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Želigovskis vyksta Varšavon

Privertė jsileist Hillquitą. Small nesileis areštuoti.

Anglija ir Francija pykstasi
............ .

Amerikos Socialistų Partijos
darbuotojis jau Londone.

■■ '■«

Graikai veja turkus
Finai bijosi Rusų choleros

Anglija ir Francija
pykstasi.
Francijos premjeras nori siųsti kariuomenę į Augštąją Sileziją, bet Anglijos premjeras
tam nepritariąs.

PARYŽIUS,
liepos 22. —
Francijos spauda vis dar reiš
kia tokios nuomonės, būtent,
kad Anglijos ir Francijos gin
čas, kilęs delei Francijos reika
lavimo siųsti <iaugiau karino-

svarbus
geležinkelių centras.
Apsupamąjį judėjimą graikų
armija dabar plėtoja į pietus
ir rytus nuo Eskį-šero.
Defenzyvė linija ties Kovalica ir Augin, kur trys mėnesiai
laiko ta maigai buvo sutriuš
kinta pirmasai graikų armijos
puolimas, dabar, kaip tikrina
ma, pilnai izoliuota-atkirsta.
Gi patys turkai, kurie čia liko,
skaitoma kaipir belaisviais.
šiandie čia pareikšta, kad
iki šiol į graikų rankas pateko
trysdešimts tūkstančių belais
vių.
Taipjau pareikšta, kad turkų
nacionailstų vadas, Mustafa
Kėniai paša, iš graikų armijos
patiestųjų kilpų spėjo, ištrauk
ti. Dabar jisai bėgąs linkui na
cionalistų sostinės Angaros-

daro gan rimtą krizį.
Nors Anglijos atsakymo į
prejmero
Briando siūlymą
šaukti vyriausios talkininkų
tarybos posėdį liepos 28 dieną,
kad delei šito klausimo pasita
True translation filed with the pn<»trus, dar negauta,, vis dėlto, gau-l master
at Chicago, III., July 28, 1921
pranešimai as required by the act of Oct. 6, 1917
tieji iš Londono
rodo, jogei Anglijos premjeras:
Lloyd George savo nusistatvmą keisti atsisakęs. Nusistaty
mą prieš siuntimą kariuomenės Laikraščiai sako, kad padėtis
į Augštąją Sileziją. Paryžiaus Rusuose esanti pasibaisėtina.
spauda visa tai skaito esant la
bai rimtu įvykiu.
STOCKHILM, Švedija, liepos
Spėjama, kad
premjeras 22.— Gautomis iš Finlendijos
Briand, tuoj j>o trt, kai bus Su- J• sostinės Helsingforso žiniomis,
Saukta jo ministerijos posėdis, Finlendijos valdžia labai siisirūpinus delei siaučiančios tary
Millerandą ir dar kartą savo bų Rusuose choleros. Reiškia
nusistatymą išdėstys bei įro ma baimės, kad epidemija gali
dys, kad siųsti daugiau kariuo
menės Augštojon Silezijon buDu ministerių kabineto na
riai — vidaus reikalų ministe
Bcrlino atsakymas j Franci- ris ir susisiekimo ministeris —
jos protestą delei
vokiečių išvažiavo į Pečengą, prie Finbruzdėjimo Silezijoj turbūt lendijos-Rusijos pasienio. Šiam
bus įteiktas šiandie. Vis dėlto, miestui grūmoja didelis pavo
vietos laikraštis, Petti Parisien, jus. Ministerių kelionės tikslas,
spėja, kad jisai nepadarys jo kaip matyt, yra surasti priemo
kios įtekmės.
nių tam pavojui šalinti.
Finlendijos laikraščiai padė
True transiacion filed with the post- tį tarybų Rusuose skaito sta
master at Chicago, III., July 23, 1921
aa reąuired by the act of Oct R, 1917 čiai katastrofinga. Vienas Helsingforso laikraštis, Sanomaat,
išspausdino ilgą straipsnį, kur
Įrodoma, jogei cholera tarybų
Rusuose sparčiai plėtojasi ir
kad gyventojų padėtis esanti
beviltė, nes jie jokios pagalbos
Sako, kad jie bus kalti delei
nuo savo valdžios negauna.
lenkų 'maišto Silezijoje.
Beje, Finlendijos
laikraš
BERLINAS, liepoj 22. — čiuose reiškiama didelio ner
Vietos laikraštis Tageblatt šian vingumo dėlei naujos mobiliza
die šispausdino vidaus reikalų cijos tarybų Rusuose. Vis dėlto,
Finlendijai
ministerio, Gra mina nerio, pa delei to pavojus
reiškimą. Ministeris sako, kad negrumoja: kariuomenė, ma
jeigu Augštojoj Silezijoj kils tyt, mobilizuojama tam, kad
naujas lenkų maištas, lai dėl jo javų valymo darbą tinkamai
sutvarkius.
busianti kalta pati Francija.
“Didįjį pavojų gali pašalin
ti tiktai veikus Augštosios Si
lezijos klausimo išsprendimas,”
pareiškė jisai. “Lenkų maištas
gali kilti tik tuomet, jeigu to
norės Francija ir padarys taip, Nor|s paviešėti tolimųjų rytų
respublikos sostinėj.
kad visa tai įvyktų.”

Finai bijo Rusų choleros.

Vokiečiai kaltina
Francuzus.

Trockis esąs Irkutske.

HARBINAS, liepos 22 - čia
vaikšto gandai, kad Rusijos bol
ševikų karo ministeris, Leonas
Trockis, atvykęs į Irkutską. Ji
sai keliaująs į tolimųjų rytų
(Siberijoj) respublikos sostinę
Nori apsupti turkų armiją; su Čitą.
ėmė 30,000 belaisvių.
Džiaugiasi, kad sutausos penkis
SMYRNA, Mažoji Azija, lie
milionus dolerių.
pos 22. — Pranešama, kad de
šinysis graikų armijos sparnas
NEW YORK,
liepos 22. —
sėkmingai plėtoja apsupamąjį Geležinkelių kompanijų virši
judėjimą.
Turkų armijai jau ninkai šiandie be kita pareiškė,
atkirsta pasitraukimas iš Eski- kad delei sumažinimo daili
Šcr’o į nacionalistų valdžios ninkams algų jie galėsią sutau
sostinę Angorą. Eski-šer jau soti penkis milionus dolerių
yra graikų rankose. Tai ytin kas metais.
True translation filed with the poatmaster at Chicago, III., July 23, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikai vejasi Kernai Pašą.

Pirmas Lietuvių Dienraštts Amerikoje

LONDONAS, liepos 22. —
Londono darbininkų laikraš
tis, The Daily Ikrald, šiandie
paskelbė, kad Anglijos va Jži i
galų gale buvo priversta iškeis
ti paskilbusį Amerikos Sjri'listų Purliais darbuotąjį, drg.
Morris Hillquitą.
Hallijiiitas vakar buvo sulai
kytas D >very. kada jis tenai
atvyko — grįždamas iš Frau
cijos.
Imigracijcs viršininkai
Hillųuitui buvo pareiškę, kad
jie tai d ».rą vidaus reikalų mi
nisterio patvarkymu.
Kada apie tai sužinojo Darb^
Partijos atstovai (parlamente),
tai vier.ūs jų, R. Clyne, tuojaus kre pėd į
reikalų
ministerį ir užprotestavo.
Tai, nr»t>‘, gelbėjo, šiandie
Amerikai socialistų darbuotajis jau nlvyko Į Londoną.

SPRINGFIELD, liepos 22.—
Illinois valstijos gubernatores
SnAll, kurį specialiais prisaikintųjų suolas apkaltino pasi
savinimu valstijos pinigų, šian
die pareiškė, kati išduoto jo
areštavimui leidimo jis nepai
sys. Jisai, kaipo valstijos gubernatoris, esąs neliečiamas.
įleidimas areštuoti valstijos
gubernatorį yra laikinai sulai
kytas — teismo sekretorio ofi
se. Vis dėlto, by valandą jis ga
li būt paduotas šerifui, kuris
tuomet turėtų areštuoti guber
natorį.
Kai kurie spėja, kad gubernatoris paskelbs karo stovį vi
same Sangamon apskrity. Jei
gu tai butų pailaryta, tai civi
linio teismo autoritetas guber
natorį nebepasiektų: visa butų
pavesta į karinės valdžios ran
kas.

Laužys angliakasiy uniją.

šposininkas pateko bėdon.
SHARON, Pa., liepos 22. Vietos lobininkas,
Thomas
Randolph,
kur andais buvo
“pavogtas,” pateko bėdon. Ji
sai dabar kaltinamas kaipo ap
gavikas. norėjęs “nelegaliu bil
du pasipelnyti.” Mat, jis išva
žiavęs su jauna panyte, savo
moterei pranešė, kad jį pasiga
vo
piktadariai ir reikalauja
penkiasdešimts tukstajičių do
lerių.
šposininkas turėjo užsistatyti
septynis tuksiančius dolerių
kaucijos, jf

ginu negu kas kitas, o todėl
neprivalo išsisukinėti nuo mo
kėjimo pri valomo mokesnio, Kasyklų savininkai nori “neį
j.Juk
dabar ūkininkai moka
Berlinas,
liepos 22. — Iš
unijinių kasyklų.”
Maskvos praneša: Visos Sovie daug mažiau mokesčių negu
Visur reiškiama susidomė
SEATTLE, Wash., Liepos 22.
tų Rusijos jiegos šiandie sten jie seniau, carų laikais, mokėjimas.
giamos sujungti daiktan kovaij į davo, tatai turėtų su noru ati- —Kasyklų savininkų asociacija
su badu, kurs,| dėl neužderėjir I duoti savo maisto dalelę, idant galų gale prisipažino, jogei ji
LONDONAS, liepos 22. — mo, palietė daugelį pavolgio geibėjos badaujančias sritis ir nori sulaužyti
United Mine
Visuose rateliuose dideliu susi gubernijų. Jau dabar apie sunaikinus kon! r-revoli ucinin- Workers uniją. Iš asociacijos
domėjimu laukiama, koks bus dvidešimt penki milionai žmo kų pienus”.
ofiso gauta tokių žinių: neužDe Valeros ir kitų Airijos dar nių badą kenčia. Laukiama
Bolševikų organas “Pravda” ilgio bus atidaryta
visos ka
buotojų atsakymas į premjero nemažos .pagalbos iš Turkesta stambiomis raidėmis išspausdi- syklos ir padarytos — “nelini
Lloyd George pasiūlymus — no. Sovietų valdžia tikisi gauti ho šituos Lenino žodžius:
jinėmis kasyklomis.” Vadinas,
Airijos klausimui išspręsti“Musų apystovos šiandie be samdytojų asociacija su United
iš ten apie 16 milijonų pūdų
Kokie yra Lloyd George siū maisto, tame apie 12 milijonų galo blogos. Mes esame taip Mine Workers unijos nariais,
lymai, tuo tarpu žino tik pats pūdų javų, daugiau kai pus labai suvarginti t konomjškai, kurie paskelbė streiką, nebesipremjeras, jo kabinetas bei antro miljono pūdų mėsos, otc. jogei viskas turi būt dabar pa tarft.
Airių darbuotojai. Bet jie dar Tuo tarpu valdžia griebiasi vi vartota vienų vienam tikslui—
Unijistai sako, kad šito jie
tyli. Visa, ką Valera yra pa sų priemonių, kad •privertus stiprinti industrijos veiklumą senai tikėjęsi. Jeigu kompani
reiškęs, tai tas, jogei “mes tiki ūkininkus k negreičiausiai su iki augščiausiojo laipsnio.”
jos iki šiol tylėjo, tai tik dėlto,
mės,
kad savo reikalavimus
kad dar ilgiau pavargint darbi
mokėti mokesčius produktais.
galų gale laimėsime.’’
ninkus. Vis dėlto, nesitikima,
Dėlto į visus valsčius ir kaimus
VIERA ZASULIč MIRUS.
Spėjama tečiaus, kad Lloyd išsiuntinėta tam tikri atsišau
kad kompanijos savo pienus ga
George’o siūlymai ribojasi taip kimai ir įsakymai. Į visus
lėtų pravesti.
Kablegrama iš Kopenhagos
vadinamuoju “Home-Rule’u.” provincijų sovietus valdžia iš
skelbia, kad liepos 20 dieną
Kai kurie dagi sako, jogei to siuntinėjo atsišaukimus, reika
Tai mat — ir policistas pateko
Maskvoj pasimirus Viera Zasukį “home-rule’ą“ siūloma su laudama, kad jie urnai praneš
bėdon.
lič, siena seniausiųjų Rusų re
teikti kiekvienai Airijos sryčiai. tų, kiek maisto produktų jie
Dar apie badą Rusuose.
voliucionierių. Rusų revoliu
Šitoks siūlymas airių darbuo ’gali surinkti badaujančiųjų gu
NEW YORK, liepos 22. —
cinio judėjimo istorijoj ji ypač
tojams vargiai butų priimtinas bernijų žmonėms gelbėti.
čia gauta viena kopija Mask
buvo įgijus garso savo tero-.
Ve kodėl čia toks didelis su
vos laikraščio Pravda.
Laik
rištiniu aktu, būtent pasikėsi
Šaukiasi pasaulio darbininkų
sidomėjimas.
raštis sako, kad šiemet Rusija
nimu
(1878
m.)
nušauti
Peter

pagalbos.
gyvena sunkius laikus: dvide
burgo
gatvėje,
dienos
metu,
True translation filed wfth the nešt
šimt penkiems ni'ilionams gy
Maskviškis komunistų laik gradonačalniką (miesto virši
master at Chicago, III., July 23, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 raštis “Izvestija” ragina Rusi ninką) generolą Trepovą, kurs ventojų grūmoja badas.
STOČKHOLM, liepos~20. —'
jos profesinių sąjungų centra buvo pasižymėjęs savo reakcinRUSIJA PYKSTANTI.
linį komitetą, kad jis išleistų giinini ir žiaurumu.
Girių gaisras Skanever provin
Tai dėlto, kad ji nepakviesta tam tikrą atsišaukimą į viso
cijoje tebesiauČia.
pasaulio darbininkus dėl pa
dalyvauti Washingtono
galbos badaujantiems. “Drovė
konferencijoje.
tis dėl to nėra reikalo”, sako

Badas Rusuose.

Laukia Oe Valeros
atsakymo.

Užmušė 20 darbininką.

LONDONAS,

Izvestija.

liepos 22.

“Mes čia ne labda Ekspliozija

rybės prašome. Sovietų Rusi
jos išsilaikymas turi reikšmes
darbininkams visame pasaulyj.
Europos darbininkai, nors jų
padėtis irgi bloga, vis dėlto tu
ri pasistengti ir siųsti badau
jantiems Rusijos žmonėms pa
galbos.”
Atsišaukime į ūkininkus “IzMOTERIS — TEISĖJAS.
viestija” graudena juos skubin
tis sumokėti savo mokesčius
Moteris gauna teisėjo vietą. maisto produktais, kaip to rei
kalauja iŠ jų naujieji įstaty
VVASHINGTON, liepos 22.— mai, ir sako: “Ūkininkai turi
Prez i d en t a s Jlardi n ga s šiandie atminti, kad per darbininkų
nominavo minicipa/linio teisėjo revoliuciją jie laimėjo dauvietai p-lę Mary O’Toole, pas
kelbusią Washiingtono juristę.
PINIGŲ KURSAS.
Kai kam toks prezidento Har
di ngo žingsnis labai nepatinka.
Vakar, liepos 21 d., užsienio piniAnglijos užsienio reikalų ofi
sas šiandie gavo ilgą notą. Ga
vo ją nuo Rusijos užsienio rei
kalų ministerio čičerino. Skun
džiasi, kad
Maskva negavus
pakvietimo dalyvauti Wasbingtono konferencijoje — ginkla
vimosi sumažinimo klausimu.

Gavo penkiasdešimts milionų
dolerių.
NEW YORK,
liepos 22. —
Morgano bankas paskelbė, kad
šiomis dienomis'Franci jai pas
kolinta penkiasdešimts milionų
dolerių.
ROMA, liepos 20. — Valdžia
siunčia
kelis karo laivuš
Konstantinopolį.

j

'■ kaina, perkant ją ne mažiau kai;
it 25,000 dolerių, bankų buvo akai
••m# Amerikos plngala tiaip:

Anglijos 1 svaras ................ $3.58
Austrijos 100 kronų ’.............. 14c
Belgijos 100 frankų ........... $7.59
Danijos 100 kronų ........... $15.18
Finų 100 markių .................. $1.70
Francijos 100 frankų ........... $7.76
Italijos 10'0 lirų j....________.__ $4.49
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.35
Lenkų 100 markių ...........
6c
Olandų 100 guldenų .......... $31.44
Norvegų 100 kronų ........... $12.35
šveicarų 100 kronų ........... $1644
švedų 100 kronų ...........
$20.58
Vokietijos 100 markių........ $1.85

Nužudė lietiiM?

CHICAGO, liepos 22.— Utarninko naktį prie 42 ir Rockwell gatvių nužudyta Harry
Wiles (Valis?) Kas jį nužudė,
dar nesužinota.
Nužudytasai
gyvenęs “kai kur“ Canalport
Uve. —. lietuvių apgyventam
distrikte. Gal tai lietuvys?
Ekspliozija ant laivo.
SAN FRANCLSCO, liepos 22
— Gauta žinių,
kad dvylika
mylių atstu nuo San Francisco
kilusi ekspliozija ant vieno pre
kybinio laivo, Admirai Parugut. Laivas šaukiasi pagalbos.

Ties naują geležinkelį.
DAWSON CITY, liepos 22.
Alaskos valdžia tariasi naują
geležinkelį
tiesti — A ukono
srity.

Dabar laikas
slysti pinigai Lietuvon

sugriovė dirbtuvę;

20 žmonių užmušta, 100
sužeista.

BERNAS, Šveicarija, liepos
22.— Čia gauta žinių, “kad Bodio mieste,
Ticino kantone,
vienoj azotinės rūgšties dirb
tuvėj vakar kilo didelė eksplio
zija. Dirbtuvė ir keli aplinki
niai triobėsiai paversti į griu
vėsius.
Ekspliozijoą metu dvidešimt
žmonių užmušta, o apie šimtas
sunkiau ar lengviau sužeista.

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, daoar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu koki$
kitę diena 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 Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau- .
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdąmi pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NORI PAŠALINTI SAVO
VADUS.

Sako, jie eikvoją unijos pinigus
NEW YORK, liepos 22.
Čia gauta Washingtono pressmenų unijos peticija. Reikakuiia-ma pašalinti Internacionali
nės spaustuvninkų unijas pre
zidentą ir dar
kelis kitus tos
unijos viršininkus.
Peticijos
autoriai sako, kad tie viršinin
kai be jokios atodairos eikvoją
unijos pinigus.
New Yorko
spaustuvninkų unija, spėjama,
peticijai pritars.

Leidimas areštuoti gubernatorį
laikinai sulaikytas, bet teisėjis
atsis’;tkė panaikinti jį.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, IIL
b-

-

■ ■

.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
i fr.i..!J.! 1 „UJU1 .
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Subata, Liepos 23 d., 1921 ni
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ninku, pagal jų tautybę, esą:
— esamojo visuomeninio sutvar
yra tas musų “negyvumas”, apa ras, nes tai yra jo pareigu.
Bet kaip centras tatai pada kymo netikumų.
tija.
Komisariatuose Ru- Lat- Žy- Kitų
rys, kada jis narių sąrašo netu Vadinas, mes Žinome kur sto
Hų:..vių:.. du: tautų
Rusijos
valdžios
sudėtis
sulig
34
0
8
Karo
kom-te
vime. Visa, kas mums reika
Viena to “negyvumo” žymė ri?
2
45
Vidaus
reik.
MUSŲ YDOS — ŠALINKIME yra musų kuopų viršininkų ap Ne, tai nepadarys nė pats gu linga, tai atsikratyti tos apati jos narių tautybe. — Vienas Užsienio reik.
13
1
Šveicarų
laikraštis
(Busjer
26
2
Finansų
k-te
jos,
kurion
žymi
musų
organi

JAS.
drusis
Salamonas.
sileidimas. šiakite jums pavyz
0
18
k-te
zacijos narių dalis yra įpuolus; Nachrichten) paduoda žinių Teisingumo
dėlis. L. S. S. kuopų viršinin
0
4
Sveikatos k-te
44
2
Tokios yra tos musų ydos. apatijos, kuri atėjo kartu su apie Sovietų Rusijos valdžios Maitinimo k-te
Tuoj bus dveji metai, kaip kai buvo paraginti siųsti Pild.
Ekonom*. Ta
Liet. Soc. Sąjunga tapo reorga Komiteto sekretoriui narių są Kiekvienas musų organizacijos musų organizacijos skyliinu. sąstatą tautybės žvilgsniu. Pa Augšč.
ryboj
sak tų žinių, — o jos esą gautos Komunistų Part. 5
nizuota. Frakciniai kivirčai ją rašus. Praėjo geroka valanda narys, kuris jai priklauso ne dėl j Reikia ji nugalėti,
3
kone visai buvo palaidoję. Bu — nieko negirdėt. Savo narių mados, ne todėl, kad būti socia Menkas butų socialistas tas, iš pilnai patikimų šaltinių, — Centro ko-te
vusieji musų draugai, tolaikinio sąrašus man atsiuntė tik Bing- listu ir manyti, jogei to pilnai kur nepajėgtų šitos apatijos nu įvairiuose Liaudies Komisaria
tuose, taigi ministerijose, valdi15 25 237
19
ūpo pagauti, nenorėjo ar nepa hamtono (33) kuopa ir Brookly- pakanka, turi rimtai susidomėti galėti.
— St. Strazdas.
jėgė suprasti to, kad ne upu, ne no (19) kuopa. Bet kurgi kitų ir šalinti jas. Organizacijos pa
gerais norais, bet kietu, planin musų organizacijos kuopų se sisekimas pirmų pirmiausia yra
pačių josios narių darbas. Vei
MUSŲ SANTYKIAI SU
gu darbu tegalima kito geresnio kretoriai ?
SOC. PARTIJA.
gyvenimo atsiekti, “sukilo” ir
Tas pats ir su tų kuopų vir klus ir sąmoningi nariai, kad
prieš Socialistų Partiją ir visa, šininkų adresais. Iki šiol jų tu ir jų skaičius butų mažas, di
Labai gerai, kada jau draugai
Bank
tai, kas jiems iki tol rodės ir riu nedaug. O susisiekti su L. desnius darbus paveikia nei tūk
gera ir prakilnu. Tas “sukili S. S. kuopomis būtinai reikėtų. stančiai tingių ir apsileidusių sąjungiečiai pradeda gvildenti
of chicago c,
klausimus, kurie turės būti
mas” varyta visu plačiu musų Reikėtų, bet negalima, nes tie Molio Motiejų.
Mi!waukee Avė. cor. Carpenter St
svarstomi busimame L. S. Sorganizacijos frontu.
Pasek adresai, kuriuos perėmiau nuo
Kad tai yra tiesa, prisiminki gos suvažiavime. Nors laikas
mės buvo tokios: iš didelės ir buvusiojo sekretorio-vertėjo, ne me 1905-7 metus. Tuomet L.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM
stiprios Lietuvių Socialistų Są betikri. Rašyti, eikvoti laiką, S. S. narių skaičius buvo mažas, dar nepaskirtas suvažiavimui,
jungos liko pagailėtini skivytai už kurį jokio atlyginimo negau o ir patyrimo turėjome daug bet visgi jis. manoma, turės
— vienur-kitur būrelis draugų, nu, ir siuntinėti kuopoms laiš- mažiau nei kad jo turime šian įvykt ateinantį rudenį; taigi
Stilsono-Stasiulevičio bei kitų kusr-pranešimus tiktai akių plo die. Bet atsiminkite tik, kokių laiko neperdaugiausia. O juk
Saugios Depozitu Dėžės
reikia
atsakomai
prisirengti.
buvusiųjų musų organizacijos tu — nežiūrint ar jie pasieks ad didelių darbų musų organizacija
Mainomą Svetimšaliu Pinigai
“lyderių” komandai nenusilen resatą ar ne — juk negalima! paveikė! Tuomet iš musų ėmė
Naujienų 166 numery d- Rau
Draugai, L. S. S. kuopų na sau “įkvėpimo” ir tautininkai ir sius pakelė svarbų klausimą, Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak
kusių. Iš apie dviejų šimtų
kuopų su mumis liko apie tris riai. paraginkite tuos “ofice- klerikalai.
“žiūrėkite”, sakė būtent “kad L. S. Sąjunga padešimts. Bet ir tos — stipriai r’ius”, kad jie savo pareigas ei jie, “socialistų nedaug, bet mus pasitrauktų iš Soc. partijos,
apardytos, taip sakant, “ekspro tų!
“bent iki sąlygos leis mum vėl
jie toli toli pralenkę”...
prijuotos”.
Buvusieji musų
O tų tautininkų ir klerikalų dėtis prid draugų anglų”.
Kad mums iki šiol nesisekė
draugai komunistai nusinešė
tūkstančiai
buvo tūkstančiai
Aš pilnai sutinku su d. KauRengia
visa, ką tik jie galėjo. Dagi ir [taip, kaip kad tikėtasi ir kaip beprincipingų politinių gvėrų.
šiaus
nuomone,
ir
aš
manau,
kuopų čarterius pasigrobė, nors reikėjo, tam yra daug priežas
SUNŲ IR DUKTERŲ DRAUGIJA
kad
mes
pasitraukę
iš
Soc.
Par

jie tiems draugams buvo nerei čių. Viena jų — stoka kieto ry
Būti tokiais gvėromis mes ne tijos laikinai, turėtume geres
Melrose Park, III.
šio tarp musų organizacijos cen
kalingi.
turime tikslo. Mes juk žinome nių pasekmių, nes būtame fi
tro ir kuopų. Centras ir kuo
Liepos — July 24 d., 1921,
delko ir kaip kovoti. Sakau ko nansiniai stipresni. Pasitrau
žodžiu, musų padėtis buvo
nepos iki šiol buvo kaip ir du
Pradžia 10 vai. ryto.
voti, nes musų organizacija visų kę iš jos—mes neperžengtume
kuobiauriąugja. Ačiū Stilsono ir
priklausomi viens nuo kito kupirma yra kovos organizacija, socializmo principų, bet galė
kitų “pasidarbavimui” partija
Gerbiamieji! Norinti išvažiuoti ant tyro oro į gražų mišką prie
nai. Ką veikia pirmasai, tik
upes,
naujas daržas, vadinamas RUSSIAN FARM prie 5-os Avė.,
naujo geresnio visuomenės su tume pagreitinti savo organiza
musų organizaciją suspendavo,
North Maywood. Bus skanių gėrimų, valgių ir graži muzika, prie ku
retkarčiais išgirsta antrasai,
tvarkymo besisiekianti. Musų cijos darbą. — J. J. Strazdas.
ir jos konvencija visa tai užgyrios galėsite pasilinksminti iki vėlumai nakties.
ką veikia antrasai, centras neprincipai nesumušami jokiomis
rė. Atsidūrėme tarp kūjo ir
PASARGA: Iš Chicagos imkit Lake St., arba Madison gatvekarį ir
žino.
MILWAUKEE, liepos 20. —
buržuazinių filosofų, ekonomivažiuoti iki 5 Avė. ir I^ike St., Mayvvood. Eikit 5-ta Avė.
priekalo: iš partijos buvome pa
kokius
8 blokus į šiaurius, o kas nenorės, galės laukti
šalinti, bet ir su pabėgėliais ne Tai reikia pašalinti, jeigu no- ninkų ir politikų gudrybėmis. PToliibicijos valdininkai šian
troko prie Lake St. ir 5th Avė.
sutapome. Mus jie puolė pik rime, kad musų organizacijos O tai dėlto, kad jie išeina iš pa die suvertė į upę daugybę “tik
Kviečia KOMITETAS.
čiau nei klerikalus ir tautinin darbas butų tvarkus ir tikslus. ties musų gyvenimo tikrenybės ro alaus” ir degtinės.'
kus. Visa, ką mes sumanyda Vis dėlto vienas centras, kad ir
vome ir gyveniman vykdėme, dar taip veiklus jisai butų, tos
“sukilėliai” jei ne žodžiu, tai ydos nepašalins. Jam padėti
fizikine jėga ryžosi sunaikinti. turi pačios musų organizacijos
Buvo juk atsitikimų, kur “drau kuopos.
gai komunistai” netik musų vie Viena priemonė tai ydai šalin
šus parengimus, bet dagi ir kuo ti — tuojaus siųsti L. S. S. Pild.
Komiteto sekretoriui kuopų
pų susirinkimus puldavo!
-‘■‘.’-L na- '
rių sąrašus ir tų kuopų viršinin
Tai buvo anais “sunkiais lai kų adresus.
Ned. 24 Liepos-July, 1921
kais.” šiandie yra kitaip. Mu
Kada centras žinos kaip stip
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL.
Pradžia 11 valandą ryto
Jnžanga 35 centai
sų organizacija — Lietuvių So ri yra musų organizacija, sulig
Šitame
piknike
ir
protesto
mitinge
bus
pareiškimas
pilno
salidaruino
su kovojan
cialistų Sąjunga — reorgani to jisai ir savo darbuotę nusta
čiais Lietuvos darbininkais prieš kruviną kunigų valdžią ir prieš tuos baisius mušimus,
zuota. Partija suspendavimą se tys. Taip, kaip visa stovi šian
kankinimus, žudimus tų darbininkų, kurie trokšta laimingesnės ateities dėl Lietuvos
darbo žmonių.
nai nuėmė. Tad, šiandie mes die, Pildomasai Komitetas tin
drg. T. Kučinskas, autorius kny-gos 16 Kristų ad
turime ir savo L. S. S. ir parti kamai savo pareigų eiti negali.
vokatas Frederick Mains, Kun. M. X. Mockaus ir i
jai priklausome. Visa, ko mums
piknike ir protesto mitinge kalbėfšitanve “Kardo”
Vlv. Harold O. Mulks.
dar stokoja — labai stokoja —
Sekamas, kas reikės padaryti,
tai kietos nepalenkiamos valios tai gautąjį L. S. S. narių sąra
savo organizacijai stiprinti. Ten šą klasifikuoti, ir kartu gauti
ka prisipažinti, kad iki šiol tuo visų narių adresus. Pildoma
reikalu visai maža padirbėta. jam Komitetui (kada jis dabar
Tik vieni chicagiečiai “šiaip ir sekr.-vertėjo pareigas eip UI
taip” laikosi, bet toli gražu ne- na) reikalinga žinoti, butent,
taip, kaip kad reikėtų.
Mes. kurie nariai yra pilni nariai
chicagiečiai, reorganizavome ko (reiškia, nario mokesnius užsine visas Stilsono sekėjų “pa mokėję), o kurie nepilni ir tolaidotas” kuopas, vis dėlto mes dėl jau suspenduoti.
stokojame to, ką žmonės gyvu
Neturint narių sąrašo ir nemu vadina. Žymi musų drau padarius atatinkamos klasifika
gų dalis, taip sakant, yra stu cijos, labai lengva padaryti sta
miam i-t rau k iam i...
lčiai negudrių klaidų, kurios vi
Kas galima pasakyti apie chi- są musų organizaciją gali kitų
cagiečius, veikiausia tinka ir ki (musų priešų) pajuokai statyti.
A D V. HAROLD O. MULKS
tose kolonijose gyvenantiems
Šia jums du pavyzdėliai. Pa
STUDENTAS T. J. KUČINSKAS
ADV. FREDERICK MAINS
draugams.
reitais metais, kai buvo nomi
nuojama nauji L. S. S. viršinin
Gali būt, kad to sakyti nerei kai, į nominacijos blankas pate
kėjo: kai kas ims ir pasakys, ko vienas žmogus, kuris nebuvo
kad tatai duos progos komuni musų organizacijos narys (jis
stams naujų priekaištų daryti. priklausė tiesiai Socialistų Par
Rengia
Bet ar pas juos geriau? Anaip tijai).
Gerai, kad didžiuma
tol. Pas juos, reikia pasakyti, kuopų tatai žinojo, tuo budu ji
dar blogiau. Suardę musų or sai neišrinkta. Maža ir to. Bu
ganizaciją, nusivedę su savim vo nominuota ir toks, kurs nė
netoli šešis tūkstančius narių, L. S. S. nė partijai nebepriklau
SU PROGRAMŲ
šiandie jie veik visa prarado. so (jo mes tikrai nepasigesiNedėlioj, Liepos-July 24 d., 1921
Liko tik keletas būrelių galuti me!). Gerai dar, kad jis nepa
nai sufantizuotų žmonių, kurių norėjo iškirsti šposą (o tam ji
NATIONAL DARŽE,
visas “veikimas” — kovoti prieš sai ytin gabus). Jeigu “dėl vis
Riverside, III.
socialistus.
Prie kiekvienos ko” jisai kandidatūrą butų pri
Pradžia 9 vai. ryto.
Ižanca
naujos progos pulti socialistus, ėmęs — šiandie turėtume daug
prasimanyti ir šmeižti juos — nesmagumo.
yra, taip sakant, jų alfa ir ome
ga. Tai visa, ką tie musų bu To išvengti bus galima tik
vusieji draugai gali ir nori da tuomet, kai musų organizacijos
ryti. Tad, jeigu jie ir sako, centras turės visų jos narių są
kad “socialistams nesiseka”, tas rašą ir žinos kurie nariai yra
jų shkymas tereiškia tiek: nesi “pilni”, o kurie ne. Kuopos vi
seka jiems patiems.
sa tai žinoti negali, ir joms nė
Tikietas su Kares taKsoims auc
vai. r;
Muzika F. JERECK Jazzy Jazz benas.
Bijoti viešumo mums nėra jo ra reikalo. Nominacijos metu
Brighton Park Liet. A. ir P. Kliubo
kio reikalo. Jeigu musų orga nariai todėl nominuoja ir tuos,
Draugai! Nepamirškite šios puikios pasilinksminimo progos.
Nedėlioj, Liepos-July 24tą, 1921
nizacijoje reiškiasi kokios nors Į kurie “kada nors” musų irganiPASARGA: Imkit 22nd St. karus iki galui linijos. Imkit Lyons
ydos, reikia kelti jas viešumon zacijai priklausė. Bet kaltinti
karus ir išlipkit ant Ogden Avc. Paeisite 4 blokus
STICKNEY PARKE
ir taisyti.
I juos negalima. Visa tai turi
Lyons, UI.
j pietus.
šį kartą tokia taisytina ydai sekti musų organizacijos cent-

L S.S. Reikalai

{vairumai

Apsauga Padėtiems Pinigams
SECUR1TY
iMzzzmmazBZ

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS

Šalin Klerikališkos Budelių Rankos Nuo Lietuvos
Darbo Žmonių. Šitas Obalsis Bus Paskelbtas
“Kardo” Piknike ir Protesto Mitinge

MILŽINIŠKA PIKNIKĄ
2 as Didelis Piknikas

j.'LL’.’ijMu.ffam jr ■■iii'iu uja?

European Amerltan Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Būvą A. Patartis ir S. L. Tablonaf

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJU1AS
Keal Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted 84.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak-i U tar. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
Ned.i iki 8 po plotą.
s------------------------- _--------------r** 1

. .....

Tel. Randolph 2898

...
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurndestyji
A8SOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po piet>
PanedSliais iki 8 vakare.
Kamą Tel.: Hydo Park 8895

V- ■

.u /

■

V. W. RUTKAUSKaS
Advokatas

» So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St, Chicago
Tel. Yards ^681.

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

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
, • Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Liet u vys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė.
Tel.: Boulevard 6080.
11005 S. Michigan Avė,
Roseland, III.

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
P fA
« VU.

3331 SOUTH
HALSTED ST.

Phone Yards 6894

PINIGŲ

SIUNTIMAS,

PAŠPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki
9 vakaro. Pagedėliais. Scrcdomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne
daliomis iki • 2 valandai po pietų.

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St, Chicago, 11L
Phone Drover 8473

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir
lietuviški naujausi
rekordai.
4537 S. Ashland
Avė.,
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 1969

P. K. MALELO,

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir
įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St.,
Chicago, IU.

NAUJIENOS, Chicago, III

Subata, Liepos 23 d., 1921 m
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^KORESPONDENCIJOS

KAIP
JŪSŲ GIMINES
LIETUVOJ?
Ar Reikia Jiems Pagelbos?
Jei Taip, Pasiųsk Jiems Kiek
Pinigų Per šį Tvirtų Valstijinį
Bankų Ir Jūsiškiai Lietuvoje
Gaus j Labai Trumpų Laikų.
Informacijų, Pamatyk, Arba
Rašykite:
P-ui Rapolui Gečui,
Prie Langelio No. 4

Peoples

Bank

ant kampo 47 gatvės ir
Ashland Avė.,
Chicago.
Gerai žinoma, kaipo greito ir
mandagaus patarnavimo Lietuvių
Kalboje.
\

. GRIGAS
KUNASAUSKAS
TIESOTAS

AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIŲ
UNIJŲ
Agentūra Uždėta
1910 M.

į

Lietuvą

ir ii LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir IJepojų nnt ge
riausių ir greičiausių laivų. I’asportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kur
są. Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. Atvažuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau
ant laivo.
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiŠkai arba per laišką
pas seną ir užtikrintą agentą.

G. KUNASAIJSKAS
New York> N. Y.

179 East 3rd Street

♦
**
»
• *
Visuotiną užsitikčjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

ŠTAI KUR SPEKA IR APSAUGA
Perviršis šio banko virš $12,000,000.00. Board
of Directors šio banko atstovauja turtą $100,000,000.00.

Šie milioniniai numeriai išaiškina taupymo is
toriją ir užtikrinimo, kas reiškia tikrą spėką
30,000 depozitorių ir finansišką pagelbą augi
mui West Sidės biznio.

HART, MICH.

tivinė Sąjungą laike metinį su
sirinkimų liepos 16 dienų pas
M. Valančių. Ugi šiol sąjunga
dar neturėjo čarterio, bet da
bar komitetas pranešė, kad čarteris jau gauta, nors tam gavi
mui komitetas, sakosi, daug
darbo padėjęs, o tai dėlto, kad
šio Hart miestelio advokatai
buvo atsisakę dirbti ūkininkų
kooperacijai, bijodami speku
liantų nemalonės. Komitetas
turėjęs siekti Sielbie (Shelby?
Red), Midi., ir len rūpintis
čarterio gavimo reikalu.
šiame susirinkime tapo iš
rinkti septyni dirdktoiriai Są
jungos reikalams vesti. Turbūt
jau šiemet bus pradėtas sąjun
gos operacijos pirkimo ir par
davimo produktų taipjau ir
žemių. — Paparčio Kelmas.

Lietuvos Atstovybė Amerik.

1921 m. Liepos 19 d.

“Laisvės Paskolą’’ reikia pa
vesti ligi 2 milionų dolerių. Dar
trūksta 300,000 dolerių.
Amerikos Lietuviai! Tėvynė
Jus prašo tuos 300,000 dolerių
trumpu laiku padengti.
Jus gelbėjote Lietuvai visuo
met. Lietuva pasitiki, kad ir
šis jos balsas bus Jūsų išgirs
tas.
Lietuvos Valstybės kūrimo ir
jos nepriklausomybės gynimo
darbas dar nepasibaigė. Pailsio
aikas dar neatėjo. Tat visi pa
skolos stočių darbuotojai vėl sujruskite prie darbo. Paskola yra
Steigiamojo Seimo užgirta. Val
stybė už ją atsako visu savo
turtu.
Paskolą ves Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministerijos
Įgaliotinis d-ras J. Bielskis kar
tu su Amerikos lietuvių visuo
menės darbuotojais — “Lietu
vos Paskolos Komitetu”.
V. ČARNECKIS,
Lietuvos Atstovas Amerik.
1921 m. Liepos 19 d.

icIhe Rank of “
Saloty andFnendly Seniai' k

Roosevclt Road at Halsted Street - Chicago

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos

■ ■ im i

E

12th STREET
Tel. Kedrie 8902
8514-16 Rooterelt Kd.

CHICAGO, ILL.

upKlSH

i

savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedama dratus ir sudedame
fixtures į 6 kam
barių namą už
$69.06. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite,
o mes suteiksi
me apkainavimą.
Darbų visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir
taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Skaitykite!!

Svarbu!

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

Šiuomi pranešame visiems savo Gerbiamiems Sėrininkams, Rėmėjams ir Prieteliams, kad LIETUVIŲ
PREKYBOS BENDROVES CHICAGO’S OFISAS persi
kėlė i naują vietą po No. 3313 SO. HALSTED ST„ CHI
CAGO, ILLINOIS.

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Tik pusė bloko i pietus nuo senos vietos kuri buvo
po No. 3249 So. Halsted St., Chicago, III.
Naujas ofisas yra sale plačiai žinomo Fotografo V.
Stankūno, priešais 33rd Place.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 South Halsted Street
Chicago, Illinois

\

Tel.: Yards 6062

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietą.

Tel. Boulevard 6487
>-

*

<^DR.HERZMAN=^1
IŠ RUSIJOS

Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuleris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.

18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: CanaI

Talephonah
8110 arba
367
įmepuonaiiA•( Naktimif
.

OFISO VALANDOS: Kasdieną, 9:00 ryte iki 6:00 vakare.

Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki
9:00 vai. vakare. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 p. p.

t 950 - Drover 4186

>

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

' DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai
Ofisaa
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriiką, Vyrišką Ir
Jus negalite šitos progos
t m /ik ‘C, *

> vį į*

praleisti.

' tį

Extra

**’ j1

special

siutai su 2-jomis kelinė
mis vyrams ir vaikinams

$24.75 ir $31.75.

12,000 gatavų

siutų vie

noms kelinėms, pasiūti pa

gal vėliausios mados ir iš

čystos vilnonės materijos
už $19.75 ir $49.50.

Siutai ant užsakymo. Di••

džiausis sandėlis materijų
t

pasirinkimui. Pasiuvame1 į

labai trumpą laiką pagal

vėliausios mados, ir jūsų
t . .
.
noro, gerais pamušalais, ir
geriausiu darbu, kokį tik

artistiškas siuvėjas gali

Pilniausis

pasirinkimas

(Not Ine.)

L, DOMBROWSKIS

Turiu patyrime
moterų ligose; rū
pestingai
pridu
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, I1L

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

atlikti už $27.50 ir $55.00.

New Peoples Electric Co.
f

Lietuvių Prekybos
Bendroves Pranešimas

Visi Gerbiami musų Kostumeriai reikalu pinigų
siuntimo ir dėlei laivakorčių nuo dabar malonėkite
kreiptis šiuo adresu: •

Šiuomi pranešama visuome
nės žiniai, kad visi Lietuvos Fi-!
nansų Misijos Amerikoje nariai
yra Vyriausybės atšaukti. New
Yorke yra palikta L. Finansų
Misijos raštinė su paskolos, pi
nigų siuntimo ir aukų skyriais.
Atsakomuoju Finansų Misijos
reikalų vedėju ir Finansų, Pre-Į
kybos ir Pramonės Ministerijos
Įgaliotiniu yra valdžios paskir
tas laikinai, ligi atvyks nauja
Finansų Misija, arba bus kitas
vyriausybės parėdymas, Pasko
los Skyriaus Vedėjas, d-rag Ju
lius Bielskis.
Todėl visais bonų pirkimo,
kuponų mainymo ir kitais finan
siniais klausimais reikia kreip
tis New York’an Finansų Misi
jos raštinėn šiuo adresu: “Re-,
presentative of Lithuanią New
York Ofice, 370 — 7th Avė.,
New York, N. Y.”
Aukos Lietuvos Valstybės Iž
dui, Raudonajam Kryžiui, L. Gy
nimo Komitetui, Šiaulių Sąjun
gai ir kitiems Lietuvos reika
lams, primamos ten pat.

Ar esi vienas iš to 30,000?

<7fe>WEST Side®Bąnk

A.SHUSHO
AKUŠERIU

■8.~sg.r~ž ~_i——:----------- —:—

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoj pranešimas.

Bankas ant Kampo

Laivakortes

T. Pulhnan 5489

men’s fumishings už la
bai nužemintą kainą.

Pranešimas
Gerbiamiems kostumeriams, vi
suomenei ir drau
gams, kad perkė
liau savo biznį
nuo 3241 S. Hal
sted St. ant 3319
W. 26th St., su
sivienydamas su
firma J. V. Cizek
& Son, kur minė
ta firma gyvuoja
virš 20 metų įgydama
geriausį
vardą nuo kostumerių už savo
1 mandagų, teisin
gą ir naudingą
patarnavimą kostumeriams. To
dėl, malonėkite
atsilankyti į mi
nėtą vietą ir pa
simatyti su mu
mis, o aš galėsiu gerbiamiems suteikti ge
riausį patarnavimą negu pirma, tędel, kad
ši firma perka materijolą tiesiog iš dirbtu
vių ir užlaiko savo kirpėjus ir siuvimo dirb
tuvę, kuri yra įtaisyta pagal vėliausių pa
gerinimų. Siuvame ant užsakymo vyrams
siutus, kotus, rain kotus, full dress, tuxedo
siutus pagal vėliausios mados ir už prieina
mas kainas.
Laukiu Jūsų atsilankymo,
■<

Y;

Su pagarba,

ADOLPH MAUSNER
with
J. V. CIZEK & SON.
Makers of good clothes for men
and young men.
3319 West 26th St.

Į vakarus nuo Kedzie Avė.
P. S. Krautuvė atdara nuo 8:30 ryto
ATMINKITE,
iki 6 vai. vak. Utarninkais ir ketvergais iki
9 vai. vak., subatoj iki 10 vai. Nedėliomis
uždaryta per visą vasarą. Jeigu neparan
kad šios žemos kainos tę ku atsilankyt pas mus, tai malonėkite patelefonuot, o aš pribusiu pas jus į namus
sis tik trumpą laiką.
ar ofisą, kokiu laiku jums paranku.
*
■WM—M"M»

Vaikg Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po pia«.
Telefonas Drezel 2880
________________________________ _/

,■■■_.,..... ........ ,„_,,,

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas
VALANDOS: 0—12 ryto
2—9 vakaro.
8301 So. Morgan Street,
Chicago, UI
.............. ........ -t-

d

- i •

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Hsrrison St.

vii

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare iisldriant nedildienius.

CanaI 257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakare.
Nedillomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 & Halsted StM
Kampas 18 ir Halsted St

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
jjTel.i Yards 6666
Boulevard 8448

3 DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

v

Akuiėras

■ 8203 So. Halsted St., Chichgo.
H Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Telefonas Pūlingąja 856

DR. P. P. ZALLYS
Liet avys Den tįstas
10801 So. Michigan Ar., Roeelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
<.......... .........—-

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

—-

Tąlephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER ii

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12
ryto ir nuo 7 iki 9
▼ak.
8825 So. Halsted SU Chicago, Di.

.■ — -—.—— - .----

Tel. Pulhnan 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
10900 Mickigan Ave^ Roselande.
VaL 10 iki 12, 2 Ud 4 ir 6:81
iki 8:80 rak.

I II

|

... ....................................
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kazo darbininkai nenusilen
NAUJIENOS ’ kė
pergalėtojams. Sovietų
The Lithuanian Daily News rinkimuose,
kurie įvyko
Published Daily aacept Sunday by
the Lithuanian Newi Pub. Co„ Ine. Gruzijos miestuose prie bol
ševikų valdžios, darbinikai
Editai P. Grigai tie
atidavė kone visus savo bal
1739 SO. HALSTED ST., sus (95%) socialdemokra
CHICAGO, ILLINOIS.
tams.
Telephone Roosevelt 8509
Subscription Katėsi
18.00 per year tn Canada.
|7.00 per year outaide of Chicago.
18.00 per year in Chicago.
8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter
March 17th, 1914, at the Poat Office
of Chicago, 111., under the act of
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, liskiriant
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Bolševikiškoji
valdžia
Gruzijoje laikosi tiktai rusų
armijųs ginklais. Sekanti
žinia,, tilpusi Europos socia
listų spaudoje, parodys skai
tytojui, koks žiaurus despo
tizmas tenai viešpatauja.
Prieš 1-ją gegužės buvo su
areštuota Gruzijoje daugy
bė darbininkų ir inteligentų,
priklausančių
socialdemo
kratų partijai. Kalėjimai
tapo taip prigrūsti, kad net

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paltu;
Metams$8.00
Pusei metų
4.50
Trims m*neaiams - 2.25
Dviem mlnasiame
1.75 kaikurie
Vlsnsm
X.OO

Chicago — per aetiotojiB>
Viena kopija
.. — .
Savaitei_____ -...... -............. _.... .

03
18

Minėsiu!

75

Suvienytose Valstijose no Chicagoj,
paltui
Metama$7.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ----2.00
Dviem mėnesiams -... - _ 1.50
Vienam mėnesiui . . .. .
.75

Lietuvon ir kitur uiidcnhrosoi
(Atpiginta)
Metams_____ ___ _ __ - - . $8.00
Pusei metų ..........
- - -. 4.50
Trims mėnesiams . ............ ...........2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
"
■» , ■
į. y I ĮĮjfĮi;
|>>r _ ĮĮMŲIĮI l| _

komunistai

eme

prašyt bolševikiškos vy
riausybės, kad nekaltai su
imtieji žmonės butų paleisti.
Šitie prašymai tečiaus iššau
kė tokio turinio Gruzijos ko
munistų partijos centralinio
komiteto aplinkraštį visoms
partijos organizacijoms:

“Švitra nčra išvažiavęs į Lietu-

vą.”
Vienas korespondentas dabar
praneša mums, kad mes padarę
klaidą, sumaišydami Z. Švitrą
su jo broliu Julium Švitra, kuris
ištiesų dar tebėra Amerikoje.
Bet Z. Švitra iškeliavęs Lietu
von jau 1920 m., pavasaryje.
*

Vakar telegrama iš Stockholmo pranešė, kad Gruzi
joje įvykęs sukilimas prieš
bolševikų valdžią ir kad su
kilėliai paėmę svarbų mies
tą Kutaisą, o bolševikiškoji
valdžia suardžiusi geležinke
lį, einatį į Gruzijos sostinę
Tiflisą, kad nedavus progos
sukilėliams pasinaudoti ge
ležinkeliu.
Ar teisinga yra šita žinia,
ar ne, mes neapsimame pa
sakyti; bet ji yra panaši į
tiesą. Gruzijos gyventojų
sukilimas prieš bolševikų Kas butų nuostabaus, jei
valdžią yra labai galimas gu prieš tokį despotizmą “SMAGUS” KARO STOVIS.
dalykas, nes jie neapkenčia Gruzijos žmonės butų sukiPr. Gudas, klerikalų “Darbi
jos ir tos tvarkos, kurią ji lę?
ninko” redaktorius, parvažiavęs
tenai įvedė.
į Kauną rašo:
Bet
kažin
ar
jie
įstengs
Gruzija tapo užkariauta
“Lietuvoj dabar karo sto
šių metų kovo mėnesyje su jiega nuversti despotų jun- vis, bet jokių aštrių varžymų
jungtomis rusų reguliarės ga?
nėra. Bent aš nei menkiau
armijos ir armėnų komunis

sio

tų jiegomis. Gruzijos žmo
nės gynėsi iki paskutinės va
~ T »?■■■« ■ig.n..' T-aTH-Tt r—tlandos, kol galingesnis prie
šas nepaėmė viršų ant jų.
ATITAISYMAS.
Užkariavę mažą Kaukazo
respubliką, bolševikai įstei “Keleivio” bendradarbis, Jau
gė tenai savo valdžios siste nas Vaidyla, anądien rašė iŠ
mą: panaikino visas piliečių Lietuvos:
“Stilsonas, kuris Ameriko
teises, sugrudo visus įtekje būdamas nesenai da šaukė
mingesniuosius socialistus,
proletarus triuškinti kapita
kurie nespėjo prasišalinti, į
lizmą ir vykinti ‘proletariato
kalėjimą, ir pavedė visą ga diktatūrą’, dabar Lietuvoje
lią ant žmonių gyvasties ir dirba kapitalistų ir klerikalų
turto komisarams. Bet Kau tarpe.

mo dėl to neturėjau, nors nei
vienos karo stovio taisyklės
nežinau ir nesilaikiau.”

į

Apžvalga į

Komunistų Rojuj
(Pabaiga)

“Vienuoliktame koridoriuj kaliniai apsiren
gė ir nusitarė nedaryt dagi nė pasyvaus priešinimos. Bet črezvyčaininkai ir kareiviai ir čia
koliodami bjauriausiais žodžiais užpuolė kali
nius. Ypač skaudžiai sumušti tapo A. S. Kranichfeld, A. I. Malkin, A. Minko, N. Artemiev ir
A. B. Fedosjev. Dar aršiau elgėsi črezvyčainin
kai su moterimis, laikytomis pavienių kalinių
kamerose (odinočkose): kareiviai įpuolę į ka
meras, mušė kalines, ir kitas, kaip L. Gautman
ir Kazlauskienę, už plaukų vilko laiptais žemyn.
Sargybos bokšte anarchistai, manydami, kad
juos veda šaudyti, atkakliai priešinosi ir to
dėl tapo baisiai sumušti. Ypač nukentęjo Bieliajev, Pročenko ir Timakov. Iš ligoninės iš-^
gabenta sunkiai sergantys ligoniai — net tokie,
kurių temperatūra siekė virš 390”.
Perskaičiau šilą skundą ir šiurpas nukrėtė,
(javo laiku turėjau progos susipažinti su pustu

.... =

kių ‘'nesmagumų”, nežiūrint to, prikels iš miego komunistus. Jikad jisai nesilaiko jokių karo sai pažįsta jų psichologiją ir žistovio taisyklių. Lietuva yra' no, kad kokios nors “idėjos”
ne tokia šalis, kur butų daroma'jiems rupi mažiausia; bet jie tunesmagumai tiems žmonėms, ku- ri daug neapykantos prieš tam
rie valo čebatus kunigams.
tikrus asmenis, kuriuos ‘Laisvė”
purvino be paliovos per keletą
ISPANIJOS DARBININKAI metų. Ir Vabalas, lošdamas ant
šito žemo savo sufanatizuotųjų
PRIEŠ MASKVĄ.
pasekėjų jausmo, ragina juos
pasidarbuoti ant keršto tiems
Berlino “Freiheit” rašo:
asmenims.
“Galingoji Austrijos kalna
Jeigu ne kerštas prieš Bagokasių draugija (Ispanijoje)
ir Grafiškoji Sąjunga nutarė čių, Michelsoną, Grigaitį ir kitus
didelėmis didžiumomis laiky žnfbnes, kurie nepritaria komu
tis senosios taktikos. Taip nistų plepalams, tai “trečiojo in
pat ir gelžinkeliečių kongre ternacionalo” armija nematytų
sas nutarė 5853 balsais prieš jokio reikalo pabust, ir “revoliu
1720 nesidėt prie Maskvos cingajai’ “Laisvei” reikėtų užda
unijų internacionalo. Taigi ryti savo kromelį.'
pasirodo, kad komunistų pas
tangos užkariauti profesines
“Naujienose” buvo išreikšta
darbinikų sąjungas nepasise
abejonė apie Šitų žinių teisingu
kė ir Ispanijoje. Svarbiausių
mu, kuri buvo paremta tuo, kad
jų profesijų darbi n iki* i pirmu ATSAKYMAI T KLAUSIMUS.
“Kitas komunistas, Z. Švit
ra, kuris gyvendamas Newarke buvo karštas ‘Laisvės’ ša
lininkas ir socialistus vadin
davo ‘buržujais’, dabar Lietu
voje paėmė nuomon Ilgininkų
dvarą ir su šnipų pagalba su
ardė to dvaro darbininkų (ordinaminkų) profesinę sąjun
gą. Dabar jis pats šnipinėja
po visą Leipalingio, Kapčia
miesčio ir Veisėjų apielinkę,
ir sužinojęs kuris darbininkas
ar ūkininkas smerkia dabar
tinę Lietuvos buožių valdžią,
tuojaus praneša šnipams, ir
tada, amerikoniškai tariant,
‘gud-bai’ žmogeliui!
“Ilgas komunisto Švitros
liežuvis įkando jau ne vieną
darbininką. Ir įkando labai
skaudžiai.”

SVEIKATOSDALYKAI.

tiniai atmetė Maskvos meto-

des ir tuo budu užkirto kelią
Ispanijoje tam darbininkų
vienybės ardymo judėjimui. O
reikia atsiminti, kad Ispani
joje Maskvos pasiuntiniai ga
lėjo tikėtis daugiausia pasise
kimo, kadangi tenai profesi
nėse sąjungose dar tebėra ga
na daug anarchistiškai-sindikalistinės dvasios.”

“PROGRESISTIŠKAI”
“Nepaprastosios Komi
sijos pirmininkas prane
| Jeigu darbinikų unijos Ispani
“
Moterų
Balsas
”
,
paėmęs
iš
joje nepritaria komunizmui, tai
šė Komunistų Partijos
vieno laikraščio keletą žodžių ir komunistų partija toj šalyj
Centraliniam Komitetui, apie žinomos Bostono veikėjos,
nieko nuveikti.
kad kai kurie Gruzijos drg. Z. Puišiutės, prakalbą išnie negalės
Nepersenai Ispanijos komu
Komunistų Partijos na kina ją kiek tiktai drūtas. Ir nistai suskaldė socialistų parti
riai nuolatos kreipėsi prie baigia šitaip:
ją, tempdami ją į Maskvos in
jo su prašymu paliuosuoti
“Gerai, kad Puišiutės, Iler- ternacionalą. Socialistų partikalinius arba sušvelninti manienės, Jurgelionienės ir 1 jos suvažiavime Maskvos prita
jų likimą. Kadangi tokie Michelsonienės nepriguli prie rėjai turėjo truputį daugiaus
progresisčių. Jos tik suterš balsų, kaip jų priešai., Bet po
prašymai yra neverti ko
skilimo socialistų partija vėl
munisto, tai Gruzijos Ko tų švarią (I! “N.” Red.) idė ėmė atsigauti, o komunistų par
jinę šeimyną.”
munistų Partijos Centratija neranda užuojautos darbi
Kodėl,
koliojant
Puišiutę,
rei

linis Komitetas įsako vi
nikų miniose.
kia iškoliot ir Hermanienę su
soms partijos organizaci
Jurgelioniene ir Michelsoniene,
joms pranešti partijos na to tur-bus nė pats Saliamonas KOMUNISTIŠKOS ENERGI
riams, jogei tokie prašy neišaiškintų. Tą prakalbą, ku
JOS ŠALTINIS.
mai yra neleistini, ir kad rią mini “M. B.”, sakė juk tik
Brooklyno komunistų “Laispartijos nariai ateityje dėl tai viena Puišiutė.
tokių prašymų bus trau Musų “švariųjų progresisčių” ve” labai nusigandus, kad josios
kai riasparn iškuose pasekėj uose
kiami aštriausion atsako organo redaktorė labai primena pradeda įsiviešpatauti “letargo
piktą Lietuvos kaimo bobą: ka
mybėn, neišskiriant ir da ji ima keiktis, tai negali su principai”. Ji nori juos paska
metimo iš partijos.”
stoti, kol neišplusta visą svietą. tinti prie darbo ir karštam at

Po despotų
letena.

BgiiBįHii" -•.. ........... . •

nesmagumo ar sutrukdy

sišaukime pasakoja jiems apie
šios dienos baisenybes ir apie
“milžiniškas” revoliucijas ryto.
Bet komunistų organas nusi
mano, kad tokiomis kalbomis ne
įkvėpsi noro darbuotis apatijos
apimtiems žmonėms, kurie jau
paliovė tikėję į pigias komunis
tų pranašystes. Todėl jisai po
visų “revoliucingų” frazių paga
lios sako:
“Jeigu musų žodis ką nors
giliuoja, tai mes norim pastū
mėti jus prie darbo. Atsimin
kite štai ką: musų neveiklu

P-ui Gudui galima tikėt, tik
tai reikia tuos išsireiškimus,
mas yra aktyve parama mu
kuriuos jisai vartoja, suprast
sų priešams (pabraukta ori
“gudiškai”. Jisai, pavyzdžiui,
ginale. ‘N.” Red.). -Kuomet
neskaito “aštriais suvaržymais”,
tūlas iš musų pasitraukia iš
jeigu valdžia uždaro priešingą
politkos ir nueina sodinti ko
sau laikraštį, prigrudžia kairių
pūstus, tai Bagočiui jau ge
jų partijų žmonėmis kalėjimus
riau, tai Michelsonui jau leng
arba laikas nuo laiko sušaudo
viau, tai Grigaičiui jau pel
kokį pustuzinį “tėvynės prie
ningiau.”
šų”.
“Laisvės” Vabalas mano, kad
Mes neabejojame, kad “D.”
redaktoriui nereikėjo turėti to- šitokiu paraginimu jisai tikrai

ziniu caro kalėjimų. Mačiau kareivius mušant
ir stumdant kalinius. Bet mušta juos, taip sa
kyti, už “reikalą” -- pavyzdžiui, tabako rūkymą
etapo traukiny. Patsai ragavau geroką baks
telėjimą pašonėm Bet kad caro budeliai butų
tampę moteris už plaukų laiptais žemyn, to ne
teko regėti. Ir nenoriu, — ne, nebetrokštu vakacijų kalėjime.
lai taip legiasi Butyrkų kalėjime “darbi
ninkiškoji” komunistų valdžia su politiniais ka
liniais, su tais pačiais žmonėmis, su kuriais dabartiniem komunistam caro laikais teko ne sy
kis patiems sėdėti vienoje kameroje arba keliauti
vienoj eilėj Sibiro taiga į katorgą.
Bet rasi kili kalėjimai yęa geresni, kaip kad
Butyrkai? Pažiūrėkime, štai pareiškimas ka
linių — socialdemokratų, “eserų”, anarchistų—
kokiose sąlygose jiem tenka kalėti Vladimiro
kalėjime:
“Mes, Vladimiro kalėjimo kaliniai, skaito
me reikalinga esant pažymėti, kokia yra loji
atmosfera, kurioj mum tenka gyventi:
“l Kaliniams visai neduodama karšto
vandens (ki|>iatku). Daugelis musų per ilgus re
voliucines darbuotės melus perėjom visą eilę

R. V„ Chicago, III., rašo:
“Bernard McFaddcn, redak
torius žurnalo “Physical C ui
tu re”, prisispyręs tvirtina, kad
salvarsanas ir gyvasai sidab
ras tik daugiau žalos -atneša,
negu naudos.
Tikriausis ir
Vienintelis būdas išgydyti sifi
lį esąs badavimas ir maitinimą
si pienu.
Man neapsakomai yra svar
bu žinoti kiek tame yra Uo
sos.
Atsakymas. — Yra šiek tiek
tiesos ir daug netiesos McFaddeno
tvirtinimuose.
Pieno
maistas sifilyj patartinas ir re
komenduojamas yra gydytojų,
vienok ne kaip vaistas nuo li
gos, o kaipo lengvas, turtin
gas maistas. Sifilis yra chro
ninė liga ir sveikata įra ir silp
nėja, todėl svarbu, kad ligo
nis imtu tik tinkamą maistą,
kad jis nevartotų alkoholio, ta
bako ir tt.
Bei visi šitie da
lykai yra reikalingi tik kūno
stiprumo laikymui, o nėra nuo
dai ligos gaivalams. Gyvasis
sidabras
ir salvarsanas yra
naikintojai sifilio gaivalo. Ši
tie vaistai yra išbandyti net
milionų žmonių ir pasekmės
aiškios. Kaip žmogus nebūtų
priešingas tiems vaistams, jis
pats nesigydytų niekuo kitu,
nes kitokie gydymai ligos ne
sunaikina. Tiesa, netinkamas
vartojimas salvarsanas, ypač
gyvasis sidabras, gali atnešti
prasiu rezultatų. Bei logiškas
žmogus iš to neišves, jog vais
tai negeri tik todėl, kad nemo
kanti juos vartoti užkenkia li
goniui. Net ir pienas, nors ir
labai geras maistas, gali kenkti
sveikatai,

jei

vartojamas

lie

ti nkamai.--Dr. A. Montvidas.
Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams.
Raiykt angliškai dėl informacijų.
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Maistas.
(Tęsinys)
Prūsinė rūgštis, tikrai sa
kant, neegzistuoja tose pupose.
Ji pasidaro iš cheminių sudė
čių, kurie yra žinomi kaipo
glukosidai. Bet ir iš glukosidų ta rūgštis pasidaro tik jam
tikromis apystovomis. Reikia
mineralinės rūgšties arba “fer
mento” diastase ir vandens, kad
glukdsidai suskiltų į ghikosą
(tani tikros pušies cukrų), al
koholį ir prūsinę rūgštį. Javos
pupos turi ghikosidų ir fer
mento diastase. Tuo budu kaip
tik

jos yri*

įmerkiamos į

denj, tuoj pasidaro
rūgštis.

-vi*n-

prūsinė

Tokiu pat budu pasidaro prū
sine rūgštis ir kai-kurių augme
nų lapuose ir vaisiuose, pav.;
vyšnėse, slyvose, persikuose,
etc. Prūsinė rūgštis pasidaro
ne nuo paties vaisiaus, bet nuo
jo branduolio. Kiekybė tuo
budu pasidarusios rūgšties yra
ne vienoda. Paprastai jos pa
sidaro mažai, vienok yra žino
mas atsitikimas, kad vaikas nu
sinuodijo prūsine rūgštimi nu
rijęs du persikų branduoliu.
Akyvaizdoje tų faktų, yra la
bai blogas paprotys nuryti
vyšnių arba kokių nors kitų
vaisių kanduolius.

dų įsigauna nedaug į musų
kūną, tai tie skystimai spėja su
jais apsidirbti. Vienok, jeigu
mes naudojame daug cheminių
budu apsaugojamo mdisto, tą
syk musų sistemon įsigalina
kur-kas daugiau nuodų, ir pa
dariny] mes nesužiniai nuodi
jame save.
Nors, tariant vieno New Yorko daktaro žodžiais, nei vienas
musų nenaudoja
tikrai gerą
maistą, bet visgi ir iš blogo
galima pasirinkti. Taip sa
kant, iš dviejų blogybių reikia
pasirinkti mažiausią: iš blogo
maisto

reikia

pasirinkti

ina-

žiausiai blogą.

Musų Moterims.
Sijonas N°« 9947

Bendros pastabos.

Žinomas rusų mokslininkas,
Mcčnikovas, jau senai paskelbė
tą faktą, kad žmonių nesvei
kata tankiausia pareina nuo
Įvairių nuodų. Žmones, taip
sakant, išlėta nuodija save.
Maistas, kaip vėliausi chemikų
tyrinėjimai rodo, turi nuodų.
Bet jeigu išlikrųjų taip yra, tai
kodėl gi žmoiičs gyvena po ke
letą desetkų metų? štai kodėl.
kūne yra atatinkamų gi
lių (tnyroid glands, pav.), ku
rių skystimas sunaikina nuodų
žalingą veikimą. Ir jeigu nuoSKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”

Tokį sijoną galima labai pigiai ir
neužimant daug laiko pačiai pasisiū
ti. Jis yra tik dviejų siūlių. Padalkos
užsibaigia keturiais liežuviais, kurie
reikia apsiūti kokiais nors (sulig sko
nio) apvadais.
Tokiam sijonui pavyzdys No. 9947
yra sukirptas nuo 26 iki 32 colių per
juosmenį. 26 mierai reikia 2’^ jardo
36 colių pločio materijos su 6% jar
do apvhdų.
Norint gauti tokj
sijoną su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus |
i konvertą kartu sū 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, 111.
■ ««

U—M—u—

NAUJIENOS Pattern Dcp.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9947.

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

t Mįeros .................. per juosmenį.

Pranešimas
Dėl Moterių.

*
(Vardas ir pavardi)

A
Ne niekniekiaukit su savą sveikatą
nesirūpinant ape tą. neregulariskumus netvarką, kurias būna prežaičiu daugumo jusu kentejimu. Gau
kite pas sava Aptiekoriaus

EVERA’S
Regulator
Ii

PrekS $1.25.
Pardavinėtas Aptiekose visur.

817 Bl«e Island Avė.

H ■■ ..J.LĮ

■■II

■

Iš mokslo srities

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra d6l
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulariskumu,. kan
kinančiu moteres.

Ruatta & Serenelli

iįii IH—^IIIII

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID '
Lieturis Gydytojas ir Chirurgą*
25 East Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos te). Kedzie 7715

Telephone Drover 5062

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. raka*
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, I1L

kalėjimų, bet nė vienas ir niekur nesusidūrė su be abejones, greitai ras kelią Į kalėjimą. O ka
tokiu bjauriu prietikiu. 2—Klozetai uždaryti. lėjimo ligoninėj nėra net paprasčiausių, reika
LIETUVIŠKOS ROLfiS
lingiausių
gyduolių.
Vladimiro
kalėjimas
yra
Iki paskutinio laiko kaliniai turėdavo atlikti
DĖL PIANO.
gamtos reikalus kur kam pasitaikydavo — į- gėda baudžiamajai Sovietų valdžios sistemai, ir
Lietuvių muzika ........
Kaina $1
vairiuose kiemo kampuose. Prieš dešimtį dienų į tuos kalėjimus Sovietų valdžios agentai grūda Žirgelis
šokis .................................. 75c
socialrevoliucionierius
ir Vengerka ..........................................
kieme lapo tam tikslui iškastos dvi duo- ( socialdemokratus,
ir Kutų Darželis .......... 75c
bes — be jokio
aptvėrimo. Tos duobės į anarchistus, matyti, tikslu amžinai pakirsti mu Suktinis
Aguonėlė Mazurka ............
75c
keletą dienų prisipildė ir smarve trenkia po vi sų sveikatą, užkrėsti ligomis ir, rasi, tuo budu Klumpakojis ir Pakeltkojis ....... 75c
Miego Saldaus Miego ....... 60c
są kiemą. 3 Vanduo šuliny}, kurį kaliniai turi numarinti mus. Didžiausiu pasipiktinimu mes Noriu
Era Mano Brangi, Su žodžiais .... $1
gerti nevirintą, yra dumblėtas. Duobės, kurios ( protestuojame prieš šitą barbarišką politiką, ku
j Meilė. Su žodžiais .................
$1
ri
visgi
yra
bejiegė
sulaužyti
musų
atsidavimą
Ak
Myliu
Tave.
Su
žodžiais
$1
tarnauja klozetais, randasi 25 pėdos nuo šulinio
Varpelis
Valcas
.......................
70c
revoliucijos
vėliavai,
po
kuria
daugelis
iš
musų
išpanų^gokį
1
^
8
..................
ir nevalumai iš tų duobių lengvai galj sunktis
ispanų
S ...........................................
70c
kovoja
po
penkiolika
ir
dvidešimtį
metų
”
.
I
Ant
Bangų,
Valcas
................
70c
į šulinį. 4— Jokių prietaisų praustis nėra. Ka
' Koketka Polka .......................
70c
liniai kada vandens šulinyj yCa, prausiasi tie
Polka Polka .......................
,
.
. , .
...
...
. Diedukas
Diedukas
70c
70 c
siai Iš šulinio, užpildami kitas kitam ant rankų. musų komunistai Lietuvoj, kada jie įsteigs ten Svieto Pabaiga, Maršas
70c
savo
diktatūrą.
Kapsukas,
žinoma,
užims
vieDvigalviu
Ereliu
Maršas
Kiemas, ačiū tani, įmirksta ir purvinas vanduo ,
v.
r
x.
,
. . J Barbora Polka ....... ;..... ..........
70c
vėl sunkiasi į šulinį. 5—Valgis kalėjime nepa-j lą, panašią į tą, kokią šiandie užima iLcninasij
Gaunamos tiktai pas Juozą F. Bud
Aleksa
veikiausiai taps ...
lietuviu Troc-1 rikę
--rnc*uuuvti.
kenčiamas. Visas valgis,- lai beveik vien duona Rusijoj.
•
.
krautuvei.
nni Ant
|idiviKUiavnnvi
pareikalavimo
%
V v •
(po 1 svarą į dieną žmogui). 6 šviesos ka kili, o Pruseika tai, turbūt, apsiims eiti pareigas kožnam pasiunčiamo per pačtų už
merose nėra- Pirtis nekūrenama; rūbų išsiplau kokio nors kalėjimo viršininko. Jukelis ir Bim- Prisiuntimų nieko nerokuojame.
Adresuokite:
ti nėra kur ir nėra kuo, kadangi muilo negau ha bus puikus padėjėjai. Tada jau Michelsonui,
JUOZAS F. B UDK i K,
nama. Pavojus Jokios Įiadėlies juo labiau bus Hermanui ir Grigaičiui tikrai teks paragauti tų
suprantamas, jeigu priminsime, kad kalėjime pyragų, kurių tenka užkąsti šiandie seniems re 3343 So. Halsted St., Chicago, III.
jau serga 10 žmonių šiltine (lifu) ir kad mieste voliucionieriam Bulyrkų ir kituose “darbinin Krautuve Gramafonų, Pianų, Lie
— V. P«
platinasi dezinlerija (“kruvinaš živalas”), kuri, kiškos” Rusijos kalėjimuose...
tuviškų rekordų.
oum

NAUJIENOS, Chicago, m

Subata, Liepos 28 d., 1921 m
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AUSTRALIJA.
[II Federuotosios Prašosi

SYDNEY.—Kad neleidus ban

kams ir privatinėms įstaigoms

LAIVA ORTES I LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00
iki Kauno $117.00.
1 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 BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 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 Šerų, kurie dabar parduodami po $7.00 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 j skyrius

Lithuanian Sales Corp.,
3313 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

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

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

Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuviu
Bankas Rytinėse Valstijose.

Baltic States Bank
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti
gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Ameri
koje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIPIASI I BAL
TI C STATES BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos
giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pir
kimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori,
kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir greitai prista
tyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI I BALTIC STATES
BANKĄ, kurs persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai
ir teisingiausiai.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos
kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC ■
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba ban
ko čekiais.
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ — MES
GREITAI IR MIKLIAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė

sunaikinti mažažemius ūkinin
kus, neduodant jiems paskolų,
— Darbo Partija siūlo naciona
lizuoti bankus.
Kiek metų atgal dvarams bu
vo uždėta aukšti mokesniai. Ta
tai parbloškė dvarinikus.
Jie
[išpardavinėjo savo dvarus dali
mis. Paskutinis bankų nusista
tymas — neskolinti ūkininkams
pinigų, spėjama, yra surištas su
noru atsteigti dvarponius ir tuo
budu įvesti senąją autokratiją,
kuri galėtų sėkmingiau kovoti
prieš darbininkų pravedamas
reformas.
GERBIAMA VISUOMENfi.

Daug žmonių supranta biz
nierius netaip kaip tikrai yra.
Nekuri dalis musų gerbiamos
publikos padalina biznierius į
kelias šakas. Vienus vadina ka
talikiškais biznieriais, kitus socialistiškais, bet tas yra neteifsingai. Jeigu randasi tokie biz
nieriai kurie prisilaiko tik vien
pusiškų pažvalgų, tai jie nepil
do teisingai savo užduoties, nes
tikras biznierius turi duoti doleriaus verčios patarnavimą, ar
ba prekių kiekvienam savo kostumerui.
Kaipo faktus, paimkit did
žiausias įstaigas, pavyzdžiui ir
persitikrinkit jog įstaigos netu
ri jokių skirtumų tarp savo kostumerių ir dėlto jos išauga to
kiais milžinais.
Atminkit kad veršiu nebliovus, jaučiu nebaubi.
Kiekviena iš tų milžiniškų
įstaigų kada’ nors buvo mažos,
bet vezdamos biznį ant tikrų
pamatų, turėjo didelį pasiseki
mą.
Iš LIETUVIŠKŲ BIZNIO
ĮSTAIGŲ didžiausį pasisekimą
padarė EUROPEAN AMERI
CAN BUREAU, kui'ios vedėjai
yra S. L. Fabionas ir Z. S. Mickievvičia yra žmonęs, tikri žino
vais savo užsiėmime. S-ys
(Apg.)
PULLULIS CAFE.
3200-2 So. Halsted St.
Tel. Blvd. 5788.
Graži valgykla ant antrų lu
bų. švariai įtaisyta; valgius pa
taisom taip kaip namie. Atski
ri kambariai delei privatiškų
šeimynų. Pagaminai n valgius
vestuvėms arba taip dėl priva
tiškų vakarėlių. Subatomis ir
nedeliomis Chop Suey ir viš
tiena. Adarom nuo 11 ryto ir
laikom iki 12-tos naktį.

Į LIETUVA

Arčįausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, modemiško laivo.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1
Gothland) “
(Liepos 30
Tik 3-čia klesa
Kroonland) New York (Rugp. 13
(Rugp. 6
Zeeland)
į
Lapland)
Hamburgą
(Liepos 20
Finland) .......................... (Liepos 28

> American Line
Manchuria) New York
(Rugp. 25
Mongolia)
į
(Liepos 28
Minnekahda) Hamburgą (Rugp. 11
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,

116 laivų -*• 1,250,000 tonų.
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Agent, 14 North Dearborn St
Arba prie vietinio agento.

New York, N. Y.

PRANEŠIMAS

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po plet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

PUSMETINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS

Panedėlyje 8tą vai. iš ryto Lietuvių Rakandų Krautuvės atidarys savo krautuvių duris dėl visuomenės, kame $50,000 dol. vertės augštos rųšies
rakandai bus parduodami nuo 25% iki 50% pigiaus negu, kad dabartinės rakandų kainos yVa. Tai vienintelė proga kuri retai pasitaiko musų kostumeriams įsigyti sau brangius daiktus su didžiausiu pinigų sučėdijimu. Nėra skirtumo ar Tamista pirksi daug ar mažai, Lietuvių Rakandų Krautu
vės Tamistai patarnaus lygiai ir musų patyrę pardavėjai maloniai Jums pagelbės susipirkti tinkamus daiktus. Ypatingai paminkite, kad Lietuvių
Rakandų Krautuvės, norintiems turi labai lengvas išlygas išmokėjimo, taip, kad pritaikintos kiekvieno pirkėjo kišeniui.
Manome, kad yru reikalinga priminti Tamistai, kad pasiskubintum su pirkimu, nes kaip visuomet taip ir dabar; pirmieji pirkėjai gaus
didesnį ir tinkamesnį pasirinkimą.
Pirkinius galime palaikyti ir ant vėlesnio išsiuntimo.
Tavoms pristatome j visas dalis miesto, saugiai, skubiai ir veltui.

Krautuvės bus atdaros ir vakarais, Utarninko, Ketvergo ir Ratnyčios.
TĖMYK1TE MUSŲ PREKES IR MUSŲ KAINAS.
3 Arnotų seklyčios Retas iš
aržuolo arba mohagany, me
džio padaryti labai sunkus
rėmai su tikra skūra apmuš
ti, turi augštos rųšies palfšavimą, kuris išsigys jj,
džiaugsis visą amžį, Tamistų proga paimti už

S 8 7.50

VALGOMO KAMBARIO SETAS
Iš anksto užtikrino
me, kad šis setas
duos tamistai pasto
vų užganėdijimą. Jo
turtingas
padirbi
mas laikys visą am
žių. Didelis bufetas,
serverės ir diftem
šeputė, stalas 56 co
liai ištęsiamas iki
80 colių, kėdės turi
sėdynias su tikra
skūra apmuštas. Da
bar pirkdami visą
setą iš 10 šmotų, sučėdysite
$150.00. Nupirksite tik už

IŠKIMŠTI SEKLYČIŲ SETAI

Tai yra vienintelis daiktas užganėdinti dabartinių žmonių norą
su vėliausiu tapestry overstuffcd seklyčios setų. Tik patėmykit
kokią dailią išveizdą ir malonų atsisėdimą jis suteikia. Sofų
yra labai didelių taipgi ir krėslai, sėdynių paduškos yra liuo
bos, visas aprūpintas su springsais viduje, su labai brangiu
materijolu „apmuštas, vertas $250.00,
<P 4 4E flfl
dabar pirksit už
1

$145.00

$245.00

SEKLYČIOS SETAS SU LOVA
šis setas susideda iš 3 šmotų. Padaryti tvirtai iš aržuolo, rėmai dailiai
pališuoti ir apmušti su skūra arba brangiu drabužiu (tapestry). Sofa
yra atidaroma su lova, aprūpinta su labai tvirtais springsais, labai yra
naudinga greitam pavartojimui. Vieną
trečią dali numaŽinom .......................... ........ ..............

$82.50

KARPETAI
Kiekvienas namas negali pasilikti nuogomis grindimis; kiek tai žmogui
ramumo suteikia po dienos darbo, kad pavargę kojos gali atsilsėti. Karpetų pasirinkimas yra didžiausis ant kurių yra speciališkai nužemintos
kainos. Aksominės (Velvet) karpetai, 9x12 puikaus išdirbimo $35.00,
Extra sunkios Exmenistų karpetai 9x12 $56.50, Brussel Tapestry
)xl2 $22.75.

Tamistos skonis priklauso nuo ekonomiškumo ir dailės mylėjimo.
VALGOMO KAMBARIO SETAS
Ypata drąsiai gali pasididžiuoti parėdžius miegamąjį kambarį su
Pamišta rasite, kad šis Valgomo Kambario setas yra drūtai
Šiuo setu. Pasirinkime rasite Ivory aržuolo arba Walnut medžio
tas ir turinti dailią išvaizdą. Stalas apvalus 48 colių, ištęsiamas iki
stambaus darbo, dailiai nupiešti; lova pilnos mieros, kamoda, rėda72^ colių “ 4* kėdės pritaikintos stalui, ‘su skuros sėdynėmis
masai staliukas, stalčiai dideli ir lengvai darosi, veid- COQ Efl
Oak” paleruotos; 5 šmotai
rodžiai dideli franeuziško stiklo 3 'šmotai ..................
parsiduos už ....................... .........................................
KUKNINIS STALAS
GRINDIMS KLIJONKĖS
Nerasi namo kas negalėtų pa
Mums yra linksi
naudoti šio kukninio stalo. Jis
na rekomenduoti
padarytas iš kieto medžio 42
Tamistom ištiesti
coliai ilgio, 26 coliai pločio. Ko
Tamistų kamjos kortuotos ant Sriubų, pri
~ barių grindis, su
tvirtintas, užtikrinantis ilgą
klijonke. Atsil
patarnavimą
sės šeimininkės
rankos nuo plo
vimo grindų, nes
klijonke yra la
bai lengva nuvaly
i ti. Musų krautu
vėse rasite tinkan
lą Tamistom pa
ŠEFONIRAI '
sirinkime ir žemą
Colonial
mados “Golkainą šiame p*5-’
den
Oak
” . paleruodavime .. .CKa
tas,
aržuolo
medžio
jardas
' ' su 6 stalčiais ir di
deliu veidrodžiu, yra
CEDARINIO MEDŽIO SKR1NIOS
vertas $45.00. Šiame
Kandys ne
išpardavime leisime
myli cedaro medžio
kvapo. Ta
PADUŠKOS
mistos ne
SEKLYČIOS* STALAS.
Yra
parinktos
žąsų plunksnos
galite gau
Labai traukentis akį, didelės
ir
išvalytos
per
patentuotas
ma
ti geresnio
mieros aprūpintas su dideliu
šinas,
pilnai
sanitariškos,
dikdrabužiams
stalčių puikiai paleruotas. Ar
tuose maišeliuose supiltos. įve
apginimo
žuolo arba Mahogany medžio,
ria
4 svarus; da
nuo kand
šiame išparbar
parduodame
žių. Matote
davime
s
"■
šį paveikslą, kuris yra vienas išvaizdis įvaiBR ESI N ĖS LOVOS
rių madų, kurios yra padarytos iš tikro
Tennessee Raudono Cedar medžio arba vir
Iš visų rakandų yra svarbiaušutine pusė iš vvalnut medžio,
KĮJ
sis lova, nes lova duoda žmo
apdengta 42 coliai ilgio
gui poilsį. Dauguma žmonių,
kurie
myli dailą ir švarumą,
LOVOMS
visuomet
vartoja bresines lovas.
SPRINGSA)
KAMODA
Musų
pilname
bresinių lovų pa
Geras pail
Aržuolo medžio dailiai
sirinkime
rasite
labai žemas
sis yra s
padaryta, su dideliu
kainas.
Pilnos
mieros
lova, su
varbiau ne veidrodžiu, 4 dideliais
3
colių
stulpais
ir
2
coliu
tarpgu maistas;
stalčiais, lengvai daro
stulpiais,
5
colių
kepurės
su
be maisto
si, duodanti didelį paapjushnais
žmogus gal
sidėjimą
i pra-tęsti
keletą dien,
GASINIS PEČIUS
ų, bet be n
Dabar dau
liego ne-galima. Negalite pasilsėti gerai, jei-gu '
gumas
na
lova braška — springsai girgžda.Duokit mums _
mų
yra
ap
patarti, kad šitie spring-sai pailgins jūsų gyveri
rūpinta
su
imą. Tikroplieno padaryti, pilkai enemeliuoti,
gasiniais
verti du syk tiek, šiame
"7 C
pečiais, nes
išpardavimo
Iw
jo
paran
kamas
ir
naudingu
mas priver
čia žmogų
įsigyti
jį.
o, rib/i r i
Visas
pil
nai enemeliuotos su
baltu prie
kiu, aprū
KEROSININIAI PEČIAI
pintas
su
Labai parankus vasaros laike kur nėra pa
dideliu overankiai gaso. Yra visas enemeliuotas su
VATINIAI MATRASAI
nu ir boile
dviems degikais, kurie yra pilnai gvaranriu,
turintis
tuoti, kad neis durnai ir nedarys blogo
Sveriu 45 svarus, iš tikros baltos vatos padaryti,
kampai apvalai susiūti, tvirtos ma(Į* "7 O t 4 degikus. Jo nužeminta kaina
kvapo. Yra proga pirkti už
pagelbės įsigyti jį už ..........
terijos viršas, visokio dydžio ...........

...

$32.50

$2.95

OOC

po

$22.50

§14.75

$2.75

$27.50

$49.00

$18.751

$66.50

Pirkite iš artimesnės jums

$17.95

Musu Krautuvės

Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St
Yards 2790

2 krautuvi

2 krautuvi
Jumiture. Rūgs. Stovės. Sewing Machines,
'Talkintf Machines, Pianos, Ctc /

1930-32 So. Halsted St
Ant aštuonioliktos

4201-03 Archer Avė
Brighton Parke

NAUJIENOS, Chicago, III.
ĮW»

JŪSŲ BUVĘS SENAS
PRIETELIUS
PATARĖJAS

H.LEIBOWITZ
Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies
INSURANCE
APDRAUDA
Valandos ųuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
5059 S. Ashland Avė.
Kampas 51st St.
Chicago, III.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,
FREDERICK BROS,
3700-10 S. Halsted St.
Tek: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH
Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė.,
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas: Boulevard 9397

731 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakare

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

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

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Visi musų pajų indai sanitariški
ir turi C. & M. štampą.
Užsisakyk
Reikalaukite
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o

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

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
CHICAGO.

1145 MILWAUKEE A VE.
i:

—ĮĮpWWĮTI
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Subata, Liepos 23 d., 1921 m.
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Proto anarchija.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir
GERKLES EXPERTAS.

[Feljetonėlis]
“Pagal Sotlogubą, visas pa
saulis ‘buržujus*,
O pagal Bubroviną — ‘žy
das? ”
Aną metę taip rašė vienas
Kievo laikraštis.
Kad Sologubas arba Dubrovinas butų tik vienas pasaulyj,
—neužsinibkėtų nei tie vardai
minėti.
Bet ir pus mus yra ir Dubrovinų ir Sologųbų.
Kiek čia senai matėsi kleri
kalų sjMiudoj, kad visos pasau
lio blogybės pareina nuo žy
dų !
O Soloigubai tvirtina, kad
‘buržujai* yra visų blogybių
kaltininkai. Tiesų sakau.
Laikoma miške išvažiavimas
su programų.
Kalbėtojų daug.
Kas turi drąsos, tas kdlba.
Išvažiavimo vedėjas kalba
apie viską pasaulyj ir apie
daugel da kitų dalykų.
Buvo pakviestas kalbėti ir
daktaras.
Pakviesta jis bent kelios
dienos pinu išvažiavimoBet kada jis atvyko vieton,
tai pirmininkas rado reikalin
ga paklausti publikos, ar ji no
rinti

klausyti daktaro

prakal

bos.
—Taip.
Kalba apie džiovą. Trumpai,
neblogai.
Pabaigta.
“Dabar, draugai, išreiškite
savo nuomonę, — ar daktaras
teisingai nukalbėjo apie džio
vą“, sako pirmdninkas.
Ir “nuomonės’’ pasipylė, kaip
iš rankovės.
Išeina mažas žmogiukas su
labai storu balsu.
Esą labai gerai. Bet darbi
ninkas neturi laiko mąstyti apie
sveikatą. Jam reikia rūpintis,
kati kaip nors užsidirbti pragy
venimas. Tai kur čia jau beskaitysi tas knygas apie sveika
tą. Nėra laiko- Štai, girdi, aš
jau kelintas mėnuo be darbo...
. -Tai ką gi jus veikiate, jei
gu sakote, kad neturite laiko,
—įkerta daktaras.
Mažiukas žmogus su storu
balsu karščiuojasi:
— Matote, jis juokiasi iš
musų, darbininkų...
Paskui kalba džiovos klausi
mu da keli.
Visi jie, bral, “mbkyti”.
Ir kaip pridera, visas pasau
lis pas juos komunistiniu pleiš
tu sueina.
“Kodėl daktaras nieko nesa
kė apie tai, kad kapitalistai
naudoja darbininkus”, etc.
“Aš ‘nusimufinau’ j ‘beismantą,’ kur langų beveik vi
sai nėra, tai kaip aš galėjau
gauti tyrą orą. Tegul atsako
į tai daktaras”.
Vienam žmogui kokie tai
jo geradejai pramušė galvą.
Daktaras trusiasi apie jį.
Pirmininkas drožia:
“Daktaras nulėkė į krumus
su žvirbliais. Jis nebenori at
sakinėti į klausinius”.
Viena programo dalis pasi
baigė. Prasidėjo kita.
Veikėjas — mažiukas žmo
gus su storu balsu.
—Dabar aš uždirbu penkias
dešini t is dolerių su viršum sa
vaitei, bet negaliu ‘suseivinti’
nei tiek, kiek ‘suseivindavau’
keli metai atgal gaudamas tik
dvyliką dolerių savaitei.
Žiuriu.
Tas pats mažiukas žmogus.
Vienok jis daktarui sakė, kad
jau keli mėnesiai kaip jis netu
rįs darbo. O Čia, matote, jau
gauna $50 savaitei!
Vienas Mark Twaino hero
jus elgiasi taip. Jis pastebi
laikraštyj žinią, kad Jungtinėse
Valstijose yra 50,000 žydų ir
rašo redaktoriui laišką. Laiške
jis sako, kad redaktorius klystąs kas dėl žydų skaičiaus. Jis
pats, asmeniniai, pažįstąs Jung
tinėse Valstijose 500,000 žydų!
Toliau tas herojus sako, kad
jis nemanąs, jog redaktorius
patikėjo juo. Bet parašęs taip
tik todėl, kad padarius didėsnio įspūdžio.

Sulaukėme didelę daugybę
lietuvišku rekordu.
Meldžiame siųsti užsakymus nemažiau
kaip ant šešių ar daugiau.
‘72908 šaltyčius — Vijo Vilkas Voveraitę
72191 Ant Marių Krantelio — Vai aš Pakirkčiau
72426 Himnas Lietuva Tėvynė — Eina garsas
72781 Kur Josi? — Naują Svietą Ėmėm Griaut
65118 Kaip gi Gražus, gražus — Jau saulutė teka
65117 Mergyte mano — Lakštingalėlę
65121 Užtrauksime naują giesmę, broliai — Neris upė ir Šešupė
65122 Pro darželelį ėjau — Kas apsakys tas linksmybes
65125 Ant kalno karklai ■— Siuntė mane motinėlė
65129 Vilija upių — Ant ežerėlio rymojau
72048 šių Nakcialy — Ko Liūdit, Sveteliai
72326 Balandis — Venecijos Karnavalas
72711 Kada noriu verkiu! — Du broliukai kunigai
72821 Kukuliai — Skamba Kankliai ir Trimitai
69783 Kaimiečių Polka — Linksma Polka
72201 Linksmas Ūkininkas — Rudeniu Vęjai
72851 Bil-Bol Valcas — Hemling Mazurka
72891 Ant Kampų Valcas — Reinlander šokis
72919 Lirans Valcas — Hemland Polka
72924 Žydas į Bačką Polka — Lomža Mazurka
72954 Boleviks Valcas — I alla fula Fall Valcas
72637 Meilingas, Polka — Linksmybe Karčiam^ Polka
72929 Arholma Valcas — Keturi žingsniai, šokis
72988 Hejsan, Šokis — Armonikų Maršas
72980 Žuvininkas Valcas — Viduvasaris Valcas
69978 Tykiai Nemunėlis Teka — Pamylėjau vakar
72075 'Ūkininkų Valcas — Kaimo Bernelio Valcas
72635 Mažas mano yra stonas — O! Kaip liūdna skirtis

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

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

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz
701 W. 31st St.
Tel.i Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. į rytua
Kampas Union Avė.
AKUtERKA

Baigusi Aku
ierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn
silvanijos bos
pitallse. Pa
sėkmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligos*
moterims ir
merginoms.

Lietuviški grojikliui pianui roliai.
F
F
F
F
F
F
F
F

6186 Klumpakojis; Pakeltkojis
6244 Žirgelis šokis
6245 Aguonėlė Mazurka
6293 Unitą Polka
6300 Monopol Polka
6318 Vengierka
6333 Suktinis; Rūtų Darželis
6354 Ant Altoriaus

|BBBBBBBBBBBBBBBBBB

; DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisast
■ 3149 S. Morgan St., kerti 32 St.

F 6355 Bobucka Polka

F 32841 Stefcia Polkų

Chicago. Illinois.

30078 Ant Vilnių Valcas

SPECIALISTAS i

EAGLEMUSICCOMPANY
3236 So. Halsted Street,
Tel. Blvd. 6737.

Pasako, kaip be vaikei mo
teriai pagelbėjo Lydia E.
Pinkham Vegetable
Compoundas.
Millston, Wis. — “Noriu suteikti
padėkos žodį už jūsų stebėtiną gyduolę. laibai gei
dėme vaikų ir po
ilgokam laikui po
musų apsivedimo
bauginausi,
kad
neturėsime vaikų,
kadangi silpna bu
vau. Pradėjau nau
doti Lydia E. Pink
ham
Vegetable
Compound ir da
bai* jai! turiu gra
žią, sveiką dukteNuoširdžiai sakau, kad nereikejo tiek kentėt gimdymo laike, kiek
kentėdavau savo periodus koliai ne
buvau naudojusi Lydia E. Pinkham
Vegetable Compoundą metai atgal.
Atiduodu visą pasitikėjimą jūsų gy
duolei ir visuomet rekomenduosiu ją
-labai
- - augštai.
“• ‘ ” - Mrs. H. H. JANSŠEN, Millston, Wis.
Kaip gali silpnos ir sergančios mo
terys tikėtis ir turėt viltį būti sveikų
kūdikių motina? Jų pirma pereiga,
yra jos pačios. Jos turi užkariaut
nesmagumus, negales, kurie silpnina
ir sutvirtint savo systemą, kaip kad
Mrr. Jąnssen padarė naudodama Lydia E. Pinkham Vegetable Compoundą, o tik tada bus savo vietoj galės
suteikti palaimą ir gerą sveikatą savo
kūdikiam s.
f
ii."
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Moteriškų ir Vyriškų
M
Taipgi Chroniškų Lig*.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 0—8
g
S

vakare.

Nedčliomis nuo 10—2

po piet.
felepbone Varde 687

d
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AR MANAI APIE NAMUS? DR. M.T. STRIKOL’IS1
Ar nori gaut už prieš
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Stanley Rubey,

Del sukūrimo publikai to į
spūdžio mažiukas žmogus su 4021 S. Maplewood Avė.,
storu balsu vienu ir tuo pačiu Lafayette 965.
laiku neuždirba ir uždirba $50
savaitei...
Nežinau tik, ar jis manė, kad
Išmokės tamstai uždarbį,
kas nors juo patikės, ar ne.
musų namų veikimas, kuris
Paskui prasideda argumentai
ipadaromas ant konservatyapie tai, kas kvailesnis.
: vio pamato.
Mat, vienas asmuo pasakė
mažiukam žmogui su storu
CHARLES MESKIS
balsu:
Pardavėjas, 2116 S. 48th
— Tu kvailas per visą pilvą.
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
AŠ tave senai pažįstu: tu buvai
1361.
piemuo ir pasiliksi juo.
Nepatiko.
Bet kam teisybė patinka!
Ir tas asmuo liko apšauktas
Ne ryto
išdaviku, šnipu ir dar kitaip.
THE HOME BUILDERS
Ir vis tai dėl to, kad pava
ASSOCIATION
dino neprotingą kvailiu ir pa
National Headųuarters,
sakė, kad Amerikoj geriau gy
Rand. 5886,
venti, negu “bolševikų rojuj”Tokių tai dalykų dėjosi Jef- Rooms 1709-12 City Hali
Sųuare Bldg.
fersono miškuose, kur musų
139 N. Clark St.
bolševikai renkasi “revoliuci
jų“ kelti.
Visas pasaulis dabar jiems
CANADIANjh, PACIFIC
virto “buržuju“. Kas nepri
ima “papos” Lenino pareiški
mų, tas buržujus.
l IR Iš LIETUVOS
Sakoma, kad didelės idėjos du ir daugiau išplaukimų kas savaitė
įsigavusios į mažas galvas pa- tiesioginiais laivais į ir iŠ ANTWERPO, KARVE , ir ANGLIJOS, turi
gimdą didelį nesusipratimą.
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
Musų komunistų galvosna į- LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovele*
sigavo ne taip jau didelės idė kambaryj.
jos, o vienok pagimdė jų sme Atsikvieskit savo gimines l>ei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
genyse tikrą anarchiją.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
Jie jau nebemoka nei žmo korčių agento, arba
niškai elgtis, nei žmoniškai kal- THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
bėti.
40 N. Dearborn St., Chicago, IU.
Suchamėjo visai. K. Sėjikas.

Turime taupymo skyriy.

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidčs darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant aki» skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana

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

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

DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvis Akių

BBBBBBBBBBBBBBBBBBI

SI JAUNA MOTINA

i,

Chicago, III.

Reikalingi akiniai.

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
'
VALANDOS:
0 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

Specialistas
Palengvins akių {tempimą, kuris
esti, priežastimi galvos akaudšjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšt}, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Netridieniais nuo 10 ryto Uri 1 po piet
Ofisas 1558 W. 47th SU kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

IBBBBBBBBBBBBBBBBBB

■ Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS

E

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
g Gydo visokias ligas moterų, vaig kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
g
pančias, senas ir paslapting
gus vyrų ligas.
B 8259 So. Halsted St., ( bieago.

Daktaras Petras Šimaitis

MBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Napraphath’as
Gydau
be
vaistų be operacijų.
IBBBBBBBBBBBBBBBBBB*
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vaL
Telephone Yards 6332 B p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd.,
Kampas Harriaon St., Chicago.
3107 Su. Morgan S t..
Chicago. III.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBJį
g VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto g
ir nuo 5 iki 8 vakare.
B

i ŪR. M. STUPNICKI :

> Reumatizmas Sausge’c:

gBBBBBBBBBBBBBBBBBBn

B
Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicag* B
B
B

DR. A. A. ROTH

■

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
1
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
■
Vaikų ir tisų chroniškų ligų
Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet “
7—8 rak. Nedčliomis 10—12 dieną
_

■

DR, YUSKA

Nesikankykite savęs skauemais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gp^hę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršminotas ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekš 50c per
pačią 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

Justin Kulis

■ 3259 So. Hiloloil St.

j
į

|
|
■
B
B
M

■
■
■

■

Chloi|o. III. 3

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

Klauskit apie tai!

PIRTIS.
Turkiška elektrikini maudynė

Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
lllllllllllltlllllll mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
Šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
q Telefonas: Boulevard 7042
g inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų {taisymais, gvarantuojaine geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utarninkals
dieną ir naktį.
Dienos
dėl
vyrų — atdara kiekvie
Lietuvis Dentistaa
ną dieną ir vakarą išimant Utarnln4712 South Ashland Avė.,
kus nuo 9:80 ryto iki 7:80 vakare.
arti 47-toa gatvl*
U
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Į DR. C. Z. VEZELIS Į
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A. F. CZESNA.
Chicago,

1657 West 45-ta gatve.

Dl.

Telef. Boulevard 4569

į" DR. C. K. KLIAUGA
Sj
DENTISTAS
ll 821 So. Halsted St.,
kampaa 18th
iv Valandoj j y—12 ryto
Phone Canai

Chicago, UI.
St.
ir 1—• vate.
257

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontrakiorins ir
būda votojas.

Būdavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicago.

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojaa ant
Bridgeporto, >nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 9336

1

Subata, Liepos 23 d., 1921 m
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Areštavo Melagį.

John Nelson, 55 metų am
žiaus, 1601 So. State gatvės,
papuolė bėdon už melavimų —
tapo areštuotas. Mat jis prašęs
policistų Seyirior ir Gibling
smulkių
nusipirkti “lančiui.”
Šiedu, vieton davus jam pini
gų. nutarabanijo policijos nuo
vadom IškraČius jo kišenius,
pas jį rasta
$370 pinigais ir
banko knygutė, rodanti $1,000
depozito.

$100 už mušimų pačios.
Samu ei Papa, 2320 Greenview gat-, norėjęs pamokinti
savo pačiutę už prieštaravimų
—nepaklausimų. Taigi jis jų
apmušo. žinoma, tas nelabai
patiko pačiutei ir jinai pasis-

A. t A.
JUOZAS ŠILANSKAS

21 metų amžiaus, užmuštas
Francijoje, karės lauke, rūgs.—
sept. 24 (L, 1918 m. Pervežtas
liepos 21 d. š. m. Paliko dide
liame nubudime tėvus Antaną ir
Oną, brolį Antaną ir seseris Oną
ir Bronislavą šilinskius.
Laidotuvės atsibus pirmadie
ny;, liepos 25 d. 9 vai. ryto iŠ
namų 3124 W. 42nd St. i Nekal
to Prasidėjimo Šv. Ponos Ma
rijos bažnyčią, iš ten į šv. Ka
zimiero kapines.
Velionis priklausė prie Šv. Ce
cilijos Giedorių Dr-jos.
Kviečiame gimines, draugus
Ex-kareivius ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.'
Nubudę tėvai .Antanas ir Ona,
brolis Antanas ir seseris Ona
ir Bronislava.

ROZALIJA PIELAUSKIUTĖ—
SINKEVIČIENĖ.

Mirė liepos 22 d. 5:20 vai. ry*te, 39 metų amžiaus, paliko nu
budime vyrą Joną ir du vaikuI čiy: Joną 12 metų, Julę 9 mėty.
Lietuvoj liko tėvas, 2 seseqs
ir brolis. Velionė paėjo Suvalkų
rčd., Metęlių valšČ., Papėčių
kaimo.
Lavonas randasi 2717 W. 15th
St. Laidotuvės jvyks panedėlyj,
liepos 25 d. iš namų 8:00 vai. į
Aušros Vartų bažnyčią, o iš
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka
pines. Giminės, draugai bei pa
žįstami, malonėsite dalyvauti
laidotuvėse suteikdami paskuti
nį patarnavimą.

HAUJIF1M5S, CfflOTKO. TU■■■■
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kiliule teisėjui Newconier. Tei
sėjus pasišaukęs, paklausė jo:
—Ar tu mūšai savo pačiutę?
—Taip — atsakė Papo. —
Kiekvienas geras vyras pasiel
gia panašiai, jei jo pati prieš
tarauja jam.
Teisėjas paprašė Papa užsi
mokėti šimtinę.

Areštavo specialį policistą.
Henry Campbell, specialis
policistas Riverview parko, ta
po areštuotas. Kaltinamas už
ėmimų pinigų po priedanga netersuotų pretenzijų.
Pririšo — tuomet apvogė.
Vakar kaž-kas paspaudė du
rų varpelį. Savininkas Maccbione atidarė duris. Du jaunu
vyruku atkišo į jį revolverius
ir liepė tylėti. Jiedu revolve
riais įstūmė jį kambarin ir pri
rišo prie lovos.
Apjieškoję
kambarius, banditai rado $300
pinigų, du laikrodėliu ir vie
nų špiinką $250 vertės. Viską
paėmė nrasiša’ino.

Kadangi
GI u mm nemokėjo
plaukti, tai ir jo draugas nega
lėjo išgelbėti jo nuo mirties.
P-lė Catherine Tiechler, 2625
Emerald gatvės, nuplaukė pertoli ežeran ir nebepajiege su
grįžti. Nuskendo.

Prohibicijos agentai veikia.
Prohibicijos agentai vakar
pradėjo “general cleanup” vidurmiesty. Pirmiausiai jie pa
dare kratų Grant viešbučio bu
fete,
8 N. Dearborn gatvės
Apie aštuonis galionus vyno ir
dvi baČki alaus tapo konfiskuo
ta. James Preston, bartenderis,
areštuotas.

Dar daugiau darbininkų vadų
bus apkaltinta.
Valstijos prokuroro pagelbininkas, Thomas Pedcn, prane
šė, kad dar keli budavotojų
unijos darbininkų vadai bus
apkaltinti. Jis sako, kad pas
kelbimas vardų naujai apkal
tintų vadų sukels “didelės sen
sacijos.” G rami jury susirink
sianti panedėly ištyrimai daly
Dar viena žmogžudystė 19-tam ko. Sako, kad apkaltintųjų tar
pe pasirodysiu gana
žymių
,
warde.
Vakar Kensingtono policija piliečių vardai.
buvo pašaukta 19-to wardo
Pasikorė vaikas.
žmogžudystės scenom 103-čios
Joseph Saucek, 2235 W. 15
ir Peoria gatvių. Policija rado
nušautų žmogų automobily. gatvės, šaukė telefonu savo sū
Manoma jį esant Andrea Orto- nų Frank, 23 metų amžiaus,
lano, 1618 W. Ohio gatvės. Sa darban. Bet nieks neatsiliepė.
ko, jis buvo darbininkų vadas Tuomet jis ėjo jo atsivesti, bet
ir draugas Tony D’Andrea, ku įėjęs kambarin nustebo — sū
ris tapo nušautu kiek laiko at nus kabojo pasikoręs ant dir
gal. Ortolano pakaušy ir nuga žo.
Sako, per tūlų laikų jis nesi
roj suvarytos šešios kulkos iš
jautė gerai.
automatiško revolverio.
Policija j ieško žudeikų.
Rado nužudytų 'moterį.
Nežinoma moteris rasta qeIškraustė policisto kambarius
gyva prie 1516 W Harrison
—padegė.
gatvds vakar po pietų.
.Tos
Policistas Albert Bolswick rankos ir kojos buvo surištos.
praeitų naktį nebuvo namie. Manoma, kad ja nužudė kas
Plėšikai ta puikia proga pasi nors.
naudojo. Jie atsilankę pirmiau
siai apiplėšė kambarius, o ta
Nusižudė.
da padegė.
Paimk kūdiki ir eik par
Pasekmės — banditai išsine
šė $200 pinigais, o gauras pri kai! pakvėpuoti šviežiu oru —
tarė Alton Terdiak, 37 metų
darė už $500 nuostolių.
amžiaus brokeris, savo pačiai.
Moteris paklausė jo Jai išėjus,
Du žmogų prigėrė.
Terdiak nusirengė, įšildo va
Vakar Micbigan ežere prigė lion ir nusišovė. Moteris parė
rė du žmogų, VValter Glumui. jus rado jį nebegyvų.
3113 So. Wood gatvės, nusken
do netoli Lincoln parko apsi
Nedorėliai banditai.
vertus valtelei.
Jis su savo
Trys banditai užpuolė E. C.
draugu, J. N. Miller, buvo nup Hamnion. 2335 Algeld gatvės
laukę apie 150 pėdų nuo krašto. ant Nortli ir Western gatvių.
Iškratė jo kišenius ir neradę
pinigų, sumušo jį. Jis nugaben
tas St. Mary ligoninėn-

Pranešimas

Ragina pasitarti.
Teisėjas Landis. arbitratorius
namų budavojimo algų ir dar
bo sąlygų klausimuose, priver
tė darbdaviu ir darbininku at
stovams susiriųkli ir pasitarti
kokiomis sąlygomis jie norėtų
susitaikinti ir užbaigti ginčus.

840 West 33rd Street — Yards 2790
Atidarys 81 Seriją, Ketverge, LieposJuly 28tą, 1921
Kaina Akcijų 12/2C, 25c, 50c ir $100.00.
TURTAS DRAUGIJOS NEŠA $750,000.

Nelaimes automobiliams.

Draugijos ofisas atdaras Ketvertais ir
Pėtnyčiomis nuo 9:00 vai. ryto iki 9:00
vai. vakaro.

Sako, kad laik ‘ pastarųjų 24
valandų Chicagoj įvyko apie
penkiolika nelaimių su auto
mobiliais.
Ą

Lietuviu Rateliuose

Pranešimas
LIETUVA SKOLINIMO IR
BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Atidarys 71 Seriją, Utarninke, LieposJuly 26tą, 1921.

Kaina Akciją 121/:, 25c, 50c ir $100.00.
TURTAS DRAUGIJOS NEŠA $250,000.
Susirinkimai ir Draugijos ofisas atdaras
Utarninkais 8:00 vai. vakare. Šemaičio
Svetainė, 1750 S. Union Avenue.
.

________________________________t
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Į Jefferson mišką visuomet
susirenka didelis būrys chicagiečių. Reikia todėl mianyti,
kad ir ryto jų ten bus įvales. Ir
nebereikalo: vasaros metu žmo
nes bėga iš miesto, kad turė
jus kokios nors naujos pramo
gėles ir tyru oru pakvėpavus.
Tad ryto visi, kur nori “|iuosiau atsikvėpti,” tegul važiuoją
į Jefferson mišką. Kiek girdė
jau, rengėjai žada ir programų
ir šiaip įvairių žaismių suruošt.
—Chicagietis.

BRIDGEPORT
“Dramatiškai” susirinkimas.
Praeitų seredų, valka re, ko
munistų “LDLD.” žmonės bu
vo sušaukę susirinkimų komu
nistų dramatiniam rateliui or
ganizuoti — taip bent aš supra
tau iš tvarkos vedėjo kalbos ir
iš kitų susirinkusiųjų ginčų.
Diskusijų buvo gana karštų,
būtent, dėl palaikymo geros
disciplinos, dėl trečiojo inter
nacionalo, dėl padarymo taip,
“kad musų priešams socialburžujams Čionai nebūtų vietos.”
Tvarkų vedė Pakaušys, bet
ta tvarka buvo nelabai tvarki
ir diskusijos ėjo kaip jomiarke*
Kalbėta, tarta apie išplėtojimų
ratelio taip, kad jis turėtų vie
nų šakų Roselande, antrų Nortsaįdėj, o centras butų Bridgeporte; apie įsitaisymų rūbų,
scenirijų, apie išleidimų sceno®
veikalų, įkūrimą dramatinių
kursų etc. Išrinkus vienų kitų
komisarijatų darbui organizuot
ir vest ir draugui žąlpiui su
kede apsivertus, susirinkimas
dramatiškai pasibaigė.
—Ursus.

Kaip visur, taip ir Rridgeporte šilta — ak, kaip šilta! Bet
be šilumos yra ir daugiau ko.
Kiek laiko atg^j, kaip pame
nat, Chicagos ir apielinkės so
cialistų kuopos laike bendrų
susirinkimų Aušros salėj, ir po
sėdžio laiku naktiniai valkatos
metė pro langų akmenį; žeisti
nieko nesužeidė? lik sukūlė di
delę gazinę lepipų. TitemH-kai
kurie susirinkusiųjų buvo taip
įniršę, jog žūt būt ryžosi su
gaut piktadarius. Bet tie spėjo
išsislapstyti, ir lik vienas buvo
pakliuvęs, kuriam
truputį ir
kliuvo per arbūzų. Dabar tų
valkiozų gal nebereikės gaudy
ti patiems, jais eme rūpintis
mėlynsermogiai. Prie 31-mos
ir Halsted gatvių kone kasdien
daroma medžiokles bomų ir
vežimais jie gabenami į nuova
das.
¥ A *

Andais pasimirė čia buvęs
biznierius P- K., geras šv. Jur
gio parapijonas, priklausęs ten
per dešimt ar daugiau metų.
Bet šiemet jis kažin kaip ėmė
ir nesuskubo užsimokėti vely
kinę mokestį, tat kada persi
skyrė su šia ašarų pakalne, ku
Pavogė 15 automobiliu.
Laike pastarųjų dvidešimts nigas atsisakė laidoti šv. Ka
Pagalinus
keturių valandų viso Chicagoj zimiero kapinėse.
banditai pavogė penkiolikę au kunigas, sako, sutikęs leisti lai
doti, jei jam busiu užmokėta
tomobilių.
dvidešimt penki doleriai, bet be

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA No. 1
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Rengia draugišką
išvažiavimą.
Ryto, liepos 24, LSS. 4 ir 22
kuopos rengia draugiškų išva
žiavimų į Jefferson miškų.
Tų išvažiavimų LSS. 4-toji
kuopa buvo manius surengti
liepos 10 d. —■ Beverly Hill
miške. Bet kad tų pačių dienų
savo išvažiavimų rengė LSS.
VIII Rajonas, tai kuopa savųjį
atidėjo. Dabar jisai rengiama
Jefferson miške — mėgiamiau
sioj cliicagiečiams vietoje. Be
lo, prie Ketvirtosios prisideda
ir Dvidešimt Antroji. 'Kad šį
išvažiavimą
jau rengia dvi
kuopi.

mulclij

ir

I»c

varpų

sic u ii iljiiii-

mO. Velionio likusioji žmona,
taipjau maldinga moteriškė, la
bai dėl to sielojos, bet kas buvo
daryt? Kitų patariama, sutiko
laidoti Tautiškose Kapinėse. Ir
kitos maldingos moterėlės, ku
rioms lig šiol kunigas buvo
kaip ir Dievas, o apie Tautiš
kas kapines mane kaip apie ko
kių negerų vielą, dabar ašaro
damos vis dėlto lydėjo kūną į
Tautiškas kapines. Ir, atlydė
jusius kaip jos nustebo, kada
pamatė, jog Tau tiškus Kapines
yra kur kas gražesnės nei Kazimierines,
su puikiais pa
minklais ir kryžiais, . žymin
čiais amžino atsilsiu vielas pa
laidotų čia šeimynos narių, gi
minių ir draugų. Gražus miš
kas, puikiausios gėlės taip už
žavėjo jas, kad nejučiomis at
simainė jų mintys: jos gėrėjosi
ir, kad ir nedrąsiai, ėųič reikšti
viena kitai savo geidavimą, kad,
kai numirs, ir jos malonėtų’
sau amžino atsilsiu rasti čia šio
je žavė jaučio j vietoj...
—Gvaizdikas.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ
VISUOMENEI!

Gerbiamieji, kadangi atsišau
kia iš visų šalių žmonės ypatiškai ir laiškais į raštinyčią Jo
‘Malonybės Kun. Vypkupa S. B.
Mickevičius, D. D. užklausdami,
apie kolektas, S. Krikščiūno ir
M. Žukausko, renkanti aukas
sakosi kad, ant Lietuvių T. Ka
talikų bažnyčios, arba ant Naš
laičių Vilniaus. Jie nėra Kun. L.
T. K. B. ir L. T. K. B. nepripažį
sta jiems, jokios kunig. Jie ren
ka aukas vien tik savo naudai
L. T. K. B. kunigui, ne ubagauna
nes kiekvienas kunigas užimtas
su mokykla, arba skaitymais
dvasiškais ir lavinimusių. No
rintieji įsteigti L. T. K. B. kreip
kitės tiesiog į Jo Mal. Kun. Vy
skupų, jisai paskirs tam tikrus
organizatorius, kaip iš dvasiškų
taip ir civilių, kurie suteikia vi
sas žinias ant vietos ir žmonės
lieka neapgauti, kaip jau patir
ta iš Liet, laikraščių, kad dau
gumas tampa žmonių apgautais.
Raštininkas, L. T. K. B.
Gražus turtas, Lietuvių sa
vastis įgyta, pastangomis Jo
Malonybės Kun. Vyskupo S. B.
Mickevičiaus, D. D. Bažnyčia ir
puikus vargonai. Bažnyčia ir
klebonija randasi ant 5 lotų,
kampas 35 S. Unidn Avė. Tur
tas apkainuotas apie $30,000.00,
o skolos apie $8,000.00. Graži
tvarka Liet. T. K. B. Valdybos.
Nedėliojo, liepos 25 d., 1921 L.
T. K. B. apvaikščios didelę iš
kilmę, L. T. K. B., nes Jo Malo
nybė Kun. Vyskupas S. B. Mic
kevičius, D. D. šventins į kuni
gus prirengtus, tam tikslui klerikus, apeigos prasidės kaip
11 valanda prieš piet. Bran
gus
broliai
ir
seserįs,
esate kviečiami ant tų apei
gų ir busite liudininkais, pašvenstųjų jums kunigų, pasi
šventusių Lietuviams su apšvieta.
Norintieji įstoti į Lietuvių T.
Katalikų bažnyčią po vardu Mo
tinos Dievo Šidlavos, įstojimas
į parapiją pagal jūsų išgales ir
•parapijos nutarimą. '50c-į mene-,
sį palaikymui bažnyčios, galima
prisirašyti nedėldieniais po pie
tų, nuo 1 iki 2 ir kiekvieną die
ną, vakare nuo 6 iki 8 vai.
Krikštai, šliubai ir šermenys pa
tarnaujame, su atlyginimu pa
gal jūsų išgalės.
Klebonas, R. R. S. B. M.
3509 S. Union Avė.,
Chicago, III.
Reikalingi mokiniai į kunigus.
Su visoms informacijoms kreip
kitės pas Vyskupą.
Raštininkas, S. B. P.
3509 S. Union Avė.
(Apg.)

Pranešimai
DraugiSkus Išvažiavimai — Ryto,
liepos 24, I,SS 4 ir 22 kuopos rengia
draugišką išvažiavima į Jefferson
mišką. Kuopų nariai ir visi tie, kur
nori smagiai praleisti valandą — ki
tą ant tyro oro, tegul susirenka kuoskaitlingiausia. — Rengimo Komisija.

A. C. W. of A. Lokalo 269 drau
giškas išvažiavimas į Jeffersono miš
ką įvyks nedėliok liepos 24 d. Bus
gerų kalbėtojų, kurie nurodys A. C.
W. of A. unijos tikslus ir New Yorko siuvėjų laimėjimus. Visi, kurie tik
dirbate siuvėjų amate malonėkite at
vykti.
— Komisija.

Kensington. —"Lietuviu bendrovė
rengia draugišką išvažiavimą į Wildwood miškus, prie upės kranto, liepos
24 d. Trokas pradės vežti kaip 9:30
ryto nuo krautuvės lig vietai. Važia
vimas dykai.
Malonėkit visi daly
vauti ir nesivėlinti. Labai puiki vie
ta ir graži muzika bus.
— Direkcija.

Harvey, III. — A. L. P. Kliubas
rengia pikniką liepos 24 d. Homewood, III., Gofschalk darže. Pradžia
10 v. ryto. Muzikantai iš Chicago
Heights.
— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedėlioj, liepos 24
dieną, Mildos svetainėje, kaip 11 va
landą ryto. Visi dainoriai malonėkite
susirinkti paskirtu laiku ir naujų dainorių atsiveskite.
— Sekr. J. Gedraitis.
“Kardo” piknikas ir protesto mitin
gas prieš Lietuvos klerikalų valdžios
darbus bus nedėlioj, liepos 24 d. Chernausko darže, Lyons, III. Piknikas
prasidės 11 vai. ryto. Programas pra
sidės 4 vai. po pietų. Kviečiame lie
tuvius gausiai suvažiuoti.
— Komitetas.

St. Charles, III., Darbininkų Valgo
mų Daiktų Bendrovė atsiskyrė nuo
Melrose Parko kooperativės bendro
vės, tatai visi šėrininkai malonėkite
priduoti savo Šerus, kad atidavus
juos Melrose Parko-koop. bendrovei
bėgy 30 dienų. Kurie nesugrąžins per
tą laiką, pasiliks Melrose Parko ben
droves šėrininkais.
— J. Stanislovavičius.

Visas apšviestas pasaulis
apvaikščios atminimui Dan
te Alighieri, kaipo 600 me
tų sukaktuvių nuo jo mir
ties rugpjūčio mėnesyj.
Dante palaiko savo vietą
kaipo vienas iš pustuzinio
didžiausių poetų per visą
laiką

savo

gerumo Divina

Komedija. Jam daug, daug
metų ėmė parašyt šią poemą
nepalyginamai literatūroj
viršiausią. Bet yra vienin
telis būdas kaip atlikti da
lykus atsakančiai. Darbas,
kuris užsilieka, yra atliktas
išmintingai ir atsargiai, dar
bas kuris miršta, atliktas
neapmąstytai ir be atsargu
mo. Trinerio Kartusis Vy
nas yra tokiu darbu, kuris
gyvena ir gyvens, kadangi
ėmė daug metų mokiiiimosi.
tyrinėjimo ir skonio, kad
pasiekė šių dienų stovį gy
duolė, kuri neturi lygios
nuo vidurių užkietėjimo,
prasto apetito, galvos skau
dėjimo ir kitų pilvo nege
rumų. “Jei jis yra geras,
turime daryt gersnį , tai
šauksmas Trinerio labora
torijos. Kiekvienas vaisti
ninkai arba vaistų pardavė
jas turi Trinerio Kartųjį Vy
ną į staką. Bet reikalauk ori
ginalių Trinerio!

REIKALINGA
vienafcn ar
dviem šviesus kambaris—geis
tina šiaurinėj miesto dalyj.

A. RŪKAS,
Gen. Del.,
Chicago.
REIKALINGAS
kambarys
vedusiai porai su 7 metą vai
ku; kas tokį kambarį turite,
Brighton Parke arba Cicero
apielinkėj Chicagoje, meldžiu
atsišaukti antrašu:
S. B. 3238 So. Halsted St.

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

JIESKO PARTNERIŲ.
REIKALINGAS dalininkas (part
neris) prie švaraus, seno ir pelningo
biznio. Tinkamam vyrui, turinčiam
kiek pinigų, yra gera ateitis ir pa
stovus darbas. Kreipkitės tik laišku
“Naujienos” No. 347.

ISRENBAVOJIMUI
PAUL’S GROVE.

Pranešame visoms draugi
joms ir kliubams ir šiaip vi
siems, kad galite musų darže
rengti piknikus, visokius ba
lius musų darže dykai, tik už
simokant už šviesas.
Dienos
laike, mokėt nereikia- Daržas
randasi
658 W. I23rd St.
Union Avė. Tel. PuHnnn 559.

L. S. S. VIII Rajono Central i n io
Komiteto susirinkimas įvyks panedėlyj, liepos 25, Naujienų name. Prad
žia 7:30 vai. vak. Visi Cent. Kom.
KAS RADOTE?
nariai malonėkite susirinkti paskirtu
Liepos
10
d., Stickney Parke, Fe
laiku, nes turime daug svarbių reika
deracijos
kliubų
piknike per užmirš
lų aptarti.
tį
palikau
švarką
(coat). Radę malo
— J. J. Čeponis, Sekr.
nėkite sugrąžinti.
S. GESTA R,
2209 W. 23rd PI.
Tel.: Canal 3916

RASTA-PAMESTA

ASMENŲ JIESKOJIMAI

JIEŠKAU savo motinos Magdelenos Stačiokienes ir sesutes. 11 metų
kaip apleido Westville, III. Jei jos
yra dar gyvos, malonės atsišaukti,
arba jas žinanti teiksis pranešti, nes
turiu didelį reikalą.
KAZIMIERAS STAČIOKUTIS,
1^9 ‘GoėkMH.V1 WestviHe, III.
ANELE BAČĖNIENK jieško savo
Sunaus Juozapo Račiaus, Kaltinėnų
parapijos, apiie 45 m. amžiaus, vedęs
iš Lietuvos, 2G metai kaip Amerikoj,
gyveno Chicago. Meldžiu atsišaukti
arba žinanti teiksis pranešti
PETRONĖLĖ KASPARAVIČIENĖ,
244 W. Swan St., Chicago, III.

JIEŠKAU Adolfo Čeponio. Iki 1913
gyveno New Caatle, Pa. Meldžiu at
sišaukti, arba kas jį žino teiksis at
sišaukti, nes turiu svarbių žinių iš
Lietuvos.
S. LAPINSKI,
Box 1011,
Melrose Park, III.

JIEŠKAU savo busbrolio Fe
likso Stanio. Pranešk kur gy
veni, atrašyk laišką.
Petronėlė Gedmin,
BUDAS ATLIKIMO DA 2314 W. 23-rd PI. Chicago,III.

LYKŲ ATSAKANČIAI.

JIESKO KAMBARIŲ

JIEŠKAU savo vyro Juozapo Dantas iš Lietuvos Juodeikių kaimo, Šiau
lių apskr., Kauno rėd., Amerikoj 16
metų gyvena. Su pirma moteria turi
dukterį Liudviką 8 motų amžiaus.
Našlys palikęs vedė mane už moterį
ir gyvenęs 6 mėnesius prasišalino nuo
manęs Liepos 8tų. dieną 1921. Taip
gi paliko savo dukterį prie manęs:
tad aš noriu žinoti, kaip manai da
ryti su duktere ir su manim. Jeigu
neduosi duoną dukteriai ir man, tai
aŠ busiu priversta tavo dukterį ati
duoti j šimtų numus (Poor House)
ir tave paduoti į teismą dėl atsisky

rimo. Atsišauk trumpu laiku.
MARIJONA DANTIENĖ,
3923 EI m St.
Indiana Harbor, Ind.

■!SL.....
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_______ MOTERŲ_______
REIKIA moters ar mergmoa^tubos darbui ir prižiūrėti 2 vaikučiu,
kurių vienas 9 metų, kitas 6 metų.
Geras atlyginimas.
BRUNO GELWID,
1641 Brigam- St.
Tel.: Armitage 7904.

OIA DARBININKįJ
VYRŲ
REIKIA 4 vyrų su kiek nors pini
gų, dirbti į čeverykų dirbtuvę ir iš
mokti gerai apmokamo amato. $25.0
į savaitę pradžioje, o po trijų ar ke
turių savaičių gali padaryt iki $50.00
į savaitę. Norime tokių vyrų, ku
rie tikrai r nori mokintis čeverykų
amato ir nori turėt darbą apskritą
metą.
Matykit K. SEDLIECKI,
1579 Milwaukee Avė.
Room 200
REIKIA vyro su keletos metų pa
tyrimu rakandų krautuvėj. Taipgi
turi mokėt važiuot Repjublic Troku.
turi mokėt važiuot Republic Troku.
iki 9 vai. vak.
WOLF’S FURNITURE HOUSE
3818 So. Kedzie Avė.

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti , superintendentu. Jei esi
darbMiu

ir nori

pridaryti

didelius

pi

nigus, matykit musų agentų superin

tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
kasdieną.

CHICAGO

MUTUAL
CO.,

CASUALTY

431 S. Dearborn St.
VIKTORIJA VIRŠ1LIENĖ iš Ra
Room 911-912.
seinių apskr. Ožkapių dvaro, pajieško
savo sesers Barboros Szcrpiticnes. Jos
pačios ar kas apie ją žino prašom1
REIKIA senyvo žmogaus prie če
atsišaukti greitu laiku, nes turime verykų taisymo. Eik ir pradėk dirb
labai svarbų laišką iš Lietuvos.
ti subatoj, nes labai reikalinga tei
HELENA TARATUTIENĖ,
singas žmogus.
2220 W. 22nd St., Chicago, 111.
655 W. 18th St.
Tel.: Roosevelt 7997.
JIEŠKAU savo dėdės Prano Taubielo, Panemunės par., šarkunų kai
REIKIA patyrusių agentų. Turimo
mo. Girdėjau buk gyveno Chicago, o čyščiausią ir geriausią pardavojiino
dabar nežinau kur. Meldžiu paties propoziciją, kokios dar neesat matę.
atsiliepti, arba Žinanti jį teiksis pra Kiekvienas parduoda labai lengvai.
nešti.
JUGASĖ TAUB1ELA1TĖ,
Didelis, greitas uždarbis. Nuolatinis.
Po vyru Sabalienė,
Atliekamu laiku Life Insurance ir ki
268 Budd St., Hartford, Wis.
ti užkvieČiami. Kreipkitės ryto tar
pe 9 ir 12 pietų ir klauskit Foreign
Department.
JIEŠKAU Edvardo Platkausko me
KNISKERN COMPANY,
nuo. laiko atgal gyveno Melrose Park,
14p S. Dearborn St.
III. Turiu labai svarbų reikalą.
MATEUŠAS UšlNSKAS,
3000 So. Union Avė.,
Chicago, III.

AUTOMOBILI

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

PARDAVIMUI 7 pasažieriiį Hudson automobilius 1919 metų. Parduo
siu arba mainysiu ant iotų Chicagoj
arba Gary, Ind. Turiu du automobi
lius; tad vieną parduodu už pigią kai
ną. Busiu ofise kasdien ir Nedėlioj
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po piet.
J. SKINDER,
3301 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 6775

NAUJIENOS, Chicago, UI

—Jn.jusgg

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 1919 White, 5 sė
dynių au|omobilius, gerame stovyj,
dirba kaip nauja, bėga 60 mylių į va
landą. Pardavimo priežastis, partne
rių nesutikimas. Kaina tik $450. Gali
ma matyt po 5 vai. vakare.
G. PUPONIS,
4104 S. Campbell Avė.
BUICK 1920 7 pasažiei-ų visai kaip
naujas. Nepraleiskite progos. $500
cash ir ant lengvų išmokėjimų.
Atsišaukite nuo 3 iki 7 v. v. Ne
dėlioj nuo 11 iki 3 p. p.
JANUŠAUSKAS,
3327 S. Halsted St., 3rd fl.

PARDAVIMUI

NAMAI-2EME

NAMAI-2EME.

PARDAVIMUI didelis paminklas,
kuris randasi ant Ali Bohemian ka
pinių. Kainavo $400, dabar kainuotų
apie $600. Moters lavoną perkėliau
į Šv. Kazimiero kapines, tad tas pa
minklas permažas. Perkantis gaus
pigiai.
L. AŽUKAS,
3301 Auburn Avė.

TUOJAUS TURI BŪT PARDUOTA.

PARDAVIMUI saliunas visų
tautų apgyventas. Pardavimo
priežastis važiuoju į Lietuvą.
4258 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI 5 pagyvenimų, iš
priekio krautuvė mūrinis namas. Ren
dos neša apie $100 į mėnesį. Kaina
$8,000.00. Namas pagal vėliausios
mados su visais įrengimais. Parduo
dame, kadangi važiuojame Lietuvon.
2844 W. 38th St.
3-os lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė geroj vietoj, su namu arba be
namo, lietuvių ir lenkų tirštai apgy
venta. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Pardavimo priežastį patirsite ant
vietos. Atsišaukite į Naujienos No.
346.

PARDAVIMUI 2 augštų su
krautuve stuba, po no. 3656 So.
PARDAVIMUI saliunas. At Union Avė. Yra elektros švie
sišaukite greitai, nes į kėlės die sa. Didelis bargenas, $3,000.00.
PARDAVIMUI mūrinis namas 2
FINNENGAN, savinipkas,
nas turiu parduoti.
pagyvenimų po 6 kambarius: elek
834 W. 55th St.
tros šviesa, maudynes, augštas skie
8101 S. Wincennes Avė.

PARDAVIMUI Reo, 7 sėdy
PARDAVIMUI arklys ir exnių automobilius labai pigiai.
press pakinkai, viskas gerame
Kreipkitės
stovyje. Parduoda pigiai ir trum
MILDOS GARAGE
pame laike. Pardavimo priežastį
3121-27 S. Halsted St.
patirsite ant vietos.
908 W. 35th PI.
PARDAVIMUI Pierce Arrow
limozinas, laidotuvių darbuiPARDAVIMUI saliunas, lie
Crovvn fenderiai, žaliu flušii tuviais apgyventa, nuo senai
triininguotas.
biznis įdirbtas.
1935 W. 35-th St.
652 W. 18th St.
Tel. Lafayette 56.
PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Savininkas eina
į kitą biznį.
722 W. 120 St.
PARDUODU studio labai ge
W. Pulhnan, III. .
roj vietoj, gerai įrengta. Labai
gera proga dėl gero fotografo.
PARDAVIMUI saliunas, ge
Savininkas išeina iš biznio. At
roj lietuvių apgyventoj vietoj.
sišaukite Naujienos 314.
Turiu parduot greit į Lietuvą

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučemė ir groser- išvažiuoju.
nė; biznis išdirbtas per daugelį me
2310 S. Hoyne Avė.
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite:
PARDAVIMUI Ice Cream Parlor,
TOM ŠVERSTIS,
cigarai,
tabakas, kendės ir soda
3158 So. Union Avė.
fountain, viskas, kas tik yra krautu
vėj už $600.00. Biznis gerai eina, ar
PARDAVIMUI KARČIA- ti mokyklos. Pardavimo priežastis,
einu kitan biznin.
MA, VAŽIUOJAME Į
JOHN KAWALEUSKIS,
2700 Wallace St.
MILWAUKEE, WIS.

3432 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas,
lietuvių kolonijoj. Parduo
siu su visais įrengimais.
Priežastis pardavimo — einu
į kitą biznį. J. S.,
10500 Michigan Avė.
PARDAVIMUI
SALIUNAS LABAI
GEROJ VIETOJ.
1857 W. 13th St.
PARDAVIMUI bučernė ir
groserne, kartu ir namas,
arti bažnyčios.
2746 W. 47th St.
PARDAVIMUI
GROSERNĖ
TUOJAUS.
KREIPKITĖS:
3759 So. Halsted St.
PARDAVIMUI

saliunas

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis 10 m.
senas ir geras. Pardavimo prie
žastis — turiu du saliunu.
2011 W. 63 St.

PARDAVIMUI karčiania, labai
geroj vietoj, prie pat gafvekarių linijos, aplinkui šapos. Par
duodu pigiai,
nes savininkas
važiuoja Lietuvon.
3815 So. Halsted St.

RAKANDAI.
3 kaurai,, odos ir velouro gyvena
mam kambariui setas, pastatoma imt
grindų lempa, valgomojo kambario
setas, ir 2 miegkambariu setai; sta
las, phonographas etc. Visai pigiai,
jei pirks tuojau.
1644 S. Lawndale Avė.,
Apt. 2.
Tel.: I>awndale 3099.

Tel.: lafayette 6039 arba
Wentworth 2269.
J. J. BAGDONAS,
Valandos 5 iki 9 vakare.

Turime parduoti pirmos kle
sos stovyj pianą visai greit.
Apleidžiame miestą.

NAMAI-2EME.

Atsišaukite
1458 West 15th St.
Kampas Laflin St.

PARDAVIMUI groserne ir
bučernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas ir geras. Priežastis
PARDAVIMUI saliunas, geroj, lie pardavimo — savininkas turi
tuvių apgyventoj vietoj.
Priežastis pardavimo —» į Lietuvą du bizniu.
išvažiuoju.
3247 So. Morgan St.
2444 W. 46 PI.

PARDAVIMUI saliunas labai
vietoj visokių tautų ap
PARDAVIMUI bučemė geroj
gyventa. Pardavimo priežastį
ir grosemė geroj vietoj, patirsite
ant vietos.
J. M.,
tarpe lietuvių ir kitų tautų.
626 W. ISth St.

Kreipkitės Naujienos 345.

AR NORI PADARYTI PINIGU IR
TURRTI LINKSMĄ GYVENIMĄ.

Pasirink farmą iš žemiau aprašytu
ir atsilankyk į musų Biurą, ypatiŠkai galėsite ištirti daugiau negu raštu.
Pardavimui graži 80 akerių farma
tik $3.00 nuo Chicagos: 50 akerių
ariamos su geriausiai ištaisytu 7
kambarių namu, 2 šulniai, gražus sod
nas, pusė akero žemuogių, 5 medžiai
višnių, 8 obelių, 2 pyčių, ir 8 kerai
greipsų, didelė barnė, svirnas, kiau
lininkai ir vištininkai, su visoms ma
šinoms ir padargais. Žemė aptverta ir
partverta, 12 akerių užsėta, 10 ake
rių rugių, 10 avižių, 4 akeriai kornų,
bulvių, 1 akeras žirnių, 1 akeras
agurkų, 3 arkliai, 5 karvės, 2 ver
šiai, 21 kiaulių, 50 vištų ir vienas di
delis šuva, ši farma randasi 2 my
lios nuo miesto ir kaina tik $9,000.
Įmokėjimas pagal sutarimą.
KITAS GERAS’ PIRKIMAS.
Puiki 120 akerių farma, pusantros
mylios nuo miesto ir tik $3.00 nuo
Chicagos, 100 akerių ariamos, 12 ake
rių stambaus miško, likusi ganykla
su upe. Gražus 7 kambarių namas,
didelė barnė, šilo, vištininkas ir kiau
lininkas; visos mašinos ir įrankiai.
Didelis 8 akerių sodas, 300 obelių, 30
pyčių, 4 akerai žemuogių, 5 akerai
agrastų, 2 akerai greipsų. Užsėta 80
akerių komų, 2 akerai žirnių, 4 ake
rai motiejukų, ir 10 akerių avižų. Ne
praleisk progos. Kaina tik $17,000.
įmokėjimas pagal sutarimą.
AR TURI NAMĄ SU BIZNIU
AR BE BIZNIO.
Mainyk ant šios geros 80 akerių j
farmos, 7 kambarių narna, šulnį ge
roms išrinktom abaromis, daržinė, viš
tininkas, ir kiaulininkas; aptverta ir
partverta. 60 akerių ariamos, 20 ake
rių sodas, 6 akerai stambaus miško,
5 karvės, 2 arkliai, 2 veršiai, 9 kiau
lės, 50 kalakutų, 20 žąsų ir 200 viš
tų. Visi padarai ir arkliai. Randasi
arti miesto. Kaina tik $10,000. Velkit pakol neparduota.
į
Kreipkitės į Biurą:
FABIONAS ir MICKIAVIČE,
809 W. 35th Street, Chicago, III.
BALTAS-NAMAS.

PARDAVIMUI bučemė ir
grosemė. Geroj vietoj, tarpe lie
tuvių ir kitų tautų. Biznis cash.
Taipgi automobilius 5 sėdynių.
Parduosiu urnai, nes einu į kitą
biznį. Naujienų ofise num. 344.

groserne ir
PARDAVIMUI
kendžių krautuvė. Labai gra
žioj vieloj. Prie pat publiškos
mokyklos. Apgyventa įvairių
tautų. Labai pigiai6000 So. Saugamon St.

PARDAVIMUI kampinis
saliunas, išdirbtas per dau
gelį metų. Norinti pasipelnyt, pasiskubinkit, važiuoju
į Lietuvą.
2059 W. 23rd St.

PARDAVIMUI keptuvė juo
dos ir balto’. duonos ir keksų
Bridgeport apylinkėj labai pi
giai. Priežastį patirsite ant vie DIDELIS BARGENAS SOUTH SIDE
Nauja lietuvių kolonija.
tos.
2
flatų
medinė stuba, po 5 kam
Nanjienos 319
barius prie Gilbert Ct., didelė mau

PARDAVIMUI saliunas PARDAVIMUI kukninis pe
geroj vietoj, priešais Mildos čius labi pigiai, geras kaip nau
teatrą; visas arba pusė. jas. Einame gyvent garu apParduosime už teisingą pa Šildomuosna kambariuosna. Kas

3159 S. Halsted St.

R. 2,

Camey, Mich.

Geriausia laikas pradėti budav.oti
namus. Mes budavojame visokios rųšies naujus namus ir pertaisom se
nus. Taipgi, turime namų ant parda
vimo.
Mūrinis namas 3 pagyvenimų po 6
kambarius, visi parankamai, kas tik
reikalinga prie namo yra. Renda $75
į mėnesį. Namas Brighton Parke.

kiek duos, už tiek atiduosime.
659 W. 14th PI.

dynė, tik $3,300.00. (Sutiksime ant
lengvų išlygų). Šis didelis paaukavimas yra atžvilgiu pasidalinime tur
to. Ateik pamatyt, Jei esi laimingu,
Turi būt parduota tuojau už paaukavimą. Imkit Halsted St. gatvekari
iki Vincennes Rd. Eikit į rytus iki
8532 Vincennes Rd. Kreipkitės vaka
rais nuo 5 iki 8, nedaliomis 10 iki 5.
CASPAR EDELWEISS.

well St.

2 mūriniai namai po 4 kambarius
su beismenais it) visi parankumai.
Rendos po $50.00 į mėnesį. Kaina
$7,000.00.
'
2 pagyvenimų mūrinis naujas na
mas po 5 kambarius, su beismanu,
visi parankumai. Kaina $9,000.00.

Gražus namas 2 pagyvenimų po 4
kambarius su beismanu ir pastoge:
vanos ir lotas Salė namo. Savininkas
parduoda pigiai, nes važiuoja ant
farmos.
Mes šituos namus galime mainyti
ant lotų ar mažesnių ar didesnių
praperčių.
JOKANTAS BROS.

3934 So. Rockvvell St.
Phone: Lafayette 5277

pėdų. Suerės, gatvės ir šaligatviai yra sudėti ir apmokėti. Ran
dasi gražioj vietoj ant Brighton Parko. Dabartiniam savininkui
tas lotas kaštuoja suvirš $1000, bet iš priežasties apleidimo Chi
cago 1-mą Rugpiučio atiduoda tik už $650. Atsišaukite greitai ir
atsineškite depositą.

2. Ir vėl $500 numažino savininkas ant 2 augštų mūrinio na
mo, 2 pagyvenimų po 5 ir 6 kambarius, maudynės, naujai ršmalevota, beismentas 7 pėdų augščio, medinis dviem karam ganųižius, rendos neša $50.00 į mėnesį. Namas yra vertas $7000, perei
tą savaitę savininkas norėjo parduoti tik už $4500, šią savaitę
vėl numušė $500, liepia parduoti į dvi dienas laiko tik už $4000,
nes priverstas išvažiuoti iš Chicago kuogreičiausia. Namas ran
dasi ant Bridgeporto.
3. PARDAVIMUI PIGIAI 40 akerių pusiau išdirbta farma
kone pačiame mieste Woodboro, Wis., Lietuvių kolonijoj, 6 kam
barių graži stuba ant akmenų fundamento, didelis skiepas, barnė gyvuliams ir šienui sudėti. Parsiduoda tik už $1500. Parda
vimo priežastis — savininkas apleidžia šią šalį apie 1-mą dieną
Rugpiučio. Turi būt parduota į 5 dienas laiko.

4. DIDŽIAUSIS BARGENAS Iš VISŲ KIEK BUVO. Parsiduo
da 120 akerių farma, visa dirbama ir užsėta visokiais javais, su
gyvuliais, naujoms mašinoms ir visokiais įrankiais, nauji 7 budinkai, mylia ir pusė nuo miesto, prie gražaus pilno žuvų ežero.
Apielinkėj yra daugelis visokių vasarnamių, puiki proga geram
biznieriui padaryti iš šitos farmos puikų “summer resort”. šita
farma yra verta $25,000, bet iš priežasties ligos dabartinis savi
ninkas atiduoda tik už $14,500.
Norintieji pamatyti viršminėtas farmas malonėkit pamatyti
mane žemiau paduotu antrašu nevėliau kaip panedėlyj, 25tą Lie
pos, nes mus būrys važiuoja automobiliais į VVoodboro, Wis.,
Utarninko rytmetyj, 26tą Liepos, tad bus vietos kokiems 2 ar 3
pirkėjams nuvažiuoti veltui.

DIDELIS gražus mūrinis namas
ant 30 pėdų loto; aržuolo trimingai
ir grindys. 6-6 kambariai. Pirmas
floras furnace. Rendos $80 į mėnesį.
Parsiduoda tik už $8,950.00 nuo sa
vininko.
5632 So. Laflin St.
Antros lubos.

PARDAVIMUI 40 akerių farma su
javais, mašinoms ir gyvuliais. 13 ake
rių rugių, 2 akeriai komų, 1 akeris
agurkų, 3 akeriai bulvių, 1 akeris dar
žovių, daug grėpsų, daug miško, upe
lis bėga skersai ganyklą, arti 2 žu
vingi ežerai, arti miestukų. Parduo
siu pigiai. Priežastis, moteris nusi
laužė ranką ir turi eiti ligonėn. Kas
pirks šį mėnesį, gaus labai pigiai.
FRANK NORTON,
R. F. D. No. 1,
Fountain, Mich.

FARMA 240 akerių: 140 akerių
dirbamos, 100 akerių ganyklos ir ge
ro miško. 2 stubos 1—4 kambarių
1—1-0 kambarių; 2 bamės ir taip
daugelis visokių budinkų visokiam
pasidėjimui. Didelis šilo, vanduo vė
ju varomas, 2 gražus sodai, 25 gal
vijai, 3 geri arkliai, 10 kiaulių, 180
vištų, arimui inžinas ir taip visokio
darbo atlikimui; šilo pjaunama, ma
šina, melnyčia, 2 pjaunamos mašinos,
sėjama mašina, bulvėms kasti mašina
ir taip daug visokių farnvai mašinų,
2 vežimai, 1 bogė. Farma randasi
labai gražioj vietoj, Va mylios nuo
miesto, prie pat automobilių kelio ir
geležinkelio. Parduodame su visais
rakandais. Kaina $14,000. $6,000 įmo
ksi, likusius lengvoms išlygoms. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon.
TONY SLABIS,
R. 2, Nadeau, Mich.

J. ZACKER,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

• K. MICHALOWSKI,
3303 So. Morgan St.

GREITAS PARDAVIMAS.
FARMA
2 pagyvenimij mūrinis namas po 5
ir 4 kambarius: elektros šviesa, mau
dynes. augštas cemantuotas skiepas,b. 120 akerių Mason paviete, Michiir visi naujos mados įtaisymai. 6 mei- Į gan: 60 akerių užsėta. Nėra geres
tai kaip statytas, geriausia kietmedis. nės žemės Michigane. šaltinis teka
Namas randasi Cicero. Kaina $5,800. per farmą, netoli tvartų, 6 kambarių
namas, barnė 36x64, visokį maži bu
Pardavimo priežastis — mirtis.
dinkai,
gerai aptverta, beržų ir kle
J. NAMON,
vų
miško,
labi gera ganykla palei
3452 S. Halsted St., 2-os lubos.
upeluką, mokykla.
Kaina $5,200.00
su gyvuliais ir padarais $6,500. Im
siu namą ir lotą arba mažą gyveni
AR NORI LINKSMO
mui namą arba parduosiu ant lengvų
GYVENIMO?
išlygų, nes turiu per daug žemės, ne
galiu apžiūrėt, ši žemė taip gera,
kaip Carr sodyba.
Gyvenk lietuviškoj kolonijo;
H. B. PROSSER,
4220
W. 25thth PI.
netoli nuo Šv. Kazimiero kapi
Tel.: Lawndale 4649.

nių, ypatingai puiki vieta ant
gražaus kalno, nuošaliai nuo
dirbtuvių, netoli nuo gatvekarii.
ir galima parankiai važinėt
miestą dirbti.. Ten turime 26
namus ant pardavimo arba iš
mainymo ant miesto properčių.
Namų kainos nuo $1,600.00 iki
$12,000.00.
C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI 5 kambarių
namas
su skiepu, skalbimui.
Namas įrengta elektro ir gaso
EXTRA BARGENAS.
120 akerių ūkė, ant žuvingo ežero
fixtures skalbykla. Kreipkitės
kranto, lietuvių kolonijoje Wisconsin
1618 Ruble St.
valstijoj. Stotis tik 3 mylios. Par
PARDAVIMUI naujas medinis na
mas 2 flatų po 4 dubeltavus kamba
rius, Brighton Parke. Rendos $44 į
mėnesį. Kaina $8,200. Norinti bargeno atsišaukite greitai, o gausite už
pusę kainos, nes savininkas greitai
išvažiuoja Lietuvon. J. AUGAITIS,
819 W. 33rd St.

NAMAI-2EME.

Bargenai
Bargenai
Į DVI DIENAS turi būt parduotas DIDELIS LOTAS 28x125

RAKANDAI

DARGANAS.

cream krautuvė. Parduosiu pi
PARDAVIMUI saliunas, su giai, nes važiuoju (Lietuvon.
barais, labai geroj vietoj. Par Atsišaukit 3347 S. Wallace St.
duodama pigiai.
Tel. Yards 711.
307 E. Kensington Avė.
PARDAVIMUI grosernes Ice
Kensington, III.
box. Savininkui nereikalingas,
PARDAVIMUI saliunas, biznis eina nes eina į kitą biznį. Kam rei
gerai, arti dviejų didelių fabrikų. kalingas atsišaukite.
Parduosiu pigiai ,nes turiu važiuoti į
Lietuvą.
2505 69th St.

Dviejų augštų mūrinis namas,
dviem pagyvenimais, vienas 5, kitas
6 kambariais, garu apšildomas, su vė
liausios mados įtaisymais ir patogu
mais, vienoj gražiausių Chicagos vie
tų. Kaina $10,900.00. Įmokėti $4,000.
likusiai sumai savininkas padarys
mortgečių be jokio komišino. Kreip
tis pas savininką, 5434 So. Sawyer
Avė., pirmos lubos.

PARDAVIMUI pusė mūrinio pusė
medinio namas ant keturių pagyveniPARDAVIMUI aiskriminė didelėj nin stoti, nepraleiskit progos. Parda
lietuvių kolonijoj. Vieta išdirbta per vimo savininkas apleidžia miestą, todaug laiko; randasi pačiarro viduryj dėl noriu greitai parduoti. Galima samiestelio. Parduosiu labai pigiai.
vininką matyti kasdien po 6 v. v.;
PARDAVIMUI 4—2 flatų, krautu
Kreipkitės:
nedėlioj per dieną.
vė priekyj namo, randasi 2901 ir
4904 W. 14th St.
3400 So. Lowe Avė.
2903 So. Canal St., 436 W. 29th St.
Cicero, III.
H. LUECKER,
3150 Lincoln Avė.
Tel.: Wellington 225.
PARDAVIMUI groserne ir PARDAVIMUI namas, ar išsimaino
ant lotų ar namų, penkių kambarių
rinka. Gera biznio vieta.
DIDELIS BARGENAS
eleetrie,
steam heat, su 12 lotų. Vie
Pardavimui naujas vieno pagyveni
PHILIP KELLER,
la randasi southwest pusėj.
mo namas: elektra, gasas, maudynės
1958 Princes-ton Avė.
11301 S. Kedzie Avė.
ir kiti naujausios mados įtaisymai.
Mylinti gyvent ant tyro oro ir lai
Blvd. 3200.
kyti gyvulių, nepraleiskite šios pro
PARDAVIMUI farma nuo Chica gos.
4948 S. Tripp Avė.
gos už Milwaukee 144 akeriai: 104 Imkit Archer Avė. Cicero gatvekarj.
PARDAVIMUI barberine kai akeriai dirbamos, kita ganykla ir
miškas. Visokiais javais užsėta launa $125.00.
PARDAVIMUI du mediniai namai,
I kai, gera juodžemė su troliu; gera
4903 W. 12th St.
stuba 2 augštų 9 kambarių, apačioj ant vieno loto—pirmas iš fronto ant
skiepas ir vasarinė stuba, didelis sod dviejų pagyvenimų, po 6 kambarius
nas aplink, stuba, upelis bėga per ir antras užpakalyj ant vieno pagy
lauką. Puikiausia vieta gyvenimui, venimo, 4 kambarių; abudu namai iš
PARDAVIMUI saliunas, labai ge taip, kaip Lietuvoj. Laukai aptverti, taisyti pagal naujausios mados; elek
roje vietoje—tirštai lietuvių apgy puse mylios j miestą ir gelžinkelio tra, gasas ir vanos,| netoli bažnyčios,
ventoje—Roselande. Kampinis namas stotis.
Arti mokykla, 2 bamęs, mokyklos ir vienas blokas iki Western
—biznis išdirbtas per daugelį metų kiaulininkas, vištininkas, daržinė-ja Avė. gatvekarių. Atsišaukit prie sa
ir neša pusėtiną pelną. Priežastis vams sukrauti ir visos mašinerijos, vininko vakarais ir nedėlioms 4422
pardavimo važiuoju Lietuvon. Kartu 12 karvių, 4 telyčios, 1 bulius, 4 geri S. Artesian Avė.
parduodu automobilių, jeigu pirkėjas arkliai, 6 kiaulės. 100 vištų ir 70 viš
norėtų.
10501 Edbrooke Avė.
čiukų; 2 vežimai, 1 bogė, 2 rogės.
NEPRALEISKITE PROGOS
Roseland, III.
Kaina $12,000.00. $5,00.00 cash liku
ant šio Bargeno.
sius ant lengvo išmokėjimo 6%. Par
davimo priežastis, Važiuoju Lietuvon.
Norinti įsigyti bizniavą namą už
labai pigią kainą, aš parduosiu ant
W. M. SODEIKA,
lengvų išlygų. Atsišaukite:

PARDAVIMUI rakandai (furniture) dėl 2 kanvbarįų. Labai pigiai,
nes išvažiuoju į Liėtuvą. Ten pat
galima ir gyventi. Renda $5.50( mė
nesiui.
K. SLEINIS,
1831 W. 21 St.
1 fl. užpakaly

3700 S. Halsted St.

NAMAI-2EME

pas ir visi naujos mados įtaisymai.
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant
mažesnio namo arba groserio. Atsi
šaukite tuojaus.
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI groserne. Ge
ras biznis. Uotuvių koloni
joj. Priežastį pardavimo pa PARDAVIMUI nauji rakandai 5
Ant 3 pagyvenimų 2 po penkius
tirsi! ant vietos.
kambariams už $300.00 ir 1919 au kambarius 1-4 viskas įtaisyta. Ren
tomobilius Chandler, didelis barge dos $67.00 į mėnesį. 4008 S. Rock1736 W. 47 St.
nas — turime išvažiuoti į Lietuvą.

2nd floor.
labai geroj vietoj, visokių
tautų apgyvento]. Parduosiu
PARDAVIMUI Dry Goods, ci
pigiai ir greitai.
garų, tabako, kendžių ir ice
4503 So. Laflin St.

siūlymą. Atsišaukite:

Subata, Liepos 23 d., 1921 m

PARDAVIMUI mūrinis na
mas šešių pagyvenimų, šviesu
abejose pusėse, gražus lotas už
pakalyj tinkąs garnc'lžiui.
1630 Throop St.
/

MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ

nomis arba vakarais klesos.

PARDAVIMUI

geras

Master Sewing School

bizniavas ,

kampas 36th St. ir Califomia Avė.
su 7 kambariu narr.-u. Vaistinės nei
duonkepio apielinkėj nėra. Kreipki
tės prie savininko.
2821 W. 36th St.

Principalas
JOS F. KRASNICKA

190 Nnorth State St.
Kampas Lake St. 4-fl.

MORTGECIAl -PASKOLOS

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
Gvarantuoti 7% pirmo mortgečio
auksiniai bondsų kuponai Twin River• 6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon,
1850 N. Wells St.
Coal Company. Po $100.00 ir $500.00
paskirti. Bondsai užtikrinti 6,000 ake137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
riais anglinės žemės, Kanawha Co.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
West Virginia, vertės apie $450,000.- mo, Designing bizniui ir namams.
00. Kompanijos inžinieriai reportavo, Vietos duodamos dykai, Diplomai.
kad trys matomos anglių gyslos. Mokslas lengvais atmokėjimais.
Kompanijos savastis prie Chester- Klesos dienomis ir vakarais. Papeak ir Ohio geležinkelio. Virš minė reikalaukit knygėlis.
ti bondsai yra privatiškai užtikrinti
Tel. Seeley 1643.
F. A. Haydeu,
SARA PATEK, pirminlaki.
ALBERT RADWELL—Agentas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI 8 kambarių
murinę stuba. Parduoda savi
ninkas. Gerame stovyje. leng
va padaryt 2 flatu.
3022 So. Canal St.

KIŠENINIŲ

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų
po 4 kambarius mūrinis na
mas. Elektra, gasas, maudyne,
LABAI REIKIA
skiepas ištaisytas, 5 metų se
Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 į
nas; barnė ir garadžius.
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
4109 S. Montgomery St.

duoda su gyvuliais ir apsėtais lau
kais; dirbamos žemės yra.apie 40
akerių; budinkai visi nauji. Šią ūkę
galima įsigyti ir su mažais pinigais,
žinodamas, kad miestuose yra sunkus
darbininkų padėtis, nes milžiniškos
darbininkų minios vaikščioja dirbtu
vė nuo dirbtuvės, tai ir norėčiau, kad
mano viengentis įsigytų šią gražią
ir gerą ūkę, nes ant jos galima pa
daryti gerą ir lengvą pragyvenimą ir
daugiaus nereikės lankyti smirdančias
dirbtuves ir kankyti save. Tą gražią
ūkę parduodu dėl to, kad mane seni
tėvai kviečia tuojaus važiuoti į Lie
720 W. 62nd St., arti Halsted St.
tuvą ir užimti vietą ant savos ir di Tel.: Normai 8768.
delės ūkės. Informacijų kreipkitės į
savininką: L. BELSKIS,
1917 S. Jefferson St.,
2-os lubos užpakalis

PARDAVIMUI stuba 743 W.
54th PI., elektros šviesa, ce
mentuotas skiepas, gražus jar
das, garo šiluma. Puikiausia
gyvenimui su šeimĮyna vietaPagal šių dienų reikalavimą įrengimas visais atžvilgiais. Ge
ra transportacija ir pusė blo
ko nuo Garfield Boulevardo.
Turi pamatyt šį namą, kad per
sistatyt sau bargeną. Savininkas
nori parduot, kadangi namas
perdidcls jam su motina. Kai
na $6,000.00.

MOKYKLOS

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

KONTRAKTORIUS
Namų budavojimo.
Taipgi taisau senus namus; pertaisau
krautuves. Darbą atlieku gerai ir už
prieinamą kainą. Kreipkitės šiuo ant
rašu :
B. W. NAVICKAS,
3238 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 8329

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abėlnos istorijos, geografijos, politildnės
ekonomijos, pilietystės, dailiaraŠystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
1)
2)
3)
4)

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
TAJERIAI.
vartok
naudingai. Seni ir jauni vy
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti,
rai
ir
moterįs visi neatidėliodami
lardavimui labai žema kaina. TaipTaip
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
gi senus sutaisau.
niausia ir geriausia. Mokiname die
J. ZAKES,
nomis ir vakarais.
Western Tire Retreading
Prisirašyti galima visada.
and Vulcanizing,
3001 So. Halsted St.,
2514 S. Halsted St.

Nuolatinis rėmėjų skaitiaus augimas parodo, kad LIBERTY
AND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vodėjas,
8301 So. Halsted Str., Chicago, III,

Chicago, III.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”

