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Silezija jau padalinta?
Nevvberry priimtas senatan
Popiežius prašo pagelbos Rusijai
nepasiduoda areštui. Jis užsistatys kauciją,
bet ta kaucija
nėra verta popieros, ant kurios
ji parašyta, dėlto kad šerifas
neturi teisės areštuoti guilierNepripažįsta arešto, bet užsis- natorių.”
statė kauciją. Pasidavė po
Dabar bus
svaidymas! žo
“apgulimo.”
džiais kol bus išrištas klausi
mas ar gubernatorius yra arešSPRINGFIELD, III., rugp. 9. tuotas ar ne. Kadangi gubernaG u bernątorius Len Small pa- torius ikišiol visur palaimėjo,
galios šiandie tapo areštuotas, veikiausia pralaimės ir šiuose
Po kelių valandų apgulimo ka- ginčiuose.
Įutoliaus jis pagalios pasidavė I
_____ ;_____ '

Illinois gubernatorius
Small areštuotas.
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1. Kad kiekvienas paduotas , True traųsiųnon fiied with the'post-^ 41,000 jau tapo transportuoti
’ at Chicago, III. Aaug. 10, 1921
balsas plebiscite butų skaito mastei
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 Volgos upe.
Dabar veikia 863 viešos vir
mas kaipo . vienas balsas, nežiū
tuvės, kurios gali kasdie išmai
rint ar jis butų paduotas fab
rikanto, ar valstiečio.
tinti 6,000,000 žmonių;
taip
Chicagos Tjipografų unija
Prie šio dviejų unijų užreiš2. Kad industrinis zonas turi
jau veikia 96 specialinSs virtu
tekti Vokietijai.
vės dėl vaikų, galinčios išmai No. 16 ir Presmanų Unija No- kimo turiu pridėti, jog Chica
tinti 70,000 vaikų kasdie. .žino 7 išdavė sekamą pareiškimą gos Presmanų Unija No. 3 jau
šaukiasi “Dievo malonės” ir ki
ma, duodamos maisto porcijos apie santykius Naujienų spaus pirma buvo patvirtinusi unijos
už industrinio zono\M)ų turi
tu valstybių gelbėti badaujan
sąlygas Naujienų spaustuvėje,
būti padalinta ekspertui
nėra užtektinos. Transportaci- tuvėje:
čius.
Chicago, Augusi 9, 1921. kurios ištikrųjų nei vienai va
Briand pasakė, kad jis pri
jos keblumai yra sunkiausias
To whom it mav conccrn: . landai nefouvo pakeistos- Visi
ims tai kaipo pamatą išrišimui
klausimas, su kuriuo Amerikos
RYMAS,
rugp.
9.
—
Savo
laiš

This is to certify that dif- darbininkai, kokie dirbo pirma,
SiiezijoH klausimo.
šelpimo administracijai prisieis
ke kardinolui Gasparri, popie
ferences exisling between the dirbs ir toliau s,
tik prie jų
Lloyd George nurodė,
kad
susidurti.
žiaus vnlstybč4 sekretoriui, po
udersigned unions and the skaičiams prisidės dar du nau
anglų nuomonė, vienatinis pa- Į
piežius
Benediktas
atsišaukda

Tni#» trnn«.!ation fil^d w|th the po«t- Lithuanian Daily News have ji presinanai - - o tai dėl pilno
vojus yra tik tame fakte, kad
mas pageUbos badaujantiems ir manter at Chicago, III. Aaug. 10, 1921 been sartisfaetorily adjusted as unijos įstatymų išpildymo, —
Lenkai gali atsisakyti priimti
ligų apimtiems rusams, taip as renuired by the act of Oct. 6, 1917 of this dale. The management idant vienos unijos nariai nei
talkininkų nuosprendį ir pra
of the Lithuanian Daily Nehvs truputėlio nedirbtų kitos unijos
dėti kariavimą, kad įvykinus jau šaukiasi Dievo malonės pa
siskubinti
su
užbaigimu
tos
bai

has agrecd to pay union wages darbo, būtent, kad zcceris ne
savo reikalavimus.
sios uolaini|čs, kuri teriojaRu-j
and conform to union eondi- prisiliestų preso, o presmanas
siją. Jis kviečia visus krikščio-,
tions.
kad neprisiliestų litarų ir lt.
nis ir civilizuotus Žmones gau
Mark M. J. Mitcboll,
Laikraštinį presą vietoj vieno
siai auk Gili šiam reikalui.
j NEW YORK, rugj). 9. — So Vice-President, Chicago Typ- pramano dabar varys du presvietų Rusijos .premjeras Leni
ographical Union No. 16. m/nai.
Popiežius savo laiške įsako
nas išleido atsišaukimą suteik
Kl. Jurge’ionis,
James S. Harrington,
kardinolui Gasparri perstatyti
ti “nuo viso pasaulio industri
Secretary Web Printiug
Naujienų Biznio Vedėjas.
WASHINGTON, rugp. 9. - visą dalyką įvairių šalių val niu darbininkų ir ženulirbių”
Pressman’s Union No. 7.
Senato rinkimų komitetas šian džioms, kad jos galėtų suteik pagelbą badaujantiems,
sako
die 8 balsais prieš 4 nutarė, ti bendrą pagelbą “varde mei gauta čia Rusijos • telegrafo
šiuo paliudijame, kad skir
lės
prie
musų
Dangiškojo
Iš

kad senatorius ’ Ne\dberry iš
agentūros kablegrama iš Mask tumai kokie buvo tarp žemiau
ganytojo,
Kuris
atidavė
Savo
Mieli i gan gali užimti savo vie
pasirašiusiųjų unijų ir Nau
vos.
kraują,
kad
padarius
mus
vi

tą senate.
Apie tpi ryto bus
jienų ('Lithuanian Daily Ncws)
KOBE, Japonijoj, rugį). 9—
“
Keliose
Rusijos
pbovincijosus
broliais.
”
i
pranešta senatui.
tapo patenki namai sutaikyti
Popiežiaus laiškas maldauja se badas matomai lyginasi bu- nuo šios dienos. Naujienų Ad Vietos laivų budavotoju strei
Senatorius Nevibcrry
buvo pagclbos milionams gyventojų vusiann 1891 m.,
sok o atsi ministracija sutiko nuakėti uni kas tebesitęsia. Kompanija bunuteistas kalėjimai) už nusipir , Volgos baseine, kuriems gręsia šaukimas. “Tai yra rusti pa
bo sutikusi taikintis, tarpinin
jos algas ir pildyti sąlygaskimą vietos senate, nes jis rin-1 baisi 1>ado inirtis.
kaujant miesto mayorui ir pro
sekmė Rusijos ekonominio at
Pasirašo:
\
kimų kampani jai išleido kelisj'
vincijos gubernatoriui. Bet da
“Tie •žmonės,“ sako ališkas, silikimo ir septynių metu ka
*
Mark
M.
J.
Mitchell,
sykius daugiau pinigų,, negu “nors yra atskirti nuo mus per ro, pirmiausia imperialistinio
bar ji vėl vilkina, neva lauk
Vice-Prezidentas, Chicagos
leidžiama
įstatymais nr kelis tvaromis statytomli's per ilgus karo, o paskui civilinio karo, i
sugrįžtant savo preziden
Typographical Unijos No. 16. dami
syk daugiau, negu jis gaus al
to, kuris dabar yra Europoje.

Unijos Santykiai Naujienos

Popiežius prašo pagelbos
badaujantiems rusams.

Leninas prašo gelbėti
badaujančius.

Newberry priimtas
') senatan.

Streikas tebesitęsia.

Lloyd George ir Briand jau
darbuotojų rinkimuose teisine
padalino Sileziją.
pa'sakė: “Mes leidome pinigus

šimtmečius, delei jų nelaimčs, kuriuos visų šalių kapitalistai
gos būdamas senate. Vienas jo vra arti musų
tėviškos šir ir dvarininkai uždėjo amt dar

Ispanija veikiausia neteks
Morokos.

f

Darbininkai atmušė
priešus.

T

jų, kad ta«is kauciją patvirtin- Į pastojo kelią Francijds Ipajs- di ogi.
tangoms
pasiųsti talkininkų

tą.

Generolas nušovė generolą.

James S. Harrmgton,

Sekretorius Web Printing
Sirbatoį buvo laidotuvės užbininkų ir valstiečių.
Prdssmanii Unijos No. 7. mušto riaušėse streikierio. Lai
Šiuoini Naujienų streikas ta dotuvėse dalyvavo virš 22,0(X)
“Reikalinga pagel'ba. Sovie
darbininkų. Jokių sumišimų ne
tų respublikos darbininkai ir po atšauktas.
Zecerių komitetas,
buvo.
valstiečiai laukia tos pagelbės
K. Sitavičia,
nuo visų šalių industrinių dar
J. Mockus.
SYRACUSE. N. Y„ ntgp. 9.
bininkų ir žemdirbių. Tos ma
Merginai atsisakius
tuojaus
sės pačios yra visur sijiaudžiavestis, Frank Sager gatvėie pa
mos kapitalizmo ir imperializ
šovė savo merginą
Bemice
mo, betgi mes pasitikime, kad
Hook, nušovė jos seserį Pearl
nežiūrint jų pačių vargingos
ir paskui pats nusišovė.
padėties, susidariusios delei ne
YAMAGATA, Japonijoj, rugdarbo ir brangumo pragyveni
WASHINGTON, rugį). 9. mo, jos atsilieps į musų atsi piučio 9. — 24 žmonės prigėrė
dideliame potvinyie, kuris siau Atviru balsavimu senatas šian
šaukimą.”
čia Yamagata prefektūroje.
die priėmė
Canner-Tiincher
5,000 namų.liko užlieta ir 40 grudų prekybos bilių, kuris
tiltuk- sunaikinta,
siekiasi panaikinti spekuliaciją
grudų prekyboje.

areštuoti gubernatorių vakar,
dies.”
kada gubernatoriufe i/rigrąsino
patraukti šerifą teisman, jei jis
kaip girti jurininkai.” Betgi vė Amerikiečiai grįšta iš Rusijos.
nederamai K elgsis ir bandys Sutarė jos padalinimą privati liaus augščiausias šalies teis I WASHlNCr’l DN, rugp. 9
areštuoti už savo augštesnį gu nėj konerencijoj. Kareivių Si- mas jį išteisino, remdamasis Valstybės departamentui
departamentiu pra
bernatorių, šerifas šiandie el
lezijon nebus siunčiama. stoka įstatymų. Jis yra ropub- ne§a j0 atstovai Rygoje ir He
gėsi atsargiau, bet griežčiau. Jis
Ilikonas.
ikonas.
, |
ivclyj, kad umenkiečiai, kurie
pirmiausia pasitarė su valstijos
PARYŽIUS, rugį). 9.— Fran
—-------------------'buvo apkalinti Maskvoje, vaprokuroro pagelbininkais ir cuos premieras Briand ir Ang
pačiu teisėjo ir#tik tada nuėjo lijos premjeras Lloyd George
areštuoti gubernatorių. Bet pri privatinėj konferencijoj sutarė
ėję® prie kapitoliaus durų,, kur kompromisinį padalinimą Sile
' Jn,”burg,j. ’,andie
Grane
Reve-.n
yra gubernatoriaus raštinė, še zijos. Tai patirta iš autoritetin
rifas nusigando ir atmainė sa gų Šaltinių.
LONDONAS, rugp. 9. — Ka
RYGA, rugp- 9 — Amerikos
vo nuosprendį. Jis atsiminė,
Šitą sutartį tečiaus turi pat rinių dabotojų nuomone, Ispa- 1 lindimasis Liyžius gavo žikad būdamas savo raštinėj gu virtinti vyriausioji taryba, Ji nijos nepasisekimas Monikoje j pią iš RcveFo. I a d į te i n įvy
bernatorius eina savo pareigas galbūt tai padarys dar šiandie yra tokio pobūdžio, kad ispa- ko buvęs Amerilk’ois ambasadoir todėl šerifas kartais gali bū Iki tam laikui Francijos, Ang- nai negalės atgauti miilitarinės rius Chinijojc Charles R. Grane
titi patrauktas
patrauktas teisman
teisman už
už kliuKliu- lijos
|jj()S jirr Italijos geografiniai ek- kontroles ant tos šalies kitaip, jr 4 j0 draugai.
Jie grįšta į
dynui gubernatoriui eiti savo sartai galbūt jau bus priren- kaip po ilgos ir labai brangios įjungt. Valstijas ir pervažiavo
pareigas, jei tada bandytų areštarybai savo papertus.
kampanijos. Pasak pralendan- vjSQ Rusiją.
!
_
Sprendžiama, kad jau pada- čių ijfro aštrią Ispanijos cenzužinia, kad 6 palmosuoti ttine- Pastangos sutriuškinti darbi
Tada šerifas nusitarė laukti rius privatinę sutartį, taryba rą žinių, ispanai dabar neturi rikiečiai turi atvykti iį Jamlbur-i
ninkus nepavykę, sako
Jamlburgubernatoriaus išeinant pietau nutarė šiuo laiku nesiųsti dau nė vieno žemės ploto rytinėj i gą veikiausia yra klaidinga, ka
Gompers.
ti, kad jį areštavus ant gatvės. giau kareivių į Sileziją. Angli Morokoj, išėmus fortifikuotą dangi pranešanti apie Crano at-.
Kad gubernatorius nepaspruk- jos ir Italijos delegacijos bal miestą
Melilla, kurį sukilę vykimą žinia sako, kad nesiti- į QUEREC, rugp. 9. — Darbitų nepatemitas, šerifas padarė savo prieš siuntimą ir Franci- maurai jau rengiasi putli.
kima, jog amerikiečiai belais- ninkai sulaikė ^geriausius kaformalinį apgulimą apie kapi- jos
kareivių.
Delega
(reivius savo priešų.” Taip paMelilla yra tvirta tvirtovė ir viai atvyks tuo keliu.
tdlių ir pastatė apie jį keletą de- tai nurodinėjo, kad jei taryba
.x . .
reiškė Samuel Gompers aklbėkad ispanai
sėtku savo pagelbininkų.
Iškelia valstiečius iš bado ; jamas spaustuvių daibininkų
tuojaus nustatys rubežius, tai ekspertai mano,
Vienok x gubernatorius neišė ir kareivių nereikės siųsti, ka veikiausia galės joje atsilaikyti.
dlstriklŲ. .konvencijoj.
Tečiaus
atkariavimas
jau
jo. Jis paskelbė, kad į kapito-' dangi Vokietija ir Lenkija veiIšvakariuose atvykimo Ame-. Jis $akė, kad pasirašius mupražudytos
teritorijois
yra
vi

lių bus perkelta jo lova ir kad kiausia priintsiančios
tarybos
rikos šelpimo administracijuis ir šių paliaubą, visame pasaulyje
valgis bus atnešamas. Tada še nuosprendį. Prancūzai gi tvir sai skirtingas klausimas. Jau sovietų Rusijos atstovų susita kapitalizmas nusisprendė nurifas paskelbė, kad jis areš tino, kad sumišimai vistiek ga ir pirmiau Ispanijai ėmė keletą rimui apie Amerikos šelpimą veikti darbininkus.
Ypač tas
metu
laiko,
kol
ji
numalšino
tuosiąs gubernatorių kada ta- li iškilti,
nežiūrint greitumo
Tiek pat badaujančiųjų, sovietų valdžia noras sutriuškinti darbininkus
sis miegos, nes miegojimas tur nuosprendžio, todėl reikalinga sukilusius niaurus.
laiko ims ir dabar. Tai reikš paskelbė statistikas, kurios pa apsireiškė Jungt. Valstijose.
būt nesąs pareigų ėjimas. Vie esą daugiau kareivių.
rodo, kad dedama daugiau pas Kapitalas bandė įvesti Kanado
ilgą
ir
desperatišką
pantizantišnok to visko nereikėjo. PavaPriimtoji principe naujoji li
tangų kovai su badu, negu kad je ir Jungt. Valstijose industri
rinėjęs
keletą valandų tokias nija beveik arčiausiai išreiškia ką karą.
•4
buvo daroma kitais metais Ru nę autokratiją. Tečiaus jų puo
kvailas komedijas, gubernato- tikrąją reikšmę plebiscito ir
šis ispanų
nepasisekimas sijoje..
limas ant darbininkų tapo at
rius apie 3 vai. pasišaukė šeri- taipjau padalina ginčijamą in- įvykęs delei gen. Silvestre klai Tvirtinama, kad nors ir si^ muštas.
fą ir pasakė jam, kad jis ateitų dustrinį distriktą.
dos. Jis nuėjo perdaug toli su vargu, bet virgi galima trans
Gompersas tvirtino, kad ver
5 vai., kada gubernatorius uždviem išblaškytom kolumnom portuoti maisitą. Niuo birželio gų savininkai niekad nekovojo
sistatvs kauciją, bet arešto ne .Industrinis distriktas pasilik- iš 15,00 kareivių, manydamas, 26 iki liepos 20 d. 50,000 val už paliuosavimą
savo vergų,
siąs Vokietijai.
pripažins ir save areštuotu ne
kad maurai galutinai tapo nu stiečių,
kurie buvo priversti tad yra labai keista, kad sam
skaitys.
PARYŽIUS, rugp. 9. — Ang malšinti ir nebėra pavojaus, maitintis žole, Maskvos-Ka^a- dytojai dabar leidžia milionus
šerifas tuoj nuėmė “apgulos lija, remiama Italijos, nuveikė kad jie bandytų ij
niaus geležinkeliu oficdalinaai dolerių apgynimui neva laisvių
stovį” ir sugrįžo paš guberna šiandie Franciją,
kada vy kad reikia tik laukti galutino išsikėlė į derlingą Siberiją, o ir teisių savo neorganizuotų
torių paskirtu laiku. Tada gu riausioji taryba j)alietė Silezi- pasidavimo. Gyventojų prane
. darbininkų.
bernatorius užstatė kauciją ir jos klausimą,
ši injai apie maurų nurimimą
PINIGU KURSAS.
šerifo lydimas nuėjo pas teisė
Ne tik kad Anglija ir Italija ir jų ūpą pasirodė visai klai
Bet tuo komedija dar nėra kareivius į Sileziją, bet preužsibaigusi. šerifas ir prokuro- mieras Lloyd George • privertė
ras tvirtina,
kad gubernato- Briandą priimti
tokį rišimui
rius tikrai techniškai skaitosi klausimo pamatą, kuris atiduoareštuotu ir tik už kauciją iki da turtingą Silezijos industrinį
teismui paleistu. Gubernato- ’ zoną Vokietijai, o ne Lenki jai,
rius gi sako, kad jis tik taip' Francuzai labiausiai nusimisau “pasidavė ir neskaito sa- nė, kada Lloyd George pareišva areštuotu. Jo advokatas GiL kė, kad anglai ir italai jau sulespte pasakė:
i*
sitarČ tarp savęs padalinimą Sit;o
“Gubernatorius jokiu bildu lezijos. Jis pasiūlė:

s»

Vakar ,ru«rpjo 9 d., užsienio
žsienio pini*
pru kaina, perkant jų ne imažiaa kai n

Į
už 25,000 dolerių, bankųi buvo skai*
skai-•'
tomą Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras .....

MEXICO CITY, rugp. 9. —
Austrijos 100 kronų ..
Belgijos 100 frankų ....
Gen. Jacinto Trevino, vienas iš Danijos
100 kronų ......
geriausiais žinomų generolų
Finų 100 markhj ........
Francljos 100 frankų .
Meksikos armijoj, tapo įsulaikyItalijos 100 lirų .........
tas policijos, tyrinėjant užmULietuvos 100 auksinų .
Lenkų 100 markių ....
Šimą gen. Robles. Jiedu jau šo
Olandų 100 guldenų ......
nai pvkosi ir Trevino susitikęs , Norvegų 100 kronų ....
gatvėie Rbbles jį nušovė. Pas-i šveicarų 100 kronų ....
kui Trevino pasidavė policijai.! ‘ Vokietins \ 00 'markių

$3 67;
... 12c
. $7.60

100 7M0NIII ŽUVO
EKSPLIOZIJOJ.

HIROSHIMA, Japonijoj, rug-?
$15.40 piučio 9. — 100 žmonių liko už
$1 55 mušta ar sužeista didelėj eks. $7.91 pliozijoj valdžios paralčo san
$4.42
$1.25 dely] netoli Šio miestelio. Prie
.... 5c žasties ekspliozijos nežinoma,
$3105
kad
$12.90 bet ji buvo tiek smarki,
$16.P5 vietomis namai apgriuvo ir bu$21.00
$1.25. vo kilę gaisrų.

24 prigėrė potvinyj.

4 žuvo ant traukinio.

PARYŽIUS, rugį). 9— Frank
P. Walsb, Airijos “prezidento”
de Valera patarėjas Amerikoje,
gavo čia Anglijąs vizą ir šian
die aeroplanu išskrenda į Lon
doną.
*
a

HOUSTON, Tex., rugp. 9.—
Susidaužius ir užsidegus ties
De Quincy, La., aliejaus trau
kiniui, manoma, kad* žuvo ma
žiausia 4 žmonės, kurie slap
tomis važiavo
tuo traukiniu.
Yra gal ir daugiau sužeistų, bet SKAITYKIT IR PLATINKIT
prie jų prieiti negalima.

Auksinai dar
neina brangyn
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolkas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemą.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pax
sieką Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius.

Naujienos išmaino didesnes pinigų

sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolcs tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio- Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 Sb. Halsted St.,
Chicago, BĮ.

)

2

NAUJIENOS, Chicago, III.

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

KOSTIUMAI LIETUVOS
gerų rezultatų. Karakteringa
OPERAI.
yra, jog tarp ko kito jis rado
reikalingą esant primesti žur“Lietuvai” rašo: Operos ai*
nalbtam per aštrų jųjų kalbos
tistams pavyko surasti. Tilžėj
I
1 ■111 '■"*
toną.
50 opedidelis operos turtas
Lietuvos Ekonominio Gynimo Vystymąsi.
“Žydų Balsas”, duodamas šią rų kostiumų Kostiunmi kuožinią, pastebi, jog “Skinrtunto puikiausi
Už juos sumokėti
(Iš Lietuvos Informacijų Biuro Washingtone).
prižadėjimai” mažai terado at tenka gana žymi suma. Tačiau
Lietuvos ekonominis gyvenimas sparčiai vystosi. Steigia balsio; lenkų tikrumoj, kaip ta atsiminus koks tai brangus in
mo^ akcines bendrovės, statomos įvairios dirbtuvės. Apačioje tai jrbde, pavyzdžiui, Varšuvos ventorius, ir kad iškarto aprū
paduodamos statistikos žinios parodo, kiek yra, pasiliuosavus Seimo juridinė# Komisijos po pinus kostiumais ištisas 50
kraštui nuo okupantų, įsisteigę Lietuvoje akcinių bendrovių, o sėdis, kui atstovui Hartglausui dperų, musų operos vaidykla
teko nemaža ginčytis su Teisin iškarto gulėtų atsistoti patva
taip pat kiek Kaune veikia pramonės įstaigų.
gumo Ministerijos n t stovais, rumo vagon, tasai turtas šim
Sąrašas Akcinių Bendrovių.
kuri i eturi noro persisikirti si teriopai verias tos kainos, kuri
No. Įstaigų pavadinimas Su parodytų pagrindiniu Be nurodysusiaurinimais”.
už jį dabar tenka sumokėti, nes
kapitalu
to kapitalo
tai ilgiems amžiams pakaktų.
Skaičius pagr. kapitalas Skaičius
Del lenkų markės puo- Kaip tenka patirti, šiomis die
9,210,00
5
1. Bankai
Vilniuj pabrango duona nomis opeminkai rengias kreip
36
2. Bankiniai namai ir kontoras
t i į visuomenę, prašydami pa
8
8. Taupom.-Skolinam. kasos
gelbėti tą turtą įsigyti. Reikia
3,000,000
5
1
4. Savitarpio Kredito Dr-jos
- Pirmoj liepos ničn. pusė manyti, kad visuomenė ir šiuo
39,250,000
22
5. Akc. Pramonės Bendrovės
53,250,000
2 streikavo miškų' darbininkai, žygiu pasiliks budri ir šiam
8
6. Akc. Prekybos Bendrovės
kurie dirba Vilijos krante, ir kilniam darbui suteiks reikalin
3,250,000
3
7. Eksporto ir Inforto
reikalavę Šio atlyginimo: dar gos pagalbos.
5,800,000
5
8. Spaustuvės Inforto
bininkui su arkliu 1000 mar.
12,000,000
3
9. Statybos Inforto
2,950,000
2 dienai, darbininkui dirbančiam Pamėginkite naujo- i —’
4
10. Jvairos Infortai
3,000,000 ’ t
2 vandeny 1200 mark, dienai,
1
11. Apdarudimo Inforto
darbininkui nešiojančiam ant
RįiffįeiS
pečių
mallkas
už
kubinio
sieks

131,710,000
49
52
Išviso
nio sudėjimą 1750 .mark. Nor Su užNglatruotu valubaienkliu Snr. Valat.
Kauno miesto pramonės įstaigų sąrašas sulig kategorijos. ,
Patautu Biurą.
Metin. apivar. mos tos esą nustatytos ligi tam
No.
Kokia įstaiga
Įstaigą skaičius
Naujame inClynąme pakelyje.
laikui, kol duona nebrangšiant
*
suma a*ks.
tvirtos, gemalui užmušan
ir kol nepašalsią. Be to, pirklių čiosVisos
ypatybes Siame vaiste Įdėtos,
V
Maisto produktų
bu priemaiša priimniai Švelnaus
benrovč sumokėjusi už strci'ka13
2,900,000
1. Gerymo įsta.
kvčpalo.
vimo laiką 100,000 mark.
Rufflos yra moai paveikiantis
1,950,000
9
2. Malūnai
pleiskanų pašalintojas —begaliniai
Vileikos apskr. vietos žmo puikus plauku, sntaisytojas, kuris
125
4,430,000
3. Dešrų dirb. ir kėpy k.
P*61<8 kad
4
7804)00 nės laibai nepatenkinti mokes
4. Aliejaus
'-<^7
ir gačniau1,110,000 nių sistema. Mokesniai ima
5. Saldainiu
3
šiai ypatai.
mi nuo užsėtos žemės, o dide
Aptiekose
Viso
159
11,170,000 li dvarai turį labai mažai už
parsiduoda
6. 7 Dektukų
600,000 sėtos žemės ir dauguma dva
/ 1
po65c. arba
atsiuskito
7. Tabokos
6,290,000 rų laukų s-fovį neišdirbtų. Jie
9
75c., tad
8. Chemijos prod.
4
atsiusime
204,000 nuomojami mažažemiams ga SlOPSDANDRl'fF
nykloms ir iš to turima daug
PROMOlfS
9. Popierio rukimoj
tiesiog
HĖAI.THY
SCALV
pelno.
Mažažemiamių
visa
labara10. Gyvulių prod.
26
1,580,000
ivXURIANT)!AlR
towjo«.
11. Geležies ir kitų met.
42
3,980,000 žemė užsėta ir tuo budu jiems
12. Elektros technikos
AoMTtiirynuio ozs
6
1,400,000 lenką daug iinoll<ėti, o dvari
Būtinai
ninkams
mažai.
reikalau
13. Laikrodžių dirb.
32
1,580,000
kite
14. Medžio apdirb.
24
3,120,000
šitokio
pakelio.
15. Linų ir kanapių
2
160,000
PROŠEPANAI SAVINAS
Žiūrėkite
16. Mineral. apdirb.
12
900,000
KLAIPĖDOS KRAŠTĄ.
FAD.RIČilTFRAlO
kad butų
Jl.S.H rtįuMINAl Hl OC i
17. Optikos
3
INKARO
240,000
BHOOKLYN \
vaisNt
VV
YOUK.
18. Siuvimo dirb.
108
5,935,000
baženklis.
Lenkų spauda pradeda ener
19. Batų
91
3,410,000 gingai komentuoti Klaipėdos
20. Tyfografijos
10
2,710,000 krašto klausimą.
PrapaganK
21. Įvairios
.89.. ...... 4.903,000.. da, vartoja savo tikslams, net
melagingas žinias, štai ką pra
Iš viso
618
48,182,000 neša “Czas” 80 VI š. m.
Beto Kaune yra 1664 prekybos įstaigos su metine apyvartos
suma 485^05,000.
“Kilaiipėdos Apskrities .Tary
LtaU iuL B4ut«x.
ba priešinasi Klaipėdos krašto
Lietuvos,
[ raciją. Lenkai, būdami kultu- prijungimui prie
Iš Vilniaus
(ringesni už lietuvius, jokiu bu kaip tą projektuoja Hymansas.
bu nesutiksią būti antroj vie Sujungti Klaipėdos kraštą su
Lenkija, kuri
vieniu lėlė gali
— Ra p. Butkus, Švenčionių toj (Elta).
patikrinti jai kultūros ir ūkio Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
liet, girnų. mole., paleistas iš
srity plėtotę”.
kalėjimo ir lig teismo gyvens
Varšuvos žydų spaudos at
savo giminėms LIETUVON,
Švenčionyse. Pakeistas ir mok. stovas, Ministeriui pabaigus sa
“Nowa Reforma” tuo klausi
Jaubas, po ilgų kalėjimo kaiw vo pareškimus, atkreipė jo do mu rašo: “Kaip naujas veiks kreipkitės j J. E. Bruževičių (Elta).
mės, jog Lenkų vyriausybė iki nia Lietuvių-Lenkų santykiuo čiaus aptieką:
se iškyla Klaipėdos krašto klau
— Dirbtinos metrikos. Anot šiol neparodė rimto noro regu
WAUKEGAN
simas. Tautų Sąjungos nariu
liuoti
žydųdenkų
santykius.
laikraščio
“Dzwon Litvvy”,
PHARMACY,
sluoksniuose gauta žinių, kad
\ ilniuj Kranto gatvėj esąs biu Kaipo iliustracija gali būti fak
Klaipėdos kraštas (nenoris su
1005 Marion Street,
ras, kuris dirbąs metrikas poz tas, jog žydų šiaudą sistemaaidėti
su
Lietuva
neš laiko tą
Waukegan, III.
naniečiam/ ir kitiems svetim tingai ignoruojama konferen
kraštą per žemai stovinčiu kultaučiams. Ačiū toms metri cijose, vyriausybės organizuo
Memoriale,
bendirai-valstyfbiniai’S toros atžvilgiu.
koms, sako laikraštis, jtegu jamoje
kiurį žymus Klaipėdos krašto
Tautų Sąjunga pareikalautų iš reikalais. Tuo laužomas pa
piliečiai įteikė Tautų Sąjun
kraustyti no vietos kilimo len matinis pilietinės teisių lygy
gai, pasakyta, jeigu Klaipėda LIETUVON—
bės
principas.
Užsienio
Rei

kus kareivius, Vilniuje neatsi
užrašykite savo gimi
bus prijungta Lietuvai, banga
rastų nė vieno, kilusio ne iš kalų Minis teris turįs sunaudo anatfabetų užties Klaipėdos
nėms ir pažįstamiems
ti visą įtaką, kad pašalinti tą
Vilniaus krašto.
nenormalų reiškinį. Lenkija kraštą ir nuslopins jos kultūra.
NAUJIENAS. — Lietu
“Nėra Lietuvos be Lenki dabar su teise vadovaujasi sa Klaipėdos gyventojai laibai no
vos žmonės Amerikos
jos. o Lenkijos be Lietuvos”, vo užsienio politikoj Versalės rėtų susidėti su
Lenkija, ar
Naujienas
labiausia
taip tvirtina “Najer Morgen” sutartim. Todėl ji taip pat tu bent sudaryti iš Klaipėdos lais
mėgsta.
(leidžiamas Želigowskio, žydų ri piklyti 93 str. apie tautines vą miestą ir uostą, santykiai,
kalba)/ Kauno rinkimai paro mažumas. Žydai atliko savo kurio su Lenkija butų pana
dę, kad net Kaune dauguma pilietines prievoles be sąlygų ir šus į Dancigo su Lenkija san
gyventojų lenkai; gi apskritai taip elgsis ir ateity. Į tai Mi- tyki irs. r‘*L-va”*|.
nesą galima nurodyti, kur bai nisteris atsakė, jog jis opitimisgiasi vienas kraštas, o kur pra tiniai nusistatęs žydų klausi
LEDAI PADARĖ NUOSTOLIŲ
sideda kitas. Todėl nieko kito mo atžvilgiu ir tvirtai žiuri į
nelieka,( kaip tik padaryti se ateitį. Jis mano, joig geras
Siesikų Valsčiaus Valdybos
novės uniją arba naują fede- abiejų pusių noras prives prie
pranešimu, liepos 6 d. 21 vai.
ledai sunaikino apie .200 dešim
tinių žiemkenčių javų ir 250
deš. vasarinių javų. Ledai kri
to 15 min., didumu, kaip lau
Laike Vasaros Sezono
kiniai obuolūkai., (“L-va”)
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Waukegano
Lietuviai—

a

Self Reducing

Milda Theatras
Atdaras
SEREDOMS, SUBATOMS
NEDALIOMS
Puikus
Vodevilius ir Krutanti Paveikslai

auksinti.

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

KUNASAUSKAS

Būvą A. Petratis ir S. L. Fabionae

Siuntimas pinigų, laiva*
kertės, pašportai ir tt

TIESOTAS

Rral Estate, Paskolos,
Inaurinai ir tt.
809 W. 35th 8t„ Kam*. flahted 82.
Tel.: Bonlevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i U tar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietą.

AGENTAS VISŲ

GARLAIVINiįl

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
H So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6890
▼ak.: 812 W. 88rd SL, Chkago
Tel. Yarda 4681.

Agentūra Uždėta
1910 M.

Laivakortes

Lietuvą

į

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeni}, 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 miestų 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.

Jei tamistos pardavėjau ne
turi ją, prisiUBk pinigus, krn
tinęs mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsimo vieną išmiiginiihui.
Persiuntimų apmokame.
NEMO UYGIENIC^ąUUON INSTITUTE
t» .4. M '
» I.
< PU,-.
||(Ww

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisinąumu ir mano geru patarnavi

mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

S. W. BANES
ADVOKATAS

SVEIKATA
Kiekvienas privalo įsigyti šią
labai naudingą knygą
Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje
knygoje rasite pamatines žinias iš
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos,
kaip tai:
1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo būdai ir virimas.
4. Virškinimas. 1
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
* 18. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi
saugoti). ,
s
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir, dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas. •
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.

20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei
katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik
$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit
tuojaus:

Naujienų Knygynas
1739 So Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS.

Vai.: 9 A. M. iki 5 F. M.
1311 Reetor Building
79 We«t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halated St.
Y arda 1015. Vai.: 6 iki 9 rak.

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee it Ashland Avės
Ofiso Vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
r iki 9 vakare.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidunriestvj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyda Park 8895

Ų—i—I—__L--- 1-----
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M. J. KIRAS
e, ra
<X IV.

3331 SOUTH
HALSTED ST.

Phone Yards 6894

PINIGŲ

SIUNTIMAS,

PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
pirmas ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant damų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki
9 vakaro. Pancdėliais, Seredomis
if Včthyčiomis iki 6 vakaro. Ne
daliomis iki 2 valandai po pietų,

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais er draf-

JAU ATSPAUZDINTA
M. ARČIBAŠEVO

Penkių Veiksmų Drama versta P. K-as.

Tai yra puikus veikalas parašytas garsaus ru
sų rašytojo Arčibaševo, kurio veikalai yra ver
čiami į daugelį kalbų. Pavyde dalyvauja 11 ypatų
8 vyrai ir 8 moterį# Yra žingeidus ir pamoki
iiantis veikalas. Kaina 50 centų,

ŠIAULIAI

Šialių
apskrities Valdyba
radėjo statyti dvikompldktiines mokykla: 5 Kurtuvėnuos ir
(rašei imuos. Kiekivcnos tų ne
kyklų sąmata siekia 120į00(>

European American Bureiu

GRIGAS

tais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį,
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas:

NAUJIENĄ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

NAUJIENOS, Chicago, JH.

Sereda, Rugpiučio 10 d., 1921

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW
laiku siuvėjų darbui eis labai CONDENSED PIENAS PRIE
gerai.
GAMINIMO VASARINIŲ
Batų pramonė — Batų fabri
VALGIŲ.
kai turi užtektinai orderių bent
Pusryčiai.
trims mėnesiams; toliaus irgi jų
Biznis ir politika__ Iš įvairių netruks.
Laike vasaros karščių mes džiau
giamės,
kad pečius nedegu ir fitymas
biznio įstaigų, pramonių ir pre Bovelninių tavorų išdirbystė neina. Laike
karščų mes rūpinamės,
kybinių, visuomet blogai išeina —Nuo šio mėnesio pradės ge- kad musų kunui neuždavus perdaug
tokios,
kuriose šiokiu ar tokiu
rmtis,’ ir rudenyje
bus geram, daŽemuoges,
'’bo pavidale
sunkaus maisto.
,
vvniu
.
Žemuogės, avietes,
avietės, molynės
mėlynės ir kito
didesniam laispsnyje maišosi i stovyje.
kios uogos su Smetona ir cukrum latinka karščiuose. Condensed piebiznis ir politika. Jeigu grynai | PanČekų išdirbystėje — - Daly.
nas visada gali pavaduot smetoną* ir
praktiško biznio vedime daro in- kai pradėjo gerintis ir rudeniop cukrų. Atskiedus vandeniu pagal
tami
„

Pastabos apie biznio
eiseną.

j

telcm€s kokie noi-s politiški išro-

stovės dar veriaus
, ... ....
.

I tiliru proporcija, ji pralimat naudot su
. I uogomis. Tą pieną ta-ipKi Kalimu var-

Šilkiniai tavorai. — Dalykai tot ir su corn flakes arba su bile vai
kaviniai ar spaudiniai, tai toks
siais. Pusryčiai be puoduko . kavos
biznis ištikrųjų negali turėti stovi gerai, bet didesnio pasige- skaitosi
nepilnais. Eagle Brand Con
tvirtos galvos. O be tvirtos gal- --------rinimo----------turbut---------nebus ....
iki ---------žiemos, „c
IIOVM pienas padaro kavą daug skadensed
Vilnoniai tavorai — Orderių skanesnę.
vos nei vienas biznis ilgai neskaičius vis didinasi ir fabrikai
• gali gyvuoti.
Priešpiečiai.
turbut turės darbo per visą žie- Laike dušnių dienų, kurių tiek daug
Korporatyvio biznio forma yra 1 ma .
būna vasaros, laiku, salotiniai valgiai
patraukia kiekvieno akį
Asparagai
‘pasekminga ne tiek todėl, kad
Kl. Jurgelionis.
su
tomėtėm
ir
salotom
užganėdina
korporacija turi daug sąnarių,
i kiekvieno apetitą, jiegu tas valgis yra
1 pagardintas su Borden’s Fruit Salad
kiek todėl, kad korporacija turi
I
Dressing. Tas valgis galima padaryt
daugiaus progos pasirinkti ge
šitaip:
riausią biznio vedėją. Vienok,
Supiaustik tomėtes po pusę colio
jiegu bizninėje korporacijoje
rituliais ir išpiauk iš jų vidurį. I kiekVakar Chicagos marketo kai- įienft rituli ‘pridėk šaltųį asnaragų.
biznio vedėjas yra renkamas ir
nos ant tulu dalvkii buvo seka-'Apdėk salotų lapais ir užpilk Bofremiamas tik politiškais išrokai den’s Fruit Salad DrCssing.
11 lUo •
vimais, tai tokios korporacijos
% puoduko Eagle Brand CondenSVIESTAS— Creamery 42c., sed
Milk.
dienos yra išanksto suskaitytos.
V2 puoduko vinigerio (acto).
centralizuotas
38*4
ir
38
Vk
ladKorporatyvio biznio istorija
3 šaukštai ištirpyto sviesto.
turi daug panašaus rųšies pamo les 28 ir 29c., kaina retaileriams 2 kiaušiniai.
šaukštuką druskos,
kinančių pavyzdžių. Kad Lietu i extra sudėtas statiniukes 46c., 1 arbatini
arbatinio
šaukštuko muštardų.
viai galėtų daugiaus pasimokin spaustas 48c.
KIAUŠINIAI — Švieži pir Išplak kiaušinius ,kad paliktų bal
ti iš korporatyvės praktikos, tik
ti; pridėk pieną, druską ir muštardos
mieji
30
ir
31c.,
paprastai
švie

ir
gerai išplak. Prie to pridėk vini
rai gal butų neprošalį imti iri
gerio
ir paskui ištirpyto sviesto. Iš
parašyti korporatyvio biznio va ži 24 ir 27c., maišyti lotais 25 plak gerai ir padėk ant ledų, kad su
ir 27c., ekstra sudėti balto me tirtėtų.
dovėlį.
džio dėžėsna 36 ir 37c., margiu
Pietys.
kai 20 ir 21c., purvinukai 18 ir
Tik vieną sykį ant dienos vasaros
Automobiliai. — Automobilių 22c., storage ekstra 30c.*
laiku galima valgyti mėsos. Kiekvie
užganėdins nedidelis šmotelis mė
pramonė šioj valandoj pragyve •GYVA PAUKŠTIENA —Kur ną
sos,
jiegu prie jo bus sudarytų dar
na gan ypatingą krizį. Automo kęs 30c., vištos 26e., gaidžiai 17 žovių ir makaronų.
bilių pirkimas pavasaryj ir vasa c., antys 21 ir 22c., žąsys 12c., Jeigu jūsų vyras nepareina į laiką
pietų, nenorėdamas palikti bolinių
rą buvo kiek padidėjęs, bet dabar pavasariniai žąsukai 18c.
geimiu, tai pasakykit jam, kad ant
ŠALDYTA
PAUKŠTIENA
—
vėl puola. Iš kitos pusės, auto
pietų bus Cream Custard pajus ir ji
BULVES — Statinė $5.50 ir sai palikęs visus geimius parbėgs Į
mobilių išdirbystėje, bent per
Kurkęs 25 ir 30c., vištos 24 ir laiką. Šthi kaip tą pajų galima pada
pereitą mėnesį, Detroite visai
ryt:
,
26c., gaidžiai 18 ir 19c.
nesumažėjo, kas neprisidėjo prie
L kenas Borden’s Eagle Brand Con$6.00;
saldžiosios
bulvės
$2.50
densed
Milk.
sumažinimo automobilių pervirir $3.50 bamperis.
4 kiaušiniai
. ,
Šiaus.
3
šaukštai
miltų
ŽALI FRUKTA1 — Obuoliai 3 šaukštai sviesto
Visos kompanijos, kurios iš$2.50 buš.; vynuogės $1.50 ir 2 šaukštai cukrtius
dirbinėja menkesnius ir branges
% šaukštuko muskatinių riešutų
nius automobilius yra dabar la $1.75 už 6 beskių kreitą; vyš l4 šaukštuko druskos
nios $3.50 ir $4.00 už 16 kvortų Vandens
bai blogame stovyje, ir ne vie
Išklok blekinę su pajaus krustu.
na iš jų tu r būt atsidurs resy- dėžę; lemonai $6.50 ir $7.00 už
dėžę; orenčiai $6.50 ir $7.00 už Atskiesk pieną su vandeniu, kad
verio rankose.
pasidaryt visa kvota. Pridėk miltus,
dėžę; slyvos $1.25 ir $1.50 už sviestą,
druską ir kaitink iki virimui.
Vienok, yra nemažai kompa
Paskui išlengvo pilk gerai išplaktu::
dėžę;
gnišios
$2.50
ir
$3.00
bu

nijų kurių biznis nei kiek nepa
kiaušinius. Uždėk ant blokinės ir
kepk 10 minutų. Pridėk riešutų. Ka
blogėjo, o toliaus gali dar labiaus šelis.
da
atšalęs supilk į pajaus knis
UOGOS
—
Juodieji
serbentai
pasigerint. Tokiomis kompani- $3.00 ir $3.75 už'16 kvortų; mė tą ii-biskį
viršų paderink išplakto kiaušinio
haltimu.
įdek į pečių ir laikyk kol
jomis yra visos, kurios išdirtm
lynės $4.50 ir $5.00 už 16 kvor biskį parunda.
nebrangius ir gerus automobi
Jeigu tikiesi vakare susilaukti sve
lius. Iš įvairių automobilių da tų; raudonieji serbentai $5.00 ir čių, nupirk aiskrymo šaldytoją ir
duok savo vaikui padaryt žemuogių
bar daugiausia parsiduoda dėli1 $5.50 už 24 kvortų dėžę.
aiskrymo.
Aiskrymą galima padaryt
ŽALIOS DARŽOVĖS — Bu šitaip:
savo gerumo ir pigumo sekamų
rokai $1.50 ir $2.00 už 100 pun
firmų automobiliai:—
i 2 kV‘n®i.l,Borden’s Eage Brand Condelių; salierai 75c. ir $1.50 už densed
Milk
Ford, — nes yra pigiausias už kreitą; kopūstai $3.00 ir $4.00
1 kenas Borden’s Evaporated Milk
puoduko vandens
VISUS.
kreitas; žyduoliai kopūstai 20c. 4172kiaušiniai
Studebaker, — nes už tuos p> ir $1.00 kreitas; morkos $1.50 ir
šaukštuko druskos
nigus ($1635.00) nėra kito ge $2.00'už 100 pundelių; agurkai 1 kvorta žemuogių (stroberių) ge
rai sutrintų.
resnio.
75 ir $1.25 bušelis; salotos gal
Atskiesk Eagle
Brand Condensed
Stearns,
vose $5.50 ir $6.00 kreitas; la Milk
su vandeniu, pridėk druskos ir
Franklin,
puose 50 ir 60c. dėžė; grybai 65 virink iki užverda. Paskui pilk gerai
kiaušinio trynį. Kaitink pen
Buick,
is 75c dėžė; cibuliai $2.25 ir $2, išplaktą
kias minutas (ne iki virimui) ir at
Dodge,
50 kreitas; ridikai $3.50 ir $4.00 šaldyk
Sumaišyk su Evaporated Milk, at
Humpmobile, ir keletas kitų. už 100 pundelių; špinokai $2.00 šaldytu
ant ledo i]k plak gerai kol su
simaišys.
Paskui išplak kiaušinių
ir
$2.25
dėže;
saldus
komai
25
Kas dėl automobilių kainų, tai
baltymus iki atrodys kai Smetonai
yra dejopa nuomonė: viena sako, ir 35 c 4 tuzinai; ir tamėtos $1.- Išlengvo šaldyk, kad sutirštėtu. Tada
pridėk sutrintas stroberes ir šaldyk
kad automobiliai dar eis pigyn, 00 ir $1.75 kreitas
toliau. Laikyk apie valandą laiko.
Pusė kvortos kenuotų stroberių pa
o kiti sako, kad ne. Vienok rei
vaduoja kvortą šviežių ir tuomet vie
kia manyti, kad automobilių kai
ton dviejų kenukų reikia dėt tik vie
ną ir pusę Eagle Brand pieno.
nos dar turės būti numuštos.
Šitie nurodymai yra geri ir išban
Taipjau nėra abejonės apie tai,
Šiandie išvažiuoja Lietuvon dyti. Eagle Brand pienas yra švariu
kad darbininkų algos ir toliaus keletas lietuvių, per Naujienų karvių pienas. Prie jo nieko daugiaus
nedadėta, kaip tik cukraus, šis pienas
dar vis bus numuštos. Iš kitos Pinigų Siuntimo Skyriaus patar prie įvairių kepimų pavaduoja pa
prastą pieną. Ypač jis tinka prie ar
pusės dar eis pigyn ir plienas. navimą. 1:30 vai. po pietų, ap batos
ir kavos.
Yra todėl išreiškiama nuomonė, leidžia La Šalie St. stotį New Parsitrauk valgių gaminimo knygą.
kad automobiliai po truputį dar Yorkan, iš ten 13 d. šio mėnesio Pašyk: Borden Company, Borden
Building, New York
vis eis pigyn, nemažinus kaip per Olympyc laivu Lietuvon šios įpatos: Juozas Grigutis, Morta Grimetus laiko.
MOTERYS NUOLAT
Trokų biznis bus vienok daug gutienė ir Benefasas Grigutis.
PERSIDIRBA.
blogesnis negu automobilių biz-j
hl Central stoties 5:30 v. Tas palyti visas moteris rementis
nis. Iš dalies, todėl, kad dabar; į Kanadą, o 13 d. Empress of luomą ir spalva. Rūpestingos mergai
tės siekdamos mokykloj pagarbą,
yra labai pigus arkliai ir labai France laivu į Anglijos šios ypa- Šeimyninkės
persidirba, dirbtuvių iner
ginos,
ofisų
merginos
ir krautuvių ir
pigios avižos.
tos: Vincas Bradulskis, Rozali
draugijos
moteris,
visos
kabinasi per
♦
♦
ja Bradulskienė, Simonas Radze- augštai, sunaikina stiprumą
fr kas
♦
seka? Nervai, dvasioj nupuolimas,
vičia ir St. Jokiibauskas.
strėnų ir galvos skau
Pramonių padėtis. — Daugu Giminės ir pažystami, esate nbmiegojimas
dėjimas ir įvairus silpnumai ir vi
mas pramonių tebėra blogame kviečiami atsilankyti ant stoties sokios negalės kaipo moteriškių. Praatitaisymas panašiu negalių
padėjime. Iš atgijančių pramo- pasakyti savo artymiesiems kilniausis
yra Lydia E. Pinkham Vegetable Compound, kuris naujai pripažintas nuo
nių pirmą vietą užima tos pačios, sudieu.
jūrių iki jūrių, kaipo dabartinė ge
kurios čia buvo paminėtos, bu-’ Vakar išvažiavo iš New York riausia gyduolė nuo moteriškų lygų.
tent: •
• J Central stoties New Yorkan, iŠ
Drabužių pramonė — Nors or- (ten Minnekahda laivu į KaraliauDIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
derių šiuo laiku nėra per daug, fru; Emilija Getautienė, Feliksas
KNYGŲ SANDfiLIS
vienok jie pasipils neužilgo; žie- Getautas, Rokus Getautas ir A.
J. B. AGLINSKAS
minių drabužių šiais metais tik- g. Kamarakas.
3238 So. Halsted St.,
rai turės būti padaryta daugiaus j Naujienos velija visiems laiCHICAGO, ILL.
negu pereitais metais, žiemos mingos kelionės.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Pradek Taupyt!

Kampas Union Avė.
akuaerka
Baigusi Aku*
Nerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn■ilvanijoi hoa*
pitallse.
sėkmingai patarnauja prie
ginudymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Atsidaryk taupymo accountą savo locnam tvirtam valstijiname
Banke. Mokėsime 3% polukio už tavo, taupomus pinigus. Pride
dant po biskį kas savaitė, nusistebėsi kaip suma greitai augs.
Gali susikalbėt savo kalba pas mus ir mes mielai pagelbėsime
tau biznio klausimuose. Siunčiame pinigus į Lietuvą, greičiausiu,
saugiausu ir pigiausiu budu.

Atstovaujame visas garlaivių linijas ir galime parūpint jums

Dr. W. YuszKiewicz

laivakortę į Lietuvą... Mielai patarnausime gavime pasporto ir

aprūpinsime visais reikalingais kelionei dalykais.

Jei turi $100.00 investyt, klausk mus apie saugius Real Estate
mortgečius, kurie neš 6^ polukio. Šis valstijinis bankas stovi už
tavo investmentus.

SAUGIAUSIAS TAUPYMAS

Marketo Kainos

Išvažiuoja Lietuvon.

701 W. Slit St.
Tel.: Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.

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

CENTRAL MANUFACTURINC
DISTRICT BANK

_—

U Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VEZEUS
Lietuvis Dentistaa

Perviršis virš $6,500,000.00

4712 South Ashland Avė,

■t

Po Valdžios Priežiūra

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi-

LAIVAKORTES

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

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visą geresniąją liniją važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi

AR NORI NAMO?

BALIUOS AMERIKOS LINIJA
Nl’5

O mtOAbWAY

' < kH ’s.V

■' Pašauk National Headųuarters, 5886 Randolph.

1'iėsi kelione be pertuMiiMo tl New iurao pet Libuvą
arba Hambnrg—Eitkūnai

I LIETUVĄ

Latrai išplauks kas 14 d. Dideli dvieju Sriubą palto laivai iiplanka
“ESTONIA”..........Rugp. 17
“LITUANIA” .. ......... Rugp. 7
S. S. POLONIA ....Rugp, 24
S. S. LATVIA ....... Rūgs. 21
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam*
Taipgi naujas pasažierinis keliasturp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 12(1 N. La Šalie Stn
CHICAGO, ILL.

139 N. Clark St.,

Rooms

1709-12 arba pašaukit Di.striet Sales Manager,

Stanley Rubey,

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965..

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

1900 So, Halsted St.
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466 -

DR. G. M, GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas]
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moterišką ir Vyriiką
Taipgi Chronišką Ligi.
OFISO VALANDOS]
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. T. STRI KOL’IS

Uetuvyg Gydytojas ir Chirnrgaa

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Bonl. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

DR. J. KULIS

:

LIETUVIS
. 8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai- S
hą ir vyrų. Specialiai gydo Hm- g
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

V

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

Telephoni Yards 5332

s DR. M. STUPNICKI Į
8107 So. Morgan St.,
Chicago, Iii.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1139 Independence Blvd. Chicagi

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriiką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chroniiką ligą
Ofiaai: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Didžiausias, atsakomingiausias ir
gigiausias rakandų mufuotojas ant
ridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
1

Dfi, YUSKA

Žengk prie telefono

kuog-eriausia patarnauti keliautojams ir

visu kuo juos aprūpinti.
gfc, SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
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 Naujieną ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime
taksą.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokią atidėliojimą ir be jokią nuosto*
lią. Naujieną čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Halsted St

arti 47-tos gatvii
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AR MANAI APIE NAMUS?

Lietuvon ir iš Lietuvos

.......................... -1

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.

Tel Blvd. 9386

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicago,

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai.
2:00 iki 5:00 vai. vak. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė., Chicago.
Telefonas Pullnuan 856

DR. P. P. ZALLYS •
Lietevya Dentiitaa

10801 So. Michigan Avn Roseland.
Valandos: 9 ryto Ud 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

Sereda, Rugpiučio 10 3., 1921

OUMNOS

nuomonė, kad individualia tarų diktatūrą vien tik ir sva
teroras nėra tinkama prie- joj, aklai tikėdami, kad tai tu
rėš ant tų pėdų įvykti. Supran
monė partijų kovoje.

tamas dalykas, kad tatai buvo
Daugelis kuopų sekretorių Nuo ko paeina Žaksejiams?
Todėl Italijos socialistai, nesąmonė, aiški kiekvienam ir šiaip draugijų laiškais klau žaksėjimas, tai yra pasikar
stengdamiesi sustabdyti tą šiek tiek blaiviau protaujan sia mane apie pftdetį musų L. tojantis staigus diafragmos
Bdltor P. Crigaltift
susitraukimas,
kruviną kovą, kurią sukėlė čiam žmogui. Tą galėjo matyt D. L. D-jos. Kadangi visiem (perklodų)
1789 SO. HALSTED ST.
ir patys komunistai, ir galų ga paskyrimu butų daug da.rlx> laksiantis savo valia to susi
atžagareivių
suorganizuo

traukimo sustabdyti negali.
CHICAGO, ILLINOIS.
tieji “fašistai” pasielgė taip, le gal jie ir ėmė suprasti, kac aiškinti, todėl pasistengsiu kiek Žalesoj imas pareina nuo su
jeigu jie bandytų skelbti čia galint šiame savo straipsnyj
Teiephoaa RooMvelt 8508
kaip reikalauja ne tiktai pa proletariato diktatūrą, tai bur parodyt draugam inuisų L. D. erzinimo skilvio, žarnų, pilvo
Subecriptioo Ratui
prastas žmoniškumas, o ir žuazija, turinti pilnai savo ran L. D. stovį ir jos tolimesnius plėvės. Kartais pareina tai nuo
perdi delio nervų jautrumo,
jų principai
kose ginkluotas krašto jiegas, ateities uždavinius.
ypač pas isteringas paneles.
be mažiausio vargo ajisidirbtų
8c par copy,
Socialistų “kritikai”, be su tais keliais tuzinais “prole- Nesmagu, kad pirmiausia aš Tokios priepuolingos mergelės
je, gal pasakys, kad su to I tariate diktatūros” vykintojų, jum, draugai, turiu pasiskųsti gali ištisas savaites žaiksėtti.
March 17th, 1914, at tha Port Offlca
oi Chicago, III., oader tha act of dalyko tikslu jie sutinka, 'Bet savo Smaliniame Institute dėl kai kurių kuopų neveikiamo, Žaksejimas, rodąs plivo plėves
March 2nd, 1879.
tik nepritaria tam budui, įgytą mokslą komunistai vis ir neužsimokėjimą savo mo arba aklosios žarnos uždegimą,
Nauji«no» eina kaadlan, Itakiriaat kurį Italijos socialistai pa- <felto norėtų praktiškai i*u-o- kesčių už 1921 m. Toks kuo žinoma, dėl pačių tų ligų yra
•edšldieniua. Leidžia Naujieną Ben
Negailėdami pų ir draugų apsileidimas sta pavojingas. Taip apt priepuovisuomenei.
drovė, 1789 So. Halsted SU, Chicago, vartojo jam atsiekti. PastaŪL — Telefonas i Rooserelt 850A,
pasirodyt
su savo diktatūra to mulsų draugiją į nesmagiu lingas žaksėjimas per savo il
rieji, mat, padarė sutartį su buržuazijos
visuomenei,
jie padėtį ir trukdo jos darbą. Už gumą nukamuoja žmogų.
darbininkų priešais ir net ėmė skverbtis į įvairias darbi- tat draugai pasirūpinkit kuo(L. Uk. “Svekata”.)
pasišaukė valdžių pagalbon, ninku organizacijas — draugi- greičiansiai užsimokėti savo
18.00
4.50 kad ją įvykinus; jie, lygiai jas, ratelius, kuopas, kliubus, mokesčius ir kartu gaukit or
_ 2.25
usų
Pirmiausia jie, ganizacijai naujų draugų. Tu
. 1.76 kaip ir priešingoji pusė unijas etc.
žinoti, draugai, kad tokia
(“fašistai”), pasižadėjo ati prisidengę kurias nors sveti rite
Vaikų kelinaites No 1080
kaip
mos organizacijos vardu, įeina apšvietus organizacija,
Chicagojt — per neMatejus
duot į valdžios rankas tuos į organizacijos valdybą, o už kad L. D. L. D., negaili tinka
Viena kopija
.
Savaitei________ ______
savo partijos narius, kurie, ėmę valdyboj vietą įsigyja dau mai savo uždavinių atlikti tu
Mėnaaiui ... .....
nepaisydami sutarties, ir to- giau sau šalininkų ir su jų pa rėdama tūkstanti ar du tūk
liaus ves ginkluotą kovą. galba paima į savo rankas or stančiu narių; tokiai organiza
Metama__
- .
. - *™ĮJ|Bet koks-gi kitas būdas at- ganizacijos turtą, kurį paskui cijai, kad ji sėkmingai galėtų
Poaai metą
,
savo uždavinius vykinti, reikia
Trina mtaeaiama — . , 2.oo siekti to, kad tos pasibaisė- panaudoja savo tikslams. O jei turėti skailmeningą organizuo
Dviem mtoeeiame - - .xt .....
1.60
kartais nepasiseka paimti į sa
_ .76 tinos žudynės sustotų ?
Vienam mėnesiui
vo rankas, tuomet jie stengia tų draugų būrį bent iŠ penkiųUetuvon ir kitur uisienhraeei
Jiegu atmesime sutarties si fą draugiją suardyti. Pa šešių tūkstančių darugų. Taigi,
(Atpiginto)
šitą mano įrodymą
kai komunistai už- draugai,
Metams_______ __ .
. ._ $8.001 kelią, tai pasilieka tiktai vyz<'žiui,
imkite domėn ir stokite visi
Pusei metą______________
’
b
“
viena
išeitis:
kovot
prieš
“
fa
griebC
,
L
SS
'
k,,,>I><>s
kny
’
Trims mėneaiama •,___
prie darbo, kad padarytume
“°"y I šistus” tais pačiais įrankiais, gyną, tuoj visa's knygas tarp muisų LDLD. tivrtą organiza
1 savęs išsidalino ir po šiai dickokius
jie
vartoja.
Už
ši

• nai knygynui narių suaukotos ciją, kuri vęl galėtų išleidinėti
.u . r
■regim
tokią taktiką stoja Italijosi knygos dingo. Taip pat buvo su socialistines knygas,ir šviesti
'Pilietine taika
komunistai. Bet priimti ją, LSS. 4-tos kuopos knygynu, tik lietuvius darbininkus. Draugai,
tai reikštų ne stabdyti čia jiems ne taip pavyko: tos šis tai yra aukščiausias miusų
Italijoj.
uždavinys, ir užtat pasišvęskiginkluotą kovą, o dar aš- kuopos draugai buvo energin- ine męs jam.
gesni, jie subruzdo ir, nulaužę
Gražios
ir patogios kombinuotos
Italijoj mes matome nepa-1 trinti ją. Italijos komunis- komunistiškiems gix>bikeliams
kelinaitčs dėl mažų berniukų, šįmet
madoj. Tokioms kelinaitčms pa
prastą “pilietinės taikos” pa- tai, ištiesų, eidami šituo ke- ragus, visą knygyną atsiėmė at Manau, kad draugai bus jau labai
vyzdys
No 1080 yra sukirptas nuo
vyzdj
liu iki šiol, daug prisidėjo gal. Dabar nesenai vėl buvo pastebėję komunistų spaudoj, 2, 4 iki 6 metų amžiaus. 4 metų
kad jie dabar susikūrė sau nau mierai reikia 2% jardo 32 colių ma
o , .. .
x..
, . prie to, kad “fašizmo” pa- atsitikimas Roselande su Sce ją organizaciją, kuriai vardą terijos.
^^V^?-.
^|vietrė
rahtitų„/?rVJa „P
Pa<
^r! vietrė išsiplėtojo visoje šaly- nos Mylėtojų Rateliu. Tas Ra
nukopijavo nuo musų LDLD., Norint gauti tokiom kelinaitėm su
sutartį su “fašistais”, kad|_.
L
y
4-0
0
I
telis
bus
jau
apie
dešimts
me

kirpti ir pasiūti pavyzdį prašon
ije. Socialistams stot į tas
abi pusės nebekovos viena vėžes butų stačiai beprotys tų kaip įsteigtas ir jis, kaip pridedami lik vieną raidę A. iškirpti že<niau paduotą blankutę, pa
dailės organizacija, yra bepar- Toks jų elgešis parodo, kad jie žymėti mierą, parašyti savo vardą
prieš antrą ginklais. “Fa
tyviškas; užsiima vaidinimu nori po musų draugijos vardu pavardę ir aiškų adresą ir, jdejus |
šistai” yra teroristinė atža tė.
vėl savo nelemtą darbą vesti, konvertą kartu su 15 centų (pašto
gareivių organizacija, kuri Atmesdami teroro taktiką, įvairių scenas veikalų sau ir ki demoralizuodami lietuvius dar ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums
toms darbininkiškoms draugi
buvo sutverta prieš paskuti (socialistai ne nupuldys savo joms,šiaip užadresavus:
NAUJIENOS,
kurios pakviečia. Taigi bininkus ir jų organizacijas. PATTERN
DEPT., 1739 S. Halfeted
nius parlamento rinkimus įtaką darbininkų miniose, o nesenai mūsiškiai komunistė Kad šiitam jų darbui užbėgus
tikslu naikinti socialistus ir priešingai — įgis jose dar di liai buvo pasikėsinę ir jį už kelią, mes turime truputį pa St., Chicago, III.
komunistus. Rinkimų kam desnio pritarimo.
griebti.
Ret rateliečiai greitai laukti, kol bus galutinai likvi
Pattern Dep.
duota byla, kurią komunistai 1789NAUJIENOS
S.
Halsted
St.,
Ohicago, III.
apsižiūrėjo
ir
tiems
gribišiams
panijos laiku jie užpuldinė
yra
užvedę
prieš
musų
LDLD.
čia
jdedu
15
centų,
ir
prašau at
skaudžiai nagus numušė.
Už
davo atskirus šitų ' partijų
siųsk
man
pavyzdį
No.
1080.
iždininką, d tik po tam bus ga
tai
jie
sumanė
kaip
nors
atsi

žmonės, jų organizacijų na
mokėti, jei ne pačiam Rateliui, lima su tais žmonėmis rokuo- Mieros .................................. metų
mus, laikraščių spaustuves ir
tai nors jo veiklesniems na tis kaip reikiant.
mitingus. Šitoje kovoje ta
(£/Ž išreikštas štame skyriuje
(Vardas ir pavardė)
riams.. Ir ve, kada ratelietis
čarteris musų LDLD. yra iš
nuomones Redakcija neatsako.)
po užmušta ir sužeista šim
Pranas Grybas išvažiavo Lie imtas New Yorko valstijoj ir
tuvon, tai tie doros* nei sąži randasi pas mane, beit kad jis
tai žmonių ir sunaikinta be
(Adresas)
nės
nežiūri
n
tieji
“
komunistai
”
“
SMALAVUSIAI.
”
dar
nėra
atspausdintas,
todėl
galės turfo.
savo melų ir keiksmų organe kuopoms <ląr nebuvo Išsiunti
(Miestas ir Valst)
Su tais gaivalais socialis Mūsiškių komunistų laikraš ima šmeižti jį, vadindami pro nėtas. Jei kuriom kuopom tas
tai dabar pasirašė taikos su čiuose tenka matyt korespon vokatorių, šnipu, smalaviriu, ir yra reikalinga talm, kad (suval
ir
redakciniuose •kad jis važiuojąs Lietuvon val dyti konumistus- ir apsiginti
tartį. Kiekvienas pasakys, dencijose
DR. A. MONTVID
kad tai yra nepaprastas at straipsniuose nuolatos karto džios vietą užimiti. Kas draugą nuo jų, kuomet jie viliugingai Lieta
via Gydytojas ir Chirurgas
P. Grybą pažinojo, tas z žino,
25 East Washi«gton St.
sitikimas.
Paviršutiniškai jama žodis “smala viriai.” Mat kad jis yra neįtariamos doros vartoja musų LDLD. vardą etc.,
tuo žodžiu komunistai vadina
C. K. galėsime tom kuo
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
žiūrint į jį, gali išrodyti net, socialistus. Ar limpa jis socia žmogus, daug veikęs ir pinigais mes
Telephone Central 8862
pom prisiųsti čarterio kopiją.
1824 Wabansia Are.
kad Italijos socialistų parti listams? Pažiūrėkim.
prisidėjęs lietuvių darbininkiš
Valandos:
nuo 6 iki 8 vakare
ja tokiu pasielgimu sulaužė Visi žinom, kad kai L. S. Si kų organizacijų -auklėjime, o Centro K-tas su Liter. K-tu
Rezidencijos tel. Kedzle 7715
jau svarsto apie patiekimą na
savo principus. Šitaip ištie “kairioji” dalis su Stilsonu, todėl į tuos komunistų pliauš riams tinkamos knygos. Ma
sų jau ir kalba apie tą atsi Pruseika ir Baltrušaičiu prie kalus žiūrės kaip į niekšų pas nau, kad šiemet pavyks suras
Telephone Boulevard 5052
tikimą įvairus socialistų šaky griaudami Sąjungą steigė tangas apjuodinti sau nepatin ti gerą knygą, su kuria nariai
Lietuvių Komunistų Sąjungą; kamą žmogų. Mat jeigu kas su galės tikrai palsaidžiaulgti. Bet
“kritikai”.
DENTISTAS
kai suskaldžius Socialistų Par trukdo konnunistams jų gilknygą
gaus
tik
tie,
kurie
bus
Valandos:
nuo 9 iki 9 vai. vaka
nors
Bet pagalvojus apie daly tiją buvo kuriamos komunistų tinišku's žygius kurioj
re.
Seredom
9 v. ryto iki 12. Va
užsimokėję draugijai savo dd- karais 6—9. Nedėl.
draugijoj,
tą
jie
tuojau
drabs

pagal sutarimo.
partijos,
—
tuomet
rusai,
žy

ką rimčiaus, jisai išrodo vi
lerį
metinio
mokesčio.
8261
So.
Halsted
St.,
Chicago, 1U
to taja smala, kurios jie “pridai,
o
taipjau
ir
lietuviai
ko

sai kitaip.
munistai daug darbavosi ir Chi- sizopostijo” Smaliniame Insti i Kuopos, kurios norite gauti
Socialistai ir “fašistai” nu cagoje įsteigė prie Blue Island tute iš Stokliekio, Stilsono ir
tarė nežudyti vieni antrų avė. ir Dvyliktosios gatvės provokatoriaus Frainos sniali- pardavinėjimui, kreipkitės j
Smalinį Institutą. Tasai Smali nyčios. Tat jeigu jau komunis draugijos knygių d- P. Raškiginklais: kas-gi tame yra blo
nis Institutas norėta padaryt tai taip mėgsta žodį “šmalavi- nj, 111 Grand St., Brooklyn,
Akiu Specialistas
go? Nejaugi mes pripažįs komunistinio revoliucinio judė rys,” tai jis jiems patiems ir
tame, kad kraujo liejimas ir jimo centras. Jame buvo duo tinka, ir socialistai nė kiek ne
4649 S. Ashland Avė.
Su visais draugijos reikalais
Kampas 47th St.
gyvasčių naikinimas yra ge damos nariams pamokos ii’ pavydi Smalinio Instituto auk
kreipkitės į LDLD. Sekt. d. J.
ri dalykai? To mes rodos, apie vjkdymą “proletariato lėtiniams būti smalaviriais.
M. Bučinską,
52 Glemvood
—
Biežavšij.
diktatūras
”
(mat
socflallistų
niekuomet nepripažindavoAvė., Binghaintoii, N. Y. Če
moksle
yra
pasakyta,
kad
tuo

me. Ginklo vartojimas žmo
kius rašykite mano vardu, kaip
San Francisco. — Tarp or
jau po soeialės revoliucijos lai
gaus prieš žmogų yra pa* kinai turi būt paskelbta prole ganizuotų darbi runku ir jų va kad ir visada. Kai kurios kuo
teisinamas tiktai kaipo apsi tariato diktatūra, kol darbinin dų prasideda nesutikimai. Dar pos prisiuntė čekius išrašę d«
Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
gynimas. " Kuomet žmogus kai, paėmę valdžią j savo ran bininkai nusistatę yra skelbti .1. Prusalaičio vardu; tas yra
klaidinga, ir daro man berei
Ned. 10 iki 12 pietų.
yra užpultas, tai jisai turi kas, krašto politiką ir indust generalinį streikų, bet jų vadai kalingo darbo.
teisės atremti užpuoliką kad riją sutvarkys socializmo pa priešinasi tam. Labai galima,
Tel. Boulevard 6487
ir ginklu; bet užpuolimo matais). Bet visi, kas tik laik jog, pagalios, bus pareikalauta Kuopos laikydamos susirin
iš viršininkų, kad jie paduotų kimus darykite naujų sumany
tikslams ginklo vartojimas raščius skaito, žino, kad šioj rezignacijas.
mų draugijos labui, taip pat Tel. Pullman 842
šalyj dabar nebuvo ne jokios
yra nepateisinamas.
rengldtes busimam draugijos
revoliucijos, nes per šiuos karo
DR. L E. MAKARAS
suvažiavimui,
kuris
turės
įvyk

metus
darbininkai
čia
dirbo
Mes čia, žinoma, kalbame
Lietavis Gydytojas ir-Chirarfa*
E R B. Naujienų skai
ti
kartu
su
LSS.
suvažiavimu
dienomis
ir
naktimis
ir
su
vi

1U9D0
Michigan Are., Roaelandk).
ne apie masinę ginkluotą
tytojo«
ir
skaitytojai
Vai.
10 iki 12, 2 iki C Ir 6i8l
šiais
metais.
Draugai,
dtaiibo
sokiais viršlaikiais, tat jiems
kovą (karą arba revoliuciprašomi pirkinių reikalais
yra gana daug, tik dirbkite ir
nebuvo laiko nei mąstyt apie
ją), o apie kovą tari) asmens revoliucijos darymą. Komunis
eiti į tas sankrovas, kurios
dirbkite!
SKAITYKIT IR PLATINKI!’
skelbiasi Naujienose.
ir asmens Socialistuose jau tai vienok, neaksižvelgdami į
Kaz.
Liutkus,
LDLD.
Ižd.
lėmusi viršų ta tai, tino revoliucijas ir prolesenai
FabMahad

Daily azcapt

Sunday by

M

INVESMENTAS
Charles H. Apple, prezidentas American Gasoline Corporation.
Yra dviejų rusių stakas vartojamas palaikymui
nuosavybes korporatyvej organizacijoj.
*

Moterims

•
•

1

• •
JOJ.
Common stakas, kur jis yra prefe
rred išlestu, dažniau prasčiausias for
mas investmento abelnai investoriaus,
iš priežasties, dažniausiai yra pervirsiu kapitalizuoti ir investorius neturi
teisių prie savo įmokėjimų.
Preferred stock yra geresnis investmentas, nei, common stock’as bet to
liai dalinis stakas vien tik biskiu geriau,
nei investmentas į common štoko koi poracijų.
Pirkę bile apsaugas, tikrai nori ap
saugos savo pinigams, jis investina į
kompanijų ir puikus ir prieinamas da
lyvavimas kompanijos pelnuose.
Common arba preferred visokios ru
ses spekuliavimo, biznis turi būt inves
toriaus vengiamas.
Investorius turi apmųstyt pirmiau
saugumų sumos — antrų — kiek užpel
nys.
Common Stock paprastai yra investmentų klesoj, panašus į kiaušinius, kol
nėra dar išperėtais.
Preferred stakas, paprastai yra toje
klesoje investmentų, panašume, kaip
kad vištukai tik-kų išsiritę iš kiaušinių.

Kitame musų strapsnyj, bus aiškinama daugu
mas skirtingų rūšių bondsų ir dalyvavimas apsau
gose.
^=--

-.. ....... .

,
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“Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAUBINO
jum abiem!’’

DR, A. R. BLUMENTHAL

G

Pirmas: common stock, kuris turi pil
nų balsavimo teisę ir paprasčiausiame
bude vartojamas. Už šį staką galima
užmokėti pinigais, apsaugomis, kontrak
tais ir kitomis vertę liudijančiomis popieromis.
Antras: preferred stakas, kuris yra
tankiausia vartojamas, kur jis reikalin
gas suteikime pirkėjų gedajamus divi
dendus ir geidaujamus pasiskundimus
korporacijai apmokėti. Preferred sta
kas paprastai neturi balsavimo tiesų,
bet gali dalyvauti uždarbiuose kompani
jos daugiu ir virš savo reguliarės nuo
šimčių kainos ar aukščiau.
Labai daug kompanijų organizuojasi
su dideliu kapitalu common stock, o jų
finansai, jų biznis pardavojant išleistus
preferred stocko, kuris suteikia pirkė
jui preferred nuošimtį, bet retai pasi
taiko, kad turi teisę dalyvauti kompa
nijos pelnų pasidalinime.
Daugelis kompanijų sukelia kapitalų
pardavojant išleistų preferred staką.
Šie išleidimai moka nuo septynių iki aš
tuonių procentų dividendų ir paprastai
jie yra apsaugojamos priežastis pasiluosuojant. Common stakas atstovauja kontroliavimų stako bile kompani-

Skaitytoju Balsai

Dr. A. Juozaitis

o

Kūdikiai mėgsta ji t
Jie prašo daugiaus!
Net ir mažyčiai žino, kad

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį, j
lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd

Avenue 8c 35th Street,

Borough of Brooldyn, New York City

Saule nudegus nosį
Vartok apsčiai šaldančio

^Hendiola1wh
Lengvai gydo, greitai ir
z
antiseptiškai.
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Sereda, Rugpjūčio 10 d.

iJL.ll.JlJ ■g|

GRĮŽIMAS išeiviu is
DARBININKU PADĖTIS
LIETUVOJE.

valdžios oficioze “Lietuvoje”
į buvo paskelbta, kad Rusijoje
I norinčių grįžti išeivių yra dar
ligi 100,000 žmonių.
I Grįžta visokių tautų piliečiai:
Vaidykla Hebraijų Kalba
lietuviai, Žydai, lenkai, rusai.
Lietuvoje.
Užvis (jaugiau grįžta žydų. Pa
[Naujienų korespondencija]
bėgėliu statistikos žinios paro
KAUNAS. Liepos 20.
Kaunas. — Hebrajų teatro
do, kad per gegužės ir birželio
Paskutiniuoju laiku Lietuvon mėn. sugrįžo iš Rusijos ^17 eše mėgėjų grupė pradėjo priren
be paliovos plaukia dideles ban lonų, 5,313 žmonių, iŠ kuriu giamuosius darbus pirmajam
dos musų išeivių iš visų kraš
2,660, debiutui hebrajų kalba. Vai
tų. Iš Lietuvos įžymesnių mies nišų 816, lenkų 345. 14 Rusi- dyklos hebrajų kalba idėja
tų, kiip Rygos, Liepoja, i s, Ven- jos išeivių daugumoje grįšta randa žymios užuojautos jau
tpiles ir kitų, kur prieš karą didžiausiais nuskurdėliais, ir nimo tarpe, kuris karštai at
gyve»'/» gani daug lietuvių ligi jei kurie ir parsiveža sovietinių siliepė į tai.
šiol jau didžiuira sugrįžo į Lie- pinigų, tai jų nieko nešildo,
Iniciatyvos grupe, kuri ener
nes Lietuvoje keičiant ant vo gingai ėmėsi darbo, pasinau<k)ric turėjo ton neblogus namus. kiškų pinigų už tuksiantį rub jo proga, kad dabar Kaune vie
Sugrįžimo nriežastys tos. kad lių nebegauna ir vienos mar ši žinomas darbuotojas hebra
iš pradžių I^itvijos
valdžia kės. Todėl daugelis išeivių sug jų vaidyklos srity, Vilniaus
daugelį lietuviu tiesiog varu rįžę ‘Lietuvon atsiduria sunttio- hebrajų vaiiiyklos vedėja^ ^).
vertė apleisti jos teritoriją, • je padėtyje.
Šapiro ir jau pradėjo priiminė
kaipo svetimus piliečius; kili |
Su darbais tuo tarpu nėra ti mėgėjus vaidyklom
sugrįžo traukiami patriotizmo
Antisemitų pasmerkimas.
jausmų, dar kiti dėl sunkių taip blogai; duonofc, kulkas,
Lietuvoje
irgi
užtektinai.
gyvenimo sąlygų, ir tt.
Izmdono žydų Koresponden
Bedarbių tuo tarpu nedaug,
Reikia pastebėti, kad tol<« ir grįžtantieji iš Rusijos dar cijos Biuro pranešimu Austri
masinis grįžimas išeivių Lie su tarpsta, — kas prie žemės jos valdžia patraukus atsakomy
tuvon tai svarbiausia dėl pai - darbų, kas šiaip kur; gelžke- ben visų eilę gerai žinomų an
logejimo gyvenimo aplinkybių 1 iečiai lig šiol vis sutarpsta prie tisemitų, kurie dalyvavo pasau
svetur. Paimkime kad ir So gelžkelio, o kaip bus toliau tai linio antisemitų kongreso atsi
šaukimevietų Rusiją. Delei nepakenči t- parodus ateitis.
mos ton padėties, j Lietuvą
Prokuroras įkaitino juos už
Visablogiausia yra su butais,
grįžta tokie gaivalai, kurie, jei
gyventojų kurstymą prieš žy
ten nebūtų taip sunku gyventi, Daugelis sugrįžusių darbini n- dus. Tarp patrauktųjų atsako
niekad nebotų nei svajoję grįž ku, turėdami darbų ar tarnys mybėn randasi žymus antise
ti. Dabar gi, dėl sunkios buities, tę prie gelžkciio, o ypač Kau mitas Jerezbachas.
grįžta asmenys netiktai niekad ne, ir Šiauliuose, negauna bu
neturėję nieko bendra su Lie to ir jų šeimynos gyvena atsky- Sioninkų Konferencija Pragoj.
tuva, nemokėdami nei žodžio rai. Apskritai? Lietuvos darbi
Š. m. Liepos 10 d. atsidarė
lietuviškai kalbėti, bet važiuoja ninkų padėtis nors nėra gera, Pragoj Pasaulinės Sionrkų Or
Lietuvon net jos didžiausi prie betgi, sulig tokio laiko, nėra ir ganizacijos akcijinis Draugijos
šininkai, kurie gyvendami Ru blogiausia. Atskiri geri amat posėdis, šilime posėdy dalyvasijoje prie geresnių aplinkybių ai nkai pelno per dieną 70 -<80
vien tesvajojo apie plačią, nuo rub., poprasti darbininkai-juo- ganizacijos atstovas žydų Tau
jūrių ligi jūrių, Lenkiją, arba tladarbiai, po 30 - 40 rublių ir tos Tarybos Pirmininkas š. Homažiau ar daugiau, žiūrint prie
galingą nedalinamąją Rusiją.
kokių darbų. Padėkim, Kauno zenbaumas.
Iš Rusijos daugybė išeivių Gelžkelių Dirbtuvių (tarbinin Žydų publicistai iš rusų krašto.
jau sugrįžo, bet dar labai daug kai bei amatninkai aplamai
Pastaraisiais ešadonais >š
tebėra ir negrįžusių. Nesenai imant nupelno per mėnesi nuo
600 ligi 1000 su viršum auksi Rusų krašto atvyko Lietuvon
nų ir kas mėnuo gauna rugių
po*2 pūdų 35 sv. valdžios kai nes darbuotojų, —■ publicistų,
na,
6 rub. pūdui. Mėnesi jų tarpe keli Rusijos sionikų
niai gelžkelių tarnautojai Kau organizacijos vadai, kaip an
ne gavo nuo 1 kovo š. metų po tai, Rusijos sionikų organiza
200 auksinų mėnesiui priedų, cijos Vykdomojo Komiteto na
po 18c. svaras
tai dabar žemiausia algą gauna rys ir sionikų laikraščio rusų
kalba “Razsvict” redaktorius p.
Kam reikia geros baltos po 700 auksinų mėnesiui.
Babkovas, o taip pat pirmojo
(bond) rašomosios popieros (ne—Liet. Darbininkas.
Žydų laikraščio redaktorius p.
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
Rapoportas ir D-ras Levinskis.
jienas”.
Tel. Yards 145
Turime pardavimui didelį
lankti užsienio reikalą minisJOHN J. ZOLP,
pluoštą rašomosios popieros ir Real Estete — Paskola — Insurance
teris apie žydų padėtį lenkuose.
Laivakortes, — Pinigų Siuntimas,
parduodame labai pigia kaina — legaliai
dokumentai, Notary Public.
Lenkijos žydų laikraščių pra
svarais po 18 centų už svarą, ar
4601 So. Marshfield Avė.,
nešimu, Užsienio Reikalų MiChicago.
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
nisteris Skinnuntas
turėjo
tuvėse tokia popiera pardavinė
omeny sukviesti žydų ir lenkų
jama po 40c svaras. Reikalau
NAUDOTO IR NAUJO spaudos atstovų konferenciją.'
dami popieros kreipkitės Naujie
LUMBERIO PIGIAI
Bet Užsienio Reikalų Ministeri
nų ofisan Kas norite gauti poDurims, langams, plaisteriui lente jos Spaudos Skyrius atkric.pe
lės, stogui popiera.
pierą į kitą miestą paštu, turė
jo domės, jog lenkų spaudos
CARR BROS WRECKING CO.,
site primokėti už persiuntimą
dalis labai nepatogiai jausis
3003-39 S’o. Halsted St.,
skyriumai po 8c nuo svaro.
Tel.: Yards 1294.
ir net Ministeris Pirmininkas

spaudos skyriaus žinios. nės mokyklos direktoriaus

Rašomoji
Popiera

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

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

731 W. 18-ta gatve
2 iki 8 vakare

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kcdzie 8902

Vitos tokios konferencijos nesukvietė, todėl Spauitos Skyrius
negali būti atsakomingas už to-

Š. m. birželio 27 d. naujas
lenkų užsienio ReiUtalų Minislenkų užsienio Reikalų Ministeris Skirmuntas ipakviete žy
dų spados atstovus, kad susi
tarti su jais dėl klausimų, ku
rie tam tikrai liečia žydus. Jis '
pareiškė, jog “'niekuomet nėra
buvęs antisemitu, ir kadangi
pats yra kjlęs iš Gardino kraš
to, tai jis nuolat susidurdavo
su įvairiomis tau'tybčmis- Kai)o Užsienio Reikalų Ministeris
jis suprantama stengsis išnau<loti

3514-16 Ruosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.,
CHICAGO, 1LL

■■■■■■■■

Šviesą it pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi

dirbtuvei.

šuvos universiteto dėl aiškios
antisemitinės Rektorių-Tarybos

Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvi!} Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

žydii-leukiĮ santykių 'įMtgerinimo ir išlyginimo' atžvilgiu. Su
sipratimo Komisijom darbas bu
vo, jo nuomone, tik laikinai
M‘rtrauktas ir artimiausiu laiku
jus alnaujinta'S.
Jo įsitikini
mu, dabartinė vaklžia yra pasi
rengusi įrodyti savo gerą norą
šioj pakraipoj.
P. Skirmuntas pasikalbėjimV
>abrėžė užsienio žydi^ spaudos
taką pasaulyje ir jog jis randa
reikalinga turėti ryšių su ja.

®r»f.
Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialurnas: Bfotent ligos Ir Chirnrgija.
1145 MiLWAUKE£ AVĖ.

CHICAGO,

savo įtaką, kad paveikti

Petražiokis—žydų gim
nazijos direktoris.

Vaiguvos žydų
laikraščių
iranešimu garsus prof. Petražiekis, kaip jau yra žinoma,
pi ii š kinį kliką išstojęs iš \ n

vie

SERVICE

FIRST

Prof. Petražiekis perima šią
vietą nuo 'busimųjų mokslo me
tų.

“Station to Station”
Long-Distance Service

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Iš Federnotoslos Preaos]

Washington. — Spaustuvių
savininkai, matoma, atkando
dantis. Jie mato, kad bloguo
ju jiems nepasiseks atsikratyti
nuo lininių darbininkų. Darbi
ninkai 'perdaug įsigalėjo, kad
butų lengva su jais apsidirbti.
Bet jei tiesioginiai negalima pakrikdyti darbininkų, tąsyk rei
kia panaudoti kitokį būdą —
apeliuoti į visuomenę. Išrūdyti
•visuomenei, jog unija yra blo

gas daiktas, priešingas amenkonizmiu- Tik žiūrėkite, unija
varžo samdytojams rankas. Jie
negalį liuosai samdyti darbinili
kus, etc.

Susipažinkite su pinigų ir laiko taupymu “stotis iki
stoties” long distance telefono patarnavimu.
šis long distance patarnavimas yra sujungtas tarpe
dviejų telefonų (talpinant privatiškas šakas, kurias su
jungia svvilchboard operatorius) kaipo atskirtas nuo su
jungimo tarpe pavienių.
,
•
Remiantis “stotis iki stoties” vokuojama už kalbėjinvą ten, kur sujungimas yra įsteigtas, su bile kuomi;
prie Šaukiamos stoties.
Kuomet reikalauji long distaflce, nori kalbėti su bile
kuomi, kurift tik atsilieps distance telefoną, tik šauk
numerius, jei juos Žinai ,arba vardų subskraiberlo arba
firmos ir pasakyk operatoriui, kad kalbėsi ,kas tik at•jilieps.
šis patarnavimas yra greitesnis ir apie dvidešimts pen
kis nuošimčius pigiau nei ypata nuo ypatos” patarnavi
mas.
Susipažink su musų “stotis nuo stoties” patarnavimu,
tuomi sutaupysi laiką ir pinigus.

JLLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Tokį tai atsišaukimą iš'eido
J. M. Vollmcr, Samdytojų Aso
ciacijos sekretorius

Iš visko matyli, kad samdy
tojai savo jėgomis nebesitiki
nugalėti unkštą, lodei jie nori
gauti visuomenes simpatijos ir
pa n »uos.

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui
visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių
Vedama Štabo
WEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.
Moderniškas būdas
ligos pažinimui.
Talpinasi gerai įrengta
Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbutyj.
Atdara kasdien nud 12 iki
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.

SOCIALDEMOKRATAS
Musu draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus. ■
Socialdemokratą 'skaitant galima apsi
šviesti.
■ Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.

Kalbama lietuviškai.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių sperialistas
1801 So. Ashland Are.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto viri Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir, 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

IS RUSIJOS
Persikelt nuo 3412 So. Halsted St,
po

No.

3313

Halsted

So.

St.

Gerai Httuvianus žinoma* per 22
meta kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
t Gydo aitrias ir chronilkaa ligas,
▼yru, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Flsk St.
VALANDOS! Nuo 10—12 pietai,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
į Dienomis: Canal
8110 arba 857
Ttlephonali
Naktimis: Dresel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

T. Pnllman 5438

A.SHUSHŪ
AKUSERKA
Turiu patyrimą
moteru ligose; rū
pestingai
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St
Cbicafo. UI.

L

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ava, 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterilku, Vyriški Ir
Vaikų Lirų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Dresel 2880
k--------------------------------------------------- /

f.......................... .. ........

Tel. Austjn 787

i

Ką-tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
Socialdemokratu Partijos.

DR. MARY A
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
▼U tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare ilskiriant nedėldieniu*.

Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

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

Kas tai yra Socializacija
Parašė K. Kautski
*

i

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Hadiliomla nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St.,
18 ir Halsted SL

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas

ir

VALANDOS:

Vokiečiu Nepriklausoihųj’u Socialdemokratu
veikimo Programas.
*
®
Šioje knygelėje darbininkai
ras daug ko pavyzdingo vedime 1
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Steigiamojo Seimo
mokratų Frakcijos

Socialde

DEKLERACUA.
Pareikšta seimo posėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio,
birželio 23 d. Tai darbininkų bab
sas į liaudį jų atstovo lupomis.
Kaina 20c.
Į

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

Chirurgai
9—12

ryto

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago,

III.

!■■■■■■■■■■■■■■■«■■
®Tel.i Yards 6660
Boulevard 8448

■ DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytoju, Chirurgu
Akuliru
8203 So. Halsted St., Chicags.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTA8
1821 S'o. Halsted SU Chicago, flt
kampu 18th St.
Valandos t 9—12 ryto ir 1—6 vak.
Phone Canal 257

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

NAUJIENOS, Chicago, III.
Nusižudė.
Leo Honkus, 34 metų amžiaus,
1740 So. Marshfield gatvės, su
sibarė su savo žmona. Honkus
norėjo nubausti ją, bet ši lai
mingai ištruko iš jo nagų ir pa
bėgo. Tuomet Honkus, nesit
verdamas iš piktumo, persip
jovė sau gerklę. Po kelių minu
Didelė vagystė.
Max Lovy, 32 N. State gat čių jis (pasimirė.
vės, apiplėštas keliaujant TwenPrašo divorso.
tieth Century Limited trauki
niu. Nuo jo pavogė už šimtą . Micltael Carozzo, galva galpatuksiančių dolerių vertės dei- 'unijos,
mantų. Vagystė įvyko tarpe
persknų.. Jis kaltina
žmoną- dėl -pabėgimo nuo
antros ir septintos valandų pa-1fcavo
.
nedėlio rytą. Mašnelė su dei jo.
Poni Carozzo yra gerai žino
mantais ištraukta iš po pagal
ma figūra kriminaliam teisme.
vio jo kambary.
Pereitą molą
jos vyras buvo
Levyso riksmas, kuomet jis suimtas kartu su Murphy są
pasigedo deiinnntų, prikėlė ki- ryšy nužudyme Mossy Enright.

CHICAGOS!
ŽINIOS

ryta investigacija vadovaujant
traukinio virsiu inkamls ir vals
tijos advokato pagelbininkui,
WiUiam Herv. kurs tuo laiku
keliavo traukiniu,
Deimar
nesurasti.
4<
ILevv sako, deimantai buvę

Išmatų vežiuotojai sustreikavo.

Išsprogdino saugiąją šėpą.
Užvakar naktį banditai įsi
laužė Rusėtos & Co. ofisam.
736-7.38 MiRvaukee avė., ir nit
roglicerinu išsprogdino saugią
ją šėpą. Banditai laimėjo $3.000
pinigais.

Suėmė.
Frank Coke.iL kurio policija senai j ieškojo, areštuotas.
Jis kaltinamas užpuolime ir iš
plėšime Clearing State ir Divi
sion State bankų.

Užvakar 629 miesto išmatų
vežiuotojai sustreikavo. Strei
kas, manoma, esąs kaipo pro
testas prieš naudojimą t rokų,
kuriais tuo pačiu laiku atlieka
Pašovė Žmogų.
ma daugiau darbo.
Stanley Bealawzyski, 32 meViešųjų darbų komisionie1626 North Francisco avė.,
rius Francis, deputatas Wil—
liam Burkhord ir gatvių supe našautas trimis šūviais užiiereirintendentas
Byrne dėjo di- tą naktį prie Colonial grove,
North wešt sidėj. Sako, jis ar
ko. Komisionierius surengė du gumentavęs su žmogumi, žino
susirinkimu vakar, bet nei vie mu kaipo “chink.”
nas unijos viršininkų neatsiNusižudė.
lankč. Komisionieriirs Francis
Aš negaliu sudurti galo su
sako, kad unija nestačius jokių
reikalavimlų miestui. Jis labai galu; tai jau nusibodo man —
nustebintas įvykusiu streiku. paraše Jennic Rahl, 45 metuc
163 W. Ohio •gatvės.
Nuvežimui ]>enkių ketvirtai našlė,
niu jardų pelenų ar išmatų ve pirm atsuksiant gazą. Policija
raštelį ir jos lavonų
žėjai atsieiną miestui $10.50 atrado
dienai. Motoriniais trekais esą kambary.
galima nuvalyti 32 ketvirtainių
jardų dienoj. Tai atsieiną mies
tui $32.50. Taigi daug pigiau-

Lietuviu Rateliuose

Suėmė žmogžudį.

Harry Cook. kurio policija
ieškojo dėl subadymo peiliu
savo pačios, suimtas vakar. Jis
sugrįžęs į savo namus, 1219 S.
Wabash avė., šaudydamas re
volveriu išgainiojo visus gy
ventojus iš namo.
Netekęs amunicijos Cook
leidosi bėgti vejamas 300 žmo
nių. David Kovin, darbininkas
The Chicago Evening Americarf, pasiskolinęs sargo revol
verį prisidėjo prie minios. Per
šovus jam koją, jis pasidavė
prie 15-tos gatvės.
Pereitą nedėldienį Cook susi
baręs su savo žmona ir ją suT>aclęs

peiliu aštuonis Icartus.

Ji

randasi Sv. Luko ligoninėj la
bai blogoj padėty..
Policija nugabeno Cooką j)avieto ligoninėn gydymui. Po to
jis nugalintas psichopatinėn li
goninėn ištirti protą.

West Sidcs Liet. Viešo Kny
gyno kurį remia dvylika Vietos
draugijų, įvyko delegatų susi
rinkimas Tiig|>iiičio 5 d. M.
Meldažio svetainėj. Komitetai
išdavė raportą iš buvusio (pik
niko, ir iš raporto pasirodė,
kad neperdaugiansįai liko pel
no. Priežastis gal buvo tame.
kad pasitaikė šallta diena ir ma
ža teatsilankė publikos j pik
niką.
Tolinus A. Butkus ]yranešė,
kad kaip kitų laikraščių redak
cijos, taip ir “Naujienų” re
dakcija pasižadėjus siuntinėti
j inu’sų

Knyjęymj savo

dienraštį

CICERO

Pranešimai

IVest Side.— Liet. Viešas Knygy
nas, kurį romia
dvylika vietos
draugijų, tapo perkeltas į naują pa
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
mas nuo visiems žinomas M. Melda
žio svetainės, po numeriu 2232 W.
23rd Place. Kambariai yra nemaži,
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir namo neštis,
pripildžius tam tikrą kortą.
— Knygius J. Vilkas.
“Birutės” susirinkimas įvyks Ket
verge, rugpjūčio 11, kaip 8 v. v. Mark
White Sąvare svetainėje. Visi nariai
prašomi susirinkt; bus paaiškinta
apie išvažiavimą į Michigan City, ku
ris įvyks nedėlioj, 14 rugpjūčio. Taip
gi apie išvažiavimą j Crystal Lake
kuris įvyks 21 rugpjūčio. —Valdyba.

REIKIĄ kambario vienam vaivinui Brighton Park, netoli nuo
gatvekarių Western ir Archer
Avės., 47th, 51st arba Kedzie
Avė. Ne ant pirmo pirmo floro,
su valgiu. Kreipkitės Naujienos
366.

SIŪLYMAI KAMBARIU

VYRŲ

REIKIA ANTROJO
VIRĖJO, (COOK).
JOSEPH LEPPA,
3206 S. Halsted St.

220 Milwaukee Avė.

Kenosha, Wis.

veltui, ir susirinkusieji delega
tai pareiškė padėkos visomis
PASARGA.
toms red’kcijoms, kurios savo
laikraščius siuntinėja knygynui Norintieji pasigarsint į sekamos die
dykai- Praeitais metais rodos nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
aukavo “Naujienas” knygynui! karo.
West Sidės Naujienų agentas
Pardavimai savasčių, biznių, auto
Reikalauja $10,000 atlyginimo. d. A. Ambrozevičia.
mobilių, rakandų, kambarių jieškojiPotam buvo svarstomi kny mai, apsivedimai, asmenų jieškojiPoni Agnės V. Ackley reika
ir t.t. turi būt iš kalno apmokagyno pagerinimui dalykai. Nu mai
mi.
lauja iš policijos seržento, Hartarė rengti vakarą su turtingu
ry D. Kellogg, dešimts tūkstan
padarytos paskelbime, turi
programų ir tapo išrinktas ko hutKlaidos
atitaisvtos
j 24 vai.
čių dolerių atlyginimo dėl nu
mitetas iš trijų narių rengimui
šovimo jos vyro, Ijemluel M.
to vakaro. Jau esanti paimta ir
Ackley. Jis buvo nušautas McM. Meldažio svetainė s ubą t va
Donaldo teismabuty.
karį, prieš pat adventą, lapkri
čio 26 d.
JIEŠKAU draugo Petro Leleikos,
Nelaimės automobiliais.
Telšių apskričio, Alsėdžių par..» Savo
Ant galo turiu pranešti vi daiktus paikes išvažiavo nežinia kur.
James Sinclair.
25 metų, suomenei, kad Lietuvių Viešas Malonėki atsišaukti iki rugp. 14, nes
mes važiuojame Lietuvon.
1150 60-tos gatvės, užmuštas Knygynas tapo perkeltas į nau
J. JUNDUL.
automobiliu prie Michigan ir ja patogesnę vietą, tai yra ket 3436 Emerald Avė., Chicago, III.
29-tos gatvių. Jo žirtona ir ki virtas namas nuo visiems gerai
tos dvi ypatos lengvai sužeis žinomos M. Meldažio svetainės,
tos. Edward Shields, 27 metų, po numeriu 2232 W. 23rd PI., JIEŠKAU Williamo Pakulio, apie
kame kambariai yra nemaži ir 47 metų amžiaus; 15 metu atgal gy
šoferis, areštuotas.
veno Philadelphijoj, Pa. Turiu labai
Rose Kocarczynski, 45 metų gera Šviesa. Mylintieji skaityti svarbu reikalą. •Jojo,nati ar kas ži
2101 Binghain gatvės, sužeista knygas ir laikraščius kviečiami no meldžiu atsišaukti šiuo adresu: .
NELLIE PAKULAITĖ
automobiliu prie BlackhaAvfk ir lankytis naujon vieton. Knygas 3127 S. Lowe Avė., Chicago, III.
Ashland gatvių. Šoferis, John galima ir namo neštis skaityti,
Stuman, 2833 Califomia gat, [ tik reikia pripildyti tam tikrą
x
areštuotas, bet vėliau tapo pa- kortą.
Kaip aš patyriau, tai Wčst
liuosuotas.
JIEŠKAU merginos arba našlės apSidcs Uetuvių Viešasis Knygy- sivedimo.
Dailaus ūgio, gero proto,
— kažin ar nei
nėra tik turtin- mylėtų pasiturinčiai gyventi. Esmu
Edward Spissek, 518 N. Ash- nas
metų amžiaus, 6 pėdų augščio.
land gat., sunkiai sužeistas au-, ginusias knygomsi ir laikraš- 28
Kauno ‘ rėd.; esu inžinierius, turiu
tomobiliu prie Gomeli ir Rose čiais, palyginus su kitų Chica- Amerikoj ir Lietuvoj ukes. Su pirmu
laišku prįgiųskit aprašymą ir pa
gatvių. Vežėjas Marion Kulik gos lietuvių kolonijų knygyn veikslą.
as.
I nais.
—Knygius. 1 Box 637, UOE ŽAKAS,Berwyn, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

APSIVEDIMAI.

ST0CKA1-SER0S

PARDAVIMUI paint & Hardware krautuvė. Parduosiu pi
giai, pardavimo priežastis <—
namų perku. Atsišaukite laiš
ku į Naujienas 363.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, lietuvių, anglų ir
lenkų apgyventa; geras biznis,
parduosiu pigiai.
3791 Archer Avė.

REIKIA agentų kitur gyvenančių.
Tūli musų agentai padaro iki $200 į
savaitę atliekamu laiku. Reikalauk
aprašymų, kuriuos, suteikiame veltui.
WALTERS YOUNG & CO., Not. Ine.
3332 W. 38th PI.,
Chicago, III.

AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.
---------- -------------

Labai gera propozicija, nes kiek
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
iki $75 i savaitę. Kvalafikuotiems
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
COMMONWEALTH LIFE
INSURANCE CO.,
431 S. Dearbom St.,
Room 911-912
Tel.: Wabash 8415.

RAKANDAI

DIDELIS’ BARGENAS
Labai pigiai parduodu fruntinės
rakandus (furniture).
Savininką galimo, inatyt voI
-o -1 vaJ.
cot

916

W. 32nd

PI

PARDAVIMUI 10 šėrų Elgin Mo
tor Co. $57.50; 10 šėrų Co-operative
LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
Society of America $210.00.
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Radauskas,
L. J. MATHER,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
6807 S. Union Avė.
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nuTel.: Englcwood 187
tar. rafit. Aleks. Margiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatą Valenčiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
,
Ar norit, kad Jūsų pinigai 7:30 vai. vak.
nueiti} j Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti po
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma A. C. W. of A. IX)CAL UNION 269
žiaus kaip ketunas savaites laiko. P
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriau?
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
vedėjas.
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
8301 So. H«lrte<n St., Chicago, III
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
ROSELAND
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
Chutro ir Savicklas
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasNorth Avė.
portai ir t. t. Real Estate. paskolas
Susirinkimai laikomi kas mėneinsurinai, ir t. t
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
10715 S. Michigan Avė.
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Phone: Pullman 3499.
Chicago.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI

PARDAVIMUI saliunas, rusų,
lietuvių ir kitų tautų apgyven
ta vieta. Biznis nuo seno laiko.
MYLĖTOJŲ DRAUGY
Nuolatinis rėmėjų skait LIETUVOS
553 W. 13th St.
STĖ:
Pirmininkas
Juozas Rūta,
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
Chicago, 111.
240
W.
51st
St.;
padėjėjas
Ant.
LAND & INVESTMENT CO. ofis<

PARDAVIMUI

saliunas

Štai gera proga keliems su $50.00
ant 3 mėnesių Special Investment; .arba puse jo. Priverstas ap
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas leisti Chicago rugp. Aug.
mėnuo arba savo pinigą galima išsi
traukti kas panorės paskirtame lai 14 d. Pasiskubinkit.
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl
5339 S. Halsted St.
savęs.
Reikalaujame keleto gerų vyrą representuoti mus; geras atlyginimas
geriems vyrams. Savo visą arba liuoPARDAVIMUI saliunas, maišytų
su laiku .
tautų apgyvento] apielinkėj; biznis
įdirbtas nuo seno laiko, turi būt par
GARY BROKERAGE CO.
duota greitai, savininkas važiuoja
1538-127 N. Dearbom St. Chicago. Lietuvon.
1614 W. 46 St.

KAS TURI parduoti Ice
Box bučernei ir kitus bučerNAUJA NAUJIENŲ STOTIS nei reikalingus įrankius.
Galima gauti pavienius Nau Atsišaukite telefonu, Lafajienų numerius, ant metų už yette 2025.

sirašyti ir tt.
A. A. PAKŠYS,

PARDAVIMUI buČcrnė ir groserDRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
nė, arba mainau ant automobilio.
DARBO
ŽMOGUI
PROGA.
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
Biznis išdirbtas per 5 metus, nėra
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
knygučių. Turi būti parduotas greiSmarkiai augančioj lietuvių kolopadėjėjas Ant. A. JušČius; nutar.
tai, nes einu j didesnį biznį.
lonijoj 2 aukštų muro namas 5—5
rašt. Izidorius JušČius, 1967 Canal-j
Atsišaukite:
kambarių: elektros šviesa, geram pa
port Avė.; fin. sekr. I»id. Vedec2655 W. 43rd St. ir Washtenaw Avė. dėjime. Kaina .$4,200; $500 jmokėt,
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
likusius kaip rendą. Atdara pamaty
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
4 iki 7 vai. kas dieną.
PARDAVIMUI duonos kepy mui, nuo
JušČius;
kasos glob. Juoz. JušČius
3722 S. Union Avė. 2nd fl.
ir
Petras
Vertelis; maršalkos: I.
kla. Priežastis pardavimo — va
Jonas Guzauskis, TT. Geo. Cheržiuoju į Lietuvą.
nauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
WM. URBAN,
sėjas Stan. Romanas.

PARDAVIMUI saliunas ge
ANT rendos kambarys vedusiai po roj vietoj, lietuviais, anglais ir
rai Galima valgį pasigaminti. Malenkais apgyvento]. Pardavimo
tyt
\ galima nuo 3 po pietų
2800 S. Union Avė.
priežastį patirsite ant vietos.
*3-os lubos, priekis.
2114 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

NAMAI-ŽEME

4530 S. Jlonore St.

KAMBARIS ant rendos vienam ar
ba dviem vaikiniams, arba vedusiai
porai. Vedusieji gali gauti daugiau
kaip vieną kambarį. Klauskit telefo
nu: Dorchestcr 9300.
ANNA URBAN.
5548 Harper Avė., 2ind fl.

GERA PROGA R.

L. S. S. VIII Rajono konferencija
Įvyks nedelioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad,ryt0- Ku°P°s malonė
kite išrinkti delegatus j konferenciją
ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, ‘Sekr.

S* S-’ V11 Kai°no narių visuo
tinas susirinkimas įvyks pėtnyčioj,
‘u£PJučio 13 d., Aušros svet., 3001
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak.
Visų kuopų priklausančių Aštuntam
Rajonui, nariai malonėkite susirinkti
laiku, nes turim*e daug svarbių rei
kalų aptarti.
J. J. Čeponis, Sekr.

PARDAVIMUI

JIESKO KAMBARIŲ

jotai kėlė pietus paminėjimui
savo h isdešimtinių šermįyniško
gyveninio sukaktuvių. Po bankielo ir žaismių, be abejonės,
buvo pasikalbėjimų apie so
cialistus ir bol.ševikus. Ginijotas nupeikė musų bolševikčlųi
taktiką ir jų darbus, sakyda
mas: “Nieko gero negalima ti
kėtis iš tokių vaikėzų, kurių
‘idėjos" mainosi kaip vėjas ir
kurie “kritikuodami” kitus ne
siremia rimtais faktais, o vien
tik keikimais ir kolionėmis.”
Drg. G iri jotas jau nuo jaunų
dienų būdamas Rygoje buvo
socialdemokratų eilėse. Užtai
caro valdžios persekiojamas |rabegęs iš Rygos kalėjimo atke’iavo į Suv. Valstijas, čia, kaip
ir tenai, dirbo su draugais so
cialistais. Girijotas buvo mato
mas visur susirinkiuriuose, va
karuose ir prakalbose. Jis taip
gi yra “Naujienų'’ šėrinimkas,
o pirmiau buvo ir direktorium.
Dabar, žinoma, žmogus jau
senstelėjo. Reikia dirbti dirb
tuvėje per dieną, tai vakare
malonu ir atsilsėti, nes nebe
jaunystė. Linkiam Giri,jotams
ilgo amžiaus.
_ J z S.

Dramatiško Ratelio pirmoji repeti
cija (Audra Giedroj) įvyks ketver
ge, rugpiučio 11, kaip 7:30 v. v. Meldazio svetainėj. Visi lošėjai prašomi
susinnH laikm
_ Valdyba.

Sereda, Rugpiučio 10 d., 1921

visi reikalai yra atliekami teisingai
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicago j

fe

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, Ilk Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213- .E. Ken
sington Avė.; padėjėjas L Urbutis,
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
Ivanauskas,
122 E. Kensington Av.;
PARDAVIMUI grosemė, biz Designing, kirpimo, fitavimo, u
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentnis gerai išdirbtas; priežastį pa siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų
wor£h Avė.; turto rašt. W. Dargis,
Musų sistema yra geriausia, či:
10520 State St.
tiriate ant vietos.
mokiname atskiruose dėpartamentuo
Susirinkimai laikomi kiekvieno
se pilną siuvimo amatą. Mokinia’
358 Kensington Avė.
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedaktuališkai kerpa, mieruoja ir siuvivilio svetainėj, 341 E. Kensington
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
Avė.
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ii
PARDAVIMUI saliunas labai už labai prieinamą kainą. Išmokę?
HYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
geroj ir gražioj vietoj. Parduo amato, be darbo nebusi.
KLIUBAS: pirmininkas A. KadzevAteikite pasiteirauti, tas nieko ne
siu visai pigiai, nes užsidėjau ra prekiuoja.
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
Atdara
dienom
ir
vakarais.
kandų dirbtuvę. Parduodu labai
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
MASTER SYSTEM
DESIGNINC
greitai.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
SCHOOL.
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
3404 S. Morgan St.
190 N. STATE STREET, CHICAGO
jį ketvergą kiekvieno mėnesio LiuoKampas Lake Str., ant 4 lubų.
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
7:30 vai. vak.
PARDAV1MUI duonekpykla,
VALENTINE DRESMAKING
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
juodos baltos duonų ir keksų.
COLLEGES
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
Atsišaukite Naujienos 365 .
6205
S.
Halsted,
2407
W.
Madtson
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čii•
vinskas;
nut. rašt. X. Shaikus, 1557
1850 N. Wells St.
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
137 Mokyklos Jnngt. Valstijose
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
PARDAVIMUI saliunas, sve
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
timtaučiais apgyventa, gerai mo, Designing bizniui ir namams
kasier.
J. Dauginis, 1604 North Av.;
Vietos duodamos dykai, Diplomai
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
biznis eina. Pardavimo priežas Mokslas lengvais atmokSjimais
Guzikauskas;
maršalka F. Adomai
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
tį patirsite ant vietos.
tis;
daktaras
kvotėjas
Dr. A. Montreikalaukit knygelės.
vid,
2121
Westem
Avė.
5200 S. Union Avė.*
Tel. Secley 1643.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
SARA PATEK, pirmininkė
•SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
vice-pirm. K. Kairis, 3247 D. DiviREIKIA vyrų mokintis barbeno, sion St.; prot. sekr. A. Shimas,
PARDAVIMUI naujas mūrinis na- amato, dienomis ar naktimis. Galima
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
ti-ijvj pagyvenimų po Sežis Iciimižmokti j labai trumpa laika --- už
__: ■

■

NAMAI-2EME

barius. Visi naujausios mados itaUy-

tikrintas Uai-bas ir geru

alga.

Kreip

mai. Namas randasi ’ant Atbeny Avė. kitės ypatiškai arba rašykite.
M0LLER BARBER COLLEGE,
ir 41-mos gatves. Jeigu kas turit
105 So. Wells St.
mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
PARDAVIMUI 7 kambarių rakan po pirmą {mokėjimą. Atsišaukite pas:
dai, ant syk ar atskirai. Apart kitų
AUŠROS MOKYKLOJ
S21EMET & LUCAS
dalykų yra kanarka, karnenterio ben4217 Archer Avė.
ŠIE SKYRIAI:
čius ir daug lentų. Parduosiu pigiai,
Anglų kalbos.
nes važiuoju į Lietuvą. Norinti, ga
Lietuvių
kalbos.
2)
li ir kambarius paimt, žema renda.
PARDAVIMUI PIGIAI 8) Aritn.’etikos.
J. J., 3436 So. Emerald Avė. 1 flmūrinis namas su dviems t) Algebros, Geometrijos ir kitų Mn
pagyvenimais,, 5 ir 6 kam 5) tematikų.
Braižymo (plianų pažinimo).
bariais, su skiepu visokiam Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
PARDAVIMUI automobilius padėjimui. Pasiklausti:
rai ir moteris visi neatidėliodam
pradėkite
tuoj. Aušros Mokykla se
545
W.
32nd
St.
Bridgeport Garage’iuj. Savinin
niausią ir geriausia. Mokiname die
kui reikia piningų užlaikymui
nomis ir vakarais.
PARDAVIMUI arta mainy- Prisirašyti galima visada.
šeimynos.

2 fl.

moMOBiūii

3207 S. Halsted St.

PARDAVIMUI

mui 40 akerių Mich. valst. farma, geri budinkai, stakas, įrankiai ir javai.
C. H. PIERITZ,
4557 Princeton Avė.

PARDAVIMUI vaisių krautuvė
?rosernė ir saliunas lietuvių ir kių tautų apgyventa vieta, biznis toj NORINTIEMS ILGAI GYVENTI.
Gyvenkit tyram ore.
vietoj per daug metų, išdirbtas: Turi
2 flatų namas po 5 kambarius:
jut parduota greitai už pigią kainą iš
gasas, elektra, vanos, garadžius 2 au
iriezasties ligos.
tomobiliams, barnė, 1 karvė su ver
9342-44 Cottage Grove Avė.,
šiu, 70 vištų ir kampinis lotas dar
Bumside, III.
žovėms užsėtas; gatvė ištaisyta ir iš
mokėta; 2 blokai iki karų. Labai pi
PARDAVIMUI bučernė ir gro giai, kadangi savininkas važiuoja į
sernč tirštai lietuviais apgyVen- Lietuvą. 1503 W. 112th PI., Morgan
a. Tokio biznio arti nėra. Parke.
6 kambarių namas: gasas, vana,
Pardavimo priežastis, einu ki kambariai labai dideli ir šviesus —
galima labai pigiai pirkti, nos savi
tan biznio. Atsišaukite į Nau ninkas
važiuoja į Lietuvą. 4035 So.
jienas No. 361.
Artesian Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir
groserne pigiai, geriausioje lie
tuvių apgyventoje vietoje. No
rintieji kreipkitės pas:
J. J. RADOMSKI,
2257 W: 23rd PI.

Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demcrcckis, 3327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: L P. Chuplinskas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
laikomi kiekvieno mėn. antra subatvakarj A. Urbono salėj, 3338 S.
Auburn Avė.

PARDUODU narna su saliuno bizniu: pagyvenimui kamba
riai, geras skiepas, barnė 2-iems
automobiliams. Važiuoju Lietu
von. Labai pigiai, pasiskubinkit.
3601 Lowe Avė.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško
talbų, aritmetikos, knygvedystės, str
nografijos, typeivriting, pirklybos te’
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel
nos istorijos, geografijos, politikin?
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys
tės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik
•I valandai po pietų, Vakarais nuo <
iki 10 valandai.
.3106

ITALSTFD ST.. CHIC\ęn

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 j visas augštesniasias mokyklas. Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
7:80 iki 0:30. Nedėldieniais nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

TSt-IocI ifs,

1049

N.

Marshfiel<l

Avė. ;

iždin. J. Degutis, 3913 W. Division

St.; daktaras-kvotčjas Dr. A. Montvid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo G iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl
dienį Zvriązek Polek salėj, 1315 N.
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ• KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
Avė.
LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAšEl^
POS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vicc-pirm. Ant. Salemonaviče, 8333
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Califorriia Avė.; Kontr. rašt. St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė.
DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažuscnis, 4014 S. Maplevvood A v.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; kasierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
18-tos ir Union avė.
IETUVTŲ LAISVĖS KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tonas, 8309 S. Union Avė.; Nut.
rašt. Kazimieras J. Demerockis,
3327 £. Wallace St.; Turto rašt.
Juozas Šokas, 3222 S. Wallaco St.;
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakarį Jono Maziliausko
salėj, 8259 So. Union Avenue.

