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j k i jos nacionalistai priėmė per
mainytą
sutartį su Francija.
Permainos naujoj sutarty] yra
menkos. Tekstas sutarties nėra
skelbiamas.

RUSIJOS EKONOMINIS Visiškas suįrimas Rusijoje Maisto kainos Rusijoje Japonai rengiasi apleisti
Siberiją?
SUĮRIMAS
Delei suįrimo transportacijos Sviestas 20,000 rub. svaras. Vie
nė Amerikos pagelba negalė
sianti būti veikminga. Sumi

nas doleris vertas 20,000 rub.
_
| Reikalaus sau ypatingų teisių,

Pats Leninas prisipažįsta, kad
Bolševikai sustabdė mūšį.
Rusijos industrija yra visai
kaipo sąlygos evakavimui ka
RYGA, liepos 27 (koresp.)
šimai Siberijoje.
riuomenės.
—Kainos maisto Maskvos rin
KARS, rugp. 14.— Bolševi
susmukusi ir tik reikia vien
DARBINAS, rugp. 15.— Pa koje nuolatos kįla.
Pradžioj
kai šiandie sustabdė mūšį tarp
rupintis maistu.
TOKIO, rugp. 16.— Japoni
duonos
turkų ir armėnų. Armėnai už
sak gaunamų iš Siberijos ži liepos svarą ruginės
NEW
YORK,
rugp.
16.
—
puolė likučius Turkijos nacionių, 19,000,000 žmonių badau buvo galima gauti už nuo 3,600 jos valdžios palinkimas išrišti
Maskvos
bolševiką
oficiali
i
nis
Anglija irgi grūmoja Airijai nalistų komanduotojo Armėni
ja Volgos klonyje, bot nieku- iki 4,000 rub.; svaras jautienos Si beri jos evakuacijos klausimą
joj Kiazin Kara Bekir spėkų. organas Pravda, liepas 16 d. rie tą skaitlinę žymiai padidi kainuoja nuo 7,000 iki 9,000 dar prieš tolimųjų rytų konfe
karu.
kad Nikolai na. Sovietų valdžia, delei spar rub.; sv. kiaulienos 10,000 iki renciją Washingtone,
verčia
Kiti gi Kiazimo kareiviai jau laida, paduoda,
LONDONAS, rugp. 16. —
Leninas
sekamai
pasakė
apie
senai yra išsiųsti į Angorą.
taus plėtojimosi choleros, išlei 12,000 rub.; sv.. svieto 18,000 kreipti didelės domės į misiją
Anglijos valdžia yra pasirengu
bado padėlį Rusijoje:
sv. bulvių Hajime Matsushima iš užsienio
do dekretą, uždraudžiantį ke iki 20,000 rub.;
si veikti su Airija griežtai, jei True translation fil^d with the nostKiaušiniai reikalų ministerijos, kuris ne
VVASHINGTON, rugp. 16.— taikos tarybos neduotų pasek- master at Chicago, III., Aug. 17, 1921
‘‘Mes gyvename prie sąlygų liavimą po šalį, taipjau keliavi 1,600 iki 2,800 r.
mą ant vietos,
išėmus karei parsidavinėja po 1.000 iki 1,200 senai išvažiavo į Vladivostoką.
Darbo sekretorius atsakydamas
.
mių. Tai pareikšta oficialiniai. as required by the act of Oct. 6, 1917 tokio suįrimo, sugriuvimo, per
kad Matsushirub., o mėgiamiausias mask Sprendžiama,
didelio įsitempimo ir pavargi viams ir valdininkams.
į rezoliuciją,
ireika aujan lą yaj(^ja ma|o sekamas išeitis:
buvęs konsulu
Dideli pulkai žmonių keliau viečių valgis — agurkai. po ma, pirmiau
skaitlinių, pranešė šiandie se« ( Jeigu sinn feineriai nenau
mo visų svarbiausių valstiečių
na t ui, kad esančiomis žiniomis,' dos prievartos, Anglija įves ko
ir darbininkų produktyvinių ja per Čitą, bet didžiuma jų ei 1,000 iki 1,500 rub. už vieną. Barbinę, yra įgaliotas rišti vi
Dirbtuvėse ir valdžios įstai sus klausimus reikale sutarties
na j Amūro upės apygardą, kur
Jungt. Valstijose šiuo laiku yni lonijų valdžią, sulig autonomi
ANGORA, rugp, 16.—4 Tur šaltinių, kad mes turime buki
gose darbininkams, be valsty su Čitos valdžia. Manoma, kad
atiduoti šiam jie apsigyvens.
5,735,000 bedarbių.
jos įstatymais.
kijos nacionalistų vadas Kernai nai viską kitą
bės duodamos maisto porcijos, sutarty] bus nužymėtas Japo
vienam pamatiniam dalykui—
Ne oficialinės
žinios rodo, dar mokama nuo
Davis sako, kad į tą apskaitJeigu kariavimas atsinaujins,' Paša pasikalbėjime su kores
10.000 iki nijos armijos apleidimas Vla
liavimą neįeina neturintįs tlar- visoj sinn feinerių Airijoje bus pondentais pareiškė nusispren- visomis priemonėmis padidinti kad buvo didelių sumišimų Ir 15,000 rub. algos į mėnesį.
divostoko apielinkės.
kiekybę maisto produktų.”
kutske, kur daug žmonių žuvo,
bo buvusieji kareiviai, kadan paskelbtas karo stovis ir visa diiną išvyti graikus, negu
Oficialinė Pravda paduoda
Pasikalbėjime
Matsushima
Red ak ei n i ame
s trai psn yj e Priešo
bandos siaučia arti sekamas
gi apie juos negalima buvę su civiline valdžia bus panaikin gu tas imtų ir keletą metų laiporcijas
Maskvos pasakęs, kad evakuacijos klau
Pravda sako, kad ‘‘padėtis vi Verchne Udinsko, o už ten lairinkti žinių. Skaičius bedarbių ta. Anglijos spėkų Airijoje ko- ko.
darbininkams
penkioms die simas, iš priežasties militarinių
sose šakose Rusijos naciona ko šalį badas.
nustatytas palyginant
skaičių manduotojui bus suteikta pilna
noms: svarbesniems darbinin ir diplomatinių
konferencijų,
‘‘Turkija dėl turkų,” tai nu linės ekonomijos turi būti skai
dabar dirbančių dirbtuvėse dar gale ir jam bus duota tiek ka cionalistu obalsis.
Čitos apygardoj yra maisto kams — 3 svarai juodos duo- pasiekęs
laipsnį
išpildymo.
toma, kaipo esanti arti katas
bininkų su skaičium dirbusių reiviu ir ginklų, kiek tik jis pa
‘‘Nors talkininkai rodo nega trofos” ir kad “tai nėra tuščia trukumais, bet Volgds klonyje uos, biskį silkių ir kikutį kitopereitais metais. Daugiausia be reikalaus.
lį suprasti tai, mes nesiderėsi- frazė, bet karti tikrenybė.” Api nėra net sėklų. Daugiausia už kių maisto reikmenų: ne svar- sutartį su sovietų valdžia, pa-U
darbių yra mechanikų ir namų
Visi stebisi karingu tonu de me ir nepriimsime jokių pusi budindamas padėlį pamatinėse šių metų maisto trukumą kal biems darbininkams — 1
darė precedentą, kuris leidžia
budavotojų.
Valera kalbos
Airijos parla nių sąlygų,” sakė Kelmai. ‘‘Mes industrijose, laikraštis sako:
tinama valstiečius, kurie, sako ras duonos, bet be silkių. Prie Japonijai pradėti
tarybas su
mente.
tokios
menkos
porcijos
maisto
esame pasiryžę kariauti už saČitos valdžia.
“Doneco baseinas, svarbiau ma, atsisakė sėti daugiau, kaip
sėjimo, (ir tai duodamo penkioms die
Kareiviai Airijoje pašaukti priedo teises. Ne vieną kartą istori- sias šaltinis musų anglies ištek ketvirtdalį paprasto
Kaslink Japonijos kareivių
noms)
mokamoji
alga
negali
šimtmetį.
jojo karas tęsėsi
liaus,
skausmingai eina prie delei sovietų užgriebimų mais
evakuacijos, buvę didelių svar
ginklo.
nupirkti nė svaro svieto.
dalyku, kad sugriuvimo, pakirsdamas iš pat to.
stymų apie sąlygas, kokias pas
LONDONAS,
rugp. 16. — nugalėtoji šalis
Nuo choleros, tyfo ir maro
užmokėtų už šaknų darbą.
Bolševikų valdžia, nustaty tatyti Čitos valdžiai.
kuris jau buvo
Jo nuo
Visiems Anglijos
kareiviams pralaimėtą karą, bet nėra teimiršta
daug
žmonių
nuo
Sapradėjęs gerėti. Perėjęs gruo
dama kainą už telegramas į mone, svarbiausiu dalyku yra
Airija sakosi kariauisanti už Airijoje, kurie buvo paleisti pa
singa nužudyti tautą. Yra tiek dyje, 1920 m., 30,000,000 pūdų m a ros ir Kazaniaus iki Astra- užsienį, skaito, kad 20,000 rub. užtikrinti saugumą japonams
nepriklausomybę. Airijai irgi silsėti, įsakyta tuojaus sugrįs
pat neteisinga padalinti Turki rubežių, iškasimas anglių Do chanio, IVkretas uždraudžian yra lygus vienam doleriui.
o speciali nes teises
grūmoja karu.
ti į savo pulkus.
Kareiviams, jos žemę, atiduodant dalį Grai neco baseine pasiekė 33,300,300 tis keliauti,
taipjau neleidžia
ir atlyginimas
už nuostolius
paleistiems Farnhoro ir Alder- kijai, o įtekmių sferas Francipūdų kovo men. ir nupuolė iki valstiečiams apleisti kaimus ir
2 žmonės mirė tyrlauky].
esą paskesnių dalyku. Jis priDUBLINAS, rugp. 16.- “Mes shot Anglijoj, irgi įsakyta tuo
jai, Italijai ir Anglijai. Tai yra 30,200,000 pūdų balandy], 1921. eiti jieškotis maisto, taip kad
PRESCOTT, Ariz., rugp. 15. dūrė:
kariausime už savo principus jaus grįšti į savo pulkus. Karo
politinė vergija.”
Gegužės m.
produkcijai dar ateinant ilgai žiemai milionai Policijai pasisekė rasti lavoną
‘‘Nutarimas pasiųsti 8-tą diir mes mirsime už juos, jei bus ofise pasakyta,
kad paleistus
žmonių turės žūti, nes pagelba A. Kaufman, kuris su šeini ina viziją j Siberiją nereiškia, kad
reikalas,” pareiškė Airijos sinn kareivius Airijoje atšaukiama True translntion filed with the pnst- smarkiau nupuolė, nes iškav-’
21,8000,000 pudu, vieton lauk iš. Amerikos negalės ateiti tai0 buvo išvažiavęs automobiliu musų politika apie evakuaciją
feinerių prezi<lentas, Eamonn todėl, kad kareiviai kitaip nega- master at Chicago, III., Aug. 17, 1921
persimainė, kadangi yra pap
as reęuired by the act of Oct. 6. 1917 tu 32,000,000. < Birželyj iškasta ku.
de Valere, atidarydamas šian
Svarbiausiu dalyku,
kuris kad nedaug bėra vandens, pa ročiu permainyti senuosius ka
tik 18,000,000pudų.
die sinn feinerių jiarlamentą ištikiu umus reikalas.
“Ne geresnė padėtis yra mu daro šelpimą ne tikru, yra lai, likęs šeiminą automobilyj, iš reivius, kurių laikas išsibaigė.
Dail Eireann, kuris susirinko
sų metalurgijos
industrijoje. kad jienktoji sovietų! armija, ėjo jieškoti vandens. Bet nesu Evakuacija dabar prasideda ir
apsvarstyti Anglijos taiko® pa True transtation filed urith the postnemokėta ir radęs vandens jis išvaikščiojo visi kareiviai bus ištraukti.”
master at Chicago, III., Aug. 17, 1921 Genevo] prasidėjo internaciona Nuolatos didėja skaičius užda kuriai jau senai
siūlymus.
as reguired by the act of Oct 6. 1917
romų dirbtuvių ir didėja skai kurios porcijos buvo mažiau 72 vai., pirm negu galutinai
Asahi skaito svarbiausiais talinė
konferencija
apie
šelpi

De Valera pareiškė, kad Airi
sios,
pamaži
eina
per
Siberiją
čius užgesinamų tarpinamųjp
pavargo ir mirė nuo troškulio, rybų punktais:
mą Rusijos badaujančiųjų.
ja tik kaip respublika gali tar
krosnių. Kiekybė gaminių svar pėščia, plėšdama gyventojus ir Jis perėjo 60 mylių ir vienoj
“1. Uždraudimas skelbti bol
tis su kitomis šalimis ir Angli
biausiose dirbtuvėse, aprūpi nuolatos didėdama delei prisi vietoj praėjo tik už 50 pėdų nuo ševizmą Japonijoj ir jos tori to
GENEVA,
rugp.
16.
—
Inter

jos pasiūlymo ji negalinti pri
nančiose t ra n s portą ei jos reika dedančiu prie jos daugybės val vandens rezervuaro girdyti gal rijose.
nacionaline
konferencija,
susiimti. Airija esanti respublika,
lus, gegužės mėn. nupuolė ne stiečių. Prisibijoma, kad tie ka vijams. Jo vaikas automobilyj
“2. Padarvams Vladivostoko
denanti
iš
atstovų
įvairių
užinreikalaujanti nepriklausomybės Manoma, kad jie dabar sutiktų
tik iki sausio kiekybės paga reiviai gali sustabdyti visą pa- irgi mirė. Už 48 vai. juos ra atviru prekybiniu uostu.
teresuotų
Rusijos
šelpimu
drau

ir už tą ji kariaus ir nedarys
priimti talkininkų tarpinin- gijų, prasidėjo čia šiandie, pir mintų dalykų, ‘bet puolė net gelbą, kokia galėtų ateiti iš ry- do kitas pravažiuojantis auto
jokių nusileidimų. Tarp kitko
daug
žemiau.
Ir tai kada tU* .
mobilius ir nuvežė ant didelės beri j oje.
.
. '
kystę.
mininkaujant
buvusiam
Švei

jis pasakė:
Jeigu ir galima butų iš Ame ūkės, kuris buvo tik už 5 minu
sausio produkcija buvo ypač
“4. Pripažinimas jau įgytų
carijos prezidentui Gustav Ažema delei švenčių ir tt. Nuo rikos atgabenti pagelbą greitai, čių važiavimo nuo tos vietos, Japonijos teisių ir atlyginimas
KONSTANTINOPOLIS, rug. dor. Dalyvauja generalinis sek
“Airijos respublika tapo užnegalima bus kur Kaufman sustabdė savo už japonų atlaikytus nuostoneateinančių į darbą tai jos vistiek
girta žmonių valios ir mes iš 16.—. Nors graikų laikraščiai ir retorius ' Raudonojo Kryžiaus šimtis
'
. ilus.”
kilmingai pareiškiame,
kad tebekalba apie karą iki kartaus draugijų Lygos CIaude Hamil- darbininkų nuolatos didėja ir transportuoti užtektinoj kieky automobilių.
mes atiduosime savo gyvastis, galo, vienok kompetentiški da ton Ilill ir delegatai kitų orga siekia vidutiniškai 30 nuoš. Ne bėj, delei stokos geležinkelių
reikia jau nė kalbėti apie ki vagonų ir garvežių. Geležinke
kad įvykinus tą žmonių valios botojai Konstantinopoly] ma nizacijų.
tas industrijos šakas. Yra pil- liai yra baisiausioj padėtyj de
išreiškimą. Airijos žmonės pri no, kad kaip graikai, taip ir
Komitetas, kuris sušaukė kon
pažįsta tik sinn feinerių kabi Turkijos nacionalistai mielai ferencdją, pasiūlė sudaryti in nai aišku, kad musų industrija lei nenusistovėjusių Šalyj sąly
ant kranto katastrofos.”
gų.
netą ir Dail Eireann kaipo sa sutiktų priimti talkininkų tar- ternacionalinį komitetą, kurio
Ekspertai apskaito, kad kasvo valdžią. Mes negalime tartis pininkystę.
prezidentu butų Herbert Hoodie reikia 19,000,000 svarų gru
Pasak žinių iš Šansun ir Tre- ver ir vice prezidentu Dr. Frisu dabartine Anglijos valdžia,
dų, norint išgelbčti žmonių gy
kadangi tai butų kaip tarimasis bizondo, gabenimas amunicijos dtjof Nansen. Tečiaus Ador nu
vastis.
Kad pergabenus tuos
nacionalistams per rodė į reikalingumą Skubumo
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
su žmogum, kur^ laiko Šautu Turkijos
grūdas,
reikia
kaisdic
13.
trau

Juodųjų
jurų
uostus
veik
visai
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
vą prie jūsų galvos, Mes kair Belgijos senato
nariui de
BERLINAS,
rugp.
16.
—
Tre

kinių,
po
40
vagonų
kiekvienanaujame už žmonių progresą apsistojo, ir tai tokiu laiku, ka Page įnešus, konferencija pas
sarų ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolčiasis
Internacionalas
rengiasi
me.
Siberijos
geležinkelis
gali
da
amunicija
turkams
yra
la

ir civilizaciją.”
kiri? komitetą išdirbimui prak
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarų auk
išleisti
atsišaukimą
“
į
viso
paduoti
tik
tris
traukinius
į
diebiausia reikalinga.
tiško pieno tuojmutiniam veiki
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
De Valera pareiškė, kad Dail
saulio
proletariatą
”
aukoti
piną.
Dideli
grudų
siuntiniai
paČia gauta žinių, kad naciona mui.
- ■ ";il '•»
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
Anglijos listų vadas Kernai Paša ren
Eireann apsvarstys
nigus maistui ir vaistams ba- gimdytų tik susigrūdimą uoslerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
pasiūlymą privatiniame pasė giąs pasiūlyti taikos
daujautiems Rusijos žmonėms, tuose, bet pagelba sekamais
sąlygas,
stum žiemų.
dyje ir paskelbs savo nutari kurios bus perduotos Anglijos
Milionas markių tapo paskir- metais bus dar reikalingesne,
mą viešame posėdyje.
tas šelpimui badaujančiųjų. Pe- negu dabar,
komisionieriui.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
ter Muehlens, hygienos profe- [ Svarbiausiu
Pirmame posėdyje <liilyvavo
dabar reikalu
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
Nacionalistai iškėlė savo
130 narių. Posėdį atidaryta su
sorius Hamburge, tapo paskir- yra geležinkelių reikmenis atkoje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasostinę.
maldomis, o paskui prisaikinBERLINAS, rugp. 16.— Vo tas vadovauti pirmą siunčiamą steigimui transportacijos sistesieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
ta atstovus. Po to laike savo
KONSTANTINOPOLIS, rug. kietijos valdžia šiandie atsišau į Rusiją šelpimo ekspediciją. | mos, kadangi vaistai ir maisduoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
prakalbą Airijas “prezidentas” 16.— Turkijos nacionalistų val kė į gyvenančius Augšt. Silezi
i tas turės būti gabenami tolimą
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
PINIGU KURSAS
de Valera.
l kelią. Maskvos valdžia suprandžia, sako žinia iš Angoms, per- joj vokiečius, palaukti kol tau
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
IJoyd George reikalavo sa- • kėlė savo sostinę iŠ Angoros į tų lyga išris Silezijos klausimą. Vakar, rugn. 16 <1., užsienio pini- ‘a’_ kad padėties negalima pa i
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
vo pasiūlymuose
gvarantijų Caeserea (Kairasiyeh), 160 m. Proklamacija tarp kitko sako: gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip taisyti šią žiemą ir daro prisi- :
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai- rpncrimii
nnrnninifi Irnrniviins ir ;
Ulsterio parlamentui, bet sinn į rytus nuo Angoros. Civiliniai
“Nežiūrint atidėjimo Augšt. ! tomą
Amerikos pinigais šiaip:
i renginių aprūpinti kareivius ir i
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
feineriai tą reikalavimą atme- gyventojai irgi evakuojami iš Silezijos nuosprendžio,
mes Angijos 1 svaras .....
$3.65 sovietų valdžios rėmėjus. Net ir
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
100 kronų ............... 13c tas bus milžinišku darbu. Vi
tė, remdamiesi tuo, kad UIste- Angoros. Tai daroma delei be prašome gyventojus užsilaikyti Austrijos
Belgijos 100 frankų ........
$7.56
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
turi
ris yra vidurinis Airijos reiika- siveržimo graikų,
ramiai, kadangi mes tikimės, Danijos 100' kronų ............... $16.25 sas Amerikos šelpimas
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Finų 100 markių ................... $1.50 remtis ant geležinkelių translas ir todėl jie darys su juo
Turkai mano bandyti atsis- jog teisingumas (laimės.”
Francijos 100 frankų ........... $7.75
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
kaip jie norės
Sprendžiama,
kad lenkų Italijos 100 lirų .................. $4.35 portacijos, kaipo svarbiausio
ir tarybas ves ’ pirtį prieš graikus prie SakaSkyrių.
100 auksinų ........... $1.15 dalyko.
tik su pačiu Ulsteriu. Angtija ria upės, bet jeigu ir šito® pozi- maištininkų vadovas ir komi- Lietuvos
Tjenkų 100 markių ................... 5e
gi, girdi, į tokius reikalus nega- cijos bus pralaimėtos, tai jie sionieriua Silezijoj, Adalbert Olandų 100 guldenų ............... $31.10 (
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
linti kištis ir reikalauti gvaran- pasitrauks iki Caerarea ir Yoz- Korfanty, dalyvaus tautų lygos Norvegų 100 kronų ........... $13.15 SKAITYKIT IR PLATINKIT
1739 So. Halsted St„
Chicago, IH.
Šveicaru 100 kronų .....
$16.90
«<XT
A
TT
T
T
m
NT
A
(3
”
tijų.
gad.
susirinkime.
Vokietijos 100 'markių ....... $1.15

Visiškas ekonominis suįrimas
Rusijoj

5,735,000 bedarbiy
Amerikoje

Kariausią iki pastaros

Airija griimoja Anglijai,
Anglija - Airijai

Svarsto Rusijos šelpimą,

Graikai ir turkai norely
taikintis

III Internacionalas prašys
pažibos rusams

Auksinai dar
neina brangyn

Vokietija prašo palaikyti
tvarka Silezijoje

uii.Uai.LM
..............

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

o
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Kas Dedasi
Lietuvoj
Liet. Meno paroda
Paryžiuje.
“Sekmoji Diena” rašo:
Musų pasiuntinybes Paryžiu
je patarėjas p. K. Dobkevičius
pasiūlė Lietuvių Meno Kūrėjų
Draugijai įrengti
Paryžiuje
Lietuvių Meno Parodų. Kadan
gi L. Meno Kūrėjų Dr., musų
pasiuntiniui Paryžiuj P. Mila
šiui tarpininkaujant, jau kelin
ti metai galvojo apie ten pa
rodos padarymų, tai ši p. K.
Dobkevičiaus
mesta mintis
Draugijų paakino imtis reali il
gų žingsnių Parodų įrengti,
apie ką Draugijos Valdyba jau
ir rūpinasi. Parodos įrengimas
reikalingas didelių sumų. Be
Valdžios paramos nieko negali
būti. Tenka patirti, kad Vald
žia labai prielankiai sutinka tų
mintį. Meno paroda Paryžiuje
butų didelis musų žingsnis į
pasaulį. Ligi šiol Europa lietu
vių meno nežino ir nieko įsta
baus, jei sprendžia apie mus
labai nepalankiai. Tuo tarpu
mes ne tik tariame savo žodį,
bet galime su kai kuriomis tau
tomis net konkuruoti.
X.

Baltgudžių klausimo
dabartinė padėtis
[Baltgudžiu Spaudos Biuro,
Kaune]

44-m. mini. “Laisvojo žod
žio (Talin.) ir 284-am num.
“Vilniaus žodžio“ patalpintas
pasikalbėjimas su Baltgudijos
Liaudies Bospublikos Ministerių Tarybos pirmininku, p. Lastatisku. Pasikalbėjime Lasiauskas pareiškė tarp kitko:
Lenkija užgriebė, einant Ry
gos sutartį, apie 100,000 ketv.
kilom, ballgudžių teritorijos,
kur lenkai stengiasi išnaikinti
baltgudžius, nepraleisdami ten
tremtinių iš Busi jos, uždarynčdafiii ’Tiaftgudžių mokyklas ir
tautines įstaigas ir apygyvendindami Laltgudžių žemes len
kų kareiviais, šiame kdĮgūd
žių krašte lenkai sudaro nežy
mių mažumų, iš viso nedau
giau kaip 8%, net sulig lenkų
prieškarinės statistikos. Bolše
vikų įkurta nepriklausoma Ta
rybų Ballgudija yra pikčiausia
pašaipa Mulų apsisprendimo.
Pirma, dėl to, kad l>olševikai
įkūrę Tarybų Raltgiidi.ia iš (»
apskričiu

Minsko

jos

sujungė 22 apskritus kiti)
ballgudžių gubernijų su Rusi
ja, o net tuose pačiuose 6 apskričiuose nėra jokios nepri
klausomybės, nes ten viešpa
tauja niekuo neapribotas cen
tralizmas su jo visais neigia
mais bružiais. Visos, be išim
ties, Baltgudijos politinės par
tijos (bolševikų išskynus) sto
ja už pilnų šalies nepriklauso
mybę. Visų laika keliasi suki
limai tautiniu pagrindu, kaip
Tarybų Ikdtgudijoje, taip ir
lenkų užimtoj teritorijoj, liet
Ballgudžių Liaudies Respubli
kos vyriausybė stengiasi juos
sulaikyti, noi ėdama išvengti
velto kraujo praliejimo.
Ballgudžių Liaudies Respub
likos vyriausybė prašo dalbar
lautų Sųjunga dėl pavedimo
jai gulinčios tarp Gurzono ir
rusų-lenkų sutarties linijų teri
torijos. Juridinė padėtis šitos
teritorijos analoginga Rytų Ga
licijos padėčiai. Santarve tepri
pažįsta lenkų reikalavimus tik
iki Curzono linijos. Ballgudžių
Liaudies Respublikos vyriausy
bė, reikalaudama perduoti jai
taip vadinama antrų “lenkų”
kondorų, turi vilties, kad jos
teisingi reikalavimai bus Tau
tų Sąjungos patenkinti. Tuo
met susidarys dvi Baltgudiji:
Demokratinė ir Tarybų. Atei
ty santykiai tarp abiejų Baltgudijų bus sureguliuoti taikos
derybų kelių.
Ballgudžių Liaudies Respub
likos vyriausybe mano vesti ši
tokių politikų: ankšta Sųjunga
su Lietdva ir Pabaltjurio val
stybėmis ir geri kaimynų san
tykiai stl kitomis

kaimvnftnk
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Redakcijos Atsakymai-

NOTARIJUAAS
Real Estate, Paskoloa,
Iiitiurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kanip. Halsted 84.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Su b. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

V. ’W. RUTKAUSKAS
Advokatas

L# So. L& Šalie St. Rooie 124
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yarda 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

NAUJAS IŠRADIMAS

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

tė kvitus su paėmėją parašais.
Pinigus gavo:

Progresingosios lietuvių vi
suomenės suvažiavimo
• - - reikalu....
Waterburio
Liet. Progr.
Draugijų Sąryšis savo konfe
rencijoj šių metų liepos 29 die
na nutarė atsišaukti, ir šiuomi
atsišaukia į visas progresingasias lietuvių organizacijas su
paklausimu: kaip jos žiuri į
musų pakeltų klausimų dėl progresiilgosios Amerikos lietuvių
visuonu nes suvažiavimo,
pritaria jam. ar ne? Tame su
važiavime Imtu daryta pastau

gi] sujungti daiklan
zuotąsias Amerikos

Organi
progresin-

gųjų lietuvių jiegas, su contraliniu komitetu, idant tuo bil
du sudarius vienų bendrų fron
tą prieš klerikalų atžagareiviškų veikimą kaip Lietuvos val
stybės reikaluose, taip ir kituo
se visuomeniniuose klausimuo
se.
Atsakymus arba savo pareiš
kimus malonėkite siųsti šiuo
adresu: K. Ramanauskas, 913
Bank SI., Watedbury, Conn.
W. L. P. D. S. Komisija:
J. S. Prusalaitis,
A. Šeštakauskas,
K. Ramanauskas.

Draugai Lietuvoj prašo
knygą. .
Iš Lietuvos Socialdemokratų
Partijos Šiaulių organizacijos
komiteto “Naujienos” gavo ši
tokį laiškelį:
Draugai !
Vesdami sunkią kovų už ge
resnį būvį, už socializmų, mes
esame jums diekingi už suteiktų mums broliškų pagelbų toję
kovoje. Jūsų ligšiolaikinė musų
judėjimui teiktoji pagelba duo
da. mums drųsos prašyli jūsų
padėti mums įsteigti biauliuose socialdemokratų kilnojamą
knygyną,
prisiimčiirtit Isavo
laikraštį ir laisvos Ibei socialis
tinės minties knygų.
Laikraštį ir kyngąs reikia
siųsti šiuo adresu:
Šiauliai,
Dvaro g-vė 24, Apskrities Val
dyba, Jonui Markeliui.
Už Komiteto Pirmininkų
J. Januškis

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

UI

Mildos Teatras
PRADEDANT PANEDELY, RUGPJ. 15, 1921

s.

8357—P. Arbašauskienė
3739—J. Leonavičiūtei
1185 J.žeinaičitli
7296—Kun. Čepui
4310 K. M ielia Bakienei
2280 A. Stahčiene
3158—S. Petrokui
3895 A. Giliui
4205 M. Varanavičienė
714—A. Banevičel
655’—U. Gaidienei
2152 K. Nastarui
A P Sėven
/
Čekiai:
1689—J. Galvidis
1692 S. Valanlinavičųitė
1775—J. Radusis
1791—J. Rassw
1797—A. Mileikis
IKiVl-- F*. I.eketas
1871—M. Adomaitiene
2008—J. Klišauskas
2017—D. Lcbcris
2032—J. Sturonis
2095 A. Jodelis
2173—J. Markus
2223 P. Skcirią
2234 S. Kliokis

bus atdaras kas vakar.

ir Nedėliomis
m

•

K3II10Si

po pietų—

Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c
Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c

Puikus Vaucleviliai ir Krutamifeji paveikslai.

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

/

Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurrdestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį,
Pancdėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395
. Z

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

ANTANAS GREDUŠKA
Kontraktorius Ir
būdavotojas.
Budavojarae ir taisome.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

9 BUOADWAY _____________ NEW Y0RK;N V___ __ Į

iicMi kelione be pėrteuiMu i*
korao įmt Libav|
arba Hamburg—Eitkuna*

Į LIETUVA

Laivai iiplaoks kas 14 d. Dideli dvieja iriabg palto laivai išplaake
“ESTONIA” .......... Rugp. 17
*‘LITUANIA” .......... Rugp. 7
S. S. POLONIA „..Rugp. 24
S. S. LATVIA ....... Rūgs. 21
Viai laivai turi puikius kambariu* trečio* klesos keleiviams

Taipgi liaujas pasužiertnis Kelias tarp Libavo-Danzigo-Ilalifax, Canad

K. %V. KEMFF, Gen. Western Paša. Ageut, 120 IM. Lu Šalie

CHICAGO, ILL.

1401 W. 47th SL.

Chitago.

AR MANAI AHE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, liįęoobučių arba garadžių.

Taupyk pate savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
kų ir auginant organizacijų
Namų Budavojimo Draugi
ją ; ,
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono

TIESOTAS

SOCIALDEMOKRATAS

S

AGENTAS VISŲ

GARLAIViNiŲ
LINIJŲ

Agentūra Uždėta
1910 M.

į

Lietuvą

ir iš LIETUVOS parduodu per Ilotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepoja ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Paaportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kur
są. Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus ne priverčiame, Atva
duojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau
ant laivo.
.
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką
pas seną ir užtikrintą agentą.

6. KUNASAUSKAS
179 East 3rd Street

■

Generalis

GRIGAS
| KUNASAUSKAS

I

"

Tel. Haymarket 3669
l JOSEI’H W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

Phone Bou|evard 6301

Kvitai su paėmėju parašais randasi
“Naujienų” ofise.

I Laivakortes

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

FablonaR ir Mickieveicz
vedėjai
B trr ę A. P«trati« ir S. L. Fablonaa
Siuntimas pinigų, iaiva- 1
kertėk, pašportai ir tt.

Dr. W. Yuszkiewicz

Apmokėti čekiai.
1751—P. Jančevska
1766 A. Malinauskiene
1772 L. Anlanauskienč
1781 P. Barakauskas
1785 —A. Barakas •
1789 K. Osvaldas
1792 Z. Butkuviene
1926 S. Bieliauskaitė
Apmokėtos perlaidos.
Tel. 92—Gedviliene
1(19 S. šarka
2829—P. Eišniinskien
5597 1). Kvedarienė
6157 O. Suveizdienė
6990 S. Pakalniškis
71 16 O. Bulaviene
7275—A. beškas
7371 B. Mikliusienė
7(>‘>K —K. lialčiiimiitS
7720 M. S. Mackevičius
7816—J. Dičmonas
7915—Vaitkus N.
8088 J. černauskas
8089—M. RiUinskis
8101 J. Urbonavičius
8220 RazanskienėA.
8356—J. Staras

.u.,..,,,,7----------------—

Eumpsan Amerhan Bursai!

C. J. Palionių!, Chgo. — Tam
stos patarimai geri; mes norė
DETROIT, MICH.
tume juos sekli, bet nevisuoDel munšaino nužudė lietuvį, met tatai galima: kai priešas
puola, noroms-nenoroms tenka Didžiausias, atsakomingiausias ir
žudeikos irgi lietuviai.
rakandų mufuotojas ant
gintis. Atsiųsta iškarpa pasi pigiausias
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
naudosime. Ačiū.
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
Vienas “Naujienų” skaityto
WM. DAMBRAUSKAS,
Aguonos
Grūdui.
—
1)
Va

jas mums prisiuntė iškarpų iš
817
W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 9336
Dctroit News, kur aprašoma žiuojant Lietuvon jokio liudiji
mo dėl to, ar vedęs ar neve
žmogžudystė dėl munšaino.
Policija mano, kad Petras dęs, nereikia. Pakanka tatai pa
Grensevičius liko užmuštas dėl žymėli liudijime apie savo as
“munšaino”. Esu jis negalėjęs menį, kuris, notaro patvirtin GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
su savo bičiuliais pasidalyti pel tas, siunčiama Lietuvos Atsto terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
nu, kuris susidarė munšainų vybėm dėl vizos. 2) Caro palik paralyžių ir kitas visokias vidurių li
bepardavinėjant, dėl to susipy tosios Rusijos skolos užsie gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
niuose siekia, Amerikos pini
kęs ir padariny} likęs jų už
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gais,
22,774,330.000
(22
mili

gas gydau gamtiškais budais.
muštas. Grensevičiaus kūnas
jardu*
774
milijonus
ir
33f
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
liko surastas apie 100 pėdų nuo
Nedaliomis nuo 9 iki i po pietų.
tūkstančius) dolerių.
tų namų, kuriuose jis gyveno
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, BĮ
Phone: Humboidt 5849
(2282 23-čia gatvė), šalip kū
no gulėjo peilis, pilyčia, geleži
LIETUVON—
nė dūda ir raktas. Visi tie įran
Labai naudingas kiekvienam vyrui,
kiai buvo aptaškyti kraujais. įsigykite
užrašykite savo gimi
šį musų naują išradimą, tai
Poni (’arrie VViggle ir kiti nereikės tankiai pirkti kaklaraikščio.
nėms ir pažįstamiems
kaimynai matė muštynes ir nu Galimą išprašyti jūsų seną kaklaNAUJIENAS. — Lietu
raikštj, nors butą ir labiau susiraukš
rodė į tuos asmenis, kurie da lėjęs.
Išprosyt yra taip lengva, kad
vos žmones Amerikos
lyvavo jose. Remiantis tomis j tris minutas padarysite kaip naują
kaklaraikštj. Tą darbą gali atlikti
Naujienas
labiausia
informacijomis detektivai John vyras
ar moteris vartodami paprastą '
mėgsta.
\Visnlewski ir Harry Schouro prosą. Prisiųskite 30c. ,o mes išsių
sime
musų
naują
išradimą.
Įrankis
areštavo Adomų Kilmenčų, 39 padarytas iš stiprios medegos, taipgi
metų amžiaus, Povilų Buscauge, aiškus nurodymai kaip vartoti.
SKAITYKIT IR PLATINKI!’
ATKOČAITIS,
51 metų, ir Motiejų Juzai t į. 1328 JUOZAPAS
“N A U J I E N O S”
Heath Avė.,
Chicago, III.
Policija sako, kad pirmuoju du
tikrai dalyvavę Grensevičiaus
nužudyme. •
Grensevičius gyveno bukai
čio. namuose, kur policija ralo 5 bačkas daromo munšai
no. bukaitis irgi liko areštuo
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo
tas.
Grensevičius buvęs da nese pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
nas žmogus (3.5 metų aiti- Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo
datts).
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun

Atsišaukimas j visas progresingasias draugijas.

-

New York, N. Y. |

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano goru patarnAvi-

I mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

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

Pašauk National Headųuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Ilooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

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

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headquarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Sąuare Bldg.

Serėda, Rugpiučio 17, 1921
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW
Isimizmo metais. Tur būt dauiguma biznierių ir spekuliatorių
šioj valandoj yra pesimistais, ir
dalykai jiems’išrodo gan juodai.
Į Baisi dalykų padėtis Europoje
Rendos. — šią žiemą turės ir, ypač daug baimės, neramumo
rendos nupulti. Pirmojoj šių ir bevilties gamina Amerikos
metų pusėje visoj Amerikoj ren- biznio pasaulyje. Amerikos bir
dos urnai ir didžiai pakilo. Dau- ža iki šiol tebėra pesimizmo apgumoj Amerikos miestų dabar j imta, ką turi liudyti jau tai,
rendos yra net dvigubai augs- kad iki šiol tebeina žemyn. Jeitesnės negu buvo 1914 metais. gu Europoje dalykai tebus dar
Augščiausia rendos yra pakilu-1 ilginus tokiame pat stovyje kaip
sios Detroite: nes ten kur buvo. iki šiol .tai be kitų metų vargiai
mokama $100 dabar yra moka- kas-nors čia galės laukti apskrima $201. Po Detroito seka: to dalykų pasigerinimo.
♦
♦
Cleveland, Ohio, Los Angeles,
♦
Calif., Chicago, III., Baltimore,
Nauji bizniai. — Nors šian
Md., Philadelphia, Pa., New
York, Boston, Mass. — Chica- dien daugelis biznių bankrutija,
goje kur 1914 metais buvo mo-' nors viskas išrodo juoda, o viekama $100 dabar mokama $178.' nok (ir iš dalies todėl) dabartįMažiausia rendos buvo pakilu- ’ nis laikas yra labai geras laikas
sios Bostone, nes ten kur 1914 naujam bizniui pradėti, jiegu
metais buvo mokama $100 da- ’ tas biznis yra tinkamas šiam laibar yra mokama $129. (Skait- kui.
linės yra vidutiniškos indekso
šiuo laiku,‘žinoma, neišmin
skaitlinės).
tinga butų pradėti kokią-nors
Kada dauguma tavorų kainos į mašinerijų išdirbystę, traktorių,
yra nupuolusios ir kada žmonių i
presų, brangesnių ir mažiaus
uždarbiai yra sumažėję, tai ir
reikalingų tavorų. Bet nėra ge
rendos turės neišvengiamai nu- J
resnio už šį laiką pradėti ijįdįrpulti. Rendų atpigimą turės
bystę tokių daiktų ,kurie greit
pagreitinti dar šios aplinkybės:) yra parduodami, yra nebrangus,
kad biznio įstaigos mažina geri, naudingi ir gali būti pla
ir sutraukia į vieną daiktą
čiai vartojami.
savo ofisus;
Taip yra todėl, kad šiandien
kad šeimynos dėl bedarbės žalia medžiaga daugumoj atsi
ir uždarbio sumažėjimo spie tikimų yra atpigus, o taipgi yra
čiasi dauginus vienon krūvon; atpigęs ir darbininkas .
kad namų kainos pradeda i
Kl. Jurgelionis.

PASTABOS APIE BIZNIO
EISENĄ

žinoma, jeigu tamistai reikalin
gi pinigai, Tamsta gali parduoti
savo boną, atsiimti uždirbtų pel
nų ir būti patenkintu, nes 29%
jau yra nemažas pelnas. Tokį
pelną nevisuomet tegali gauti.
Kl. Jurgelionis.

Marketo Kainos.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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už dėžę; gaišios $2.00 ir $2.50 vose $4.00 ir $5.25 kreitas; la Tel. Yards 145
AKUŠERKA
puose
50
ir
60c.
dėže;
grybai
JOHN
J.
ZOLP,
bušelis.
Mrs. A. Michniewicz
puošė 50 ir 60c. dėžė; grybai Kcal Estate — Paskola — Insurance 3101 S. Halsted St., kampas 31os gat.
UOGOS — Juodieji serebntai 50 ir 75c dėžė; cibuliai $2.25 ir Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
$1.75 ir $2.00 už 16 kvortų; mė $2.50 kreitas: ridikai $1.50 už Legaliai dokumentai, Notary Public. Naktimis; Yards
4601 So. Marshficld Avė.,
Baigusi Akulynės $4.5 Oir $5.00 už 16 kvor 100 pundelių; Špinakai $1.50 ir
Chicago.
ierijos kolegi
tų; raudonieji serbentai $5.75 ir $1.75 dėžė; saldus komai 25c 4
ją; ilgai prak
$6.00 dėžė.
NAUDOTO IR NAUJO
.lizinai; ir tamėtos $1.00 krei
tikavusi PennLUMBERIO
PIGIAI
ŽALIOS DARŽOVĖS — Bu tas.
silvanijos hoaDurims, langams, plaisteriui lente
rokai $1.00 ir $1.50 už 100 pun
les, stogui popiera.
pitalisa.
Pa
CARR BROS WRECKING CO.,
delių; salierai 75c ir $1.00 už
sekmingai pa
3003-39
So.
Halsted
St.,
M.
YOZAVITAS
kreitą; kopūstai $1.50 ir $1.75
tarnauja prie
Te!.: Yards J294.
Piano mokintojas
kreitas; žyduoliai kopūstai $3.gimdymo, Duo
50 ir $4.00 kreitas; morkos $1.3114 W. 42nd St
da rodą viso
5 Oir $2.00 už 100 pundelių; agur
kiose
ligose
Tl: Lafayette 4988.
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
kai 50 ir 75c bušelis; salotos galmoterims ir
KNYGŲ SANDĖLIS

Vakar Chicagos marketo kainos ant tūlų dalykų buvo seka
mos :

SVIESTAS — Creamery 41c.,
centralizuotas 39, ladles 28 ir
29c., kaina raiteileriams į extra
sudėtas statiniukes 45c., spaus
tas 47c.
KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 30 ir 31c„ paprastai švie
ži 24 ir 27c., maišyti lotais 25
ir 27c., ekstra sudėti balto me
džio dėžėsna 36 ir 37c., margiu
kai 20 ir 21c., purvinukai 18 ir
22c., storage extra 30c.
GYVA PAUKŠTIENA —Kur
kęs 35c., vištos 27c., gaidžiai 16
c., antys 24 ir 26c., žąsys 14c.,
pavasariniai žąsiukai 18c.
ŠALDYTA PAUKŠTIENA —
Kurkęs 30 ir 42c., vištos 22 ir
28c., gaidžiai 18 irl9c., pavasarinai 25 ir 29c.
BULVĖS—Statinė $4.00; sal
džiosios bulvės $5.00.
ŽALI FRUKTAI — Obuoliai
$2.00 ir $2.50 buš.; vynuogės
$1.50 ir $1.75 už 6'beskių kreitą;
vyšnios $3.50 ir $4.00 už 16 kvor
tų dėžę; lemonai $5.00 ir $6.00
už dėžę; orenčiai $6.50 ir $7.00
už dėžę; slyvos $1.25 ir $1.50

3238 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

A *

1
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"Tel.: Yards 6666
N
Boulevard 8448

S DR. V. A. ŠIMKUS g
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Aku liras
B 8203 So. Halsted St., Ckicago. B
« Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v, v. Nedaliomis 10-12 ryto.

■

Lietuvon ir iš Lietuvos VMegano
LAIVAKORTES Lietuviai—
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresnipjŲ linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokiu atidėliojimu ir be jokių nuosto, lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
Chicago

kad namų statymo kainos nmpni PUCMIPAI PA
žymiai nupuolė, ir neužilgio' DlnluUL UiIlIYIIuAL bU
bus dauginus statoma naujų I
namų.
Šiomis dienomis tapo užbaigti
organizacijiniai pienai naujos Pažinimui ligos ir gydymui
Rendos pradės pirmiausia pul
visokių ligų:
ti ten, kur jos labiausia iškilo. kompanijos chemiškiems išdirbi
niams
gaminti,
kuri
bus
žinoma
Iš įvairių miestų, kaip jau mi
Vyrų, moterų ir kūdikių
Chemical
kaipo
Bingol
nėta, augščiausia stovi Detroi
Vedama štabo
tas, Cleveland, Chicago, Baltinio (Vardas Bingol dėl legaljų rei
re. Gali būti tat, kad šituose kalavimų tapęs priimtas vietoj VVEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
miestuose rendos pradės ir pul Mongul).
Ši
kompanija
pirmiausia
pra

rytinis kampas Hoyne Avė.
ti pirmiausia. Sprendžiant su
lig iškylimu, jos turėtų nupulti dėsianti išdirbinėti blizgylą (poModerniškas būdas
lišių)
vardu
Bingol,
kurs
esąs
nuo 25 iki 33 nuošimčių nuo da
ligos pažinimui.
bartinės augštumos. Rendų puo geriausias savo rųšies išradimas
gerai įrengta
limas veikiausia prasidės prieš ir neturįs sau lygaus, Vėliaus j v Talpinusi
<«
•
•
• «V‘V
busią
pradėta
išdirbinėti
dar
Laboratorija
ir
X—Ray.
Kalėdas, ir greit nepasibaigs.
tris
ar
keturi
daiktai
—
naujai
Gali būti, kad net per keletą
Gydoma
namie ir ligonbuišrasti ir visatinai reikalingi.
.
metų rendos vis eis pigyn.
Su rendų puolimu būtinai tu Jau vien naujo blizgylo išdirAtdara kasdien nuo 12 iki
rės nupulti ir namų kainos. Kad bystė užtikrina kompanijai di
delį
pasisekimą,
o
su
kitais
daik,7
y^l.
vak.
namai bus pigesni, mes apie tai
jau pirmiaus
minėjome šiose tais kompanijos pelningumas
Veltui neturtingiems.
pasididins.
Kompanijos
virši

skiltyse. Tada ne visi norėjo
Kalbama lietuviškai.
mums tikėti. Gal būt dabar tas ninkai skaito, kad dabar yra ge
dalykas išrodys aiškesniu. Ren riausias laikas panašiam bizniui
dų ir namų atpigimo laikas jau pradėti, ypač kad įvairus alie
jai šiandien yra labiausia at
čia-pat.
Permalant tai visa, mes gali pigę.
Kompanijos vedimas busiąs
me padaryti sekamus išvedimuspatarimus ,kurie gal sutaupys ne pusiau lietuvių, pusiau ameriko
vienam musų skaitytojui vieną- nų rankose, betgi lietuviai kon
kitą šimtą, o gal ir vieną-kitą troliuosią biznį Vyriausiu kom
panijos chemiku busiąs vienas
tūkstantį dolerių:—
1. Jeigu kas norite nusipirkti žymus Amerikos mokslo vyras,
Atsidaryk taupymo accountą savo locnam tvirtam valstijiname
dabar namus, nepirkite tokių, vieno universiteto profesorius.
Banke. Mokėsime 3% polukio už tavo taupomus pinigus. Pride
kurių kaina yra apskaitliuota pa
gal dabartinių augŠtų rendų. Na
dant po biskį kas savaitė, nusistebėsi kaip suma greitai augs.
mų pelną apskaitliuokit Chicago
Gali susikalbėt savo kalba pas mus ir mes mielai pagerėsime
je, numukdami nuo dabartinių
Apie S. L. S. F. bonus.
rendų bent 35 nuošimčius. Jiegu
tau biznio klausimuose. Siunčiame pinigus į Lietuvę, greičiausiu,
to nepadarysite ,tai už metų jū Klausimas:
saugiausu ir pigiausiu budu.
sų namas gali nešti nuostolį, o
Gerb. Biznio vedėjui:
ne pelną.
šių metų sausio mėnesyje pa
Atstovaujame visas garlaivių linijas ir galime parūpint jums
2. Jeigu kas turite savo namą gal tamstos patarimo aš nusi
laivakortę į Lietuvę... Mielai patarnausime gavime pasporto ir
ir ketinate parduoti už metų- pirkau per tamstą vieno tūks
aprūpinsime visais reikalingais kelionei dalykais.
antrų, TAI ...GERIAUS PAR tančio dolerių vertės boną St.
DUOKITE DABAR, nelaukdami Louis St. Francisco geležinkelio
Jei turi $100.00 investyt, klausk mus apie saugius Real Estate
žiemos.
ir užmokėjau už tą boną $462.
mortgečius, kurie neš 6% polukio. Šis valstijinis bankas stovi už
3. Jeigu kas pirkote namą tuo Dabar su sužinojau, kad aš tą
tikslu, idant pa rdavus jį su pel boną galiu parduoti už $570.
tavo investmentus.
nu, geriaus parduokite jį dabar, Malonėkite man atsakyti ar man
nes dabar gal dar ir parduosite parduot tą boną ar dar ilgiau
su pelnu. Parduodami namą, laikyti.
SAUGIAUSIAS TAUPYMAS
Kaz. Jan—is
nesibranginkite perdaug, nes vė
liaus gal ir tiek negausite.
Chicago.
4. Renduodami butą ar krau
tuvę, nedarykite kontrakto (“iy- Atsakymas:
so”) ilgiems metams. RenduokiNors tamsta esi jau pelnęs
te dabartinėmis rendų kaino ant savo pinigų per pusę metų
.
I
mis tik trumpam laikui.
apie $110 ir gavęs nuošimčių
*
«
$30, kas sudaro uždarbio apie
1112 West 35th Street
.
♦
$140 arba apie 29% ant indėto
Pesimizmas. — Biznyje peši-(kapitalo, aš visgi manyčiau,'kad
Perviršis virš $6,500,000.00
mizmas ysa blogas dalykas ir tą boną verta palaikyti ilgiau s
Po Valdžios Priežiūra
biznieriai vengia jo kiek galėda- (rods tai buvo Saint Louis &
mi. šie metai tečiaus yra pa- Francisco income 6% boras).

KLINIKA.

merginoms.

J. B. AGLINSKAS

Saugiausia Vieta Taupymui

Atsakymai j klausimus.

CENTRAL MANUFACTURINC
DISTRICT BANK

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. BruževL
čiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Wapkegan, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak.
Phone Canal 267
______ ____
—/
įBHBBBHBHBHIiMBHBBBB
H Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEZELIS Į
Lletavis Dentistas
4712 S'oath Ashland Ave^

arti 47-tos gatvis

ta B a B M M M ■ M M NBHMM BBBS

"bbbbbbbbbbbbbbbbbbb

DR. YUSKA

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon

1

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

Tel. Prospect 8466

|JIBBBBBHBBBBflBB.HBBB

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai
Ofisas!

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

S.J.Petrauskas

809 So. Main Str.
Rockford. ĮĮJ.

■ 8149 S. Morgan St., kerti .32 St.

Chicago, Illinois.
SI’ECIAIJSTASi
■
Moterišką ir Vyrlkką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOSi
gį Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
g vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
M
Telephone Yards 687

3

DR. M. T. STRIKOL’IS
Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Bosi. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedčl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263
BBBEBBBHBHBBBB

Telephone Yards 1682

r
Iš

Pinigai
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo
ney orderiais ar draf
tais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon gre'
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva
kortės' Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wfe.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

g

DR. J. KULIS

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
ką ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicega
IB HIIB WMBBMBMMniB BĮ

Telephone Yards 6882

DR. M. STUPNICKI
81D7 So, Morgan SU
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 6 iki 8 vakare

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
S>ecialintas Moteriitrą, TyrUncą,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas t 3354 So. Halsted St. Chicago.

Telephone Droter 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedlliomis 10—12 dieną.

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath
Gydau be vaistu 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 Pullmae 866

DR. P< P. ZALLYS
Lietavyn Dentlrtao

10801 So. Michigan Av^ RoeelaaA
Valandos: 9 ryto iki 12 ieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
.......................
,
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News
Psblisbed Daily esoept Sunday by
the Lithuaaiaa šiows Pub. Co., lac.
JEditer P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Roosevelt 86Qfl

Sobscription Rateli
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy.
Entered as Second Class Mattel
March 17th, 1914, at the Poat Office
of Chicago, III., under the act of
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, išskiriant
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
HL — Telefonas! Roosevelt 8500.

U išsakomoji Kaina:
Chicagoja — paštu;
Metams
----$8.00
Pusei meti —........ ——.............. **50
Trims mšnaslams
----------- 2.25
Dviem mineaiame
, 1.75
Vienam nineeiui .................. 1.90
Chicagoje — per neiiotejui

Viena kopija
Savaitei
Minėsiu! ...—

a.,.-.. 98

niekino visuotiną balsavi• be to, per paskutinį pusmetį bolševikai bus nuversti ir nemą ir manė, kad jisai esąsi nuolatos eidavo ranka už, teks to ginklo, kuriuo jie da
kenksmingas darbininkamsli rankos su vietiniais komu- bar gali terorizuot savo prie“buržuazijos išmislas”; oi nistais prieš “Naujienų” ve- šus, tai aišku, kad gintis nuo
jų nebereikės.
šįmet tie patys darbininkai,, dėjus ir Bendrovės viršinin Ne apsigynimą, o kruviną
ir net pati komunistų parti kus. Jų organo špaltas ji kerštą “D.” skelbia. O betgi
ja ,jau permainė savo nuo sai panaudodavo tam, kad jisai nesisarmatija vadint save
monę tame klausime — vie apjuodinus ir apšmeižus krikščionišku laikraščiu.
tinių savivaldybių rinkimuo juos. O ar komunistų orga
‘‘VALO”.
se jau jie dalyvavo. Reiškia, no spaustuvėje yra unija?
paėmė viršų taktika social Aišku, kad ne unija jam “Rosta-Wien” praneša:
demokratų, kurie skaito vi rupi, o visai kas kita. Jisai
“ ‘Pravda’ paskelbė Rusi
suotiną balsavimą vienu nori kontroliuot “Naujie jos Komunistų Partijos Censvarbiausiųjų įrankių dar nas” — kartu su ta frakcija, tralinio Komiteto įsakymus,
bininkų kovoje dėl pasiliuo- kuri jau daugiaus kaip pu paliečiančius narių peržiūrė
jimą ir Partijos valymą nuo
savimo.
sė metų pradėjo kovą ant nekomunistinių elementų, kas
Darbininkų partiją, kuri žut-but “Naujienų” Bendro bus vykinama tarp rugpjū
i čio 1-os ir spalių 1-os.”
šitaip nuosakiai veikia, mes vėje.

privalome
galėdami.

Stilsono
keliais.

18
............... ... — 75

remti, kiek tik

Kiekvieną kartą, kada Patys Rusijos bolševikai sa
jam ima rodytis, kad ta ko, kad jų partijoje esą ne
(langiaus, kaip kokie 600,000
frake-ja atsieks savo tikslo, ar 700,000 narių. Vienok pasi
tai jisai šoka į priešakį ir rodo, kad ir jų tarpe randasi
paskelbia karą “Naujienų
bosams”. Paskui, kada da menių”, jogei centro komite
lykai apsiverčia kitaip, tai tas turėjo paskirti net specia
jisai vėl apsimalšina. Pas li partijos “valymą”.
kutiniu savo išsišokimu te- O gyventojų Rusija turi apie
čaus jisai jau nuėjo pertoli: 130 milionų. Kodel-gi jie šali
kiekvienas bešališkas žmo nasi nuo komunistų partijos?
Kodėl tik pusė nuošimčio jų
gus gali šiandie matyti, priklauso tai partijai, ir net ta
kur tas “kovotojas” siekia. me skaičiuje daugelis yra ne
“Naujienos”, pergyvenu ištikimi partijai žmones?
sios daug sunkių laikų, mo-‘ Atsiminkite, kad dabar jau
kės apsiginti ir nuo jo ata bus netoli ketveri metai, kaip
kų. Bet butų labai gaila, komunistų partija valdo Rusi
ją, kad per visą šitą laiką tik
jeigu jam pasisektų suar jos nariai naudojosi teisėmis ir
dyti socialistų organizaciją, materialėmis gėrybėmis, tik
kaip d\ ieji metai atgal pasi komunistų laikraščiai buvo
spausdinami ir tik komunistų
sekė Stilsonui.
Mes norėtume tikėti, kad agitatoriai galėjo laikyti pra
sąjungiečiai šį kartą nesi kalbas !
Bolševikai giriasi, kad Rusi
duos suvedžioti.
jos darbininkų unijos turinčios

“Naujienų”
skaitytojai
Suvienytose Valstijeae m Chicagoj, jau senai galėjo pastebėti,
paštui
$7.001 kad kai kurie žmonės L. S.
Metams C
_______
Pusei meta------— 4 00
Trims mėnesiams
!2*00 S-joje mėgina iššaukti tokių
Dviem mėnesiams
......... — 1.50 pat kivirčių, kokių joje buvo
Vienam mėnesiui ____ —---- —. .75
! pirm skilimo. Ir tų žmonių
Lietuvon ir kitur ušaisniuosei
(Atpiginta)
i priešakyje vėl stovi asmuo,
Metams-------------------------------- $8.00
Pusei meta —.......................... < 4*50 pildąs sekretoriaus parei
Trims mėnesiams
2.25
Pinigus reikia siųsti pašte Mouey gas.
Orderiu, kartu su užsakymu.
Kalbame apie St. Straz
dą. Jisai pasiryžo sukelti
lietuvių socialistų organiza
Remkime
cijoje “revoliuciją” prieš
Lietuvos
“Naujienas” ir jų vedėjus.
Keletas dienų atgal jisai
draugus.
kėsinosi panaudot šitam
Pakutiniu laiku aukų rin- tikslui L. S. S. VIII rajono
kimas Lietuvos socialdemo-' narių susirinkimą, o dar kekratų partijai apsistojo, i Romis dienomis prieš tai jiSvarbiausia priežastis yra'saį padarė “revoliucinį” žyta, kad Amerikoje šiandie1 gį vienoje vietinėje L S. S.
yra blogi laikai ir daug lie- kuopoje, reikalaudamas išGRŪMOJA TERORU.
tuvių darbininkų neturi braukimo dviejų narių, ne
darbo. Aukų rinkimas vi-1 pritariančiu jo frakcijai.
Cbicagos klioštoriaus leidžia
sokiems tikslams dabartiniu j Jeigu tasai asmuo nebūtų mas laikraštis rašo apie bol
laiku neturi pasisekimo.
l. S. S. viršininkas, tai apie ševikų terorą Rusijoje ir sako:
Bet norint visgi galima šį- jį neapsimokėtų čionai nei
“Šiuo kartu jie turi įsavo
tą nuveikti. Jeigu sunku minėti; bet dabar, užimda- rankose ginklus ir visas ša
yra gauti didelių aukų, tai mas įžymią vietą socialistų lies priemones. Bet ateis lai
reikėtų remti musų draugus organizacijoje, jisai gali kai kas, kuomet tai iš jų bus at
Lietuvoje bent mažomis aujr suklaidinti. Todėl ten- imta. Ir jie kris nuo to pakomis. Kiekviena pagalba j;a šiek-tiek nušviesti tuos ties ginklo, kuriuom jie •kitus terorizavo”.
jiems bus naudinga. Jų pa- kelius, kuriais jisai eina,
Draugas , be abejones, no
dėtis yra daug blogesnė,! paskutinis jo “triupas”
negu tų draugų, kurie vei- .prįe§ “Naujienų” vedėjus ri, kad tas laikas ateitų kuogreičiausiai, ir jisai rengia prie
kia šioje šalyje.
yra
kad jie “laužė uni- jo savo šalininkus šitokia “fiSocialdemokratai Lietuvo- ją”« luo-gi tarpu jisai per losofija”:
^l * I
je atieka didelį darbą, kovo- visą laiką savo, darbo prie
“Katalikai smerkia by ko
darni už savo žmonių rei- “Naujienų”, nei vieną kaitą kį terorą. Bet pasitaiko mo
kalus ir rodydami jiems ke- neišsitarė apie uniją. Kada mentų, kad ir doriausiam
lią į geresnę ateitį. Jų po- unija pereitą žiemą buvo į- žmogui reikia gintis užpuo
zicija tolyn vis labiaus ran-;vesta “Naujienų” spaustuvė- lus piktadariui.”
da pritarimo darbininkų mi- je, tai jisai ne tiktai kad ne Šitais žodžiais “D.” išanksto
niose. Štai, imkime visuoti- sveikno ją, o buvo , stačiai duoda “išrišimą’ tiems, kurie
atkeršyti bolševikams,
no balsavimo klausimą: ko- priešingas jos kišimuisi į norės
kada pastarieji 'bus nuversti.
munistų suagituotoji Lietu- j “Naujienų” administracijos Tą kerštą jisai mėgina parodyt,
vos darbininkų dalis pernai, ir darbininkų reikalus.
kaipo apsigynimą. Bet tai yra
kada buvo renkamas Seimas, į Tasai “unijos užtarėjas , tik akių dūmimas. Nes jeigu

5 ar 6 milionus narių ir kad
jos pritariančios “raudonamjam internacionalui”. Bet jei
gu taip, tai kodėl tiktai'apie de
šimta dalis to skaičiaus yra įsto
ję, į komunistų partiją' — ir
net šitą darbininkų dalelę dar
reikia “valyti”?
Pagalios, kokią teisę turi bol
ševikai, būdami tokioje men
koje mažumoje, atimti balsą
ir pilietines teises milžiniškai
darbininkų didžiumai ir dar
didesnei didžiumai šalies gy
ventojų?

Apžvalga

“VIENYBĖ” APIE PASIKĖSI
NIMĄ ANT PURICKIO.

Brooklyno “Vienybė”, atpa
sakojusi turinį tos žydų “Forvertso” korespondencijas, ku
rioje buvo aprašytas pasikėsi
nimas ant Lietuvos užsienio rei
kalų minislerio Purickio, sa
ko:
“Jei tie spėliojimai (t. y.
kad klerikalai norėjo nužu’ (lyti Purickį) yra teisingi,
kaip jie ir gali Imti, nes Pu
rickio politikai priešininkų iš
sulenkėjusių gaivalų be abe
jo yra daug, tai tas tik pa
rodo su kuriomis spėkomis
reikia ištikimiems lietuviams
grumtis, bestatant Lietuvą.

Vertė K. SĖJIKAS. pa]jausg jjt .
— Priešingai! Man labai patinka!
— Ko tu tai]) susimąstęs?
— Mąstau... kokie mes esame kvaili, kada
norime imti gyvenimą tokiu, kokis jis yra.
— Kam tu visa tai kalbi?
11
....
1
— Todėl kad dagi aš, skaitydamas save inPonas (inaci nebereikalo didžiavosi savoj
Ii ja. Tą dieną, prie stalo, jis žiurėjo į ją su leligentišku žmogų, jaučiu pasipiktinimą dėl kai
pasitenkinimo jausmu. Bet tuo pačiu . kurių socialinių įstatymų tuo pačiu metu skaimetu ir _juodos mintys atėjo jam į galvą, .lis lydumas juos teisingais.
— Atleisk, papa, bot aš nesuprantu...
galvojo apie tai, kad net jau šioj valandoj jos■:
Na, žinoma; jus, merginos, niekuomet
širdis priklausė kitam. Praeis da keletas mene-j
siu ir su tuo kitu ji susikurs naują šeimyną. Ir. nesuprantate, kada jums yra išiokavimas tai
tas paprastas ir natūralinis dalykas kankina jį. daryli.
— Ak, papa!
Jis negalėjo net paslėpti savo nepasitenkinimo,
— Tavo teisybė... Ir kad nubaudus save už
tarytum Emilija parode jam savo nedėkingu
nemandagų atsakymą, aš pasakysiu tau... tai',
mą.
Ncrausk. Kelios valan
Abu valgė tylėdama, tankiai pažvelgdami!i ko tu tarytum nežinai.
viens kitam į akis. Jos ;žvilgsnis buvo ncdrųsus,, dos atgal pas mane buvo svečias; jis prašė taklausiantis.."jis"nudavė nesuprantfjs jos vidujinių vo rankos dėl...
—- Ar tu sutinki?
pergyvenimų ir nesiskubino su atsakymu, nuo
— O tu?
kurio priklausė jos ateities laimė.
— Aš, papa?...
Karts nuo karto jos gražus veidelis reiškė į
__ Klausyk, mano dukrele. Aš nenoriu prie
susirūpinimo, l ada ponas Guaci nutarė praneš- j
itsakyjną, kurį jis davė advokatui Konioiti šintis tavo jausmui ir tikiu, kad išrinlktasai yra
paskui, galvodamas apie lai, kaip nepapras 1 geras žmogus. Noriu tik, kaip aš pasakiau advoširdis, kalni Konforti, išvengti naujo sąžinės išinetitai laukia jo atsakymo mylinti Emilijos i1 nėjimo. Tu pakankamai turtinga ir neturėtum
sustojo valgęs ir susimąsto.
_ Papa, ar tau nepatinka saldumynai? - i kreipti domės į busimo vyro turtą bei profesiL. KAPUANA.

SUGESTIJA

Visų lietuvių užuojauta žino
ma bus su Purickiu, ir jie
reikalaus, kad su Lietuvos
valstybės priešininkais butų
grieštai elgiamasi, kadangi
jie ir žmogžudų nesibijo
naudoti, kad pakirtus lietu
viams kelią j nepriklausomą
gyvenimą.”

Sereda, Rugpiučio 17, 1921
valdininkų “neturėjo laiko”.
Tuo badu Vandai n atsidūrė to
kioj pat padėtyj, kai Meksikos
revoliucionieriai kad atsidur
davo Amerikoj Tafto preziden
tavimo laikais.
.
Jungtinių Valstijų Komerci
jos Butas yra labai susirūpi
nęs tokiu Meksikos nusistaty
mu. Tai reiškia nė daugiau nė
mažiau kai tik boikotavimo ne
unijinių fabrikų. Del tos prie
žasties tie fabrikai nustos im
liomis dolerių. Butas dabar ne
beįmano nei kas daryti — pri
pažinti unijas, prieš kurias vos
porą mėnesių atgal paskelbė
kryžiaus karą, visgi nelabai pa
togų. Iš kitos pusės nemalonu
išsižadėti riebaus kąsnio —
Meksikos užsakymų.

“Vienybė” be reikalo nu
kreipia klausimą ant “sulenkė
jusių gaivalų”. Tie tamsus gai
valai, kurie neapkenčia Puric
kio, yra gal-but visai nesulen
kėję, o tiktai poniškos (ir “ka
talikiškos”!) Lenkijos sėbrai
— kas anaiptol ne visviena.
Jie, be to, neapkenčia Puric
kio ne tiktai dėlto, kad jisai
yra priešas Lenkijos, o ir dėl
to, kad jisai priešinosi mirties
bausmei, užtarė bežemių ir ma
žažemių reikalus ir t. t.
Pagalios, “Vienybe* butų pa
sielgusi gražinus, jeigu butų
(Naujienų ir Fed, Presos koresp.)
paminėjusi, kad tos korespon
Amerikos
Washington. —
dencijos vertimu ji pasinaudo

Australjos Padangėj.

jo iš “Naujienų”.

Nepartizanų Lyga

turi progos

pamatyti, kad kapitalistai visur
naudoja tokias pat įmones at
ANTRAS A. A. KARALIAUS sieki mui savo tikslų. Nelabai
LAIŠKAS.
senai Wall Strytas atsisakė
teikti bile kokios, finansinės pa
Vos spėjome
išspausdinti ramos North Dakotos progre
Anupro Karaliaus laišką ir syviems ūkininkams. Tai pada
straipsnį apie bolševizmą Ru ryta dėlto, kad tos valstijos
sijoje, kai]> gavome iš jo dar žmones norėjo
savarankiai
vieną laišką. Jisai sakosi para tvarkytis, o ne šokti pagal Wall
šęs jį, kuomet persk*aitęs “Nau StryČio muzika.
jienose,” kad kai kurie Ameri
Dabar lyginai tokis pat atsi
kos socialistai
pritaria “tre tikimas pasikartojo Qucensčiam jam internacionalui.”
lande, Australijos, valstijoj. Tai
Šitame laiške Karalius dar viena pažangiausių ir labiau
aštresniais žodžiais smerkia apsišvietusių valstijų pasauilyj.
bolševikų tvarką ir jų politiką Ji susikūrė darbininkišką val
ir perspėja darbininkus, kad džią, kurios priešakyj stovi
jie nesiduotų apgauti “trečiojo premieras Edward G. Theodore.
internacionalo” agentams To Tai visai jaunas žmogus, vos
kiu įnirtimu, kokiu parašytas 37 metų. Pakeliui į Londoną
jo laiškas, gali kelbėti tiktai apie 18 mėnesių atgal jis bu
giliai nusivylęs žmogus.
vo sustojęs Amerikoj. Čia jis
Laiškas bus įdėtas “Naujie malėsi su John M. Baeru, tuo
nose” ryto.
laikiniu North Dakotos kongresmanu. šiomis dienomis
Pasaulio Darbininkų Baer gavo iš Australijos laik
raštį, kuriame įdėta TheoJudėjimas.
dore’o pasikalbėjimas su laik
raštininkais. Pasirodo, kad Lon
MEKSIKA
dono finansininkai padarė į
Queenslandą tolki pat spaudi
tis Federuotosios Presos] ’
mą, kaip Wall Strytas į North
Washington. — Raymond Dakotą. Jie atsisakė skolinti pi
De Negri, Meksikos geležinke nigų. O be pinigų Queensland
lių direktorius, pranešė Inter negali norijialingai vystytis. Bet
nacionalinės Mašinistų ALsocia- darbininkiškos valstijos pre
cijos viršininkams, kad už po mieras nenusiminė. Sugrįžęs iš
ros dienų jis atvyksiąs jų ofi Londono, jis pareiškė, kad rei
sam Atvykimo tikslas tas, kad kiama paskola bus sukelta na
gavus reikiamų informacijų mie. Ir ta paskola bus vyriau
apie Amerikos fabrikus. Mat, siai suimta iš savųjų kapitalis
De Negri nori užsakyti 1500 tų, dėka kuriems Londonas at
tavorinių vagonų ir nupirkti sisakė skolinti pinigų. Jeigu jie
reikaluos medžiagos ir įrankių atsisakytų pirkti paskolos bo400 lokomotivų taisymui. Bet nų, tai Theodore grąsina antjis nori duoti užsakymus tik dėti didelius mokesčius ant
toms firmoms, kurios nėra įplaukų.
priešingos unijomis.
“Vasario mėnesyj mums pa
De Negri atsisakė pasimaty sisekė sukelti 2,000,000 svarų
ti su Vauclain, Baldwin Loko- sterlingų paskolą”, rašo pre
motivų kompanijos prezidentu. mieras John Baerui, “o už ke
Ta kompanija pasižymi savo lių mėnesių mums vėl bus rei
griežta kova prieš unijas. Vau kalinga 3,000,000 svarų ster
clain praleido Mexico City po lingų. Tas paskolas vajus varą savaičių bandydamas pasi-jroma namie, ir jirieš kapitalismatyti su augštais Meksikos tus valdžia naudoja prievarvaldininkais. Bet nei vienas tų tą.”

ją. Bet tu neturi teisės vaduotis akla meile ir
— Nieko, užtikrinu tau: bet aš norėčiau,
aukoti sava laimę ir laimę vaikų, kurie gali gim kad tu būtum rami ir prisirengusi priimti dak
ti. Iš tavo pusės, nėra ko bijotis dėl busimų anū tarų nuosprendį.
kų sveikatos, bet kaip aš, taip ir tu, mes pri
— Pamatysi, papa, pamatysi!
valome žinoti daugiau apie sveikatą tavo išrink-,
UI
tojo draugo. Žmogaus organizmas pilnas fata
Visą naktį Emilija negalėjo užmerkti akių.
linių kuriozų; ir mes savo nepatyrusiomis aki-1
(Jos ausyse taip ir skambėjo kokis tai perspė
mis negalime to išrasti. Kaip tavo, taip ir mano ’.
jantis balsas, tėvo žodžiai: “musų organizmas
nuosprendis turi pilnai priklausyti nuo dakta
pilnas fatalinių kuriozų!”... Tai vėl ją pradėjo
ro egzaminacijos. šiame atvėjyj mes neprivalo
kamuoti nuožiūra, kad tėvas žino ką tai tik
me nei minutei užmiršti tavo brolio liūdną is. . . .
. ..
. .. L
. .
. ....................
.. . . .
.v ,
.
į nenori jai to sakyti. O gal us taip dviprasmiai
toriją ir prisirengti prie visko. As daugiau nieko Į K..n... i:t. ,„ ^1
,
kalba tik todėl, kad neėmus ant savęs atsako
nereikalauju nuo tavo išminties ir geros širdies...
mybes dėl pranešimo liūdnos žinios.
Aš suprantu, kad man nebuvo reikalo tai saky
— Ne, tai negalimas daiktas! — bandė ji
ti; bet matydamas, kad tu kankiniesi, aš nebe
įtikinti save.
norėjau tą dalyką atidėti ant toliau. Ir taip, ar
tu prižadi elgtis gerai ir išmintingai? Prižadėk
Ir Ugo Marci’s paveikslas stojosi jos aky
man paimli save į rankas, pakentėti bent kiek, se tokiu, kokiu ji matė pas savo draugę jį dvi
kad išgelbėjus nuo kentėjimų tuos, kurie to ne dieni atgal. Jis stovėjo prie staliuko su išdidžiai
užsitarnavo?
pakelta galva ir su kupinu meilės žvilgsniu at
kreiptu į ją; ji atsimeni tuos gražius gestus,
— Taip, papa, aš prižadu tau tai.
kuriais jis pagražino savo pasakojimą apie tai,
— Tavo akvs žiba nuo laimės. Neramink kaip jis bastėsi po kalnus. Tuo pačiu metu jo
savęs iškalno ir nesirenk prie nusivilimo. Aš balse ji girdėjo kokį tai atsidavimą ir nuolan
jiakartoju: musų onganizanas pilnas fatailinių kumą. Jo žodžiuose ji įspėjo mintis ir jausmus,
kuriozų, kuriozų, kurių mes, nemokšos, negali kurie buvo skiriami tik jai vienai. Ir baimė dėl
me įžiūrėti...
jųdviejų in t i minės laimės vertė jos širdį smar
—• Papa! tu žinai ką tai... — pertraukė jo kiau plakti.
kalbą susijudinusi duktė.
(Toliaus Bus)
i .

____

Savo pasikalbėjime su laik
raštininkais Theodore pareiškė:
“Londono finansininkai pildy
dami Queenšiaudo kapitalistų
norus,
nutarė
boikotuoti
Queenslando valdžią dėlto, kad
ji esanti perdaug radikalinė. Ta
Londono šaika yra pakanka
mai stipri ir įtekminga, kad pa
kenkus mums paskolos darlic.
“Londono kapitalistai reika
lavo, kad mes atšauktume pa
tvarkymą, kuriuo reikalauja
ma iš ganyklas nūomuojaučių
kompanijų mokėti augštesnes
nuomas už žemes vakarinėj
Quecnslando dalyj. Senuoju pa
tvarkymu kompanijos gaudavo
ganyklas už trečdalį tos nuo
mos, koki buvo imama iš ūki
ninkų. Kompanijos valdė 200,000,000 akerių geriausių val
stijos ganyklų. Ūkininkams iš
puolė tik dvyliktoji dalis, ne
žiūrint į tai, valstijai jie sumo
kėdavo kur kas daugiau negu
kompanijos už milionus ake
rių.

“Karo metu iš vilnų ir ra
guočių kompanijos padarė mil
žiniškų pelnų, bet mokėti dau
giau už ganyklas jie griežtai
atsisakė... Įdomu pastebėti ir
tą faktą, kad tie patriotiniai
pinigų kariniai nesenai pasko
lino 2,000,000 svarų sterlingų
Sao Paulo... Aš nemanau, kad
kokioj nors kitoj valstijoj dė
tųsi tokių dalylAj. Queenslando žmonės neleis Londono Sai
kai maišytis į valstijos viduji
nius reikalus. Jeigu mes nega
lime gauti paskolos Londone
be išsižadėjimo savo savistovy
bės, tai mes apsieisime ir be
tos paskolos”.
Toliau premieras nurodė tą
faktą, kad valstijos turtą bu
tų galima padidinti 50,000.000
svarų sterlingų, jeigu butų ga
lima sukelti 10,000,000 svarų
sterlingų. Reikia steigti plieno
liejyklų, pradėta kurti įvairios
valdžios įstaigos, reikia dau
giau geležinkelių ir šiaip ke
lių, uostai turi būti užbaigti.
Visa tai sutrauktų ton valsti
jom daugiau žmonių, kurie sa
vo darbu pagamintų daugiau
turto.
f
Savo kalboj premjeras Tbeodore išvedė viešumon Queenslando kapitalistus. Pasinnlo,
kad kapitalistų delegacija pri
buvo Londonan pirmiau negu
premieras. Ta delegacija tuoj
susinešė su Londono finansi
ninkais ir padarė reikiamo
spaudimo. Padarinyj Londonas
prižadėjo skolinti pinigus tik
tąja išlyga, jeigu bus atšauk
ta kai kurie radikaliniai pa
tvarkymai — antdėjimas Rūgš
tesnės nuomos kompanijoms
už naudojimą ganyklų; nusa
vinimas galvekarių; teikimas
pašalpos bedarbiams, otc. To-

vo nepriimtinos.
Theodore sugrįžo iš Londo
no ir pasiryžo surinkti reikia
mą paskolą iš pačių Queenslando kapitalistų. Vadinasi, .ka
pitalistų triksas išėjo jų pačių
nenaudai.

JUOKAI
— Kažin, kaip brangiai da
bar pareina žmogui vesti pa— Kaip kam. Nevienodai. Aš
pats, pavyzdžiui, moku kas mencsis 50 dolerių “alimones”...

— Kad mano pati ima dūk t,
aš nieko jai daugiau nebeatsa
kau.
— Aš taip pat ne. Ką padė
tų, kad pro vieną ausį jai įei
na, pro antrą išeina.
— Na, tas tai dar nieko. Da
lykas su mano pačia daug blo
gesnis: jai pro ausį įeina, ale
pro- burbą išeinak

Sorc, po kam baronkos?
— Dvi
— Na tik sakau, jau ir aky
lės pabrango.

— Tik tu žiūrėk! Daviau
antai tam elgetai centą, o jis
nei nepadėkojo.
Kas čia dyvo? šiandie už
centą juk nieko nebegali gauti.

___________________________________________________________
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CHICAGOS
Unijų viršininkai protestuoja.

Darys mirties investigaciją.

Koronierius Hoffman vakar
įsakė pradėti nuodugnių investigacijų mirties ponios Winifred Bagley, trijų vaikų moti
nos. Bagley, Boston Deniai li

Įdomus išradimas.
Policijos departamentas pra
neša apie naujų išradimų pasi
pinigauti. Tai išradęs vienas
jaunuolis. Paslaptis esanti ta
me, kad važiuojant elevatorių

goninės slaugytoja, mirė laike pnsisiekus per vagono lengų esą
N-ray demonstracijos “pageant galima labai lengvai prisirinkti

i

Lietuviu IhMiiim

JŪSŲ BUVĘS SENAS
Prictelius Patarėjas

DR. A. R. BLUMENTH AL

BRIDGEPOITf

H.LEIBOWiTZ

Akiui Specialistas

LSS. 4-tos kuopos pastogėj.

4649 S. Ashland Avė.
Kamputi 47th St.

Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies
INSURANCE
APDRAUDA

'Lietuviu Socialistų Sąjungos

1 kuopa iki šiol buvo kaip ir
of progresą” parodoje, Muniei- šermiolių su pinigais ir kitais apmirusi. Nors nariais netai|)
Namų budavotojų unijų vir pal pier’e, rugpiličio 7 dienų. daigiais nuo moterų, stovinčių
jau neturtinga, točiaus į susi
šininkai užprotestavo prieš tei Jos vyras, W. J. Būrus, detek
Valandos nuo 10 ryto
ant platformos. Tai reikią da rinkimus nedaugelis tesilanko;
sėja Landis dėl perkeitimo kai- tyvų agentūros užlaikytojas, ryti traukiniui bėgant. Tas jau
iki 8 vai. vak. kasdien.
kurių punktų sutarties. I*ro- rengiasi perduoti visų dalykų į nuolis išmėginęs išradimą, kuo dei tos priežasties kariais ir su
Persikėlė atgal j savo
sirinkimai neįvyksta.
Pereito
testų klausimas ir svarstymas valstijos advokato rankas.
met traukinys apleidęs Wolls- mėnesio susirinkimas,
seną vietą.
tiesa,
prasidėjo užvakar. Visi unijų
Poni A. J. Tar, deniai kom Randolpb stotį. Bandymas nu buvo laikomas, bet narių taip
1652 W. Van Buren St.
viršininkai su nuorašais origi- panijos prezidento pati, Dr. E. sisekęs puikiausia • - išradėjas
Chicago, II!.
nalės sutarties susirinko liaudis De Camp, demonstraiijos pri laimėjęs kelintų šermiolių, dvi maža teatėjo, kad sarmata ir
vadinti susirinkimu. Jicškoma,
teismabutin.
žiūrėtojas, ir kitu du darbinin dešimts dolerių pinigais, auk.si- čia ir ten, kame visa to prie
Tbomas S. Kearney, namų ku liudijo sekamų dienų apie
žastis. Deja, pati svarbiausioji
statymo tarybos
prezidentas, įvykusia mirtį.
nelė Dorolhy Carr, 2316 So. 50 priežastis mumyse pačiuose
informavo teisėjų, kad pati ta
Bagley mirtis
įvykusi <lel gatvės, iš Cicero, irgi netekusi
ryba šiandie pristatysianti do operatorių neatsargumų. Sako, savo šernnolės. Nors ji ir ne gludi! Musų apsileidimas liu
dija, kokie mes socialistai; paFIRST
SERVICE (J
kumentų, kuriame busiu išdės ii lapo užmušta elektros.
norėjusi jos paleisti, bet neiš
tyti teisėjo Landis kaikurie ne
laikiusi - saitas nutrukęs. Beto
(Seka ant 6 piml.).
priimtini paragrafai.
traukinys pavilkęs jų kelis jar
Gemblerių randasi visur.
Nusistatymas unijų viršinin
dus platforma.
Pereitą naktį policijos virši
kų esąs toks, kad teisėjo pie
Gera/išradimas.. Dar tokio
DR. M. STAPULIONIS
pareiškė,
nas, jei bus priimtas, sunaikin ninkas Fitzmorris
NAPRAPATH
Gydau
be
gyduolių
ir be operacijų
tų darbininkų organizacijas. kad gcmbleriavimas esąs iš
3317 Emerald Avė.,
siplatinęs visuose miesto daly N6ri apsivesti? — buk juokTai esac neleistina.
9 iki tl ryte ir 9 iki 10 vakare
Tek:
Boulevard 9397.
se. lai esąs negeistinas apsi /
darys.
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tas priklauso nuo Jys -Revizoriai tyrinėja dokumentus reiškimas, kuriam turįs būt pa
Tel.: CanaI £?9.
Ha-ha-ha... vyrai! Jau mes
darytas galas.
Kad gavus savo dalį
Platesnė investigacija susisuradome ideališką mergaitę
Labai sunku esą
areštuoti apsivedimui !
bankrulijusio Michigan Avė.
Trust kompanijos banko. Val gemblerius, kadangi jie veikią
Ne, išžiūra, gražus feisas ne
Kamgi skystis, kad biznis blogai
stijos advokato ofiso revizoriai slaptomis — pasikavoję. Virši
investiguoja dokumentus. No ninkas sakosi žinąs, kad ant ilgam. Daugiau nereikia to pai
eina? Vartokit long-distance te
Svarba yra štai kame.
rima surasti daugiau kaltinin ram warde randasi gemblerių syti.
gengė, bet jokiu būdu jis nega Pirmiausiai, ji turi buti mote
kų banko viršininkų tarpe.
lefoną ir buk pats stimaliatorium.
ris
tikroje
to
žodžio
prasmėje;
lįs
jos
surasti.
Sako,
prisieisiu
Bankas jau randasi priėmė
aštrių
priemonių naturalė mergina; ji gali buti
jo, John W. O’Leary, rankose. pavartoti
u- graži, patraukianti, bot... tu
Geras patarnavimas ir prieina
Jam vadovaujant kili revizo gemblerių naikinimui.
ri buti inteligentiška...
riai pradėjo tvarkyti
banko
ma kaina.
Mergos, merginos! Štai rūšis
Reikalauja divorso.
reikalus ir rengtis prie pirmo
Jei kenti galvos skaudėjimą,
vyrų, kurių jus neturite vesti.
išmokėjimo depozitoriams. Nu
Jei skaitant raidės susilieja,
matoma, bus išmokama dešim
Jei Iš raidės darosi dvi,
dvylika vaikų. Tai įvyko laike
Jei turi uždegimą akių,
tas nuošimtis.
Get acųuainted vvitli the money and time saving
Kuris negali j nok lys — nėra
Jei skaitant ar siuvant akis skau
devyniolikos metų.
Seniausis
“station to statlon ” Service, explained on Page 12
da, tuomet reikalaukit akinių.
juokdarys.
of
the eurrent issuc of the Telcphone Directory
vaikas
yra
aštuoniolikos
metų,
Pranešimai iš Mexikos sako,
Kuris negodoja savo tėvų.
kad Spurgin, pabėgusia banko iauniausis — penkių mėnesių.
Kuris prisiegauja.
prezidentas, da nesąs areštuo Samuel Mayer, 3636 So. 52-os
Akinių specialistas
Kuris nėra švarus — apsisILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
gatvės, yra jų tėvas.
tas. Jo j ieškoma.
1801 So. Ashland Avė.,
k u tęs.
Kampas 18-os gatvės.
Mayer myli savo vaikus, bet
Ant trečio augšto virš Platt’o apNelaimės automobiliais.
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
ne jų motinų. Jis mano, kad
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Kuris yra visuomet susirau- Ncdeliomis
Vienas žmogus užmuštas ir jinai užaugindama tokią didelę
nuo 9 r. iki 12 pietų.
a Nereikia daugiau kankintis be miego
kiti penki sužeisti, jų tarpe dvi šeimvna atlikusi vien tik savo
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,"
moteri ir kūdikis, sudužus au motinišką užduoti. Daugiau nie
Už vis labiausiai — neveskit
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
tomobiliui prie Halsted ir 88-os ko naudingo ji nenuveikusi. Ji vaikino pataisymui jo charak
ir paguldau į lovą.”
Pamčginkito naujo.. i1—r
gatvių.
nesanti geriausi žmona savo terio.
Mėšlungis, dieglys,
John A. Dvvyger, 7535 So. vyrui.
Tai
ne
prasimanymas.
To

suiręs pilvas, perpilni
Halsted gat., šoferis, užmuštas.
Po keliu šeimynišku ginču
kius
patarimus
davė
iš
sakyk

vuduriai suteikia mažy
Su užregistruotu vnhbnienkliuSur. Vnlst.
Jo motina, brolis ir kitos trys iis pareikalavo perskirų ir tinl'uteutu
Biuro.
čiui bereikalingą nes
ypatos sužeistos. Dwyger au kainos priežiūros vaikams, Ju los Bev. Charles S. Stovcns, ku
Naujame
mėlyname
pakelyje.
magumą.
tomobilius susidūrė su kitu, motina, jis sako, esanti netiku- nigas Treaais Presbiteri jonų
tvirtos, gemalus užmušan
bažnyčios, Ashland blvd. ir čiosVisos
kmi operavo August Erbman, si ypa ta užauginti juos.
ypatybes Šiame vaisto įdėtos,
Ogden gatves. Pereita nedėldie- su priemaiša priimniai Švelnaus
7313 So. Mav'gat. Pastarasis
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji 1 Jie prašo
nį jis sakė pamokslų temėje: kvepalo.
policijos sulaikytas.
Jieško piršlio.
Ruffles yra įuoai paveikiantis
daugiaus. Aptiekoso parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri“Kaip
išsirinkti
gyvenimo pleiskanų
pašalintojas — begaliniai
Žmonės kalba, kad piršliui draugų.”
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
reikalingi tik Oetirvoj. AmertF. AD. RICHTER & CO.
ir gačni au
koj, girdi, tokie dalykai nc inasiai
ypatai.
Automobilius suvažinėjo
3rd Avenue & 35th Street,
Borough of Brooklyn, New York City.
doje. Kiekvienas vaikinas sumergaitę.
Sijonas No 1098.
Aptiekoso
randas sau merginų ir apsive
parsiduoda
Auna Hanpt, septynių metų
dęs. Bet nevisuomet taip yra.
SERGANTI VYRAI. eriausis
Ui?
™ŽBS k“skokis
’8:.
po65o. arba
u.s JHĮMt orr AKO. ...,,
gydymas,
tik medici.«
mergaite,
6311
So.
Peoria
gat

atsiuskito
lakite mažas pavyzdėlis:
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėAKOM
75c., tad
ves,
tapo
mirtinai
suvažinėta
jo,
todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.
Vakar policijos viršininkas
atsiusimo
iShriOl
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
per pafitęi
Fitzmorris apturėjo laiškų nuo automobilio. Ji žaidė prie savo SIOPSDANDRUH'
PHOMOTtŠ
'
nesmagumą,
reumatizmą, kraujo užnuodinitiesiog iŠ
namų,
ant
gatvės,
kuomet
au

mą,
inkštų,
pūsles,
urinariškumą ir'privatisvieno k a vai i e r i a irs,
.HEAl.THYSCALP
William
lubarakas
ligas,
gali
vengti
sunkaus sirgimo ir pa
užbėgo ant jos. LIJXURTANT.I1AIR
torijos.
Marks,
iš VVciser miestelio, tomobilius
ilgint .savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
: 'v;7x
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
Idaho valstijos, Laiške nelai- Fred Blas, vežėjas, areštuotas.
Butinnl
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fym i ngas vaikinas nusiskimdžia
reikalau
zišką tvirtumą.
kite
dėl nesudarimo
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
merginos ir NAPRAPATŲ KONVENCIJA. ; i
šitokio
kalbėjimas
nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
prašo viršininko
padėti jam
pakelio.
Ateinančių pelnyčių ir suba- L !
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
Žiūrėkite,
tame reikale — buti piršliu. tų Amerikos naprapatų asocia di.AD.i?icmER&co.
dymui kambariai.
kad butų
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Weiscr viršininkui sako: “Su cija laikys savo
rFVMINAI HlOC-5
konvencijų hllSHbmo
INKARO
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį
OKlyn
“
Ačiū
gydytojui
už
rask man merginų ir prisiųsk Sbermano otelyj. Dr. A. H.
NfVV.yftRk
vaisleidimą nuo Illinois Valstijos.
išgydymą”.
baženklis.
St.
kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,
jos vardų ir adresų; kitus da Brunive skaitys
35
South
Dearborn
referatų apie
III.
Imkit
elevatorį
iki
penktam
florui.
lykėlius aš ir pats mokėsiu at- naprapatų būdų gydyti bepro
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
likti.”
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
tybę, o Dr. Galioj) referups apie
MOTERYS
NAMUOSE
IR
1NSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
Kažin ar policijos viršininkui sciatica ir jo gydymą.
DRAUGIJOJ.
patinka toks džiabas?

JO

Stimulate Business!

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487

^į^DR.HERZMAIK^
16 KUBUOS
Persikeis nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 S'o. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir cbrooilkas ligas,
▼yru, moterų ir vaiki, P»f*l naQ"
jausiąs metodas X-Ray ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir J-abaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
f Dienomis: CanaI
8110 arba 857
Tfclephonah
Naktimis: Drezel
950 - Drorer 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

T. Pullman 5482

A.SHUSHO
AKUSERKA

Reikalingi akiniai,

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

John J. Smetana

A. M B I INF O

Musu Moterims

Dviejų siūlių sijonas paskutinės
mados, ypatingai jiegu pasiutas iš
balto blizgančio šilko. Priekis gluotnas pagražintas dviem kašenėm už
pakalis surauktas. Tokiam sijonui
pavyzdys No 1098 yra sukirptas nuo
26 iki 82 colių per liemenį. 26 mierai
reikia 2% jardo 40 colių pločio ma
terijos.
Norint gauti tokiam sijonui su
kirpti Ir pasiūti pavyzdį, brllon
iškirpti žermau ptdtiolą blankutę, po
Žymėti rniorą, parašyti savd vardą
pavardę Ir aiškų adresą ir, įdėjus ’
ketvertą kartu su 15 centų (paM‘<
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti irfitrm
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS
PATTERN DEPT., 1739 S. Haisle?
St., Chicago, III.
NAUJIENOS Pattera Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III
čia jdedu 15 centii ir raitau at
siųsk man pavyzdį No 1098

Micros ........ .................. per Hemui
(Vardas ir pavardė)
(Adresas)
tas ir Vaisi.)

100 gaus diplomus.
Daugiau kaip keturi šimtai
Įvairių profesijų banditų gaus
diplomus iš Cbicagos Univer
siteto ateinanti mėnesį, rugsjo
antrą dieną. Jie susideda iš:
švietimo kolegijos, 57 bakaliauso laipsnių, komercijos ir ad
ministracijos kolegijoj 19 ir
kolegijoj dailės, literatūros ir
mokslo 120. Viso 196 kolegijoj.
Tarpe baigusių mokslą Ran
dasi du iš Porto Kičo, viena
moteris iš Palestinos,
kai, vienas japonietis ir trys
ebieagiečiai. Penki iš jų gau
na M. S. laipsnį.
Numarino kūdikį.

Pereitų nedėldi(*nj motina
maudydama savo septynių die
nų beibę, Irenė Aživizų, 3221
So. Leavilt gal. numarino. Vau
duo buvo perkarstąs.

i 10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
VU.

3331 SOUTH
HALSTED ST.

Phone Yards 6894
PINIGŲ SIUNTIMAS,
PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas
—■ ■ . .........

Ofiso*valandos: Nuo 8 ryto iki
9 vakaro. Panedėliais, Scredotnis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Nedėliomis iki 2 valandai po pietų.

E H B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
praSomi pirkinių reikalais
eiti į tas fiaekrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

G

Daugybe moterų pašvenčia visą
savo gyvenimą savo namuose, kuomet
kitos bizniui arba jieško laimes
draugijoj. Kuomi nebūk esi ,namų
moteris, biznio moteris ar draugijos
moteris, žinote kaip yra sunku ‘vilk
ti’ diena iš dienos kankinimus ago
nijos, kilusias iš moteriškų negalių,
kurios išsivysto susilpnime tvirtumo.
Naturališkas atitaisymas nuo panašių
negalių yra Lydia E. Pinkliam, Vegetable Conipound, kuri-, veik per pu
sę metšimčio buvo laikomas kaipo
geriausia gyduole nuo moteriškų li
gų.

DR. A, MONTVID

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai*
25 East IVashirigton St.
Valandos: nuo. 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3362
1824 VVabansia Avė,
Valandps: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephono Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Setodom 9 v. ryto iki 12. Va
karais (> 9. Nedek pagal sutarimo.
8261 So. HalHted St., Chicago, Iii

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

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

Specialistas džiovos
Mot etišką, Vyriški Ir
Vaiki Ligi.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliotais nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Dresel 288(1
k------------------------------------------- .---------

z—1

" --- - —1 1 ■"’

Tel. Austin 737

I

DR. MARYA

DOW1ATT-—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimų po No.

5208 W. Harriaon St

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nsdll dienius.
CanaI 257
Naktinis Tel. CanaI 2118

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

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro. '
8301 So. Morgan Street,
Chicago, UI.
Tel. Pullm-an 842

DR. 1. E. MAKARAS

______ _

Lietavis Gydytojas ir Chirargas
1U96U Michigau Avė., Koaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i8|
iki 8:80 vak.

Tel. Kedzie 8902

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

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROVVSKIS
Tel. Monroe 2804

*

I

.

DR. W. F. KALISZ

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MIlAVAUKEE AVĖ.

savininkas

CHICAGO.

ir pajiegų suvedame j senus Ir naujus namus, taipgi
Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO.,Ine.
A. BARTKUS, Pres.

161!) W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, 111.

Suvedame dratus
ir sudedamo fixtu
res į G kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
mus arba telefo
nu o^ite, o mes su
I teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.
Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome vi ką namieje.
' Musų kainos prieinamo:

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

NAUJIENOS, Chicago, III

Sereda, Rugpjūčio 17, 19:21

— ...— ...........

PASARGA

(Tąsa nuo 5-to pus].)

rodo, kaip gerbiame socialistų Norintieji pasigarsint į sekamos dle, (
vvDTT
nos
Naujienas,
turi
priduot
savo
paJ
VYKŲ
organizaciją:
parado mums skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
kuo aiškiausiai kada mes at karo.
sieksime galutino tikslo taip Pardavimai savasčių, biznių, auto
rėpliodami! Stebėtis betgi rei mobilių, rakandų, kambarių jieškojiKALNIERINIŲ,
kia, kad dar tiek daug musų mai, apsivedimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
OFF PRESERIŲ
kuopoj narių yra, ir nemažiau mi.
stebėtina, kad mes nešiojame
Prie puikių vyriškų katu. Nuo
Klaidos padarytos paskelbime, turi
socialistų vardą... Juk perei būt atitaisytos j 24 vai.
latinis darbas, augšČiausis už
tas laikas tikrenybėje
mums
mokestis.
liudija, kad musų tikslas, tai
COHN — RISSMAN & CO.
— miegot. Miegodami, tiesa,
418 S. Wells St.
niekam
nenusidedame, betgi JIEŠKAU savo vyro Juozapo Ur7-as fl.
nieko ir neišmiegosime. Orga bučio arba Banzino. Apie 6 metai at
gyveno Riverton, III. Tik-ką at
nizacijoj, norint kad ji augtų gal,
keliavau iš Lietuvos su duktere Juzyir bujotų, reikia daug darbo, te,
REIKIA pavienio patyrusio
t- “tad
- “ —jei
• yra
‘ - - -gyvas, malonės atsisaukti.
Jis
vidutinio
ūgio
vyras,
tamį
* r| žinančio savo darba ir
reikia daug pasišventimo. Ap
saus veido, juodų plaukų ir juodi} :
sileidimas tiktai ir gimdo iš akių ,apie 38 metų amžiaus. Malo mokančio lietuviškai ir lenkiškai
krikimą, demoralizacijų,
nes nės atsišaukti.
kalbėt. Gera alga.
MARY URBUTIENĖ,
per laiką nariai narių nebepa Box MRS.
J. P., 2316 So. Iloyne Avė.
14,
Riverton, III.
žįsta, dingsta jų draugišku
mas, įsiskverbia ir daug kito
JIEŠKAU savo brolio Frankio Jo* AGENTŲ REIKIA LIFE
kių organizacijai nepageidau naičio,
paeina iš Šiaulių apskr., VaiINSURANCE.
gailių
kaimo.
Girdėjau,
kad
gyveno
jamų dalykų.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Limic

Toliaus taip negali imt. Mu
sų organizacijos
nariai turi
jsitėmyt tatai, kad jų pareiga
yra veikti, veikti ir veikti! Dėl
to bent nuo šio laiko, draugai
ir draugės, privalome įtempti
visas jičgis. kad atstačius orga
nizaciją, kad musų organizaci
ja turėtų didžiausio pasiseki
mo. Lankykime susirinkimus.
LSS. 1-tos kuopos mėnesinis
susirinkimas Įvyks,ateinantį nedėldienj, rugp. 21 d. Felowship House svet., 831 W. 33rd
PI. Tatai visi susirinkimai)! At
siveskite ir naujų draugų.
—J. B.

Aglinskas.

VAliln

nlnnVii

ir

Himlli .

•
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New Yorke. Atsišaukite.
Labai gera propozicija, nes kiek
STELLA HUBER
>715 Eberdeen St.,
' Chicago, 111. vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
iki $75 j savaitę. Kvalafikuotiems
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

RASTA-PAMESTA

COMMONWEALTH LIFE
INSURANCE CO.,

Kils palikote moterišką “paket-buką” su pinigais? Radau ant “porčių”
naktj iŠ subatoa į nedėlią. Atsišaukit:
L. Saulis, 1422 So. 49th Ct., Cicero,
III. .

>

Mainysiu savo 5 sėdynių Saxon 1919
automobilių; •tajerai nauji, inžinas
pertaisytas, eina kai}) naujas. Pri
verstas kuogreičiausiai parduoti ar
išmainyti ant groserio. Jei groserio
kaina bus augštesnė, tad primokėsiu
l’atelefonuokit, o pribusiu ant vietos
Boulevard 1550.

AUTOMOBILIŲ BARGENAS.
Nash, touring automobilius,
važiuota tik 500 mylių, aprupintas biflex bumperiu ,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
PARDAVIMUI saliunas
su
barais ir visai įtaisymais labai
geroj vietoj, prie pat švento
Kryžiaus bažnyčios. Pardavi
mo priežastis, važiuoju Lietu
von.
4547 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Tu
riu parduoti greitai. Parduosiu
pigiai^-už pirmą pasiūlymą.
REIKTA pardavėjų parduoti siutus,
927 W. 54th St.
431 S. Dearborn St.,
Room 911-912
Tel.: Wabash 8415.

JIESKO KAMBARIU

overkotus, rainkotus, stuba nuo stubos; patyrimas nereikalingas; norin' t i dirbti gali padaryt gerus pinigus.
Ateik greitai, nes dabar darbo lai
kas. Atdara nuo 7:30 ryto iki 7:30
vak.
AMERICANf RAINCOAT MANUFACTURING CO.,
1837 W. Chicago Avė.

REIKTA kambario vedusiai
porai, kuriu abudu dirba. No
rėtume, kad užlaikytojai flato,
pažiūrėtų trijų metų amžiaus
kudikį.

AUTOMOBILIAI

I REIKIA DARBININKŲ

Kreipkitės į Naujienas Tel.: Seeley 7474.

PARDAVIMUI saliunas geroj
vietoj, lietuviais, rusais ir len
kais apgyventoj. Biznis nuo Be
nų laikų. Pardavimo priežastį
patirsite ant vietos.
828 W. 14th St.

PARDAVIMUI

NAMAI-2EME

STOCKAI-SEROS

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė;
biznis išdirbtas per daug metų, lietu
vių ir vokiečių apgyventa, biznis cash,
tai yra pinigų darymo vieta. Atsi
šaukite greitai, nes turi būt/ parduota
j labai trumpą laiką. Naujienos No
376.

PARDAVIMUI PIGIAI
mūrinis namas su dviems
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam
padėjimu randasi
545 W. 32nd St.

Parduodu 10 Cooperative Society
of America šėrų po $35.00 arba visus
už $350.00. Savininkas namie kai
5:00 vai .vakare.
J. J. MOSGERS
3255 So Union Avė., antros lubos.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir
PARDAVIMUI mūrinis ant 3 pa
airių apgyventoj apielinkej, biznis nuo
senų laikų, Turi būti parduota grei- gyvenimų 6 šeimynų namas su saliunu. Užpakalyj didelis garadžius.
tai. Priežastis pardavimo—liga.
Pardavimo priežastis - išvažiavimas,
558 W. 87th St.
Parduosiu labai pigiai.
Atsišaukite
pas savininką
AND. SOBEY,
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė,
1338 S. Miller St.
gražioj lietuvių apgyventoj vietoj,
biznis įdirbtas per daugelį metų. Prie
DIDELIS BARGENAS
žastį pardavimo patirsite ant vietos.
Biznio Prapertės,
36 Avė ir Lake Street
šiaur-rytinis
kampas 37-os ir Lowe
Melrose Park, III.
Avė., lotas 50x125 pd., dubeltavas 2
muro namas, (ant kampo) 622
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė augštų
ir
624
W.
37th St., turi dvi krautuv
labai bizniškoj vietoj, ant kampo, vi
ir
2
flatu
po 4 kambarius, taipgi įsokių tautų tirštai apgyvnta. Biznis
eina
2
augštų
mūrinis namas (3649
didelis—cash. Bučernės fixtures di
deli, nauji ir gražus. Norinti didelį Lowe Avė.) turi 2 flatu 5 ir 6 kam
biznį turėt, atsišaukite greitai, nes barių ir maudynės. Kaina $16,000.00.
savininkas važiuoja į Lietuvą. Nau Lengvi išmokėjimai, visi išrendavoti.
jienos 377.
7 kambarių muro cottage: elektros
šviesa, ir maudynė; 4 miegruimiai,
taipgi išvieno šmoto enemeliuota siuka. Galima užimt nuo rugsėjo 11.
Kaina $3,000.00. Išmokėjimai.
FIRST NATIONAL REALTY co.
736 W. 35th St.,
RETA PROGA PASIPELNYTI Klauskite M r. Burk e.

NAMAI-ZEME

Turi būti parduota greičiausiu
laiku lietuvių kolonijoj du mūri
niai namai su $4000 vertes groserio biznium. Viename name 2
storai su pagyvenimais apačioje
ir 5 kambarių flatas viršui ir
antrame name 2 flatai 4 ir 5
kambarių. Rendos neša $90 į
menesį. Groserio biznis gerai iš
dirbtas, neša į $100 į diena. Kai
na tiktai $9800. Tai yra aukso
maina, nepraleiskit šios progos.
Pardavimo priežastį patirsit ant
vietos.
9 vai. iki 11 vai. ryto ir nuo 3 iki
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AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKŲ

gero namo, atsišaukit tuojaus pas J.
Namon,
3452 S. Halsted St.
\
2-os lubos .

VYRŲ

Birutiečių domėsiu]*..^* Labai svar
bus “Birutės” susirinkimas bus Ket
verge vak. 8 vai., rugp. 18 d., Mark
VVhite Sųuare svet. 30 ir Halsted gat.
Kiekvienas birutietis privalėtų atsi
lankyti, ir išgirsti svarbią naujieną.
“Birutės pirm. B. Digris.
West Side.—* Liet. Viešas Knygynaa’
remia
dvylika vietos
draugijų, tapo perkeltas į naują pa
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
mas nuo visiems žinomas M. Meldažio svetainės, po numeriu 2232 W.
23rd Place. Kambariai yra nemaži,
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir namo neštis,
pripildžius tam tikrą kortą.
— Knygius J. Vilkas.
L. S. S. VIII Rajtrno konferencija
įvyks nedūlioj, rugpiačio 28 d. Auš
ros svet., 3601 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją
Ir iš anksto prirengiate naudingų su
manymų musų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, Sekr.

Ar norit, kad jūsų pinigai
nueitų i Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami j mažiąus kaip ketunas savaites laiko. P.
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriau®
vedėjas.
8301 So. Hal^teort St., Chicago, III.
ROSELAND
Chutro ir Savickas
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasportai ir t. t. Real Estate. paskolas,
insurinai, ir t. t.
10715 S. Michigan Avė.
Phone: Pullman 3499.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Nuolatinis rėmėjų skait-

6205 S. Hakted, 2407 W. Madison.
1850 N. Welh St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir narnant.

Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlts.
Tai. Seeley Itrto
SARA PATEK, pirmininke. |

I

REIKIA DARBININKU

Pranešimai

ĮVAIRUS SKELBIMAI

COLLEGES

SIŪLYMAI KAMBARIU

JIESKO DARRO

Esu reikalų priverstas parduoti, už
labai žemą kainą,
visą 20 ar dalį
Co-operative Society of America Še
rų. Puiki proga norinčiam pelnyti
gerus pinigus trumpame laike.
VILIUS,
• 1844 Canalport Avė., 3-ios lubos

liaus augimas parodo, kad LIBERTY
LAND & INVESTMENT CO. ofise
DIDELI FARMŲ BARGENAI
visi reikalai yra atliekami teisingai,
120 akerų, 50 nuvalyta, budinkai, S gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
karvės, 3 telyčios. 2 arkliai, 30 vištų,
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
4 mylios iki miestui, geras kelias. 3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
$3.500. Pirmas įmokėjimas $2,0'00.
80 akerių, 25 akeriai nuvalyta, 4
ĮRENGIAME.
kambarių namas .tvartai. 5 karvės, 2
Jei turi savo latą nepaisant kurioj
arkliai, mašinerijos, javai, IV2 mylios miesto daly ar priemiesty ir turi iš
nuo miesto, $4,000; pirmas įmokėji mokėtą ir nori pasistatyt namą ant
mas $2,000.
jo. Atsakyk ant šio pagarsinimo. Bu
80 akerių, 75 akeriai nuvalyta, 15 davojame bungalows, namus, 2 flatų
karvių, 3 arkliai, 10 kambarių na apartmento namus. Mažas įmokėmas ,soda,s mašienrijos, javai. $11,- jm-as, likusi suma mėnesiais. Naujie
000. Pirmas įmokėjimas $5,000. Far nos 368.
ma 2 šeimynoms.
J. F. RADŽIUS,
668 W. 18th St.,
VALENTINE DRESMAKING
Atsišaukit tuojaus nuo

PARDAVIMUI saliunas geroj 6 vai. vakaro pas
LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš
2 pag .namas: 5 ir 5kambarių, elek
E.
W.
BAKSZEVICZ,
tros
Šviesa; kaina $3,000. jmokėt
LIETUVOS NAUJIENŲ
PARDAVĖJŲ reikalaujame ant re- vietoj, lietuvių ir kitų tautų ap
$500,
ir po $30 į mėnesį.
tail darbo. Apsukriam, gerai apmo gyventa. Pardavimo priežastį
3301 So. Halsted Str.,
OFISE:
Ršeimynų
namas .cemento pama
kama. Turi kalbėt angliškai. Atsišau
Tel.: Boulevard 6775.
tas, visi įrengimai ir apmokėti. Kai
patirsite
ant
vietos.
kite,
rezidencija
KAM BARIS ANT RENDOS vaiki
na $2,750. Jmokėt $500 ir $50 į mė
3830 S. Artesian Avė.
724 W. 31st St. ir
nui ar merginai: garu šildomas, elek
Atsiimkite laiškus
nesi. Rendos neša $75 į mėnesį.
tros šviesa, maudynė, telefonas.
Turime puikiose vietose lotų ir prie
Emerald
Avė.
LAURINAITIS,
geros transportacijos. Parduodam pi
Antanauskas Ant. 3.
3252 S. Halsted St.,
giai ,tik po $195 ir augščiau.
3 lubos priekis.
------- r——
Jei turi $100 ar daugiau, pastatysi
Antanavičia Ant.
me
3 ar 4 kambarių namelį su ma
Wisconsine
PARDAVIMUI paint krautu
Babris Juozapas, 2,
žais
išmokesčiais ant mėnesio. Platės
Pardavimui arba į mainų ant namo nes informacijas
ve, geras biznis, geram žmogui, arba
aplaikysite, atsišauk
Bawdziaw Kaz.,
RAKANDŲ BARG'KNAS.
lotų
120
akrų
žemės
farma
su
Puikiausia proga jaunai porai; 5 lietuvių apielinkSj.
triobomis, gyvuliais, mašinomis ir ja-, darni pas Wm. Murdock & Co., 4400
Beišis Pranas,
kambarių vėliausios mados rakandai
vais. 100 akrų dirbamos žemes, li S. Kedzie Avė., Pie-vak. kampas Ar
JIEŠKAU darbo j bučemę;; esu pa- turi būt parduoti už bile sąžiningą
4632 Wentworth Avė.
Bieliūnas J.
kusi kietmedžių miškas ir ganykla. cher Avė.
tyięs ant to darbo per 5 metus; kai- į pasiulvmą. Vėliausia irj n puikiausia
Žemė yra juodžemis prie molio. Vi
Brenčius Antanas,
1 bu 4 kalbas ,eaus nevedęs. Kam tok-' seklyčiai
..................
setas, valgomajam kamba
PARDAVIMUI
groserne
lie

sos triobos yra naujos ir pabudavoDIDELIS BARGENAS
sai darbininkas reikalingas, atsišau riu setas, miegruimio setas, kaurai,
Budris Jonas,
tos
ant
mūrinių
pamatų;
7
kambarių
kite šiuo adresu:
tuvių
apgyventoj
vietoj.
Biznis
pastatoma ant grindų lempa davenSaliunas ir Namas.
stuba su dideliu beizmentu; dvi dide
Būdvietis G. Mrs.
port, langams uždangalai etc. Viskas nuo seno išdirbtas. Atsišaukite: lės bamės ir kitj budinkai; 7 karvės,
Puikus mūrinis ant kampo na
106 W. 5th St.,
St. Charles, III. nauja; parduosime ant syk, arba at
Darban skas Ton y,
3
veršiai,
.1
bulius,
4
arkliai,
kiaulės
Tel.: St. Charles 214 M.
Chicago. ir vištos; 2 vežimai, 2 bogės, maši mas, su saliunu ir pagyvenimu,
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis 3244 So. Morgan St.
Doba J. ,
pianas su šėpute ir roliais ir didelis,
nos javams piauti, žolei piauti, mėšlui garu apšildomas, ir didelis mū
Dubinski St.
J IEŠKĄ U darbo į bučernę; esu pa į dubeltava springsa phonographas su
PARDUODU karčiamą ir, fix- vežti ir kratyti, plūgai, kultivatoriai,
tyręs tą darbą, per 9 metus, kalbu 3 rekordais ir daimanto adata. Viskas
Dundulis A. 2,
akėčios ir kitos mašinos reikalingos rinis garadžius 3 karam, ant
kalbas ,esu nevedęs, kam toksai dar gvarantuota. Nepraleisk šio barge- tures geroj vietoj, apgyventa vi žemės apdirbinv»i, labai mažai varto Bridgeporto. Parduoda už pusę
Gaižutis Kar.
bininkas reikalingas ,atsišaukit šiuo no.
sokių tautų, biznis gerai išdirb tos ,kaip naujos. Farma randasi prie
kainos, savininkas išvažiuoja į
antrašu:
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
Grėbliunas Vincas
ta; pagyvenimui 4 kambariai. pat didelio vieškelio, 4 mylios nuo di
P. w.
delio miesto, 2 blokai nuo mokyklos Lietuvą—nepraleiskite šios pro
Gricius Jonas,
121 W. Main St.,
St., Charles, III.
Priežastis pardavimo — noriu ir bažnyčios ,per farmą teka sriauni
Tel.: St. Charles 432
Gvildis Jurgis,
upė, netolimais susiliejanti su Wis- gos.
PARDAVIMUI 2 grojikilai greitu laikų važiuoti Lietuvon. consin upe, kurioj yra galybės viso FIRST NATIONAL REALTY
Jacaitis Zen. A. ,
353 Kensington Avė.
kių žuvų. Pardavimo priežastis yra
pianai ir 3 upright pianai. Par
CO.,
Jakštis Ignas J.,
didelė — vyras mirė, o sūnūs tapo
duodame už bargeną už storage
736 Wa 35 St.
PARDAVIMUI bučernė ir gro užmuštas Francijoj. Turi būti par
Jasmantas Klein.
lėšas — yra suoleliai ir roliai. šerne lietuvių ir kitokių tautų duota į trumpą laiką. Tai yra didžiau —:------------------------------------- - ------- u
Kunsevičius Tam.
sia bargenas ką buvo pasiūlytas keliuo
MOTERŲ
TIKRAS BARGENAS. $6,700 nu
Galima matyt pas
se metuose. Nepraleiskit šios pro pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam
apgyventoj
apielinkej;
biznis
įKundrotas Juozas,
RAPP’S MOVING CO.
gos, nes retai tokia proga pasitaiko. barių. Elektros šviesa, maudynė, aukš
dirbtas per daug metų. Turi bū Atsišaukite
Kutkievičius Bruno
tuojaus pas M. Rozenskį, tas cementuotas basementas ir pasto
5130 S. Ashland Avė.
8301
So.
Halsted
Str.,
Chicago, III. gė. Namas randasi gražioj vietoj
ti
parduota
greitai
—
savinin

Kukis G.
Tel.:
Boulevard
6775.
Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus,
latvis K.,
PARDAVIMUI 5 kambarių kas išvažiuoja (Lietuvon.
nes pardavimo priežastis yra labai
BUTTONHOLES MA KERS
4104 So. Campbell Avė.
NEGIRDĖTA PROGA.
Laureckis Sim.,
svarbi.
rakandai.
Pardavimo
priežastis,
FINISHERS,
įmokėdamas $300 gausit 4 pagy
SZEMET & LUCAS,
Mackevičius P.,
važiuoju
Lietuvon.
venimų
su gerais įtaisymais namą.
4217 Archei’ Avė.
Pire puikių vyriškų siutų. Nuo
Paimsiu už pirmą įmokėjimą lotus,
Markus Peter 2,
J.
JUZĖNAS,
latinis darbas, augščiausia alga.
Šerus, arba mainysiu ant bučernes,
PARDAVIMUI
Masonis Ant.
939 W. 34th St.
grosernes, saliuno arba automobilio.
C. P. SUROMSKI & CO.
COHN
—
RISSMAN
&
CO,.
2-os lubos, užpakalis.
Mickus Petras,
RESTAURANTAS.
PARDAVIMUI 6 kambarių
3346
S.
Halsted
St.
418 S. Wells St.,
Nokša Vincas,
medinis namas eonerete funda
.3212 S. Halsted St.
7th
fl.
Palabinskas Juozapas,
mentus, cemento skiepas, nau
PARDAVIMUI
MURO
STUBA.
Pašakarnis Stanley, •
jas garadžius užpakalyj. Namas
—>--------------------------------------- ------------------------ —į
$500 įmokėti, ir likusius po $50 į mė
REIKALINGA
moteris
arba
mergi

PARDAVIMUI paint & Hard- nesį. 2 flatų, 5 ir 5 kambarių, elektros praktiškai naujas; turi būt par
Puckauskas Vincas
na prie namų darbo pas našlį—ypatų AUTOMOBILIŲ BARGENAI
bargenas greitame pardavime. duota greitai. Savininkas eina
Rudgalvis F.
nedaug ir nemaži. Su mokesčiu sutik
Reo — Studeibaker — Max- ware krautuve. Parduosiu pi šviesa;
Atdara
2-os lubos 4 iki 7 kas dieną.
sime arba vedusiai porai: duosiu
giai,
pardavimo
priežastis
<
—
Schultz Chas.,
ant ūkės.
3722 S. Union Avė.
kambarį ir primokėsiu. Malonėkite \vell ir Overland' touring karai
825 E. 87th St. Savininkas.
Shevokas Chas.,
atsišaukti vakarais, pusė po penkių, $100.00. Cash, likusius ant 12 namų perini. Atsišaukite laiš
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 5 ir
ypatiškai ,arba per telefoną: Vani BuShinski Chas.,
menesių išmokėjimo, nupirksi ku į Naujienas <363.
ren 2196
6 kamb. muro namas, viskas naujau
40 akerių ūkė, puSudovich Teopil.
bile kurį iš visų. Pirmos klesos
sios mados; cemento skiepas, elektra, šė PARDAVIMUI
JONAS GEDVILE,
mylios
nuo
miestuko,
arti mokyk
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
maudynes, garu šildomas, ga la, upelukas bėga per lauką; 5 nau
730 N. St., Louis Avė.
Wingis Louis
mechaniškam padėjime, gva- toj, biznis išdirbtas per daugelį me gasas,
radžius 2 automobiliams; lotas 36]6xArti Chicago Avė.
Žilis Joe.
ti} ,arti Šv. Jurgio bažnyčios; 5 kam 126. 3 mėnesiai statytas. Randasi ji budinkai, 5 kambarių stuba, gyvu
rantuoti.
bariai užpakaly pagyvenimui. Parda puikiausioj Chicago vietoj, 63rd ir liai ir apsėti laukai; 2 arkliai, 10 gal
AJAX AUTO CO.
vimo priežastis — partnerių nesuti klioštorius. $4,000 įmokėt, likusius Vijų, 2 kiaulės ir 80 vištų. Už viską
832 E. 43rd St.
kimas. Atsišaukite:
ant išmokesčio, o kas turi mažesnį $3,700, tik už vieną farmą $2,500. Pir
kit dabar, nes galite matyt, kas au
3201
S.
Aubum
Avė.
namuką, mainysiu ant jo. Norinti ga.
Tel. Oakland 2791.
Kreipkitės
Tel.: Yards 944.

RAKANDAI

Stock-šėrai.

PARDAVIMUI automobilius, Chan
dler, 7 sėdynių, 1919, kaina $6,50.00
ir limosinas Cunningham- 1916, kaina
$800.00. Abu yra pirmos klesos pa
dėjime. Turi būt parduoti į labai
trumpą laiką — savininkas išvažiuo
ja Lietuvon. Galima matyt visuo
met.
3222 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2186 .

GERA PROGAR.
Štai gera proga keliems su $50.00
ant 8 mėnesių Special Investinent;
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas
mėnuo arba savo pinigą galima išsi
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl
savęs.
Reikalaujame keleto gerų vyrų re
prezentuoti mus; geras atlyginimas
PARDAVIMUI E. H. Nelson 1920,
geriems vyrams. Savo visą arba liuo5
pasažierių automobilius. 3 extra
su laiku .
tajerai ir kiti reikalingi daiktai. PaGARY BROKERAGE CO.
siskubinkit, nes gera pYoga pigiai
1538-127 N. Dearborn St. Chicago. pirkti. Pardavimo priežastis — be
darbė; nemokantį važiuot išmokysiu.
P—SKIS,
4533
So.
Wood St.,
REIKIA agentų. Patyrimas
1-as augštas — užpakalis.

nereikalingas, jokio mokslo ne
PARDAVIMUI
Handerson
reikia. Mokame savaitinę algą
motorcycle
kaip
ir komišin. Lengvai uždirbsite (--------------, naujas,
„ . .parduo$10,000.00 į metus. Kreipkitės siu su sidekariu arba vieną, arį Naujienų ofisą 370, prisius- ba mainysiu ant automobiliaus.
darni savo antrašą, ir kur ga-'
JOHN VAIŠVILAS,
Įima bus pasimatyti.
4413 S. Talman Avė.

A. P.

Irons, Mich.
PARDAVIMUI PAVEIKSLŲ
GALERIJA.
L..................... .................. ........... ........... ...............
JLabai
iclUcli puikioj
puiluUJ vietoj,
VIUVUJ, pačiam viduryj
viuuijj .
_________
PARDAVIMUI
naujas
mūrinis
na
miesto. Biznis išdirbtas per daugelį j
PARDAVIMUI 2 augštų po 5
krautuvė ir flatas, prie 45-os ir
metų. Vestuvių atsibuna gana daugumas,
daug,1
lietuvių kolonija tūkstančiai su vir- So. Western Avė. Gera vieta saliu- kmbarius namas. Elektra, gačum. Biznio vieta žemai su Storu iš nui arba ir kitam, bizniui. Didelis bar sas, maudynes, skiepas — žo
fronto. Savininkas išvažiuoja į Lie- genas. Tik $4,000.00 — cash, badžiu viskas pirmos klesos.
tuvą. Sužinojimu reikale, kreipki lansą mėnesiais.
F. MATOUSEK & CO
tės per laišką ar ypatiškai.
4438 S. Sawyer Avė.
2255 W. 47th St.
JONAS ANDRIUŠIS,
184 E. Main St.,
Amsterdam, N. Y
PARDAVIMUI FARMOS.
Vištų farma netoli Lemont, arti
PARDAVIMUI — 4628 Wentworth
cementinio kelio ir gatvekariu lini Avė. Krąutuvė ir flatas, gerame pa
PARDAVIMUI saliunas viso jos.
Taipgi 70 akerių pienininkystės dėjime; kietmedžio grindys ir elek
kių tautų apgyventoj vietoj.
farma apie 216 mylios nuo Chicagos tros šviesa. Kaina $4,000.00 .
ir Joliet gatvekariu ir cementinio ke
DRAPER & KRAMER
5839 S. Halsted St.
lio. $180 už akeri.
6707 Stony Island Avė.
E. H. WINDURLICH,
307 Glenwood Avė.
Joliet. III.
PARDAVIMUI kriaučių šapa prosiPARDAVIMUI 2 flatų 4 ir 5
TIKRAS BARGENAS.
nimo ir valymo geriausioj lietuvių ko
2 augštų, 4 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarių medinis namas, arti
Jonijoj. Biznis išdirbtas per daugelį
metų. Priežastis pardavimo— savi šviesius kambarius mūrinis namas ant
ninkas važiuoja j Lietuvą. Kreipkitės Bridgeporto.
Parduosiu už pirmą 49-os ir Union. $2,750.00. Pusę
A. AMBROZEVIČIA,
| teisingą pasiūlymą. Kreipkitės pas sa- cash.
1443 N. Paulina St.
vininką
f ei.: Stewart 7550
Tel.: Armitage 1710.
1781 S. Union Avė.
•
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Box 3,

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

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

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
8) Aritmetikos.
4) Algebros,
‘ ’
Geometrijos Ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianu pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, HL

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško*
kalbų, aritmetikos, knygvodystia, ste
nografijos, typewriting, pirklvbos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geogradtijoą, politikinės
ekonomijos, pilietystis, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

DIDŽIAUSIA
* Mokykla Chicagoj

-

Desirning, kirpimu, fitavnuo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose aepartamentuoise pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališlcai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinant į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, he darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake StrM ant 4 lubų.

