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kinėtojų nuo taksų, pasiuntu
agentus tų interesų į valstijos
kapitolių skleiisti melus, kad
A
BOSTON, Mass. — Bostono
apšmeižus mano gerą vardą ir
prie
su tokia propaganda bandyti rubsimių streikas eina
WASHINGTON, liepos 29.— Į Springfieldų tuo tarpu nema mane priversti apleisti žmones sėkmingos užbaigos. Streikas Juodašimtiški legionieriai vėl
išardė Hazlett prakalbas ir
Baltųjame
Name paskelbta, no grįžti. Išleido atsiliepimų į ir leisti tiems interesams apip- dar nėra užsibaigęs, bet matyt,
kad jis neužilgo turės užsibaig
kad taikos su Vokietija prokla
užpuolė kalbėtoją.
r
lėšinėti ir toliau valstiją.
gyventojus.
macija yra beveik užbaigta.
“Aš noriu užtikrinti Illinois ti ir tai užsibaigti darbininkų
Buvo duotu suprasti, kad pre
BOONE, Iowa, liepos 29. —
CHICAGO. -r- Nors užvakar žmones,
kad aš nenusileisiu laimėjimu.
zidentas Hardiugais tų prokla buvo paskelbta, kad guberna mane nu si sprendime pasinaudot
Panedėly, liepos 25 d, 149 Juodašimtiškojo Amerikos Le
i nių kareivių būtinai reikalingu macijų paskelbs besisvečiuoda torius Small hijtho tuojaus sug konstituciniu autoritetu, kad lietuvių skyriaus susirinkime giono nariai vėl išardė socialis
pas karo
sekretorių rįžti j Springfieldų, kad ir to neprileidus tūliems žmonėms Streiko komisija išdavė savo tų kalbėtojos Mrs. Ida Crouch
I dalyku,
kaip kati tų tvirtina mas
Wckks, Lancaster, N. H.
liau ėjus gubernatoriaus parei ar interesams kliudyti man ei raportą. Ji pareiškė, kad seka Hazlett iš New Yorko prakal
francuzoi.
gas, jis į Springfieldų tuo tarini ti pareigas. Aš panaudosiu kiek mame susirinkime ji daugiau bas šio miestelio gatvėse. Kri
Nota atkreipia domę į “ne
translation filed with the post- negrįš. Vieton to jis išvažiuos vieną valstijos galią, kad pris turės naujo pranešti, nes imlie tikuojant jai niekurius valdžios
paprastų Francijos elgimąsi,” True
master at Chicago, III., July 80, 1921
Pietinės provincijos siunčia ka • bandant veikti nepriklausoiiiiai as required by the act of Oct. 6. 1917 apžiūrėti valstijos kelius. Išva paudus perperkamus ir suokal- ji rulisiuvių priešai, kurie taip pasielgimus, legionieriai pradė
ku ilgai mus kankino, pradeda su jo kelti triukšmą ir mėtyti į
žiuos jis automobiliu šiandie biauijančius agentus tų,
reivius karan su šiaurinės | nuo vyriausios tarybos, reika
mumis tartis.
Reikia tikėtis, kalbėtoją įvairiomis atmato
pirmiausia į Elgin, o paskui į riems aš stoviu ant kelio ”
laujant tuojaus siusti kareivius.
valdžios provincija.
kad dar šią savaitę su dauge mis.
kitus miestelius. Su juo kartu
Francija gavo notų.
Kiti žmones užsistojo už kab
važiuoja kelių inspektorius ir True translation filed with the post- liu firmų bus susitaikinta. Fir
KANTONAS, liepos 29. —
master at Chicago, III., July 30, 1921
keletas kitų žmonių ir giminių. as required by the act of Oct. 6, 1917 mos darosi jau daug nuolan bėtoją ir ko tik neįvyko smar
PARYŽIUS,
liepos 29. —
Pietinės Cbinijos konstituciokesnės, nes pamatė, kad su kus susirėmimas su juodašim
Jo tikslas csųs 'apžiūrėti visus
nalistų valdžia išleido įsakymą Anglijos atsakymas į paskiau Čeką susekusi daugybę svarbių
saujale streiklaužių jos nieko čiais. Įsimaišė miestelio ir pa
Illinois kelius, sąryšy j su pas
slaptų draugijų.
x
Hunan, Sze-Cbucn, Kwang- sių Francijos notų Augšt. Sile
nenuveiks ir kad toks darbas vieto valdininkai ir neprileido
kirtais $60,(XX),000 jiataisymui
Tung, Younan ir Kwel-Chow zijos klausimu tapo įteiktas už
duoda tik blogas
pasekmes. prie susirėmimo, bet jie taip
senų jų kelių ir pra Vedimui nau
provincijoms kooperuoti ban sienio reikalų ministerijai Ang
RYGA, liepos 29. — Rusiljos
Taigi išrodo, kad rubsiuvių jau neleido d-gei Hazlett tęsti
dyme pašalinti Pekino valdžios lijos ambasadoriaus lordo Har- šnipų komisija “čeką” jmsikel- jųstreikas neužilgo bus laimėtas. savo prakalbą ant gatvės.
Kiek laiko jis išbus kelyje,
karinių sipėkų viešpatavimų ų>a- dinge. Po to per visų valandų bė raportų, kad ji užsmaugusi
Hazlett paskelbė, kad ji šįva
—Spaudos komisija.
Nori nuosakesnės valdžios,
dar nežinia. Visų laikų jis turėpremjeras Briand turėjo pasi
lei Yangste-Kiang upę.
daugybę prasidedančių sukili siųs susižinojimus su Springkar vėl bandys kalbėli šiame
sako Jennings.
Hunan ir Sze-Chuen provin tarimų su ambasadorių.
mų ir susekusi svarbias slap fieldu ir pagelta kurjery eimiestelyje.
Premjeras Briand po piet
cijų kareiviai eina ant Hupeh
tas draugijas, kurios siekėsi siųs ir kitas gubernatoriaus pa
provincijos, tikslu
pašalinti pradėjo rašyti naujų notų Ang nuversti sovietų valdžių.
RYGA, liepos 29.— Rusijos
reigas. Bot per visų tų laikų jis
lijai.
kuri
sutvirtinsianti
AngliVVang Chan-Yuen, tų dviejų
Raportas mini “Unijų Išliuo- neįkelsiųs kojos į Sauga mon liaudis yra pavargusi nuo krau
provincijų komisionierių, kurį jos-Francijos sąjungų. Nota ta savimui Rusijos,” kuri turėjo
pavietų, kad šerifas negalėtų jo jo liejimo ir kontr-revoliucijų
po
užgirta
antrame
kabineto
palaiko Storinė Pekino val
ir nori nuosakesnės formos so LONDONAS, liejios 29. —
skyrius visoje šalyje ir susidė areštuoti.
džia, bet kurio nepripažįsta susirinkime.
vietų valdžios, sako sugrįžęs iš
jo iš buvusių oficierių, advo
20,000 Ispanijos
kareivių ir
Manoma, kad šis kelių ap
Hunan.
katų, technikų.
Ta draugija žiūrėjimas sumanytas tam, kad Maskvos Emerson P. Jennings, Morokko sukilėlių liko užmuš Unijos sekretorius sumuštas ir
Be šių kareivių. Kantono val True translation filed with the post- buk suokalbiavusi nužudyti Ziprezidentas American Commer- ta, sužeista ar paimta bclaisvėn
jam nereikėtų grįžti į Springmaster at Chicago, III., July 30, 1921
išmestas per langą.
džia siunčia kareivių dar į tris as required by the act of Oct. 6, 1917 novjevų ir užpulti vienų K ru
cial Asisocdatioii for the Promo- laike smarkių minsiu Morokko
fieldų, nes apžiūrėjimas kelių
puses. Viena tų divizijų vado
sino aukso traukinių. Organi skaitysis oficialinių ėjimu pa tion of Trade with Russia. Jis je. sako Tangler žinia. Mūšiai
MINNEAPOLIS, liepos 29.
vauja asmeniškai j>ats Kanto
zacijoje esu rasta dinamitinių reigų. Tūli mano, kad jis taip išbuvo Rusijoj šešis mėnesius tebusiančia įvairiose vietose.
Keli maskuoti žmonės šiandie
no valdžios prezidentas Dr. Sun
bombų ir slaptos spaustuves. gali tęsti kelionę ir negrįžti Į ir dabar sugrįžo į Rygą.
atėjo j Minneapolis namų buJenningls sakė, kad jis gal
Yat-Sen.
Ta unija rėmusi Kronštadto su Springfieldų per visų vasarų.
davotojų unijų raštinę ir labai
būt daugiau pražudė užmlezgikilimų.
Bijosi visuotino sukiltmo.
*
Tuo gi tarpu jo advokatai gali
sumušė vienos unijos sekreto
mu ryšių su buvusiu sovietų
Kita slapta organizacija bu atrasti būdą
kai]) išgelbėti jį
PEKINAS, liepos 29.— Pri- Taip nutarė Maskvos sovietas, vusi “Unija Tėvynės Apgyni
atstovu Amerikoje Martens,
LIIJLE, Franci joj, liepos 29. rių Dan Mahony. Paskui išmetė
nuo
nesmagaus
arešto.
sako Rygos žinia.
m bijoma
visuotino sukilimo
negu kuris kitas Amerikos fab — Generaline Darbo Federaci sumuštąjį i>er ketvirto augšto
mui.” kuriųja vadovavęs SavinPrieš
išvažiuosiant
guberna

palei
Yangste-Kiang upę. iš
kov Varšuvoje- Raportas pas torius išleido ilgą atsiliepimą į rikantas, kuris bandė turėti jos konvencija vakar 1,556 bal langą. Mnttiyny yrtt Mirrtcfrri su
priežasties atsdnanujinimo ka LONDONAS, liepas 29. — merkia sočiai revoliucionierius
reikalų su Rusija, bet tečiaus sais prieš 1,348 nutarė ir to žeistas.
valstijos
gyventojus,
kuriame
riavimo tarp Huną nir Hupeh Iš Rygos pranešama, kad cen- už rėmimų valstiečių bandų ir
jis vistiek mano, kad yra rei liau ])asilikti Amsterdamo Uni
jis maldauja ipasitikėjimo, nes
provincijų.
tralinis Maskvos sovietas nu vedimų agitacijos prieš sovie jis nesąs kaltas ir neėmęs ne kalinga aJnaujinti prelkybinius jų Internacionale. Mažuma gi
Taikiais su fascisti.
Hunann yra valdomas pieti veikė kraštutiniųjų tarybų ir tus.
pritarė pasitraukimui iš Am
RYMAS, liepos 28.— Po ilgo
vieno cento valstijos pinigų. ryšius su Rusija.
nės Kantono valdžios, o Hu nutarė paliuoslioti visus Rusi
sterdamo Internacionalo ir už pasikalbėjimo su Socialistų par
A bei na i raportas palieka įs
peh — šiaurinės Pekino val joj internuotus amerikiečius, pūdį, kad Rusija yra padengta Jis tai prilydysiąs teisme, bet
mezgimui artimesnių ryšių su tijos delegatais, atstovų buto
džios. Gen. Pu Pei-Fu, koman- kaip to reikalavo Hughes ir tinklu slaptų organizacijų, ku pasiduoti areštui jis negalįs,
Kfaskvos Internacionalu.
pirmininkas Denicola paskelbė,
duotojas Hunan kareivių, va Hooveris, pastatydami tai są rios siekiasi nuversti komunis nes tai kliudytų eiti pareigas ir
kad socialistai sutinka daryti
Pasaulis
turi
1,609,000,000
dovaus puolimu ant Hupeh. lyga šelpimo Rusijos badaujan tus namie, Iz'ukijoj ir Franci- toliau tarnauti žmonėmis.
CHERLESTON, W. Va., lie
sutartį, 'kuri įsteigtų taiką su
Tarp kitko guberonatorius
Manžurijos gubernaitorius gen.
gyventojų.
joj. Pabaigoj raportas sako, savo atsiliepime sako:
pos 29— West Virgimijos ang
fascisti.
Chang Ysao-Lin siunčia karei čiųjų.
BERLINAS,
liepos
28.
—
Pa

kad “kovojanti
proletariato
Keeney
Dclei partinių žudynių Itali
“Aš atsišaukiu į Illinois gy liakasių prezidentas
vius iš Mukdeno pageU>on Pe True translation fikd
the post- diktatorystės organizacija turi ventojus palaukti su galutinu paskelbė, kad 1(M) organizuotų sak Gotha Hofkalendar statis joje popiežius Benediktas pas
kino valdžiai.
master at Chicago, III., July 30, 1921
tikų, ant viso žemės kamuolio kelbė viešai specialinę maldą.
nuosprendžiu per musų valsti angliakasių iš Cabin Creek ir
as required by the act of Oct. 6, 1917 pasilikti ant sargybos.”
jos įstatymus ir tada spręsti ar Paimt Creek anglių laukų šian gyvena 1,699,000,000 gyventojų.
True translation filwl with the postDvejetą metų atgal tas almana
4 žmonės užmušti.
master at Chicago, III., July 30, 1921
aš esu teisingas žmogus ir ar die išvažiuos į Mango pavietą
chas apskaitė 1,646,000,000 gy
as reciuired by the act of Oct. 6, 1917
mano politiniai priešininkai yra organizuoti čia angliakasius.
Mingo pavietas yra karo isto- ventojų. Rytiniame žemės pusku'Iti Y>r-a'kei-l<-i$i»iu«ia.rrie suokal
GREENSBURG, Ind., liepos
RYGA, liepos 29. — Sovietų
vyj.
Nutarimas kviesti daujgnau kamolyj, Europoj, Azijoj, Afri- 25).---- James Ariclroson, jo pati
byje ir sutarime, persekiojimo,
CHICAGO. -- Vakar “iniliovaldžia tebesvarsto apie prie
organizatorių tapo padarytas iš koj ir Australijoj gyveną 1,- ir du jų vaikai liko užmušti
seržantas kad nustūmus mane nuo pa priežasties areštavimo organi 494,000,000 gyventojų, o vaka ant vietos traukiniui užbėgus
mones kokių reikia griebtis ko niorius policistas”
Harry D. Kellogg, kada teisė reigų kelio.
vai su badu Rusijoje.
“Aš noriu, kad geri Illinois zatoriaus Workman. Keeney riniame, šiaurinėje ir Pietinėje ant jų automobilio. Kiti du vai
Tapo sudarytas šelpimo ko jas McDonald nuteisė jį 15 die
pareiškė, kad jei organizato Amerikoje, 205,000,000.
kai gal pasveiks.
Kaltina kad Francija savavatinmitetas, kurio garbes pirminin nų kalėjimai! už paniekinimą vyrai ir moterį® suprastų, jog riai bus areštuojami, jų bus
gal veikia Silezijos dalyke, prie
ku yni garsus rašytojas Vla- teismo, išsitraiikė revolverį ir interesai, kurie pienavo apip tiek atgabenta, kad užpildys
šinasi siuntimui kareivių.
dimir Korolenlko,
bolševikų nušovė advokatų Lemtie! C. lėšti žmones po $12,(XX) ar dau visus kalėjimus. Jeigu jie ne
arba arti
priešininkas. Komitetui suteik Ackley ir paskui pats paleido giau ant mylios,
LONDONAS,
liepos 29. — ta pilna gale transportuoti reik sau kulkų į galvų. Viso teisine $54,(XX),(XX), už pabūdavo}imą bus areštuojami, tai tas paro
Anglijos ir Francijos valdžių menis geležinkeliais, organi policistas paleido 6 šūvius. Po- kelių, nedykinėja dabar Spring- dys, kad organizatoriai gali
vykti į streiko zoną ir ten veik
ginčaii apie Sileziją pasiekė ga zuoti viešus darinis
dėl ken licistas irgi veikiausia mirs. fielde. Gatvekarių interesai, ku ti.
na rustų laipsnį ir paskučiau čiančiųjų,
atidaryti skyrius Ryla ėjo už 15 akrų žemes plo rie apiplėšinėja Chicagos gy
sioj! Anglijos nota, kurių para
po $20,000 į dieną
įvairiose šalies dalyse,
šaukti tų Arlingtone. Policistui buvo ventojus
šė užsienio reikalų ministeris
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
konferencijas ir įsigyti nuosa įsakyta išsikraustyti nuo tos perdaug augštaus karferiais,
Curzon ir užgyrč visas kabine
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
žemės, bet jis neklausė ir dė priešinigni kontraktams, taip
vybes.
tas, pasak oficialinių žinių, esąs
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kq1Komitetas organizuos misi lei to tapo nuteistas kalėjimam jau nedykinėja dabar SpringPratrukęs
debesys
nuplovė
gana aštriai parašytas doku jas j ieško ji m ui pagelbos kitose Jis turįs turto apie $500,000.
fielde.
<
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
Wyominge miestelį.
“
Kiekvienas
Illinois
vyras
ir
mentas.
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
šalyse.
į
Nota u* padėtį Silezijoje kal
True translation tiied with the post- moteris, kurie turi mokėti di
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
LINCOLN, Neb., liepos 29.—
master at Chicago, III., July 30, 1921 delius mokesčius ant savo ma
tina pačią Franciją, kad ji be
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
as require<l by the act of Oct 6, 1917
jokio pasitarimo su kitais tal
žų namelių, turi suprasti, kad Manoma, kad daug žnlonių žustum žiemą.
kininkais, tuo pirmu kartu at
mano reikalavimas iškelti aik vo laike pratrukime debesio,
sitolindama nuo ikitol veiku
štėn paslėptus bilionus dolerių kuris sunaikino visą miestelį
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
sios kooperavimo politikos, pa
šioje valstijoje neapmokesčiuo- Beulah, Wyo., pasak šiandie
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
siuntė Vokietijai liepos 16 d.
NEW YOBK, liepos 29. —
tų nuosavybių turtingų išsisu- gautų žinių. Atvykstantįs į ki
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus patus miestelius žmonės sako,
notą, atkreipiančią Vokietijos Am. Producers Export korpo
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
kad iš miestelio 100 gyventojų
valdžios domę į vis dar grą- racija paskelbė, kad Rusijos so
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiama
PINIGŲ KURSAS.
WASHINGTON, liepos 29.—
didžiuma prigėrėsinančią poziciją vokiečių gy vietų valdžia nupirko iš Nerw
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
Iš Chadron išsiųsta pagelbos
nimos kareivių Augšt. Silezijoj. Yorko ir centrai inių vakarų Pasak karo sekretoriaus Weeks
Vakar, liepos 29 d., užsienio pini
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
kaina, perkant jų ne mažiau kai n traukinis, gelbėti potvinio au
Nota apibudina visas aplin malūnų daugiau kaip 5,000 to laiško senatui, Aniieirkos sj>e- gų
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koką tik
kos Vokietijoje siekia 13,795 toma Amerikos pinigais šiaip:
kas.
kybes, kurios privedė prie da- nų miltų.
yra New Yorke ar Ohicagoje. Naujienos yra
l>artinės padėties ir užginčija
Pirmas si un tini s, apie 2,000 oficierius ir kareivius. Jų užlai
Anglijos 1 svaras ............... $3.57
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Nukapojo algas.
Austrijos 100 kronų ............... 12c
tam tvirtinimui, kad buk Ang tonų, išplauks iš čia nedėlioj kymas nuo gruodžio 18, 1919
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Belgijos 100 frankų ;.... ...... $7.38
lija pasistojo priež Franciją ir į Petrogradą
norvegų laivu iki balandžio 30, 1921 kainavo
Danijos 100 kronų ............ $15.10
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, het ir į vi
PARKERSBURG, W. Va.,
Finų 100 markių .................... $1.55
tuo stiprina Vokietijos pozici Storaker. Antras siuntinis bus $275,000,000, arba Vidutin išaki
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Francijos 100 frankų ............ $7.58 liepos 29.— Carter
po $966,000 į mėnesį. Laiškas
Oil
Co.,
pasiųstas sekamų mėnesį.
jąItalijos 100 lirų .................... $4.14
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Tai busią pirmas siuntinis į taipjau sako, kad ba'l. 30, 1921
Tapo pabrėžta,
kad sulig
Lietuvos 100 auksinų ............ $1.25 priklausanti Standard Oil Co.,
Skyrių.
lankti 100 markių .................. 5c paskelbė, kad ji nuo rugp. 1 d.
gautomis Londone žiniomis, jo Rusiją
tiesioginiai iŠ Jungt. Vokietija buvo skolinga Jungt.
Olandų 100 guldėnų ............ $30.75
savo
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
ki s pavojus negręsia Francuos Valstijų. Siuntinis bus vertės Valstijoms $240,000,000 už už
Norvegų 100 kronų ............ $12.88 nukapos algas visiems
Šveicarų 100 kronų ............ $16.40 darbininkams vidutiniškai 9#
1739 So. Halsted St,
Chicago, HL
kareiviams Silezijoj, kas dary $114,000. Už jį bus užmokėta laikymų Amerikos kareivių, 'su
švedų 100 kronų ................ $20.45(
lig mūšių paliaubos sąlygomis.
tų siuntimų Francijos pagelbi- auksu per Londoną.
Vokietijos 100 markių ........ $1.25 nuoš.

Naujas civilinis karas Chinijoje

Hardingas išleisiąs tai
kos proklamaciją.

Bostono rubsiuviy streikas. Naujas užpuolimas ant
socialistŲ kalbėtojos.

Gubernatorius Small
tyrinėsiąs kelius.

Anglija bara Franciją

f Rusai paliuosuosią amerikiečius

Naujas civilinis
karas Chinijoj.

Suokalbiai nuversti sovie
tu valdžią.

Rusijos liaudis nebenori
kraują lieti.

20,000 krito mūšiuose
Morokkoje.
Pasikėsinimas ant dar
bininkų vadovo.

Rusija paliuosuosianti
amerikiečius.

Nepritaria komunistams.

Nepaiso karo stovio.

Gelbės badaujančius.

Anglija naujoj notoj
bara Franciją.

Nušovė teisme.

Auksinai dar
neina brangyn

Gal daug žmonių žuvo.

Perka miltus Amerikoj. 13,795 amerikiečiai tebė
ra Vokietijoj.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Liepojiškiai lietuviai.

PANEVĖŽYS.

Mieste pradeda siausti dezinterija.
Buvusieji mokytojų semina
rijos rūmai, kur dabar yra ap
skrities ligoninė, atiduodami
mokytojų seminarijaiGrįžtant į Panevėžį daugeliui
tremtinių, labai opus 'darosi
butų klausimas. Naujų namų
niekas nestato, nors naujas
miesto planas patvirtintas.
(Elta).

Iš Vilniaus.
“Straž Kresowa” (Pakraščių
Sargyba) liepos 3 dieną sukvie
tė slaptų posėdį jos organizuo
tos Vilniaus krašto ‘‘Liaudies
Tarybos” ir tos Tarybos agen
tų valsčiuose. Per tą posėdį bu
vo nutarta:

viekalų, bet abęlnai literatūros
ir mokslo knygų.
Gal atsirastų daugiau kas iš
visuomenės, kas atsiųstų kny
gų, žurnalų (nors ir senų) pa
siskaitymui, i— tik, • žinotina,
laisvų raštų (ne klerikalų). Nes
pas mus labai sunku su knygo
mis. Del trukumo apsišvieti
mo. mes turim klaidžioti neži
nios nikuose; o kaip sunku
žmogui, pažinusiam: mokslo
svarbą kentėt tamsybėj, nesun
ku suprasti.
Knygas reikėtų siųsti šiuo ad
resu: Kazys Kokštis, Šiauliai,
Žydų g-vė 10; tai bus labiau
užtikrintas gavimas. Galima ir
tiesiog: Darbininkų Prof. Są
jungai, Šeduvos g. S. Šiauliai.
Geriausia siųsti mažus pake
lius (2, 3 knygas,) ir gerai už
klijuotus, nes paštuose dažnai
išima.— Sekretoris: K. Kokštis.

1) Protestuoti prieš Tautų
Iš Kauno.
Sąjungos sprendimą Vilniaus
kahisimu be vietos gyventojų
Klaipėdiškiai svečiai. Liepos
valios pareiškimo;
3 d- atvyko į Kauną 147 Klai
2) ginkluoti gyventojus Vil pėdos krašto lietuviai ūkinin
niaus, Švenčionių ir Trakų ap kai susipažinti su Lietuvos
skrityse, steigiant ‘‘kovos kuo tikiu. Pažymėtina, kad jiems
pas”;
rve išvažiuojant iš Klaipėdos vokie
čiai nudraskė vainikus, kuriais
3) susilaikyti ginklavus Volo- jie buvo savo vagonus apsikai
žino (Ašmens) ir Vileikos ap šę. Tauragėj, Mažeikiuos, Šiau
skričių gyventojus, nes ten jie liuose pasitiko vietos organizaci
nesą ištikimi. Ten sudaryti jų atstovai, kurie Įvelėjo iki
miliciją daugiausia iš paleidžia Kaunui. Kaune stoty pasitiko
mų Želigovskio armijos i>ozna- svečius gausi žmonių minia.
niečių, kurie dabar slapstosi Prasidėjo širdingas sveikininiamiškuose, supirkinėja kaimie sis. Kauniškių vardu sveikino
čių drapanas, o paskui ketina Aleksandras Žilinskis, pabrėž
įvairiais budais kenkti Lietuvių damas, kad jau nebetoli ta va
kariuomenei, jei ši ateitų į Vil landa, kada mes vieni į kitus
niaus kraštą. (Elta).
lankysimos ne kaip svečiai, bet
Krašto finansai. Anot “Unzer kaipo artimi bendradarbiai tė
Fraind”, Vilniaus krašto pas vynę bekurdami. Lygiai šlr-j
kutinio pusmečio deficitas sie dingai atsakinėjo klaipėdiškiai, i
kiąs milijardo lenkų markių. Iš stoties vksi nuėjo žiūrėti
(Elta). “Nemuno” bendrovės pabriko,
visi susirinko į Vytauto kalną,
Darbininkai Lietuvoj kur vietinės ūkininkų orgahizacijos kėlė svečiams ‘‘gaspado•
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trokšta knygų.

Šiaulių Miesto Darbininkų
Kaunas, VII—2 (Elta). Bir
Profesinės Sąjungos sekretorius
želio 30 d. atvyko į Kauną Ita
rašo Naujienoms:
lijos laikraštininkas Guiseppi
Nuoširdžiai tariam ačųi už Borghetti,, laikraščių II Messasiunčiamą
anums laikraštį gero ir “Iliustrazione Italiana”
“Naujienas”, kurį nuolat gau specialinis korespondentas. Jis
nam,
nors ir
neleguleriai. nori kai kuriam laikui čia pasi
Taipgi ačiū ir už atsiųstus te likti ir susipažinti su Lietuva.
atrališkus veikalus: 1) Pasken
dusia Varpas, 2) Pavydas, 3)
— Grįžo Kipras Petrauskas.
Audėjai, 1) Macbeth... Gal ir Liepos mėn. 5 d. grįžo iš Itali
toliau
neatsisakyti šį tą at jos Kipras Petrauskas ir A. So
siųsti. Siųskite ne vien scenos deika.

dFdelisS

PIKNIKAS

Parengtas Cicero Lietuvių Kooperacijos
su penkiais išlaimėjimais.
Nedėlioj, 31 d. Liepos-July 1921 m.
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL.
Pradžia 10 vai. ryte.
įžanga 30c

Lietuvos Balso bendradarbis
P. Klimka rašo:
Prieš karą Liepo j uje, kaip
pramonės mieste, gyveno gana
daug lietuvių darbininkų ir
amatninkų. Dirbo jie ten įvai
riose fabrikoso ir dirbtuvėseDaugiausia lietuvių buvo susi
spietę grlžkelių dirbtuvėse.
Didžiuma lietuvių tuo laiku
buvo labai sulenkėję ir su vie
šuoju gyvenimu neturėjo nieko
bendro. Tačiau tarpe tų nu
tautusių ir iškrikusių vis dėlto
nemaža buvo susipratusių ir su
sidėjusių draugijom Ligi karo
liepojiškiai lietuviai nebuvo at
silikę: jie laikė lietuvišką mo
kyklą, dažnai pramogos vaka
rų, vaidininkų, vakarą geguži
nes ir 1.1, v
Vakarų ir spektaklių Liepo
juje labai pasižymėjo Kazys
Levandauskis. Tas nenuilstan
tis dailės ir meno mėgėjas bu
vo visada uoliausias artistasvaidintojas ir režisierius.
Prasidėjus karui ir keliant iš
Liepoj aus gelžkcdių dirbtuvę
Gomelin, nemaža liopojiškių
lietuvių tenai pateko. Būdami
ištremti ir nežiūrint sunkių
gyvenimo aplinkybių, ir Gome
lyje liepojiškiai lietuviai nesė
dėjo sudėję rankas. Kol dar
nebuvo taip sunku gyventi, su
sidarė iš jų ncmhžas mišrus
koras, kurs giedodavo bažny
čioje per lietuviams laikomas
mišias. Be to, tas paits koristų
būrelis dažnai vaidindavo, kel
davo savybės vakarėliui, ruoš
davo ekskursijas ir 1.1. Tie va
karėliai ir gegužinės dalyviams
paprastai būdavo dykai, o jei
kartais prireikdavo lėšų, tai mu

*►------

sų tautiečiai mielu noru sitmesdavė reikalingo skatiko.
^ Vakarėlius bei pramogas pra
dėjo taisyti Gomelyje P- Ka
valiauskas, bet jais daugiausia
rūpinosi ir baigė K. Levandaus
kis, kurs ir čia buvo koro ve
dėjas, scenos režisierius ir vai
dintojas.
Sugriuvus caro valdžiai pra
džioje 1917 m., Gomelio darbi
ninkai, kaip ir kitur Rusijoje,
išanksto ruošėsi, sulaukę pilnos
liuosybės, iškilmingai apvaikš
čioti savo pirmosios gegužes
šventę. Jie dirbos visokias vė
liavas bei plakatus, taigi ir Go
melio lietuviai, įsudeję savo tar
pe virš 500 rublių, įsitaisė la
bai puikią didelę šilko tautinę
vėliavą, su nuimamais (bliz
gančiomis raidėmis) parašais:
iš vienos pusės lietuviškai “Te
gyvuoja laisva (Lietuva”, iš ant
ros — rusiškai: “Da zdrastvujet svobodnaja Bosija”. Su ta
vėliva lietuviai dalyvavo pirmo
sios gegužes iškilmfmgoje de
monstracijoje pasveikinti Go
melio miesto Tarybų pirminin
ko, įžymiausio socialdemokra
to vado P. Sevruko. O einant
lietuviams su savo vėliava
miesto galvenas per demost ra
ciją iš uninioLs buvo girdėti
šauksmiai: “Tegyvuoja laisva
IJetuva, tegyvuoja lietuviai!”
Gomelio lietuviams ta diena bu
vo trėmimo laikui linksmiausia
gyvenimk) valanda.
Pažadėtąją revoliucijos pra
džioje laisvę ir gerovę musų
tremtiniams, deja, neteko pa
sinaudoti. Praslinkus keliems
mėnesiams bendrais šalies pa
dėjimas kaskart vis ėjo blogyn,
ir ilgainiui tremtinių buitis ta
po nebepakenčįąmia. Beveik vi-

• •*' -

"

■»"

» -'

'' ♦ «»>•»' ; '

1

! • įHiMr *•

____

- |«

Subata, Liepos 30 d., 1921

...........

gį Gomelio lietuviai buvo pasi kis, J. Jonukas, A ir J. Adarįžę grįžti į Jdetuvą, tik deja, monys, J. Jakaitis, O. Jakaitydaugeliui iš jų nebebuvo lemia tė, Pulkauninkas, Žuromskis ir
i
pamatyti savo gimtoji šalelė! kiti.
Jie nebepakėlė sunkaus vargo,
Laimingieji liepojiškiai lietu
persisikyrė su šiuo nelaimingu, viai, likę lig šiol gyvi, iš Go
pilnu pikčiausio keršto pefcauliu melio jau beveik visi sugrįžo
ir dabar . ramiai sau ilsis pri Lietuvon. Vietoje lupasi liko
slėgti, pilkosios Gudų žemelės, tik patys nerangieji ir tokie, ku
Gomelio kapiniuose! Mirė šie rių neišleidžia Sovietų valdžia,
žmonės: K. Lipkus, A. Navad- kaip specialistų. Kurie sugrįžo,
ničonis, J. Apuokas, B. Alki- apsigyveno Kaune, kiti šiaumavičius, J. Blažys, P. JazauL*- liuose ir kitur.

DRAUGIJOS LIETUVOS ŪKININKAS

Nedelioje,

Liepos=July, 31, ’21
NATIONAL GROVE DARŽE
Riverside, III.

Pradžia 10 vai. ryto.
Tikietas 35c. ypatai.

Visiems nariams
AMALGAMATED CLOTHING WORKERS
OF AMERICA.
GALUTINAS

Pikniko Paskelbimas
Antras metinis “Basket” Piknikas ir išvažiavimas, parengtas Chicago
Joint Board Amalgamated Clothing Workers of Amerika.
Atsibus
NEDĖLIOJ, LIEPOS-JULY 31 d., 1921 m.
PALOS PARK, ILL.
Traukiniai išeis nuo Polk St. stoties, Polk ir Dearborn Streets,
Chicagos laiku, sekamose valandose:
9:00 v. ryte 11 :Q0 v. ryto
9:15 v. ryte 11:15 v. ryte
9:30 v. ryte 11:30 v. ryte
10:00 v. ryte 12:00 pietų
Pribukit taip anksti, kaip galima, o turėsite puikią dieną.
Viskas bus daroma, kad padarius šiuo dalykus kuo pasekmingiausiais.
Kiekvienas apsilankęs šiame piknike, tikrai jaus linksmą laiką.
s Bus muzika, šokiai, base-ball, lenktynės ir visoki žaislai.
Daugelis naudingų dovanų bus išdalyta šiame piknike.
Turime parūpinę 12,000 žmonių, todėl norime kad ir tamista
būtumėt tarpe jų.
Nelauk paskutinės minutos — pasirūpink tikietą nuo šapos chairmano ir duokite komitetui progą suteikime tau geriausio kaip ga
lint patarnavimo.
Jei negausi tikieto nuo šapos chairmano, galėsi gaut pirk gele
žinkelio stotyj. Turi turėt tikietą pirmiau, nei sėsi į traukinį.
GENERALIS SEKRETORIUS JOSEPH SCHLOSSBERG, bus
Chicagoj ir dalyvaus musų išvažiavime. Schlossberg turės svarbų
mums pranešimą.
Atminkite, ši yra tavo organizacija, tavo piknikas ir mes norime,
kad tamista dalyvautumėt.
Šis piknikas parengta ne pelnui, bet tamistai.
Draugiškai,
PIKNIKO KOMITETAS, CHICAGO JOINT BOARD A. C. W. of A.

P. S. Laikykite šį pagarsinimą, kaipo laiko užrašą.

Dr-ja Lietuvos Ūkininkas.

Buvo A. Petratis ir S. L. FabionM

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt

NOTARU ŪSAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kaaip. Halsted M.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
▼akt Vtar. Kst. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietą.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidų rudes tyji
ASSOCIATION BLDO.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą
Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hydo Pa^ 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 124
Tel. Central 6390
Vak.1 812 W. 88rd St„ Chicaga
Tel. Y arda 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St, kertė Leavitt SL
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 it Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.
...

b—...................................

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

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas

Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

Įvairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

J. P. WAITCHES

LAWYBB Lietuvys Advokatas

Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053

10 METŲ ŠITAM BIZNY

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
Nedelioj, Rugpiučio=Aug. 7, 1921
Gardners Grove Darže
123 St. ir Michigan Avenuė, Roseland, III.
.
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M. J. KIRAS
VU.

3331 SOUTH
HALSTED ST.

Phone Yards 6894

PINIGŲ

SIUNTIMAS,

PASPORTAI, 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. Panedėliais, Seredomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Nedėliomis iki 2 valandai po pietų.
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

t.

Drg. Uktveris.
Prisirengę
]3eto
]Iš
Geresniems
Anksto
Dalyvauti
1 Juokdariams
Metiniame
žaismėse
Naujienų
Bus
Piknike.
Duodamos
Rengėjai
Dovanos.
Tikrina,
' i Dovanų
Kad
’
Yra
Devyniolika.
Visi
Atsilankę
Užtat
Bus
Visi
Kalbėtojas
Maloniai
Naujieniečįai
Drg. Grigaitis
Ir
Ir
Draugiškai
Ir galų-gale
Naujienietės:
žaislai.
Priimti.
Dideli
Tie žaislai
Iki
Maži
Bus
Pasimatymo
Seni
Naujienų
Nepaprasti,
Ir
Piknike.
Nes
Jauni,
Vadovaus
Bukit

šįmetinis
Naujienų
Piknikas
Bus
Įvairiausias
Ir Puikiausias,
Nes
t
šiame
Piknike
Jau
Pasižadėjo
Dalyvauti
Trįs Chorai

i

>

Fablonas ir Mickiewicz
vedėjai

Tel. Randolph 2898

f

Piknikas

European American Bureau

Tel. Haymarket 3669

>I t
•j 4

Kviečiam visus ir visas į šį pikniką. Pasižymėjusioms ypatoms
žaidimuose bus duodamos dovanos. Bus įvairių žaidimų, kaip tai:
Vyrams virvę traukti — alaus baksas; Moterims nešti kiaušinį —
saldainių baksas; Trijų kojų lenktynės — cigarų baksas.
Kviečia KOMITETAS.

1

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40c

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

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir
lietuviški naujausi
rekordai.

4537 S. Ashland
Avė.,
Chicago, III.

Waukegano
Lietuviai— j
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.
■M*}Mit.,
t. »*■; ►.< n n w r: r: le r: ■ n; k r fc m ». *.■
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Temykite ir Pasinadokite

HART, MICHIGAN.

LAIVAKORTES I LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
I 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 goriausia issipirkite
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, tąi pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, 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 į skyrius

Lith. Sales Corp.

Lithuanian Sales Corp.,

300 Savoy Theatre Bldg.

3313 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

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. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:(V) po pietų.

GRIGAS
KUNASAUSKAS
TIESOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIŲ
LINIJŲ
Agentūra Uždėta
1910 M.

Laivakortes

į

Lietuvą

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

G.
KUNASAUSKAS
179 East 3rd Street
„
New York, N. Y.
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

Apsauga Padėtiems Pinigams.
SECUR1TY BANK
namnmMMBB of chicago mmamaMaMBa
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
HUSSiA
h'V.RKI.S

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

Šitas $200.00 gramafonas bus
dėlto kad Lietuvių Rakandų Krautuvės (The Peoples Furniture
Co.) visuomet parduoda piginus, štai galėsite patys persitikrinti:
Šitas labai dailaus modelio gramafonas, yra padarytas iš aržuolo
arba Raudon-medžio; Kabinetas yra 50 colių augštumo ir 24 co
lių platumo, labai dailiai paleruotas. Motoras turi dubeltavą springsą ir pilnai gvarantuotas. Reproduceris yra apgriažemas su ku
riuo galima grąjinti visokius rekordus, ir balsų, išduoda kibai gar
sų ir aiškų. Musų kaina yra $200.00, parduosime už tamistų pa
siulijimą. Tokiu budu, pradedant šią Subatą, Liepos 30tą dieną, ir
baigiant Subatoje 6tą dieną Rugpjučio-August. Kuri ypata ateis
j musų sau artym-esnę krautuvę ir apžiūrėjęs mašiną galės duoti
savo pasiulijimą nors ir $10.00, o jei niekas daugiaus nepasiūlys,
tai pilną tiesą turės paimti šį $200.00 gramafoną už $10.00.

Kampas 47th St.

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

IS RUSUOS
Persiko!? nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 S'o. Halsted St.

1930*32 So. Halsted St

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

Tel. Boulevard 6487
,
■

k

tlurnilure. Rūgs. Stovės, Sewing Machines,
Taikinį Machines, Pianos, 6tc.

4201-03 Archer Avė

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH
Gyd&ii be gyduolių ir be operacijų

Gerai liet utį* ams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chronlikas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray it kitokiu?
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: CanaJ
8110 arba 857
Tslephonaii
Naktimis: Drezel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak. |

OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė.,

Į

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare Į
Telefonas: Boulevard 9397
I

731 W. 18-ta gatvė

Specialistas džiovos

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Speciaiumas: Moterų ligos ir Chirurgij
1145 MILVVAUKEE AVĖ.

CHICAGO

—:

Tel. Boulevard 2160

Pašauk National Headąuarters, 5886 Randolph,
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 afba pašaukit Distriet Sales Manager,

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

Stanley Ruhey,
4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965. •

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

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie

Klauskit apie tai!

Square Bldg.
139 N. Clark St.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir
GERKLĖS EXPERTAS.
Modemiškiausi įrengirnai ligų pažinimo
\ ir gydymo. 23 metai prie State St.
ŽVAIRAS AKIS
ATITAISAU.
savo, speciale metoda; virš 3,000 išgydyta. Daugelis ant

SBgRJMSl
W||LCT

se. Reikalauk knygelės.

DR. F. O. CARTER, M. D.
120 S. State St.
J

Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Generalla

Moterišką, Vyriškų ir
Vaiką Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. i
, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo
d 8:80- vat
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pi«v
Telefonas Drezel 2880
...... ———„j

Žengk prie telefono

Vai.: 9 iki 6. Ned.: 10 iki 12.
■ ■■
m....

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

2 iki 8 vakare

AR NORI NAMO?

New Yorik. — Tipografinė
Ne ryto
Unija lQo 6 padarė sutartį su THE HOME BUILDERS
laikraščių leidėjų asosiacij'a.
ASSOCIATION
Sulig ta sutartim, darbo va
National Headąuarters,
landos ir mokestis pasilieka po
Rand. 5886,
senovei. Vienok sutartyj yra Rooms 17Ų9-12 City Hali

Pagal sutartį, dienomis dar
bininkams mokama $55 už 45
valandų darbo savaitę, po pie
tiniams darbini nikams $58, o
naktiniams $61. Sutartis bai
giasi birželio 30 d., 1922 m. Ji
paliečia 2,300 spaustuvių dar
bininkų.

4649 S. Ashland Avė.

ties

bučių arba/ garadžių.
Liepos 21 d. čia lankėsi J. ■ Taupyk pats savo pinigus
nurodymu
Stungis, Lietuviškos Ameriko pasinaudojant
niškos Bubu Išdirbinio Bendro patarnąvimu, perkant spė
vės sekretorius. Kadangi Bock- ką ir auginant organizaciją
forde randas tos bendrovės 22 Namų Budavojimo Draugi
. .
dalininkai, ir kapitalo yra su ją
Niekados nebuvo pirmiau
kelta apie $6000.00, tai J. Stun
gis, kaipo Centro sekretorius, žmonėms siūloma panašus
matė reikalo atvykti iš Chica- patarnavimas įsigijime ar
gos ir duoti dalininkams ra ba nusipirkime materijolo ir
portų apie bendrovės stovį ir pasibudavojimo sau namo.

subatomis nebebus mokaima
viršlaikio. Pirma buvo inokama viršlaiko už tris ir z pusę
valandų, tai yra už popietinį
darbu. Viršlai'ks bus mokama
lik už tas valandas, kurios bus
anldėtos po atidirbimo 8 va-

Akių Specialistas

Kurios ypatos laimės šį gramafoną už savo pasiulijimą, jų
vardai ir antrašai bus paskelbti šiame laikraštyje sekančiame ap
garsinime, Lietuvių Rakandų Krautuvės.

ROCKFORD, ILI

aplamai visų jos veikimų. Su
sirinkimas buvo P. Kutros sve
tainėje. Iš raporto paaiškėjo,
kad bendrovė puikiai progre
suoja ne tik kėlime kapitalo,
bet jau Kaune, Vilniaus gatvėj,
turį įsteigus rūbų siuvimo įstai
ga, kurioje dirba su virš 50
darbininkų. O Tauragėje, prie
Juros upės, ruošiamos steigti
verpimo ir audimo dirbtuves.
Atrodo, kad kalbamųjų bendro
vę laukia gera ateitis. Ta bend
rovė pirm line ryžosi steigti
Lietuvoje rūbų gaminimo fab
rikų, o juk Lietuvos žmonėms
rūbų labai reikia. Jei dalykai
seksis, — o jie be abejo, seksis
gerai, tat dalininkai turės gra
žaus pelno- O rūbams gamin
ti medžiagos randas pakanka
mai Lietuvoje. Suprasdami ta
tai rookfordiečiai sukruto pa
kelti šėrų skaičių, tikėdamies
turėti iš to gerų dividendų.

DR. A. R. BLUMENTHAL

parduotas už tamstų pasiulijimą,

Bungalovvs, dviejų flatų,

Pašovė banditą.

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Aven
CHICAGO, ILL.

Pirmutinį spektaklį Michigano ūkininkai turėjo praeitą su
bata. Buvo suvaidinta “Dėdė
atvažiavo”. Po teatrui žmonės
pašoko iki vėlai. Ant rytojaus
(nedėlioj) pradėjo rinktis sve
čiai apie 10 valandų ryto ant
Mockaus l’armos. Suvažiavę
gražiai linksminosi ištisų die
nų, šokdami, žaizdami visokius
žaislus ir dainas dainuodami.
Svečių buvo iš Chicagos: J.
Bieusas, 1). Keturakis, šniukienė su dukterim ir sumini;
Gudaitienė su dviem sunais; Jasuliavičiene su dukteria ir Sllnum; J. ir F. Bcmeikiai; Doveikis, J. Martynailis, W. Ma
cijauskas, Mozerienė su sunum, Jablonskienė su 3 sunais;
P. Balčiūnas, P. Masokas, Ona
J. Minglailė, M. Dunduliene, A.
Grušaitė, A. ir J. Žalai. Iš Grand
Bapids: A. J. Bernotą, M- Stephen, G. Makauskas, A. Augustaitis. M. Snriečkus, J. Judeika,
M. Buseckas, A. Bagdonas, F.
Greičaitis. Iš Bucine, Wis.: J.
Blabas, L. Gečius, A. Uritolis.
Iš Brocktono, Mass.: P. Jakavonis, V. Ambrozaitis. Iš Cincinnali, Ohio: M. Statienė ir F.
Gladkeviečienė. Deklamavo G.
Orenčiukė, S. simkiute, T. Matuliute, V. Čėsniirtė. Dviese dai
navo Smukučiai. Pietus iškėlė
su keptais paukščiais, pyragais
ir trūktais pp. W. Giraitienė ir
A. Orentienė. Am. Ūkininkas

A.SHUSHO
AKUSERKA

Peter Hogapian, banditas,
Kontraktorius ir
kuris mėgino apiplėšti Peter’io
budavotojas.
krautuvę, 3706 N. MikVaukee
Budavojame ir taisome.
gatvės, tapo mjirtinai pašautas. 1401 W. 47th St. Chicago

kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
Chicago

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą*
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8308 So. Morgas Street,
Chicago, IR

L ... ---------------------- ....
Tel, Austin 737

DR. MARTA
Z 3WIATT—SASS.
Kątik .ugrjio Ii Californijoa Ir
tęs savo praktikavimų po No.

vii

5208 W. Harrisoa St
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare iiskiriant nedtldienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandoi: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
fliet. 6 iki 9 vakare.
iomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St,

JjTel.i Yards 6666
Boulevard 8448

S DR. V. A. ŠIMKUS
lietuvis gydytojas, Chirurgas
AkuHras
3208 So. Halsted Stn Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis KL-12 ryto.

Telefonas Pullman 866

DR. P. P. ZALLYS
Liet avys Dentistas
10801 So. Michigan Av„ Roseiaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 8o. Halsted SU Chicago, UI.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
* Phone Canal 257
Tel. PuUitmb 842

DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chlrargae j
10900 Michigan Ave^ Roselande. i
VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:81
iki 8:80 vak.
V.
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Iš Rygos pranešama, kad
NAUJIENOS
Rusijos sovietų centras nu
The Lithuanian Daily News taręs išpildyti Amerikos
l'Allr si.opt Suml-tv >»v
ttua Lithuanlan News Pab. Co., lac. valdžios reikalavimą, kad
butų paleisti iš kalėjimo vi
Kdltar P. Grigaiti*
si Amerikos piliečiai. Šitą
1739 SO. HALSTED ST., reikalavimą Amerikos val
CHICAGO, ILLINOIS.
džia pastatė, kaipo sąlygą,
Telephone Roosevelt 8500
be kurios išpildymo ji nega
linti pradėt šelpt badaujan
Subscription Katėsi
38.00 per year iu Cauada.
37.00 per year outaide of Chicago. čius Rusijos žmones. Kraš
$8.00 per year h Chicage.
tutiniai bolševikų elementai
8c per copy.

Subata, Liepos 30 d., 1921

v

1,

je, 600,000 Aulsralijoje, 250,O Amsterdamo unijų inter
000 Lenkijoje. Kitose šaly nacionalas turi apie 27 milionų®
se Raudonasis Profesinių Sąj narių.
jungų Internacionalas taipgi
priskaito daugelį tuksiančių MOKĖS DVARININKAMS Už
šalininkų.”
ŽEMĘ.

Užtenka pažvelgti į keletą
augščiau paduotųjų skaitlinių,
kad įsitikinus, jogei tas bolše
vikų pasigyrimas yra grynas
“bluffa’as”.
“Rosta” sako, kad Rusijos
komunistinė® darbininkų unijos
turinčius šešis ir pusę mftlionų
stojo
už
tai,
kad
tas
reika

narių. Tuo-gi tarpu yra ži
Entered as Second Cla&a Matter
March 17th, 1914, et the Port Office lavimas Butų atmestas.
noma, kad Rusijos industrija
of Chicago, IU., undar the act of
yra beveik visai suirus; darbi
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
Europos socialistai ren ninkai išbėgioję iš miestų į so
nedėldienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, giasi pasidarbuot, kad su džius. Pereitais mietais Rusijos
IU. — Telefonas! Roosevelt 8500.
bolševikų spauda rašė, kad Ru
šelpus badaujančią Rusiją. sijos
industrijoje kažin ar dir
Pirmutiniai atsiliepė j rusų ba vienas milionas darbininkų.
V is įsakomoji Kaina;
Chicagoje — paita;
atsišaukimą, prašantį pa Prie tokių sąlygų kalbėt apie
Metams........ ..................
... . >8.00
Pusei mete
r
t 4.50 galbos, Austrijos socialde pusseptinto miliono narių dar
Trims minėdami2.25
Jų pavyzdžiu bininkų unijose Rusijoje yra
Dviem minėdama
t , , - - 1.75 mokratai.
Vienam minėsiu!
, ,
1.D0
pasekė
ir
Vokietijos absurdas. Tik įsigalvokite: net
tokioje Amerikoje, kur gyvuo
Chicagoje — per neiiotejMI
socialistų
partijos.
Vo

Viena kopija
. ,
__ 08
ja milžiniška industrija, var
Savaitei_________________ ,
18 kietijoje iki šiol
paprastai
giai randasi 10 milionų organi
Minėsiu!........... .
, .
, 75
būdavo taip, kad jeigu ką zuotų į unijas darbininkų.
Suvienytose Valstijose ae Ghicagoj,
paltui
sumano daryt socialdemo Apie Vokietijų “Rosta” rašo,
Metams----- . - - - - ~ . $7.00
kad komunistinės unijos tenai
Pusei meti
4.00 kratai, tai komunistai daro
melionų
Trims mėnesiams .. .
2.00 priešingai, ant keršto jiems. turinčios du ir pusę
Dviem mėnesiams
1.50
narių. Tai yra aiškus melas.
Vienam minėsiu!
. - .75 Bet šį kartą ir komunistai
Mes gauname nepriklausomųjų
Lietuvon ir kitur uisisniuoeei
pritaria
Rusijos
šelpimo
socialdemokratų
dienraštį
(Atpiginta).
Metams....................
$8.00 kampanijai.
“Freiheit”, kur plačiai aprašo
Pusei metų
4.50
ma kova, kuri eina darbininkų
Trims mėnesiams ..... 2.25
Pinigus reikia siųsti palte Money
Tautų Sąjunga jokiu bu unijose tarpe socialistų ir ko
Orderiu, kartu su užsakyme.
du neįstengia išrišti Augš- munistų, ir iš tų žinių matyt,
.irnse ■»*.
nėra nė vieno® stambios
tosios Silezijos klausimą, kad
unijos Vokietijoje, kurioje “tre
Už tai, kad p. Elijošius
kadangi vienas josios narys, čiojo internacionalo” Šalininkai
nupeikė kun. Bučį, tai ChiFrancija, yra užsispyręs butų paėmę viršų.
cagos klioštoriaus organas
remti imperialistinius lenkų Bet kiekvienam) amerikiečiui,
grūmoja katalikų boikotu
troškimus. Kokia tad gali kuris skaito laikraščius, bus ge
Universal State bankui, ku
riausia spręst į apie “Rostos”
būt nauda iš tokios Tautų skaitlinių
“teisingumų” pagal
rio prezidentu yra p. Elijo
Sąjungos?
tų “žinių”, kurių ji paduoda
šius.
Faktinai jisai jau
apie Ameriką. Čia, girdi ko
kursto prie boikoto, saky
munistinėse unijose randasi
damas:
500,000 narių (pusė miliono)!
Kur yra tos Maskvos interna
“Katalikai įžeisti p. Elicionalo unijos? Prie Maskvos
jošiaus užsipuldinėjimais
prisidėjo (arba žada prisidėti) I
ant kun. Bučio ir kitų KITAS MUILO BURBULAS. I Iaywood’o
vadovaujamoji
kunigų yra verčiami ša
“aidoblistų” dalis, bet “aidob
Anądien
mes
parodėme,
kad
listų” Amerikoje šiandie var
lintis nuo tokios įstaigos
tose
“
48
šalyse
”
,
kurių
delega

prisilaikant principo, nors tai dalyvavo komunistų inter giai yra išviso dvejetas dešim
ir labai norėtų ją remti.” nacionalo kongrese, kon^unistų čių tūkstančių. O apie kitokias
komunistų internacionalui pri
Pagal “Draugo” suprati partijos daugiausia yni visai klausančias unijas Amerikoje,
menkos grupės, neturinčios be- turinčias bent Įtiek didesnį
mą tuo budu, katalikų viek
jokios įtakos masiniame
“principas” yra kovot su darbininkų judėjime. Dabar skaičių narių, apskritai negir
savo partijos priešais kerš turime progos įvertinti Mask dėt.Nėra abejonės taip pat, jo
tu.
vos unijų internacionalo “ga gei “Rosta” meluoja ir apie
lybę”.
Ispaniją. Nesenai šioje vietoje
Skaitlines
apie
šitų
komunis

buvo pranešta, kad stambiau
Lenkų socialistų partijoj
tų organizacijų teikia oficialis sios profesines sąjungos Ispa
ima viršų radikalesnieji ele bolševikų buletinas, <“Rostaatmetė sumanymą dėtis
mentai. šiomis dienomis Wien.” Jisai giriasi, kad “Rau nijoje
prie Maskvos internacionalo.
jos suvažiavimas Lodziuje donasis Profesinių Sąjungų In Taigi 800,(MM) narių Ispanijos
nutarė pasitraukti iš antro ternacionalas” turįs net 16,400,- komunistinėse unijose yra fik
.
jo internacionalu ir užmegst 000 narių, kurie šitaip dalinasi cija (įsivaiždinimas).
tarpe atskirų valstybių:
Tikras Maskvos unijų inter
ryšius su revoliucinėmis so
“6,500,000 Rusijoje, 2,500,- nacionalo narių skaičius vei
cialistų partijomis kitose
kiausia yra tris arba keturis
šalyse. Gal jie užims žmo 000 Vokietijoje, 3,000,000 Ita kartus
mažesnis, negu paduoda
lijoje, 500,000 Frandijoje,
niškesnę poziciją ir Vil 500,000 Anglijoje, 500,000 bolševikų buletinas. Jisai var
niaus klausimu.
Amerikoje, 8(M>.(XX) Ispanijo giai siekia 5 milionų.

Kauno “Lietuva” liepos 9 d.
rašo apie tų Steigiamojo Seimo
posėdį, kuriame buvo balsuoja
ma klausimas, ar mokėt dva
rininkams už nusavinamąją
žemy, ar ne. Sako:

mokant grynais pinigais ne
vėliau kaip per 1 metus nuo
nusavinimo dienos ir kai
nuojant nusavinambjo meto
rinkos kainomis”.
Taigi, ačiū klerikalam®, Lie
tuvos Steigiamasis Seimas nu
tarė užmokėti dvarininkams už
nusavinamąsias žemes. Kleri
kalai nuolat giriasi, kad jie esą
“darbo žmonių draugai”, o čia
aiškiai pasirodo, kad jie yra
drangai dvarponių. Kažin ar
ir Kristus taip uoliai, kaip Lie
tuvos krikščionys demokratai,
rūpinosi ponų gerove?
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Iš mokslo srities
KOŠT. AUGUST:

Skystas Oras.
(Tęsinys)

reikia paminėti tas faktas, kad
žuvys ir po kelių dienų užšal
Nors skystus oras yra nepa- dymo atgyja. Tatai prirodė
vojinghs, vienok kada jis su vienas Maskvos universiteto
maišoma su kokiu nors kitu profesorius. Atskiri kimo au
daiktu
taukuota medvilne— diniai gali išgyventi užšaldyta

“Paaiškėjo, kad Seimo šiuo
(ai jis virsta savo rųšies dina me stovyj po daug šimtmečių.
klausiniu griežtas skirtumas:
mitu. Trippler iš New Yorko Juk da visai nesenai Sibiro le
kairioji puse — soc. liaud. ir
padare tokį bandymą. Jis iš duose buvo randama atskiros
valst. sąj. su s. d. (t. y. social
mirkytą skystame ore medvil momonto dalys.
demokratų) frakcija nepripa
nę įdėjo į mažą metalinį indą,
žįsta atlyginimo, turėdami
Tuo faktu pradėjo naudotis
pastarąjį įdėjo į didesnį indą.
ir chirurgai. Jie užšaldo žmo
galvoj žemės nacionalizaciją
[Iš Fedcruotosios Presos]
Kuomet medvilnė liko užtlegta,
(? “N.” Red.). Tuo tarpu de Amerikos aliejaus interesai ir
tai pasigirdo didžiausi eksplio- gaus kūno audinius ir kada pei
šinioji pusė yra griežtai už
Meksikos intervencionistai lei zija. Mažesnysis indas liko su kia įskiepyti koks-nors aiidiatlyginimą, pripažydami nuo
džia paskalų, kad Meksika ran plėšytas į skeveldras, o dides nis gyvam žmogui, jie panau
savybės principą. Šiais klau
doja užšaldytus audinius. Toj
dasi ant revoliucijos ugniakal- niame inde buvo padaryta ne
simėlis abi pusės jokiu budu
maža skylė. Del los priežasties srityj nemaža tyrinėjimų ,yra
nio.
Ir
tai
tokios
revoliucijos,
nesusitaria.
vokiečiai pradėjo naudoti skys padaręs Carrel iš New Yoiko.
kuri
sunaikins
viską,
o
tuo
pa

“Raišuojant soc. liaud .ir
Carrel yra franeuzas, bei dirba
tą orą anglių kasyklose.
čiu
ir
Amerikos
aliejaus
magna

valstiečių sąj. siūlymas at
Skystame ore ne kartą buvo Rockefellerio Institute.
tų
biznį.
Tečiau
inŽinieris
Edmestas ir Seimo daugumos
Matome, kiek daug įdomių
užšaldyta augmenų sėklos ir to
ward
D.
Trowbridge,
kuris
nese

priimama šie redakcijos pa
kiame stovyje išlaikyta net po dalykų galima padaryti su oruragrafai, liečiantieji žemės at nai sugrįžo iš tos respublikos, kelius mėnesius.
Atšaldytos Mes iš visų pusių esame ap
užgina tuos skleidižiamus gan
lyginimo klausimą:
sėklos pasirodė esančios svei siausti oru ir, taip sakant, nedus.
Trovvbridge
gerai
pažįsta
“1-asis pa r. “visos žomįės
kos ir sudygoA Porfesorius pastebiame jo. Mes juk sako
reformai reikalingos žemės, Meksiką, nes išgyveno ten daug McKendrick užšaldė mėsą, pie me — kas paprasta, tas neįdo
šio įstatymo tam tikrais pa metų. Jis ne tik gyveno ten, bet ną, etc., ir išlaikė tokiame sto mu. Vienok, tikrenybėj kitaip
ragrafais i manuos iš priva ir domėjosi tos šalies žmonė vyje kelioliką dienų. Kada tie yra. Ir paprasčiausias dalykas
tinių savininkų, privalomai mis ir jųjų politika. Jis yra au dalykai liko atšaldyti ir palai pasidaro labai įdomus, kuomet
išperkamos kainomis, 1910— torius knygos Mexico To-day kyti porą dienų šilumoj, tai mes pradedame tyrinėti jį.
1914 mėtų vidutinėmis ata and Tomorrow. Trowbridge’o pasirodė, kad jie jau buvo su
Da nelabai senai pasisekė su
nuomonę
patvirtina
ir
James
G.
tinkamomis ir kainuojamoms
gedę. Vadinasi, šaltis nesunai tirštinti orą į skystimą, o žiū
McDonald,
Foreign
Policy
Assoatsižiūrint į tų metų mokes
kino bakterijų.
Užšaldytame rėkite, kaip plačiai jis pradėta
ciation
komiteto
pirmininkas.
nių mokėjimo didumą sulig
ir chirurgijoj ir pra
stovyje žemesnės rųšies gyviai naudoti
Trombridge
sako,
kad
Obregožemės rusinus, taip pat į da
yra nė mirę, ne gyvi. Visi gy monėj. Jeigu ne mes, tai jau
bartinę ūkio bei ūkini reika no reformų programas šioj šalyj vybės ženklai pranyksta. Vie nesnė gentkartė sulauks tų lai
lingų trobesių padėtį ir dir skaitytųsi paprasčiausiu ir natu- nok, kuomet temperatūra paky kų, kuomet skysto oro pagel
bimo padėtį, skaitant vieną ralingiausiu dalyku. Jis sako, la, gyviai vėl atgyja.
iai bus daroma tai, apie ką mes
rusų rublį lygiu dviem oslo kad Meksikos įstatymų leidėjai
Suprantama, sudėtesni gyvū dabar tik svajojame.
esą
nepalyginti
daugiau
konser

arba vokiečių nuarkėm.
(Pabaiga)
nai nebeatgauna gyvybės. Bet
“Pastaba I. Nusavinamieji vatyvus, negu jie buvo trys me
žemės plotai vertinami tik su tai atgal.
Programan įeina pagerinimas normalių gyvenimo aplinkybių.
lig jų tinkamumĮu žemes
Jis ypač pabrėžia apverktinas
ūkini ir dėl to vandeny®, ke Meksikos peonų klasės padėtį, visų žmonių padėties ir suteiki Nedarbas ir blogos gyvenimo są
liai, pelkės, durpynės, iš kel 'kurioj jai iki šiol teko gyventi. mas jiems daugiau progų mok lygos daro žmones kairesniais,
mynų neišvalyti skynimai, “Revoliucijos metu”, jis pareiš slo įsigijimui. Bandoma sukur negu jie iš tikrųjų yra.”
skrajojamieji smiltynai ir kė, “nuolat buvo reikalaujama, ti mažažemių klasę, kad tuo bu Amerikos reakcionieriai įtaria
kitokios žemes ūkini netin kad kas nors butų daroma tos du pašalinus dvarininkus, kurie De la Iluertą, kuris laikinai ėjo
kamos žemės visai neįkai padėties pagerinimui.
Amat- iki šiol laike tiesiog vergijoj prezidento pareigas ir Gailės,
nuojamos.
karo minTsterį, “bolševizmu”.
ninkai ,pagalios, šio-to laimėjo.” ūkio darbininkus.
“Privedimas viso to gyveni- Bet pasak McDonald, tai esąs
Jo nusakymu, Meksikos dar
“Taip pat neįkainuojama
reakcionierių
trikir neduodama jokio atlygini bininkų judėjimas dėl nuolati man užims nemažai laiko”, sako prastas
mo a) už miškus, b) už že nės suirutės pradedant nuo 1914 inžinierius. “Ir tai bus atsiekta sas — daryti iš nepatinkamų
mes, kurios buvo atimtos iš m. iki 1917 m. pasidarė gan ra ne tiek įstatymų keliu, kiek žmo žmonių baidykles.
ūkininkų ir priskirtos dva dikalus ir įgijo nemaža kraštu nių apš vieta.
De la H nerta ir Gailės yra la
“Iš viso, kas man teko matyti bai pažangus žmonės. Jie ypač
rams po 1861 m- ir c) už tą tinio elemento. Valdžia tuo lai
žemės % iinainja iš visų dva ku buvo labai nepastovi ir dar Meksikoj, aš galiu tikrai pasa yra susirūpinę darbininkų rei
rininkų kariškių reikalams, bininkų spėka žymiai padidėjo. kyti, kad Meksikos žmonės ban kalais. Jie stoja už nacionali
einant įstatymo ‘Kariškiams' Vienok visa kaip tai buvo neor do išspręsti savo klausimus tei zavimą kai-kurių industrijų, bet
žeme aprūpinti’ § 4 punktu 1 ganizuota, nesimatė darbininkų singu budu”.
visai ne bolševikų prasmėj. Tos
‘b’.
Iš kitos pusės, McDonald tai priežasties delei Amerikos
veikime vienybės.”
Kai-kurios radikallnio judėji griežtai užgina skleidžiamus pa kapitalistai ir leidžia visokių
“Pastaba II.
Didžiausia
nusavinamiems ir šiuo § kai- mo doktrinos yra geros, sako skalas, buk Meksikos radikaliais gandų. Skleidžiama net tokių
nuojamionįs plotams kaina Trowbridge, bet daugel jų nebus elementų prievartos keliu pla žinių, kad De la Huerta bandy
gali būti 186 auks. deš. Ap galima įgyvendinti prie dabarti nuojąs užgriebti valdžią į savo siąs prievartos keliu užgriebti
mokėjimo kaina daugiau per nių aplinkybių. “Nors valdžioj rankas. Tiesa, fabrikų darbi valdžią, jeigu Obregon perdaug
200 deš. nusavinamųjų žemių 1 randasi ir gan kraštutinio ele ninkai, o vietomis ir ūkių yra nusileistų Amerikos kapitalis
sumažinimą 50%.
mento”, tvirtina Trovvbridge, gan radikalus. Kai-kurie jų at tams.
x “Pastaba III. Pagrindiniai “bet įtart kraštutinumu visą vai virai remia Tarybų Rusus ir no
žemės ūkio pagerinimai (mĮe- džią negalima. Vienok valdžia, rėtų jų programą įgyvendinti
lioracijos), atlikti po šio įsta kaipo tiki, yra gan liberalinė ir pas save.
tymo paskelbimo dienos, at laikosi pažangaus programo sa
“Bet tas kraštutinis radikalu
lyginami tam tikra tvarka, vo reformose”.
I mas greičiausia pareina nuo ne
A. Markauskui, Utica.—Ati
taisymas reikia visados siųsti
A. SCHNITZLER.
‘VERTĖ K. A. nų-vienas namie, nes tarnas nedrįsdavo pasilik ta, kad jis nieku budu negalėjo pasiekti jos.'
Rytmečiui išaušus jis da ilgai gulėjo lovoj; tam pačiam laikraščiui, kuria
ti, kuomet jis laukdavo jos. tr kada suskambė Visa kas jam liko daryli, tai nueiti įprie jos na pirmajam kambary jis paliko raščiuką, kad jo me neteisinga žinia išspausdin
davo skambutis, jis taip ir pašokdavo nuo iš mų ir bent kelis kartus praeiti ties jos langais. nežadintų. Dešimtoj valandoj jis paskambino. ta. Nedėsime.
B. R-kui, Grand Rapids. —
gąsčio.
I j? jis negalėjo eiti, negalėjo nieko pasiųsti, — Tarnas padavė pusryčius, čia jau buvo ir gau
toji korespondencija, — nuo jos laiško nebuvo. Atstovybės adresas toks: RepBet jiegu pasirodydavo, ikad lai buvo ji, negalėjo net nieką sužinoti apie ją.
rcsentalive of Lithuania in U.
Niekas pasaulyj nenužiurejo, kad juodu pa Ret jis tuoj pamąstė, kad ji nieko neparašė jam S., 1925 “F” Street, N. W., WaJis išlaukė jau visą valandą, širdis smarkiai pagailos, ištikrųjų jį, tąsyk užstodavo laimingos
plakė jo krūtinėj, ir buvo momentų, kada rodėsi, valandos! Rodėsi, kad jo įkalinimui atėjo galas, žino viens kitą. Jų gyvenimas buvo pilnas kan lodei, jog pati rengiasi ateiti į jį. Iki trečios sliington, D. C.
jog jis užmiršo kvėpuoti; tada jis giliai atsikvėp jis vėl tapdavo žmogus ir tankiai verkdavo nuo čių, pilnas nerin^ties ir baimingos meilūs. Juodu valandos jis praleido laiką gan .ramiai.
. Raudonikiui, Chgo. — Ne
Lygiai trečioj, nei minute ne ankščiau, jis matę nieko negalime pasakyti.
davo bet nuo to jam nė kiele nebuvo geriau. Tie laimūs pertekliaus. Ant galo, ji randasi sale jo, bijojosi pašalines akies. Jis surasdavo net daug
są sakant, jis jau turėjo priprasti prie to, — vi dabar jam nieko nebereikia laukti. Jis greit įsi- smagumo tame, ftad jųdviejų santykiai buvo papietavęs sugrįžo namo. Jis atsisėdo prieša Atsiųskit, pažiūrėsime.
suomet taip buvo; jam tekdavo visuomet laukti vesdavo ją į savo kambarį,—durys užsidaryda pridengti tokia gilia paslaptim. Bet užtat tokios kiniame kambaryj, kad nebėginėjus kiekvieną
dienos, kai šiandien, nepakenčiamai tkankino jį- kartą pirmyn ir atgal, kuomet ant laiptų pasi
valandą, dvi, tris,o kartais laukti visai bereikalo. vo, ir juodu jausdavosi nepaprastai laimingu.
Vakar apie penktą valandą
girsta
kokis
nors
šiuršėjimas.
.Ir
jis
darydavosi
Ir dėl to jis negalėjo išmėtinėti jai, nes kuomet
Atėjo ir aštunta valanda — jos vis da nebu
Sutarta buvo taip, kad kiekvieną dieną jis
vakaro Harry Paulaitis, lietu
vyras pasilikdavo namie, ji nedrįsdavo niekur ei pasiliks namie lygiai iki septintos valandų® va vo. Paskutinių valandą jis išstovėjo prie durių linksmesnis, kuomet nugirsdavo prie namų kie vis, 1358 W. 13-tos gatvės, pa
ti: ir tik kada vyras kur išeidavo, tąsyk ji įbėgda karo. Vėliau tos valandos ji nepriviliojo eiti be tikslingai žiūrėdamas j langą. Karidoriuj ką no nors žingsnius. Tatai jam gimdydavo naujos tiko netikėtą nelaimę. Ant So.
vilties. Bet visa buvo veltui. Atėjo ketvirta — Halsted gat. prie 14-topi., Convo į jo kambarį -.paprastai labai susimaišiusi — pas jį — tai buvo pavojinga. Nežiūrint to, jis tik uždegė šviesą.
prisiglaudusi karštai pabučiuodavo jį, ir veli pa visuomeį išlaukdavo iki aštuntos valandos ir tik
Jis sugrįžo į savo kambarį ir pavirto ant di penkta—šešta—septinta valanda, o ji vis da sumers kompanijos trokas per
skubomis nubėgdavo laiptais žemyn. Jis vėl lik tada apleisdavo namus. Su pasibaisėjimu jis vono. Nuovargį jautė nesvietišką. Kambaryj nesirodė. Tada jis pradėjo bėginėti po savo važiavo jam koją.
kambarį garsiai dejuodamas. Paskui pradėjo
davo vienas. Išleidęs ją, jis tuoj išsitiesdavo ant mąstė apie prabėgusias valandas ir su skausmu buvo visai tamsu, — jis užsnūdo.
Policija nuvežė jį pavieto li
divono, nes įtemptas lūkestis ir jierimjastis taip prisimindavo pereitą vasarą. Tada jis buvo
Pusvalandužiui prabėgus jis atsikėlė ir nusi suktis galva ir jis pakrito į lovą. Jį apėmė goninėn.
didžiausias beviltingumas; daugiau tų kančių jis
pakirsdavo jį, jog jis nebegalėdavo nieką veikti. liuesas, jis darydavo su liuosu laiku tai, kas jam tarė išeiti iš namų.
DR. A. MONTVID '
Ir visa tai, žinoma, ardė jo sveikatą.
Jam skaudėjo galva ir tirpo kojos, lyg nebegalės kęsti — geriausi išeitis: bėgti, bėgti—
pasidabojo. Jiegu būdavo gražus oras, tai po
Ta istorija tęsėsi jau tris menesius, nuo pat pietų jis paprastai važiuodavo už miesto; o jis butų bėginėjęs kokias porą valandų be susto perdaug brangia kaina buvo perkanti fa lai Lietnvls Gydytojas Ir Chirargas
25 East Washington St.
mė!.. Blogiausiu atveju jam reikia padalyti
pavasario pradžios.
rugpjūčio nienesyj nuvažiavo į kurortą — juroj jimo.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862
Jis ėjo jos namų link. Ant visų langų bu kokių nors atmainų, sakysime, nuskirti laukimui
Kiekvieną dieną nuo trečios valandos po pie pasimaudyti. Tąsyk jis buvo linksmas ir svei
1824 Wabapsia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
tų jis sėdėjo savo kambaryj ir nieko negalėjo kas. Ir dabar jis su pasilgiiuu mąstė apie lai vo užleistos gardinęs. Tatai jį kiek suramino. tik vieną valandą, na, dvi — tai daugiausia. Bet
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
veikti. Langus jis paprastai užleisdavo feranko- mę, 'apie k(‘lionę, apie tolimus kraštus, apie vie Menkute švičsa mialėsi tik miegamajame kam toki padėtis, kai dabar, negali ilgai tęstis. Ta
tai veda pražutin: jis nebegali dirbti, jo sveika
mis. Nerimtis jį tiek kankino, kad jis negalėjo natvę, bet nieku budu jis negalėjo atsiskirti nuo baryj ir virtuvėj.
Telephone Boulevard 5052
Apie pusę valandos jis«vaikščiojo gatve ties ta įra, galop, pati meilė pradeda atšalti. Jis pa
skaityti knygų, dagi laikraščių, — jis negalėjo net jos, — Jis stačiog dievino ją.
šiandieninė diena jam pasirodė blogiausia iš jos namais visą laiką žiūrėdamas į langą. Gatvėj stebėjo, kad apskritai imant jis nedaug bemąslaiško parašyti, ir visa ką jis darė, tai nepaprastu
DENTISTAS
įnirtimu rūkė papirosus — vieną po kitam. Nuo visų. Jos nebuvo vakar, priegtam ji neprisiunte visai nebuvo žmonių- rHk kada tanpduryj pasi lydavo apie ją.
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
to rūkymo visas kambarys buvo pri|>ildytas pil- jam jokios žinios. Artinosi septinta valanda; bet rodė tarnaitės, jis pasišalino, kad pasilikus ne
Jo mintys sukosi lyg užburtame rate.
karais
6—9. Nedėk pagal sutarimo.
kai-mėlynu ruku. Durys į įžengiamąjį kamba šiandien jis nebuvo nė kiek ramesnis; jis sta pastebėtas. Tą naktį jis miegojo ramiai ir ge
3261 So. Halsted St^ Chicago, 111
(Bus daugiau),
rį visuomet buvo atdaros; įr jis pasilikdavo vie- čiog nebežinojo, kas jam daryti. Blogiausia taį rai.

Iš Meksikos padangės.
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Del visuotino nusi
ginklavimo.

KAIP
JŪSŲ GIMINES
LIETUVOJ?
Ar Reikia Jiems Pagelbos?
Jei Taip, Pasiųsk Jiems Kiek
Pinigų Per šį Tvirtų Valstijinį
Bankų Ir Jūsiškiai Lietuvoje
Gaus į Labai Trumpų Laikų.
Informacijų, Pamatyk, Arba
Rašykite:

P-ui Rapolui Gečui,
Prie Langelio No. 4

Peoples

Bank

Bankas ant Kampo
ant kampo 47 gatvės ir
Ashland Avė.,
- Chicago.

I

Gerai žinoma, kaipo greito ir
mandagaus patarnavimo Lietuvių
Kalboje.

ifciTIZENS STATE BANkl
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)

mašinų, gali 'surengimas

mę, bei mėnulį, jiegų butų rei
kalas, ir gali mušti pasaulį.
Prezidentas Hardingas ša įle
Ulbai gerai. Bet mes taipgi
kia konferenciją dėl visuotino žinom, kad Dėdė Šamas ken
nusiginklavimo. Konferencija čia irgi nevirškinimą dėl ka
gal atsidarys lapkričio 11, tai ro, ar aklosios žarnos sugedi
gi taikos pasirašymo dienoje. mo, ir ligi šiai valandai neatsi
Tai yra žingsnis
teisingon rado daktaro, kuris butų turė
pusėn. Tai nėra žingsnis ženg jęs drąsos daryt operaciją su
tas p. Hardingo savu noru, nei šiokia tokia garantija, kad li
gi žingsnis savu noru patvir gonis išliks sveikas. Dėdė Ša
tintas Londono Paryžiaus ar mas pakvėpavo nuodingų karo
Romos jiegų. Visuotinas nusi gazų, kurie sustojo jo krutinė
ginklavimas yra ekonominis ję, pavojum gresia jo širdžiai
reikalavimas.
ir visam organizmui.
Nusiginklavimas ar bankro
Prezidentas
Hardingas visa
tas!—pareiškė andais buvęs iž tai žino. Jisai žino ligonio sto
do
sekretorius McAdoo. Ir vį. Ir dėl tos priežasties jisai
McAdoo žinosi ką kalbąs.
šaukia nusiginklavimo konfe
Žmonės laukia taikos konfe renciją. kur tarptautinių karo
rencijos. Bet musų geri troš gydytojų
konsiliumas
tars,
kimai, kaip ir Hardingo suma kaip išlaikyti gyvastį ne tik Dė
nymai visuotiną nusiginlavimą dės Šamo, bet ir Džono Bull’io
nepadarys lengvu darbu.
(Anglijos), o taipgi ir kitų miNusi gi n la vi mo k onferenci j a litaristų bei imperialistinių pa
susirinks ir tuomet vienų kapi saulio vadų.
talistų interesai susidurs su ki
Atstovai esamosios pasauly
tų kapitalistų interesais; viena visuomenės sistemos susirenka
kapitalistų grupė išstatyti pa n usigiii kla v i mo konifere n ei j o n,
vojui! interesus kitos kapitalis - atstovai tų pačių imperia
tų grupės. Amerikos imperia listinių valdžių, kurios dirbusi
lizmas atsisuks j Japonijos im moderniškas karo mašinas, ku
perializmą; Britanijos imperia rios pastūmė tautas į baisiau
lizmas baugins Amerikos im si karą, kuris pasauliui kai
perializmą; Franci jos imi>eria- noje $250,000,000,000, b y.
lizmas matys savo interesus daugiau negu visas Jungtinių
kenčiant dėl Britanijos impe Valstijų turtas.
rializmo.
Kalbėkime apie beprotybę.
Tai yra imperializmas—ka Jeigu butų buvę atidaryti visi
pitalizmo imperializmas - ku pasaulio bepročių namai ir iš
ris išvystė naujovinį militariz- jų butų paleista visi tie niiliomą, kuris įstūmė tautas į pa nai pamišėlių, jie nebūtų pada
saulinį karą, išžudė dešimtis mi rę tokio kruvino jovalo, kaip
lionų vyrų, padarė raišais dau kad padarė 'musų kapitalistinės

Keturi tūkstančiai
milionų
dolerių karo tikslams, griovi
mui, ir nei vieno milijono duo
nai, milionui Ibaadujančių mo
terų ir vaikų armijai Amerkos
bedarbių darbininkų!
Teinykite tos kapitalistų nu
siginklavimo konferencijos ei
senų. Tėmykit, kaip susidurs
kapitalistų grupių interesai. Te
mpkit Džoną Bulių
reikalau
jantį armijos, idant palaikius
po savo nykščiu pavergtas tau
tas ir žmonių rases! Teinykite Dėdę Šamą, atidžiai sorgintį
tolymuolse Rytuose tariamąjį
“geltonąjį
pavojų”! Tėmykit
Amerikos imperializmą saugo
jantį “musų reikalus” Filipi
nuose, Ilmvaii salose, Vakarinėj
Indijoj!
Tėmykit Franci jos
imperializmą reikalaujantį di
desnių miltarinių jiegų apsau
gojimui savo militarizmo karžygingų liaurų Vokietijoj, Ma
žojoj Azijoj, šiaurinėj Afrikoj!
O kaip su Rusija? Ji stovės
viena sau tokioj pozicijoj, kur
savęs apsigynimas bus vyriau
sias uždavinys. Sovietų Rusi
ja laikys savo Raudonąją Armi
ją tol, kol kapitalistinis pasau
lis nusiginkluos.
Socialistų nuomone tokia,
kad visi pasauilo kariniai lai
vai turi būt pasiųsti jūrių dug
nan. Visos kanuolės bei šau
tuvai, taipgi armijoj bei juri
ninkų amunicija kartu su karo
laivais turi eiti į vandens ka
pinyną. Visos tvirtovės turi
būti nušluotos nuo žemės vei
do. Gi profesiniai kariuomenės
oficieriai turi būti priversti už

gybes milionų, paskleidė vargą, valstybes per pastaruosius sep sidirbti

PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba-

tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

prie jo kainuoju
šauti po 100 svarų šovinį per Jungtinėms Valstijoms $4,000,300 mylių, gali išsprogdinti že 000,000.
tingiausių karo

badą, naikinimą ir baimę, vi
same plačiajame pasaulyj.
Šiandie
kapitalistiniam pa
sauliui vadovauja Amerika. Ji
turi didžiausį maišą pinigų, ga
li pastatyti didžiausį laiivyną,
gali apmokėti didžiausią ka
riuomenę, gali turėti nuodin
giausių gazų, gali
pražu1
1 I ' I i iturėti
i?
.I
i
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tynis metus!
10,000,000 jaunų sveikų vy
rų išžudyta mūšių laukuose per
kelerius metus.
10,000,000 beprotnamių gy
ventojų nebūtų sutverę tolkio
kruvino vaizdo.
Iš Wasbingtono žinia liepos
12 d. skelbė, kad karas ir pri-

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 BALTIC STATES BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos
giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pir
kimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvps 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 MIELIAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė.,

New York, N. Y.

sau duoną, naudingais

žmonijai darbais. Neturi dau
giau būt karo laivyno, neigi ka
ro departamentų. Vietoje to,
turi būti darbo departamentai,
o darbininkų gerovės departa
mentai turi būt aukščiausia pa
saulio
valdžių
įstaiga.
IŠ “St- T.ouis Labor,” vertė

ELEKTRA

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

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

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

Atomas.

t .

PRANEŠIMAS ORGANIZAVIMO

AMERICAN
GASOLINE
CORPORATION
of ILLINOIS
The American Gasoline Corporation yra suorganizuota
tikslui išdirbimo didelės vertės gasolino iš gasinės alyvos
Bus operuojama pagelba Jenkins proceso, kuris su
prantama yra mažiausiai penkis sykius pasekmingesnis negu bile koks kitas išsunkime procesas.
Ši dirbtuvė nebus tokia kaip kitos valymo dirbtu
vės, bet bus išdirbimo dirbtuvė, kuri paims nusistovė
jusią alyvą iš valymo dirbtuvių po to kaip visas gasolinas
jau bus išimtas iš nešvarios alyvos paprastu valymo budu
Gasine alyva, kuri lieka ir iš kurios jau negalima
padaryti gasolino valymo budu bus išdirbama per The
American Gasoline Corporation pagelba Jenkins pro
ceso ir apie penkiasdešimts nuošimčių tų alyvų bus per
dirbta į gerą komercinį gasoliną.
The American Gasoline Corporation turi laisnį pa
gal Jenkins patentus ir procesus ir dirbtuvę, kurioj tal
pinusi du tūkstančiai bačkų alyvos.

KUPONAS

VALDYBA IR DIREKTORIAI:

PREZIDENTAS:— ‘
CHAS. H. APPLE — Buvęs iždininku ir generaliu
manageriu Great Western Portland Cement Company.
VICE-PREZIDENTAS —
W. C. BLACK — Prezidentas Jenkins Petroleum
Process Company.

IŽDININKAS IR GENERALIS MANAGERIS —
LEWIS C. SCHURLOCK — Vice-Prezidentas ir di
rektorius Gladstone Minės Company.

GENERALIS OFISAS
Kambarys 1034

29 S. LaSalle Street

The American Gasoline Corporation rengia aprybuotą skaitlių knygelių iš
aiškinančių operavimą Jenkins proceso, kuriose rasite labai žingeidžių dalykų
kiekvienam užinteresuotam gasolinu. Aprybuotas skaitlius tų knygelių bus iš
siųsta skaitytojams šio laikraščio dykai kaip tik gausim jūsų vardą. Tik pasirašykit savo vardą ir adresą ir atsiųsk šį kuponą kompanijai.
Vardas ................................................................................................
Adresas...................................................................... -.........................

CHICAGO, ILL

SEKRETORIUS —
LEIT. A. N. KUDRASHEFF - Buvęs Vice-Prezidentas Caucasian-American Trading and Mining Com
pany.
DIREKTORIUS —

T. SHELBY BLACK — Prezidentas Westem Petroleum Company.

■

ULYSSES S. JENKINS — Pasitarimo Inžinierius, i

NAUJIENOS, Chicago, III.
L.. 1...... 1 - L' !L". . ĮL .. L JĮ*" J- ,

JŪSŲ BUVĘS SENAS

H.LEIBOWITZ

Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies

INSURANCE
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
5059 S. Ashland Avė.
Kampas 51st St.
Chicago, III.
"*Ar ju» Kankina ^lafitanoTp1
naudokite *
Ar Jum* Galvos
NAUDOKITE _

Ar JtpH PlaukaiTSfanka?'
NAUDOKITE

,Ar Jų*

Norite Apaau/mr uos

NAUDOKITE
ĮUf laikymui savo plaukų gražiais
___
NAU DOK1TE JfyffleS
Užlaikymui galvos odos tvaikai ir tvariai

naudokite

Įfytfffejr

RufHes galima gauti visose aptiskose po 65o. bonk?, arba tiesiog
iš išdirbėju per paštę už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avėk

A

3Sth St.

Brooklyn. N. Y.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
/
į
Pardavoja,
i
FREDERICK BROS,
(į" JĮ

į

3700-10 S. Halsted St.
Tek: Boulevard 2538.
1
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

VILKAS IR KAZANAUSKAS

2242 W. 23rd PL, Chicago, III.
Siunčiam pinigus į Lietuvą žemiausiu kursu. Parduo
dam laivakortes ant visų linijų. Pastorojam pasportus važiuojantiems į Lietuvą.
Apsaugojam namus ir rakandus nuo ugnies.
Turim namų pardavimui Chicagoje ir apielinkėje.
Perkantiems namus pas mus mes patys padarom
paskolas ant lengvų išlygų.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
muzikališkų instrumentų naujausios išmroysies:
Koncerudirbystės: armoniKų,
armonikų, koncertinų, skripkų, rekordų visokioms
y
kalboms, gramafonų ir auksinių 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.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
1

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.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Pamąstyk, apie sunaudojimą dienos svarinimui
kuknios. Tai yra mes taip darome kasdieną.
Užsisakyk
Reikalaukite
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o

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

DEL GALVOS SO
PĖJIMO, DEL
SVAIGIMO, DEL
UŽKIETĖJIMO,
DEL ABELNOS
IRON P1LLS
Gryną Daržovių.

Subata, Liepos 30 d,, 1921

- ■■■■■glĮ1

Amerikos ūkininku kova*
Apsidirbusi su kareivių Li
liu, Harding-MelIon-Lodge-Penrosc administracija dabar krei
pia savo ginklus j Morris’o bilių. Sulig tuo Diliu, ūkinin
kams butų suteikta tiesioginės
paskolos $100,000,000, o netie
sioginiu bildu butų paskolinta
$1,000,000,000. Paskolos tiks
las yra įsigyti užsieniuose rin
kų Amerikos ūkininkų produk
tams.
Kadangi Morris’o bilius proponuojama tuo tikslu, kad iš
gelbėjus milionus ūkininkų nuo
bankruto, tai jis nepatinka Bal
tojo Namo valdonams. O tai
ir nuonianu: Wall Stryčio in
teresai nuo to labai nukentėtų.
Jie nebeturėtų progos pasidary
ti sau milionus dolerių pelno
iš ūkininkų. Ukininkų-senalorių grupė visais galimais bu
dais remia bilių, bet ji sutinka
nemažo pasipriešinimo iš kitų
senatorių pusės. Amerikos ūki
ninkai dabar atsidūrė labai
keblioj padėtyj. Del industri
nės suirutės rinkų namie kaip
ir nėra. Del tos priežasties ja
vai pūdoma ant laukų ir darži
nėse. O tuo tarpu Europoj,
ypač Busijoj, žmonės badu
miršta. Bušai ir kitos tautos
gali duoti laiduojimo, jog už
maistų, medvilnę, vilnyk ir ki
tus ūkio produktus bus atmo
kėta. Bet kad įsteigus tokių
prekybą, reikia turėti kreditoTų kreditą ir suteitų Morris’o
bilius. Tos rųšies prekyba su
Europa išgelbėtų milionus žmo
nių nuo bado, o lyginai išgel
bėtų ir Amerikos ūkininkus nuo
bankruto.

tą bilių, pareiškė: “Jus negali
te įsteigti rinkų paprastu su
pirkimu ūkio produktų dirbti
nėmis kainomis. Rinkos įsiku
ria dėka na t u ralingam ir būti
nam reikalavimo ir padalini
mo įstatymui’’.
Heflin iš Alabamos, kur ukininaki ypač kenčia daug var
go, atsake sekamai: “Šalyj vieš
patauja didelis nusiminimas.
To kai kurie žmonės nepajėgia
suprasti. Aš spėju, kad kai
kurie senatoriai neturi beveik
jokių ryšių su paprastais žmo
nėmis. Wall Strytis, kuris ranĮ dasi rytinėj šalies dalyj, puola
žemdirbystės industriją ir čiul
pia iš jos syvus lyg vampiras.
Visi pinigai eina Wall Stryčio
baronams. Federalinė BezerJvo Bankų sistema duoda tiems
daro n am s tiek pinigų, kiek jie
tik nori, O ta' sistema yra fcderalinės valdžios kontroliuojama. Ir kada kongresas nori
panaudoti valdžios fondų, idant
išgelbėjus milionus ūkininkų,
tai kaip gi mes galime tam
pasipriešinti?”
Jis papasakojo, kad iš vienos
vietos jis gavęs laišką, kuriame
aprašoma toki tragedija: Ūki
ninkas turėjo 360 akrų labai ge
ros žemės. Jam prireikė bū
tinai $20,000. Bet tos pasko
los jis negalėjo niekur gauti.
Desperacijos apimtas jis nužu
dė žmonų, keturis vaikus ir
pats nusižudė. Toliau jis pa-; *
reiškė, kad jis galėtų papasako-

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Z
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Dr. CARTERIO prisidėjimas prie
apšvietos, dailės ir industrijos

701 W. 31 st St.
Tel.i Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. į rytus.
Kampas Union Avė.

Cross-Eyes Cured in 1 Visit

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn
■ilvanijos bos
pitalise.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
ginyiymo. Duc
da rodą viso
kiose
ligos*
moterims ir
merginoms.

Ši savaitė apšvietos, dailės ir
industrijos atidengs savo pro
gresą trumpų metų bėgyj pa
rodymų progreso.

Bėgyj to laiko — apie 23 mo
tai — gydytojas ir surgikas
prie State St., specializavo akių
ligas ir laikėsi progreso eise
nos, kaipo industrijos, apšvie
tos ir dailės. Jis užbaigė pa
tirti tulus akių gydymus, kai
po atitaisymų žvairų akių, gy
dymo sumažinimų, saugiai ir
sveikos išminties metodus, ku
rios gelbsti visiškai ir geriau
siai.

Dar daugiau per šių pirmyneigos metodų gydyme akių li
gas, šis gydytojas pagelbėjo
industrijai, apšvietai ir dailei
atitaisydamas šimtus jų darbi
ninkų, kurie negalėjo dirbti ka
dangi buvo žvairi, ašarojo, ne
primatė arba turėjo silpnas akis,
šie vyrai ir moterys dabar už
ėmė darbe vietas, kurios tuš
čiomis. Todėl ir yra Dr. Car
terio prisidėjimas prie apšvie
tos, industrijos, dailės ir žmo
niškumo.

ŽVAIROS AKYS
ATITAISYTOS.
Didesnė dalis D r. Carterio
laiko yra skiriama žvairų akių
atitaisymui. Į 23 motus atitai
sė daugiau kaip 3000, daugelį
iš jų vienu apsilankymu į jo
ofisų, nei nevartojo chloroformos. Jį atsilankę ligoniai buvo
nuo 4 iki 64 metų amžiaus, tū
li iš jų kentėjo nuolankumų,
nusižeminimų, kadangi buvo
žvairas per daugelį metų.
Dr. Carterio metodą, papras
ta, saugi ir tikra; reikia tik
keletos minutų; ligonbučiui iš
laidų nereikia mokėt, nei laiko
gaišuot apleidžiant ir tik visai
mažai pinigų reikia. Specialis

AKYS ATITAISYTOS Į
1-NĄ ATSILANKYMĄ
apkalbėjimas parodo atsilan
kiusiems atidengimų progreso!
Ateik pas Dr. Carterį ryte ir

praleisk dieną parodoj per
žvelgdamas, gal pirmu kartu,
su akimis kurios atitaisytos ir
regėjimas aiškus.
Pirm negu atvažiavo pas
Dr. Carterį, p. George Wagner,
2104 Cherry St., Milwaukee,
Wisc., buvo ant operacijos ati
taisyme žvairų akių du kart,
praleido dvi valandas laiko dtat
operacijos stalo, be jokių
sekmių. Wagner atvažiavo į
Dr. Carterio ofisų vienų rytų
ir akis atitaisė į aštuonias minutas ir už valandos laiko iš
važiavo savo automobilyj į Milwaukee. Rašyk
p. Wagner
apie jo patyrimų. Jis yra vie
nui vienas iš šimtų kuris liuosnoriai prisiuntė savo liudijimų.
RAŠYK REIKALAUDAMAS
KNYGELĖS VELTUI
— kurioje rasit liudijimus, pa
veikslus, ir antrašus iš dauge
lio pas mane išsigydžiusių.

. ah i

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

John J. Smelana

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų. 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2

po piet.
Telephone Yards 8R7

' DR. M. T. STRIKOL’IS1
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

Palengvins akių {tempimų, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaisė
kreivas airis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 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 vakaru. Nudėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th ^Stn kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boųl. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 43rd Streėt
Telephone McKinley 263
v----------------------------------- ------------

pa
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Dr. W. Yuszkiewicz

Telephone Yards 1532

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
H Gydo visokias ligas moterų, vai- g patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- g gas gydau gamtiškais budais.
■
pančias, senas ir paslaptinValandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
■
gas vyrų ligas.
Nedėliomis
nuo 9 iki 1 po pietų.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■
1407
Milwaukee
Avė.,
Chicago, DL
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■v
Phone: Humboldt 5849
__________ —_____________________ _ _ i

:

DR, J. KULIS

i

Telephone Yards 5382 ■

Galit ateiti pas Dr. Carterį ir bus išimti tonsilai su pagelba prietemos miegu ir keliausit na
mon tą pačią dieną.
F. O. Carter, M. D., 120 So. State St.
» > • * * • i • ’ ‘ • •»t

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
■ 8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
9
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS*

3
m
S
g

Reikalingi akiniai.

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

■ DR. G. M. GLASER

SPECIALĖ TONSILIŲ METODĄ

G'”1*' •

AKIMERKA

9

.

Ė DR. M. STUPNIGKI Į
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto n
■
ir nuo 6 iki 8 vakare.
■

M

D

Ausys, akys, nosis, gerklė
Vai.: 9 iki 5:30; Ned.: 10 iki 12
________________________________________________ _________________ /

Telephone Van B u ren 294
Re*. 1139 Independence Blvd. Chicage
Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.

PRANEŠIMAS

Pranešimas
Del Moterių.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Ne niekniekiaukit su savą sveikatą

Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

I

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

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

everas

S

Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulariskumu, kan
kinančiu moteres.
Prekė $1.25.
Pardavinėtas Aptiekose visur.
W. F. SFVERA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

,

Dirbėjas Ir Importuotojas įta
riausiu armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams,
liaiykt angliškai dsl informacijų.

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■J

■ Reumatizmas Sausgėla;
■
■
■
■
■

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezideacija: 2811 W. 63rd St
Tel. Prospect 8466
-r-F7=7 i.- TTi-7....................

“

Nesikankykite savęs skausmais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND moštiš lengvai prašalina viršmlnotas ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais ą gydyties,
kaina 50 centų.

Justin Kulis

■ 3259 So. Halsted St.

į

|
■
■
■
■
■
■
■

■

Chicago, III. J

Telefonas: Boulevard 704&

s DR. C. Z. VEZELIS Į

Lietuvių muzika ............... Kaina $1
Žirgelis šokis ................................... 75c
Lietuvis Dentistaa
Vengerka ................................
$1
4712 South Ashlapd Ave^
J
Suktinis ir Kutų Darželis ............ 75c J
Aguonėlė Mazurka ...................
75c
arti 47-toa gatvie
Klumpakojis ir Pakeltkojis ........ 75c M
Noriu Miego Saldaus Miego ........ 60c !■■■■■■■■■■■■■■■■■«■
Era Mano Brangi, Su žodžiais .... $1
Meilė. Su žodžiais ........................ $1
Ak Myliu Tave. Su žodžiais ..... R
Varpelis Valcas ...............*............ 70c Daktaras Petras Šimaitis
Napraphath
Išpanų šokis .................................. 70c
Gydau
be
vaistų be operacijų.
Ant Bangų, Valcas ...................... 70c
Priėmimo
vai.
8:00 ryto iki 12 vai.
Koketka Polka .............................. 70c
p.
p.
2:00
iki
5:00
Diedukas Polka ............................. 70c i'iant ketvergus. vai. kasdieną, išskiSvieto Pabaiga, Maršas .............. 70c
Vakarais pagal susitarimą.
Po Dvigalviu Ereliu Maršas .... 70c
2418 W. 45th St.
. Barbora Polka .............................. 70c

tikimų.
Šen. King iš Utah, • buvusis
vario kompanijų patarėjas, da
vė labai sarkaslinį atsakymą:
“jeigu federalinė valdžia suma
niau moka rūpintis žmonių
gerbūviu, negu patys žmonės,
Gaunamos tiktai pas Juozą F. Bud
rikę
krautuvei. Ant pareikalavimo
tai aš pa tarčiau pavesti val
kožnam pasiunčiame per paČtą už
džiai visa ką mes turime — mu
prisiuntimą nieko nerokuojame.
sų pilietines, politines ir natū
Adresuokite:
Ruatta
&
Serenelli
ralines teises. Tegul valdžia
JUOZAS F. BUDRIK,
•
817 Blae Island Avė.
vadovauja mums, kontroliuoja
3343 So. Halsted St., Chicago, III.
musų mintis ir seka kiekvie
Krautuvė Gramafonų, Pianų, Lienų musų žingsnį.
' tuviškų rekordų.
I tai Heflin atsakė: “Utah’os 000,000 valdžios
pinigų yra
senatorius balsavo už tai, kad svarbesnis dalykas už 4,000,000
Tel. Boulevard 1969
pasiuntus 4,000,000 Amerikos vyrų”.
P. K. MALELO,
vyrų į Francijos frontų. Dabar,1 Arkanso senatorius Caraway
Elektriko
Kontraktorius
kuomet privatinis kapitalais' pabrėžė tų faktų, kad didžiunaudojasi žmonių nelaime ir ma Amerikos ūkininkų yra pra Suvedame dratus į senus ir nauvirs da rengiasi padidinti tų ne- siškolinę. Tai faktas, kurį vai- jus namus, sudedam fikčerius ir
laimę, ar senatorius priešinsis džios
statistikos patvirtina,
j statom motorus.
paskirimui $100,000,00 išgel- Jeigu toki padėtis pasitęsianti
Užlaikau elektriškų reikmenų
bėjimui tų žmonių dol kurių ilgiau, tai Amerikos ūkiniu- (Krautuvę ir taisymo dirbtuvę,
mlisų vyrai guldė galvas? Ar kams gresia bankruto pavo3336 So. Halsted St
senatorius mano, kad $100,- jus.
Chicago, III.

(

M#

■
LIETUVIŠKOS ROLĖS
DĖL PIANO.

j

Prie Western Avė., Chicago.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Hotelis su 100 kambariu

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

A. F. CZESNA,

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

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

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

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

Daugelis šeimyninkių kovoja savo
visą amžį prieš silpnumą ir skaus
mus. Niekas daugiau nepavorgsta,
kaip tik namų pereigas einant. Jei
esi serganti, nekentėk per keturis ar
penkis metus, kaip kad ponia Siefert
darė, bet nauda aplaikė savo patyri
mu ir atgavo sveikatą su Lydia E.
Pinkham Vegetable Com-poundu.

Subata, Liepos 30 d., 1921

[ CHICAGOsI
L: ŽINIOS:: į
g*,..
Wanderero pakorimas atidėta.
Carl Wandercr, kuris turėjo
būti pakartas vakar <lel savo
pačios užmušimo, dar tebegy
vena. Gubernatorius Snūdi ati
dėjo jo bausmę iki rugsėjo 30
dienai.
Atidėjimas bausmės gautas
pastangomis \Villiam McCauley, Amerikos legionierių virši
ninko Illinois valstijoj.
Mat
žmogžudys Wanderer yra tar
navęs leitenantu armijoj.
McCauley ir \V. I). Bartholoincw, yVuiulerer'io advoka
tas, pranešė gubernatoriaus ati
dėti jo bausmę remdamosi tuo,
kad proto gydytojų komisija
ištirtų jo protų. Jury teismas
jau buvo
pripažinęs jį esant
sveiku protu, bet McCauley, sa
ko, apid tai abejojęs.
—Jei XVanderei* bus atras
tas protingu, tai jis* turės būti
pakartas. Bet jei jis bus suras
tas nepilno proto, tai jis bus
įkalintas visam amžiui. — I aip
pareiškė legionierių viršinin
kas.

ta ir užsimokėjo $50 baudas ir
teismo lėšas. Pereitą utarninką miesto taryba svarstė jos
kaimynų protestą ir davė poliepimą užmušti tuos gyvūnė
lius.
Pamatysime, kokį nuospreiv
dį išneš teisėjas.

$69,569,283 telefonų kompani
jos turtas.
Užvakar Illinois komiercijos
komisija svarstė peticiją Illinois
Bell telefonų kompanijos. Peti
cijoj prašoma leisti kompani
jai padidinti savo kapitalą iki
dešimts milionų dolerių.
Iš
svarstymo |>aaiškėjo, kad da
bartiniu laiku kompanijos tur
tas siekia $69,569,283.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI.

žemiau paduodame sąrašą
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
negero adreso, paštas adresatų
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriausįjį paštą, Clark ir Adams gt.
Reikia klausti prie “Advertised
Window” (lobėj nuo Adams
Drapanų darbininkų luimėjimas gatvės), pasakant laiško nume
Tarpe Dre&s & SkirLs Manu- rį. Laiškus paštas laiko tik kefacturers asociacijos ir Inter turioliką dienų nuo paskelbimo.
nacionale*
Ladięs Garnient 4286 Balnis Maikis
Acas J.
darbininkų buvo iškilęs ginčas 901
903 Ambrozias W.
dėl algų klausimo. Mat asocia 905 Arelis Jonui
Askelomis Jem
cija norėjo nukapoti
savo 906
908 Bagdon Frank
darbininkams algas. Darbinin 909 Balsakas B.
kai tam .pasipriešino ir rengėsi 911 Baniulis Jonas
912 Banis Frank
streikuoti.
Kompanijos buvo 913 Barkuckas Joseph
priverstos nusileisti — sutiko 914 Bartkienė Zopija 2
920 Bilvainiuj Kazimieru j
nemažinti algų.
928 Brazauskis Antanas

Nusinuodijo.
Annie Kozlowski, aštuonioli
kos metų mergaite, 47^9 So.
Laflin gatvės, papildė saužudystę, išgordama tris i nei jas
nuodų. Sako, kad jai gyveni
Gavo 17 pagelbininkų.
John K j ei la n der, prohibici j os mas buvęs pasidaręs labai nu
direktorius gavo septyniolika budus. Ji dirbo skerdyklosenaujų pagelbininkų vykdininuii probibicijos patvarkymų.
Dabar Jis turės viso 34- darbi
ni nkus-agen t us.
Kjellander sako, jam reikią Iškilmei besiartinant.
Kaip kiekvienais metais, taip
kur kas daugiau spėkų vedimui
sėkmingos kovos su girtokliavi- ir šiemet, Naujienų Piknikas
nui. Jis norįs gauti vyrų, kad bus, be abejo, kupinas žmonių.
žmonių vienon
užtektų visai IHnois valstijai. O kur daug
Jis esąs pasiryžęs suvaldyti vi vieton susirenka, ten galima
suplanuoti ir nuveikti daug di
sus degtindarius.
delių dalykų.
Noriu priminti Chicagos proMiesto bevielinis telefonas.
Bevicdinė telefono sistema, gresyvei visuomenei, kad mes,
kuri yra rengiama po priežiū chicagiečiai, turime daug ir di
ra miesto elektrikieriaus Keith delių dalykų apsvarstymui, o
surišimui visų policijos ir ug vėliau ir veikinjui.
Vasaros kaitru metu mes
nies departamentų stočių, pir
mu kartu bus išmėginta šian negalėjome skaitlingai susirink
die.
Keith darbavosi beveik ti ir apkalbėti savo dienos rei
visą pereitą naktį, kad sujun kalų.
Naujienų piknike bus proga
gus priėmimo ir pasiuntimo
Pir
stotis ant miesto salės viršaus. mums visiems susieiti.
dalykas
Keith sako, kad jis planuo miausias ir būtinas
jąs ateity pritaisyti priėmimo apkalbėjimui — mokyklos klau
aparatą prie švarko kiekvicjio si irias.
Ateis ruduo. Daugumas jau
policisto, taip kad jie galėsią
gauti pranešimus iš savo sto nų ir suaugusių vyrų ir moterų
čių arba iš policijos headkvor- norės lankyti šiokią ar kitokią
mokyklą.
terio.
Sociali'stamjs reikalinga įpropagandos mokykla. į tą mo
Rado vaiką Lincoln parke.
kyklą
gali lankytis kurie ir ne
Vaikas apie trijų mietų am
žiaus, apsisiautęs mėlyna jūrei priguli prie Socialistų Partijos.
(>t, Naujienų piknike kaip
vio kostiumą raudonu kakloraiščiu, baltomis pančiakomis tik ir bus proga apie tai pasi
ir juodais čeverykais, tapo at kalbėti. Netik pasikalbėti, bet
rastas Lincoln parke. Jis nu galima tuojau pradėti ir orga
gabentas leitenanto
Samjuel nizuoti.
Klerikalai stengiasi visokiais
Pinkus, Lincoln parko polici
budais prisiviliot} žmones savo
jos ofisan.
Vaikas negalėjo pasisakyti pusėn- Progresyvė visuomenė
savo vardo nei gyvenimo vie negali apsileisti. Ypač žinant,
tos. Dabar jis randasi Hudson kad daug yra žmonių, kurie
atsikratė jau klerikalų įtakos,
gatvės areštų namuose.
liet dar nenusisprendę kur dė
tis. Tokius žmones mes priva
Prapuolė motyna.
Nežinia kur poni
Fanny lome suorganizuoti.
Tik reikia noro ir darbo, o
Metz, septynių vaikučių moti
(
na, dingo. Ji išeidama pabučia seksis.
Kuomet daug žmonių yra,
vo savo vaikučius*. pasakė jiems
sudievu ir liepė juos eiti į prie tai atsiranda daug įvairių nuo
glaudos namus. Po to ji prasi monių, iš tų nuomonių vė
šalino iš namų. Vaikučiai jos liau galima padaryti bendri iš
vedimai ir veikimui planai.
ieško.
Reikėtų, kad kiekvienais Chi
Jos vyras pasimirė nuo influenzos du metu atgal.
Ji cagos mąstantis ir progresy
gaudavo $G0 mėnesinės pen via lietuvis pagalvotų ir savo
sijos, bet jos neužtekdavę tin planus atsiveštų į Naujienų
kamam šeimynos išlaikyinjui- pikniką. O mes> ten visi apie
Dažnai ji 'kreipdavusi s į prieg juos pasikalbėsime ir pasitar
—Chicagietis.
laudos pagelbos, kurios nieka sime.
dos negavusi.

Lietuviu Rateliuose

—,-------

Teismas išspręs svarbų
klausimą.
Teisėjas David M. Brothers
turės išspręsti šiandie ar kai
mynai turi teisės užmušti du
šuniu ir aštnuonias kates po
nios Margaret
Chrislian iš
Park Hidge. Ji vakar padavfj
reikalavimą atatinkamon įstai
gon išduoti indžiionkšeuą. Trys
savaitės atgal jos kaim'ynams
n įleisk untlus, ji buvo areštuo

gimnazijos kursu, ir kai kurie
svarbesni
prekybos dalykai,
šis kursas skiriamas ypatin
gai tiems, kurie mano grįžti
Lietuvon. Nedeldicniais nuo 11
vai. ryto iki 1 v. pietų mokina
ma išimtinai lietuvių kalbos
gramatikos.—

932 Budreckis A.
937 čapas Nikolas
941 Daunips Isidor
942 Dapkus Adolp
944 Dicuncis Jonas
947 Dumblavskas Vincentas
949 Eiduk Julius
951 Erbredaris J.
957 Gaidelis Nikodemas
960 Gerve Miss E.
961 Gizavicus Jonas
965 Grikšienė Jevana
968 Gudelaits Petras
981 Indrijauskis T.
986 Jonaiti Stella
988 Kabelis Jos
989 Kalineiki Tomas
992 Kasparavvisitė Brigita
994 Katawice Juozapas
996 Faztauskis Julijonas
998 Kiedaite Johanna
999 Kiras Mike
1003 Klimas B.
1004 Kocis Johan
1017 Kuniskiui Antanui
1029 Laurinas Martin
1038 Lomsargis Jurgis
1042 Lukas Jozapas
1043 Lukosjui Jonui
1046 Maciolis Antanas 2
1050 Masekas Petras
1052 Matekonis K
1054 Matuleučiui A
1062 Mikuczauskis Jonas
1063 Milasis Anton
1064 Milieskai Tedeusui
1065 Miseik firfman
1066 Mitkus L.
1070 Muntvidas F.
1071 Mainis J.
1073 Norkūnas Antonas
1076 Norutavice F.
1077 Norutaviče F.
1084 Patrauskis Jozapas
1085 Pankauski Wladislovi
1087 Pavilatevis J.
1091 Petryla Jonas
1093 Pietralienė Marcela
1095 Pikel Jusapas
1101 Praupimas Walter
1106 Putrius Jonas
1107 Radavici Ciprijonas
1111 Rimšelis Adomas
1112 Rogusevicius Stanley
1115 Ruksia Jonas
1117 Sakaluskis oJnas
1120 Šimkus K.
1130 Stakutis Frank
1131 Stabauskas Juozapas

Stogis Paul
Stonis Chas
Stripekis VVilliam 8
Strumskiui Feliksui

1136
1157
1164
1177
1181
1182

Walczukas Peter
Wasiliauckas Mikulas
Winslowas Izidoris
Zaleckiui D. F.
Žukauskas Ramus
Žvirblis Jozaps 8

1153 Viezevvice Balicijonui

Draugystė Adomo ir J ievos laikys
savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj,
liepos 31 d., £-rą vai. po pietų, McKinley Purk svet.
— Prot. Rašt.

North S!dės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno didelis išvažiavmtis į
Jcffersono miškus bus nedėlioj, liepos
81 d. Progamas prasidės 3 vai. po
pietų; kalbės geri kalbėtojai.
Bus
šiaip įvairių pramogų.
Kviečiame
visuomenę gausiai atsilankyti.
— Komitetas.

Dek Visados i Atsakančiausią
Valstijinj Banks

GERIAUSIA, TVIRČIAUSIA IR PARANKIAUSIA VIETA
VISIEMS LIETUVIAMS YRA

UNIVERSAL STATE BANKAS

Capital &

Banko tur

Surplus
$250,000.

tas apie
$3,000,000

atsiimti visados ant pirmo
šiame Banke
Amerikos Lietuvių Tautinės Sanda pareikalavimo su
ros 25 kuops draugiškas išvažiavimas
šimtai lietuviškų draugijų, Chicagos Miesto Valdžia ir keli tūk
bus nedėlioj, liepos 31 d., Jefferson stančiai
pavienių lietuvių iaiko savo pinigus ir daro visokius reika
miške. Pradžia 11 vai. ryto; progra
mas prasidės apie 3 vai. po pietų. lus tiktai
UNIVERSAL STATE BANKE.
Važiuojant reika imti Milvvaukee Av.
karus ir važiuot kol sustoja; paskui
eiti dešinėn iki miško. Visus sandariečius ir jiems pritariančius kviečia
me.
— Valdyba.
Pąsinaudokit dabartine proga siųskite dabar pinigus Lietuvon ir
pirkit draftus ir laivakortes per šią Banką.
Apveizdos Dievo Draugystė laikys
Iš kitų miestų siųskite nuims doleriais, o mes pasiųsime Lietu1pusmetini susimkimą nedėlioj, liepos: von auksinais sulig kurso.
31 d., 1 vai. dienos, šv. Jurgio para BANKO SKYRIAI:
pijos salėje, prie Aubum ir 32 PI.
Pinigų ir laivakorčių siuntimo, Taupinimo, Komercijos, Pasko
Visi nariai malonės laiku susirinkti.
los, Apdraudos nuo Ugnies ir Real Estate.
A. Bugailiškis, Pirm.
S. Gonchauskas, N. Rašt. BANKO VALANDOS:
Kasdiena nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų, ir vakarais:
Utarninkais nuo G iki 8:30 vakare. Subatomis visa dieną
So. Chicago. — Lietuvos Laisvės
iki 8:30 vakare.
Paskolos Stoties susirinkimas bus
laikomas nedėlioj, liepos 81 d., 2
vai. po pietų, F. Gedmino salėj, 8756
Houston Avė. Visi stoties komitetų
nariai, taipjau ir tie, kurie esate
pirkę L. L. P. bonų, malohėkite su
sirinkti, yra svarbių reikalų.
— M. Ciplis, Sekr.

North Side. — Pirmyn Mišrus
Choras turės draugišką išvažiavimą
į Jeffersono miškus nedėlioj, liepos
31 d. Kviečiame svečių gausiai atsi
lankyt, turėsim šaunų programą.
— Komitetas.

Draugišką Išvažiavimą į Jeffersono girią rengia LSS. 81 kp. Nedė
lioj, liepos 31 d. Bus puikus progra
mas; dainuos keletas chorų; kalbės
Naujienų redaktorius drg. P. Grigai
tis. Po programo visokios žaismės.
Atsilankykit kuodaugiausiai.
— Komitetas.

Chicago, III.

Ar pienuoji
geras, ilgas vakacijas?
Kiekvienas turi turėt progą pamatyt gražių
reginių ir kitokiu oru pakvėpuot šiame meto
laike. Gal negali to atsiekt dabar, bet gali vė
liau, jei tik taupysi po biskį daugiau per metą.
Yra labai smagių vietų, kurios gali būt tavo,
jei pradėsi ankščiau taupint pinigus. Nepra
leisk kitos dienos nepradėjęs taupymo ac’i counto. .......... .o . ..
Buk pasirengęs ant kitų vakacijų, pagerinime
biznio ir namelio priemiestyj.
$1.00 atidarys accountą. 3% pagelbės augti.

D-tės Daktaro Vinco Kudirkos nvėnesinis susirinkimas įvyks subatoj,
liepos 80 d., 8 vai. vak., M. Meldažio
svetainėj, 2242 W. 28rcl PI. Visi na
riai malonėkite laiKu susirinkti.
— Pirm. J. Klikunas.

a

Bažnytinės
Žinios.

1

Pranešimai
L. S'. S. VIII Rajono konferencija
Įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją
ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, Sekr.

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
drovės šėrininkais.
— J. Stanislovavičius.

Roseland. — R. L. D. S. S. Ben
drovės šėrininkų mėnesinis susirinki
mas įvyks . panedėlį rugpiučio 1, J.
Stančiko. svet. Visi šėrininkai malo
nėsite dalyvauti.
— Direkcija.
L. S. S. 4 kuopos susirinkimas bus
nedėlioj, liepos 30 d., 10 vai. ryto
Fellowship House selėj, 831 W. 88 PI.
Draugės ir draugai malonėkit visi
ateiti, nes turime svarbių reikalų ap
tarti.
— Org. J. M. Vainauckas.

Ponia Siefert po ilgo kentė
jimo atgavo sveikatų su Lydia E. Pinkham Vegetable
Compoundu.
Pottsville, Pa. — “Kenčiau mote

riškus nesmagumus per keturis ar
B penkis metus ir
buvau labai nereguliariška.
Neti
kau jokiam darbui
per laikus, o nau
dojau

gyduoles,

gydytojo
suteik
tas ir negelbėjo.
Pamačiau
Lydia
E. Pinkham Vege
table
Compound
pagarsinta
laik
raštyj, ir pradė
jau Vartoti ir jaučiausi visai gerai.
Padiktėjau dvidešimčia svarų ar dau
giau ir galiu atlikti savo pereigą. Re
komenduoju Vegetable Compound sa
vo draugėms ir jus galit panaudot
šį liudijimą kaipo faktą”. — Mrs.
SALLIE SIEFERT, 313 W. Fourth
St., Pottsville, Pa.

PINIGAI — AUKSINAI GREIT VĖL
PABRANGS

3252 So. Halsted Street,

Roseland. — Lietuvių Krikščionių
Litaratiškos Draugijos rūpesčiu, pėtnyČios ir nedėlios vakarais, Liepos 29
ir 31, 8 vai., brolių Strumilų svet.,
107ta ir Indiana avė., bus gražios
prakalbos anglų ir lietuvių kalbomis.
Pėtnyčios vakarą bus taipgi graži
NAUJIENŲ APIELINKe orkestros
muzika. Kviečiame vietos
lietuvius
gausiai
atsilankyti.
Leveskio Prirengiamoji ir Pre
— Komitetas.

kybos Mokykla, 1717 South
Halsted
gat., vėl
atsidarys
nuo
ateinančio
panedplio,
rugp. 1 dienos, i>o vieno mėne
sio atostogų. Mokyklos vedėjas
p. G. J. Le veskis sako, kad
šiais mokslo metais prie pap
rastojo mokyklos programo
pridedama dar grynai , lietuvių
kursas lygus sii keturių klesų

Draugišką Išvažiavimą į Jeffersono girią rengia LSS. 81 kp. nedėlioj,
liepos 31 d. Bus puikus programas,
visokių žaismių, valgių ir skanių gė
rimų. Atsilankykit kuodaugiausia pa
kvėpuoti tyru oru ir linkHmai laiką
praleisti.
— Komitetas.

GALI ATLIKTI
' SAVO PAREIGAS

Universal State Bank

1132 Siaukus O.
1133 Stašaitis John
1134 Staškus Jozapas

1138
1139
1140
1141

Lietuvos Dukterų Draugyste rengia
draugišką išvažiavimą nedėlioj, liepos
31 d., į Beverley Ilill mišką, kaip 10
va], ryto. Imti karus iki Ashland
Avė., o Ashland karais iki 87 gat.,
paskui paeiti 8 blokus į pietus.
— Komitetus.

Kadangi Lietuvių Tautos Ka
talikų Bažnyčia finansiškai ne
turtinga, kas sulaiko įsigyti savo spaudą apsigynimams bei
pranešimams bažnytinių reika
lų, todėl priversti esame kreip
tis prie darbininkiškos spaudos.
Pranešame lietuvių visuome
nei, kad sekmadienyj, liepos 31
d., 1921 atsibus iškilmė — pa
šventinimas į subdijakono laip
snį ir dijakono į kunigo laipsnį.
Tas apeigas atliks Jo Malonybe
kun. Vyskupas S. B. Mickevi
čius D. D., Katedros bažnyčioj,
po vardu Motinos Dievo šidlavos, kuri randasi ant kampo
Union Avė. ir 35-os gatves, Chicagoj. Apeigų pradžia 11 vai.
ryte.
Todėl, esate kviečiami ant tų
apeigų visi lietuviai katalikai,
nes tai svarbu jums patiems ir
per maldas prašyti Dievo gerų
kunigų, kurie kunigais tapę,
veiktų iš vien su darbininkais
pakėlime garbės Dievui ir pa
kelti dvasią sielose, kad musų
liaudis taptų ištikimais tėvynai
niais, su pagelba mokslo ir liue
so skaitymo tik galima atsiekti
musų mierį.
Važiuojantiems iš kitų vietų,
važiuokite iki Halsted St., o
Halsted • St. gatvekariais va
žiuokite iki 35-os gatves. Nuo
Halsted St. paėjus du bloku į
rytus iki Union Avė., kur ran
dasi bažnyčia su lietuvišku už
rašu.
S. S. B. P.
Raštininkas.

P.

S.:
L. T. K. B. atidarė
Dvasiškąją Seminariją. No
rintieji jstot, arba turinti pa
šaukimą, kreipkitės prie J. M.
Kun. V. S. B.
(Apg.)

SideKKšBąnk.

i

ffhc Bank of ‘Safcty and Friendly Seniai (

Rooscvclt Road. at Halsted Street • Chicago

NEGALI TAMISTA
MIEGOT?

Tai negalima užginčyt to
kiuose vasaros karščiuose,
ir visi ženklai nurodo mums
labai sunkią užduotį, kad
užsilaikius gerai. Gyvumo
veiklumas slopinamas stro
paus darbo, kuris tampa
blogesniu karštame ore. Ne
gali tamista miegot, guli iš
budęs po pusę nakties, o ry
te esi pailsęs ir silpnas. Bet,
jei prižiūrėsi savo vidurius
reguliariai, prašalinsi vieną
iš svarbiausių dalykų, kurie
kenkia. Todėl, turi imti
Trinerio Kartųjį Vyną, ku
ris suteiks sveiką miegą ir
sutvarkys visą organizmą.
Kitos gyduolės, kurios la
bai naudingos vasaros laike
yra Trinerio Antiputrin,
(puikiai veikiančios, plovi
mui gerklės uždegimų ir
puikiausis žaizdų plovimui)
ir Trinerio Linimentas, ku
ris prašalina strėnų dieglius
ir neuralgiškus skausmus,
ko kitos gyduolės nepagelbsti nei nuvargusioms ko
joms. Kuomet perki Trine
rio Kartųjį Vyną, pasakyk
savo vaistininkui, arba vais
tų pardavėjui, kad priimsi
tik originalį, tikrą Trinerio
Kartųjį Vyną!

{LIETUVA
Sulaukėme didele daugybe
Victor lietuviškų rekordų.
Meldžiame siųsti užsakymus nemažiau
kaip ant šešių ar daugiau.
72908
72191
72426
72781
65118
65117
65121
65122
65125
65129
72048
72326
72711
72821
69783
72201
72851
72891
72919
72924
72954
72637
72929
72988
72980
69978
72075
72635

Šaltyšius — Vijo Vilkas Voveraitę
Ant Marių Krantelio — Vai aš Pakirsčiau
Himnas Lietuva Tėvyne — Eina garsas
Kur Josi? — Naują Svietą Ėmėm Griaut
Ėaip gi Gražus, gražus — Jau saulute teka
Mergyte mano — Lakštingalėlę
Užtrauksime naują giesmę, broliai — Neris upė ir Šešupė
Pro darželelį ėjau — Kas apsakys tas linksmybes
Ant kalno karklai — Siuntė mane motinėlė
Vilija upių — Ant ežerėlio rymojau
šių Nakcialy — Ko Liūdit, Sveteliai
Balandis — Venecijos Karnavalas
Kada noriu verkiu! — Du broliukai kunigai
Kukuliai — Skamba Kankliai ir Trimitai
Kaimiečių Polka ;— Linksma Polka
Linksmas Ūkininkas — Rudeniu Vėjai
Bil-Bol Valcas — Hemling Mazurka
Ant Kajnpų Valcas — Reinlander šokis
Lirans Valcas — Hemland Polka
Žydas į Bačką Polka — Lomža Mazurka
Boleviks Valcas — I alla fula Fall Valcas
Meilingas, Polka — Linksmybė Karčiam a Polka
Arholma Valcas — Keturi žingsniai, šokis
Hejsan, Šokis — Armonikų Maršas
Žuvininkas Valcas — Viduvasaris Valcas
Tykiai Nemunėlis Teka — Pamylėjau vakai*
Ūkininkų Valcas — Kaimo Bernelio Valcas
Mažas mano yra stonas — O! Kaip liūdna skirtis

Lietuviški grojikliui pianui roliai
F 6186 Klumpakojis; Pakeltkoji
F 6244 žirgelis šokis
F 6245 Aguonėlė Mazurka
F 6293 Unitą Polka
F 6300 Monopol Polka
F 6818 Vengierka
F 6333 Suktinis; Rūtų Darželis
F 6354 Ant Altoriaus
F 6355 Bobucka Polka
F 82841 Stefcia Polka
30078 Ant Vilnių Valcas

E AGLE MUSIC COMP A N Y
3236 So. Halsted Street,
Tel. Blvd. 6737

Chicago, III

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

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1
Gothland)
“
“
“
Rūgs. 22
Tik 3-Čia klesa
Kroonland) New York (Rugp. 13
Zeeland)
į
(Rugp. G
La pi and)
Hamburgą
(Rugp. 27
Finland) .......................... (Liepos 23

^American Line
Manchuria) New York
Mongolia)
į
Minnekahda) Hamburgą

(Rugp. 25
(Rūgs. 8
(Rugp. 11

INTERNATIONAL MERCANT1LE MARINE CO.,

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

ICANADIAN j,, PACIFIC

I

OCEAN

'

SfRVICES

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

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J 1 E N O S”
.

NAUJIENOS, Chicago, OI

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

JIEŠKAU pažįstamų Jonb ir Ka
zimiero Kačauskų, paeina Kuršėnų
par., Šiaulių pavieto, meldžiu jų at
sišaukti arba jei kas žino suteikti
jų antrašą, už tai busiu labai dėkin
gas, nes turiu labai svarbų reikalą.
ADOMAS STONIS,
4101 S.eRichmond St., Chicago, III.

PARDAVIMUI Ford touring
car. Parduosiu už $175.00, nes
turiu išvažiuoti Lietuvon. At
sišaukite greitai.
J. KUNGIS,
1415 S. Halsted St.> 2nd fl.

PARDAVIMUI
aiskriminė,
sodos, kendžių ir tt. krautuvė.
Visokių soft drinks. Labai pi
giai. Priežastį patirsit ant vie
tos.
2917 Lowe Avė.

JIEŠKAU giminaitės Anastazijos
Guzauskaitės .turbut ženota, po vyru
nežinau; girdėjau tik, kad gyvena ap
link New Yorką. Kauno gub., Tau
ragės apsk., Kaltinėnų p., iš Sodalės, nes turiu svarbų reikalą. Jei kas
žinot, malonėkit pranešti arba pati
atsišaukite.
PETRONfiLfi BANEVIČIENE
po tėvais Zulzaitė
5542 So. Paulinu St.,
Chicago, III.

RAKANDAI

PARDAVIMUI galiūnas, lie
tuvių ir kitų tautų apgyventa,
prie dirbtuvių. Biznis gerai ei
VYRŲ
na. Pardavimo priežastis, savi
REIKIA vyrų stoti į smar ninkas eina į savo locną namą.
kiai augančią Taxi Co. Patyri Greit turi būt parduota.
mas nereikalingas.
2819 W. 38th St.
CHICAGO TAXI EXCIIANGE,
332 S. Dearbom St. TURIU parduoti Mandolin Piano
JIEŠKAU Kazimiero Daukšio, iš Suite 860
orchestrą, tinkantis teatrui, šokių
Lietuvos paėjo, Kauno gub., Rasei
Tel.: Wabash 3281.

nių pav., Tenanių parap., Nasyito
kaimo; 8 metai atgal gyveno Chica
goj.
Jei kts žinot, malonėkit pra
nešt už ką busiu dėkingas.
JUOZAPAS KAZLAUSKIS
1231 So. 51 Ct.,
Cicero, III.

ARSI VEDIMAI."
JIEŠKAU apsivedimui merginos
nuo 20 iki 35 metų amžiaus. Esu 35
metų amžiaus, turiu 3 vaikučius. Pa
einu Suvalkų rėd., Vilkaviškio pay.;
kalbu angliškai, lenkiškai ir lietuviš
kai. Mylinti linksmą gyvenimą, malo
nėsit atsišaukti. Atsakymą duosiu
kiekvienai.
JONAS LATVAITIS,
Box 553, Christopher, III.
JIEŠKAU apsivedimui merginos
ar našlės. Geistina, kad butų dora
moteriškė ir geros širdies. Esu naš
lys amžiaus 31 metų; turiu savo na
mą ir pinigų. Moku gerą darbą ir
gerai uždirbu. Mylėčiau sutikti dorą
moteriškę greitam apsivedimui. Rašy
damos laiška, geistina kad įdėtumėt
ir paveikslėlį, katrą turite. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. Vyrų meldžiu
nerašinėti.
J. Z.

Chicago, III.

1227 W. lllth PI.,

JIESKO PARTNERIŲ.

HESKO KAMBARiy
JIEŠKAU kambario vienam
pas

švarius

žmones;

svetainėn, restaurantui arba soft
drinks
parlor. Pirmos klesos padėji
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko me. Vertės
$3000. Parduosiu už $1500.
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
4958
S. Hermitage Avė.
katos ir atsitikimų Insurance kompa
Yra
$250.00
vertės muzikos rolių.
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo I PARDAVIMUI saliunas, VI$6 iki $20 i dieną ir trumpame lai- , . ,
.
, ,
.. .
m •
:
ke tapti superintendentu. Jei esi šokių tautų kolonijoj. Taipgi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi- įr automobilius 7 pasažierių.

su

valgiu arba be valgio. Brighton
Park apielinkėj arba West Sidėj
B. M. G.
2633 W. 47 St.

mą, parduosime atskirai. SaviT>T-.TTrAT
• ininkas važiuoja į i Califomia.
REIKALAUJU
patyrusių Klauskite Mr Smjth
agentų po Chicago ir kitose
730l s. Western Avė.
vietose; darbas lengvas, uždar
bis labai geras ir "steady” ge
PARDAVIMUI saliunas. Ge
riems vyrams. Life Insurance ir riausia vieta pietinėj miesto dakiti agentai yra pageidaujami, lyj. Tik keletas žingsnių nuo
taipgi kurie gabus ir norinti iš bulvaro. Atsišaukit po 6 vai.
mokti agentystės, išmokinsime vakare. J. C. KLUCZYNSKI,
dykai. Atsilankykite arba adre 5441 So. Robey St.
suokite :
GARY BROKERAGE CO.,
PARDAVIMUI saliunas. Ge
Room N38 127 N. Dearbom St. roj vietoj. Apgyventa lietuREIKIA vyrų dirbti tarpe lietuvių,
kri<l už interesuoti juos su cTidelo kooperative
būdavo jimo
propozicija.

Pag’al musų pieną g-alime sutaupyt
mažiausiai 20% budavojimo kaštų.
Geras atlyginimas^ patyrimas nerei
kalingas.
VVALTER C, NIELSON,
810 N. Parkside Avė.,
(Austin), Chicago. y

PARDAVIMUI

Kreipkitės:
3759 S. Halsted St.

JIEŠKAU burdo (kambario)
kur čystoj vietoj West Sidėj,
gal ir valgį pagamintų. Meldžiu
PARDAVIMUI saliunas, lie
atsišaukti į Naujienų ofisą, pa tuvių kolonijoj. Savininkas eina
žymint num. 358.
į kitą biznį.
|
722 W. 120 St.
W. Pullman, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI saliunas, la
ANT RENDOS pirmos klesos bai geroj vietoj, lietuvių ir ai
kambarys vyrui.
rių apgyventa. Pardavimo prie
3415 So. Halsted St.
žastis važiuoju tėvynėn.
2 fl.
FRED URSHIK,
‘
558 W. 37th St.

MOTERŲ

PARDAVIMUI bučernė
ir grosernė labai geroj vie
toj. Pardavimo priežastis,
apleidžiame Chicago.
2655 W. 43rd St.

REIKIA moteries arba merginos
pridabojinvui 2 vaikų — 9 ir 6 metų
amžiaus. Gera alga. Matyti galima
nuo 4 vai; po piet.
PASINAUDOKIT GERA PROGA.
B. GILOIT,
Pardavimui du bizniai: grosernė,
1641 N. Bingham St.
bučemė, duonos kepykla ir 8 kamba
Phone: Armitage 7904
rių namas už labai žemą kainą. Par
davimo priežastis, savininkas važiuo
ja Lietuvon. Atsišaukite greitai.
V. J. LATVĖNAS,
411 Lincoln St.
Rockford, III.
PARDAVIMUI automobilius E. A.
Nelson 5 pas. 1920 m. 7 tajerai ir
kiti reikalingi daiktai dėl karo. Par
ANT PARDAVIMO soft drink parsiduoda pigiai. Kainavo praeitą me lor ir lunch room. Biznis geras. Išly
tą $1,600. Iš priežasties bedarbės, gos geros. Priežastis pardavimo naš
parduosiu už teisingą pasiulijimą. lystė. Atvažiuoti $1.00 ant Theodore
Kas reikalaujat gero karo, atsišauki Roosevelt. Geresnės progos nėra. Per
te per 3 dienas. Nemokantį išmoky sitikrinkite.
siu važiuoti.
E. KIZEVIC,
D. L. P.,
608 Ship St.
3539 So. Wallace St., Chicago, III.
St. Joseph, Michigan

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 5 pasažierių
Moon automobilius, labai pigiai,
kadangi greitai išvažiuoju Lietu
von.
V. BAČIULIS
4015 So. Artesian Avė.

NAMAI-2EME,

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
$500 CASH IR $50 J MftNESL
dai, velour ir odos seklyčios setai,
2 flatų muro namas po 5 kamba
3 karpetai, 1 valgomo kambario se rius: elektro šviesa, $4,500.00. Tuotas, floor lempa. Saymor victrola ir jaus gali eit ir gyvent; gerame sto
2 miegamo kambario setai, ir taip vyje. Atdara nuo 2 iki 7.
toliaus.
3722 Union Avė.
1644 So. Lawndale Avė.
Lafayette 6187
Phone: Lawndale 3099.
NAMŲ, ŽEMES BARGENAI.
RAKANDAI.
2
pagyvenimų medinis namas, 5-5
3 kaurai, indai, uždangąliai “dra- kambarių:
šviesa, netoli nuo
pes” ant grindų pastatoma lempa, gatvekarių, elektros
1
arklys
vežimas.
odos ir velouro gyvenamo kambario Kaina $3,250.00. $500 irįmokėt,
$30
setai, valgomojo kambario setai, mi per mėnesį.
singinė lova, 4 šmotų miegkambario
setas walnut.
3386 W. Polk St.
2 pagyvenimų namas 5-5 kamba
rių; skiepas, viskas apmokėta, neto
PARDAVIMUI rakandai (furnitu- li mokyklos ir^bažnyčios; % bloko
re) seklyčios setas, 2 karpetai, 1 ko iki gatvekarių. 'Kaina $4,000.00.
moda, 4 krėslai. Dar nauji. Par
duosiu greit, nes važiuoju Lietuvon.
8 šeimynų medinis namas South
Pigiai.
Chicago;
gatvės, viskas apmokėta.
P. MALIŠAUSKAS
Kaina
$2,750.00.
$500.00 įmokėt ir
37 E. 100 PI.,
Roseland, III.
po
$50
į
menesį.
Rendos
neša į mė
Phone Pu 11 man 3863.
nesį $75.00.
Savininkas važiuoja į
Lietuvą.

NAMAI-ŽEME.

DIDŽIAUSIS BARGENAS
BRIGHTON PARKE.
Parduodam beveik naują mūrinį na
mą 2 pag. po 6 kam.: elektros švie
sa, maudynės, visi aržuoliniai trimingai — visi naujos mados įtaisymai.
Parduodame už $7,700.00, arba mai
nome ant mažo namuko Bridgeporto
apielinkėj.
SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
Ar norit, kad jūsų pinigai
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 40 akerių farma
tarpe lietuvių, netoli nuo miestelio,
Hart, Mich., prie gero kelio, yra so
das, malkų kurianimui. Platesnių ži
RENKU SULAUŽYTUS laikrodžius
nių kreipkitės pas:
taisymui.
6 W. Randolph St., kampas
S. BOIVIDAS,
State
St.,
4th floor dienomis. 2201
R. 4. Hart, Mich.
W. 22nd St., kampas Leavitt vakarais
5—9. Northsidės gyventojams patogu
palikti pas poną Ix>uis—barzdaskutykDIDELIS PIGUMAS’
arti didžiausio transfer kampo, 2 mū loje prie North Ave.—kampas Wood St
riniai namai, 3 augštų su beismenK. NURKAITIS.
tais, elektra, maudynės, biznis. Pla
tai po 6 kambarius, lotas 50x125.
Rendos $300 į mėnesį. Kaina tik
$20,000.00.
2015 So. Robey St.
ROSELAND

Chutro ir Savickas
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasportai ir t. t. Real Estate, paskolas,
insurinai, ir t. t.
10715 S. Michigan Ave.
Phone: Pullman 3499.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.
TAJERIAL

Visokios rųšies, nauji ir perdirbti,
pardavimui labai žema kaina. Taip
gi senus sutaisau.
J. ZAKES,
Western Tire Retreading
and Vulcanizing,
2514 S. Halsted St.

Nuolatinis rėmėjų skaitliaus augimas parodo, kad LIBERTY
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
8801 So. Halsted Str., Chicago, III.

MOKYKLOS

1803 W. 46th St.

JIEŠKAU kambario Bridgeport apielinkėj su valgiu, ar be
valgio, Turinti malonėkit pranešti.
PARDAVIMUI grosernė.
W. D.,
Turi būt parduota šią savai
3238 S. Halsted St.
tę. Bargenas.

REIKIA DARBININKU

NAMAI-ŽEME

Mūrinis namas 2 pagyvenimų, 4-4
Kaina $6,300.00. $1.000
kambarių,
2 pagyvenimų mūrinis namas po
įmokėt
ir
po
$40
į mėnesį.
ILLINOIS FARMOS.
4 kambarius: karštas vanduo, vanos,
gasas, elektra; rendos neša $56.00 į
mėnesį.
Puikus namas ir puikioj vie
Taipgi
turime
lotų
pardavimui
nuo
40 akerių farma, 16 mylių nuo Chi- $185 ir augščiau.
toj
Brighton
Parke. Parduosiu pigiai.
Rezidencijoms
ir
cagos, geri budinkai, žemė visa dir- bizniams. Apsišaukite.
Kitas
namas
randasi prie 56 So. Her
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų p arduosiu greitai ir pigiai,
bama, 3 sodai, netoli upe lr netoli
mitage
2
pagyvenimų,
mūrinis, dide
J.
N.
ZEWERT,
Manager
kasdieną.
5101 So. Lowe Avė.
Lincoln Highway. Turi būt parduota 4400 S. Kedzie Avė., arti Archer lis skiepas cemento skiepas; elektra,
j trumpą laiką už labai žemą kainą
CHICAGO MUTUAL CASUALTY
gasas, vanos. 1-as augštas garu Šilir
su mažai pinigų galima pirkti. Yra
PARDUODU studio labai ge visos
CO.,
domas. Viskas yra įrengta pagal šią
ūkei reikalingos mašinerijos.
TEMYKIT, PROGA!
431 S. Dearbom St.
madą. Kreipkitės prie
roj
vietoj,
gerai
įrengta.
Labai
.
,,
. Parduosiu ar mainysiu ant loto or
Room 911-912.
J. N. MASHKEN,
gera proga dėl gero fotografo. 108 akerių farma, 26 mylių nuo kokio biznio; 8 lotai, aptverta, už- 4509 S. Ashland Avė., 2-os lubos
Chicagos, pusė mylios nuo ežero, so- sėttt> kornai8 įr daržovėmis; barnč
REIKIA vyrų ir moterų valdiškam I Savininkas išeina iš biznio. At- das, javai ir laukai užsėti; 23 ake- au muro garadžiu. šantės, vanduo; Tel.: Yards 1053.
riai miško; aržuolo juodžemė su mo- namas gerai įbudavotas, reik pabaigdarbui tuojaus.
sišaukite Naujienos 314.
Filing klerkų, listing klerkų, typisliu maišyta, nauji budinkai; 3 ark- ti; bungalow muro; priežastis, neto
tų, stenographų, mailing klerkų, laišk- ——■
’•- liai, 14 galvijų, 6 kiaulės, apie 200
pinigų pabaigti namą, ir vienas
PARDAVIMUI namas, ar išsimaino
nėšių bei privatiškų detektivų.
PARDAVIMUI saliunas, lie- vištų, pakinkai ir visos mašinerijos. tik eau; man perdidelė vieta užlaikyti, ant lotų ar namu, penkių kambarių
Atsišaukit 5418 So. Ashland Avė. ...
Viską parduoda kaip stovi už $13,vjetą yra
CMk
Yra medžių electric, steam heat, su 12 lotų. Vie
Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir PUV1^ kolonijoj. Parduosiu gltl- 000.00. įmokėt $7,000, likusius ant scnų įr jaunų, arti Karai ir dypas, ta randasi southwest pusėj.
nuo 7 iki 9 vakare.
tai ir pigiai, nes važiuoju Lie- ilgo laiko.
visokių tautų kapinės, Morgan Par11301 S. Kedzie Avė.
-------------ke. Važiuojant imkit Halsted Mt.
REIKIA atsakančio prie se-ruvon’
5 akeriai prie Western Boulevaro, Greenwood 111 karą, transfėris 8c.
8
kambarių stuba, sodas, žemė lygi į Chicagą ir priemiesčius. Savininnų taisymo ir naujų drabužių’
^310 So. oyne Avė.
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų po
ir visa dirbama. Turi būt parduota ka rasjt ant vietos. Gali ir gyvulių
4-5
kambarius mūrinis namas. Elekj labai trumpą laiką ir už labai že- įaikyt,
kriaučiaus. Darbas ant visatra,
vanos, skiepas. Taipgi galiu
PARDAVIMUI ant kampo mą kainą.
' JOE GAIŽAUSKAS,
dos. Atsišaukite greitai
mainyt
ant loto ar bent kokio biznio.
FIRST NATIONAL REALI Y CO. 10330 S. Turner Av., Mt. Greenvvood,
grosernė
ir
bučemė,
tai
yra
pi

J. KUKAITIS,
K. KUTUL1S,
736 W. 35th St.
m., 3 bl. W. už Kedzie
6001
S. Honore St.
nigų darymo vieta. Taipgi na
Klauskit P. Bumeiko.
a

REIKALINGAS 3-čias partneris,
vyras bei moteris, į Barber College.
Ypata, kadir nebarberis, bet turi būt
biznio žmogus. Biznis išdirbtas, su
10 pilnai užsimokėjusių studentų.
Greitai bus padidintas iki 22-jų kėd
žių. Reikia įnešti tik $500. Biznis neš
pelno apie $1,800 į mėnesį. Reika
laujama išlavintas užveizda, (mana
ger). Atsišaukit greitai.
Third Street Barber College.
109 E. 3rd St., Davenport, Iowa.

vyrui

REIKIA DARBININKŲ

Subata, Liepos 30 d., 1921

PARDAVIMUI

SALIUNAS
Atsišaukit

923 W. 20 St.

DIDŽIAUSIS

BARGENAS

BARGENAS

160 akerių fanna juodžemis prie
3 augštų mūrinis namas Storas ir
3 pagyvenimų, 2 augštų medinis p pagyvenimų namas, West Side. molio. Geri budinkai: 23 galvijai, 4
arkliai, vištos, kiaulės, visos mašinos,
namas su saliupp. Kaina $2,200.00. Mainysiu arba parduosiu.
javai. Mainysim ant namo.
Įmokėt $800.00. V
2015 So’ Robey St
2015 So. Robey St.
♦
"
2 augštų mūrinis namas garu ap- I____ ___ ________________________
kambariai. Kaini^O^O.^1 ’
J PARDAVIMUI 2 kampiniai
Ant Bridgeporto.

PARDAVIMUI namas ir 2 lo
. lotai prie daikto, 44th ir RockNamas su skiepu ir su še
Grosemė su namu ir staku, mūriuinnioirzk tai.
nis, 2 pagyvenimų ir barnė. Kaina Well St. Mainysiu ant bizniavo šiais kambariais. Geroj vietoj.
$3,500.00. Įmokėt $1,500.00, likusius namo. Atsišaukite.
Pigiai. Priežastj patirsite ant
ant ičmokesėio.
5gg Bunker St.
vietos. 7135 So. Campbell Av.,
8 kambariij namas,, — 4 žemiai ir Į _____
4 viršuj kambariai neužbaigti, buda
PARDAVIMUI naujas cementinis Phone West 1316 J.

voti praėjusį metą; užpakalyj nau namas (bungalow) su visais moder
ja barnė. Turi btit parduota į_ trum niškais įtaisymais; 5 kambarių. MauGeriausia laikas pradėti budavoti
pą laiką už $2,150.00. Įmokėt $1,- < \
, - , elektra ir kiti parankumai. namus. Mes budavojame visokios rųviais, anglais ir lenkais, Prie- 500.00, likusius ant išmokėjimo, čia | v\ina’
Kaina $4200.00. Randasi ant 64 St. šies naujus namus ir pertaisom se
nepaprastas Bargenas! Nepraleiskite ir Western Avė.
žastis pardavimo, liga.
nus.
Taippri. turime namu ant pardaprogos 1
Atsi^avikit ,»<> nvnn.
vimo.
251 E. 115 St.
FIRST NATIONAL RKAI.TY CO.
819 W. 33 St.
Mūrinis namas 8 pagyvenimų po 6
736 W. 35th St.
kambarius,
visi parankamai, kas tik
PARDAVIMUI grosernė la
reikalinga
prie
namo yra. Renda $75
EXTRA!
PARDAVIMUI 5 kambarių į mėnesį. Namas
Brighton Parke.
bai geroj vietoj. Pardavimo EXTRA!
Iš priežasties išvažiavimo j seną namas
su
skiepu,
skalbimui,
priežastis, eina j kitą biznį.
tėviškę, parduodu murini namą nau
Ant 3 pagyvenimų 2 po penkius
elek., gasas, Namas įrengta elektro ir gaso kambarius 1-4 viskas įtaisyta. Ren
jos
mados jįtaisymai;
‘
2002 Canalport Avė.
maudynės, augštas beismantas, gatvė fjxfures skalbykla. Kreipkitės
dos $67.00 į mėnesį. 4008 S. Rockapaugusi dideliais medžiais, taip kaip
St.
well
1618 Ruble St.
UŽ PUSDYKĮ parduoda delikate- parkas; nepaprastas parankumas; pu
seną, grosemę ir kitokių daiktų ant sė bloko nuo karų North Avė., 1 blo
2 mūriniai namai po 4 kambarius
Tc
nomne su beismenais ir visi parankumai.
kampo. Biznis išdirbtas per 18 me kas nuo eleveitorio stoties Robey St. >
tų, tarp tirštai apgyventa žmonių.
Rendos po $50.00 į mėnesį. Kaina
Taipgi galiu mainyti ant automobi$7,000.00.
UmSslIuksiuB »l8plmo‘Žiulio- no?«s furnace. Rendos $8oj mėnesi.
liaus ar loto.
5658 So. Princeton Avė.
Sas ritasiprie UUt“ St k Parsiduoda tik už $8,950.00 nuo sa2 pagyvenimų mūrinis naujas na
mas po 5 kambarius, su beismanu,
DIDELIS bargenas West Side. Par North Av. Atsišaukite šiuo antrašu vininKo.
visi parankumai. Kaina $9,000.00.
Antros tobos
duodame duonos ir keksų keptuvę, bile kada; nedėlioj nebusiu namie.
P. SHVELNIS,
1
Antros lubos.
labai geroj vietoj. Biznis padaro $65
Gražus namas 2 pagyvenimų po 4
1443
N.
Paulina
St.
iki $90 į dieną. Pardavimo priežastis
kambarius su beismanu ir pastoge:
GREITAI parduoda 2 pag. medinį vanos ir lotas šalę namo. Savininkas
nesveikata. Norinti pasinaudot gera Phone: Armitage 1710
namą
po 4 kambarius: gasas, vanos, parduoda pigiai, nes važiuoja ant
proga, atsišaukite greitai. Kaina
i
skiepas,
6 metai statytas, rendos ne- farmos.
$8,200.
120
akerių
žemės,
5
akeriai
miško,
§
a
$
36
j
m^nesj. Randasi arti 50th ir
J. NAMON,
Mes šituos namus galime mainyti
visa
dirbama,
gera
žemė,
nei
kalnų
Union
Avė.
Kaina tik $2,990.00. Par- ant lotų ar mažesnių ar didesnių
3452 S. Halsted St. 2 fl.
nei smėlio nėra, Scott, Mich., 2 my- Llavimo priežastis, važiuoja Lietuvon, praperčių.
lios
miesto prie ,pat gelžkelio,
j NAMON,
JOKANTAS BROS.
PARDAVIMUI bučemė ir stubanuo
mūrinė ant dviejų florų, didelis
3452 S. Halsted St. 2 fl.
3934
So. Rockwell St.
...........................
grosernė pigiai, geriausioje lie- beismantas ir boileris dėl šilumos. ,
Phone: Lafayette 5277
9
TURIU greitai parduoti mūrinį 2tuvių apgyventoje vietoje, NoI
N
flatųvigkag
namą;paga
5 imetų
senas,
elek.,
ninkai, 2 corn crape, 1 didele sante lanog
naujos
mados,
rintieji kreipkitės pas:
EXTRA
malkoms, 2 saliai, visa patverta, ge’4488
Canvpbell Ave.
J. J. RADOMSKI,
2
augštų
mūrinis
namas po 6 kam
ros tvoros aplinkui ir
Savininkas ant pirmo floro.
2257 W. 23rd PI.
medžiais apsūdyta. Vanduo veju vaPasiskubinkit, parduosiu už labai barius. Parduosiu už $5,000.00.
2015 So. Robey St.
romas.
Esu iSdavęs dirbti ant puici
kajną.
sės, kas nupirks, gaus pusę viso kas Į .............
........
PARDAVIMUI Ice Cream yra įsėta. Kaina $11,500.00. Parda
Parlor, lietuvių kolonijoj. Biz vimo priežastis, turiu mieste namus ir
PARDAVIMUI medinis namas 5
biznį.
PARDAVIMUI
cambarių
ir 2 lotai, cemento augštas
nis senas ir geras.
Priežastį
LITHUANIAN REALTY CO.,
skiepas su padėjimu, vana, elektra;
8220 Wallace St.
pardavimo patirsit ant vietos.
ęera vieta ir tyras oras. Tvartos 3
$2,800.00
NUPIRKS
carvėms ir automobiliui garadžius.
3302 S. Halsted St.
J. ZABIELSKIS,
TRIJŲ AUGŠTŲ
KARE PRIEŠ AUGŠTAS KAINAS.
1238 W. Ulth PI.
.......*
NAMĄ, KRAUTUVĖ
Tel.: Beverly 3362
PARDAVIMUI saliunas, biz
TURI BŪT PARDUOTA TUOJAUS
PRIEKYJ SU
nis išdirbtas per daugelį metų.
u___ _ —
CpTTAGE UŽ
Parduosiu pigiai, nes turiu du Pardavimui namas puikiausioj vie
PAKALYJ.
toj, pietinėj dalyj miesto. 10c trau
bizniu.
Atsišaukite
kiniu ir tik du blokai iki Chicagos
1627 S. MORGAN ST
BEVEIK geriausia užtikrinimas.
2011 W. 63rd St.,
gatvekarių linijos. Vienas blokas nuo
Pirmo mortgečio farmų bondsAi, po
mokyklos, bažnyčios ir krautuvių, ši
Chicago, III.
$500.00 vienas, pelnas 12%. Užtikri
vieta aprūpinta auromis, vanduo, ga
nimas keletos bankų. 75% par paskosas, elektra ir cemento šalygatvei.
FARMA 92 akerių Illinois valsti os bile laike. Pilnai išmokės į 2 me
PARDAVIMUI saliunas, lie Kaina $200. Pasidaryk savo lengvas joj. Geri budinkai, javai, gyvuliai bei lu, parduodama ant išmokesčio.
arba rašyk.
J. L. WELLS,
padarai labai pigiai. Taipgi mędinis
tuvių kolonijoj. Parduosiu su išlygas. Kreipkis
A. JOZEFOWICZ,
Room
1305
—11 So. La Šalie St.
namas 2 pagyvenimą Chicagoj, 2 lovisais įrengimais.
Priežastis
1509 Tell PI.
tai prie Archer Avė. Turi būt par3rd fl.
duota Šią savaitę.
pardavimo — einu į kitą biznį.
P. D. ANDREKUS,
10500 Michigfcn Avė.
3938 S. Artesian Avė.
PARDAVIMUI 2 flatų mūri

MORTGECIAl -PASKOLOS

RAKANDAI
EXTRAI

KIŠENINIŲ
MAŠINOMS SIOTI
OPERATORIŲ

-----------

nė stuba, po 4 ir 5 kambarius.
PARDAVIMUI mūrinis namas su
Gasas ir toiletai. Rendos $38.00 saliunu, parduosiu pigiai namą dėl

į mėnesį.

Kaina $2,900.00.

ST. SZESZYCKI,
928 W. 37th St.

Pardavimui 4rių kambarių geri ra
kandai — atskirai arba sykiu. Gali
HOME SWEET HOME
ma ir kambarius kartu pasirendavoti. Pardavimas bus: sub. po piet, ned.
Cottage, greitas pardavimas
ir paned. iki piet. Utarn. ryte išva
žiuoju Lietuvon. Geriausia proga ve $2,700.00. Puikiausia stuba, 9
dusiom arba manantiems vestis. Kal kambarių, tik $7,800.00.
bama lietuviškai. M. Paidžius, 733
Tel.: Lincoln 3334
W. 18th St. 2-os lubos užpakalyj.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PASARGA

šešių familijų ir garadžius.
Atsišaukite
Nuo Rugp. 1 d. RĖKUS
AND. SOBY
1338 So. Miller St.,
Chicago, III. REALTY CO., 1656 Wabansia

Avė. persikėlė po No. 3315 N.

PARDAVIMUI 7 akerių farma, ge
ri budinkai, dvi karvės, vienas arklys Natchez Avė.
gyvūnų,
ir daugel kitų
k ____
...geroj vietoj, ' Tel. Kildare 426.
arti miesto. Parduosiu pigiai, nes
Brenčiaus ofisas, 1736 Wavažiuoju į Lietuvą.
Atsišaukite
bansia Avė.
BRON. KUZEY,
PAUL SHILEIKA Mgr.
187 R. 1, Box 31 A.

ir

LABAI REIKIA

Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 j
savaitę laukia.

iSnr^olcti.

Dio-

nomis arba vakarais klesos.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KRASNICKA

190 Nnorth State St.
Kampas Lake St. 4-fl.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madhon,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokij linais.
Klesos dienomis Ir vakarais. Paroikalaukit knygilis.
Tai. Sealey 1648.
SARA PATEK, pirmiaiaki.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama: angliikos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typevrritlng, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politildnis
ekonomijos, pilietystis, 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 (pliann pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir moteris visi neatidSliodam!
pradėkite tuoj
Aužros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

Leveskio Mokykla

Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augštesniasias mokyklas. Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv. |

