia prasidėjo United RaiJdomoje Marokos daly kiek lai i way Employes of North Ameri
ko atgal buvo kilęs maištas. ca unijos konvencija. Tai yra
Ginkluoti maurų būriai ėmę nauja geležinkeliečių organi
suorganizavo
puldinėti Ispanijos kariuome zacija, kurią
nę. Pastaroji tečiaus maurus 1 John Griniau, vienas “insurgen
privertė stoti “generalėn ko tų“, drįsęs pasipriešinti reakvon”. Čia maurai pralaimėjo. I ciingiems geležinkeliečių broli
Keli Šimtai užmušta ir tiek pat • jų vadams.
•
paimta belaisvėm

PINIGŲ KURSAS. .

i Nukrito nuo ketvirtų. lubų —
pasveiks.

CHICAGO, liepos 12. — Nelaimingai
Vakar, liepos 12 d., užsienio pini visieins sekasi taip
gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip ! nupulti nuo ketvirtų lubų ir neui 25,000 dolerių, banku buvo skai
' užsimušti, kaip kad pasisekė
SIUNČIA MILTUS I RUSIJĄ. toma Amerikos pingais iiaip:
Anjęlijos 1 svaras ........................ $8.62 sehai (42 metų) panytei, Anna
Austrijos 100 kronų ................ 15c Griffin, 617 N. Deartyorn gat.
Du vokiečių laivai išplaukę Į
Belgijos 100 frankų ........... $7.60
budu
. Petrogradą.
Danijos 100 kronų ................ $16.05 Vakar vakare kažkokiu
Finų 100 markių ................... $1.70 ji, eidama prie lango, paslydo
100 frankų ........... $7.76 — ir kartu su “scren’u” nukri
HAMB'URG, Vokietija, liepos Francijos
Italijos 100 lirų ................... $4.54
12. — Du Vokmgįu laivai, pri-1 Lietuvos 100 auksinų ........... $1.35 to gatvėn. Nukrito, bet neužsi
Lenkų 100 markių .................... 6c mušė. O neužsimušė tik 'todėl,
krauti įvairioifls prekėmis bei
Olandų 100 guldenų ........... $31.86
miltais, šiandie apleido Ham- j
Norvegų 100 kronų ........... $13.60 kad ji tvirtai laikėsi “screen’o”
šveicarų 100 kronų ........... $16.50 kuris jąi buvo kaipir koks pa
burgą. Vyksta jie į buvusią Ru
Švedų 100 kronų .................. $21.22
sijos sostinę Petrogradą.
Vokiečių 100 markių
$1.95 rašytas.
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Areštuoja angliakasius. Sudegė vienuolika žmoniy.
Kompanijų samdiniai “dar
buojasi.”

Gal pasitrauks nuo Reino
Tarsis dėl nusiginklavimo

Dienra&tls Amerikoje

SHENANDOAH, liepos 12.—
Vincas Kalasinskis, kurio sū
nūs buvo užmuštas ekspliozijos metų Knickerbroker kom
panijos kasykloje, būtinai reikalarija, kad kompanija grą
žintų jo snnaus ranką. Kol toji
ranka nebusianti grąžinta, sa
vo sūnų jisai nelaidosiąs. Kom
panija tečiaus tos rankos nesu
randanti.

DAX, Francija, liepos 12.—
Vakar čia sudegė didelė pirklių
įstaiga, kurios savininkas yra
senatoris Lacroix- Ugnis nepa
prastai greit išsiplėtojo,
taip
kad triobėsy liko vienuolika
žmonių. Visi žuvo.
Nuostoliai busią dideli.
Užrimušė

71 orlaivininkas.

WWASHINGTON, liepos 12.
•— Čia paskelbia. kad bėgiu
pastarųjų vienų metų užsimu
šė 71 armijosK orlaivininkas.
Nelaimės įvykusios didžiumoj
atsitkimų dėl sugedimo moto
rąIr Europa *k‘enčia.”

LONDONAS, liepos 12. —
Per penkiasdešimts pastarųjų
metų Londone nebuvo tokių
karščių, kokie yra dabar. Va

kar čia buvo 113 laipsnių šilu
mos.
(Chicagiečiai, vadinas,

gali

tebuvo tik 96 laipsniai.)
Mokytojų streikas Pekine.

PEKINAS, Kynija, liepos 12.
— Jau geroka valanda, kaip ei
Drąsi mergelė.
na vidurinių ir kai kurių kitų
augštesniųjų mokyklų mokyto
ST PAUL, liepos 12. — Mo
jų streikas. Mokytojai reikalau
teris orlaivininkė, p-3ė Pholbe
ja didesnių algų.
Fairgrave, šiandie čia nusilei
do savo pa rašų t u nuo augštuPasigrobė 34,000 dolerių.
mos daugiau kaip penkiolikos
NEW YORK, liepos 12. —
tūkstančių pėdų.
banditai
Iki šiol nė viena kita mote Penki apsiginklavę
ris nuo tokios didelės augštu- vakar Čia užpuolė vienos kom
mos nusileisti nedrįso. Bet ir panijos kasininką ir atėmė trys
pati p-lė Fairgrave nusileidusi dešimts keturis tūkstančius
pareiškė: “Pasibaisėtina! Kitą dolerių.
kartą tai nedarysiu”.
Nužudė brolį.

New Yorko darbininkam* ma
žina algas.

NEW YORK, liepos 12. —
Gatvekarių kompanija mažina
KENOSHA,
liepos 12.
10
Herman Marone dėl kažko su savo darbininkams algas.
sibarė su savo broliu ir nušo nuoš. Tatai paliečia apie dvide
vė jį. Piktadarys bandė nušau šimts tūkstančių darbininkų.
ti ir jo moterį, bet nepavyko.
IX>NDONAS, liepos 12. —
Žmogžudys areštuotas.
Gautomis .žiniomis, Francijos
buvo skirta
LYONS, III., liepos 12 —4 Vie komisija, kuri
tos policija vakar čia rado ne “karo nusižengėlių“ bylas sek
pažįstamo žmogaus lavoną. ti, Leipcige, sugrįžo Paryžiun.
Spėjama, kad jis yra chicagie- “Ten nieko gera” — pareišku
tis ir turbūt kieno nors nužu si komisija.
dytas.
LONDONAS, liepos 12. —
Y0UNGGST0WN, liepos 12. Augštųjų sferų rateliuose reiš
— Sharnon Steel kompanija ii kiama nuomonės, kad turkų
vėl mažina savo darbininkams nacionalistų vadas Mustafa Ke
algas — šį kartą net 30 nuoš. rnai Paša Konstantinopolį pult
Darbininkai protestuoja.
nedrįs.
|l—
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Dabar laikas
siusti 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 koki$
kitų 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 pasieka 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, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra

korespondentu didžiausio Ldetnvos banko—T.ie-

tuvoa Prekybos ir Pramones Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Sėsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ BIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Sacco-Vanzetti byla.
Naujas pavojus kaltlnamlemsiems.
[Iš Federuotorioa Presos] '

Dedham, Mass. — Dvide
šimt trečią Sacco ir Vanzetti
bylos dieną jų advokatai laimė
jo didelę ir nesitikėtą pergalę.
Pačios svarbiausios kaltintojų
liudininkės, Lola Andrews, Ba
dymui tapo į dulkes sumušti.
Toji kaltintojų liudininkė, kaip
dienraščio skaitotojai jau žino,

kas iš svarbesnių atstovų nesi
priešintų amnestijai.
Vienatiniu pateisinimu toli
mesnio vilkinimas politinių kaijnių paliuosavimo butų tik ad
ministracijos manymas, kad ga
li įsivelti į naują katą. Ar todėl
Debsas tebera kalėjime, kad
Hardingo administracija ren
giasi paskelbti karą Meksikai ar
Japonijai? Jei taip nėra, tai
kodėl Debsas nėra palmosuoja
mas? Kodėl Hardingas nepaliuosuoja politinių kalinių, ką
[Iš Federuotosios Presos)
kitos šalis jau senai yra pada
Generalis riusios? Ką Hardingas, neduo
Washington.
Žadama čia sulošti tokią pat prokuroras Ųaugherty negauna damas amnestijos, stengiasi pa
kreipiasi j platesnę visuomenę
reikalaudamas aukų. Kas gali,
kas turi liekamo cento, tegul
nepasigaili jo. Tamsiosios jė
gos tyko pasigrobti į savo nas
rus du žmones, kurie, kaip visa
rodo, delei tos žmogžudybės nė
ra kalti. Visas jų nusižengimas
yra tik tame, kąd jie kone visą
savo gyvenimą pašventė kitų
savo draugų darbininkų reika
lams. Kad jie juos agitavo or
ganizuotis ir šviestis, o tuo su
savo naudotoais kovoti. Dedhame žada pasikartoti tas, kas
buvo San Francisco mieste.

niame sindikalizme. Prieš tai
buvo laikyti dar du susirinki
mai, bet policija jų nelietė. Ir
šiame suvirinkime policija ne
įstengė niekame prisikabinti
prie kalbėtojo žodžių.
Visi aštuoni areštuotieji yra
laivų budavojimo darbininkai ir
policija juos kaltina kaipo “I.
W. W. organizatorius”.

Neduoda ramumo.

European American Buraau
Fabionaa ir Mickiewicz
vedėjai

Laike Vasaros Sezono

Buvę A. Petratis ir S. L Fabionu

Milda Theatras
Atdaras
SEREDOMS, SUBATOMS
ir
NEDĖLIOMS

škotus ir turėjus progos kalbė

ti su ‘‘pačiais banditais”, kurie
esą — Sacco ir Vąnzetti. Juos
ji geni i
atmainanti ir dar
šiandie pažįstanti.

Darbininkę judėjimą?.
Lokautas tebesitęsia.
[Iš Federuotosios

Presos]

kai ir sekretoriai irgi nieko dau

giau negirdi, kaip apie politi
nius kalinius. Jie sakosi jau
esą pavargę nuo tų klausinėji
mų ir norėtų, kad jiems butų
duotas ramumas.
Prezidentui Ilardingui irgi
tankiai apie tai primenama.
Nesenai 1 Socialistų
partijos
konvencija pasiuntė jam ir ge
neraliniam prokurorui telegra
mą reikalaudamą aiškaus atsa
kymo apie tai, kada bus paliuo
suoti politiniai kaliniai. Da
bar apie tai priminė ir Ameri
can Civil Liberties Union.
Ji
pasiuntė prezidentui sekamą
priminimą ir paklausimą:
“Priėmimas abiejų kongreso
butų rezoliucijos, užbaigiančios
karo stovį tarp Jungt. Valstijų
ir Centralinių Valstybių^ ska
tina mus pasiteirauti, ar jus
manote šiuo laiku padaryti ko
kių nors žingsnių suteikimui
visuotinos amnestijos tiems
žmonėms, kurie buvo nuteisti už
peržengimą špionažo akto ir ki
tų karo įstatymų.
“Mes prisimename, kad jūsų
nuomonė buvo tokia, kad toks
klausimas negali būti tinkamai
jūsų svarstytinas iki formalinio
užsibaigimo karo stovio. Jūsų
parašas po rezoliucija, kurią
pąt.iYitiuosenatas ir atstovų,
butas, greitai užbaigs esantį ka
ro stovį.

Šituos kaltintojų liudininkės
San Francisco. — Tebesitętikrinimus griežtai užginčijo siantis kontraktorių paskelbtas
vieną Sacco ir Vanzetti advo namų budavotojams lokautas,
katų liudininkė, Mrs.
Julia jau pradeda darytis nesmagiu
Campbell, štai ką ji pasakė. kontraktoriams, ypač kad susi
Tą dieną, kai Lola Andrews laukė kaltinimų iš darbihinkų
buvo nuėjus prie Slater
and pusės.
Unijos kaltina, kad
Morrill kompanijos dirbtuvės, kontraktoriai pasiuntė penkis
su ja buvusi ir ji, Julia Camp automobilius su
ginkluotais
bell. Kartu jinai pasakė ir tai,
žmonėmis važinėtis po miestą
kad Lola Andrews su tariamais
ir daryti užpuldinėjimus; stikbanditais
visai nekalbėjusi.
liorių ir geležies darbininkų biz
Tiesa, kad netoliese stovėjęs
nio agenai tapo užpulti ir su
automobilis, bee nė ji (Julia
mušti kontraktorių mušeikų;
Campbell) negi Lola Andrews
bosai be to prisisarpdė provoka
prie jo nebuvo priėjusios. Tie
torių, kurie veikia tarp unistų
sa, kad jos turęjo pasikalbėji
ir kursto juos prie prievartos ir
mą, bet tik ne išėjusios iš Slater and Morrill kompanijos sabotažo . Delei to unijų virši
dirbtuvės, kaip kad Lola And- ninkai išleido persergėjimus vi
rew8 tikrino, bet prieš eisiant siems nariams susilaikyti nuo
į ją. Belo, jos kalbėjusios ne kokios nors prievartos.
Darbininkai jau yra priėmę
su tais žmonėmis, kurie buvo
automobily, o su žmogumi, nukapojimą algų, kas ir buvo
kuris buvo apsireng’s kareivio priežastimi lokauto; be to jie
rūbais. Tą pašnekėsį-teiravimą- sutiko laikytis nuosprendžio
si, beto, vedusi ne Lola And- valdžios arbitracijos Urmy, kurį
rcws, bet ji, Julia Campbell. betgi kontraktoriai atmetė .De
Vadinasi, kaltintojų liudininkė lei tokio kontraktorių elgimosi,
publikos užuojauta yra darbi
sakė netiesą.
.JpHoą Cąjppbell liudymas su ninkų pusėje.
Pietinėj ė... Cal i fofm j oj e, kū r
kėlė ytin gyvo intereso ir teisė
juose ir laikraštininkuose. Ji viešpatauja ramumas, bankų
depozitai padidėjo, o šiaurinėje
ytin senyva moteris, iš jos
Todėl mes tikimės, kad jus
Californijoje, kur yra lokautas,
veido ir viso elgesio teismo kam
nepaskaitysite, jog mes esame
depozitai
sumažėjo.
bary aiškiai buvo galima maty
Kokių priemonių kontrakto perdaug įkirus, jei šiuo laiku
ti, kad ji sako tai, ką tikrai ži
riai griebiasi kovoje su darbi mes atsikreipiame prie jus toli
no. Jos liudymas todėl darė la
mesniam ' paklausimui dalyke
bai gerą įspūdį pačiai bylai, ninkais parodo sekamas* atsiti amnestijos politiniams kali
kimas. Kudolph Spreckels, pre
kaip vienas žmogus pasakė da
zidentas First National Bank, niams.”
vė “naują krypsnį”.
Generalis prokuroras tikrina,
Visa tai yra labai gera. Pats kuris nesenai užbaigė budavoti kad jei kas bus daroma Dėbso
svarbiausis kaltintojų liudinin naują namą, liudijo prieš teis
mą, kad buvęs San Francisco dalyke, bus viskas pilnai paskas prikalta prie gėdos stulpo.
prekybos kameros prezidentas kelbta; šiuo gi laiku jis nieko
Vis dėlto, kaltinamiemsiems
neturis pasakyti.
grūmoja didelis naujas pavojus. Athol McBean pasiūlė jam 60c.
rebatą į dieną ant kiekvieno
Socialistas
kongresmanas
Visa rodo, kad kaltintojai, ku
rie iki šiol tik pralaimėdavo, darbininko, jei jis ant tiek pat Meyer London, kuris po pasi
darbininkų
algas, tarimui su Socialistų partijos
dabar nori pasinaudoti “gera nukapos
proga”. Jie norį kaip galima Spreckels atsisakęs nuo tokio amnestijos komitetu, susilaikė
kyšio. Taipjau teisme liudijo per keturius mėnesius nuo svar
greičiau baigti bylą.
Ką tai reiškia? Ve ką. Or-| astuoni kontraktoriai, kad kon stymo Dėbso ir visotinos am
ganizacija — Sacco - Vanzetti! traktoriai, kad kontraktorių nestijos klausimo atstovų bute.
asociacija atsisakė duoti jiems Jis davė prezidentui ir proku
Gynimo Kimitetas — finansuo- j
janti kaltinamųjų bylą, savo budavojimo medžiagų, kadangi rorui veikti šiame dalyke lais
vai, niekam neverčiant, jeigu
ižde nebeturi nė vieno cento. O jie nesutiko pas save įvesti
jie perdaug nevilkins su tuo da
čia būtinai reikalinga persi-1 “open shop’ sąlygas.
lyku.
traukti keliatą iabhi svarbių r
Tečiaus keletą dienų atgal jis
liudininkų ir padengti tas išlai-1 8 laivų budavojimo darbininkai
laikė atstovų bute kalbą, kurioj
areštuoti.
das, kurios jau yra pasidariu
sios. Jų yra daugiau kaip pu-Į Oakland, Calif. — Susirinki jis išdėstė politinių prasižengi
kur į sušaukė komunistai mų istoriją Jungt. Valstijose ir
santro tūkstančio dolerių.’ Pa-( mas,
1
dengti jas reikalinga tuojaus, ir
1 kuriame kalbėjo George Cole- kaip kitos šalįs jau yra suteiku
sios amnestija po musių paliau
nes kitaip kaltinamųjų advoka man, buvo užpultas policijos ir
jame 8 žmonės tapo bos. o kalba buvo pritarian
tai neteks ir stenografo ir kita, dalyvavę
'
suimti ir apkaltinti kriminali- čiai priimta ir išrodo, kad niekas jiems būtinai reikalinga.
Padėtis yra begalo rusti.
Mažasai žmonių būrelis, kuris
rūpinasi dviejų italų byla, nebe
žino kas daryti. Visų nervai
įtempta; kiekvienas klausia ki
__ Kepėjai
to: kas bus? ką darysime?
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Ir pačių advokatų nervai
Turime geriausį pristatymo patarnavimą Chicagoje
įtempti. Matydami, kad kaltin
—•viskas automobiliais.
tojų gynėjai daro, ką gali, bet
jto, kas būtinai reikalinga, ne
Reikalaukite
Užsisakyk
gauna, jie patys j ieškoti žmo
Case & Martin’o
šiandien ant rytojaus
nių, kurie galėtų nors paskolą
duoti.
Taigi, pavojus labai didelis.
Jeigu kaltintojams pavyks sa
GYDYK JSIPJOVIMĄ
vo tikslus pravesti, jeigu jie
,
Naudojant anti»eptišką
padarys tai, kad byla butų už
baigta bėgių dienos-kitos —
kažin kaip bus... Mat, kaltin
tojai mato, kad tuo budu jie te
Saldo ir gydo lengvai ir
galės laimėti. Sacco-Vanzeztti j
greitai.
pynimo Kimitetas dar kartą

NOTARIJUSA8
Real Estate, Paskoloa,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th SU Kamp. Halated fk
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 įo pietą.

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

Puikus
Vodevilius ir Krutami Paveikslai

Tel. Randolph 2898

1

1

1

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

sakė, kad tą dieną, kai Braintree miestely nužudytu du Sla- konspiraciją, kaip kad Ramiojo ramumo.
Visi jį klausinėja tenkinti ?
ter ant Morrill
kompanijos vandenyno .paraščių lobinin- kada bus paliuosuoti politiniai

žmonės, jinai, Lola Andrews, kai prieš Tarną Moonoy. Reikia kaliniai. Klausinėja jį apįe tai
lankytojai, klausinėja ir laikraš
buvus atėjus prie kalbamosios budėti.
čių reporteriai. Jo pagelbininkompanijos dirbtuvės darbo jie

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

Ofisas vidų rudes tyji
ASSOCLATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį
Panedėliaig iki 8 vakare;
Namą Tel.: Hyde Park 8895

Už Visus Pinigus Padėtus
Pirmiau Liepos 20os Procentus
Gausite Nuo Liepos Imos
Central Manufacturing District Bankas yra vienas iš didžiausių ir stip
riausių įstaigų Bridgeporto apielinkėje mokės dpozitoriams .pilną procentą už
pinigus padėtus net iki Liepos 20. Šis Bankas yra visiems gerai žinomas,
kaipo VALSTIJINIS BANKAS ir kaipo saugiausia vieta žmonių pinigams.
Šiame Banke darbuojasi net šeši lietuviai darbininkai ir todėl jeigu nekurie
depozitoriai nei vieno žodžio angliškai nekalbėtų vistiek gali atlikti savo rei
kalus LIETUVIŠKOJE KALBOJE.

Atkreipki! Atidą į Tą
Kad šis Bankas priima pinigus ir ant šešto procento su pilna atsakomybe
. ir saugumu. Klauskite platesnių informacijų nieko nelaukdami.
'■

■ •

*

■

*

Central Manufacturing
District Bank
A STATE BANK
1112 We»t 35th St. Arti S. Morgan Street.
Bankas atdaras kasdien iki 3 po pietų.
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Subatomis per visą dieną iki 8 vai. vakare.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
JO So. La Šalie St. Room 124

Tel. Central 6890
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOHN KŲCHINSKAS |
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone CanaI 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminaveja 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 Wefet Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Dirbėjas ir Importuotojas gu
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams..
Kaiykt angliškai dėl informacijų.

A STATE BANK

BANKO TURTAS VIRŠ $6,000,000.00.
__ ,
.....
Siuntimas pinigu, pasportai ir laivakortės ant visu linijų
•.'♦i

"JOJ''

į

Ruatta & Serenelll
817 Bl«e Island Avė.

Waukegano
Lietuviai—
Kas Bus

Augusi 7
Tai bus
Didžiausias
Puikiausias
Linksmiausias
Smagiausias
Draugingiausias
Gražiausias
Rimčiausias ir
Muzikališkiausias
PIKNIKAS

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptieką:
WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

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
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
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

Sereda,

NAUJIENOS, Chicago, UI
M
'■■ILUmjJ-.J-----.I...B1UJB

Liepos 13 d., 1921

M-lUUl MĮ.......... ....

[Kitoks turtas .... 15,035,186.75
Skyrių turtas ..... t. 5,165,044.28

WEEKLY BUSINESS REVIEW

Pastabos apie biznio
eiseną.
IBIUI I.II.I

«M»

Keistas elgimasis su pelnu.—
Kitoj vietoj mes paduodame
trumpų sutraukų Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banko ats
kaitas už 1920 metus. Kadangi
tai yra didžiausio Lietuvos ban
ko apyskaita ir kadangi to ban
ko vedėjai matomai yra skai
tomi žymiausiais Lietuvos fi
nansų atstovais, tai banko apy
skaitų mes sutikome su žingei
dumu.
IŠ apyskaitos išsižymi, jog su
nelabai dideliu indėtu kapitalu
(2,000,000 markių) bankas per
eitais metais turėjo gana didelę
apyvartų, būtent, 774,701,717
markių. Iš tos sumos gryno
pelno bankas turėjęs 807,657
markių.
Mums tik keistai išrodo bū
das, kokiu bankas tų pelnų pa
dalino. Pasirodo, jog dauginus
negu pusė pelno (446^821 mar
kių) buvo išdalinta pašaliniems
reikalams, neturintiems nieko
bendro su banku, nei su banko
operacijomis, nei su jo valdyba
ar tarnautojais. Tie pinigai bu
vo išdalinti labdarybės tikslams.
Sentimentaliu žvilgsniu, tai, gal
būt ,išrodo prakilniu darbu, vie
nok biznio atžvilgiu tai yra nie
kas kitas kaip tik prasižengi
mas. Galima duoti darbinin
kams bonų, o taipgi valdybai ir
tarybai, nes tai gali tiesioginiai
pagerinti biznį, bent tai taip ga
lima išaiškint. Bet dalinti dide
les sumas iš korporacijos biznio
labdarybei neleidžia biznio etika.
♦

*

♦

“Blogi laikai”. — Šis mėnuo,
kaip ir pereitas, bus vienas iš
blogiausių mėnesių Amerikos
biznyj. Greito pasitaisymo per
matyt irgi negalima. Apskritai
visi 1921 metai bus labai blogi
metai. Ar daug geresni bus
1922 metai, to šiandien negali
ma su tikrumu atspėti. Bet, jei

dažų išdirbystėje (ypač kada
vis daugiau dažų atvežama iš
Vokietijos) pasigerinimo nega
lima laukti,
mašinų (inžinų) išdirbystėje
pagerėjimo nesimato,
trųšų išdirbystėje dalykai ne
pasitaisys iki 1922 pavasario,
geležies lėjyklose padėjimas
bus labai blogas per visų vasa
rų; rudenyj, vienok, galima
laukt šiokio tokio pasigerinimo;
rakandų išdirbystėje — me
dinių rakandų vvholesale kainos
dar turės nupulti žemiau; gele
žinių rakandų išdirbystėje netu
rės pasigerinimo iki žiemai,
medžio išdirbystėje pasigeri
nimo nebus iki 1922 pavasario;
trokų išdirbystėje padėjimas
blogas, pasigerinimo nebus iki
1922 pavasario;
vagonų ir lokomotyvų išdir
bystėje viešpatauja apmirimas
ir dalykai nepasigerins iki 1922
pavasario.
*

*

Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Banko

apyskaita už 1920 m.
(sutrumpinta)
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banko Kaune su visais savo
skyriais apyvarta už 1920 metus
buvo sekama.
Debitas: (auksinais)
Banko Centras 474,949,160.95
Skyriai
299,752,556.34

Viso

774,701,717.29

I

Kreditas:
Banko Centras 474.141,509.19
” ” pelno 807,651.76
Skyriai
299,752,556.34
774,701,717.29

Viso

♦

šėrai — Iki šiol New Yorko
biržose viešpatauja pesimistiš
kas ūpas, nes artimoj ateityj
nieko gero nėra permatoma Ame
rikos pramonėj. Todėl šėrai,
kaip jie buvo nupuolę keliolika
dienų atgal ,taip ir tebėra nu
puolusiais. Paskutinėmis dieno
mis kai-kurie šėrai šiek tiek at
sitaisė, bet tai buvo labai men
kas atsitaisymas.
Galimas
dalykas, kad taip nupuolę šėrai
bus dar bent keletu savaičių.
Atmainos Šerų kainose esti
kasdien, jie nuolat tai kįla tai
puola. Bet apskrito visuotino
šėrų pakilimo turbut negalima
laukti be metų laiko.
Mes čia dar sykį pabrėžiame,
kad dabartinis laikas yra geriau
sias laikas serams pirkti. Kas
turi pinigų todėl drąsiai galėtų
indėti į juos į tinkamus Šerus,
čia, betgi, dar sykį pabrėžiame,
kad ne visoki šėrai šiandien yra
pirktini. Iki šiol tebėra pirktinais inusų pinniaus nurodyti šė
rai: geležinkelių kompanijų, va
rio kasyklų kompanijų ir cuk

gu jie bus geresni, tai pasigeri- raus kompanijų.
Kas šiandien prisipirks labiau
nimas neateis urnai, o tik laips

Banko finansinė apyskaita ar
ba balansas už 1920 m. buvo se
kamas (su skyriais):
Turtas:
Nejudamojo turto 1,115,958.00
Judamojo ................. 268,293.13
Paskolų ................. 2,134,709.65
Kasa .............
3,837,297.82

♦

♦

♦

Viso

27,556,489.58

Grynasai pelnas už 1920 me
tus vienok tapo paskirstytas
taip, kad iš jo beliko banko tur
te tik 88,065 markių ir dar 66
markės. Su pereitų metų atsar
gos kapitalu visa banko vertybė
todėl išneša 102,570 auksinų.
Nejudamojo turto amortizacija
(nusidėvėjimas) yra paduota
kaipo siekianti 55,797,90 auksi
nų ,kas lyginasi 5% ant paduo
tos to turto vertybės. Jeigu tai
yra nusidėvėjimas už du metu,
tai jis matyt atskiriamas po
i metus. Tai gali būti už
tektinas atskyrimas. Tečiaus
ant judomojo turto paduotas
nusidėvėjimas 5,845 auksinų yra
būtinai permažas, nes jis turė
tų būti už du metu ne mažesnis
kaip 26,829 auksinų, o dar ge
rinus jeigu jis butų dvigubas.
Paduodamasai grynas pelnas ta
tai butų bent 21,000 auksinų
mažesnis. — K. J.

t

RUSAI LEIDŽIAMI
AMERIKON.
Sovietų valdžia panaikina išvažiavimo savo piliečių suvaržy
mą, tai praneša telegramų In
ternational Mercantile Marine
Companij^i. Tas reiškia, kad
galima siųsti Rusijos moterims
ir vaikams apmokėtas laivakor
tes, kurie nori apleisti Rusiją ir
atvažiuoti Amerikon, kad ap
lankius savo gimines.
Pridedama, kad Suv. Valst.
immigracijos viršininkai rem
damiesi naujomis immigracijos
teisėmis, leidžia ‘važiuoti tiems,
kurių giminės yra Amerikos pi
liečiais.
Vedėjai American Line ir
Red Star Line tvarko Interna
tional Mercantile Marine Com
pany, kurių laivai plaukioja iki
Danzigo, o labai tankiai iki Liepojaus. Vienok yra susirūpinę,
kad pradėjus rusų kartu ir lie
tuvių moterims su vaikais va*žiuoti, jie nepajiegsią aprūpint
pervežimu.
j.i 1■ im

Tel. Yards 145

JOHN J. ZOLP,
Real Estate — Paskola — Insurance
Laivakortes, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė.,
Chicago.
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NAUDOTO IR NAUJO
LUMBERIO PIGIAI
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A.SHUSHO
AKUSERKA

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.
CARR BROS WRECKING CO.,
3003-39 S’o. Halsted St.,
Tel.: Yards 1294.

Atlas

Realty

Turiu patyrimų
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę Ir kudla laike ligos.
929 S. State St
Chicago, III.

Company

Real Estate—Loans & Insurance
Foreign Exchange &
Steamship Tickets
4601 So. Hermitage Avenuo
>
Savininkai: E. D. Witkowski, A. M.
Barčus, J. P. Waitches.
Phono: Boulevard 6080

Dr. A. R. Blumenthal ]

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui
visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių
Vedama štabo
WEST END HOSPITAL

2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.
Moderniškas būdas
ligos pažinimui.
Talpinasi gerai įrengta
Laboratorija ir X—Ray.
Gydoma namie ir ligonbutyj.
Atdara kasdien nuo 12 iki
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

: Laivakortės Jau Atpigo :
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau gautumėt laivakor
tes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepoją. Pašportus parūpiname kožnam. Musų yra didžiausia ir atsakančiausia
lietuvių Agentūra. Rašykite ar stačiai važiuokite pas mus, jei
norit turėti pigią ir malonią kelionę į Lietuvą-tėvynę.
LITHUANIAN TRAVEL BUREAU,
136 E. 42nd St.,
New York, N. Y.

AKIU SPECIALISTAS
Akte EgsaminaeiB

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
gerintų
Ophdmometer. Ytinga doma at_ alpiame j vai
kus. VaLi nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 84.
Telephone Yards 4317
17
Boulevard 6487

Ifi 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 chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonaii
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
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' DR: CHARLES SEGAL'

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
NEW YORK N V

9 BttOADVAY

,

Tiesi kelionš be persedimo iš New Yorko per Libavų
arba Hamburg—Eitkūnai

(LIETUVĄ
Ar ir jūsų doleriai nedirba?
t...

Trjs bilijonai dolerių
yra nevartojami.

žmogui pelną neštų. Iš tos tai
priežasties, nuostoliai, kurie tu
rėtų būti prašalinti, auga kas
dien didyn.
Pasisekimo istorija tvirtina,
kad geriausis būdas taupumo,

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų palto laivai (įplauks
S.S.LITUANIA LIEPOS 20 (
S. S. POLONIA Aug. 17
“ESTONIA” ........ AUG. 3 |
“L1TUANIA”
Rugp. 31
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Ageat, 120 N. La Šalis 3t„
CHICAGO, ILL.

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboe
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis "nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Drexel 2880
k_______________________________

(Taip sako Bankų vadas.)
tai daryti taip, kad jūsų pini
Suvienytų Valstijų žmonės ne gai jums dirbtų. Nešiojimas ke

Dr. W. Yuszkiewicz

lių šimtinių ar dolerių kešeniuje, niekad nepastatys jus ant
kelio prie Piniginės Nepriklau
somybės ir Pasisekimo.
Pramonė ir kasdieninis tau
tos biznis pageidauja visų pini
gų, kokius tik galima gauti.
Trys bilijonai dolerių yra tai
milžiniška skaitlinė. Yra tai ga
nėtina skaitlinė daug dirbtuvių
visoje šalyje, kur tūkstančiai
darbininkų gautų darbą ir dirb
tų pilną laiką. Yra ganėtina
skaitlinė, kad pastatyti ant ko
jų daug nuskurusių išdirbyščių,
kurios vos kelios savaitės kaip
uždarė savo duris ir tai dėl sto
kos pinigų.

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

sia nupulousių gerų šėrų, tas už šioja savo kešeniuose arba lai
metų .antrų, uždirbs dvigubus ir ko namuose $3,000,000,000 pini
trigubus pinigus.
gais, arba geriau sakant, beveik
Dabar jau greit bus pirktini pusė visų Suvienytose Valstijo
ir kitokį šėrai, iš kurių pirmu se pinigų guli nenaudojamais.
tiniais gal bus gumos fabrikų
Šis nustebinantį pranešimą
šėrai, chemiškų fabrikų šėrai, davė Fred W. Ellsworth, Vice
Iš dabartinio dalykų stovio stock yardų šėrai ir tabakos
prezidento Hibemia Banko ir
galima tečiaus aiškiai numany kompanijų šėrai.
Trust kompanijos iš New Orti kokios pramonės pradės ge
leans.
rintis pirmiausia. Pasigerinimas bus atjaučiamas pirmiau Gembleriavimas — Deja, pa Mes vadiname šį pranešimą
sia ne tose pramonėse, kurios prasti Lietuviai darbininkai iki nustebinančiu, kadangi jis paro
išdirba mašinerijas arba veda šiol visai nesupranta atsargaus do, kaip Amerikoje gyvenanti
sunkiųjų intaisymų darbus. Tie indėjimo pinigų į šėrus. Vietoj žmonės nepaiso apie savo ateitį.
dalykai dar negreit jaus atsigai to, jie su dideliu užsidegimu už Tasai nepaisymas yra labai ne
vinimų. Pirmoj eilėj pasigeri,- siima gembleriavimu ir tiki, la- pageidaujamas ir jisai yra tai
nimas, betgi, bus atjaučiamas biaus kaip į Dievą, į visokius sytinas, ir tai tuoj aus.
Pranešimas jo, Ellswortho, be
tose pramonėse, kurios išdirba agentus, kurie prižada jiems
įvairius kasdieninio reikalo da dvigubus pinigus į vieną mėne abejonės yra gryna teisybė. Lai
lykus, kaip tai valgį, drabužius, sį laiko. Iš įvairių nugirdžia- ke karo, kada buvo lengvai gau
mų papasakojimų ir gaunamų nami pinigai, kada darbo buvo
avalų ir p.
Jau šiandien galima pastebėti skaitlinių —galima manyti, kad visur pilna, kada algos visur bu
biznio ir darbo pasigerinimus Chicagos Lietuviai į gemblerių vo augštos, žmonės priprato nerankas yra sukišę bent keletą šioties su savimi pluoštus pini
duonos keptuvėse,
milijonų dolerių. Išrodo neinti- gų.
šiose srityse:
Iš paminėtos skaitlinės mato
gėrynių šidribystėje (per va kėtina, bet mes manome, kad
taip yra.
ma, kad paprotys pas save lai
sara),
žinoma tie visi milijonai sun kinio pinigų, augo ir augo tol,
batų išdirbystėje,
kiai uždirbtų pinigu kadanors kol šiandien pusė šios šalies pi
pienininkystėje,
pančiakų ir mekstinių tavorų žlugs gemblerių rankose ir tada nigų paliko nevartojami, t. y.
tarp Chicagos Lietuvių vėl bus žmonės laiko juos pas save be
išdirbystėje,
šilkinių tavorų išdirbystėje, o dantų griežimas, palydimas iš jokio sau pelno.
Nėra užtikrinimo, kad tie do
ėjimais iš proto ir saužudystėtaipgi
leriai, kurie nešiojami kešeniuo
vilnonių tavorų išdirbystėje. mis.
Greito pasigerinimo negali Gaila, kad Lietuviai taip bran se, arba paslėpti kur kitur, par
ma laukti, pavyzdžiui, šiose pra giai turi mokėti už patyrimą, siliktų saugus, nepaisant kaip
monėse :
»
jog gembleriai jie galų gale tik jie butų saugojami.
automobilių pramonėje, nes tai pralošia. Tačiaus to pataisy Nepaisymu, žmonės pastato
automobilių pirkimas eina ma ti negalima. Musų pamokini save išnaudojimui, apvogimui,
žyn ir automobilių kainos dar mai šiose skiltyse, musų nu rody-* apiplėšimui ir kitoms apgavy
Jabiaus turės būti nuauštos; jei mai kaip galima su pinigais stėms. Tokie žmonės taipgi turi
gu automobilių biznis pasitai daugiaus pinigų padaryti, ir mu nuostolių daugybę, laikydami
sys, tai negreičiaus kaip 1922 sų šauksmas saugoties gemble- savo uždirbtą skatiką be nau
pavasaryj;
rystės, kaip matyt, nedaro jo dos.
Mėtymas bereikalo pinigų yra
cemento išdirbystėj pasigeri kios įtekmės.
Tik su laiku, gal būt, po skau labai nepageidaujamas Ameri
nimo negalima laukti iki 1922
džių patyrimų, žmonės išmoks kos piliečiams apsireiškimas. Ir
pavasario,
durų ir langų išdirbystėje pa atsargiau vartoti savo pinigus, taip ilgai jis bus nepakenčia
sigerinimo negalima laukti iki indedant juos į biznius, kurie mas, kol bus bandymas slėpti pi
nigus, ne padėti jų ten, kur jie
neša pelną.
Kl. Jurgelionis.
1922 pavasario;
niškai, išpalengvo. Daug pri
klausys nuo žmonių ir kapitalo
ekonomijos, pasiryžimo dirbti
ir atstatyti normalį pramoninį ir
prekybinį gyvenimų visame svie
te.
i

27,556,489.58
Viso
Atsakomybės:
Pamatinis kapitalas 2,000,000.
Atsargos Kapitalas
13,439.48
Depozitų............... 13,644.803.19
Termin depozitų .... 2,838,058.32
Perlaidų ................. 2,764,537.04
Kitokios atsakomybės—
,
Grynas pelnas už
1920 m..................... 807,651.76
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Yra tai baisi pinigų skaitlinė
paskirta neveiklumui.
Žmonės turi pabusti ir nebū
ti tokiais bebojančiais apie savo
turtą. Pamesti tą paprotį, lai
kyti dolerius kešeniuje. Tokie
žmonės turi atsiminti, kad jų
priderystė yra laikyti kiekvieną
dolerį darbe.
Šių dienų nenaudojami dole
riai turi būti tuojaus padėti
Amerikos bankosna, kur bus ga
lima gauti už juos nuošimčius.
Arbaxjie galėtų būti sudėti į
Suvienytų Valstijų ‘Pinigyno
Taupumo Certifikatus ar kito
kias Valdžios popieras. Arba jie
turėtų būti naudojami apmo
kant namus ir juos reikalingais
rakandais aprūpinant. Arba jie
gali būt sumokėti kokiai apdraudos kompanijai, draugijai,
kur senatvėje butų pačiam pa
rama arba vaikams, pačiai ir ki
tiems šeimynos nariams. Yra la
bai daug panašių taupymo įstai
gų jūsų neveikliam doleriui ir
kiekvienas taupytojas gali žiū
rėti ar savo dolerius sudėti ten,
kur jam bus parankiau ir nau
dingiau.

LAIVAKORTES | LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortes iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
] LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išslpirkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prėkybos Bendro
vės Šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurio dabar parduoda/ni po $8.00 vienas.
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Lithuanian Sales Corp.,
3249 So. Halsted St.,
Chicago, Iii. Tel. Yards 6062.

............................................................ ■■■■■■■ i...

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT-SASS.
Kątik sugrjžo iš Californijos ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedšldienius.
L—
------■ —/

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 vakare.
Nediliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St
............... -

... ..

1

=

"Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

S DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
. Akuširas
,
■ 8203 So. Halsted Stn Chicago.
į Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomie 10-12 ryto.

hnininmnnn
Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St„ Chicago, DL

Lith. Sales Corp.
300 Savoy Theatre BIdg.
Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 rytė iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
daliomis: 10:00 ryte iki 8:00 po pietų.

Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roaelanda.
VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6iBB
iki 8:30 vak.

<n
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Seroda,

Liepos 13

1921

f
rį pasirinko Lietuvos dele I šita sistema atsirado, ėmė negenda; jį galima dalinti
gacija. Ir Briusselyje ir Ge- labai daug laiko.
| visokios didumo šmotus L.D.L.D. Reikalai.
The Lithuanian Daily News nevoje ji pasitenkino tiktai
Senovės gadynėje žmonės,, tiems šmotams galima leng- Kiek laiko atgal Keleivyje
atmetė vilniečių kaip minėjome augsčiaus,, vai duoti bi kokią formą, tilpo mano straipsnelis, kuria
tiM Lithuanian Nawa Pub. Cč., Ine. tuo, kad
dalyvavimą derybose. Ar apsieidavo be pinigų. Jiei Ačių visiems šitiems patogu me raginau užjaučiančius L. D.
Editai P Griįahta
KOŠT. AUGUST:
L.
Draugiją
ir
mylinčius
ap

nevertėjo Lietuvos delega mainydavo prekes prekėmis. mams, šitas metalas ilgai
1739 SO. HALSTED STn tams padaryt kokį nors po O dar seniaus tai ir prekių niui nustelbė visas kitas švietę asmenis pasidarfnioti
Draugijai. Maniau, jog
CHICAGO, ILLINOIS.
zityvų sumanymą sulig Vil mainymo nebuvo.
prekes, kaipo tarpininkas musų
tas straipsnelis nieko tokio
(Tęsinys)
tai proteinai. Kai kurie pase
Teiephone Roosaveit 85M
niaus?
Pirmykštis žmogus nega- prekių mainyme.
ypatingo nepadarys. Bet pasi
kė autorių ir maitinosi beveik
Subscription Katėsi
Gana anksti į prekių mai rodė kas kita: nuo to laiko ga
Jisai
Vilniaus
žmonėms
juk
rei-Į
mina
jokių
prekių.
Nedavalgymas ir ligos.
išimtinai proteinais. Ištikrų$8.00 per year in Canada.
,
vau
jau
kelis
čekius
mokesčių
nymo
reikalus
i
ėmė
kištis
kia
pripažint
kokią
nors
teinieko
neperka
ir
nieko
ne

$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 p4r year in Chicago.
Kokios ligos pareina nuo ne jų jie suliesėjo, bet tas sulie
už kelius desėtkus senų, o taip
valstybė.
Kad
apsaugojus
šę
dalyvauti
sprendime,
kuparduoda.
Jisai,
kartu
su
sėjimas jiems brangiai atsiejo.
8c per copy.
gi ir naujų narių. Iš to matyt, tinkamo maisto, o kokios nuo Didžiuma jų pradėjo nesijaus
Entered as Second Class Matter ris paliečia jų likimą. Dabar tuo buriu, kuris priklauso nuo apgavimo prekių parda jog visur yra žmonių,
kurie įvairių bakterijų — į tai sun ti gerai. Mat, tokio maisto ne
March 17th< 1914, at tha Post Office išrodo taip ,kad lenkai pri- jo šeimynos grupei, pasiga- vėjus, valdžia ėmė tą meta
lik progos laukia pasidarbuoti ku duoti tikras atsakymas* pakanką atatinkamam kūno
of Chicago, III., undar tha act of
March 2nd, 1870.
pažįsta jiems tą teisę, o lie- mina visa, kas jam reikia: lą sverti ir dėti tam tikras Draugijai, — prirašyti naujų Sakysime, tikrai yra žinoma, maitinimui.
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
kad džiovų pagimdų tam tikros
nedėldienius. Laidžia Naujienų Ben tuviai ne,—kas gali pakenk-1 ir maistą, ir rūbą ,ir pastogę žymes ant tam tikro didumo narių surinkti mokesčius iš sedrovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, ti Lietuvos reikalui vilnie
metalo gabalėlių. Taip pa nUjy ctc. Taigi prašyčiau vi bacilos. Bet karas pabrėžo Ryžiai, kuriais Eijkman ir
ir ginklą.
Iii. — Telefonas: Koosevelt 8500.
faktų, kuris buvo žinomas ir Funk maitino balandžius, ne
čių opinijoje.
Vėliaus žmonių darbe sverti ir pažymėti aukso ga sų tų, kurie nc.pa teinijot mano pirma, kad žmones negaunan buvo sugedę. Holst ir FroeKeleivyje, kad nuo
Užsisakomoji Kaina:
balėliai, tarnaujantys kaipo straipsnielio
įvyksta
atmaina.
Jie
ima
dabar stotumėt darban išnau tys pakankamai riebalų daug lich Gvinėjos kiaųlutėms davė
Chicagoje — paltu;
specializuotis
atskiruose tarpininkai prekių mainy dodami progą visur, kur tik greičiau apserga džiova. Ir geras avižas. Viliuko maistas
Metams.....................
r |8.00 Ekonominis pro
Pusei metų —
4.50
darbuose. Vieni pašvenčia me, ir yra pinigai.
galima, kaip tai piknikuose, ba jeigu riebalų žmonės gauna vi buvo visais atžvilgiais geras.
Trims mėnesiams .... ...... 2.25
gresas
ir
regresas.
Dviem mineeiams
,
, , 1.75
liuose, ar Šiaij) pramogose, sai mažai, tai džiova virsta Visa ko truko, tai mikroskopi
Po
metalinių
pinigų
vė

daugiaus
laiko
žemės
dirbi

Vienam minėsiu!
, . t > m 1.D0
laipgi kuopų valdybos turi su tiesiog epidemija. Kol kas, vie nės dalelės tos dar neištirtos
liaus
atsirado
ir
popieriniai
mui,
negi
kitiems
užsiėmi

Kiekvienas
iš
musų,
kurie
Chicagoje — per nežiotojusi
šaukti susirinkimus, surinkti nok, nėra tikrai žinoma ar tas cheminės sudėties, kuri yra ži
03 esame
Viena kopija.............. —_
pinigai
,
kurie
tikrenybėje
mams,
ir
šitame
darbe
išsila
studijavę politinę
mokesčius ir pasiųsti centrai). nepaprastas užsikrėtimas džio noma kaipo vitaminas. Ne
18
Savaitei
75 ekonomiją, atsimena, kaip vina labiaus; kiti darosi yra tiktai pinigų pavaduotoMinėsiu!
................... Draugai, be abejo, pastebėjo va pareina nuo riebalų nedatek- gaunant vitaminų mes badau
I• •
Suvienytose ValstijeM m Chicagoj, yra piešiamas prekių ir pi specialistai, kaipo kalviai, jai.
te Naujienose L. S. S- Pildomo liftus riebaluose tirpstančio vi jame ir sergame įvairiomis lįpaltu t
kaipo dailidės, siuvėjai ir Tai tokia ,trumpai sakant, jo Komiteto sekretoriaus pra tamino A, kuris randama svies gomis. Jurininkai tankiai suMetams........... ......... .
. .
|7.00 nigų atsiradimas.
te, kiaušinio trinyj ir treskos sirgdavo *Škorbutu ir mirdavo.
Pusei metų .........
4.00
Tolimoje senovėje žmonės tt. Tuomet jau nebeapsi buvo prekių mainymo isto nešimą, jog reikia jau pradėti riebaluose. Toj srityj dabar Dabar to, pilnai galima išveng
Trims mėnesiams .............. . ... 2.00
rengtis prie suvažiavimo. Ka1.50 apsieidavo be pinigų.
Dviem mėnesiams .
v moka kiekvienam žmogui rija nuo seniausių gadynių
daroma tyrinėjimų. Be to, ti, jeigu tik duodama jiems
.75
Vienam mėnesiui
Pinigai yra prekybos prie dirbti visus darbus; darbas iki dabar, šiandie mes visi rodo, jog L. D. L. D-jos susi kai]) žinia, džiovininkams vi atatinkamas maistas. Hopkins
Metuvon ir kitur užaieninosei
(Atpiginta)
monė. Jie padeda prekėms darosi vaisingesnis, kuomet esame taip papratę matyt ir važiavimai laikomi bendrai su suomet liepiama valgyti daug jau senai pareiškė tų puombMetams_____
____ ---- $8.00
suvažiavimais, kiaušinių ir gerti daug pieno. nę, kad gyvybėj palaikymui
kiekvienas žmogus dirba j vartot pinigus, kad mums L. S. S-gos
4.60 (tavorams) keliauti iš ran
Puse! metų
tiktai tame speciališkume, yra sunku įsivaizduot tuos tai reikia būtinai kuopų susi Gi tame maiste kaip tik ir ran neužtenka vien tik proteinų,
Trims mėnesiams..................
2.25 kų į rankas.
Tas
žmogus,
Pinigus reikia siųsti palto Money
rinkimuose apkalbėti ir L. D. dame x nemažai riebalų tirps angliahydratų ir riebalų. Musų
Orderiu, kartu su užsakymu.
kuris turi prekę, (sakysime, kuriame jisai yra išsilavi- santykius, kada žmonės — L. D. suvažiavimo klausimas. tančio vitamino A. Bet džio kūnui reikalinga vitaminai, įCES=aE=!SE!aawa3BESBMKnR9
švarką), atiduoda ją kitam I [n£s* Įvyksta darbo pasida laukiniai ir puslaukiniai — Dar vienas dalykėlis: pasku va galima apsirgti besimaiti vairios mineralinės druskos,
j [apsieidavo be jų ir arba pa bėkit, draugės ir draugai, už nant kiaušinias ir pienu.'Tuo ypač reikia kalkio ir fosforines
žmogui,kuris turi pinigą; o linimas.
Tautų sąjunga
paskui už tą pinigą jisai O kada kiekvienas žmogus tys pasigamindavo visus simokėti ir atsiųsti savo mokes labiau kad gan tankiai mums; rūgšties, Reikia taipgi sieros,
remia lenkus.
čius, nes turit suprasti, jog da pasitaiko vartoti džiova ser-: geležies ir net manganesio. Tas
(švarko pardavėjas) įsigįja dirba ne visus darbus ir pa jiems reikiamus daiktus, ar bar
Todėl pasakymas, kad žmogaus kū
jau reikia rengtis prie at gančių karvių pienas.
sigamina ne visus daiktus, ba įsigydavo tuos daiktus,
kitokių
prekių
—
duonos,
Lenkijos atstovai Briuse
spausdinimo knygos, kad butų tas klausimas ne taip lengva nų sudaro dvylika svarų pe
kurių
jie
negamindavo
pa

kurie
yra
reikalingi
jo
gy

išspręsti, škorbutas ir beri lenų ir keletas viedrų vandens,
galima laiku išsiuntinėti.
lio konferencijoje reikalavo, cukraus, mėsos ir tt. Vie
venimui, tai žmonės turi tys, tiesioginiu mainymo ke Taigi, draugės ir draugai, beri yra tikrai žinoma, kad pa toli-gražu neatsako tedsyi>ed.
kad butų priimti konferenci- toje rūbo, kurį jisai turėjo
tarp savęs mainytis savo liu. Bet štai, pasirodo, kad kaip matote patys, pats reika reina nuo atatinkamo maisto Ik1 šiol dar žmogaus kūno clicjon lygiomis teisėmis Vil pradžioje, jisai dabar turi
darbo vaisiais, idant galėjus tokie santykiai gyvuoja tik- las yra svarbus ir reikalauja nedatekliaus. Beriberi yra minc sudėtis nėra tikrai žino
niaus srities delegatai. Lie maisto produktų. Bet jisai
nervų liga. Nervų audiniuose ma. Chemijos mokslas dar
rame gyvenime da ir musų jūsų pasidarbavimo.
patenkinti savo reikalus
I
išmainė
rūbą
maistu
ne
tie

tuviai tą reikalavimą atme
pradeda atsirasti riebalų kris nepasiekė to laipsnio, kad ga
Koliai mainymas yra ne dienose.
Draugai, prie darbo. O musų leliai. Ligai besiplečiant
siog,
o
pagalba
pinigo.
pa lėtų padalyti tikrų analizų.
tė, kadangi jie negalėjo su
Bolševikų
.telegramų Draugija išbujos į milšinų.
didelis, tai žmonės maino
liečiama širdis ir visi kili kū
tikti, kad Vilniaus sritis sto Pinigai yra-prekių apy-Įda]kį“s ^iktais;
(Bus daugiau).
Siųsdami
mikesčius
visados
agentūra “Rosta-Wien” pra
_ ______ . Bet vėno audiniai. Liga visuomet
tų konferencijoje greta Lie vartos įrankis. Tokioje
išrašykite čekį ar money orderį baigiasi mirtimi, jeigu laiku
?mo" I liaus atsiranda pinigai. Ir neša sekamą žinią:
vardu d. K. Liutkus ir pasiųs neduodama tokio maisto, kuris
tuvos kaipo nepriklausoma nių visuomenėje, kur
Z
.
m0
?
štai
kokiu
budu.
‘‘Komisarų Taryba nu- dte žemiau paduotu adresu.
nuo jos vienata. To reikala- nėms reikia nuolatos miti j pra(jžioje yra mainomas
turi vandenyje tirpstančio vi Musų Moterims.
Vildamasis
Jūsų
pasidarba

tamino B.
^vimi?..priūniiinas butų reiš prekes vieniems nuo-kitų, pi I bi Voks"daiktaš’bi''kokiu ki- [ statė šitokį saiką vertėms,
vimo, pasilieku
SUKNIA No 9939
Jeigu musų maistas nčra
kęs lietuvių išsižadėjimą Vil nigai lošia be galo svarbią tu daiktu; maišelis druskos skiriamoms mainams: vie J. M. Buchinsky,
atatinkamas, — mes badauja
niaus.
rolę. Jie labai palengvina £vgrjes kanjUj saidokas ko- nas pūdas rugių yra lygus L. D. L. D. Centro Sckret.
me. Bet tokis badavimas tan
dvylikai
svarų
druskos,
52
Glenwood
Avė.
Todėl Briuselio konferen prekių apyvartą.
Jeigu kju norg papU0§alu jr tt.
kiausia reiškiasi įvairiomis li
Binghamplon,
N.
Y.
cija suiro.
gomis, o ne alkio jautimu. Mes
žmonėms reikėtų mainyti Paskui tečiaus kokia nors arba dvidešimt - penkiems
Tautų Sąjungos Taryba prekes vienas kitomis tie- lvjenaj labiausprasiplatinu- svarams žibalo ,arba šim
badaujame, taip sakant, dalinai
Įvairenybės.
patys to nežinodami.
tuomet pasikvietė Lietuvos siog, be pinigų tarpininkavi- sioji> prekė ima lošti rolę tui ir dviem dešimtim dė
žučių briežiukų, arba ke Badaujantieji indijonai valgą Keli metai atgal pasirodė
ir Lenkijos atstovus į Gene- mo, tai jiems tektų sugaišti | tarpininkės
tarpe kitų pre turioms lopetoms, arba žmogieną. Iš Fort Murray, knyga Eat and Grow Thin. Tos
vą ir vėl pasiūlė jiems tar daug daugiaus laiko, o daž
knygos autorius patarė nutu
kių.
Tos
tarpininkes
rolėje
Albertoj
(Kanadoj),
praneša,
šešiems
mąstams
kartū

tis. Ir štai kokiu budu:
nai prekių apsimainymas atsiduria įvairiose šalyse ir
<ad ten gauta žinių, jogei šiau kusiems žmonėms susilaikyti
no.”
Derybose turi dalyvauti visiškai negalėtų įvykti.
nuo valgymo įvairaus maisto.
rinėj srities daly tarp badau
įvairiais
laikais
įvairios
pre

Esą geriausias jiems maistas—
Vilniaus srities atstovai;
jančiųjų
karibų
gentės
indijoŠito
bolševikų
komisarų
kės:
vienur
druska,
kitur
Iki derybos pasibaigs, Vil Švarko savininkas, pav.
nutarimo tikslas yra, be abe nų apsireiškiąs kanibalizmas,
avys,
dar
kitur
kurio
nors
nori
išmainyti
švarką
mai

niaus sritį turi valdyt Tau
Pamėginkite naujo , ■ '
jo, geriaus sutvarkyti pre tai yra valgymas žmogienos.
metalo
gabalėliai.
sto
produktais;
jisai
pasiūlo
Sako,
kad
šian
ir
ten
buvę
už

tų Sąjungos kontrolės komi
kių apyvartos reikalus. Bet tikta nugraužtų žmogaus kau
Kada
atsiranda
paprotys
savo
prekę
ūkininkui,
kad
sija ;
vartot tokį tarpininką pre ta prekių apyvarta dabarti lį, kas rodąs, jogei badas pri
Padarytąją tarpe Lietu gavus iš jo daržovių ir pie
Su uiraglstruotu vaiabaienkliuSuv. Valet.
kių mainyme, tai jau tuomet nėje Rusijoje, kaip matome, vertęs indijonus žmogienos
Puteutu Biure.
no;
bet
ūkininkui
gal
būt
vos ir Lenkijos sutartį turi
griebtis.
Pasakoja,
kad
prieš
eina panašioje formoje, kaip
Naujame mėlyname pakelyje.
patvirtinti ne tiktai Lietuvos visai nereikia rūbų, o reikia nėra mainomas bi kuris senovės laikuose, kada dar dvejus metus tos srities indi
Visos tvirtos, gemalus užmušan
daiktas bi kurio kitu daik
čios ypatybės Siame vaiste idčtos,
jonai gyvenę labai turtingai:
ir Lenkijos seimai, o ir bu batų. Švarko savininkas
Pasirodo
bu priemaiša, priimniai Švelnaus
tu, o kiekvienas daiktas esti nebuvo pinigų.
neša
savo
prekę
pas
duonke

kvepalo.
simasis Vilniaus srities seipį ; bet šiam gal būt taip pat pirma išmainomas tąja tar tuo budu, kad Rusija prie žvėrių, kad kai kurie indijonai
Ruffles yra iaoai paveikiantis
rpas....
pleiskanų
pašalintojas—begaliniai
pininkaujančia preke (saky bolševikų nužengė ekonomi labai išlepę ir bevalgydavę tik puikus plauku
nereikia
švarko,
o
reikia
ku

sutaisytojas, kuris
Tas pats dalykas, kurio
paskerstųjų
gyvulių
liežuvius.
niu
žvilgsniu
milžinišką
patiks kad
sime, druska), kad už ją
bilo.
Kad
švarko
savinin

ir gačniaulenkai reikalavo Briusselyje,
Dėlto gyvulius skerd'ę tuksian
žingsnį
atgal.
Jos
ekonomi

siaiypatai.
paskui
gavus
tą
daiktą,
ku

čiai.
Dabar
vienok
tas
kraštas
yra išreikštas Tautų Sąjun kas galėtų šitokiose sąlygo
rio žmogui reikia: galvijas nė tvarka yra panaši į th labai suvargęs ir ten gyventojai
^939.
Aptiekose
gos Tarybos pasiūlytos są se iškišti savo prekę ir jos
parsiduoda
yra išmainomas druska, kad tvarką, kurią turėjo žmo indijonai tiesiai badauja.
vieton
gauti
tą,
kurios
jam
po 65 o. arba
lygose, ir išrekištas dar be
nės
barbarizmo
gadynėje.
už
druską
gavus
saidoką;
atsiųskite
Šita Romėnų styliaus suknia pa
veik grieštesnėje formoje. reikia ,jisai turi pirma su
75c., tad
siutą
iš šilko sidabrinės spalvos su
Pastabėlės.
audeklo šmotas išmainomas Vienok bolševikai per ke
sirasti
tokį
siuvėją,
kuriam
atsiusime
tamsiu išsiuvimu ir tokia pat juosta
Tautų Sąjungos Taryba siū
STOPSDANDRUHF
per pa&tę
daro labai gražų inteligentišką įspū
.
druska, kad už druską ga letą metų gyrėsi, kad jie iš
tiesiog iŠ
reikia
švarko,
o
paskui,
ga

kas,
dį.
lo ne tiktai kad Vilniaus
HEALTH YSCALP
labarakėlę
Rusijos
ekonominę
siste
Tokiai sukniai pavyzdys 9939 yra
pasirašęs
Balsiu,
parašė
vus
kirvį,
ir
tt.
ilgą
torijos.
LUXURIANT11AIRI
delegatai dalyvautų derybo vęs iš jo batus (kurių jani
sukirptas inieros nuo 16, 18 metų 36,
mą ant augštesnio laipsnio, pašaipą apiie “lietuviukus
38 colių, per krutinę.
se, o ir kad busimasis Vil pačiam* nereikia), nešti Šita tarpininkaujančioji negu tas, kurto buvo kada lomatus”. Skaičiau skaičiau
Mietai 36 reikia
jardo 40' colių
Būtinai •
juos ūkininkui, idant, paga prekė atlieka prekių mainy
pločio materijos, su 2H jardo kaspi
.
reikalau

niaus seimas ratifikuotų pa
nors pasiekusi žmonija: jie ir man gaila pasidarė. Gaila
kite
no juostai.
ti
lios,
tas
duotų
jam
maisto
u>
kitokio
mo eigoje tą pačią funkciją, gyrėsi, kad jie įsteigę socia ne tiek pašiepiamųjų “diplomą
darytąją sutartį.
Norint gauti tokią suknią su
pakelio.
X
produktų.
kirpti ir pasiūti pavyzd], prašom
tų
”
,
kiek
paties
autoriaus,
kad
v
kaip
ir
pinigai.
Ji
paleng

Aišku, kad Tautų Sąjun
Žiūrėkite,
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
lizmą ! Ir buvo nemažai žmo jis toks kvailas kvailutis, ir F.AD RICHTFPA (O 5 kad
butų
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
p
gos Taryba pasiūlė tą, ką Kada yra vartojami pini vina prekių ėjimą iš rankų į nių, kurie tikėjo toms jų
< 'INKARO
pavardę ir aiškų adresą ir. {dėjus j
Mvalsgai, šitie keblumai išnyksta. rankas.
jai padiktavo Lenkija.
konvertą kartu su 15 centų (palto
pasakoms. Iš to galima nu toriaus, kad jis dar kvailesnis,
baženklis.
ženkleliais
ar pinigais) atsiųsti mums,
Bet kas reikia daryti Lie Prekės savininkas maino sa Pinigai yra sekantis žing manyti, kaip da yra menkai nes savo laikrašty leidžia pus
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN
DEPT.,
1739
S.vHdlsted
snis
prekių
mainymo
plėtovo prekę ne kita preke, ku
tuvai šitokiose sąlygose?
prasiplatinęs žinojimas eko galviui niekus malti.
St.,
Chicago,
III.
DR. A. MONTVID
Gerumu Lenkija neati rios jam reikia, o pinigais, t. jimėsi. Augsčiaus paminė nominių mokslų srityje.
Gydytojas ir Chirurgas
Pastebėjau, kad kauniškia Lietuvis
tarpininkaujančiąja
25 East Washington St.
duos Vilniaus Lietuvai. Jie- y. jisai parduoda ją. Turė- tąja
me “Lietuvos Balse” cenzorius
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
ga atsiimti Vilnių Lietuva damas-gi pinigų, jisai pas preke laikui bėgant pasida Phone Boulevard 6301
Telephone Central 8362
iškando kažinkokį straipsnį —
1824 Wabąnsia Avė.
neįstengtų. Tautų Sąjunga kui gali už juos nusipirkti ro, dėl daugelio priežasčių, ANTANAS GREDUŠKA visutėlį, su galva ir su uode
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Generalis
ga. ’ “Lietuvos Balšą” redaguo
pasitikėti negalima. Kas-gi visa ko. Pinigą ima kiek- brangieji metalai, ypač auk
Kontraktorius ir
ja labai garbingas žmuo: exvienas ir už jį galima gauti sas. Pastarasis yra patogus
tuomet dar pasilieka?
prezidentas Antanas Smetona,
budavotojas.
Telephone Drover 5052
tuo, kad jisai yra labai
Pasilieka tiktai Vilnius ir kiekvieną prekę.
Budavojame ir taisome.
buvęs geras klerikalų
išsiplėtojus brangus; už palyginamai 1401 W. 47th St, Chicago. visados
Dr. A. Juozaitis
jo gyventojai. Lietuva turi Taip yra
bičiulis. Nejaugi klerikalinės
DENTISTAS '
stengtis įgyti jų pritarimą. prekių mainymo sistema, nedidelį aukso gabalėlį ga
Lietuvos valdžios akyse irpoČ* Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
O kad to pasiekus, tai var kuri šiandie gyvuoja civili- lima gauti gana daug kito- SKA1TYK1T IR PLATINK1T cyvasiš Smetona kramolniku 8261
So. Halsted St., Chicago, I1L
virto? — A. .Got
giai yra geras tas kelias, ku- duotame pasaulyje. Betiki kių daiktų. Auksas, be to,
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Nusilenkimų nėra,
tik rankoHnis pavisveilkiiumai
ir nusišypsojimai, kurio reiškia
šuns lojalumų, žodžiai “drau
gas, Leninas“ daro didesnio
įspūdžio, negu “Jo Oiesorišlka
Didenybe“.
»
“Draugas Lenine, tikrai sa
kant, pasaulio likimas dabar
priklauso nuo dviejų žmonių—
Jūsų ir Wilsono“.
Ir Leninas skubiai eina pro
šalį indiferentiniai tardamas:
“Taip, bet kų bendra turi
Wilsonas su tuo?”
Yra savrbiausi ir didžiausi
galia pasaulyj: tai pavertinlmas žodžių, idėjos ir fantasti
nių klejonių realybėje, įkuni-*
jimas to į kraujų ir kimų, j
artistinius paveikslus. Toki ga
lia pareina iš Dievo arba iš Vėl
nio ir turintis tų galių tveria
arba griauna. Tie, kurie tveria,
daro visa, kas grflžu ir gera.
Bot kartais ir joudieji moka
dėvėti baltus rūbus; čia tai
ir gludi jų didžiausi galia ir

Vertė K. A. mę, kuomet jis sutverę “šykš dievina jį.

AL Kuprin.

Leninas.
(Pabaiga)

Deja, net tokie protingi žmo
nės, kaip Kerenskis ir Trockis
(aš atsiprašau «p. Trockio dėl jo
vardo minėjimo drauge su Ke
renskio) nėra liuosi nuo to
naivinio galios troškimo. Nuo
Vasario pabaigos iki balandžio
galo visa ką mes girdėjuje
buvo: “Aš, Kerenskis; aš advo
katas ir socialrevoliucionierius; aš, teisingumo minisleris;
aš, vyriausias vadas; mano ad
resas — Žieminis Palocius“.

tėjo
Ricieriaus“
paveikslų.
Valdyti pasiliekant nepastebiamu; būti kiekvieno sieloj lyg
to išradėjo sprogstančioj i me
džiaga, kuri gali sudrasikyti vi
sų pasaulį į skeveldras; žinoti,
kad aš galiu, ir manyti išdi
džiai!, kad aš nenoriu panau
doti savo jėgų — taip gali elgties tik ypatingi žmonės.
Ir Leninas, ne tas Leninas,
kurio paveikslų aš bandau pieš
ti, bet tikras Leninas turi tos
beminės ypatybės. Štai jis da
rė. didžiausių prisirengimų pa
daryti Sovietų Respublikos pre
zidentu M. Kalininų, papras
čiausi žmogų, kuris Lenino
rankose yra niekas daugiau,
kaip žaislas. Kada buvo ap
vaikščiojama J^nino sukaktu
vės penkių dešimčių metų nuo
gimimo dienos, tai jis iškilo į
padanges- -draugas Lunačara
kis ir draugas Noginas visų
laikų jį lygina su Marksu, o
draugas Gorkis su ašaromis

ti ligi sekamo ryto. Kų drau
gas Leninas pasakys tame da
lyke?
Nesustodamas rašyti Leninas
pakreipė biskį savo galvų į
juos ir tarė:
“Kam jus gaišinate mane
dėl tokių niekų? Darykite su
jais taip, kaip išmanote“.
Tai yra paprąstumas —'be
veik nekaltumas. Bet tas ne
kaltumas yra baisesnis, negu
visos Trockio ir Dzeržinskio
nuožmios skerdynės. Tatai yra
niekas daugiau, kaip morali
nio idįotingumo nekaltumas. \
Kiekvienas socialistinis dės
nis turi bet kiek užverti mei
lės ir žmogaus gerbimo. Leni
nas nepripažįsta tokio senti
mentalizmo. “Tik neapykan
ta, savo interesų žiūrėjimas,
baime ir alkis judina mases“,
kartoja sau Leninas. Bet tai
jis sako tik sau, nes jis
žino
kada reikia tylėti.
Ra u don i ej i
1 a ilk ras t i n i nka i
kartais bando sutverti Lenino
paveikslą. kailio žmonių tėvo,

akyse paskelbė pasauliui, kad dižiailsis pavojus. Ar no Kris
Petras Didysis buvo tik menku taus vardu mes turėjome in- malonaus

tis Leninas, nes Leninas esųs
didesnis genijus ir žymesnis as
muo istorijoj, negu barbaringasai caras. Ir kada agitato
rių liežuviai pailso nuo garbi
nimo, paąirodČ Leninas, kai]) ir
visuomet, švariai apsirengęs,
bet be Jokios pretenzijos. Jo
veide pasirodė lyg niekinanti
šypsą. Jis prabilo:
Nikolai Lenin-

Trockis valdo energingiau, bib
linių budu; jis griauna namus
ir miestus iš pat pamatų, bau
džia mirtimi ik trečios gentkartės; jo ginklas vanduo ir
ugnis. Vienok (tai turbūt-Jn*
stinktyvis taktas) jis niekuo
met ne sako, “Aš“, bet visuo
met, “Mes“. Bet po jo prakal
bų Petrograde arba Maskvoj,
komunistai triumfaliai neša jį,
o jis sėdi sau ramiai soste ir
tiesia savo apžėlusias rankas
bučiavimui.
, ĄJ

“Ačiū, kad jųsv paliuosavote
mane nuo klausimo jūsų kal
bų. Aš pa tariu jums negai
šinti tiek daug laiko bereika
lingoms kalboms“.

Valdyti pasiliekant nemato
mu, šaukianti visa pasaulį ir
skirti muzikų viso pasaulio pro
letariatui —■ tatai, iš tikrųjų,
yra labai sujudinantis dalykas
mąstymui, kada jus gulite lo
voj ir tikrai žinote, jog jūsų
niekas negali nugirsti.
Man lengva supraisti tokis
atsitikimas.
Tečiau išeikvotas “aš“ nebė Leninas išeina iš savo buto
ra pilnas “aš“. Iš visų jioetų Kremlino Palociuj į šalį, kur
tik Puškinas suprato galios es laikoma konferencija. Minia

Padėk Savo Pinigus Darbui!
Ar tavo pinigai DIRBA tau ir ar gauni didžiausį kaip
galima pelną iš atžvilgio saugumo?
Daugelis žmonių tik SKOLINA savo pinigus uŽ mažą nuo- •
šimtj. Jie daro todėl .kadangi jie nežino KAIP INVESTYT saugiai ir pelningai.
♦
JEI NORI SPEKULIUOT, NEGAIšYK MUSU
Jei nori INVESTYT taip, kad tavo suma butų apsaugota
ir dividendas butų nemažiaus

8% per metus
Klauskite leidėjų šio laikraščio, arba rašyk savo kalboje
klausdamas pilnų informacijų
HENRY L. DOHERTY AND COMPANY
Foreij?n Language Investors Dept.
HANS K1EG, inanaseris

___

__

—

FOREIGN LANGUAGE INVESTOKS DEPARTMENT

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
12 Pearl St, New York
Malonėkite prisiųst veltui jūsų Investmento propoziciją.

Vardas ................................................................ .............................. .....

No. ir gatvy..................... . .................. Miestas ..............................
“Naujienos’’

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė,
CHICAGO, ILL.

■■■■■■■■

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
•Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

i

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
S pečiai ūmas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE’E AVĖ.

galvio “lličo” paveikslą. Bet
tos pastangos visuomet nueina
niekais. Plikagalvis Ilid nei
vieno nemyli ir nenori jokio
draugiškumo. Jo tikslas tai
proletariato diktatūra, įgyta
nepakanta, ' mirtimi ir griovi
mu. Jis visai nesiskaito su
tuo, kiek “draugų” žus toj
kraugeringoj kovoj. Ir jeigu
puse proletariato pražūtų, o ki
ta pusė atsidurtų tokioj ver
gijoj Apie kurių pirma nebuvo
ir sapnuojama, tai ijLeninas,
tas pusiau Kaligula ir pusiau
ArakČeevas, nušluostys savo
chirurginį peilį į prijuostę ir
tars: “Diangnoze buvo teisinga,
operacija padaryta vykusiai,
lik lavono egzaminavimas ro
dei, jog operacija padaryta
pirm laiko. Dabar laukime
da tris šimtus metų“.

Visiems, kurie atidėliojo savo
kelionę Lietuvon, baimindamiesi
painaus kelio, blogo laivo, keb
lumų su pasportais, “Lenkų Ko
ridorių“, ar pervažiavimo per
Vokietiją, 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 j
New Yorką ir baigiant Lietuvos
gelžkeliu. Jis pasirūpins patiki
mu 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 važiojimui 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
ir komaloniausią kelionę. Laivas
Mirė pneumatiškos dūdos iš plaukia iš New Yorko stačiai į
Hamburgą, be jokių stovinėjiradėjas.
James W. Brach, išradėjas mų pakeliuj.
pneumatiškos arba orinės dū
Laivakortė iš New Yorko į
dos ir gerai žinomas advoka
Hamburgą tik $125.
tas, pasimirė vakar naktį savo
Vaikams nuo. 1 iki 10 me
namuose, 6424 Langley gat
tų po $62.50.
vės. Laike pastarųjų trijų mė
War Tax $5 už kiek
nesių jis sirgo gerklės uždegi
vieną keleivį.
mu (bronchitls).
Kūdikiams iki 1 metų $5.50
Jis buvo vienas seniausių ir
(War Tax nereik).
gerbliniausių narių
Chičago
Bar Associacijos.’ Jo pneuma Norėdami prisijungti prie šio
tiškos dūdelės išradimas, kuri musų keleivių būrio, tuoj atsių
yra vartojama visam pasauly, skite pinigus laivakortės apmo
pasiliks kaipo monumentas iš kėjimui, pažymėdami kiekvieno
radėjo.
keleivio vardą, pavardę ir me
tus. Nesivėluokite, nes gal pri
vyrąs pagavo kavalierių.
stigti vietų laive.
Frank D. Richardson buvu Važiuodami New Yorkan rei
sia federalis prohibicijos virši kalaukite bilietų į vieną iš šių
ninkas Chicagoje, tapo areštuo stočių: PENNSYLVANIA STA-

(rrožė ir menas neegzistuoja tas vakar vakare namuose po TION, 32nd street ir 8 Avė. (vi
Leninui. Jis niekuomet nesi nios Mario Nerges, 408 South sai netoli nuo 13ALTIC STATES

12 Pearl St., New York.

Išpildykit ir pasiųskite tuojau

kvizicijas, šv. Baltra/niiejauls
naktį, religinius persekiojimus
ir žiauriausius
sektantizmo
padarinius?
Leninas nėra genijus; jis nė
ra net perdaug ir gabus. Jis
nėra jokis pranašas; jis yra tik
sukėaipytas pranašo šešėlis.
Jis nėra vadas: jam trūksta
karščio, legenda rinio herojaus
patraukimo; jis yra šaltas, pro
zinis ir paprastas, kaip geomet
rinė figūra. Savo esmėj jis
yra teoretininkas, nenuilstan
tis šachmatų lošėjas. Sekdamas
Marksų jis Markso mokslų ve
da prie absurdo, ir tankiai ei
na net dar toliau. Jo asme
ninis charakteris neturi nei
vieno ryškaus požymio: visa
tai pranyko politinėj kovoj ir
polemikoj; jo nuomonių vienpu
siškume. Bet savo ideologija
jis yra grynas Rusų sektantas.
Tik Husų teisybės ir dievo ieš
kotojai, tie laukiniai kiekvienos
raidės aiškintojai, tegalėjo su
rasti šventraščio pareiškimuo
se tokių absurdų, kuriuos jie
vartoja savo religinėse apeigo
se: kastracija, savęs deginimas
ir kitos idiotingos apeigos.
Marksas yra Aukščiausias Le
ninui. iLcninas nėra pasakęs
nie vienos prakalbos, kad neperstačius savo Mesijus, kaipo
nejudinamų visatos centrų.
Bet nėra mažiausios abejonės,
kad jeigu Marksas pažvelgtų iš
ten į Leninų ir jo sektantiniai
aziatinį bolševizmų, jis turėtų
vėl pakartoti savo paskilbusią
frazę:. “Pardon, monsieur, jc
ne suis pas Marxiste“ (atleis
kite, pone, aš nesu nė jokis
marksistas).

plika-

geraširdžio,

I LIETUVĄ SU PALYDOVU!

CHICAGO.

domėjo klausimu, kodėl kaikurienis žmonėms Bethoveno So
nata, arba Rembrandto pa
veikslai, arba Milos Veuus ar
Dantės poezija gimdo ekstazi
nės laimės. Girdėdamas tuos
dalykus, jis su šypsą veide pra
biltų lyg suaugusia žmogus į
vaikus: “žmonės kartais lei
džia savo laikų ant niekų. Visi
tie meno kuriniai, apie kuriuos
jus kalbate — kokių įtakų jie
daro į klasinę kovų ir į busi
mų proletariato jėgų?“
Į žmonių atskirus veiksnius
jis žiuri indiferentiniai. Nuož
miausi nusižengimai ir kilčiausi dvasios pasireiškimai jam
yra tik paprasti, neišvengiami
faktai. Jam nėra nieko gra
žaus arba atstumiančio. Jis
pripažįsta tik naudingų ir rei
kalingų.
Atskiras indlivydas
yra niekai; klasių kova yni
viskas.
Vienų naktį penki jaunuo
liai, beveik vaikai, buvo at
vesti į Smolnį, kur gyveno Le
ninas. Jų nusižengimas reiš
kėsi tuo, kad kratos metu pas
juos buvo rasta karininko epo
letas. Nei Sovietas nei‘‘Tribiih
natas negalėjo tinkamai iš
spręsti dalyko. Vieni reikala
vo jaunuolių paliuosavimo, ki
ti spyrėsi, kad nusižengėliai
turi bu Ii sušaudyti; dar kiti
reikąlavo, kad jie butų sulaiky

Harvcy gal. Oak Parke. Vyras
Ralph A. Nerges, pačiupo jį
ptie savo pačios. Jiedu abu
areštuoti už nederamą elgimą
si. Jos vyras dabar prašo divorso.
I .
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New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St
Tel.: Tardė 413
Tarpe Herinitage ir Paulina.
Suvedame dratus ir sudedame
fixtures i 6 kam
barių namą už
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite,
o mes suteiksi
me apkainavimų.
Darbą visuomet
gvarantuojame.
Taipgi laiko
me elektr. įran.
kių krautuvę ir
taisome visjįą namieje. Musų kai
nos prieinamlausios.

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM? DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 9886

BANK), GRAND CENTRAL
DEPOT, ar, kurie važiuojate
per Jersey City, 23rd. STREET
FERRY. čia musų pasiuntiniai

jus pasitiks ir atves Bankan.
Nebus skirtumo, jei atvyksite
ir į kitas stotis, tik liepkite, kad
pašauktų mus telefonu WATKINS 2142, o mes tuoj atsiųsi
me žmogų. Jei atvažiuotumėte
naktį, kuomet musų Bankas už
darytas, tai nuvykite į vieną šių
dviejų hotelių: IIOTEL MERLE
8 Avė. ir 23rd Str. (Phone Chelsea 5319) ar TRAVELER’S
HOTEL, 9th Avė. ir 23rd Str.,
(Phone Watkins 4407). Ten
gausite pigią nakvynę ir bus
visai netoli ateit į musų Banką.
Bagažus paduokite į tą patį
traukinį, kuriuo važiuosite New
Yorkan; nemainykite bagažo če
kių ir nesirūpinkite bagažais iki
atvyksite į musų Banką. Gavę
jūsų čekius, bagažą aprūpinsi
me mes iki kelionės galo. Jei
turėtumėt ekstra didelį bagažą,
tai pasiųskite mums apmokėtą
per ekspresą kelioms dienoms
prieš išvažiavimą, kad spėtų į
laiką- ateit.
Platesnius paaiškinimus su
teikiame laiškais.
BALTK STATE BANK,

294 Eighth Avė., cor. 25th Str.,
New York, N. Y.
Telephone Watkins 2142
)

AR MANAI APIE NAMUS?

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Tel.i Yąrds 8654
Du blokai nuo Halsted St. i rytua.
Kampas Union Avė.

701 W. 8Ut St.

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją/
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

AKU1ERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; Ilgai prak
tikavusi Pennsilvapijos hospitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginome.

DR. G. M. GLASER

AR NORI NAMO?

Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan SI., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!
Moteriiką ir Vyriiląi
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.

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

Stanley Rubey,

DR. M. T. STRIKOL’IS'

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

Lietuvy s Gydytojas ir Chirirgaa

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boa!. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. NedSl. 10'iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263
<
,./•

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headųuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Sųuare Bldg.
139 N. Clark St.

9

Telephone Yards 5332

a DR. M. STUPNIGKI |
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto j
ir nuo 5 iki 8 vakare.
.V,.Ul==gL_!!SLjr.------------------------------- ------------ >

Telephone Van Buren 294
Ree. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

• Reikalingi akiniai.

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

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.

DR. YUŠKA
1900 So. Halated St

John J. Smetana

Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Are.,
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 1G ir 3 7

1

V; r- -- ----. r-=—........ ......
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Telefonas: Boulevard 7042

5

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir
GERKLĖS EXPERTAS.
Moderniškiausi įren
gimai ligų pažinimo
ir gydymo. 23 me
tai prie State St.
ŽVAIRAS AKIS’
ATITAISAU.
savo speciale meto
dą; virš 3,000 išgy
dyta. Daugelis ant
syk vizai mano ofi
se. Reikalauk knygelės.

Į DR. C. Z. VE2ELIS Į
Lietuvis Dentistas

4712 S'oeth Ashland Ave^
arti 47-toa gatvša

(■■■■■■■■■■■■■■■■■MM
Tel. Boulevard 2160

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

DR. F. O. CARTER, M. D.
120 S. State St.
Vai.: 9 iki 6. Ncd.: 10 iki 12.

Daktaras Petras Šimaitis
Napraphath’as
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai.
p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd.,
Kampas Harrison St., Chicago.

ŽOLES VARTOJA VAISTAMS.
Manęhester, Anglijoj skatina atpaujint IŠdirbinėt žemę, senovinių žo
lių, kurios buvo naudojamos vais
tams ,ir* auginamos angliškuose, dar
želiuose. Suvienytose Valstijose taip
gi yra išėję iš mados užlaikymas ma
žų darželių, bet todėl Įvežta iš Turki
jos, Indijos bei Kinijos, kur Jos au
ga ir auginamos vaizbos reikalais, ka
dangi jų vaistinė; vertė yra pripažin
ta daugelio pirmos rūšies gydytojų
Tonai medikaliŠkų žolių yra suvarto
jama kas metai prirengimui Lydia E.
Pinkham Vegetable Compound, kaipo
geriausia gyduolė nuo visokių motenj negalių. Nėra svaiginančių jame ai
kitokių smarkių vaistij ir moteris
paliestos kokia nebūk negale, turi
mėgint ji. \
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Telefonas Pu 11 man 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavys Dentistas
10801 So. Michigan Av^ Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 pp pietų iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, Iii.
kampas 18th St
Valandos; 0—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted SI,
. CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS, Chicago, UI

CHICAGOS
ŽINIOS
y--■it'.'

Elektros darbininkai
sustreikavo.

7;#
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garsinimai užsimoka’.
Todėl
ir jie nutarė garsinties visais
galimais budais, kad suminkš
tinus savo parapijonų akmeni
nes širdis ir atvedus juos ant
“tiesos kelio.”
—Aš tikiu į garsinimų laik
raščiuose ir kitur mano bažny-i
čias —, pareiškė Kev. John H.
DeLacy.
Aš neužleidžia teatrelinius mano parapijoj turėti
geresnę muzikų, negu manoji
bažnyčia... Pasekmes
visuomet yra džiuginančios.
Suprantama,
biznis - tai
biznis- čia reikalinga panaudo
ti visus budus pasipinigavimui.

Sereda,

i gelio naudingų darbų ir suma
nymų. Stropiai rūpinas savo
narių reikalais ir dėlto šiandie IŠSIRENDAVOJA 3 kambariai pra
jis yra pralenkęs kai kuriuos gyvenimui arba ofisui; tapgi 4 kam PARDAVIMUI barberne Roselande. Apgyventa lietuvių ir ki
pragyvenimui.
senuosius kliubus ir draugijas. bariai, vien
j JOE MARTIN,
tų tautų prie didelės gatvės.
Tas ypač reikia čia pažymėti,
731 W. 18th St.
Vietos geresnės negali būti to.
kadangi pora metų atgal visur
apielinkėj dėl barbemės. Atsi
ėjo paskalai, kad kliubas grei- j
šaukite Naujienos 337.
tai mirsiąs. Kliubas turi darb
ščių ir stropių narių ir pasku
VYRŲ
PARDAVIMUI saliunas su barais
tiniuoju laiku daug naujų ir
labai geroj vietoj, aplinkui dirbtuves
jaunų narių įstoja. Kliubietis d. 'REIKIA: keletos apsukrių vy ir prie gatvekarių linijos, 59, nuo
iki State St., nėra saliuno.
B. V- Karsokas sodais pareiškė, rų atstovauti namų būdavoj imo 5Halsted
kambarių pagyvenimas užpakalyj.
kad jis turįs dar apie dvide organizaciją. Turi sugebėti rei Rendos $25.00 j mėnesį.
611 W. 59th St.
kalus turėti $500, kalbėti gera
šimtį naujų narių kliubui.
Trumpu laiku kliuibas turės kalba; priduok savo tautystę, PARDAVIMUI gera vaistinė (Drug
šeimyniškų išvažiavimų. Apie kalbąs kokias kalbi, amžį, užsi Store), bizniavas kampas, naujas sodei fountanas, gerai biznis eina, ge
ėmimą. Adresuokite.
tai bus pranešta vėliau.
ra pardavimo priežastis. Matyt sa
II. B. NOTIONAL
— Kliubo pirmininkas.
vininką galima tarpe 2 ir 4 po pietų
arba vakarais. $3,000 cash, likusius
HEADQUARTERS,
lengvomis išlygomis.
Vietos SLA. kuopa kad ir 1709-12 — 139 N. Clark St., Kampas Archer Avė. ir Halsted St.
turi apie šimtą narių, bet gy
Chicago, III.
vumo jokio neparodo. Kuopa
PARDAVIMUI didelė groAGENTŲ
REIKIA
LIFE
senai jau buvo nutarusi pirkti
sernė lietuvių kolonijoj, ge
INSURANCE.
šėrų svetainei pastatyti. lė
ra vieta.
čiau tą nutarimą kaip ir už
4422 S. Honore St.
Labai gera propozicija, nes kiek
miršo. Mat yra tokių galvočių, vienas
žmogus gali uždirbt nuo $50
narių’ kurie kažin kokių išro- iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
kavimų turėdami skelbia, kad mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit kambariai
užpakalyj. Biznis nuo se
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
esą namo ir svetainės jokiu bu
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
COMMONWEALTH LIFE
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę
du negalima statyti. Nagi pa
INSURANCE CO.,
arba visą.
gyvensime, pamatysiime, kaip
8201 S. Auburn Avė.
•
431 S. Dearbom St.,
i
.....
—
.........
bus. — Teisingas.
Room 911-912

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKĮI

337 Chicagos miesto elektros
darbininkai, kurie kontroliuo
ja gatvių šviesų, policijos ir ug
nies pašaukimo sistemas. su
streikavo vakar po pietų, kuo
met finansų tarybos komitetas Ji labai mylinti vištienų, bet...
atsisakė pilnai išpildyti jų rei
P-lė Eilėn Corrigan 23 metų
kalavimus
pakelti
visiems gyvenanti Brighton Parke, la
darbininkams algas. Streikas bai mylinti vištieną.
Ji buvo
gręsia paskandinti miestų tam priversta užeiti Hyde Parko po
soje.
* 1 A'F licijos nuovadon
papasakoti
Elektros stotis operuojama apie tai ir pasiguosti dėl neinmiesto rotužės, turi
sustoti teligentiškumo p. John McGindirbus pirmiausiai. Taip bent nis, 3600 W. 35-os gat; McGinpareiškė Irwin “Boscve“ Knott, nis papasakojo policijai, kad
biznio agentas lokalo No- 9 p-lė Eilėn, gyvenanti arti jo na
Tas reiškia, kad visos miesto mo, apsidirbusi beveik su viso
gatvės apšviečiamos elektriką, mis jo vištomis. Vakar Vytų ji
liks visiškai tamsiomis jei ne įėjusi sklepan ir kaip savo iš
bus surastos tinkamos priemo sinešus vienų vištų ir raudonų
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
nės parupinimui šviesos.
gaidį. Gal viskas butų užsibai WE=SC9BE»WaMM|M Tel.: Wabash 8415.
vietoj. Tik vienas saliunas visame
Finansų komitetas jau pada gę gerai, jei ne tas nedorėlis
REIKIA spėka varomų siuva bloke. Biznis gerai eina. Priežas
tis — nesutikimas . Randasi: pianas
rė stiprius žingsnius sulaužy gaidys, kuris pradėjęs spardy
mų mašinų operatorių. Nuolati puikus stalai, krėslai, pečiai ir kiti
mui
streiko kuogreičiausiai. Į tis ir protestuoti, rėkdamas ne Teatr. Kliubo “Lietuva” ekstra su nis darbas, smagi vieta.
įtaisyihai. Kas pasiskubins, tas lai
mės. Turi būt parduota šią savaitę.
sirinkimas
bus
ketverge,
liepos
14
d.,
Jis priėmė įnešimą duodantį I saVo balsu-Eilėn buvusi priverAtsišaukite:
1082 N. Marshfield Avė.
8
vai.
vak.
Davią^
Sųuare
Park
svet.
galios civilės* tarnystės komi- I sfa tą nevydonų paleisti. Gai- Visi nariai malonėkite atsilankyti,
1300 Fulton St.
sijai ir komisionieriui gazo ir Į (|žio protestas prikėlęs p. Mc- nes bus tartasi dėl šeimyniško išva
Biznieriau, Tėmyk ir Klausyk!
Pardavimui restaurantas ir coffee
elektros įvykdinti patvarky Ginnis, kuris ir paprašęs jos žiavimo liepos 17 d.—Komitetas.
REIKIA vyri) ir moterų, kaipo
house; didelė 10 kambarių moderniš
mus civilės tarnystės įstatymo, eiti policijos stotin pasiaiškin- Kensington. — Lietuvių Bendrovės laišknešių, Post Ofiso klerkų, gele ka
stuba, iš priekio ir užpakalio poržinkelio pašto klerkų ir typistų. Alga
kurie nurodo prašalinti bile ku
čiai,
skiepas, gasas, vanduo .elektra,
pusmetinis susirinkimas bus Seredoj $191.00 į mėn. Mes išmokysime jumis.
didelis
garadžius, lotas 94x187, dide
liepos 13 d. 7:30 vai. vakaro F. ShedO’BRIEN SCHOOL,
rį miesto darbininką, kuris ne
Oi, tas nedorėlis gaidys!
li
medžiai
prie vieškelio, Ogden Avė.,
vilo svetainėj, 341 Kensington Avė.
5418 So. Ashland Avė.
atsilankys j darbų ir jo vieton
Nariai visi atsilankykite, nes yra daug
Ofiso valandos: 9 ryto iki 5 po Riverside.
LEO RYCHTARIK,
svarbių
dalykų
nutarti..
Taipjau
iš

pietų,
ir vakarais nuo 7 iki 9.
pastatyti kitų.
Nukrito langas — sužeidė 13
Ogden Avė., arti Hass Avė.
girsite pusmetinį raportą.
Įnešimas taipgi padiktuoja
žmonių.
Riverside, III.
-—Direkcija.
komisionieriui Keith,. galvą ga
REIKIA patyrusio virėjo-s,
Vakar vidurnhkty nuo trečio
zo ir elektros departamento,
vyro ar moters prie mažos val
PASARGA
aukšto
pavieto
namo
ant
Bani daryti visokius apgarsinimus
gyklos. Atsišaukite tuojaus pas
Pardavimui
lunch room’io
dolph
gatvės
nukrito
langas,
Norintieji pasigarsint į sekamos di&
aprūpinimui miesto elektros
P. A. PALLULIS,
fixtures. Nupirkęs gali tuoj ir
nos Naujienas, turi priduot savo pa
sveriantis
250
svarų.
Pasekme
šviesa. Įnešimas skiria $50,000
3200 S. Halsted St.
biznį pradėti toj pat vietoj.
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
trylika
žmonių
sužeista.
Jų
karo.
kuriuos komisionierius Keith
1705 So. Canal St.
tarpe
kiek
sunkiau
sužeista
yra
gali panaudoti
dabartiniam
Pardavimai savasčių, biznių, auto
32 metų, mobilių,
Edward Guerro
REIKIA pirmarankio duonkepio,
• rakandų, kambarių jieškojikad
mokėtų kepti juodą ir baltą duo
apsivedimai, asmenų jieškojiKomitetas pasiuntė biznio American District Telegraph mai,
nas.
Gera mokestis. Atsišaukite tuo- ■ PARDAVIMUI barber shop
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
kompanijos
ofiso
menadžėris.
jaus.
agentui Knott pakelti 295 dar
mi.
visokių tautų apgyventoj vie
8651 Bąltimore Avė.
bininkams iš 337 po $300 kiek
So. Chicago, iii.
toj, prie 8-jų karų linijų. Gėrės
padarytos paskelbime, turi
vienam į metus, bet atsisukę šoferiai pasirūpinkit reikalin būtKlaidos
atitaisytos į 24 vai.
nės vietos nėrdšite visoje Chigas korteles.
■H ".'"J JĮ
pakelti
likusiems.
Pasiūly
cagoje.
mas buvo atmestas. Po to tuoj
Praeitą savaitę Chicagos j>o1557 Milwaukee Avė.
buvo nubalsuota paskelbti strei licijos departamentas
išleido
FORDAI *
FORDAI
FORDAI
ką, kas greitai ir buvo padary atatinkamas korteles^
48
touring
ir
roadstęrs
1917
—1921
kurių |' JIEŠKAU savo vyro Prano Pra
modelių,
su
arba
be
starterių;
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
ta.
vieną kiekvienas automobilis nevičiaus ir dukters Magdclenos, ku bargenas, cash ar išmokėjimai.tikras
’ Im toj. Biznis garai išdirbtas per 24 me
ri
pabėgo
pas
tėvą.
Meldžiu
jų
pa
r
Pamatysime, kaip viskas už tas privalo įsigyti. Tos rųšies čių arba juos žinančių pranešti.
sime jūsų seną Fordą į mainus. At tus. Pardavimo priežastis—nesutikidara vakarais iki 10 vai.
bas partnerių. Atsišaukite:
sibaigs.
MRS. ONA PRANEVIČIENĖ,
patvarkymas šiandie įeina ga2560 So. Halsted St.
3791 Archer Avė.
Box 154,
lėn.
priešais 26th St.
Orifent, III.
Policijos viršininkas FitzmoReikalaus greito atsakymo.
PARDAVIMUI Briscoe automobi
rris pranešė, kad ant svarbes JIEŠKAU Bronės Zaviskaitės 15 lius 5 pasažierių, visas geriausiame
metų amžiaus, kuri prasišalino lie stovyje 1918 modelio, verta dvylika
Miestas mano šiandie įteik niųjų’ kampų mieste ir priemie pos 4 d., su kitu vyru, kurio vardas šimtų, aštuoniasdešimta penkių dol.
RAKANDŲ BARGENAS
Stanislovas Leistrumas.
Patėmiję, Parduoda už keturis šimtus ir pusę.
ti peticijų Illinois komercijos sčiuose bus pastatyti policistai. malonėkite
Gera
proga jaunai porai penkių (5)
pranešti:
Norintieji įsigyti gerą mašiną ir pi kambarių rakandai. Gražiausis grokurie stabdys [kiekvienų auto
JOHN SCHULTZ,
giai, kreipkitės 3540 S. Halsted St. jiklis pianas su roliais, didelis dubelmobilistą
ir
reikalaus
parodyti
1816
So.
Halsted
St.,
Ant antrų lubų.
reikalaus Chicagos gatvekarių
tava springsa phonographas su re
Chicago,
III.
identifikacijos
kortelę.
Kurie
kordais ir gvarantuota daimanto ada
kompanijos greito atsakymo į
200
FORDŲ
200
ta.
Gali grajint visokius rekordus
miesto reikalavimą sugrąžinti neturės tokios kortelės bus a- JIEŠKAU brolio Vinco Raugelo, Geriausias pasirinkimas Chicagoj ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
penkių centų karterį. Sako, rešuoti ir įkalinti. Automobi Alitaus apskr., Merkinės valsč., Ta- CASH, IŠMOKĖJIMAS, MAINYMAS mados fruntinės setas, dining setas,
ruČonių kaimo. Vėliausiai gyveno,
miegkambario setas, kaurai, devenKarai prie 1736 Michigan Avė.
miestas duosiąs apie tris ar ke listai, kurie negyvena mieste Peoria, III. Taipgi, girdėjau, buk bu 1920
$425 portas, pastatoma ant grindų lempa,
Coupe starter
$495 kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
turias savaites laiko atsaky arba atvažiuoja iš kitų mies vo karėj. Męldžiu žinančių pranešti 1920 Sedan starter
arba pats teiksis atsišaukti, nes tu-1 1920 Touring starter
$310 sime ant syk arba atskirai už tavo
tų
ar
valstijų,
bus
sulaikyti
mui.
riu labai svarbų reikalą.
$300 pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar1919 Touring starter
JULIUS RAUGELIS,
Patrick J. Moynihan, komisi- iki jų valstijos laisnio numeris
$250 geno. Rezidencija:
1918 Touring Dem.
Pana, III. | 1920 Roadster, Starter
1922 So. Kedzie Avė.
$275
policijos 8 So. State St.,
onierius, kalbėdamas prieš Pa bus užrekorduotas
vieto centralinį komitetų ragi headkvortery.'
STANISLOVAS KASIULIS.
RAKANDAI.
Karai prie 3161 N. Clark st.
Malonėkite
ateiti
1
Naujienų
ofisan
8
kaurai,
odos ir velouro gyvena
—
Tokis
patvarkymas
yra
ne

$285
Roadster
Dem.
Rims
1919
no komisijų “žiūrėti, kad plėš
mam
kambariui
setas, pastatoma ant
reikale
Lietuvon
siųstų
pinigų.
$200
Taxi
Cab
1918
rioji gatvekarių kompanija elg atbūtinai reikalingu pagavimai
grindų
lempa,
valgomojo
kambario
$840
1980 Touring Starter
automobilių
vagilių
—
pareiš

MYKOLAS
KLEVUŠIS
setas,
ir
2
miegkambarių
setai;
sta
$400
1921 Touring Starter
tųsi teisingai su žmonėmis.”
Malonėkite
ateiti
Naujienų
ofisan
las,
phonographas
etc.
Visai
pigiai,
$475
1920 Coupe starter
kė policijos viršininkas, Fitz- reikale Lietuvon siųstų pinigų.
$550 jei pirks tuojau.
1920 Sedan starter extras
morris. — Tarpe 60,000 ir 70,1644 S. Lawndale Avė.,
Tono trokai $100 ir augščiau.
Grųnau vadovauja geležinke 000 tokių kortelių jau tapo iš
Apt. 2.
Tel.:
Lavvndale
3099.
Karai prie 6350 Cottage Grove
liečiams.
duota.
Tel.: Fairfax 8.

Pranešimai

ASMENįl JIESKOJIMAI

AUTOMOBILIAI

RAKANDAI

APSIVEDIMAI.

•

John Grunau, kuris pernai
vede “netiesotų” geležinkelie
čių streiką, vadovauja naujai
geležinkeliečių unijai. Ta unija
vadinasi “The United Association of Baikvay Employers
of North America.” Jos kon
vencija prasidėjo vakar ir ma
noma užsitęs apie savaitę lai
ko.

Kad bzinis — tai biznis.

i

JIEŠKAU apsivedimui merginos
arba našlės ,kad ir su vaiku, nuo 26
iki 39 metų. Aš esu 85 metų. Pa
geidaujama ,kad su pirmu laišku pri
siųstu paveikslą. Atsakymą duosiu
kiekvienai.
F. DOMEIKA,
1432 Garfield Avė.,
Detroit, Mich.

Areštavo milionieriaus moterį.
P-ni Etta Perry Heil, inilionieriaus moteris,
kuri buvo
areštuota kelios savaitės atgal
už vagystę ir vėliau paleista,
vakar buvo pagauta iš naujo,
kuomet ji pavogė du savo vai
kučiu iš naihų 6169 Winthroop
gatvės.
KAS PAMETATE Enterprise
Heil buvo nugabenta Summerdale policijos
nuovadon. Placer Mining & Mining Co. bo
Čia ji buvo išklausinėta jos vy nus? Atsišaukite į Naujienas po
ro, Joseph Heil ir Įeit. W. Sho- No. 838.
einaber ir vėliau paleista. Policistaii kurie dabar pagavo jų,
gaus iš jos vyro $500 atlygini
mo.
*
MOTERŲ

RASTA-PAMESTA

Jau kelios dienos, kaip Me-I
todistų “pryčeriai” laiko kon
ferencijų Desplaines
kempėj.
Čia susirinkę jie diskusuoja
surasti budus išgelbėjimui jų
biznio nuo galutino žlugimoJie visi skundžiasi kad dabar-1
tiniu laiku jų “gešeftas su parapijonais nekokis. Mat tie ne
CICERO
vydonai visai nebenori lankyti
bažnyčios ir pasidarę baisiai
Truputis žinių apie Ciceros
Lietuvių Pašalpos Kliubą. Tas
šykštus.
Po ilgų ir karštų diskusijų kliubas gyvuoja jau nuo 1917
jie visi sutiko, kad bizny *‘ap- metų. Yra psisi dėjęs prie dau-

Lietuviui Mum

REIKIA DARBINIU KŲ

REIKIA apsukrios merginos ofiso
darbui — turi mokėt keletą kalbų.
Atsišaukite tuojaus.
O’BREIN SCHOOL,
8333 So. State St.
REIKIA dviejų moterų į prosinimo
kambarį — skalbykloj. Valandos, nuo
7 iki 5.
dienų į savaitę. Nuolati
nis darbas, $12.00 į savaitę su pus
ryčiais ir pietumis.
710 So. Lincoln St.

1920 Coupe starter, extras
1918 Roadster A-l
1916 Touring A-l
1918 Touring
1917 Touring Dem. rims reikia
taisyt
1920 Sedan starter, Dem. R.

$465
$195
$145
$95

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI bizniavus namas
$125 geroj vietoj ,arti šv. Jurgio bažny
$525 čios prie 3221 Lime St. Rendos ne
ša $40.00 į mėnesį. Parduodu labai
pigiai; už $2,900.
Pardavimo prie
st.
Karai prie 2751 W. Madison
žastį
patirsite
ant
vietos.
Kreipki
Tel.: Seeley 7466.
$240
tės
prie
savininko
1919 Roadster
•
M. MATULIAUSKAS,
$95
1919 Touring
3356 So. Halsted St.
$845
1920 Sedan starter
$90
1917 Roadster
PARDAVIMUI medinis namas 5
$395
1920 Touring starter
kambarių: elektra, vanos, gasas, Sale
Vartotų karų departamento.
AUTORIZUOTI FORDO DEALERS. lotas. Namas randasi 2743 W.‘ 47th
CASH, IŠMOKĖJIMAS, MAINYMAS. St., prie Gelleck Parko; geras biz
niui. Kaina $3,800. Pardavimo Par
davimo priežastį patirsite pas savi
ninką, No. 4653 S. Rockwell St.
Frank Bistras, 2nd floor.

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 4 kambarių medi

Liepos 13 d., 1921

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 83rd St.;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canalport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras PauJauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

nis namas ir 4 lotai, daug medžių DRAUGYSTĖ

ir visas apdirbtas. Parduosim pigiai,
nes važiuoju į Lenkiją.
Atsišaukite:
3717 Morton Avė., Bervvyn, III.
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS.

Naujas mūrinis namas: Storas, 4
kambariai iŠ užpakalio, 6 kambariai
viršuj; šiltu vandeniu apšildomas, ga
radžius 4 mašinoms. Rendos į mėne
sį $150.00. Namas randasi ant 51st
ir Kedzie Avė. Kaina tik $11,000.

2-jų pagyvenimų naujas mūrinis
namas 6-6 kambarių; šiltu vandeniu LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Radauskas,
apšildomas, viskas po naujos mados
8328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
įtaisytas. Rendos į mėnesį $140.00.
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu
Kaina $9,750. Namas ant 63 ir Kedzie.
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
3516 So. Francisco Avė.
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
2-jų pagyvenimų mūrinis namas
6-6 kambarių; elektra ir gasas. Ren
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
dos į metus $720.00. Parduosiu pi
mėnesio paskutinę subatą Valengiai, Kaina $7,000; $1,000 ar daugiau įmokėti, likusius kaip rendą.
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
7:80 vai. vak.
J. TAMOSHUNAS,
3124 So. Morgan St.,
2-rų lubų iš fronto.
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
PARDAVIMUI 5 kambarių Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Cicero, Iii.; Vice-pirm. W. Prusis,
muro cottage, prie 3532 S. Em- 2508
N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
erald Avė. Atsišaukite:
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
OTTO WENZLOFF,
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
4232 S. Maplewood Avė.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
jos salėj, 1564 N. Robey St.
mas, 3 pagyvenimų po 5 kambarius;
Chicago.
elektros šviesa, maudynės ,visi nau
jausios mados intaisymai; parduosiu
pigiai arba mainysiu ant mažesnio
namo. Atsišaukite tuojaus pas Sze- LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
met & Lucas.
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
4217 Archer Avė.
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinskas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
Ar norit, kad jūsų pinigai Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
laikomi kiekvieno mėn. antrą sunueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
batvakarį
A. Urbono salėj, 8338 S.
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti pei
Auburn Avė.
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
,
TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
3301 So. Halstedt St.. Chicago, III.
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
Nuolatinis rėmėjų skait- sington
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
LAND & INVESTMENT CO. ofise
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentvisi reikalai yra atliekami teisingai,,
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
10520 State St.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
Susirinkimai laikomi kiekvieno
3801 So. Halsted Str., Chicago, III
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 841 E. Kensington
Avė.

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

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

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

_Designing,
___ _
_
fitavimo, ii
kirpimo,
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų
Musų sistema yra geriausia,
geriausia. čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališlcai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygu. Išmokinam į trumpą laiką i)
už labai prieinamą kainą. Išmokęf
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
prekiuoja.
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
Atdara dienom ir vakarais.
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
MASTER SYSTEM DESIGNING
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414
SCHOOL,
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
190 N. STATE STREET, CHICAGO
kus, 1557 Girard St.; turto rašt.
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charleston St.; kasier. J. Degutis, 8913
VALENTINE DRESMAKING
Division St.; kasos globėjai: J. Ra
COLLEGES
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
1850 N. Wells St.
N. Western Avė.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
mo, Designing bizniui ir naman.'S.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
Mokslas lengvais atmokėjimjais.
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
Klesos dienomis ir vakarais. Pakas S. Danilavičia, 1617 Winchester
reikalaukit knygelės.
Avė.
Tel. Seeley 1643.
LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELSARĄ PATEK, pirmininkė.
POS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
AMERIKOS LIETUVIŲ
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto
Yašt, Juozas Blauzdis, ‘4414 S. California Avė.; Kontr. rašt. St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. CheMokinama: angliškos ir lietuviškom
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
talbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
subatą kiekvieno mėnesio D. Shenografijos, typewriting, pirklybos tei
maičio svet., 1750 S. Union Avė.
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel
nos istorijos, geografijos, politikinė
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:—Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
ir tt.
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma4 valandai po pietų. Vakarais nuo <
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
:ki 10 valandai.
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
AUŠROS MOKYKLOJ
nesio trečią nedėldienj, 1 vai. po
ŠIE SKYRIAI:
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
1) Anglų kalbos.
18-tos ir Union avė.

MOKYKLA

PARDAVIMUI bizniavas 2 pagy
venimų namas, užpakalyj garadžius.
PARDUODU studio labai ge Rendos neša $62.00 į mėnesį. Kaina
2) Lietuvių kalbos.
roj vietoj, gerai {rengta. Labai $5,500.00 tik greitame pardavime.
A. JANČIŪS,
3) Aritm<etikos.
gera proga dėl gero fotografo.
8225 S. Auburn Avė.,
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
Savininkas išeina iŠ biznio. At Savininkas 2-ros lubos užpakalyj
5)
Braižymo (plianų paiįnimo).
sišaukite Naujienos 314.
PARDAVIMUI medinis vieno pa
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
gyvenimo, 5 kambarių namas, 2 lo vartok naudingai. Seni Ir jauni vy
tai, lietuvių apgyventoj apielinkėj, rai ir moterįs visi neatidėllodam
Archer Avė. Labai puiki vieta pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
PARDAVIMUI bučemė ir groser- netoli
gyventi. Kaina $3,000. Taipjau par niausią Ir geriausia. Mokiname die
nė; biznis išdirbtas per daugeli me duodu arklį ir vežimą. Priežastis par
nomis ir vakarais.
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa davimo — nesutikimas šeimynoj.
Prisirašyti galima visada.
tirsite ant vietos.
B. PALIUKONIS,
3001 So. Halsted St.,
Atsišaukite į Naujienas 885.
8858 W. 55th PI.,
Chicago, III.
Kampas So. Springfield Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas ZaLatoris, 827
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tonas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
3327 S. Wallace St.; Turto rašt.
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.;
Kasierius Juozas Račiūnas: Kasos
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakari Jono Maziliausko
salėj. 8259 So. Union Avenue.

