!F HIIIIIS ’JIHHT
AUG 1 6 1921

t

First Lithuanlan Daily in America
■ 1111

'

■

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

’

I

■■■

I

. ......... . I ■— I-III-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

THE ŪTHUANIAN DAILY NEWS
Fntered a» tecond Qa«» llatter liarcb Ą IV14. at tha Post Ufftaa of Chicugu. ILL,

VOL. VIII.

Kaina 3c

Vokietija, kad ganors pasiekus Ameri-

kų.

Rusija priėmė Amerikos
Tolimyjy Ryty respublikos
šelpimo sąlygas
valdžia nuversta?

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Aug. 15, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Rerpubliką užvaldę atgaleiviai,
sako nepatvirtinta žinia.

VLADIVOSTOKAS, rugp. 13.
—Pasak čia gautų nepatvirtin
tų žinių iš svetimšalių šaltinių,

Dar vienas didelis Rusijos žingsnis
prie kapitalizmo
nos
kiši, kad arti rubežiaus yra dar
daugiau Amerikos belaisvių, at
vykusių apleisti Rusiją. Brown
yra prisirengęs pradėti (tikrąjį
darbą kaip lik visi kiti ameri
Patįs amerikiečiai kontroliuos kiečiai bus išvažiavę iš Rusi
išdalinimą maisto ir sanita- jos.
ciją.

Rusija priėmė Amerkos
šelpimo sąlygas.

RYGA, rugį). L3. —

kos

šelpimo

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Aug. 15, 1921
Ameri master at Chicago, III, Aug 12, 1921

administracijos

kontroliavimas išdalinimo mais
to badaujančiuose Rusijos dis-

Vyriausioji taryba prisidės
prie šelpimo Rusijos.

uncter the Act of Hardi B, 1871.

Chicago, III., Panedėlis, Rugpiučio (August) 15 d., 1921

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 15, 1921 ' Įvažiuoti i
master at Chicago, III, Aug 18, 1921
_
| |j!uls kfl.p

Čitos valdžia nuversta?

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

sostinė buvo Čitoje, lapo
nuversta anti-bolševikų spėkų.
Žinios sako, kad kariniai san
deliai Čitos valdžios tapo sude
ginti. Valdžia įsibėgusi.

True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., Aug. 15, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Dar vienas didelis Lenino
šuolis prie kapitalizmo.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III, Aug 13, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai rengiasi pulti
Sileziją.

Talkininkai panaikins
Reino pabaudas.

No 189

Žodis apie “Raudonąjį Terorą”

[šio straipsnio autorius, tinę nuosavybė yra pamatas viAnupras Karalius,
buvęs so pikto visuomenėje ir kad
Nuims eksporto suvaržymus,
amerikietis, praleido devynis pakeitus ją bendra nuosavybe
svarstys Reino okupacijos
mėnesius Sovietų Rusijoje ir pranyks ir klesų kova, sunku
klausimą.
BERLINAS, rugp. 13. —
turėjo progos pamatyti bol buvo manyti,
kad įvykinimui
Deutsche Žeįtung gavo žinią iš
ševikų
tvarką ir Rusijoos komunizmo reikėtų pavartoti
PARYŽIUS, rugp. 13.— Vy
TarnoAvitz, kad Lenkų ataka
žmonių gyvenimą iš visų pu teroras, nes proletariato obalsiai
riausioji talkininkų taryba šiansių. Jisai tenai nuvyko, kai yra: meilė, lygybė ir brolybė.
jdie paskutiniame posėdyje Tniryto.
Korespondentas sakosi
po karštas Lenino pritarėjas, Kokių priemonių stvėrėsi bolše
tarė nuimti ekonominius su
o sugrįžo iš Rusijos, pasida vikai sutverti komunizmą, bu
varžymus Pareinyj rugsėjo 15
niai kareiviai turi įsakymų bū d., jeigu Vokietija užmokės to
ręs griežtas bolševizmo prie vo nežinoma.
Girdėjom, kad
ti prisirengusioms ryto įeiti į
šas. Rusijoje jisai atrado vi bolševikų revoliucija įvykus su
kią sumą, kokią ji prisiėmė su
Sileziją ir pulti Košei, Glewitz
sai ne tą, ką buvo tikėjęsis visai mažai kraujo praliejimo,
lig Londono ultimatumu ir su
ir Rosenberg.
Sakoma, kad
rasti. Gyvendamas Ameriko bet kaip tamsios minios dras
tiks nuimti boikotą prieš Fran
keli pulkai pradės puolimą, jei
je, A. Karalius fanatiškai kė, plėšė ir nanikino turtus šacijos prekes.
galutini įsakymai puolimui bus
smerkdavo bolševizmo prie-, lies, visai nežinojome.
Tečiaus nutarta ir toilau pa
duoti.
šus ir ypatingu įnirtimu už-.
laikyti Ruhrort,
Duisburg ir • puldinėdavo savo prakalbose ’
Sovietu Rusijoj — kaip
True tranfdntfon filed w|th the post- Duesseldorf okupaciją iki seka
nelaisvėj.
• ir straipsniuose “Naujienas”
master at Chicago, 111, Aug 13, 1921
as required by the act of Oct. 6. 1917 mam tarybos susirinkimo, ku
ir redaktorių P. Grigaitį. SuKada atvažiavau į Rusiją paris galbūt4 įvyks dar prieš Wabatoje buvo įdėtas Karaliaus baigoje rugsėjo
dvidešimtų
dvidešiintų
shingtono nusiginklavimo kon
laiškas, kuriame jisai prisi-1 metų, tuojau pradėjau jaustis
ferenciją. Tuo laiku, Briand su
pažįsta prie savo klaidos ir kaip esantis nelaisvėj. Be tam
tiko, visas dešiniojo Reino kran
sako, kad
“Naujienų
,
j
c ” pozicii "
I( tikrų
v leidimų nebuvo 'galima
to okupacijos
klausimas tu
ja sulig bolševizmo buvusi t gauti
_
i
maisto ne
nakvyrės būti apsvarstytas.
teisinga- — Red.]
į nes.
Pragyvenęs kiek laiBUDAPEŠTAS, rugp. 14. —
)ko stebėjaus, kad ]X) toVengrijos iiuicionalinis susirin

Vengrija priima taikos
rezoliuciją.

kimas vakar vienbalsiai užgyrč

Airijai siūloma savyvalda

Gyvenant Amerikoj ir naudo- . kiai didelei revoliucijai niekur
janties tomis žiniomis apie Ru- * nesigirdi
priešingost
valdžiai

kurią yra
Sugrąžina viskalme , privatinę taikos rezoliuciją,
triktuose, tapo priimtas šiandie
nuosavybę, paliekant nacio priėmęs Jungt. Valstijų kong LONDONAS, rugp. 14. — siją, kurios pasiekdavo mus,! nuomonės, — nejaugi visi eina
nebuvo galima tikėti, kad so- su bolševikais?
Vieną kartą
po piet Rusuos bado komiteto
nalizuotas tik pačias didžią resas pradžioj birželio meni.
Kad
Airijai
siūloma
yra
pilna
atstovo Maksim Litvinov.
Valdžia ta|M) įgaliota užvesti savyvalda, matyt iš viešai pas-, vietų Rusijoje, kur viešpatab- j suėjus su Trečio Internacionasias industrijas.
Paskyrė atstovus nuo visų tatarybas su Jungt. Valstijomis kelbto Pietinės Afrikos pre- ja žmonės “darbininkai” tver-Jo agitatoriais pargrįžusiais iš
Susitarimas tapo padarytas
rybon įeinančių šalių.
darni meilę, lygybę ir brolybę karo lauko, tarp kurių buvo ir
RYGA, rugp. 14.— Ofrciali- apie taikos sutartį.
tarybose su Amerikos šelpimo
miero gen. Smuts laiško de Va visuomenėje, naudotųsi kokiu lietuvių draugų, pradėjau kaladminitracijos atstovu Walter
lerai, rašyto rugp. 4 d., kada nors teroru. Amerikos laikroš-. boti, kad ūkės departamentuoPARYŽIUS, rugį). 14.— Vy nė bolševikų žinių agentūra
Maskvoje
Rosta
praneša
apie
vra
ve

L. Broun). Tos tarybos
Smuths rengėsi grįžti į Afriką. čiai pranešdavo apie bolševikuose ir fabrikuose didelė betvarriausioji talkininkų taryba va
formalinį
nutarimą
|>a
naikinti
damos nuo seredos.
kar nutarė, kad seredos posė
Savo laiške jis pataria priim žiaurumus, bet tankiai pasiro-. kė, — lyg norėdamas išreikšti
nemokamą pašto, geležinkelių,
Budai pritaikinimo Ameri- dyje sutartoji bado šelpimo ko
ti siūlomą savyvaldą, kuri yra dydavo žinios sufabrikuotos. ’ savo abejojimą dėl galėjimo
telegrafo ir gatvekarių aptarna
admimisija
susidėtų
iš
trijų
delegatų
kos kontrolės, lokalinė
platesne, negu kad gavo išsprad Antra, žiūrėdami į buržuaziją įvykinti komunizmą. Tuoj bunistracija ir kitos smulkmenos nuo kiekvienos taryboj atsto vimą Rusijoje, panaikinti da Bandys rišti Silezijos klausimą, žiu Transvaalius ir Laisvoji Vai kaipo į klesinį priešą, buvome ! vau perspėtas, kad su tokiais
šalies,
įskaitamt linimą veltui darbininkams dar
bus apsvarstytos sekamos sa vaujamos
netikėti
. 4
pranešimų ponais sovietų valdžia moka
stija. Jis sakosi norėtų pagel 1pripratę
bet nieko gera nesitikima
Jungt. Valstijas ir Belgiją. Ko bo įrankių ir namij rakandų ir
vaitės konferencijoje.
bėti išrišti Airijos
klaūsiiUą, teisingumu. Kada Trečio Inter- Į apsidirbti
piniginės
Litvinov taipjau priėmė pa misija bus neoficialinio pobū laipsnišką įvedimą
skelbdavo,
bet jis susitikęs
su tokiomis nacionalo agentai
PARYŽIUS,
rugp.
14Tausistemos,
vieton
dabartinio
mai
Kuo toliau gyvenau, tuo la
siūlymą, kad Amerikos šelpi džio ir veiks išvien šelpimo dar
jog
Rusijoje,
viešpataujant
tų
lygos
tarybos
prezidentas
kliūtimis,
kurių
nežinąs
dabar
biau ,pradėjau, vengti
mo administracijai butų atiduo be su Herbert Hoover, galva nymas prekėmis.
¥.
,priešiųkaip apeiti. Tai pietinės Airijos proletariato diktatūrai, kalėjiviskontas
Ishii,
^sprendžiama,
ta sanitarinė kontrolė bado Amerikos šelpimo administraci
°s arba '/1uro<iančl<>s W<>R“”’9
Tie svarbus žingsniai linkui nutarė sušaukti tarybos susi- kivirčiai su misteriu.
Pietinė mai tapo paversti j mokyklas, j snuomonės'
išsitarti. Nekaltam
distriktuose, tikslu apsisaugoti jos ir Internacionaliniu Raudo įvy'kinimo naujosios Lenino po
visai nėra
Airija yra užsispirusi prijung kad prasikaltėlių
rinkimą
rugp?
20
d.,
tikslu
ap

nuo choleros, jei tokiuos kont nuoju Kryžium.
litikos, kuri, kaip matyt, eina svarstyti vyriausiems talkininkų ti Ulsterį.
kuriuos bau | buvo baiw papulti į rankas “čeUlsteris gi ant tiek apart politiškų,
‘ ka.” Kitokios nuomonės gar
rolės bus pareikalauta. Jitr taip
džia
tik
priverstinu
darbu,
tai
pat
tvirtai
yra
nusisprendęs
Ambasadorius Harvey prane prie esančios visame pasaulyje tarybos pavestąjį
lygai išrišti
siau ištarto^ Maskvoje nebuvę
jau gvarantavo asmeninę nelie
industrines
ir
kapitalistinės
sis

pasilikti prie Anglijos. Nė vie korespondentams Amerikos laik girdėti, apart Mševikiškos. Q
šė tarybai, kad jis tuo dalyku
Augšt.
Silezijos
klausimą.
Spė

čiamybę ir laisvą susižinojimą
nenori nusileisti. i?0ščių, kurie tarn tikrai važiuo jei kas kalbėjo priešais, tai pa)susižinos
su Washingtonu ir temos daug toliau, negu iš- jimai kiek laiko lygos darybai na pusė
Amerikos šelpimo darbuoto
pradžių
buvo
manyta,
yra
pas

kati Amerikos nariai komisi
ims išrišti tą klausimą, labai Smuts sako, kad to klausimo davo į Rusiją ištirti padėties, tylomis. Žmonės buvo lyg iš
jams, taipjau lygų Rusijos ba
joje bus paskirti kaip greit bus kelbti Lenino pasirašytuose dek skirtingi. Vieni mano, kad už negalima išrišti ginklu ir todėl sunku buvo tikėti, nes būdavo sigandę kokios tai nežinomos
do komiteto autoritetui tra.nsretuose komisarams.
dar ilgai reikės palūkėti, kol žmonės be mažiausio pažinoji spėkos.
galima tai padaryti.
teks
kelių
dienų,
kiti
skiria
mė
portacijos dalybose.
abi šalįs susitaikins. Iki to lai mo Rusijos, nesuprantantys tos
I
Vyriausioji taryba
priėmė
Smulkmeniškos instrukcijos, nesius.
Sovietų valdžia užmokės už
šalies kalbos; antra, jų priėmi
Ekonominis teroras.
rezoliuciją, raginančią,
kad parašytos komisaru tarybos, po
Francijos paliuosuotųjų teri ko Smuts neturįs ką veikti ir
transportaciją iš uostų į siun
mui būdavo iškalno prisireng
todėl grįšiąs į savo šalį.
Jungt. Valstijų kongresas duo pasitarimo su įvairiomis indus torijų miniuteris
Loucheur,
Ekonominis teroras labiau
čiamas vietas.
ta, kad ką rašydamj priešingo
tų finansinę jyagelbą Austrijai. trinėmis organizacijomis, paro svarstydamas padėtį
pasakė,
negalėdavo tam tikrais faktais’ siai jaučiamas tarp miestų gy
Baisi padėtis Rusijoje.
do, kad tik didžiosios industri kad “dalykai eis greičiau, negu
ventojų. Bekurdami komuniz
prirodyti.
True translation fned with the post- jos
pasiliko
po
necdona- jus mainote.” Jis pilnai tikisi,
mą bolševikai sukonfiskavo net
LONDONAS, rugp. 14.— Pa master at Chicago, III., Aug. 15, 1921
kontrole;
kitos kad lygą įstengs Silezijos klau
Bolševikų propaganda užsieny, žmonių drabužius, velosipedus,
sak F. M. Hodgson, galvos Ang- as required by the act of Oet. 6, 1917 listine
bus
pavestos
koopevisos
simą išrišti ]>atenkinančiai.
Prohibicionistai galės kratyti
Iš bolševikų įpropagamlos, iš si~“ n>ašinas, ir visus varė'
ratyvams
ir
pa
vieniems
žmo

tik automobilius.
Trečio Internacionalo progra-1 prle ben,lr<’ ka,ll°’ neI>alsan‘je, Maskvos vadovai prisibijo,
Tečiaus Paryžiaus
laikraš
nėms,
o
algos
bus
reguliaruokad iki ateis pagelta, jau 30,mų, taipgi manant, kad privačiai neturi tokio didelio pasiti
(Seka ant 2-ro puslp.)
WASHINGTON,
rugį).
U
—
000,000 žmonių badaus Rusi- Tūkstančiai žydų bėga į Lie jamos unijų.
kėjimo
į
greitumą
ir
teisingu

Rosta agentūra sako, kad
šlapioj i aplaikė nemažą perga
joje.
tuvą, Estoniją ir kitas šalis.
mą
lygos
nuosprendžio.
Jie
nu

tas nutarimas pradėti imti pi
Hodson raportavo apie Rusi
rodo į pirmesnius lygos dar lę atstovų buto teisių komite
nigus
už
pašto,
gatvekarių
ir
ki

jos padėtį užsienio reikalų mi
BERLINAS, rugp. 14. —Pa
bus Danzigo, Vilniaus ir Aland tą, priversdami priimti patai
tus
aptarnavimus
yra
padary

nisterijai. Jis sako, kad žymes sak keleivių, tūkstančiai Rusi
salų klausimuose. Tų klausimų symą, kad prohibicijos agentai,
tas,
“
kad
pakėlus
pinigų
vertę.
”
nieji Rusijos vadavai piešia pa jos žydų kas mėnesį atvyksta
rišimas jau iškalno
parodąs nors gali kratyti automobilius,
dėtį juodesne, negu
kad kas įzEstoniją, Lenkiją ir Lietuvą.
Kitu dekretu įsakoma
val kokio greitumo ir bešališku keleivių krepšius, bet negali įei
ti j namus ir ten daryti kratas,
Anglijoj gali įsivaizdinti.
Daugelis jų yra išsiunčiami iš džios organizacijoms išjieškoti mo galima tikėtis iš lygos.
Svaras duonos Rusijoje kai sovietų teritorijos po protekci užmokestį už viską duodamą
Vienas laikraštis sako, kad neturėdami kratų vcarrantų.
Jš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
Tas susikirtimas įvyko svar
nuoja 6,000 rub., pasak atvy ja augštų sovietų valdininkų.
darbininkams, išėmus maisto premiePas Briand sutikdamas
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
kusių į liuli pabėgėlių iŠ Ru
Kaimyninėse valstybėse iš porcijas ir vaistus, duodamus atiduoti Silezijos
klausimą stant komitete senato priimtą
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolsijos. Avižiniai miltai parsiduo reiškiama nuomonę,
kad tas turintiems korteles. Tą aiškina tautų lygai atsižadėjęs
lygos pataisymą, nustatantį dideles
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
da po 2,500 rub. už svarą.
bėgimas yra gimęs iš baimės ma kaipo reiškiantį, kad bus taisyklės, kad nuosprendžiai tu bausmes prohibicijos agentams
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
Vienas pabėgėlių, kuris per prie besiartinančio krizio.
labai sumažintas nemokamų ri būti vienbalsiai išnešti ir par už darymą kratų be jokio warsias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
ranto, nežiūrint kur tos kratos
prekybą
30 metų varė miltų
Niekad čia netikėta į seklbi- porcijų sąrašas ir kad kortelės imsiąs didžiumos nuomonę.
nebūtų diaromos.
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
apibudino mus krizius Rusijoje, bet dabar bus išduodamos tik rtikriemRusijoje, sekamai
stum žiemą.
padėtį:
manoma, kad padėtis yra tik siems dafbininkams, kurie įgaus
Serbijos karalius serga.
Tas pataisymas ireikalavo,
nepavyko. rai rusti ir kad ji dar labiau kolektyvines porcijas: dirbtu
visai
“Derlius
kad ir prohibicijos agentai pil
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
Grinių ]>asėta buvo labai ma pablogės žiemos laiku.
vės ir departamentai gaus tik
BIEGBAD, rugp. 14. — Ser dytų šalies konstituciją, o ne
džiausia lietuvių pinigų siuntimo ištaiga Ameri
žai ir be to javai
nukentėjo
Jau daugelis žmonių mirė iš tiek maisto, kiek išneša jų ga bijos karalius Petras sunkiai pultų žmones be jokios atodai
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
nuo sausmečio. Rusija yra Ša bado, o kitų didelių plo»tų gy miniai, visai neatsižvelgiant į serga. Daktarai sako, kad jo ros, tečiaus sausieji
prieš tai
lis be duonos. Žmonės reikalau ventojai laukia žiemos turėda skaičių darbininkų.
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
plaučiai kietėja.
Užvakar jis griežtai užprotestavo. Jei, gir
ja duonos, juodos duonos. Juo mi maisto vos kelioms savai
duoda pilną gvarantiją už pinigus, siunčiamus
Riga Rundschau gavo žinią neteko sąmonės ir dar nėra at di, to iš agentų 'butų reikalau
da duona parsidavinSja jnicku- tėms.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
iš Maskvos, kad mokesčiai Ru sigavęs.
jama, tai prohibicijos visai ne
riose vietose, bet kaina yra ne
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Tas faktas, kad jokio organi sijoje bus mokami pinigais.
galima butų įvykinti.
prieinama.
Aš mačiau mai zuoto anti-bolševilkiško judėji
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
Rusija bus “šlapia.”
nančius arklius ant duonos val mo nebuvo nuo to laiko kaip žmogžudystė dėl žuvų plėkinės.
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
stiečius. Saratove
aš mačiau tapo išblaškytos gen. Vrangelio
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
KONSTANTINOPOLIS, rugp
kaip 11 žmonių mirė badu vie spėkos, verčia tulus
manyti,
tuvos Prekybos ir Pramones Banko Kaune. Nau
KANSAS CITY, rugp. 14. — 14.- Rusija vėl patampa “šlaną naktį. Aš mažiau motinas, kad jei sovietai bus nuversti šią Edgar B. Payne labai užpyko pia. Komisarų taryba nutarė
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
metančias savo vaikus j Vol žiemą, tai įvyks per visuotiną ant savo pačios, kam ji vaka leisti laisvą pardavinėjimą vysus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
gos upę, kad nemačius kaip jie sukilimą. Daugelis prisibijo di rienei atnešė Klekinę žuvų. Ji no, turinčio 14 nuoŠ. alkoholio,
suomet kreipkitšs j Naujienų Pinigų Siuntimo
mirs badu.”
Skyrių.
delių pogromų.
perskėlė jos galvą kuju, o pas- Stipresnį vyną valdžia konfisIš Rygos gauta žinių, kad ta
Kiekviena žydų šeimyna, tur- kui papjovė. Papildęs žmog- kuos. Vynas bus pardavinėjaNAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
rybos tarp Brown ir Litvinov tinga ir neturtinga, bando išva- žudystę
jis ir pats nusižudė, mas tam tikrose sankrovose ir
1739 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.
einu patenkinančiai. Brown ti- žinoti iš Rusijos. Jos banda perpjaudamas sau gerklę.
kooperacijose.

Sauks tauty lygos tarybos
susirinkmą.

Nugalės kratyti namą.

Žydai bėga iš Rusijos.

Auksinai dar
neina brangyn

NAUJIENOS, Chicago, DL

2

ŽODIS APIE "RAUOONįJĮ
TEBORį”.
(Tąsa nuo 1 pusi.)
ar inteligentas, koks daktaras,
arba inžinierius, visi lygiai kad
ir su buvusiais miesto valkato
mis.
Amerikoj gyvenant buvo pa
siekę žinios, kad inteligentija
nutarus eiti išvien su bolševi
kais, — bet štai kokiu budu.
Kada bolševikai viską sukonfiskavo ir sunaikino piniginę
sistemą, — kad badu nenumir
tų kiekvienas turėjo naudotis
bendru katilu. Profesionalai ne
norams j ieškojo komisarų prie
lankumo, kad tik pasiliuosuoti
nuo to katilo. Jie užėmė po ke
lias tarnystes prie sovietų ir
už tai gavo tam tikrą atlygi
nimą

maistu.

Tolciu

l»ut1u

lėjo išsisukti nuo bado.

Darbininkai pririšti prie
mašiny.

įga

dirbti keli darbininkai buvo už
daryti prekiniame vagone, kur
jie sušalo.
Man teko matyti,
kaip “proletaras” komisaras
baudžia proletarą darbininką.
Vienas darbininkas buvo paliuosuotas
iš kariuomenės ir
pasiųstas j fabriką. Bet virši
ninkas, jam kiek padirbus, at
sakė darbą, ir darbininkas tu
rėjo ateiti pas komisarą, pas
kurį aš buvau su reikalu. Komi
saras apkaltino darbininką kai
po desertyrą ir pasiimi ė jį ten,
kur juos už tokius prasikalti
mus baudžia.

Negalima sakyti, kad bolše
vikai yra labai žiaurus, tik bekuriant komunizmą jie vartoja
prievartą
ant tų visuomenės
elementų, kurie šalinasi bendra
katilo.
Kitokių laikraščių nėra, t’k
bolševikų.
Sovietu Rusijoje tik vienas
nuo kito &ali
dažinoti
apie

nukentėjusius
reakcijos.

nuo lx>lševikŲ

Kitokių

laikraščių

nėra, kaip tik bolševikų laikraš
Darbininkai fabrikuose tapo čių. Ne taip, kaip buržuazinėse
kaip ir pririšti prie mašinų. šalyse, kur priešingos nuomo
praneša apie
Darbininkas neturi teisės pa nės laikraščiai
mesti darbą, nes už tai gali bū persekiojimus. Kada Lietuvoje
ti nubaustas net ir mircia (Po vienas socialdemokratas tapo
streikų įgijo truput) daugiau nuteistas mirčiai, tai net kitų
laisvės). Bolševikai jiems kal šalių laikraščiai prisiuntė pro
bėdavo. kad jie sau dirbę, tad testus prieš tokį nuosprendį, ir
galį pabadauti. O kuris atsisa nuosprendis atmainytas. O bol
kė badanti, tai buvo skaitomas ševikai gali naikinti savo prie
priešu komunizmo. Jie nesup šus visai niekam neprotestuo
rato, kad priežastis bado yra jant. Net esti taip, kad jeigu
bandymas prievarta
įvykinti Petrograde streikas, tai Mask
komunizmą. Proletarai, kurie voje nežino, iki neatvažiuoja
priversti dirbti fabrikuose, se kas nors dalyvavusių streike.
nai laukia buržuazijos laikų, Raudonasai teroras ir jo aukos.
Nors daug kalbų girdėjau,
tik “proletarai” komisarai juos
idėjos priešų,
prievarta pratina prie komu apie šaudymą
vienok netikėjau, galinus bu
nizmo.
vau pats areštuotas su trimis
žiaurumai su darbo
draugais amerikiečiais, lietu
desertyrais.
viais.
Mes papuolėme globoti
Be to, ką savo akimis ma “čekes” (žvalgybos) Smolens
čiau, girdėdavau daug baisių ke. “Čekos” užduotis — kovoti
atsitikimų, kaipo pasekmių ko su kontr-revoliucionieriais, šni
Čionai teko
munizmo. Pavyzdžiui, Maskvo- pais ir banditais.
tąįęisakyji^3>a tirti, kaip daug nekaltų puo-

la aukomis raudonojo teroro.

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor

tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
c® NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
(C 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 Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
Chicago

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina •—
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po-

Mušti kalinius sovietų Rusi
joje skaitoma labai žemu apsi
reiškimu. Bet nuo bado ir nuo
kulkų miršta tuksiančiai žmo
nių. Tai yra pasekmės bandy
mo prievarta įjkurfi koinunizmę.
'
i

Būdamas Amerikoj nuošir
džiai tikėjau, kad sovietų Ru
sijoje kalėjimai paversti į mo
kyklas, bet kai į tą šalį atva
žiavau, patyriau, kad kalėjimų
randasi tris kartus daugiau ne
gu buvo prie caro.
Yra daug
privatinių namų, net bažnyčių
paverstų į kalėjimus.
Apie
6.000,000 (šeši milionai) žmo
nių randasi kalėjimuose. Vie
ni užsiima gaudymu, kiti teisi
mu, o treti sėdi kalenimuose. O

dirbti mažai kas dirba.
Svetimi teisybes negali patirti.

Atvažiavę korespondentai, ar
ba koki delegatai į Sovietų Bo
siją, nieko negali sužinoti apie
raudonąjį terorą.
Juos visus
tam tikri komisarai pasitinka
ir praleidžia. Raudonas teroras
veikia slaptai.
Tik įsimaišius
tarp žmonių ir ypatingai per
sekiojamos inteligentijos apie
jį gali sužinoti, o ir pajausti.
Sovietų Rusijoje kas dieną
žūsta tūkstančiai žmonių: vie
ni nuo bado, kiti nuo ligų, tre
ti nuo kulkų. Kultūra visai su
nykus. žmonės puola protiškai
ir morališkai.
A. Karalius.

Iš Klaipėdos krašto.
Liepos 12 d. visų Klaipėdos
krašto parapijų atstovai apsi
lankė pas Santarvės Vyriausią
Komisarą Petisne, energingai
reikalaudami pripažinti lietu
vių, kalbą valdžios kalba, įves
ti mokyklose lietuviškų pamo
kų ir atskirti Klaipėdos krašto
bažnyčią nuo Prūsų konsisto
rijos.
Verti lenkų sėbrai

Klaipėdos krašto prezidentas
Altenbergas ir valstybes tary
bos Vice pirmininkas Kraus
buvo Varšuvoj derėtis su len
kais.

FuMopaą jr Mickiewto
vedėjai
Buvę A. Petrath ir S. L. Fablona*
Siuntimas pinigų, itlva-

kertės, pašportai ir tt.
NOTARU ŪSAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35tb
Kamp. Halsted m.
TeI.s Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 8 po pietą.

v. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
>

M So. La 8alle St. Room S24
Tel. Central 6890
V ak. t 812 W. 33rd 8tw Chicago
Tel. Yardi 4681.

LIETUVIS ADVOKATAS

BUDAVOK SAVO NAMĄ.

kalėjime.
Kada mus išteisino, kad ne
same šnipai, mus nuvarė į Di‘Ij.ii
'Ic.ilCji nin . Hiivonie atiduodi liaudies teismui.
Čionai radome sėdint įvairių
prasikaltėlių: vieni už vogimą,
kiti už politiką. Sėdėjo komu
nistų ir buvusių komisarų, čio
nai matėsi visa betvarkė ru
siško komunizmo. Sėdėjo žmo
nių po kelis mėnesius be teis
mo ir visai be jokios kaltės, o
tik dėlto, kad vienas turėjo pik
tumą ir melagingai įskundė.
Iš šifo kalėjimo, nors jis
skaitosi liaudies kalėjimu, kas
vakaras išveždavo Šaudymui.
Mes po teismo, kuris išteisino
mus, išsėdėjome da dvi dieni.
Mus iš kalėjimo į teismą ir iš
teismo į kalėjimą varinėjo sun
kiai apsiginklavusi sargyba.
Bet jie buvo “draugai.” Vienas
mano draugų nebeiškentęs su
riko:
“Tai, kaip
užsimoka
mums už tai, kad Amerikoj už
juos agitavome!”

Eurppsaji American Bureau

JOHN KUCHINSKAS

Tolesni musų patyrimai

caro laikais.

LAIVAKORTES

Rašomoji
Popiera

Iki tyrinėjimo mes buvome
laikomi kambaryje apie 14 pė
dų pločio ir 20 pėdų ilgio, su
55 žmonėmis. Ten radosi įvai
rių prasikaltėlių. Daugiausiai
kaltinami
uŽ šnipinėjimą ir
įtarti kaipo kontr-revoliucionicriai. Iš visko matėsi, kad dau
gelis jų visai nekalti žmonės.
Iš šio kambario kas diena ke
lis desėtkus išveždavo, ir atva
rydavo naujų. Daug papuldavo
karo Belaisvių,
grįžtančių iš
Vokietijos. Kurie buvo aktin
gi socialdemokratai, arini tik
įtarti, toki papuldavo čionai.
Tokius dažnai be teismo pas
kirdavo sušaudymui, nes į juos
žiūrima kaipo į kokius agentus
daryti sukilimus.

Kalėjimų trigubai d'augiau nei

Lietuvon Ir iš Lietuvos

Panedėlis, Rugp. 15, 1921

Jei turi lotą ir nors 500 dolci-iv,

kit us*

niokosi

kui p

vendų.

Brighton Park Contractors

\
3827 Archer Avė.
Miesto ofisas 924 Stock Excbange Bldg. 30 North La Šalie
St.

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
JVeda,
visuose
teismuose. Kkzeminavoja" Abstraktusf ir oadirba visokius Dokumen
tus, peršant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.
■
J

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

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL

I

BALIUOS AMERIKOS LINIJA
<J BUOADVVAY_________________ NEW YORK.N.Y.

. Reikalingi akiniai.

J

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

Tiart kelionė te persima*o
forto fef Libavą
arba Hambnrg—Eitkūnus

Į LIETUVĄ

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų iriabi palto laivai ilplaaka
“ESTONIA”.......... Rugp. 17
“LITUANIA” .......... Rugp. 7
S. S. POLONIA ....Rugp. 24
S. S. LATVIA ....... Rūgs. 21
Visi laktai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Taipgi naujas paąažierinis kelias tarp Libavo-l)anzigo-Halifax, Canada
K. W. KEMPF, Gen. Wcsteni Paas. Afeat, 12d N. La Saile
CHICAGO. ILL.

John J. Smetana

U01 W. 47th St,

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

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės mitrą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.
fiEMO HYGIENIC-FASHION INSTITUTE
IMpt. M
23 Irvini Pl.ce
New York
—I
I ........... » HW»I II «l I ■■ I

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

A HniMTT ATTZ’ Trill'l Norėdami gauti teisingą
/% I IVI I
| i B" 'r mandagų patarnavimą
JLStA JL JL4 patyrusių ir atsakančių
Žmonių visados kreipkitės

EUR0PEAN AMERICAN BURE A U
S. L. FABIONAS ir Z. S. MICKIAVICE Vedėjai.
809 West 35th Street (arti Halsted) Chicago.

Siunčiame pinigus trejopu
budu.
Išmokame pinigus markė,
mis ir doleriais.
Mes paduodarpę draftus už
J
*5Sw**.‘
ji HJIIHGN I KCHANGI i S/,
VAU LI S
kuriuos išmoka ( grynus pigus be mažiausio atitraukirno Lietuvos Prekybos ir Kk
Pramonės Bankas visuose
;>■
miestuose ir Paštuose Lie- -tuvoje.
<£
ki ai r.s iati
Mes išduodam ORDERIUS***'*'
savo korespodentams Lietu
voje, kad pinigai butų išmo
kėti priėmėjams per paštus.
•**
KABLEGRAMAIS pristato’
me pinigus bėgyje kelių die
nų.
LAIVAKORTES parduodame per Ncw Yorkąir Kanadą i Klaipėdą,
Karaliaučių be persėdimo.Taipgi į Liepoją, Hamburgą, Bremeną, Ąntverpą
Roterdamą.
‘
'
Parupinams pąšportus ir vizus. Inšurinam bagu-žus.
Parduodame (cash) markes.
Laiminga kelionę turėsi važiuodamas per musu Biurą.

UŽTIKR1NAM JUMS

TEISINGA

Chicago.

<8 MANAI APIE NAMUS?

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovdja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, BĮ.

lllllllllhlllllllllllllhlllllllllllllllllllll^

ADVOKATAS
Ofisas ridurcdestyji
ASSOCIATIGN BLDG.
19 So. La Saile St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pieU|
Panedėliaia iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

Budavojame ir taisome.

darbininkai gali pagerinti savo būvį.

JL JL JLJL±

A. A. SLAKIS

Kontraktorius ir
budavotojas.

Musų 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

-

Tel. R&ndolph 2898

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o apPhone Boulevard 6301
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. yak.
ANTANAS GREDUŠKA
Nedęlipiąįs nuo 9 r. iki 12 pietų.
Generalis
-----

SOCIALDEMOKRATAS

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

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milvvaukee ir Ashland AVes I
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 I
iki 9 vakare.
L------,y

P

Padarom visokius Notariališkus Raštus pagal Ame
rikos ir Lietuvos Tiesų.

PerŽiurim Abstraktus ir
padarome visokias pirkimo
ir pardavimo popieras.
Skolinam pinigus ant na^mų ir parduodam PIRMUS
mortgečius 6% iki 8% ant
metų.

Perkam Liberty Bonus.
Insulinam Turtą geriausio
se kompanijose. •
PERKAM, PARDUODAM
ir IšMAINOM namus, fur
mas ir lotus.
Kas per mus pirko, tas ir
draugams pataria pas mus
kreiptis.

Namų Budavojimo Draugi
jųNiekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

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

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Lafayette 965.

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

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

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headquarters,
Rand. 5886,
I Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
1QQ M

Panedėlis,

Rugp. 15,

1921

Kas Dedasi
Lietuvoj
Joniškėlis. , Mokykla įsikūrė
pernai rudeny, toje pačioje vie
toje. kame buvo rusų ūkio mo
kykla. Karas žymius pėdsakus
čia paliko: trobesiai gerokai ap
naikinti, o mokyklos kluonas
visai sudegęs, truko ūkio ma
šinų ir šiaip padargų, truko
mokslo priemonių, žeme stovė
jo dirvonais ir t. t.

Prie rusų ši mokykla buvo
nepopuliaringa 'vietos žmonių
tarpe, kadangi mokyklos ūkis
buvo visai netikusiai vedamas
ir duodavo tik nuostolius, o
mokykla gyvavo vien tik iš tam
tikro jai skirto fondo.

sinuodi jimas,
reikia stengtis ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(■■■■■■■■■■■■■■B
AKUŠERKA
išvemt visą maistą ir gerai paMrs. A. Michniewicz
liuosuoti vidurius.
PMibuvęfe
701 W. 81*t St.
Tel.i Y arda 8664
ĮVtėsos Nuodingumas.
[gydytojas turi išplaut skilvį ir
Du blokai nuo Halsted St. j rytus.
sutvarkyt visą kitą
gydymą
Kampan Union Ava.
Pati mėsa nėra nuodinga ir vaistais, sūraus vandens leidi
AKBIERKA
yra maistas, jei vartot su sai mu į kūną ir tt.
Baigusi Aku
ku. Vienok mėsoj gali būt li
Užsinuodijimas
bacilų
Botušerijos kolegi
gas darančių bakterijų, arba
ją; ilgai prak
linu
apima
nervų
sistemą
pir

pastarųjų padarytų nuodų (tok
“
Kiekvienas
pirkinis
pas
mus
pirktas
reiškia
sutaupymą
”
,
tikavusi Pennsinų), arba mėsos prezervavi- miausia, gi kitų bakterijų nuo
silvanijos hosdai
ir
jų
perai
pirmiausia
daro
mui įdėtų chemikalų, kurie ga
pitalšM. Par
skilvio
ir
žarnų
suirimus,
nors
pali būti pervišyj ir užnuodyti.
laikui
bėgant
gali
įeiti
į
visą
tarnauja
prie
Ne tik miestų skerdinyčiose,
kūną.
gimdymo. Duo
o ir ūkiuose neretai ipapiaujami
da rodą visogyvuliai su užkrečiamomis li
Yra palėmyla, kad jei gyvu
kios®
ligos®
gomis. Džiovos, paralifoino, lis papiaujamas tuomet, kada
moterim® ir
merginoms.
antrakso ar kokios kitos ligos jis turi
vidurių
paleidimą
bakterijos,-kurią turėjo gyvulis, (diarrhea), yra proga užnuo
ilgai gali gyventi mėsoj. Taigi dyti skilvį ir žarnas tokio gy
Tel.: Y arda 6666
ligoto
gyvulio mėsa valgant vulio mėsą valgant.
Galrtner
Boulavard 8448
galima užsikrėsti tūlom ligom. atrado (1888 m.) bacilą, kurį
DR. V. A. ŠIMKUS
Svarbu tad yra, !kad kiekvie jis įvardijo Enteritilis. Neretai
Lietuvis ^gydytojas, Chirurgas
nas gyvulis po papiovimo butų jis randamas tnėsoj ir net dė
Akuiiras
tinkamai
išžiūrėtas gyvulių žėse mėsos, šiluma jo nuodų
•203 So. Halsted St„ Chicago.
daktaro. Nors tokia inspekci nesunaikina net per kelias va
Valandos) 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
ja ir reikalaujama įstatymais, landas. .Juo užsinuodijus gau
vienok didelės gyvulių s-kerdi- nama žymų vidurių paleidimą,
npčios paperka valdžios inspek skaudėjimus pilve ir didelį nu
Šis musu ičpardavimas yra antru išpardavimu musu vertės, sutei
DR. C. K. KLIAUGA
torius ir aplenkit įstatymus. silpnėjimą.
kiančios
spėką.
Jis
suteiks
tūkstančiams
musu
kostumeriu
sutapymą
DENTISTAS
Veik visos bakterijos gali būt
Aišku, 'kad pirmoji pagelba
1821 So. Halsted SU Chicago, DL
ant dalyku ir patarnaus kad įsigijus daugiau nauju draugu- Be jokio
užmuštos.karščiu, kuris varto ir čia yra skilvio ir žarnų iš
kampus 18th St.
jamas mėsos pri rengimui dėl valymas, o paskui skilvio Rovi
pelno šis išpardavimas, kadangi kiekvienas dalykas negalimas gauti už
Phone Canal 267
valgio.
Džiovinimas ir rukv- mas ir kitos priemonės.
tokią kainą, kokią mokėsi. Šie 19 centu išpardavimai, visuomet buvo

Pradedadt Ularninke1 S" Petnyčia
DIDELIS MUSŲ

KORESPONDENCIJOS

jai pagalbon.
Beik pabrėžti, kad mokytojai
nepasitenkina darbuote mokyk
los sienose, o teikia žmonėms
patarimų, rengia retkarčiais
paskaitas iš įvairių ūkio šakų,
šią pastarąją darbuotę ateity
manoma dar labiau praplėsti.
(‘1L-va”)

Gudai purtos nuo lenku.

CENTŲ IŠPARDAVIMAS,

PUSMETINIS

Atmindami dar rusų laikus,
ūkininkai gan skoptingai žiurė
—Dr. A. Montvidas.
I
linis
ir
paprastai
nenužudo
bakjo į naujai besikuriančią mo
kyklą, tur būt, nieko naujo iš I tėvijų. Reikia mėsą kopti, šutin
jos nelaukdami. Taigi pirmieji ti, o geriausia virti, kad užmu
mokyklos gyvavimo metai bu- šus ligų gaivalus, kurių gali
nebūt, o gali būt. Žalios mėsos
vra pavojinga valgyt, nejaugi
Bet visi sunkumai pasisekė vra tikra žinia, kad joje jokių
SO. OMAHA, NEBR.
apgalėti ir dabar, anot moky nuodų, nei bakterijų nėra.
tojų žodžių, mokykla atsistojo
Bakterijų užmušimas karš
ant tvirtų kojų.
čiu da neduoda gvarantijos, atvyko iš Korėjos lietuvis Iz'oJau ir mokyklos ūkį pavy kad mėsa gera. Jos gali būti poldas Opulskis, 25 metų am
ko su valdžios ir apskrities val padariusios nuodų, kurių karš žiaus, kuriam karo metais te
dybos pagalba sutvarkyti; su- tis nesunaikina. Vienos bakte
ko daug basityfjs ir daug vargti.
lig galimybės mokykla apru- rijos daro lokį mėsos gedimą
pinama ūkio padargais ir mok- irba puvimą, kuris išduoda ne-i Ventos krašto. 1915 metais Vo
slo priemonėmis.
malonų kvapsnį, todėl lengva kiečiai įsibriovę 'Lietuvon suJ r vietiniai gyventojai, ma- pastebėt, kada mėsa sugedusi ! naikino jo namus ir jį patį pa
tyčia mi iš valdžios ir mokyklos ir nuodinga- kitos bakterijos t° ėmė nelaisvėn. Iš nelaisvės jam
mokytojų puses tiek gerų no nedaro, todėl kartais mėsa ga- pavyko ištrukti ir pabėgti į
gražiai ir kvepėti Vilnių. Bet čia rusai paėmė ji
rų ir pastangų, pradeda domė i išrodyti
tis mokyklos gyvavimu ir eiti

■

SVEIKATOS DALYKAI.

JONIŠKĖLIO ŽEMESNIOJI
ŪKIO MOKYKLA.

Atvykusiam čion rudeny 1920
m. vedėjui agr. J. Valatkai te
ko viskas išnaujo kurti. Ir šiaip
taip vis dėlto pavyko pradėti
mokslą, turint apie 25 mokinius.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

•’erdžiai. vienok tais sugedusi. kariuomenėn ir išsiuntė į Ru

Gana tankiai mėsos nuodiji
mo priežastim yra bacilas Balulinus. Jis randamas jautie
noj, veršienoj, kiaulienoj ir žą
sienoj, tankiau, negu kitose mė
sose. Storos dešros ir taip vadi
namos lietuviškos arba 'lenkiš
kos dešros nėra saugu valgyt.
nonų ir kraujo dešros. Bacilas
Batulinus nesudarko mėsos iš-

Katinas, VII. 19. (Elta). Len I tai patenka ir į daržoves bei
kai 1919 m. okupavę Minską, I vaisius ir užnuodija valgytoją.
Net ir
išvaikę gudų Tautos Tarybą, I Oro jis nereikalauja.
įkūrė jos vieton
vadinamą I karščiu nužudomas yra neleng“Augščiausiąją Tarybą” ir da I vai. Be ne tiek pats bacilas
bar du jos nariai laišku į Vil I vra pavojingas, kaip jo padary
niaus laikraštį “Dzwon Litwy” ki nuodai (toksinai), kurių ir
pareiškia, kad
Augščiausioji karštis nesunaikina. Von ErTaryba daugiau nebeveikianti mengem aprašo, kaip viename
ir visi jos išduoti įgaliojimai nokily Belgijoj užsinuodijo 34
nebeturi galės.
, žmonės valgydami mėsą, kuri
nebuvo gerai apsūdyta ir kuri
Tokiu bildu galutinai likvi buvo įmerkta į skystimą, tu
duotas Lenkų vyriausybės mė rinti bacilų Batulinų. Simpto
ginimas, suskaldyti gudų tauti mai nepasirodė be 24 valandų
nį judėjimą ir gretą teisėtos i>O valgio,
pas kitus net ėmė
36 valandas.
Pilvo skaudėji
riausią Tarybą” Lenkų globoj. mas ir vėmimas buvo pirmieji
ženklai. Pas visus, išėmus du,
viduriai užkietėjo.
Gleivinės
Lietuvos liuteronu
nlėvės burnoj ir gerklėj ištino,
pareiškimas.
pas tulus glėvė iš
burnos ir
gerklės . taip bėgo, kad vertę
Liepos pradžioj Kaune įvyko kosėti ir net uždusti. Troškulis
Vokiečių Evangelikų-Liuteronų buvo nenumalšinamas.. Maty
steigiamasis Sinodo susirinki mo sugedimas pasirodė pas vi
mas Evangelikų bažnyčioje.
sus. Pas nekurtuos gerklės ir
muskulų paralyžius
Susirinkimas truko tris die koserės
nas. Išrinktas Sinodo Senioras i vyko ir padarė ndbilipis. GeP. Titelbachas. Liepos mėn. neralis muskulų silpimas buvo
15 d. Steig. Sinodo įgaliotas P. žymus pas visus ir traukėsi
Titelbachas įteikė einančiam per savaites. Pus tulus šlapiniValstybės Prezidento ipareigas mas sustojo. Pulsas liko silp
Pas tuos, kurie
A. Stulginskui tam tikroj au nas ir retas.
prasidėjo*
diencijoj šią Steig. Sinodo re neišvengė mirties,
klajojimai ir apmirimai. Paszoliuciją:

laiką, net per kelis mėnesius,
likų-Liuteronų Steig. Sinodas, kol pilnai sustiprėjo.
sutvarkęs savo bažnyčios rei
Iš viršuje aprašyto atsitiki
kalus, reiškia savo griežtą no
rą visuomet taip elgtis ir veik mo matosi, kokis yra ligos kur
ti, kad Lietuvos Liuteronai bu sas ir kaiip ji pavojinga. Tokių
tų dori ir ištikimi Lietuvos Ne atsitikimų yra nemaža Ameri
priklausomos
Demokratinės koj.
Respublikos piliečiai.”
Gydymas šitokio užsinuodijimo ligas ir sudėtinas, vienok
SKAITYKIT IR PLATINKIT kiekvie nam gali būt aišku, kad
“XT A TT T T T? M n 0»
kaip tik patėmij&mas yra už-

siją.
1916 m. viename mūšy
jis buvo sunkiai sužeistas, ir
dėlto paleistas nuo tarnybos.
Kiek pasveikęs jis pabėgo į Si
birą, bet,, įvykus Rusijoj re
voliucijai,
dėl nepaliaujamų
kovų tarp bolševikų ir jų prie
šininkų jam teko ir Čia daug
kentėti kaip nuo vienų,
taip
nuo kitų. Galinus jis pabėgo į
Korėją, kame ir išbuvo iki šių
melų birželio mėnesio. Dabar,
per Japoniją ir Kanadą, pasie
kė jis Jungtines Valstijas. —

Dr. W, Yu$zkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir moterų; galvos, akių nerviškumą, nušil
simą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias įdurtą li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 vakare.
Medėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III
Phone: Humboldt 5849

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, I1L

GERIAUSIS UŽ BUVUSIUS

didelės minios sutraukėju. Todėl, ateik anksti pirmv dieną — tūli da
lykai aprubežiuoto skičiaus.

j Telefonas: Boulevard

'i
DR.
C.
Z.
VEZELIS
NEI PER KRASį, NEI TELEFONŲ, NEI C. 0, 0 ORDERIŲ NEPILDOME 1
Lietasis Dentistas

Staltiesė ant stalo 19c
Staltiesės ant stalo ir komodos,
gražaus Naisook vidurys, mėgs
ti) pynučių kraštai, užtektinai
plačios. Panelinės pynutės ant
kiekvieno krašto, tikrai pilnu
dydžio 18x50 colių; reguliarė
kaina 50c„ specialiai šiame iš
pardavime iki paskutinės po

DVIGUBOS
STAR STAMPDS
UTARNINKE

Drabužiam parkelis 19c

4712 Soath Ashland Ave^

500 pilniausio ir naujausio margulio pasirinkime, šviesaus, tam
saus, margo, ir juodo dugno;
imama iš viso rolio, dubeltavo
sudėjimo; reguliarė 29c rųšies,
jardas tik

arti 47-tos gatvis

1900 So. Halsted St

19c

KETVERGE.

Moteriškos pirštines 19c

Vaikams kepuraitės 19c

čeverykams žibalas 19c

Moterims lisle pirštines skirtin
gai dvejopos stailos, su pamu

Vaikams kepuraitės, likę įvai
rių; minėtos kepuraitės padary

Baltas,
audekliniams čeverykams tepalas, dideliame pasirin

tos iš Peakay materijolo, pa
puoštos importuotomis pynutė

kime, reguliarė pardavimo kai
na 15c butelukas, specialiai kol

guliare kaina 50c vertės, ku
liai 100 užtenka, po tik

mis; pardavojama po 98c., mu
sų pasirinkime tik po ,

dar yra 3 butelukai

19c

19c

3 butelukai 19c

Vyrams panfiakos 19c

Marškiniams Madras
19c

Kareiviškos skrybėlės
19c

šalu, chainois pamušalas, pilkos
ir juodos, dydis 6% iki 8; vi
sos pirmos rųšies materijos; re-

Vyriškos nebaltytos lisle šilkvabalių mišiaus siūlų pančia
is; juodos ir spalvuotos; pa
prastai paduodavo po 50c. spe
cialiai ant šio išpardavimo, parluosime po

3000 jardų madras, aiškios, neblunkančios spalvos, 36 colių
pločio; visuomet pardavėjom©
po 39c., gražios stailos, tinkantię vyrams ant marškinių ir mo
te’rims ant Coverall, Žiursto,
specialiai jardas

Padarytos geros rųšies khaki
materijos, kiekvienas vaikas ga
Ii gauti vieną; reguliarė vertė
50c, po

Ispanški

pinacai 19c

Moteriškos, minkšto išdirbimo
Lawn skarelės, pilno dydžio, iš
dirbta antros rųšies tavoras;
pirmiau buvo apkainuota ne ma
liau kaip po 15c specialiai šia
me išpardavime

Tik-ką aplaikėme naują trans
portą puikiausių išpaniškų sū
dytų pinacų; specialiai Siame
didžiąjame išpardavime

5 už 19c

2 svarai 19c

Spastuvas atspaudimui 19c

Darbiniai

žiurstai 19c

Drabužiams Voile 19c
10,000 jardų gražaus Voile ma
terijos drabužiams^ visokiausio
perstatymo rųšių, 40 colių plo
čio; anktsybesnis didelis specia
lia apsirūpinimas, gražiausio
margulio, Voile materija drabu
žiams, šviesios ir tamsios spal
vų; visi naujausios rųšies ir kom
binuotų spalvų “verta iki $1.00,
jardas tik’

jg

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
•149 S. Morgan St., kerti %2 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALI STASi
Moterišką ir Vyriftfcą
taipgi Chronišką Ll®%
OFISO VALANDOS!

vakar®.

Nedčliomi® nuo lt—2

UR. M. T. STRIKOL'IS
People Teatro Natne,
1616 W. 47th St., Tol. BoiL 160
VALANDOS:
6 Iki 8 vak. Nedll. 10 iki 12 ryto
Rea. 2911 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

■ T®l®phon® Yard® 1682

DR. J. KULIS

■
LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M Gydo visokias ligas moterą, vai■I *ų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin3
ligas.
i 8269 So. Halsted St„ Chicara

Odiniai diržai 19c

Darbiniai žiurstai; mėlyni ir
balti arba Hickory, su kišeniumi; tinka dailydei, nvechanikui
ir t.t., taipgi tokių pat turime
moterims dirbtuvės darbui; par
davojame po 50c, specialiai .po

Vyrama ir vaikams odiniai dir
žai, ypatingo gerumo, žinomi,
kaipo Wilson Bros. Dydis vy
rams ir vaikams, paprastai pardavojo po 75c ir $1.00, specia
liai šiame išpardavime tik po

Odinės Pirštinės 19c

39 šlurės po 19c

Rankinis grebšelis 19c

Vyriškos visos odos pirštinės su
pirštais ar be pirštų, darbui ar
ba automobiliu -vagiuotojui; re
guliariai pardavojama po $1.00,
tokio pigumo nebuvo praeitame
laike, pora tik

Moterims I^atherette šliurės,
kauriniai padai ,dydis 4 iki 10.
Reguliairiai pardavojama po 39c,
specialiai Šiame didžiąjame iš
pardavime po

Kūdikiams šilkiniai rankiniai
grebšeliai dideliame pasirinkime
įvairiausiai gražių stalių; regu
liarė kaina 59c mieros, specia
liai šiame didžąjame išparda
vime tik

19c

19c

19c

Spaustuvės atspausdinimui vai
siaus išveizdos, arba vasarinių
daržovių, storo plieno, juodais
japoniškais rėmais padvigubuotais tuštumais, specialiai šiame
didžiąjam išpardavime tik po

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

Lietuvy® Gydytoja* ir Chirorgas

19c
Moteriškos skarelės 19c

DR. YUSKA

19c

Telephone Yards 6832

DR. M. STUPNJCKI
3107 So. Morgan SU
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 6 iki 8 vakar®.
......... . ......................... .............. ...

1 y.

w

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chlcag*

, DR. A. A. ROTH
ROSAS GYDYTOJAS !r CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrilką,
Vaiką ir visą chronišką ilgą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Daktaras Petras Šimaitis

Moteriškos pančekos 19c

Huck rankšluosčiai 19c

Vandeniui kubiliukas 19

Moteriškos bovelnlnės lisle pan
čiakos, juodos, baltos ir Cordovan spalvos, dubeltavais padais,
kulnys ir piratai, dydžio 8% iki
10; reguliarė vertė 35c pora tik

Huck rankšluoščiai; pilnai balti
vidutinio dydžio, visai balti ar
ba raudonais apvadais, labai gei
daujamo marguiio; reguliariai
parsidavojo po 19c. vienas, spe
cialiai šiame didžiąjame išpar
davime

Vandeniui kubiliukas puikiau
sios kokybės, galvanizuotas, 10
kvortų talpina; specialiai šiame
didžiajam išpardavime, vienas
tik už

2 už 19c

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 Pullmau 866

DR. P. P. ZALLYS
Lfetivy® Dentlstas
10801 So. Michigan Av., Roeelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 diena
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Panedelis, Rugp. 15, 1921
ir neturi laiko užsiimti akme
bustis, kad išgavus Debsui fanty ruošia naują sukilimą ir la ant pačių banko vedėjų.
ir kitiems politikos kali kadangi Vokiečių unijose jis New Yorko didlapiai dide nų ydomis. Jie, socialistai, pa
The UUmanian Daily Newe
niams amnestiją. Bet kiekpavojų savo avantiūrai, liais antgalviais paskelbs teis švenčia dauginus daiko opie
PabUahod Daily asoapt Sunday by
vieną kartą ,kada buvo daro-^.s
sugriauti jas. mo nuosprendi, tečiau nei per siems darbininkų reikalams,
Iš kitos pusės, ateina žinių pusę lupų neužsiminė apie tuos nes jiems rupi jų organizavi
mi
šitokie
žingsniai,
kildavo
iŠ Varšuvos, kad Lenkų vald- molivus, dėl kurių teisėjas iš mas, vienijimas; tuo tarpu blo
fidttnr
Mrigaitt*
smarkiausių protestų iš vi-įižia jau pradeda svyruoti augš- nešė tokį lengvų nuosprendį. gos valios žmonės, vaduodamie1789 SO. HALSTED ST Bokių “patriotų”
si darbininkų ūpų, pajiegė iš
pusės. tutinčs Silezijos klausimu. Tų
CHICAGO, ILLINOIS.
ardyti
darbininkų vienybę,
Energingiausi šituo žvilgs padėtį, įspėjama, pagimdė ka
juos susiundyti vienus prieš ki
Telephone Rooaevelt 8501
niu yra vadinamojo “Ameri tastrofinis Lenkų pinigų puo
L-e*! ...
tus, ir laikinai socialistų orga
limas (vienai Vokiečių markei
Subacription Rateli
/
can
Legion
”
skyriai
—
or

nizaciją
demoralizuoti. Tai
duodama 30 lenkiškų markių).
109 nėr rear in Canada.
(Ut ilretkitaa itamt akyrluf*
'.00 per y*ar outaide of Chicago. ganizacija, kurioje vadovau 'Be to, Lenkų aliejaus magna
priežastis, dėl ko socialistų
nuomones Redakcija neatsako.}
i.OO per year ta Chicaga.
veikimas veik apmiręs, ypač
ja augštesnieji oficieriai.
tai nori įsistiprinti rytinėj Ga8c par oopy.
šios vasaros karščių laiku. Bet
visai išsižadėti nuo
Tie “patriotai” protestuo- Hcijoj ir..............
Po vasaros karščių. artinas ruduo, naktys pradės
ja prieš Dėbso paliuosavimą|Augstuhnes SlleziJosai Chicago,
IU., uadar tha act af
būt ilgesnės, dienos vėsesnės.
March End. 1879/
Kaip
ši
vasara
karšta,
tai
se

dėlto, kad jisai karo laiku
Socialistų pereigą butų vėd nei
JUNGTINĖS
VALSTIJOS.
nai
jau
tokia
yra
buvusi.
Be
to
I
vienos liuosos dienos nei vieneva nusidėjęs savo šaliai.
Mdildlenlufl. Leidžia Naujieną B
dar nedarbas. J at nenuostabu, nos valandos nepraleisti dykai,
Bet tai yra tiktai skraistė,
drovi, 1789 So. Halated St., Chlcc
[H Federuotosios Presos]
kad ir visuotinas judėjimas taip nenuveikus ko gera organizaciQL — Telefonas i Rooravelt 8500.
kuria jie dengiasi Ameri Boston. — Tiesa pradeda iš- nusilpęs.
Labai vienok liūdna, jos labui. Kas raštais, kas agikos
valdžia
jau
paliuosavo
UisiaakomoJI Kalnai
eiti aikštėn. Pasirodo, kad vi kad musų draugai, kurie suge- tacija žodžiu, kas prakalbomis
Chlcagojo — palte:
iš kalėjimo kai-kuriuos žmo sos laikraštinės “istorijos” apie betų ir turėtų varyt darbus pir- jęas kitokiais pEirengimais. DrauMetam*__
- - ------ « 18.00
4.50 nes, kurie buvo nuteisti kai I tai, jog radikalai “puola” Bos- myn, taip-pat išlėpsta nuo karš-|gai, sujudinkime žemę!
Puaai metą
......
Trinu ■Ąneelem*
- - __ 2J25
ton Five Cents Savings banką, čio. Jie netik kad neatneša j
— J. B. Aglinskas.
Dviem mlaaslame
- - _ 1.75 po Vokietijos šnipai. Prezi
susirinkimus
naudingų
suma

nuo gubernatoriaus
Vienam mieeeiil ■
M 1J0
dentas Hardingas nesenai prasidėjo
Channing Cok’o pasikalbėjimo nymų organizacijos labui, bet
ChJcagoj* — par Mliotejui
dovanojo
bausmę
vienam
ar-,
Viena kopija
08
su reporteriais. Tatai paskelbė visai pamiršta savo kuopų su Iš įvairią Sričių.
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Socialistų obalsis yra: Dai- niajo
Numinti iš delno, kas
Rusų atstovas Litvinov ir
ko jau buvo nužiuriama, kad
bininkai visų šalių, vienykitės!. j)UV() ir kas bus negalima. Tai
Amerikos atstovas Brown norima pravesti imigracijos
Skelbs šnipu lizdus.
Socialistai sako: Kiekviena pa- tjję įu^ias žaislas.
jau padarė pirmutinę sutar patvarkymą tuo tikslu, idant
šaulyje gyvuojanti darbininkų
Ne tik rankų ruožai pas vitį delei badaujančiųjų šelpi suteikus Australijos darbda New York. — šiomis dicno- organizacija ir dar besitverian- sus ne vienodi, bet nerasi vienei
mo. Konferencijoje, kurią viams pigių darbininkų. Gi mis Ne\v Yorko Industrinio Ty- čios ir busiančios, nežiūrint kas nodu ir ki,hl kuno
juodu laikė Rygoje, tapo nu spėjama buvo todėl, kad už rinėjimo Biuras išleido labai jas tvertų, ir kuriams tiks- pjr§tų, nei nosies, nei veido, nei
kapitalistams tamau- auSųt nei kitų dalių. Toks jau
tarta, kad Amerikos orga imigracijos nevaržymą ypač įdomų pamfletą. Pamfleto au lams
stojo fabrikininkai ir dvarpo- torius Sava! Zimond. Jis deta ti, ar bažnyčioms, ar komuni- gandoS turliinguniEįis.
nizacija kontroliuos maisto ntai. Ta nuožiūra pasirodė tei lingai ąprašų industrinius šni- stams,
ar anarchistams — su( (L uk> “Sveikata”)
’ skirstymu bildo'apimtosiose singa. Dabar liko susekta, kad pUS jr jų metodus. Nuo dabar sidedančios iš darbininkų, jos Į-r—
srityse' Be to, Amerikos Viktorijos valstijos anti-darbi- biuras žada teikti reikiamų in privalo susitaikint, privalo su
usų
organizacija turės tose sri ninkiška valdžia siuntinėjo formacijų apie egzistuojančias silieti, sudaryti vieną kūną, dėl
Suknia No 1095.
to, kad visų darbininkų reika
tyse ir sanitarę kontrolę (t. dvarponiams laiškus, siulydana jiems pigių darbininkų —
Biuras turi tikslo surinkti lai yra bendri. Socialistų prie
y. ant dalykų paliečiančių iiivusių Anglijos kareivių. Jie kiiodaugiauhia medžiagos apie dermė yra sąmoninti juos, su
sveikatą.
žadėjo pristatyti
jiems tokių industrinius šnipus. Ta medžia artinti, suvesti vienyben ir soTai liudija, kad Rusija yra darbininkų, kurie dirbs už $5 ga bus tinkamai sutvarkyta ir lidaruman, nes darbininkų ga
pasiryžusi eiti ant didžiau ar $5.25 savaimei. Rc’kia pas- jąja galės naudotis visos dar lybė yra tik jų vienybėje. Ant
lebėti, kad tai priešnnsi Austrąkiek darbininkai pažins savo
sių kompromisų su Ameri ijos įstatymams. Ten yra pri bininkiškos organizacijos. (Ma priešą,
ant tiek jie labiau su
ža to, visa tai bus prieinama
ka. Be šitokio nusileidimo imtas patvarkymas, sulig ku studentams, organizatoriams ir sipras ir mokės naudotis savo
bolševikų pusėj Jungtinių rio, draudžiama perdaug iš šiaip žmonėms, kurie domisi įrankiu — organizacija, ir ant
Valstijų valdžia neku budu naudoti darbininkus. Bloginu industriniu judėjimu. Prašoma tiek jie greičiau ir lengviau
nebūtų sutikusi teikti pašal siame atvejyj jie turi gauti mi visų darbininkiškų organizaci laimės geresnį, laimingesnį bū
nimam algas. Bet Viktorijoos
Kito išėjimo nėra.
pą Rusijai. Bolševikai nu valftija, matoma, nenori skaity jų siųsti žinių apie gyvuojan vį.Atsiranda
nežinėlių, ar veid
čias šnipų įstaigas.
sileidžia dėlto, kad kitokios tis su jokiais patvarkymais.
“Privalo būti”, — sako biu mainių. kurie, vaduodamiesi
išeities nėra. Jie žino, kad New South Wales‘o darbi ras, “vienas centras, kur gali asmenų ydomis, ant pirštų
jeigu Amerika atsisakytų ninkų valdoma vds'ijj atsisa ma sudėti dokumentus, pasa skaito priešais darbininkų akis
šelpti Rusijos žmonės, tai ir kė lemti imigraerą bent šiuo kojimus ir šiaip raštus, lie rytojaus laimės laipsnius; arba
laiku, kada visoj šalyj siaučia
kitose šalyse nebūtų jiems nedarbas. Valstijas premjeras čiančius industrinių šnipų vei kiti A'ėl atsiriboję taip kietai
kimą. Darbininkų unijos priva nuo kitų organizacijų, savąją
pritarimo.
lo kuodaugiausia priduoti tos tik giria, ir jiems rodos, kad
Bet jiegtr Rusijos bolševi ‘Šiuo n runentb kiekviena rųšies dokumentą.
kitos organizacijos darbininkai
šalis
norėtų
nusikratyti
nuo
kai gali eiti ant kompromi
tai didžiausi jų priešai. Del to
savo
bedarbių
ir
išvežti
juos
pasirūpins moksliškai ją su matome biaurius vienų prieš
sų su užsienio buržuazinė
į kokią nors kitą šalį. Bet New tvarkyti. Tąsyk kiekvienas su kilus darbininkų piudymus.
mis valdžiomis bei organiza South Wales nepageidauja jų,
interesuotas industriniu gyve
Pastarųjų metų nuotikiai pa
cijomis, tai klausimas: kodėl kuomet čia ir tarp savųjų dar nimu galės pamatyti, kokių rodė, ko galima atsiekti kėli
jie negalėtų nusileisti savo bininkų egzistuoja nedarbas. dalykų dedasi Amerikoj.”
mu neapykantos tarpe darbi
Jeigu
musų
politika
imigraci

šalies ir užsienio socialis
ninkų. Jau dabar Brooklyno
Kas kaltas.
“Laisvė” rašo, kad tie darbi
tams? šioje kritingoje va jos klausimu skiriasi nuo kitų
valstijų politikos, tai mes turi
ninkai, kurie dūšia ir kimu bu Labai populiariškas gražus ir leng
landoje tatai butų labai svar me tam.priežasčių: mes nenori
York. — Poni Judith vo jai atsidavę, pradeda užmig- vai pasiuvamas šitas fasonas vasari
bu.
me, kad Australijoj pasididin B. Demming, asistentė kasiere
nei suknelei. Tokiai suknelei pavyzdys
tų da labiau nedarbas. Musų ir II. B. Rundall, kasierius, iš sikrapštyti akis, pradeda prar No 1095 yra sukirptas nuo 10 metų,
36 iki 42 colių per krutinę. 36 miepolitika yra štai koki: mes no Amenijos Pirmojo Nacionalinio regeli, kad tokiu obalsiu, ku ra reikia 2 % jardo 40 colių pločio
rime pirma surasti darbą sa banko prisipažino, kad bėgiui ris nuolatai kartojamas prieš materijos.
vo žmonėms, o tik paskui su dviejų metų juodu paėmusiu vienetas, tiktai ardoma vieny Norint gauti tokiai sukniai su
ir pasiūti pavyzdi, prašom
tiksime įsileisti į New South iŠ to banko $5,500. Juodu tei be, ir jie jau pajunta, kas juos kirpti
iškirpti žemiau paduotą blankutę, paWales svetimų šalių darbinin sė federalinis teisėjas Sheppard. kvailina. Kitęse organizacijose žymėti mierą, parašyti savo vardą,
Teisingumo sekretorius kus.”
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
Demming turės
užsimokėti ir tas pats: darbininkai neuž konvertą
kartu su 15 centų (pašto
“Nors

gubernatorius

Amerikos
planas
priimtas.
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INVESMENTAI
Charles H. Apple, prezidentas Americon Gasoline Cor
poration.
Pastarųjam savo rašiny j, prižadėjau pasakyt kų nors
apie bondsus ir išaiškint įvairias rųšis laidų.

šis dalykas yra daugiau interesingas investoriui,
todėl mėginsiu išaiškinti visai iš naujos 'pusės, nei kad
užbaigsiu šių serijų rašymų. Mano mintys su patyrimu
link išleidimo bondsų, gali nepatikti pertikrinimo iš ka
pitalistų pusės arba iš nesųŽiningų kurstytojų, bet ti
kiu, kad mano mintys atras sutikimų pas mažų investorių, kuris skolina savo pinigus dideliam sumanymui.
Bondsai yra saugiausia investmentas, jie perstata
augančių vištų, dedančių auksinių kiaušinių interesų.
Jie nepamainomai užtikrinti saugumu investytos su
mos, bet jie prieštaraujanti ateities abelnų bondsų iš
leidimų, tame krypsnyj, kad vien tik išduoda aprubežiuotų įeigų sumų, už investytų sumų. Kitais žodžiais,
nedalyvauja nei viršiaus uždirbtuose nuošimčiuose, ku
rie randasi iš biznio bėgio.

Bondsus galime padalyti į dvi abelnas klesas, iš
aiškinimo mieriui.
Jus galit pavadint vienų iš klesų skolos grąžinimo
bondsais — šie bondsai, kurie yra išleisti prieš kitas
apsaugas ir neatstoja tiesioginiu budu už griebimą
mortgečių ant savasčių ir galima pavadyt ne tiesiogi
nę obligacijų. Paprastai, su dideliu užtikrinimu apsau
gojimui investorio.
j

Kitos klesos bondsai, žinomi kaipo pirmo mortgečiaus bondsai. Šie bondsai apsaugojam i pirmo mortgečiaus ant Real Estate, kaipo, žemės, namų, mašinerijų
ir kitų įstaigos įrengimų. Paprastai aprūpinti inves
toriui saugumu, kuris eina nuo vieno iki dešimties kar
tų suma, nei kad bondsai išleisti.
Viena iš labiau geidžiamų formų pirmo mortgečiaus bondsas, yra pirmo mortgečiaus auksiniai bondsai
aprūpinti išmokėjimui sumos bondsų Suv. Valst. auksi
niais pinigais, svarume pagal teisių reikalavimų.

Bondsai išleisti paprastai nuo $100.00 ir augščiau.
Laikas, per kurį šie bondsai gali eiti, paprastai yra
patariama korporacijos bandsų išleidimu ir gali nuo
penkių metų ir augščiau. Dvidešimties metų bondsai
labai paprasti, o dešimties metų bondsai vadinami trum
po laiko bondsai.

Tuomi investorius nustoja mažiau pinigų, nei ki
tokioje kokioje nors apsaugos formoje, finansistams
žinomoj.
Abelnas augštumas polukio ant bondsų eina nuo
trijų ir pusės iki aštuonių nuošimčių.
štai yra naujos rųšies bondsai, kurie yra supažin
dinami su publika ir sutinkami su dideliu prielankumu.
Jis ne vien kų mokės nuošimčius ir apsaugos sumų, bot
aprūpins, kad investorius galės dalyvauti dalyje pelnų

korporacijos.
šis bondsas žinoma ,kaip dalyvis auksinis bondsas
ir savo kitame strapsnyj, išaiškinsiu apie jį pilnai.

PAUDO
DARBAI

Po patriotizmo
skraiste.

pasakė laikraščių atsto
vams, kad šio mėnesio gale
jisai įteiksiąs prezidentui
Hardingui visą medžiagą,
kuri paliečia Dėbso paliuosavimo klausimą. Iki šiol se
nelis socialistų veikėjas dar
tebėra laikomas kalėjime.
Kodėl?
Kaip tik dabartinė admi
nistracija užėmė vietą Washingtone, socialistų partija,
darbininkų unijos ir šiaip
pažangus žmonės ėmė dar-

SILEZIJA.
[Iš Fedcruotosios Presos]

Berlin. — Iš augštutines Si
lezijos ateina žinių, kad Korfanty*s agentai drauge su Len
kų unijų vadais sis tema tingai
ėmė persekioti Vokiečių amatines unijas. Buvo nemaža atsitikimų, kad Vokiečių darbininkai buvo areštuojami tik
dėl to, kad pas juos rasta paliudymai, jog jie priklauso Vokiečių unijoms. Vokiečiuose
vyrauja ta nuomone, kad Kor-

GRAŽIAI

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

ATLIEKAMI

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:

$250 ir atsėdėti vieną dieną ka miega, bet karts nuo karto jie ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
užadresavus: NAUJIENOS
lėjime, o Rundall — užsimokė dauginus pamato, ir juo jie ap- šiaip
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
ti $500 ir atsėdėti vieną die šviestesni daros, juo geriau at St, Chicago, III.

ną kalėjime. Tokis tai teisino skiria gero nuo
nuosprendis.

blogo, tuo m

genaus įvertina oi'ganizaidifjosi

Įdomiausias dalykas tai tas, spėką. Organizacija gi, kurios
kad teismas

pareiškė, jog kai*

ti namie j i vargo spiriami buvo
priversti pasisavinti banko pinigų. Jie ėmė tuos pinigus todėl, kad negalėjo pragyventi iš
gulinamos algos. Jeigu jiems
butų mokama žmoniškesnės algos, jie nebūtų to padarę. Žodžiu, teisinas pabrėžo, kad atsakom yhė už prasikaltimą puo-

tikslas yra pakeisti esamąją
pasaulio tvarką geresne, tobu
lesne, kad nebebūtų naudoto
ju ir naudojamųjų, yra Mark
so mokslo išpažintoja — So
cialistų Partija. Ji reikalauja
milžiniškos viso pasaulio dar
bininkų spėkos, o kad tai Įgi
jus, reikia solidarumo, vieny
bės. Todėl socialistai neturėjot

N

NAUJIENOS Pattern Dep.

aujient t

spaustuvėj vJ

1739 s. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdi No 1095

VVaukegano
Lietiniai—
WAUKEGAN
1005 Marion Street,
Waukėgan, UI.

Mieros .......................... per krutinę
(Vardas ir pavardi)

DR. A. MONTVID

(Adresas)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą*
25 Ea*t Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

(Miestas ir Valst.)

Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.

L

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—-9. Nedel. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St„ Chicago )n

Ukrainiečiai po lanku
kulnie.

JŪSŲ BUVĘS SENAS
Prietelius Patarėjas

H.LEIBOIIIITZ
Dabar yra naujame biz
nyje visokios ryšies
INSURANCE
APDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal į savo
seną vietą.
1652 W. Van Buren St.
Chicago, III.

UNIVERSAL STATE BANKA
Kur jie bus gerai apsaugoti ir neš nuošimtį.

Tie, kurie laikote pinigus pas save,
pagalvokite apie tai.
Suv Vai. Valdžia ir CHICAGOS MIESTAS laiko savo pinigus UniVernai State Banke. Ar gali būt geresnis užtikrinimas šio
Banko saugumo?

ŠIO BANKO TURTAS APIE

$3,000,000.00 Ooleriy .
Greičausiai pasiunčia pinigus

1.SHUSHO
AKUŠERIU

Lietuvon įr kitur Universal State Bankas, nes išduo
da čekius tiesiog ant Lietuvos bankų
K-.nko čekiai ir nroney orderiai yra išmainomi kiekvienam Lie:uvos mietely k Hmokamį adresatui pilnai, sulig padaryta musu suąVčia su Lietuvos Bankais

PONIOS WIUJMAN
LIUDIJIMAS

PASINAUDOKITE PROGA KOL
ŽEMAS KURSAS.
BANKO SKYRIAI:
Iš kitų miestų siųskite mums
doleriais, o mes pasiųsime Liet
tuvon auksinais pagal kurso.
BANKO VALANDOS:
Kasdiena nuo 9 iš ryto iki 4 v.
po pietų, ir vakarais: l tarninkais nuo 6 iki 8:30 vakare. Subatomis visą dieną iki 8:30 vak-

llniversal State Bank
Chicago, UI

ASHLAND DENTISTS .Dr.Vaitusli.O.DLietuvis Akių Specialistas

Gera sveikata, reiškia ilga
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
regimą pilvo. Gvarantuojam-e,
kad galėsi kramtyt kiečiausį
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro-.
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedčldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,’

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedalioms.
Tel.: Blvd. 9660

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

vyras ar moteris vartodami paprastą
prosą.
Prisiųskite SOc. .o mes išsiu

tinų valstija Sicilijoj.“

NAPRAPATH

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

731 W. 18-ta gatvė

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

2 iki 8 vakare

vadiname savo valstybe nacio
naline respublika, bet tikreny Robert

Deimantai,
Laikrodžiai,

~ĮVAIRIOSŽINIOSr
DIDELE DOVANA ŽYDŲ
UNIVERSITETUI LIETUVOJ.

Auksybė, Columbijo’s Grafonolai ir
lietuviški naujausi
rekordai.
Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spocialuinas: Motery ligos ir Chirurgija.
1145 MILM AUKIfTE AVĖ.

CHICAGO.
T-

ELEKTRA
Aviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves.
-ILLI-.bs. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
jį
Pirmutini

■

■

■

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pre«.

1619 W. 47th St. Te!. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.
4TA

«

t. rti -vw:

Fltclicl,

unijos prezi- vienas

“nematė”

žmogžudystę

sime musų naują išradimą. Įrankis
bėj ji yra niekas daugiau kai dentas; AVilliam A. Neer, sek papildant, apart vaikų, bet ir
padarytas iŠ stiprios medegos, taipgi
militarine biurokratija, kuri ga retorius; Steve Sunincr ir Louis tiemsiems tėvai uždraudę kąaiškus nurodymai kain vartoti.
JUOZAPAS ATKOČAITIS;
li būti' palyginta tik su Mamcr- Misch. biznio agentai. Virš pen nors sakyti policijai. Net ir už
1828 Heath St.,
Chicago, III.
kis dešimtis liudininkų liudijo

Dr. M. Stapulioms
3347 Emerald Avė.,

ŪR, A. R. BLUMENTH AL

CHICAGOS
: ŽINIOS

nepaprastai menkas, kadangi
Žiūrėk plėšikas,
suriko
viskas buvo vėlai pasėta. Ne
poni E. J. Walker, 4754 Magžiūrint to, rekvizicija buvo ne
Akių Specialistas
nolia
nve.,
į
savo
vyrų,
kuomet
paprastai didelė. Sulig įstaty
4649 S. Ashland Avė.
jijė prikėlė jį iš miego. Vyras
[Ii Federuotosios T’resos]
mais, nustatyta kvota turi bū
Kampas 47th St.
prasikrapštęs akis pažiurėjo ir
Wasbington. — Jan Zanior- ti sudėta per du kartu. Bet įsta
lipo iš lovos. Bet tai buvo perski, Lenkijos Seimo narys, iš tymų niekas nepaiso ir valdi
vėlu. Plėšikas rūme laukan su
davė savo raportą apie Tamo- ninkai rekvizuoja viską iš kar
dviem ir $1,200 vertės dei
polio apskrities kaimiečių pa to. Kas atsisako tatai daryti, tu
dėtį. Raportas tilpo pusiau-ofi- ri mokėti nepaprastai dideles PRIEŽASTIS — BEDARBE. mantiniu žiedu. Ką veiksi —
reikėjo papasakoti policijai.
cialiniame dabarties kabineto bausmes... Feudalinė sistema
Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
organe, Gazete Warsza/wska. liko vėl įvesta. Kaimiečiai va
Policija
susirupinus.
šioj šalyj tą raportą atspausdi ru verčiami skaldyti akmenis
Valgyklos pakelė kainas.
Ned. 10 iki 12 pietų.
no anti-kom muštinis ukrainie kelių taisymui.
Cbicagos policija labai susičių nacionalistų komitetas.
Nežiūrint nupuolimui kai ku
Tel. Boulevard 6487
“Jeigu kaimiečiai da ir turi riipinusi besiplėtojančia plėši
rių
gyvenimo
reikmenų
akinu,
“Tarnopodio apskrity] (Ry kokių arklių, tai ir tie patys nių ir šiaip prasižengiipų ban restoranų savininkai, kurie su
tinėj Galicijos dalyj) po sep- baigiasi nuo nepaprastai sun ga. -Ii numato, jei ekonominė
algas
savo darbinin
tynių karo metų“, savo Zamor- kaus darbo. Tuo tarpu raitelių gyvenimo padėtis nepagerės, mažino
valgių
ski, “2,800 šeiminų gyvena iŠ pulkai turi daug daugiau ark tai ateinančią žiemą jai prisi kams, žymiai pakėlė
kainas. Taip sako sekretorius
molio nudrebtose lindynėse ir lių, negu žmonių. Tie arkliai eisią pergyventi sunkiausi pe
ukrainie riodą Chicagos istorijoj. Polici Biissell Poole, aukšto pragy
išlengva miršta nuo badavimo, kndaisti priklausė
venimo miesto tarybos komite
šalčio ir įvairių ligų. Karo me čiams, bet dabar jie liko su- jos departamentas sako,
kad to narys.
Dešimts restoranų
tu 100 su viršum mokyklų li rekvizuoli. Kitaip sakant, da pamatine plėšimų priežastis
savininkai, kurie buvo pašaukti
ko sunaikinta. Kada provincija bar jie yra kareivių savastis.
yra bedarbe. Jei nebusią suras jo ofisan pasiaiškinti,
sutiko
“Ukrainiečiai mano, kad gy ta priemonių sumažinimui be
pateko į Lenkų rankas, tai ne
numažinti kainas.
tik kad nieko nebuvo daroma ventojai taiip bjauriai skriau darbių skaičiaus vidurvakariatstatymo reikalu, bet gan lan džiama todėl, kad Lenkui yra nčse valstijose, tai suvaldymas
Sirgo du metu — nusišovė.
kiai buvo net kliudoma atsta tos nuomonės, jog jiems kada įdukusios prasikaltimų ban
tymo darbas dirbti. Austrijos nors visgi prisieis nešdintis iš gos šią žiemą Chicagoje bu
Edna Ullricb, 21 metų am
valdininkai paskutiniu savo to krašto, štai kode! jie ir ban siąs beveik negalimas. Iš tų
okupacijos metu, kuris tęsėsi do viską paimti kas tik gali distriktu vis daugiau ir dau- žiaus, 2031 Canalport avė., pa
ėmusi savo tėvo revolverį per
šešis mėnesius, rūpinosi gyven ma. •
giau bedarbių atvažiuoja Clii- sišovė galvų .pereitą pėtnyeių.
tojams pristatyti bent biudavo“Kad parodžius to skriaudi cagon.
Keliom valandom vėliau ji pa
jimo medžiagos. Kodėl Lenkų mo žiaurumą, privesime tokį
simirė. Sako, ji sirgusi per du
Policijos viršininkas .
valdžia absoliutiniai niekuo ne pavyzdi. Karininkas nugirsta,
morris pripažįsta, kad prasi metu, ir buvusi tuo labai susinori pagelbėti gyventojams?
T. PuILman 5489
kad viename kaime iš molio
“Apie trečdalis žemės visai nudrebto] lindinyj gyvena naš kaitimų klausimas busiąs daug Į rūpinusi. Tai jau antras pasižiemą, Įkėsinimas ant savo gyvasties,
nedirbama. O ir likusi žemė lė, kurios visas turtas yra avis. .rimtesnis ateinančią
“-------dirbama senovišku budu, ka Karininkas viduržiemyj liepia negu pereitą metą. Tai įvyksią!
Deportuos vokietį,
dangi trūksta arklių, padargų nukirpti avį ir rekvizuoja vie taip dėlei to, kadangi visuose
kituose didesniuose micstuos^|
ir trąšų.
nas. štai kitas atsitikimas. (Lei prasižengimų skaičius žymiai
Turiu patyrimą
August Ebert, 62 metų, 11 S.
moterą
Ilgose; rū
tenantas įsako žandarams nu
pestingai
pnžiupadidėjęs.
Įjefferson gat., tapo areštuorinkti 400 svarų grudų iš viso
riu ligonę ir kūdi
Surinktos po’ticijois departa- I ^as h’ Yra kaltinamas pasikėsiki laike ligos.
apskrities. Žandarai taip uoliai
10929 S. State St
mento
statistikos
jau
ir
(labarĮ
’
dnie
išdinamituoti
Morris
pasidarboja, kad rekvizuoja
Chicago, TU.
parodo
prasikaltimų
kriptį.
I
Dhin
banko.
Sako,
jis
dirbęs
ir
400 svarų grudų iš kiekvieno
Išplėšimai maisto sankrovų, Į lupęs pašalintas iš darbo,
kaimo.
Skelbia, kad Lydia E. Pinkvaginčjimas pieno bonkų nuo
“
Maisto
komisija
rūpinasi
hiam Vegetable Compound
prieangių ir tam panašus žing DAR VIENA ŽMOGŽUDYSTĖ
DR. CHARLES SEGAL
yra geriausia gydyuolė mer tik miestiečiais. Tuo tarini sniai greitai augd biednuome19
WARDE.
Praktikuoja 15 metai
kiekviename kaime apie treč nes distriktuose.
ginoms ir moterims
Ofisas
dalis gyventojų neturi savo že
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
CHICAGO.— Politines žmog
Hamilton, Ohio. — “Turėjau neap mės ir turi badauti... Del di
Tuksiančių darbininkų su
Chicago, Illinois.
sakomą skausmą strėnose, kad nega
žudystės
italų
apgyventame
19
taupytieji
skatikai
išsibaigė
do

lėjau ant kojų pa delių rekvizicijų patys ūkinin
Specialistas džiovos
stovėti, ir niekad kai vargu gali pramaitinti sa kai nedarbo. Kai kuriuose dtst- warde vis dar nesiliauja.. Va
Moteriška, Vyrišky Ir
nebuvau liuosa nuo
kar prie savo namų 925 Lorik
tuose,
sako
policijos
kapito

vo
šeini
i
n
as.
'
Vaiky Liga* • *■ : '
galvos skaudėjimo.
OFISO VALANDOS:
nai, šeimynos valgo žalių mais omis St., tapo nušautas Joseph
Jei ėjau miestan,
“Viena batų pora išpuola tų, kad nereikėtų pirk/ti kuro. Sinacola, artimas draugas irgi Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
maniau, kad pargriusiu, ir daugelį septynioms šei mirtoms. Tai pa
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
Areštai biednuoimenes distrik- nušauto Joseph Laspisa, šali vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai.
kartų
jaučiausi
taip blogai, kad tu prasčiausias reiškinys Tarnopo- tuose žmonių,
valandos ryto ild 1 vai. po pitv.
kurie pavalgę ninkas ingi nušauto kandidato
rėjau lovon eiti ir lio apskrityj. Kareiviai ne tik
Telefonai Dresel 2880
valgyklose pasisako neturį pi į aldcrmanus D’Andrea.
nedaug galėjau sa
vo namų darbo at vargina gyventojus didelėmis nigų užmokėti, esu labai skait
žmogžudystės prasidėjo laike
likti. Kraujas te rekvizicijomis, bet ir kitokiais
pereitos rinkimų kampanijos j
lingi.
kėdavo kas dvi savaiti ir skausmai
aldcrmanus, kada iškįlo smar Tel. Austin 787
vargino. Per tris metus jaučiausi vi budais. Jeigu jiems reikia ku
Nors albelnas
prasikaltimų kios varžytinės tarp kondidatų
sai blogai ir turėjau du geriausiu ro, jie be niekur nieko griau
DR. MARYA
gydytoju iš savo miestelio, vienok na namus
skaičius
šių
vasarų
esąs
kiek
ir kitus budinkus.
lohn Powcrs ir D’Andrea. Jos
D0WIATT—SASS.
ėjau blogyn ir svėriau tik 125 sva
mažesnis,
bet
tai
nereiškia,
kad
Arklių
pašarui
rus. Pamačiusi jūsų pagarsinimą,
nepasiliove. ir rinkimais praė
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
paėmiau aŠtuonias dėžes Lydia E. kultus javus.
ilgai taip busiu. Tai esu dėkai jus. Nuo to laiko jau 8 žmonės vii
tęs savo praktikavimą po No.
Pinkham Begetable Compound proš5208 W. Harriion St.
“Tarnopolio nukamuoti gy perorganizavimui policijos de liko užmušti, jų tarpe ir pats
kų, keturis butelius Lydia E. Pink
Nuošimtis par pralaimėjęs kandidatas D’And Valandos: 8—12 kasdieną Ir 6—9
liam Kraujo gyduolių ir jusij Liver ventojai klausia, kode! neban- partamento.
Pilis ir tuoj pastebėjau geryn ėjimą.
rastų vagysčių visur padidėjęs. rea.
vakare iiskiriant nedildieniui.
Dabar sveriu 188 svarus ir puikiai
jaučiuosi. Kiekivenas sako, kad gerai bet, atpenč, ji da labiau sun
Visos tos žmogžudystes tapo
atrodau ir klausia ką ėmiau, o aš vi
KALTINA
UNIJOS
VIR

papildytos dienos laiku, kada Canal 267
suomet atsakau Lydia E. Pinkliam* kinama? Kodėl milionai mar
Vegetable Compound, puikiausia gy kių yra
ŠININKUS.
leidžiama spausdini
gatvės buvo pilnos žmonių, bet Naktinis Tel. Canal 2118 „
duolė ant pasaulio nuo įvairių ligų, mui Įvairių pamfletų, kurie pla
ikišiol dar nė vieno žmogžu DR. P. Z. ZALATORIS
kuriomis serga merginos bei moterys.
Kompanijų
irgi
reikią
Visuomet tunu gerus žodžius jūsų tinama tarp jų, o nič nieko ne
džio nesuimta.
žmogžudžiai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,
gyduolei ir jus galite panaudot ma daroma gyventojų padėties pa
apkaltinti.
pabėgimui
net
nė
automobilių
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
no vardą ,kada tik norite”. Mrs. Jo
piet. 6 iki 9 vakare.
gerinimui?
.Jie
klausia
da,
ko

nenaudojo.
seph Williman, 722 South 9th St.,
Ktediliomis
nuo 9 iki 12 ryte.
Hamilton, Ohio.
Pereitą pelnyčių grand jury
dėl leidžiama milionai markių
Vakar irgi du žmogžudžiai,
1821 S. Halsted St.,
militariniams paradams ir mi- išnešė alpaltiniinus prieš ;ke- kurie nušovė Sinacola, atlikę
Kampas 18 ir Halsted St.
NAUJAS IŠRADIMAS
litarinėms demonstracijoms, o turis Pieno Išv^žiuotojų uni žmogžudystę net nė nebėgo, bet
Labai naudingas kiekvienam vyrui. nieko nedaroma alkanų’ žmo jos viršininkus
dėl darymo ramiai sau nuėjo gatve, įsisu
Įsigykite šį musų naują išradimą, tai
konspiracijos boikotuoti nužiū kę į (arpgatvį ir, kaip mano
Tel. Boulevard 2160
nereikės tankiai pirkti Kaklaraikščio. nių maitinimui?’’
Galima išprosyti jūsų seną kaklaZamorski, 'kuris priešinasi rimas ypatais, ! nepamaltuoltų, policija, apėję keletą blokų vėl
Dr.A.J.KARALIUS
raikštį, nors butų ir labiau susiraukš
grūmojimų,
prievarta
ėmimo
sugrįžo
prie
užmuštojo
pažiū

Ukrainiečių
politinėms
ambici

lėjęs. Išprosyt yra taip lengva, ksd
Gydytojas Ir Chirurgai
i tris minutas padarysite kaip naują joms, daro tokią išvadą: “Mes kyšių, ir kitokių neleistinų pra rėti ar gerai atliko darbą. Gat
VALANDOS: 9—12 ryto
kaklaraikštį. Tą darbą gali atlikti
sižengimų.
Apkaltintais yra ve ibtivo rpilna įmonių, Ibet ne

PRASIKALTIMU BANGA.

KAM LAIKYTI PINIGUS PAS SAVE IR BIJOTI UG
NIES IR PLĖŠIKU, KAD JUOS GALIMA VISUO
MET PASIDĖTI Į

3252 So. Halsted Street,

Pavėlavo ataikelti.

“Pereitų metų deriius buvo

Chicagos žydų “Forverts’o”
berliniš'kio korespondento pra
nešimu, žinomas istorininkas
Dubnov, kilime žydas, žada vi
4537 S. Ashland sų savo didelį ir brangų knygy
Avė.,
Chicago, III.
nų atiduoti žydų universitetui
išdirbame pui Lietuvoj, kai tiktai universite
kiausius ir len tas bus įkurtas,

gviausius Accordihn (armo
nikas)
piano
arba cromatiškus. Specialė
atida taisyme,
Musų Accordians gvarantuoti.
North American Accordian Mfg C

Sar'ah Bernhardt serga.

PARYŽIUS, rugp. 14. — Gar
siausia Franci jos aktorė Sarah
Bernhardt sunkiai
susirgusi.
NORTH AMERICA
Yra didelis susirūpinimas, ka
ACCORDIAN MFG. CO.,
dangi ji yra sena ir sunku jai
772 De Koven St,, Arti Halsted St.
butų pergyventi sunkių ligų.
Tel.: Haymarkct 8777,

plūstojo vaikams motina už
prieš juos.
draudė pasakoti policijai (jie
Russell J. Poole, aukšto pra buvo kartu su tėvu, kada jį nu
gyvenimo investigacijos biuro šauta).
rekretorius, reikalavo valstijos
advokato padėjėjo, Ernest Hodges, eiti ir toliau.
“Didieji žmonės, lygiai kaip
ir mažieji,
reikia pažeboti,“
pareiškė jis. Valstija turi imt*
Parašė P. Merine
naga n ir nubausti Pieno Par
Vertė L. Juras
davinėjimo asociaciją ir visus
Puslapių 79.
didžiuosius Cbicagos pieno išLietuvių legenda.
daliidojus, kurie laiko aukš
Labai įdomus pasiskaity
tas kainas, boikotuoja ūkinin
mas.
kus ir kitus vertelgas, ir įlaužo
Siųskite pinigus krasos
įstatymus.’’
ženkleliais.
Hodges atsakė manąs, kad
Kaina 20 centų
pieno pardaviliejinio .konipaiųja apsaugota specialio įstaty
KNYGYNAS
mo, priimto du metai
atgal.
NAUJIENŲ
Bet Poole davės priešinu pp1739 So. Halsted St.
reiškimą, nutarė eiti pasibarti
Chicago, III.
su Crovve, vyriausiuoju valsti
jos advokatu.
MIIIIIIIIIIIIM

LOKIS

2----- 9

vakaro.

8301 So. Morgan Street,
Chicago, III.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus
ir sudedamo fixtu
res į 6 kambarių
namą už $69.00,
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
mus arba telefonuokite, o mes su
| teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuoj ąme.
Taipgi, laikome
eloktr. - įrankių

NAUJIENOS, Chicago, III

6 *

Panedėlis,

“P!!W

PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ ASMENŲ JIESKOJIM Al
Parašė Frank Harrls
Autoriui leidus iš Anglų
kalbos vertė
A. Lalis

Kurie mėgsta skaityti dailią
ją literatūrą, patartumėm perskaityti šią knygelę.
Žodis dėl pasakojimų
apie Jėzų.

REIKIA DARBININKU I

JIEŠKAU savo sesers Marijonos
VYRŲ
Mockaitės, po vyru Meškauskienė. PaI eina Kauno apskr., Josvainio parapi' jos, Karonavos ka*mo; apie 20 metų AGENTŲ REIKIA LIFE
kai Amerikoj; girdėjau jkad gyveno
INSURANCE.
Albany, N. Y.
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote
Labai gera propozicija, nes kiek
praneškite, už ką busiu dėkinga.
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
ROZALIJA MICKEVIČIENE, ,
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
arba Rose Miller, 27 N. Ada St.,
mokėsime
savaitinę algą. Atsišaukit
Chicago, III.
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
J IEŠKAU dviejų draugų Adolfo
Lozenko, ir Petro Ambraziuno. Aliu
Vilniaus rė<l.» Švenčionių apskričio,
Sierečių volosties, Vitėnų kaimo. Ma
lonės atsišaukti, nes labai svarbų rei
kalą prie jų turiu Kazimierą Bilenienė,
Šancai, Martyno gatvė Nr 7.
Kam. Nr 1, Kaunas LITHUANIA

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dviem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo
žymių: Shakespearu ir Jėzumi.
Per pastaruosius trisdešimts me JIEŠKAU savo tėvo Stanislovo Noroševičiaus, Vilniaus rėd., Namenšitų aš visados kalbėjau apie Jė nų
par. Girdėjau buk gyveno Chica
zų, kaipo apie didžiausįjį žmo go, o dabar nežinau kur. Meldžiu at
gaus sūnų, ištikrųjų pinnutinį, sišauktiTEKLE NOROSEVIČE,
kurs atrado žmogaus sielą ir kal 6820 S. Racine Avė.,
Chicago, III.
bėjo iš jos ir dėl jos, kaipo vir
šesnio dalyko negu protas; kurs,
ištiesų, prieš devynioliką šimtų
metų jau žinojo tą tiesą ir veikė
merginos arba našlės,
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo nuoJ IEŠKAU
20 iki 30 m. amžiaus. Turiu biz
musų laikais taip garbinama nį, tai noriu, kad ir mergina apie tai
I nusimanytų. Atsišaukite laišku priBergsonas.

APSIVEDIMAI.

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

EXTRA.
Atsišaukit kuogreičiausiai, iei norit
įgyti gyvą biznį įvairų smulkiu preikių. Geriausia vieta, trijų gatvių
kampas. Staką parduosiu suskaičius
už tos dienos kainą.
4572 Gross Avė ir 46-ta gat.

PARDAVIMUI grosemė, biz
nis gerai išdirbtas; priežastį pa
tiriate ant vietos.
358 Kensington Avė.

RAKANDAI

DRAPER & KRAMER
6707 Stony Island Avė.

ju į Lietuvą.
Kas nupirks ,galės ir gyventi 3201
So. Aubum Avė. 2-os lubos, užpaka
lis.

Nesenai, paėmęs skaityt Na
poleono gyvenimą, radau, kad
ištremtas Šv. Elenos salon jis
lygiai tą patį sakęs apie Jėzų,
būtent: “Jis kalba iš sielos taip,
PARDAVIMUI 5 kambarių
kaip niekados žmogus dar ne
MOTERŲ
rakandai (fumiture). Pardavi
kalbėjo; jam pakanka sielos,
REIKALINGA moteris arba mer mo labai svarbi priežastis.
kaip kad sielai pakanka jo; pirm gina
pridabojimui 4 metų mergaitės
ir
apžiūrėti
namus. Duosiu kambarį 1422 S. 49-th Ct. Cicero, III.
jo, siela buvo niekas”.
ir apmokėsiu.
Metai ar kiek atgal George
J. DEZULSKIS,
4505
S
Hermitage
Avė., 2nd fl rear.
Bernard Shaw man rašė: “Ar ne
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
Yards 7241
nuostabus dalykas, kad tiek jus,
dai, parduosiu ant syk, ar atskirai
pigiai ,nes važiuoju į Lietuvą.
tiek Moore, tiek aš nuolatos užS. MASKOLIŪNAS,
siimarn Jėzumi? Kuo jus galė REIKIA—
2050 W. 28rd St.,
2-os
lubos užpakalis.
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo
BUTTONHOLES MAKERS
taip amžinai prie savęs traukia?”
FINISHERS,
Aš stengiaus išsiaiškinti tatai
Pire puikių vyriškų siutų. Nuo
sakydamas, kad Jėzus daug latinis darbas, augŠčiausia alga.
AUTOMOBILIŲ BARGENAI
augščiau iškilęs už kitus žmones; <
COHN—RISSMAN & co
Reo — Studėbaker — Maxir dėl naujo susidomėjimo juo
418
S.
Wells
St.,
well ir Overland touring karai
šiandie ne vien Angluose, bet
7th fl.
$100.00. Cash, likusius ant 12
Prancūzuose, kur dagi Julės Lamėnesių išmokėjimo, nupirksi
maitre bando rašyt apie jį pasa
bile kurį iš visų. Pirmos klesos
kojimus, taipjau Italuose ir Ru
mechaniškam padėjime, gvasuose, atrodo, kad ilgainiui pa
rantuoti.
saulis teisingai apvertins jį ir
AJAX AUTO CO.
žmonijos Panteone leis jam už
VYRŲ
832 E. 43rd St.
imt tikrąją vietą.
Tel. Oakland 2791.
Jei šitie mano pasakoj imėliai
GERA PROGAR.
nors kiek pamasins žmones iš štai gera proga keliems su $50.00
8 mėnesių Special Investment;
PARDAVIMUI Hudson automobi
mintingai mąstyti apie Jėzų, ir ant
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas lius gerame stovyje, naujai pentytas,
pasirodys, kad jie ne visai ne mėnuo arba savo pinigą galima išsi 7 sėdynių. Atsišaukite
traukti kas panorės paskirtame lai
J JANKAUSKAS
verti temos, aš busiu daugiau ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl
3144 Pamell Avė.
savęs.
negu patenkintas.
Tel.: Yards 5194
Reikalaujame keleto gerų vyrą reGalima matyti subatoj po pietų iki
Frank Harris.
presentuoti mus; geras atlyginimas

REIKIA DARBININKO

PARDAVIMUI paint krautu PARDAVIMUI arba mainy
vė, geras biznis, geram žmogui, mui geras mūrinis namas, taip
gi ir 80 akerių farma; mainy
lietuvių apielinkėj.
siu ant bučemės.
Atsišaukite
4632 Wentworth Avė.
jas savininką.
3278 Archer Avė.
PARDAVIMUI
auksinių daiktų.

W .L.
804State St

Racine, Wisc.

42 puslapiai; Kaina 20c

Naujieny Knygynas,

Savo visą arba liuo-

GARY BROKERAGE CO.
1538-127 N. Dearborn St. Chicago.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Pranešimai
L. L. Paskolos Chicagos Apskritis
siuomi praneša visoms Chicagos ir
apielinkės stotims ir veikėjams, kad
rugpjūčio 15 dieną, 7:80 vai. vak. įvyks svarbus susirinkimas Šv. Jur
giu parapijos svet., 33Čia ir Auburn
avė. Bus tarta apie pasitikimą ir pri
ėmimą Lietuvos atstovo p. Čarneckio,
kurs rugsėjo mėnesį bus Chicagoj.
Kviečia visus
Pirmin. J. A. Poška
Raštin. E. Statkienė.

The Annual Banųuet given by the
Senior Class of the Hoffman Preparatoiy School will take place'Sunday
evening, Aug. 28th ,at 6:00 P. M., at
the Parkway Hotel, Lincoln Park
West and Garfield Avenue. Ali friends
and graduates of the school are urged
to be present at this gala event.
Price per plate, $2.00. Reservations
may be made by phone (Humboldt
8818), or by communicating with the
Chairman of the Banųuet, Mr. H. A.
Klein, addressing him in care of the
school.

PASARGA
Norintieji pasigarsint i sekamos dle
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne všliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojim ai, apsivedimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmokaKlaidos padarytos paskelbime, turi
būt atitaisytos j 24 vai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Konstantino Pranckaus, Platelių parapijos. Atsi
šaukite greit, nes yra svarbus
reikalas pas A. Klauda. paei
nančio iš Dovainių sod.

Alex Klauda,
158 Kensington Avė., Chicago.

REIKIA agentų. Patyrimas
nereikalingas, jokio mokslo ne
reikia. Mokame savaitinę algų
ir komišin. Lengvai uždirbsite
$10,000.00 į metus. Kreipkitės
į Naujienų ofisą 370, prisiųsdami savo antrašą, ik* kur ga
lima bus pasimatyti.
REIKIA—
KALNIER1NJŲ,
OFF PRESERIŲ
Prie puikių vyriškų katu. Nuo
latinis darbas, augščiausis už
mokestis.
COHN — RISSMAN & CO.
418 S. Wells St.
7-as fl.

8 v v., nedėlioj iki pietų

AUTOBOBILIŲ BARGENAS.
Nash, touring automobilius,
valiuota tik 500 mylių, aprūpin
tas biflex bamperiu ,extra tajeris, transmission lock ir nuo vė
jo uždangalai.
Automobilius
kainavo keli mėnesiai atgal nemažiu $1,775.00, dabar $1,375.
Cash nupirks .
AJAX AUTO CO.
832 E. 43rd St.
Tel.: Oakland 2791.

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar norit, kad Jūsų pinigai
nueitų i Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmoksti? Pinigai pasiųsti pei
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3801 So. HnlHterrt St., Chicago, 111.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2^07 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vieton duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjiroais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Secley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

PARDAVIMUI Pirmos klesos
barbemė. Atsišaukite j Naujie REIKIA tik $1,00’0 cash, likusius
nas No 373.
iš Building & Loan Ass’n. 378 No.

PARDAVIMUI saliunas geroj
vietoj. Biznis išdirbtas.
4213 S. Campbell Avė.

REIKIA vyrų mokintis barbeno
amato, dienomis ar naktimis. Galima
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite.
MOLLER BARBER COLLEGE,
105 So. Wells St.

M. YOZAVITAS
Piano mokintojas
3114 W. 42nd St
Tl: Lafayette 4988.

PARDAVIMUI saliunas, kar
tu namas ir trys
biliardiniai
stalai.
j ,
1750 W. 22nd St.

PADAVIMUI 2 pragyvenimų, pusė
muro ,pusė medžio,,,,,.namas, apačioj
duonkepykla ir krautuvė. Savininkas
12 metų tame biznyj, o dabar nori
atsidaryt kitonišką už $3,000. Viena
duonkepykla verta daugiau $4,000.
Pečius didelis, mūrinis, 2 kepėjai dir
ba ir vienas pagelbininkas. Orderių
niekur važiot. Randasi pui
PARDAVIMUI
saliunas iš nereikia
kioj vietoj South Side, netoli 69. Par
priežasties važiąvimo tėvynėn. duoda namą ir biznį tik už $9,500. No
rinti geros progos, atsišauikte pas
1537 W. 46th St.
J. NAMON,
3452 S. Halsted St.
2-os lubos.

; mmUEįiE
PARDAVIMUI PIGIAI
mūrinis namas su dviems
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam
padėjimu randasi
545 W. 32nd St.
NORINTIEMS ILGAI GYVENTI.
Gyvenkit tyram ere.
2 flati|i namas po 5 kambarius:
gasas, elektra, vanos, garadžius 2 au
tomobiliams, barnė, 1 karvė su ver
šiu, 70 vištų ir kampinis lotas dar
žovėms užsėtas; gatvė ištaisyta ir iš
mokėta; 2 blokai iki karų, Labai pi
giai, kadangi savininkas važiuoja į
IJetuvą. 1503 W. 112th PI., Morgan
Parke.
6 kambarių namas: gasas, vana,
kambariai labai dideli ir šviesus —
galima labai pigiai pirkti, nes savi
ninkas važiuoja į Lietuvą. 4085 So.
Artesian Avė.

FARMA
81 akeris su budinkais; 35 akeriai
dirbamos, 41A> akerių sodo ir vynuo

gių (grapes). Prie pat Long Lake
ežero viešbutis (Hotel) su 16 kamba
rių ,su rakandais ir visais kitais įren
gimais; visi yra išrenduoti; kartu ir
8 lotai prie pat ežero .Viskas parduo
dama už $9,000.00. Įmokėt $4,000.00,
likusius $5,000,00’ banko mortgečius
ant 5 metų.
FABIJONAS ir MICKEVIČIA
809 W. 35th St.

PARDAVIMUI naujas medinis na
mas 2 flatų. 5 ir 6 kamb., rendos $45
j mėnesį. Kaina $8,000. Randasi prie
52 ir Green gatvės Atsišaukite grei
tai ,kas norit pigaus namo .
JOS AUGAIT1S,
819 W. 88rd St .

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirmin. Ant. Radauskas,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 81 st St.; nutar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 28rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatą Valenčiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
7:30 vai. vak.

ROSELAND
Chutro ir Savickas
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasportai ir t. t. Real Estate. paskolas, A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
insurinai, ir t. t.
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
10715 S. Michigan Avė.,
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Phone: Pullman 3499.
Cicero,
III.; Vice-pirm. W. Prusis,
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.
2508 N. Francisco Avė.; rait. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St^^
Nuolatinis rėmėjų skait iždin. J. Katilius, 1635 N. Girawr
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
lius augimas parodo, kad LIBERTY
North
Avė.
LAND & INVESTMENT CO. ofise
Susirinkimai
laikomi kas mėnevisi reikalai yra atliekami teisingai,
sis
pirmą
pėtnyčią,
7:30 v. v., Uni
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
jos
salėj,
1564
N.
Robey
St.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
Chicago.
8301 So. Halsted Str., Chicago, III

irgasu.
■ •
1947—49 Canalport Avė.
2-as aukštas.

Avers Avė. 1 blokas į šiaurius nuo
Garfield Parko, 2 flatų muro namas,
garo šiluma, elektra, gasas, cemento
skiepas .vietos abejose pusės namo.
Vienas flatas bus tuščias kitą savai
te. Sustok mokėjęs q;endą ir krausty
kis čia.
W. J. GRANT, savininkas
3419 Ixjxington St.,
Tel.: Van Buren 1114

1921

PARDAVIMUI 10 šėrų Elgin Mo
tor Co. $57.50; 10 šėrų Co-oporative DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ
Society of America $210.00.
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 83rd St;
L. J. MATHER,
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
6807 S. Union Avė.
•
rašt.
Izidorius Juščius, 1967 CanalTel.: Englettood 187
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
Stock-šėrai.
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Parduodu 10 Cooperative Society
Juščius;
kasos glob. Juoz. Juščius
of America šėrų po $35.00 arba visus
ir
Petras
Vestelis; maršalkos: I.
už $350.00. Savininkas namie kai
Jonas
Guzauskis,
II. Geo. Cher5:00 vai .vakare.
nauskas;
ligonių
glob.
Antanas
J. J. MOSGERS
Daujotas,
2026
Canalport
Avė.;
tei
8255 So Union Avė., antros lubos.
sėjas Stan. Romanas.

krautuvė, labai pigiai. Savininkas
važiuoja Lietuvon. Biznis išdirbtas
o
per daug metų. Prie laikrodėlių taiPARDAVIMUI dllbdltavas m
symo, per pilnai darbo dviem žmo- Lulkštų medinis namas ir lotas;
nėms. Atsišaukite laišku ar ypatiš- krauluvg ir 3 f|alai su elektrų

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKU

STOCKAI-SEROS

RETA PROGA PASIPELNYTI
Turi būti parduota greičiausiu
laiku lietuvių kolonijoj du mūri
niai namai su $4000 vertės groserio biznium. Viename name 2
Storai su pagyvenimais apačioje
ir 5 kambarių flatas viršui ir
antrame name 2 fintai 4 ir 5
kambarių. Rendos neša $90 į
mėnesį. Groserio biznis gerai iš
dirbtas, neša į $100 į dieną. Kai
na tiktai $9800. Tai yra aukso
maina, nepraleiskit šios progos.
Pardavimo priežastį patirsit ant
vietos. Atsišaukit tuojaus nuo
9 vai. iki 11 vai. ryto ir nuo 3 iki
6 vai. vakaro pas
E. W. BAKSZEVICZ,
3301 So. Halsted Str.,
Tel.: Boulevard 6775.

- PARDAVIMUI
kriaučiaus
štoras: valymo, prosymo, tai
symo ir naujų drabužių siuvi
PARDAVIMUI 5 kambarių
mo. Turi būt greitai parduotas.
rakandai. Pardavimo priežastis,
2131 W. 21st St.
važiuoju Lietuvon.
J. JUZĖNAS,
PARDAVIMUI saliunas geroj
939 W. 34th St.
vietoj, lietuvių ir kitų tautų ap
2-os lubos, užpakalis.
gyventa. Pardavimo priežastį
PARDAVIMUI — 4628 Wentworth
patirsite ant) vietos.
Avė.
Krautuvė ir flatas, gerame pa
PARDAVIMUI rakandai (fornitu724 W. 31st St. ir
dėjime;
kietmedžio grindys ir elek
re) dėl 4 kambarių; parduosiu labai
tros
šviesa.
Kaina $4,000.00 .
Emerald Avė.
pigiai už tai, kad greitu laiku važiuo

siųsdami paveikslą. Paveikslą grąžy
siu.
W. U.
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
6820 S. Racine Aąe., Chicago, III. dai, najos seklyčios setas ir Ice Box.
Viskas verta $850.00. Parduosiu pi
giai. Galima matyt visada.
1341 S. Morgan St.

geriems vyrams.
su laiku .

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI

Rugp. 15,

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 i visas augštesniasias mokyklas. Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gram-atikos.

1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
240 W: 51st St.; padėjėjas Ant.
I^eknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinskas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
laikomi kiekvieno mėn. antrą subatvakarį A. Urbono salėj, 8338 S.
Auburn Avė.
TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentworth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
10520 State St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 341 E. Kensington
Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevskis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuosybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
7:30 vai. vak.
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P.
Rauskinas, 1841 N. Leavitt st.; tur
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N.
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas,

1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Wabansia ąv.; ofiso valandos nuo 6 iki 8
vakare. — Reguliariai Kliubo Susi
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą
sėredą Knygyno, svet., 1822 Waban
šia avė.

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
tematikų.
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
5) Braižymo (plienu pažinimo).
vice-pirm. K. Kairia, 8247 D. DiviTvaikas brangus, neleisk dykai. Su
sion St.; prot. sekr. A. Shimos,
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
1885 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
rai ir moteris visi neatidėliodami
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.;
pradėkite tuojf Aušros Mokykla se
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division
niausia ir geriausia. Mokiname die
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont
nomis ir vakarais.
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
Prisirašyti galima visada.
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
3001 So. Halsted St.,
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi
kiekvieno mėnesio antrą nedėlChicago, III
dienį Związek Polek salėj, 1815 N.
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.
1)
2)
8)
4)

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas trijų flatų po 6 dubaltavus kam
PARDAVIMUI saliunas labai
barius. Visi naujausios mados įtaisy
AMERIKOS LIETUVIŲ
mai, akmeninis fundamentas; elektra,
geroj ir gražioj vietoj. Parduo
mandynės, skiepe skalbyklos. Namas
siu visai pigiai, nes užsidėjau ra
randasi ant Bridgeporto. Kaina tik
EXTRA.
$12,500.
kandų dirbtuvę. Parduodu labai
Mokinama: angliškos ir lietuviško*
PARDAVIMUI 8 kambarių namas:
JOS AUGAITIS ,
greitai.
kalbų,
aritmetikos, knygTedystės, ste
garu šildomas, garadžius 3 mašinoms,
819 W. 33rd St.
nografijos,
typewriting, pirklybos tei
extra
lotas.
Parduosiu
pigiai
iš
prie3404 S. Morgan St.
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelžastes einu į biznį. Atsišaukite:
istorijos, geografijos, politikinfiF
CHARLE GURINĄS
PARDAVIMUI 2 flatų 4 ir 5 nos
ekonomijos, pilietystSs, daili araiys
4239 S. Califomia Avė.
PARDAVIMUI saliunas
su
kambarių medinis namas, arti tės ir tt.
barais ir visai įtaisymais labai Tel.: Lafayette 5864
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
49-os ir Union. $2,750.00. Pusę 4 valandai
po nfetų. Vakarais nuo 6
geroj
vietoj,
prie
pat
švento
NEGIRDĖTA PROGA.
REIKALINGAS bučeris kal
iki
10
valandai.
cash.
Kryžiaus bažnyčios. Pardavi įmokėdamas $300 gausit 4 pagy
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
bantis lietuviškai, lenkiškai ir
su gerais įtaisymais namą. "ei.: Stewart 7550
mo priežastis, važiuoju Lietu venimų
Paimsiu už pirmą įmokėjimą lotus,
angliškai. Atsišaukite
DIDŽIAUSIA
von.
šėrus, arba mainysiu ant bučemės,
ZATPAS MEAT MARKET
grosernės, saliuno arba automobilio.
TIKRAS 'BARGENAS. $6,700 nu
Mokykla Chicagoj
4547 S. Hermitage Avė.
C. P. SUROMSKI & CO.
pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam
3432 S. Halsted St.
3346 S. Halsted St.
barių. Elektros šviesa, maudynė, aukš
tas
cementuotas baseinentas ir pasto
PARDAVIMUI saliunas viso
gė.
Namas rapdasi gražioj vietoj
NEPAPRASTI BARGENAI
kių tautų apgyventoj vietoj. Tu Turime
pardavimui 8 kambarių cot- Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus,
REIKIA jauno vaikino, pardavėjo riu parduoti greitai. Parduosiu
tage — medinę: gasas elektra, mau nes pardavim-o priežastis yra labai
patyrimas nereikalingas. Mes išmo
dynės. Kaina .......................... $2,700 svarbi.
kysime pardavot. Užsidirbsi besimo pigiai—už pirmą pasiūlymą.
SZEMET & LUCAS,
kindamas. Atsišaukite po 9:00 vai.
4217 Archer Avė.
927 W. 54th St.
Medinė cottage pardavimui bargeryto
nas; lotas 26x200; Kaina $2,000;
Sales Manager,
Cementuota gatvė, arti gatvekarių
62% akerių, mainysiu ant mažos
Designing, kirpimo, fitavimo, ir
UNITED TRIFT ASS’N.,
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė ir mokyklos.
farmukės
apieinkė
Chicagoj.
Gera
že
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
visokių tautų apgyventa apielinkė, biz
129 S. La Šalie St.,
... »i
mė. graži vieta, visa dirbama ,su gyMusų sistema yra geriausia, čia
nis {dirbta per daug metų. Priežastis
8rd fl.
Medinė cottage pigiai parduodame.
is pardavimo — savininkas išvažiuo Namas gerame stovyje, už $1,300. vuliitfs, mašinomis ir padarais. Norin mokiname atskiruose departamentuo;
tieji pirkti, rašykite laišką
ja Lietuvon. Turi būt parduota grei Bargenas Kreikitės:
se pilną siuvimo amatą, Mokiniai
JONAS LUKŠUS,
tai
ir
pigiai.
Naujienos
No
367.
kerpa, mieruoja
aktuališkai
mieruoj ir siuva
REIKIA mums pilnai patyrusio par
4265 Archer Avė
R. 1, Mason, III.
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
davėjo, kuris yra gerai žinoinas šioj
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
PARDAVIMUI saliunas geroj PARDAVIMUI 110 akerių farma bu
apielinkėj, mokintis pardavot ir vesti
ĮRENGIAME.
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
lietuvių skyrių. Tokiam- vyrui mokėsi vietoj, lietuviais, rusais ir len- triobomis ir visais gyvuliais Parduo
Jei turi savo latą nepaisant kurioj amatorbe darbo nebusi.'
me gerą algą ir komišinus ir duosisiu pigiai, nes noriu išvažiuoti į Lie miesto daly ar priemiesty ir turi iš
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neme kiekvieną propgą išnaudot atei- ( kais apgyventoj. Biznis nuo SG- tuvą už nuošridų pasiūlymą pirmuti mokėtą ir nori pasistatyt namą ant prekiuoja.
čiai. Kreipkitės
jo. Atsakyk ant šio pagarsinimo. Bu
Atdara dienom ir vakarais.
nų laikų. Pardavimo priežastį i niam. Atsišaukite
Sales Manager,
davojame bungalows, namus, 2 flatų MASTER SYSTEM
JOHN MOCKUS,
DESIGNING
UNITED THRIFT ASS’N
patirsite ant vietos.
apartmento namus. Mažas įmokėi
R. 1 Hart, Mich
SCHOOL,
129 S. La Šalie St.
Norinti atvažiuoti pažiūrėti, galės jmus, likusi suma mėnesiais. Naujie 190 N. STATE STREET, CHICAGO
828 W. 14th St.
3r<i fl.
savaitę praimti veltui
nos 368.
Kampas Lake Str., ant 4 lnl-y.

MOKYKLA

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Markus, 1789 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAšELPOS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 8333
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Califomia 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. Ažusenis, 4014 S. Maplewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvida^.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ- LAISVES KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Katėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
3327 S. Wallace St.: Turto rašt.
Juozas Šokas, 8Ž22 S. Wallace St.;
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
globėjai: Stan. GrikStas Ir Jonas
Mazuraitis. •— Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mčnesio ph
mą subatvakari Jono Maziliausko
.salėj, 3259 So. Union Avenu<

