I

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,'Chicago, Illinois
Pirmas Lietuvių Dle nra štiš Amerikoje

THE LITHUANIAN DAILY N
<.!»■» Mutter Marei) t, •

VOL. VIII.

Kaina 3c
.

True translation filed with the post- master at Chicago, III., Aug. 19, 1921
master at Chicago, III, Aug 12, 1921

ai <f>r

kom

ottk»

,i tit.

un <fc» Acl of Marcto t. 1B7B.

Chicago, Ill.,Pėtnyčia, Rugpiutis (Augu st) 19 d. 1921
1
■
..........
!■ ■■ mr
—— — «

KU KLUX KLAN “KARŽYGIAI

No 193

Apkaltino (luonkepiy uni
jos viršininkus.

2________________________________________
...

tT-it-1-

........................... -•

SM » »-v». M*#*'

Kas Dedasi Lietuvoj
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Brooklyn, N. Y.; 18) O. LaUČiškiis — Brooklyn, N. Y.; 19)
A. Vasiliauskis — Shenandoah,
Pa.; 20) A. Drabnis — Passaic,
N. J.; 21) J. Žiemius — Lorain,
Ohio; 22) J. Kačergis — Hoboken, N. Y.; 23) K. Lubinas—
Los Angeles, Cal.; 24) R. Šiu
žėsiu tė
Canton, III.; 25) M.
J. Vokietaitis — Ne\v Haven,
Conn.; 26) S. Bulota — Creek,
Pa.; 27) J. P. G rite — Portland, Ore.; 28) A. Nausiediene
— Chicago, UI.; 29) Adolfas
laikas — Chicago, III.
Pastaba: Atsišaukime palik
ta Vydūno rašyba.

1921 m. birželio 24, 25 ir 26
Teatras
d. d. Joniškio ir gretimose para
pijose, kaip antai Kriukų ir Pa
Atsišaukimas j Amerikos
švitinio, liks “istorinėmis” die
lietuvius.
nomis.
Sodiečiai skaidydami
laikraščius rasdavo tokias žinias,
Musų gyvenimas žymiai ga
kad Kaunan atvažiuoja francuzų, tai anglų misijos. Galop gau vėja. Ir todėl reikalauja, kad
na jie žinių, jog Joniškin atva jam butų priemonių šitai jo
žiuojanti kaži kokia “misija”. Ir eigai stiprinti. Iš ]>at senovės ži
bažnyčiose užsakė, kad tokių ir noma, kad tam Teatras labai
tokių dienų atvažiuos misionie svarbus. Jis kaip tik rodo žmo
Gudu protestas.
gaus
veikimo
reikšmę
ir
grožę
riai. Na ir atvažiavo ir prasidė
jo “misijos”! Sakydavo pamok surištuose su visu gyvenimu ir
[Baltgudžiu Spaudos Biuro,
slus bent po 3 per parų. Jei jie tuo žadina žmonose augštesnį,
Kaune]
kilnesnį
veiklumų.
butų skelbę bažnyčioje Dievo
Tyli yra Žemaitių šalis. To I Gautomis žiniomis, Gardino
žodį ar mokinę Kristaus mokslo,
I krašto gudų tautinės ir profe
dėl
pirm
viso
čia
reikia
židinio,
tai nebūtų kas rašyti, nes baž
sinės sąjungos išnešė tokį pro
nyčia pastatyta Dievui garbin kuriame galėtume sukurti toli testų prieš įkurtų Lenkų valdo
ti. Minimieji “milicionieriai”, švietiantios ugnies.
mojoj Gudijos srityj “Aukš
Yra
čia
berods
visokių
įs

taip žmonės juos pavadino, Endčiausių Tarybų”:
taigų
gyvenimui
kelti.
Bet
ne

ziulis ir Matulaitis savo pamok
“Mes, žemiau pasirašę, Gudų
akstinų
slus įvairino piktžodžiavimais. turime dar -perdaug
tautinių ir profesinių organiza
tam,
kad
spartinu
žengtume
Vienas tų pamokslininkų padacijų Gardino krašto atstovai,
kilantiu
gyvybes
taku.
rė išvadą, kad į dabartines “be
sužinoję apie uzurpacinį žygį
Todėl
tikrai
drąsiam
žings

dieviškas” mokyklas neverta
kokios ten “Gudų Aukščiausios
niui
pasiryžo
tie
žmonės,
kurie
leisti vaikų, žmonės sujudo, ir
Tarybos”, šiuo protestuojame
keta
Žemai
t
ių
viduryje,
būtent
kitam gudresniam pamokslinin
musų krašto gudų gyventojų
Telšiuose,
statyti
Teatrų
ir
ru

kui jau teko aiškinti, kad buvo. . a.
vardu prieš daromus prieš mus
si a meno šaka.
išsiryki
J
P
int,es
prievartos žingsnius.
nesuprasti pasakyti
Uždavinys
lal>ai
didis.
O
jė

mai. Kai kurie pamokslai buvo
Mes, Gardino krašto gudų
paversti tikrais mitingais. Vie gos, ypatingai matūrinės, jam esančių ir lenkų uždarytų or
nų kartų pamokslininkas kuo spręsti, toli neužtenka. Todėl ganizacijų vardu pareiškiame
smulkiausiai aiškino apie Steig. Telšiškiai kreipiasi į brolius visam pasauliui, kad Gardino
Seimų ir nupasakojo, kad vadas lietuvius Amerikoje ir prašo, krašto gyventojai gudai neži
visų socialistų ir Valstiečių Są kad paremtų juos jų pasisten nom jokios “Aukščiausios Ta
jungos ketina tikyba išnaikinti gime.
rybos” ir musų vardu jai kal
Daugiau
negu
seniau
mes
ir bažnyčias sugriauti. Toliau
bėti neigaliojom.
dabar
galime,
o
todėl
ir
turi

patvirtino, atsiliepkite, kad jei
Gardino krašto gyventojai
jis netiesų sakus, žinoma, baž me draugiškai ir bendrai rūpin gudai laiko savo vienintelę, tik
nyčioje tyla.
Pamokslininkas ti ės, kai žmoniškųjų gyvyitę rą ir teisėtų valdžių tik Gudų
džiaugias radęs budo, “teisybė”' paaugsimus, reiškia, kaip au Liaudies Respublikos valdžių,
išrodyti. Toliau keikė, kiek tik ginus žmogaus asmenybės kul kuriai ir pavedant savo likimų.
išgalėjo, mokytojų profesinę Są tūrą. O kur nėra užtenkamai
Įteikdami šį protestų pa reiš
tam
galių,
tad
visi
turėtų
telkjungų. Jis taip prigąsdino tė
kiam visam pasauliui, kad Gar
ties
svarbiajam
darbui.
vus, kad tie kitais metais mano
dino krašto gudai gyventojai
Taip
tai
ir
raginami
Ameri

neleisti į mokyklas vaikų. “Pa
turi tikrų viltį, jog visos tau
mokslininkai” atvyko Joniškin kos lietuviai šelpti minimų tos, kurios laisvę myli, neleis
po rinkimų į savivaldybę, tai jie planą, kad nepųilgo {galėtume uzurpuoti musų teisių žmonių
Telšiug^jįjjtjįĮj. ĮaiaujMua
specialinį pamokslų pasakė vals
pasivadino “Aukš
tarnautų augštinusiems kultū .grnprt;
čiaus ir miesto Tarybai.
čiausioji Taryba”, ir padės mu
ros reikalavimams.
sų teisėtai Gudų Liaudies Re
Vidunas.
spublikos valdžiai, su pil. LasVEVIRžfiNAI.
Aukų priima: 1) S. E. Vitai- tauskiu priešaky, pasiekti mu
tis, T“ėvynės” red. New Yorke; sų atvadavimo idealų.
Klebonams žemė nereikalinga
Gardinas, 1921 m. birželio 10
2) K. Jurgeli imas — So. Bos
ir tam išrodyti duoda gerų pa tone; 3) J. Ivanauskas — Phi- d. Gardino krašto atstovai: pa
vyzdį Veviržėnų klebono pasiel- ladelphia; 4) S. Valančius — sirašė pirmininkas, sekretorius.
‘gimas su palivarku, kuris pri Chicagoje; 5) V. Plaušinis —
A n t s p a u d a i : Gudų Jau
klauso vietos parapijai. Klebo Hartforde, Conn.; 6) Živatkaus- nuomenės Draugijos Gardine
nams beukininkaujant nuplyšo kas —- Scranton, Pa.; 7) Pr. antspausdas, pas. vedėjas.
stogai palivarko trobesių. Van Bajoras — Brooklyn, N. Y.;
Gudų Mokyklų ir Prieglau
duo pradėjo gadinti molines sie 8) P. Šukys — CIeveland, Ohio; dų Taryba Gardine, pas. pirmin.
nas. Klebonas ragino taisyti 9) Pranė Kemežiute — Van- ir sekretoris.
stogus parapijoms dar prieš ka dergrift, Pa.; 10) Vyt. Sirvydas,
Gardino Krašto Koperatyvų
rų, bet jiems nepritariant netai Brooklyn, N. Y.; 11) V. Lazdy Sąjunga, pas. pirmin. ir sekre
sytos trobos išstovėjo lig šiol. nas — Newark; 12) A. S. Tre toris.
Maistų Koporatyvas, pas. pir
Klebonas Rusteika dabar Jau čiokas —Newark, N. J.; 13) J.
nevaldo, bet išnuomojo Petri- V, Baltrukonis — Keamy, N. min. ir sekretoris.
Gudų Skautų Sąjunga, pas.
kauskui. Kunigui butų gera val Y.; 14) J. Mikalauskas — New
dyti palivarkas, jeigu parapijo- Britam, Conn.; 15) I)r. J. B. Skautų Tarybos pirmininkas.
nys taisytų trobas, o klebonas Bronušas — Baltimore, Md.;
imtųsi naudų. , x (“L. U.”)
16)
J. Sekys — Laxvrence, SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”
Mass.; 17) J. Ambraziejus —
PASVALYS.

PUIKUS PIKNIKAS!

Pil. Karpuškos pastangomis
įrengtas Pasvaly “Vasarinis So
GVARDIJOS D. L. K. VYTAUTO NO 1
das” su veranda. Sode bus ga
Tovvn of Lake
lima rengti vekarėliai su vaidi
Nedėlioj Rugp. (August) 21 d., 1921
nimais ir įvairus pasilinksmini
mai.
A. Blintsrupio darže, Leafy Grove Willow Springs
Nuo 15 d. birželio pradėjo
Įžanga 85c ypatai
vaikštinėti traukinėlis tarp Pas Pradžia 9-tą vai. ryte
valio ir Biržų. Dabar galima
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaites! Kkviečiame atsilankyti j musų pik
traukiniu iš Kauno per Šiau niką ir laiką linksmai praleisti prie puikios muzikos ir pasimatyti su savo
lius ir Pasvalį lig Biržų priva draugais ir pažįstamais.
Muzika bus Jazz Band
Kviečia KOMITETAS
žiuoti.
Biržiečiai dar vis rūpinasi pa
daryti Biržus apskrities miestu.
Jau atrodo, kad tai padaryti
jiems nepavyks, nes didžiuma
apskrities gyventojų stovi už
Pasvalį.
T 7
Pasvalyj lankėsi ministeriai.
PRADEDANT PANEDĖLY, RUGPJ. 15, 1921
Jie čia sake prakalbas, aplankė
įstaigas ir kalbėjos su žmonė
bus atdaras kas vakarą—
mis. Paliko gero įspūdžio vie
tos žmonėse.
ir Nedėliomis po pietų—
Pasvalio valsčiaus tarybon
išrinkta rimtų piliečių ir reikia
VninAA Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c
tikėtis iš jų naudingo darbo.
RaillOu! Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c
Pasvalio valsč. Taryba susidės
iš ūkininkų, mažažemių, beže
mių, vieno kunigo, kelių inPuikus Vaudeviliai ir Krutamieji paveikslai.

Mildos Teatras

teligentų ir trijų žydų.

(“L. U.”)

J

Pėtnycia, Rugp. 19 d., 1921
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tas, bet tik krikščaoniško>-de- eSISBKHBBKRIBnBHBBHIIBB
inokratiškos valdžios šnipas ap
skundė, tuoj ir kankina. Tai 5 DATRIJOTIZMAS ■
J 1 Pačėdumas turi būt ■
toks pas mus būvis.—

Ką žmones rašo.
(Iš laiškų iš Lietuvos)

pasargos žodis
I0WA STATE
DR. M. STAPULI0NI8
SAVINGS
BANK
Albinui Grudinskui, Cbicagoj, Gydau be gyduolių ir be operacijų B
*
3347 ’Emerald Avė.
rašo jo giminaitis:
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare ■ Kapitalas ir Perviršis—
Boulevard 9397
$120,000.00.
“Važiuot į Lietuvą nepatariu, 731 W.Tol.:
18-ta gat.
2 4ki 8 vak.
nes kurie atvažiuoja, gailisi, la
Tel.: Canal 279
b S. E. Cor. Fourth and
biausiai dėl dabartinės musų
Jackson Sts.
valdžios. Gal ir Amerikoj gir
SIOUX CITY, IA.

dit, kaip jie elgiasi... Gaudo ir
į kalėjimus kiša nekaltus žmo
nes, kad net kalėjimai braška,
ir dargi kankina visokiais žiau
riais budais. Kaltas ar nelęal-

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

koliai kainos žemos

OSTMARKĖMS
me greitą persiuntimą.
Ateikite prie langelio No 27 ir pasi

naudokite musų patarnavimu.
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Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

SJ.Petrauskas

v mil wauk ė and north

L

b

ską, Rockford Rcal Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

į kiekvieną Lietuvos dalį ir užtikrina

■ ■■ -

■

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau

PRIIMAM MONEY ORDERIUS

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

•

F«bionas ir Mkkiewicz
vedėjai

Buvų A. Petratis Ir S. L. Fabion<Mi

Siuntimas pinigų, laivu*
kurtės, pašportai ir tt.
NOTARIJUiAS
Reai Etrtate, Paskoloa,
Insurinal Ir tt.
809 W. 35th St, Kamp. Halatml M.
Tol.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
.
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. .
Ned.1 iki 8 po pietą.

G

Siųskit pinigus,

iby

5

European American Bureau

į. ......

809 So. Main Str.

Visų žmonių Bankas.

Rockford, III

V. W, RUTKAUSKAS
Advokatas

i* So. La Šalie St. Roon 114
Tel. Central 6890
Vak. t 812 W. 83rd St„ Ckicago
Tel. Yarda 4681.

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

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Ilector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
Tcl. Haymarket 3669

JOSEPH 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.
*

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
*Cit neverki mano
mažulėli — neraudok,
aš tau duosiu
BAMBINO
ėiučia-liulia.’*

Greičiau begki į aptieką ir
nupirki 50c. bonką

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio yirdurių die
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins
Užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiais Į”
Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite
GOc. pašto markėmis tiesiog į
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn,

*

NelSv York City,

Visuomenei Svarbu!
Visi reikalaukit “Vanago” N. 12, kuriame rasite
iš korto dokumentus, aiškiai parodančius, kur J. S.
Vasiliauskas padėjo Susvienijimo L. R. K: 40,000.00
dolerių:
O kituose u Vanago” N N. rasite dar žingeidesnių
dalykų!—
“Vanago“ kaina $2.00 metams, 1 dol. pusei metų
ir 15c vienas N. Reikia užsimokėti iš kalno. Gausi
“Vanagą” po du kartu į mėnesį. Rašyk:
“Vanagas” R. D. 24, Box 109, So. Akron, Ohio:
..................-

1

y . .......

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

T .

•

... .i...—.m.

I • •

I

'I - l » - -1

................. ............... ...»

-l

-

“

..'i

■

-

'

'

'

-

"»

'' '

.

SOCIALDEMOKRATAS

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
IT.,

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
mintos Lietuvon, money orderiais ar draf
tais tegul kreipiasi pas

iš čia pinrga! yra pa
siunčiami Lietuvon gre
čiausiu budu ir’už pini
erų siuntimą pilnai atsa
koma.
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas*

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.
IIIIIIIIIIIIIIM

A

Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nūo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1729 South Halsted Street,

Chicasro, II!.

PAVYDAS
Nauja, puiki, penkių veiksmų
drama.
Parašė M. Arcibašev;
Verte P. K-as.

Veikiantieji Asmenys: .
Petras Izmailovas,
Elena, jo žmona,
Andrius Bagdanovas,
Vanda,

Juozas Kaminskis, jos vyras,
Kunigaikštis Darbeljani,
Jonas, studentas,
Šone, ginina^istė,
Ivanovas, poručikas,
Kovalenko, karinis gydytojas,
Mikas, tarnas,
Gruzinai muzikaųkd\
110 puslapių, v Kaina 50c.

Naujieny Knygynas,
1739 So. Halsted St.,
Chicagfo, III.

ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pi
Namų Tel.: Hyd» Park 8895

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
būdavotejas.
B ūda volams ir taisome.

1101 W. 47thSU

Chicago.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją
. .
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siųloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
paąibudavojimo sau namo.

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

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

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

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

139 N. Clark St.

Pėtnyčia, Rugp. 19 d., 1921
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bėjo? Red.). Į prakalbas žmo
nių susirinko nedaug.
—Naujienų Skaitytojas.

KELIAS Į SOCIALIZMjĮ.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Parašė Dr. O. Bauer

3101 S. Halsted St., kampas 31os gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 3654.

iba..

UŽMUŠ® LIETUVĮ.

KENOSHA, WIS.
Musų darbuotė ir
komunistai.

Kaip patarlė sako — genys
margas, o svietas da marges*
nis. Pas mus, Kenosboj. to
margumyno irgi netrūksta.
Piknikai čia labai Triadoj.
Kiekvieną subatą ir nedėldienį
jų įvyksta bent po kelis — ka
talikų, tautininkų ir Trečiojo
Internacionalo. Rot įdomiausia
tai tas, kad visi piknikai lai
koma vienoj vietoj. Žinoma,
atskirais būriais, po kokias de
šimtis pėdų atstumo viens nuo
kito. Seniau būdavo visi links
minasi kartu — trypia, šoka
ant žolyno. Bet komunistai, ku
rie dengiasi JL.

nepasiseks greita laiku sukelti
“revoliucijų”, tiri jiems vėl pri
sieis grįžti prie! vyčių ir šven
tos bažnytėles. Jie eis ten, iš
kur atkeliavę.
— Atšalęs Komunistas.

AKRON, OHIO.
Vietos lietuviuose ka tilikuo.se
didelis nepasitenkinimas. Ma
kai kurie asmenįs įteikė kle
rikalų vadams, antri meti ka
riauja prieš vietos klebonų,
kun. Janušą, kam jis viešai
skelbia blogus jų darbus. O
čia dabar vėl imta įtarti J. Va
siliauskų, Lietuvių Amerikos
Pramonės Bendrovės pirminin
kų, kad jisai savo tai bendrovei
paskolinęs iš Susivienijimo Lie-

I). I,. D. vardu ( tuvių Rymo-Katatikų Amerikoj

Baigusi Aku
šerijos kolegi

Versta iš Vokiečių kalbos

Divernon, III. — Naktį iš rug
pjūčio 13 į 14 d. čia tapo už
muštas ant gelžkelio lietuvis
Kazimeiras Butkus, kilęs iš Papušnio kaimo, Tauragės apskr.
Buvo vedęs, bet žmona yra
Lietuvoj; čia Amerikoj, sako,
turįs brolį Antaną. Jis priklau
sė šioms orgnizacijoms: Mainerių Lokalu! l iti, Divernone;
Simų Lietuvių Didvyrių (?)
Draugystei, Spring Valley, III.;
ir Loyal Order of Moose Lodgc
No 681, Springfield, 111.
Tapo palaidotas miesto kapi
nėse.
Jei kas norėtų gaut ari trines
nių žinių apie velionį, kreipki
tės mano adersu.
J. F. Daniš?"
Box 21, Divernon, 111.

Turinys:

1. Politikos ir visuomenės re
voliucija;
2. Stambiosios pramonės socializacija;
3. Pramonės organizacija;
4. Darbininkų komitetai;
5. Stambiųjų dvarų socializacija;
6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ir namų
socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių ekspropriacija;
10. Socializacijos sąlygos.

Kaip matote iš turinio, ši kny
gelė daug dalykų pamokina. Už
tat kiekvienas norįs apsipažinti

ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoepitaliM.
Pa
sekmingai pa

tarnauja prie
gimdymo, Duo
da rodą riso-

kioM

ligose

moterims ir
merginoms.

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

S

Akuiiras

•

8203 So. Halsted SU Chicago.
_ Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
▼. ▼. Nedaliomis 10-12 ryto.

apie tai koks butų kelias į So

cializmą, būtinai turėtų perskai
tyti šią labai naudingą ir pamo
kinančią knygelę. Patartumėm
kiekvienam Naujienų skaityto
jui perskaityti ir pastudijoti,
koks yrit kelias į Socializmą.

(tokios draugijos faktinai čia keturiasdešimta (40) tūstan
DR. C. K. KLIAUGA
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ I
nėra), sumanė visom kitom čių dolerių, išduodamas morDENTISTAS
KNYGŲ SANDELIS
gcčius
ant
fa
mielės
vertos
sa

1821 So. Halsted SU Chicago, UI.
draugijom iškirsti š|x\są. Jiie
J. B. AGLINSKAS
I
kampas 18th St.
ko,
nedaugiau
kaip
dvyliką
susidėjo su Rusais ir Lenkais
3238 So. Halsted St.,
komunistais ir sukalė platfor (12) tūkstančių dolerių. To do
Phone Canal 257
CHICAGO, ILL.
mų dėl šokių. Katalikai irgi pa kumentus turinti vietos S. L.
B.-K.A. kuopa, bet dėl tam tik
darė tų pat.
35 puslapiai; Kaina 35c
.......
=^1
Progresyvės draugijos sukū rų išrokavimų nenorinti viešai
g Telefonas: Boulevard 7042
rė komitetų, kuri n įėjo atsto skelbti. Gal būt, kad plačiau
Naujas
vai nrio visų draugijų. Matant, apie tai paskelbs vietos laikraš
Europos žemlapis
kad visos kitos draugijos ku-, tis “Vanagas”, kur, sako, tu
su
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Lietavis Dentistas
rias sau platformų šokiams, rįs suirnkęs faktų. Dėlto, tur
Lietuvos Rubežiais
komitetas irgi nutarė sukalti būt, klerikalų “Garsas” ir
4712 Soeth Ashland Ave^
“
Darbininkas
”
,
o
taipgi
jų
Tau

sau platformų. Tai padaryta
arti 47-too gatvle
Kokie buvo prieš taiką
tuo tikslu, kad patraukus jau tos Fondas per savo valdinin
LIETUVON—
Lietuvos su Rusiją
kus
laikraščiuose
taip
aitriai
nimų. .laimimas be šokių visParodo
užrašykite savo gimi
vien juk negali apsieiti. Kada atakuoja kun. Janusų, kurs ne
nėms ir pažįstamiems
BEST AND BiGGEST CIGAR
komitetas pravedė tų sumany nori pagal jų dūdų šokti ir ne
Naują Europos
NAUJIENAS. — Lietu
mų, tai musų revoliucionieriai- šoka. Matysime kas tolinus
Padalinimą
f
Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
1900 So. Halsted St
vos žmonės Amerikos
komunistai nesitvėrė savo kai- bus.
Į
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.
Kaina
35c
Tel. Canal 2118
■
I.
LEWIS
CIGAR
MFG.
CO„
NEWARK,
N.
J.
—Darbai nekaip eina. Daugy
lyj. Jie šokos visom keturiom
Naujienas
labiausia
Bet dabar mes pardavinėsiDidžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
ardyti tų darbą. Draugai, ką bė bedarbų. Nežinia, kada ims
mėgsta.
S vakare.
me atpiginta kaina—
manote! Negi jųsJeisite pi geriau dirbti. Kai kurie, susi
Rezideacija: 2811 W. 63rd St.
tik po 25c.
Tel. Prospect 8468
nigus tokiems buržuazišikams rūpinę dėl nedarbo, važiuoja
Lietuvon.
*
niekams.
Reikalaukit tuojau
Rugpjūčio 14 dieną Šv.
Kokis vienok nenuoseklumas.
Naujienų Knygynas
Steigti platformą su Rusais ir Stanislovo Draugija buvo su
DR. G. M. GLASER
1739 So. Halsted St.,
Lenkais buvo darbininkiškas rengus prakalbas bažnytinėj
z
z TAe H puse Į of 'Greater ■ Va/ues/f
Praktikuoja 30 metai
Chicago, Iii.
darbas, o dabar tatai virto jau salėj. Kalbėtoju buvo A. RuOfisas i
8149 S. Morgan StM kerti 82 St.
buržuazišku. Pagalios, komu seckas iš Clevelando (ką jis kai. ; —........
Chicago, Illinois
nistai griežtai nusistatė prieš
SVĖCIALISTAŠi ”
veikimą drauge su kitomis pro\(jį •.
f
p 4?th and AshlandAve,"^/.
Mot e ri ik ą ir Vyriike
Taipgi Chroniikg Ligigresyvėmis draugijomis tame
OFISO VALANDOS*
reikale ir |>a reiškė, kad pinigų
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
platformos statymui jie neduovakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
šią.
Telephnne Yards 687
Cent ratinis komitetas pranešė apie menamos L. D. I D.(
nusistatymą kitoms draugi
joms. Rugpjūčio 7 d. įvyko S.
L. A. 212 kuopos susirinkimas.
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Svarstyta ir komunistų elgėsis.
People Teatro Name,
Narius tatai labai erzino. Jie
1616 W. 47th 8U Tel. Boal. 160
sakė, kad jeigu komunistai plie-|
VALANDOS:
6 fld 8 vak. Nedil. 10 ikfl2 ryto
kiasi prie svetimtaučių ir ne
Ree. 2914 W. 48rd Street
nori prisidėti prie tokio darbo,
Jei kada ir buvo pinigų šutaupymo proga, bet šis
Telephone McKinley 268
rugpiučio išpardavimas yra vienas iš jų. Didžiausia
kurį iš pradžių jie ir patys rė
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
proga. Dirbome su keletu augštos rųšies vilaginių
mė, tai tegul jie sau kraustosi
kotų išdirbėjų per keletą mėnesių, koliai išdirbome
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
planą šiam nuotikiui.
Privertėm numažinti kainas
į Trečiąjį Internacionalą ir ne-j
mums, bet palaikyti augštoje kokybėjei tavorą, kokį
bedrumdžia vandens. Susirin-,
mes žinome, musų kostumeriai reikalauja. To pasek
Lietuvon ir iš Lietuvos.
kimas 19 balsais prieš 5 nuta
mes liudija šis “Musų metinis Rugp. Vilaginių Kotų
išpardavimas
”. Siūlomas sutapymas ilgai nebus pamirš
rė šalinti komunistus iš Lietu
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
tas. Atekite subatoj — peržiūrėkite musų stebėtiną
vių tarpo.
išstatymą — mėgink kotus — patėmysi stebėtinai že
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
mas kainas — sutiksi su mumis, kad puikiausia vilagi
Girdėti, kad ir kitos draugi
nių kotų išpardavimas Chicagoje.
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
jos žadančios panašiai pasielg-‘
Atgal nepriimam
'
ti. Apie tai nemažai kalba L. į
visu
kuo
juos
aprūpinti.
.
Nemainome
R. Draugija ir Koperative
Nei užgyriamai
Draugija.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
Kiekvienas galutinis pardavimas
Tuo Hudu komunistai baigia i
kelionę
Lietuvon
ir
iš
Lietuvos
Naujienų
jau nutraukti visus ryšius su I
Sutaupysi nuo 1/3 iki
Lietuviais. Jie gi sako, kad tai'
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
pareiną nuo/ to, jog tie nelein-.
1/2 ant puikių vilaginių kotų!
A.
RIPKEVICIUS,
kurs
dabartiniu
laiku
ti buržujai neleidžią jiems už-1
imti jokių valdiškų vietų. O
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
komunisto, mat, supratimasI
MARMOT 40 COLIŲ
PUIKUS JAPONIŠKO MINK
MUSKRAT KOTAI
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
toks: jeigu ne komisarrfs, tai
Kotai, apvadžioti didelėmis neturaKotai su dideliu gluodniu racoon
40 colių, dideliais kalnieriais, pui liškomis
uodegomis, parinktos
nieko gera ir negali nuveikti.
kalus.
»
kiausios odos, rugp. išpardaviodos ir turtingai pamušti, rugp. kalnierium ir rankogaliais, rugp.

v

I

Naujieny Knygynas, | DR. C. Z, VEZELIS

John Ruski n

DR. YUSKA

k.

Lietuvon ir iš Lietuvos

Pradedant subatoj, rugpjūčio 20,
ir tęsis per dešimts dienų

LAIVAKORTES

Nesenai iš anapus okeano
sugrįžo W. S. Jis viešėjo /Lie
tuvoj ir aplankė kitas Europos
šalis. Jo nusakymu (o jis pir
ma pritarė bolševikams) niekur
neesanti toki žiauri valdžia kai
Husuose. Valdžioj nemaža žydelių-avantiuristų, su kuriais i
sunku susitarti. Jeigu kas nors
ne pagal jų skonį, tuoj siun
čia pas Abraomą. W. S. sako,
kad net Lietuvos klebonų val
džia yra nepalyginsimai daug
žmoniškesnė, negu
Rusijos
“darbininkų” valdžia.
žinoma, komunistai dabar
kratosi nuo W. S., visa gerk-'
le šaukdami, kad jis pavirtęs
buržuju, bet žmones toms pa
sakoms nebetiki.
žodžiu, jeigu komunistams j IŠ

___ —_______________________ V....J...

PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon

■

■

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

i

Ir? m. T. STRIKOL’IS

FUR COATS

mo kaina

$155.Q0

$265.00

pardavime

pardavime

$167.50

Telephone Van Buren 294
Ras. 1139 Ladepeadence Blvd. Chlcage

DR. A. A. ROTH

parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,

o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksą.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Halsted St

■

NETOLI RONIO

MARMOT

Dolmanai ar kotai, puikiausios ko
kybes, 45 colių; stebėtinos vertės;
rugp. išpardavime C*fl QQ "7K
kaina.
4>IOwJ.f0

36 colių kotas, dideli 3 ir 4 dry
žiai kraštuose, didelis gluodnus
kalnierius ,rugp. išpardavime kaina

$79.50

RUDOS CONEY

Kotas dviejų dryžių kraštai, 36
colių ilgio, rugp.
C 4 Q 7£
pardavime kaina
fw

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriikn, Vyrišku
Vaiką Ir viaų chroaiilm Ugi
Ofisas: 3354 So. Halsted SI. CHeaga
Telephone Drovar 9698
Valandos: 10—11 rfto; 2—8 pe plot,
7—8 vak. Nediliomis 10—12 durną.

Daktaras Petras Šimaitis
DEPOZITAS

HUDS’ON RONIO.

Užtikrins bile kotą šiame išpar
davime. Mes palaikysime tamstai
toliai, keliai nereikės vartot. Už
palaikymą nieko nerokuojame.

Kotai su Martin kalnierium ar ran
kogaliais parinktos odos, rugp. išpardavime
kaina

£375.00

TIKRI HUDSON
Ronio kotai su bobro kalnierium ir rankogaliais,

puikiausios vertybes oda
rugp. išpardavime kaina

H*
Art
***“ ■ w« W

FRANCUZIŠKO

RONIO KOTAS

36 colių, didelis voverinis kalnierius ir platus rankogaliai, gerai pa
mušti storu procade satinu, rugp.
išpardavime

$225.00

% ilgio francuziško ronio kotai, parinktų gra
žiausių odų. Dideli cape
Rugp. išpardavime kaina

kalnieriai

$79.50

Naprapath
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai.
2:00 iki 5:00 vai. vak. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimu.
2418 W. 45th St.
Prie Westem Avė., Chicągo.

Telefonas Pullmaii 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietnvys Dentistas
10801 So. Michigan Avn RoselasA
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare,
k-.
_____ ..... . , ,
,

NAU.IIEN()r>, ChlcAgO, ffl.

3

Nesilaiko įstatymų.
voliucijos. Kucera liudija, Jo plepalai yra tokie nesąmokad Belą Kun pareiškęs niški, kad atsakinėt į juos ne
abiem pasiuntiniam: ‘Jus tu apsimoka. Pastebėt galima tik Oklahoma City. — Nesenai
rite padaryti revoliucijų kad tai tiek, kad šitokiomis šlykš Oklahomos valstijoj buvo pra
ir čia da taip. Jus turite mė čiomis atšakomis per klerikalų vesta įstatymas, kuriuo patvar
gint jeigu ir nebūtų jokios organu p. J amo n tas parodo, koma, kad prie valdžios darbų
vilties pasisekime. Neužmirš kokių “gerų” norų jisai turi lin — tiltų statymo, kelių taisy
kite kad mes persiu ntėm kui “Naujienų”. Jeigu kas dar mo, etc., butų dirbama neilgiau
jums dideles sumas pinigų pirmiau nesuprato, kad tam as kai 8 vai. dienoj. TeČiau konrevoliucinei propgandai ir meniui rupi tiktai pasigrobt į traktoriai, kurie pasiėmė tą dar
dirbkite pagal mano nurody savo nagus “Naujienų” biznį bą vesti, visai nesilaiko įstaty
mus.
Čecho-Slovakija yra arba, jiegu negalima, tai su mų.
dirbtinis tvarinys. Ji turi iš griauti jį, — tas dabar gali ma Organizuoti darbininkai ren
nykti nuo Europos ženila- tyti tikruosius jojo tikslus.
giasi užprotestuoti prieš tokį
Tie Jamonto plepalai yra, įstatymų laužymą.
pio.’
“Belą Kun po to reikalavo, žinoma, ne jo paties surašyti,
kad vokiečių ir čechų komu kadangi jisai tik su dideliu var Washington. — Martin F.
nistai susijungtų vienoje par gu gali pakreveziot savo pavar Ryan, Brotherhood of Railway
tijoje. ‘Jeigu jums dar rci- dę* Juos surašė tas veidmai- Carmen of America prezidentas,
’ kia pinigų, idant nupirkus nėlis, kuris po vardu “Stasys” dabar randasi Toronto konven
svyruojančius
redaktorius šmeižė “Naujienų” redaktorių cijoj. Jis išdavė raportų, kuria
ir darbininkų agitatorius, tai vietiniame komunistų organe. me, tarp kita ko, pabrėžė tą fak
reikalaukite per atstovų Ber- Už pinigų jisai atlieka visokį tą, kad vos porą metų atgal ta
t i į|$ brolija turėjo 20,000 narių ir jos
line. Mes tuojaus jums pa “džiabų”.
siusime.’
skola siekė $100,000. Gi dabar
“Del šito dalyko Kucera
Pasaulio Darbininkų brolijai priklauso 200,000 narių
paskelbė tekstų šifruotos te
ir jos kapitalas išneša $3,000,Judėjimas.
legramos, kuria Belą Kun
000.
persiuntė per Berlinų kovo
Glenn E. Plumb, B. M. Jewell,
ŠVEICARIJA.
9 d. penkis milionus kronų
Wm. H. Johnston, Edw. Keanelegaliam partijos komitetui
ting, Samuel Gompers ir kiti
[Iš Federuotosios Presos]
Cecho-Slovakijoje. Prie to
kalbės konvencijoj.
jisai pastebi, kad be šitų
Luccrnc. — Šiame mieste da Buvusis generalinis geležinke
penkių milionų nelegalio ko bar laikoma Internacionalinis1 lių direktorius, McAdoo, parašė
miteto prezidentas, Sinek, ga Metalo Darbininkų Federacijos delegatams laišką, kuriame jis
vo 33 deimatnus, Friedrich iš kongresas. Kongrese dalyvauja sako: “Darbininkų pareiga yra
Berno 16 deimantų, o čechų 60 delegatų, kurie atstovauja padėti išspręsti tuos klausimus,
delegatai antrame Maskvos penkiolikų šalių. Federacija tu kuriuos dabar svarsto pasaulis.
kongrese (Banek, Zapototski ri įkūrusi skyrių 18 šalių. Iki Tai yra jų teisė.... Panaudoda
ir k.) gavo dalį tų auksinių šiol Fedcracijon yra susirašu- mi savo įtekmę padarymui ga
daiktų, kurie buvo sukonfis- sių 3,340,000 narių.
lo pavojingai ir bereikalingai
kuoti turtingųjų čechų šei
ginklavimosi kompeticijai, kuri
mynose Maskvoje.
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
dabar nepaprastu sunkumu sle
“Šitie sensacingieji paskel
gia žmoniją, darbininkui, kaip
bimai iššaukė didelį sujudi Paskelbė lokautą muzikantams. lyginai ir kiti progresyvus ele
mų tarp komunistų. Jie ne
mentai, padarys pirmą ir teisin
[Iš Federuotosios Presos]
galėjo užginčyti savo buvu
gą žingsnį prie įvykdinimo pa
siojo draugo tvirtinimų. Vi
Ne\v York. — New Yorko saulyj tikros laisvės”.
si žmonės Pragoję pažįsta tų didmesčio teatrų savininkai pa
auksorių, kuriam buvo pa skelbė Mutual Musical Protecsiūlyta tie deimantai ir auk tive unijai lokautų. Muzikantai
siniai daiktai. ‘Pravo Lidu* dabar važinėjasi automobiliais
rašo, kad ‘Falnenau firma ir pikietuoja teatrus.
Hyberska gatvėje ištyrė tuos
daiktus ir jie nebuvo par
Angliakasiai nenusileidžia.
duoti tiktai dėlto, kad už juos
buvo permažai pasiūlyta.’
Seattle, Wash. — Washingto“Koinuniptų. organas ‘Ludį no valstijos angliakasių unija
Pravo’ tečiaus nemėgino tie nusistatė nenusileisti ir nedirb
sioginiu budu atsakyti į sun ti pasiūlytomis sąlygomis. Gin
kius Kuceros kaltinimus. Ne čai delei to tęsėsi visų savaitę.
legalio komiteto nariai PekTokių angliakasių nusistaty
sa, liek, Motteh ir Berger mas reiškia tai, kad lokautas,
taipgi neturėjo kų atsakyti. kuris prasidėjo kovo 15 d., da
Jie mėgino tiktai apjuodinti gali prasitęsti porą mėnesių.
Kucerų, sakydami, kad jisai
reikalavęs 150,000 kronų iš
Pigesnis pragyvenimas.
partijos* Bet Kucera griež
CIGARETTE
tai atrėmė jų priekaištus, pa
Bakersfield, Cal. — Padaryti
reikšdamas ‘Pravo Lidu*
špaltose, kad komunistai siū tyrinėjimai parodė, kad dabar
lė jam pinigų, idant jį nutil šeimynai pragyventi atsieina

antrur yra aiškus. Ir butų mai apie “provokaciją” ir
NAUJIENOS
gerai, kad taika pagalios į- “išdavystę” buvo niekas
The Lžthuanian Daily News vyktų.
daugiaus, kaip žmonių mul
Piblished Daily «xcept Sunday by
kinimas.
Ūmi JLithiuuriaa N«wi Pub. CoM Iic.
Mūsiškiems komunistams
JCdifr P. CrĮLti>
Komunistų
butų naudinga pagalvot štai
apie ką: Kodėl Amerikos
1739 SO. HALSTED SIU laikraštis atgavo
CHICAGO, ILLINOIS.
kapitalistinė valdžia duoda
teises.
Talaphona Roosevelt 8550
daugiaus teisių komunis
Subscriptio* Ratui
Vyriausis pašto viršinin tams, negu Rusijos bolševi
18.00 per year ia Canada.
kai socialistams?
|7.00 per year outside of Chicago. kas, Will H. Hays sugrąži
(8.00 per year in Chkage.
no pašto teises New Yorko
8c per copy.
dienraščiui “Volkszeitung”,
Entered as Secoad Cinas Matter
Mareli 17th, 1914, at ths Post Office kuriam buvo atėmęs “antros
of Chicago, 111., undar ths act of
klesos” privilegijas buvusis
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, išskiriant pašto viršininkas, Burleson.
“SKOLINASI”.
asdtldienius. Leidžia Naujienų Ben
Darydamas
šitą
patvarky

droji, 1739 So. Halsted St., Chicago,
mą, p. Hays pareiškė Ame Mahanojaus “Saule” per
Ui. —> Telefonas i Roosevalt 8500.
rikos laikraščių leidėjų ži spausdino ištisai “Naujienų” re
U isiaakomo ji Kaina i
niai, kad jisai nėra ir nesu dakcinį straipsnį apie karų MoChicagoje — paltui
Matams .
.......................|8.0( tiks būti spaudos cenzorius. rokoje — bet “užmiršo” pažyPusei metų
4.50
mėt, kad straipsnis paimtas iš
Trims mineaiams ....... ,
2.25 Kiekvienas laikraštis, kuris
“Naujienų”.
Dviem mtaesiamn , , , .„,»■■■ 1.75
Vienam minėsiu! . iiimu 1.90 pildo tam tikras visiems
Vietinis komunistų lapelis
laikraščiams
nustatytas tečiaus pasielgė dar negražiaus.
Chicagoje «— per neiktejas]
Viena kopija . , t
u -r - 03 sąlygas, turįs teisės naudo Jisai ne tiktai nepaminėjo šal
Savaitei
, ,
18
Minėsiu!
. 75 tis pašto patarnavimu ir ne tinio, perspausdindamas “Nau
Suvienytose ValstljeM na Chicagoj, būt varžomas savo konsti jienų” straipsnį apie Licbknechpaltui
to ir Rožės Luxeniburg užmu
Metama-----, ■■■* |7.00 tucinėse laisvėse.
šėjų, bet da iškreipė kai kuriuos
Pusei metų........................
4.00
New
Yorko
“
Volkszei

Trims minusiems ,
2.00
jo faktus. “Naujienų” .straips
Dviem mėnesiams
.
, 1.50 tung” yra bolševikiško ko nyje buvo pasakyta, kad Prūsų
Vienam mėnesiui
.
.75
munizmo organas, ir pašto junkeriai (dvarininkai) oficieLietuvos ir kitur uiniantaeesl
vyriausybė žino tatai, be riai suplenavo tas žmogžudys
(Atpiginta)
Matams..... .... .. , . ___ ___ $8.00
tes, o komunistų organas ap
Pusei metų___ . ,
..... - 4.50 abejonės, kuogeriausiai. Vie
Trims mėnesiams , . _ __ ____ 2.25 nok ji paliuosavo jį nuo tų kaltino Noskę (buvusįjį karo
Pinigus reikia siųsti palto Money
ministerį, social-demokratų diOrderiu, kartu su užsakymu,
suvaržymų, kurie buvo ant džiumietj). Šitaip jisai “švie
— ...... -r: .T-v«r»j?<jj»MHg,g,aseeaen- jo uždėti karo laiku.
Kada čia” savo skaitytojus.
kelios savaitės atgal pašto
Derybos
vyriausybė sugrąžino teises KAIP JIE “DARO” REVOLIU
CIJAS.
tebesitęsia.
socialistų
laikraščiams,
“Milwaukee Leader” ir
Paviršium žiūrint, išrodo, “New York Call”, tai mūsiš Paryžiaus socialistų laikraš
tyje “Populaire” išspausdinta
kad Anglija nieku budu ne kiai komunistą šaukė, jogei sekama žinia:
gali susitakyti su Airija. socialistai “susibičiuliavo”
“čechoĮ-Slovakijos komu
Ministerių
pirmninkas su kaptalistų valdžia. Dabar
nistų eilėse didelis sujudimas.
Lloyd George pareiškė, kad jie turėtų sakyt, kad ir ko Buvusis jų partijos narys, ku
Anglijos valdžia
esanti munistai su ja “susibičiulia ris pereitų vasario mėnesį
buvo nuisųstas kaipo įgalio
grieščiausiai priešinga visiš vo”!
kam Airjos atsiskyrimui, ir Mūsiškiai komunistai, be tinis į Maskvų, turėjo drą
pasiūlė airiam autonominės to, nuolatos keldavo didelį sos iškelti aikštėn socialde
mokratų organe ‘Pravo Livalstybės tėišes Britanijos triukšmą, kuomet “Naujie du
’ visas Maskvos propagan
imperijos ribose.
nos” arba “Keleivis” pami dos paslaptis.
Airių respublikos prezi nėdavo, kad “‘Laisvė” yra
“To atsivertusio komunis
dentas, Eamonn De Valera, komunistų organas. Nors tą to vardas Kucera. Jisai bu
tečiaus pasakė savo kalboje faktą kievienas gali matyt, vo gerai žinomas komunistų
organizacijose Kladno ir
prieš airių parlamentą (dail kas tik paims į rankas bent Bmo
apskričių, ir po nepa
eireann), kad airiai nesiten vieną to laikraščio numerį, sisekimo * goneralio streiko
kins nieku kitu, kaip tiktai bet jie šaukdavo kiek drū 1920 metais jisai buvef pa
nepriklausomos respublikos ti, kad tai esanti “provokaci siųstas į Maskvų įteikti Pil
teisėmis. Bet, neveizint šitų ja” ir “išdavystė”: “social- domajam Komitetui oficialį
grieštų pareiškimų abiejose buržujai”, girdi, norį už raportų apie dalykų padėtį;
tenai jisai turėjo, be to, pra
pusėse,derybos tarpe anglų traukti ant to laikraščio val šyt
pinigų nelegaliam parti

| Apžvalga »

ir airių tebesitęsia.

džios persekiojimų’.

Iš to galima numatyt, kad
taip viena, kaip ir antroji
pusė yra palinkusios eiti ant
kompromisų. Atkakli kova,
kuri tęsėsi apie septynis šim
tus metų tarp anglų ir airių,
matoma, abejiem įkyrėjo.
Taikos noras pas vienus ir

O dabar matote, kad val
džia, kuri puikiausiai žino
“Volkszeitung’o” pakraipą
ne tiktai ne pereskioja šitą komunistų orga
ną, o dagi viešai pareiškia,
kad jam buvo daroma skriau
da. Tie komunistų šukavi

L. KAPUANA.

Vertė K. SĖJIKAS.

SUGESTIJA
(Tęsinys)
Tų pačių dienų ji buvo da nustebinta ir sa
vo nepaprastu permatymu. Dabar jai pasidarė
aišku visa tai, ko ji pirma nesuprato. Jai atsi
dengė vidujinė prasmė. Niekuomet pirma su ja
to neatsitikdavo. Bodėsi, kad sužiedotinio min
tys ir jausmai materializavosi: ji matė juos ne
kaipo sielos pasireiškimus, bet kaipo paprastus
dalykus.
Tatai tęsėsi tik akymirkį. Emilija, nežiū
rint savo linksmumo, buvo sujudinta dėl to reiš
kinio.

Dabar savo tamsiame ir tylos kupiname
kambaryj paslėpusi galvą pagalvėse ir susitrau
kusi po kaldra, ji aiškiai savo vaizduotėj per
statė jį ir vėl jauti, nors ir mažesniame laipsnyj,
baimę ir nerimtį. Ji stengėsi geriau įsižiūrėti į
fiziohomiją to žmogaus, apie kurį jos tėvas pa
sakė: “Musų organizmas pilnas fatalinių kurio
zų”. Kokie gi kuriozai galėtų slėptis už tos svei
kos odos, jo plačioj krūtinėj, visame sveikatos
kupiname kūne ir visuose sąnariuose, pilnuose
jaunystės ir vyriško grožio?
Ne, tai negalimas daiktas!

jos komitetui. Jį ir jo paly
dovų O t to Bergerį priėmė Be
lą Kun ir Kobetski.., Belą
Kun buvo labai nepatenkin
tas čechų partijos raportu,
kadangi jame buvo pasaky
ta, jogei ekonominiai ir po
litiniai santykiai Čecho-Slovakijoje neleidžia artimoje
ateityje numatyti socialės re

fetnyčia, Rugp. 19 3., 1921
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Musų Moterims.
Bliuze No 1085

Gluotni lengviai pasiuvamą bliuze
labai patogi dėvėti po plofičiu. Už
baigimui styliaus diržas galima iš
siuvinėti. Tokiai bliuzei pavyzdys No
1085 yra sukirptas nuo 36 iki 42 co
lių per krutinę 1 % jardo 40 colių plo
čio materijos.

Norint gauti tokiai bliuzei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti ®®vo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted
St., Chicago, III.
NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No 1085
Mieros .................. ....... per kratinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
(Miestas ir Valst.)

———------------- —L

lis
toasted

Telephone Boulevard 5052

LUCKY
STRIKE

f

Marionų
zokono
organe,
“Drauge”, Kaz. Jomantas pa
skelbė keletu špaltų šmeižtų
apie “Naujienų” redaktorių ir
didžiumų Bendrovės direktorių.

Ji kartojo tai sau visą naktį ir visų dienų,
neramiai laukdama daktarų atsakymo. Ji pradė
jo net gailėtis, kad prižadėjo nesipriešinti dak
tarų nuosprendžiui. Kaip tai, — dėl kokių tai
problematinių sutvėrimų, kurie gali užgimti, ji
turi aukoti savo laimę. Ji buvo egoistė ir did
žiavosi tuo; tas egoizmas lietė ne tik jų vieną,
bet ir jį, kuris tokiu nedirbtini! atvirumu iš
reiškė laiške savo meilę: “Aš atiduodu savo gy
venimų į jūsų rankas; ir netik medžiaginį savo
gyvenimų, bet ir mano širdies ir dvasios būty
bę, kas sudaro mano vyriausių laimę”... Jos šir
dis davė atsakymų tokiu jau atvirumu ir nuo
širdumu. Kuriems galams dabar jiems reikia
rūpintis kitais? Ir ar verta daryti tokių aukų,
kuomet gyvenimas taip trumpas?
Tuo pačiu metu ji bandė suvaldyti savo jau
smus, maloniai priiminėti svečius ir hiukti at
sakymo, kuris galėjo būti fatalinis. Ji slėpė nuo
visų atsiradimų kokių tai naujo jautimo. Jai tan
kiai rodėsi, kad ji mato tolumoj žmones, kurie
artinosi į ją, o paskui pranykdavo.
Rytais, visas tas keturias dienas, kada po
nas Guaci eidavo pasivaikščioti ar šiaip kokiais
kitais reikalais, ji visuomet ipalydėdavo tėvų
ir skirdamos bučiuodavo jį. O akys taip ir sa
kė: “Tėvel, grįžk su linksmomis žiniomis.”
Ponas Guaci suprato tų maldaujančių
žvilgsnių ir juokdamos sakydavo:
— Ak, tie nedorėliai daktarai!
Emilija išlengva patraukdavo pečius. Tė
vas tatai aiškindavo jos širdies gerumu. Jis

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted Su Chicago, 11L

$3.43 pigiau savaitei negu pe

džius”.

PRARADO SARMATĄ.

Dr. A. Juozaitis

reitą metą. Pasiremiant tais ty
rinėjimais namų statymo kontraktoriai nukapojo savo darbi
ninkams $5.50 savaitei. Vadina
si, jeigu jau darbininkai gali pi
giau pragyventi, tai darbdaviai
nori, kad jie da ekonomingiau
gyventų, negu prie dabartinių
sąlygų galima tatai daryti.

nepastebėdavo jos akių nepaprastų žibėjimą ir
nenumanydavo, kad ji mato kų tai, ko kiti ne
mato.
Jis buvo tikras, kad daktarų atsakymas bus
prielankus ir galvojo apie tai, kaip atsiteisti sa
vo dukteriai už jos kentėjimus. Per tas keturias
dienas jis eidavo j teismų ir įsimaišęs tarp žmo
nių tėmijo Ugo Marci’s advokatų, kuris vedė
labai svarbių bylų. Jis įgavo tokį įspūdį, kad
viskas užsibaigs laimingai.
Daktarai atsinešė labai sąžiningai ir padarė
labai detalingų egzaminaciją. Ugo Marei noriai
atsakinėjo į visus daktarų klausimus. Jis nu
sitarė papasakoti visą teisybę kaip apiie save,
taip ir apie savo gimines. Jis suprato, kad nuo
to priklauso jos laime. Maža to jis buvo pil
nai pasirengęs daktarų nuosprendį.
Jis pasitikėjo savimi. Visuomet jis buvo
mandagus, malonus ir biskutį nedrąsus; bet
jis nesigailėjo dėl to. Viskuo naudojosi su sai
ku, įskaitant fizinį makštinimos, kurį jis skai
tė reikalingu taip jau kai ir protinį lavinimos.
Vaduodamos tėvo ir bočiaus samprotavimais jis
išsidirbo sau gyvenimo planus ir į apsivedinių
žiurėjo labai rimtai.
Ištikrųjų, 'daktarų atsakymas buvo tokis,
kokio ir buvo tikėtųsi. Ir keliomis dienoms pra
slinkus, kada jis su savo tėvais ir advokatu Konforti žengė į Guaci’s priimamąjį kambarį, jam
rodėsi, kad jis peržengia rojaus slenkstį. Emi
lija laimės kupina ištiesė Į jį rankas. Jis nedrą
siai pabučiavo jas ir susijudinusiu ir tyliu bal

DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
25 Ea«t Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto*
Telephone Central 83G2
1824 VVabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakarą
Rezidencijos tel. Kedzio 7715

su tarė: “Aš labai dėkingas jums”.
IV
Bet nežiūrint į daktarų atsakymų, Emilijų
bexi)aliovos persekiojo tėvo žodžiai: “Musų or
ganizmas pilnas fatalinių kuriozų!”
Kiekvienų kartų, kada sužiedotinis ateida
vo į jų dienų arba tankiausia vakare praleisti
su jų porų valandų, koki tai nežinoma jėga ver
te jų akyliai tyrinėti j j. Ji, tarytum, buvo įsiti
kinusi, kad ne šiandien tai ryto ji pastebės ja
me tai, ko neįžiūrėjo daktarai. Su ja vėl pra
dėjo kartotis tas nepaprastas reiškinys, kaip ir
seniau. Ji realizavo, spėjo jo mintis. Gi tos min
tys neturėjo nieko bendra su jųdviejų pasikal
bėjimu. Tokiais momentais per visa jos kūnų
perbėgdavo šiurpuliai. Bet ji bijojo kam nors
apie tai sakyti; ji net neklausė Ugo apie kų jis
mąsto, kad tuo budu galėjus įsitikinti ar spė
jamos mintys supuola su tikrenybe. Ji bijojos
gauti atsakymą: “Taip, tai tiesa. Kokiu budu
tu galėjai atspėti mano mintis?” Ji pradėjo įsi
tikinti, kad tas reiškinys pareina nu i nervų su
irimo. Vadinasi, ligonis yra ji, o ne Ugo, kurį
egzaminavo daktarai. Kodėl ji taip bijojosi tei
sybės? Juk tai yra bcsųžiningas dalykas slėpti
tai, kas dedasi su ja. Galimas daiktas, kad tai
gali priversti prie da blogesnių dalykų. O jeigu
Ugo, sužinojęs tiesą, atsisakys nuo jos? Juk jis
žiuri į tų dalyką rimtai ir nenorės, kad tėvų nuo
dėmės pereitų ant trečiosios genlkartčs.

(Toliaus Bus)

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi phrankumai, modemiško laivo.

V1 Red Star Line

Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1
uothland)
“
“
“
Rūgs. 22
Tik 3-Čia klesa
Kroonlan)
New York (Rūgs, 17.
Zeeland)
į
(Rūgs. 10
Lapland)
Hamburgą
(Rugp. 27
Finland) .............................. • Rugp. 27

American Line

Mongolia) per Cherbourg (Rūgs. 8
Minnekahda) į Hamburgą (Gugp. 25
Manchuria) Į| ir Danzigą (Rugp. 25

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

•

•

■

—

•

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi j “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštų rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo sviro.

m

Petnyčia, Rugp. 19 d., 192f
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Visas dalykas pavestas valz-v y T ir*!
/Ą rą I stijob advokato padėjėjui, RuLnlLAUUS
‘'o'l’h Shapirui.
Henry Davis, Hafner 10 dar* J bininkas, areštuotu.
Charles
e j Johnson,
4210 Evans gatvės
JĮ sulaikytas kaipo vyriausia liu
dininkas. Pastarasis prisipaži
no poniai Hafner. Vakar jie viRIAUŠĖS.
jsi turėjo būti tardomi Engelwood teismą bu tyj.
Du žmonės pašauti.
Savaitė atgal poni Hafner
Pereitos semtos rytą, apie areštavo savo vyrą dėl nederapenkiolika minučių po vienos, nlo fflgesio> Dalykus 1>ŪVO svarprie Caljfornia ir 1 lionias gat- stonias per visų savaitę.
Ant
vių įvyko riaušės, kurios tęsė- gai0 jj pareikalavo
divorso.
si pusę valandos laiko. Riaušių Advokatas Tsrall Goldberg suprięžastis — miesto ugnagesis, ūko tuo reikalu pasidarinioti.
Emil Rodriguez,
pašdvė du
Pereitą utaruinką ji su Johnvyru, sako, vieną jų mirtinai.1 šonu atsilankė valstijos advoScenos vieton susirinko Šimtai kato raštinei! ir pranešė Shažnionių, kurie norėjo pagauti ir pinu apiesuokalbį. Pastarasis
savotiškai nubausti nžpudliką. nuvedė ją 50-tos gat. policijos
Jis esąs brolis buvusiojo alder- nuovadom
kur ji papasakojo
mano, W. E. Rodriguez.
savo istoriją Įeit, Wm. CouKai kurie liudijo, kad užpuo zens.
likas, Emil Rodriguez, šovęs į
paskirtas detektyvas
tuodu vyru be jokios provoka dalyko ištyrimui.
Jam buvo
cijos iš judviejų pusės. Tai įvy įsakyta sutikti Hafner ir Dakę gatvėj priešais Frank Kra- vis pereito utarninko vakarą.
Johnson pasimatęs su HafVienas pašautųjų yra Arthur ner paaiškino jam, kad jis ne
suokalby ir
Kawohl, 28 metų, 2859 W. Di galįs dalyvauti
vision gat. Jani viduriai per perstatė detektyvą savo vieton.
šauti. Numatoma jis mirs. Ant Hafner buvo pareikalautas iš
ras — Edward Katzke, 2620 dėstyti suokallbio sąlygas.
Thomas gat. Jam peršauta ko Tuo laiku kiti po-leistai areš
ja ir krūtinė. Pašautieji greitai tavo visą grupę, kartu ir minė
n u vež t i No rsvegi an-American tąjį deletktyvą, kaipo nužiūri
ligoninėn. Jiem buvo padaryta mas ypatas. Warrantai arešta
vimui suokalbininkų tapo iš
greita operacija.
Paul Sorenson ir Vera Bol- duoti per teisėją H. Hayes.
ley, 2617 Jackson blvd., nupa
sakojo policijai, kad šaudymas Rado 100 autoombiliu baloje.
buvo pasekmė ginčų tarpe Bod
Vakar dieną naras raporta
riguez ir Kawohl.
Sako, kad
Bodriguez sekęs paskui jų vo, kad, sulig jo aprokavimų,
dviejų iš saliūno ir kaip pasta prie Sum ini t, III. kūdroje ran
ruoju pasiekusiu gatvę, jis iš dasi apie šimtas automobilių.
sitraukęs revolverį ir pradėjęs Laisnių numeriai rodo, kad kai
šaudyti. Kuomet jiedu pergriu kurie automobiliai išbuvę ba
vo, jis leidęsis bėgti Californi- loje virš dviejų metų.
B. S. Allison, Summit’o poli
jos gatve.
Tai įvyko tirštai lenkais ap cijos viršininkas, seržentai Edgyventam distrikte. Tuoj susi ward Del tinau ir Nicbolas Ga
rinko žmonių minia ir ėmėsi lės, Chicagos policijos departa
vytis jį.
Rodriguez, ■ matyda mento, prižiūri traukimą auto
Stokai gerų
mas vargiai ištruksiąs, staiga mobilių iš balos.
tik keturi ar penki
pasuko tamsion ėlėn, kur poli- prietaisų,
cistai neužilgo surado jį. Nu automobiliai gali būti ištraukti
gabentas Chicago avė. policijos
stotin.
Nedraudžia pasigaminti
Jis papasakojo policijai, kad
naminės.
tai daręs savęs apsigynimo dė
lei. Tiedu vyru užpuolė jį saJohn Kjcllander, proliiibicijos
liune.
direktorius, ne toks blogas vy
Katzke, pirm nustojimo są- ras, kaip kai kurie mano. Su
inonęs, spėjo papasakoti polici juo galima susirokuoti. Štai už
jai, kad su Bodriguez neturė vakar jis pareiškė, kad pasiga
jęs jokio reikalo. Jis su drau minti namie “munšainą’* bei
gais grįžęs iš vestuvių ir užsu kitokių gėralų įstatymai
ne
kęs saliunan.
draudžiu.
Suvienytų Valstijų
atstovų buto balsavimas nepaTRYS SĄMOKSLININKAI
liesiąs to dalyko. Jis užbaigda
AREŠTUOTI.
mas pasakė, kad davęs savo
agentams instrukcijų neinvestiKesinosi nužudyti nuotaką.
guoti tokių namų. Betgi jis pri
dėjo, kad naminės galima pa
Vakar policija susekė suo sidaryti tik savo reikalams —
kalbį nužudyti ponią Elizabeth kitiems nevalia parduoti.
Hafner, 28 metų, 507 Oakwood Taikė karvei —< teko veršiui.
blvd. Trys sąmokslininkai areš
William Barnes, 2136 W.
tuoti. Jų tarpe raudasi ir jos Ohio gatvės, kaž-ko nepa tenvyras, John M. Hafner, turtin kinlas savo karve,
Pačmęs
gas kepyklos savininkas, 3985 šautuvą , norėjo nubausti ją.
Vincennes gatvės. Tik keturi Bet jis, matyt, visai
menkas
mėnesiai kaip jis buvo ją ve šovikas. Vieton pataikius į kar
dęs. Jis buvęs sutikęs užmokėti vę, kulka kliuvo veršiukui. Pas
tūkstantį dolerių
žudeikoms, tarasis nugabentas pavieto gy
kurie
buvo prisižadėję atlikti vulių ligoninėn.
jii

Atdara Subatoj iki 6 vai. vak.
Pas mus headųuarteris
siutų Hart Schaffner &
Marx, ir kiti pirmeilinių
drabužių išdirbėjai.

Tik=kę Aplaikėme!
Vyrams

Rudeninių

SIUTU
L

Dviejų kelinių
ir vaikinų stailo^^O*

Pirmas nesenai pirkinis
rudeninių siutų atėjo ir ste
bėtini savo vertėja ir išžiuroje.

Single ir double breasted
modelių, rudeninių ir žieminų sunkumo, desėtkai patrinų ir spalvų, vyrams ir vai
kams stailų, daugelis dviejų
keliniu!

Pas mus po $37.50 ir $25.

DIDŽIAUSIŠ TURTAS KIEKVIENOS MOTERS
TAI GRAŽUMAS VEIDO
Jei norite tu- Į
rčt gražiu i r
skaisčią išvaizd ą nepaisiant
ant amžiaus, tu
rėt jaunystės pa
sigėrėjimą ir pa
traukiantį v yrus, jūsų oda
švelni kaip ak
somas,
aiški
kaip marmuras i
ir jei nori, kad
tavo išvaizda atre I
dytų gerus sveika- i
tos ir jaunumo žen
kius, jei rūpiniesi j
urnai nuimti šia- Į
kųs,. spuogus, sau-1
loa Rudcgjmą, inkš 1
tirus, riaukšles il
ki tas odos ligas,
kurios taip kenkia,
gadina išvaizdą,
naudok savo odai kas
dieną pirm gulsiant .vie
nintelę
pasekmingiausią
gyduolę,
“VERVENA
JAUNIMO
BALSAMAS”
Įžymus “Vervena Baisu
mas” yra prirengiamas įžymaus chemistb, kuris |
pašventė visą savo lai
ką mieriui mėgindamas
prirengti ką tokio, kuris palaikytų jaunumą ir viliojimą moterų. Šis bai
sumas buvo vartojamas vien tik turtingų moterų, kuomet visoms nebuvo į
prieinamu pagal savo brangumą, kad negalėjo kiekvienu moteris nu- I
1 sipirkti.
Dabartiniu laiku, prirengėme daugelį šios stebėtinos gyduolės, todėl
galime pardavoti už prieinamą kainą, tuomi suteikiame kiekvienai mote
riai progą nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš šios priežasties mu
sų baisumas įsigijo populiariškumą ir pagarbą, nes tūkstančiai moterų
vartoja jj kas dieną ir priegtam, aplaikome po kelioliką padėkos laiškų
ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų musų balzamo, kurios vadina
“stebėtinu” kurių liudijimai jo palyginamos vertės ir jaunos moterys
mėgina musų jaunumo balsamą,

IR MES PATARIAME KIEKVIENAI MOTERIAI
pirmiaus nei kad pirksi ki
tokį, o persitikrinsi šias
stebėtinas pasekmes ir bu
si labai mums dėkinga. Jis
nedalies plaukams augti
ant odos. Kaina didelio
puodo yra $2.00. Klausk
savo vaistininko šiądien,
arba agento, bet jeigu
negalės suteikti, išpildyk
žemiau kuponą, įdėk su
juo 25c.
stampoms ir
pasiųsk mums ant antra1 šo
IŠKIRPK ŠĮ KUPONĄ

I Vervena Laboratory, Ine. Dcpt. 111
1412 W. Division St.,
Chicago, III.
| Gerbiamieji:—
| ‘Įdėta rasite 25c. stampom’s ,už kuI riuos malonėkite pasiųst puodelį jūsų
i “BALSAM OF YOUTH”. Išmokėsiu li| kusius, aplaikęs pakelį.
| Vardas .........................................................
Namų No................. gat............. ...............

I

Miestas ..................... valst.............. -....

Rusiškos ir Turkiškos Vapos

Žudeikos turėję pavogti jo
Pabėgo mergaitė.
žmoną, priversti
Eleanor Bukota,
dvylikos
ją parašyti
saužudystės notą. Toje notoje melų mergaitė, 1745 W. 17-tos
gatvės, pereitą savaitę pabėgo
vyrui. Po to ji turėjusi
būti nuo savo tėvo. Ji padariusi tai
įmesta ežeran.
dėlto, kad jis vertęs ją pardavi
Visi kaltininkai areštuoti ir nėti “inunšainą” i r-prisigėręs
priversti prisipažinti prie kal- mušdavęs.
, ■, j

12th STREET
Tel. Jtaįęle 8902
3514-16 RooMvelt Rd.
Arti St. Louis Are^
CHICAGO. ILL.

Tel. Monroe 2804

ŽINIOS

t

ITIlIDBTOl

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

DR. W. F. KALISZ
Bpecialumaa: Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 M1LWAUKEE AVĖ.
'

I

CHICAGO.

I ELEKTRA
B
m

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

■ THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
■

A. BARTKUS, Pna.

I

i 619 W, 47th Si. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

O

BHOADH’AY

NEVV .Y.ORK n V

'l iesi kelionė į" LIETUVA PERPlLlAVĄ(Karaliaučio prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKŪNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Į PIL1AVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinėsimas su Piliava tai yra nauja' šaka musų reguliariško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
S. S. POLONIA rugp. 24
S .S. LATVIA rūgs. 21
S. S. LITUANIA rūgs. 7
S. S. KSTONIA Spalio 5
Taipgi tiesi kelione tarpe Libavos-Danzigo-ltalifakso ir (anados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos/ keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

NA, TAI TAU IR VELYKOS!
žvejai neįveikia žuvies.

Pranešimai
Roseland. — Lietuvių Evangelikų ;
Draugijos rūpesčių, pėtnyčios ir ne- ,
jšlios vakarais, Rugp. 19 ir 21, 8 vai.,
jrolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios vaka
rą bus taipgi graži orkestros muzi
ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai
atsiankyti.
—Komitetas.

Dar tokios komedijos nebu
vo. Paklausykite. Aštuoniolika
Julieto žvejų sušilę darbavosi
— gaudė vieną žuvį. Ir kas gi
atsitiko? Jokiu būdu jie nega
lėjo jos įveikti. Negana to; jie
L. S. S. VIII Rajono konferencija
sulaužė aštuoniolika meškerių. įvyks
nedėlioį, rugpiučio 28 d. Auš
ros
svet.,
3001 So. Halsted St. Prad
Žuvis atrodanti kaip tik ne šio
žią 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
svieto gyvūnas — esanti ketu kite išrinkti delegatus į konferenciją
rių pėdų ilgumo, mokanti ste ir iš anksto prirengkite naudingų su
labui.
bėtinai gerai /plaukti, ir, girdi, j manymų musų J.organizacijos
J. Čeponis, Sekr.
kallbanti angliškai, nors ir ne-’
geriausiai. Visi žvejai vargo,
S. o.
S. ‘4i Kp.
susirinkimas
bus
i i•
ą !•
■ i
p. nunu
iiinirnuH uus
kankiijpis čielą (huną Kankakec nedeiioj, rugpjūčio 21 d., 10 vai. ryto
upėf, Wihnir>gtonc. Bet žuvies Fellowship House svet., 831 W. 33 PI.
Drauges ir draugai, malonėkit pribut
nesugavo. Ar ne stebuklai ?!
laiku, nes turim daug svarbių reika
Nemanykite, kad dvejai nus
tojo vilties pagauti ją. šiandie
jie sutelkė pulką žmonių iš gre
timų kaimų ir visi apsiginkla
vę dvibamzdžiais šautuvais iš
keliavo gaudyti tos žuvies.

Pamatysime, ar jiems pasi
seks ją sugauti.

Vaikas užmušo gaiduką.
—Kas užmušo gaiduką?

•—Aš užmušau — tarė Hui)-

bard įlindo.
—Aš užmušau
papus šaudykle.

j j su mano

—Taip, aš užmušau tą gai-

—Priežastis delei kurios aš
jį užmušau — pasakojo vaikas policijos seržentui, Char
les Paasche — yra tokia: mano
katinukas norėjo valgyti.
Jis
tiesiog buvo arti mirties iš ba
davimo...

lų.— Org. J. M. Vainauckas.

L .S. S. 81 kuopos nepaprastas
(extra) susirinkimas įvyks subatoj,
rugpiučio 20 d., lygiai nuo 8 vai. va
karo, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia Avė. Delei rinkimų delegatų į
VIII Rajono konferenciją in kitų svar
bių organizacijos reikalų nariai yra
kviečiami susirinkinvan pribūti laiku.
—Kp. Raštininkas.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedelioj, rugpiu
čio 21, Mildos svet. 3142 So. Halsted
kaip 11 v. ryto. Visi dainoriai malonėnčkite susirinkti laiku ir naujų dainorių atsiveskite.
Sekr. J. Gedraitis.

Apiplėšė moterį.
*

Užvakar poni Stemberg buvo
namie.
Suskambino vaitpelis.
Atidaro duris. Du jaunu vyru
ku mandagiai paklausė, gal ji
turinti kambarį.
Ji atsakiusi
neturinti. Bet vaikėzai buvę at
silankę visai kitu reikalu. No
rint jai uždaryti duris, vienas
jų įkišęs kelį tarp durų ir abu
du įsiveržę prievarta j vidų.
Banditai, surišę jos rankas
ir kojas, pasiėmė $140 pinigais
ir penkis žiedus $1,200 vertės.
Išeidami pasakę sudiev.
Ji surasta jos tetos, Auna
Butxila, namuose, 1411 Ennna
gatvės. Nugabenta vaikų prieglaudon. Jos tėvas,sako, steng
siąsis išgauti ją iŠ ten.

4649 S. Ashland Avė
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak

Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487

Iš RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. HalHted St.
po No. 3313 So. Balatcd St.
Gerai lietuviams Žinomas par 22
rantu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akukeris.
Gydo aštrias ir chronlkiuui ligai,
ryrų, moterų ir valką, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir I abaratorijai 1025 W.
18th St„ netoli Fisk St.
VALANDOSi Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vokaraie.
( Dienomis: Canel
3110 arba 357
Telephonah
T
Naktimis: Dr«xei
. 960 - Drover 4188
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

T. PuUmaD U31

A. SHUSIIO
AKUSERKA

----------- 1------

Roseland. — L. S. A. 137 kp. rengia
išvažiavimą į Washington Heights miš
kus ,prie 7 gatvės, nedelioj, 21 d.
rugpiučio, 12 vai. dienos. Bus įvai
riausių žaislų. Nepamirškite draugai
ir draugės atsilankyt visi.
Kviečia visus Rengėjai.

Town of Lake. —Gvardijos D. L.
K. Vytauto piknikas įvyks nedelioj,
rugp. 21, Leafy Grove. Visi kurie esa
te išrinkti darbininkai, malonėki (e
susirinkti kaip 9:30 vai. į šv. Kryž.
par. svetainę; visi sykiu važiuosime 7
I^eafy Grove. Nesivėluckite.
—Komitetas.

togesnę viętą; 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.

Mary Goldstein, 32 metų mo
teris liko sunkiai sužeista, kuo
met automobilius, kuriamo ji
važiavo su savo vyru, susidū
rė su kitu automobiliu. WalPASARGA
ter Schliok, antrojo automoibiliaus šoferis, areštuotas. Sako,
pasigarsint j sekamos die
jis buvęs girtas. Nelaimė įvy nosNorintieji
Naujienas; turi priduot savo pa
ko prie Harrison ir Western skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.
gatvių.

Henry Asczavek, šešių metų
amžiaus,
2100 North Rolbcy
gatvės, užgautas automobiliaus
prie Western gatvės. Nugaben
tas Šv. Elzbietos ligoninėn. Gal
va suadužyta.

Akių Specialistas

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Kliubo mėnesinis susirinkimas bus
laikomas nedelioj ,rugiučio 21, kaip 1
vai dienos, Liberty salėj,- 3925 So.
Kedzie avė. Visi nariai pasirūpinkit
susirinkti laiku.—Pirmininkas.

Seržentas nugabeno vaikėzą
Evanstono policijos nuovadon.
Katinukas' atėjo paskui. Tuo
met seržentas paspyrė katuką,
Wcst Side.— Liet. Viešas Knygy
nuplakė vaiką, atėmė iš jo šau nas,
kurį remia
dvylika vietos
dyklę ir pasiuntė abudu namo. draugijų, tapo perkeltas j naują pa

Nelaimės automobiliais.

DR. A. R. BLUMENTH Al

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiu
rtu ligonę it kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
ChicAtn« 1IL

DR. CHARLES SEGAL
Pruktikuojn 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labov
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką Ir

OFISO VAI^ANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
v>landos ryto iki 1 vai. po pi«v.
Telefonas Dreael 2880
Tel. AuHtin 737

DR. MARYA
DUWIATT—SASS.
Kątik eugi-įžo ii Culifornijoi Ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Rairiion St.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojimai, apsivedimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Valandosi 8—12 kasdieną ir 0—9
vakare išskiriant nadildieniui.

Klaidos padarytos paskelbime, turi
būt atitaisytos j 24 vai.

Canal 257
Naktinis Tel. Can*l 2118

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU draugo Juozapo Neverdausko. Turiu labai svarbų reikalą, no
riu sužinot.
Gyvenančio ant Town
of 1
BLADASJANKAUSKAS
6135 W. Giddings St.,
Chicago, 111.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandom: 10 iki 12 ryto; 1 ikJ 4 po
piet. 6 iki 9 vakar*.
NeH&homis nuo 9 iki 12 ryt*.
1821 S. Halsted St.,
F.tuapąą.18 ir fialstad St.

________________________________________

JIEŠKAU savo vyro Ig
naco Kipšo; pasišalino nuo ma
nęs rugp. 17 dieną. Pasiėmė su
savim ir sūnų Vincuką 4 metų.
Jis pats turi 37 metus, viduti
nio ūgio, akys mėlynos, veidas
raudonas, plaukai geltom. Vai
kiukas turi šviesius plaukus ir
tamsias akis.
Sugrįžk, viskas bus užmirš
ta. Už pranešimą jo antrašo
duosiu $15 doleriu.
KLARA KIPšlENĖ,
913 W. 19th St., Chicago.

Td. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas k Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
83(13 So. Morgan Street,
Chicago, III.
------------ ---

- . r.-—.-

------- --

TeL Pullm*n 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietavie Gydytojai Ir Chirurgas
1119011 Mfchigan Ave^ Roaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 Iki 4 ir CiM
iki 8:80 vak.

New Pcopies Electric Co.
(Not Ine.)

Duokit šviesos saviškiams

L. DAMBROWSKIS

Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumet, iiraSę jiems

1711 W. 47th St.

•SIETYNĄ"
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros Ir profesinio
gyvenimo Žurnalą, Šiaulių Srities Vaitot. B-v6s ir Lietuvos savival
dybių organą, kuria sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.
Tas Šviesos spindulys jums apsieitų tik 8 doleriai — “Sietyno”
metinš prenumerata, — kurio reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui”

Lithuania.

savininkes

Tek: Yards 413
Tarpe 'Hvrmitagc ir Paulina.
Suvedame dratus
ir sudedame fixtu
ros į 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
ir."us arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkainai vimą.
Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.
Taipgi, laikomo
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską nandeje.
Musų kainos prieinamos.

Atdara Subatoj iki 6 vai. vak,
rąs mus headųuarteris
siutų Hart Schaffner &
Marx, ir kiti pirmeilinių
drabužių išdirbėjai.

Tik ką Aplankėme!
Vyrams Rudeninių

SIUTU
Dviejų kelinių Vy
rų ir vaikinų stailo
Pirmas nesenai pirkinis
rudeninių siutų atėjo ir ste
bėtini savo vertėja ir išžiū

Single ir tjouble breasted
modelių, rutininių ir žieminų sunkumo, desėtkai patrinų ir spalvų, vyrams ir vai
kams stailų, daugelis dviejų
kelinių!
Pas mus po 3537.50 ir 3>25.

DIDŽIAUSIS TURTAS KIEKVIENOS MOTERS
ii
TAI G
nor*te *u*
rčt gražią i r
skaisčią išvaiz1 ‘l 9 nepaisiant
i unt aniž>aus’ tu‘
J rčt jaunystės pft
.. uiiiįt/įf
įįįį........................................................ sigerėjimą ir pa
traukiantį v yĮT'1
/
jJ rus,
jūsų oda
■
MVr
1 švelni kaip akSjĮjk
jaji»
somas,
aiški
Ijffl kaip marmuras
i*’ ki nori, kad
^vo išvaizda atre
*
dytų gerus sveika• B tos ir jaunumo žen
fL klus» ie* rūpiniesi
v A urnai nuimti šlakųs,. spuogus, saur
'
'
’
SIA
J®6 nudegimą, inkš
‘
tirus, riaukšles ir
/ ///^/
\
kitas odos ligas,
I liuli
’
kurios taip kenkia,
JT
ji
gadina išvaizdą,
JT
IK 7 <
naudok savo odai kasJ? v \ o//
A
/dieną pirm gulsiant ,viey nintėlę pasekmingiausią
I
0H
“VERVEN.l
JAUNIMO

__ . _ -

*

/

/

/

//
/«/

BALSAMAS”
" "" — ,
Įžymus “Vervena Balsamas” yra prirengiamas įjf
f' žymaus chemistt), kuris
fili
pašventė visą savo laifB 9 »
ką mieriui mėgindamas
prirengti ką tokio, kuris palaikytų jaunumą ir viliojimą moterų, šis bai
sumas buvo vartojamas vien tik turtingų moterų, kuomet visoms nebuvo
prieinamu pagal savo brangumą, kad negalėjo kiekviena moteris nu1 sipirkti.
Dabartiniu laiku, prirengėme daugelį šios stebėtinos gyduolės, todėl
galime pardavoti už prieinamą kainą, tuomi suteikiame kiekvienai mote
riai progą nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš šios priežasties mu
sų balsamas įsigijo populiariškumą ir pagarbą, nes tūkstančiai moterų
vartoja jį kas dieną ir priegtam, aplaikome po kelioliką padėkos laiškų
ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų musų balzamo, kurios vadina
“stebėtinu” kurių liudijimai jo palyginamos vertės ir jaunos moterys
mėgina musų jaunumo baisamą,

IR MES PATARIAME KIEKVIENAI MOTERIAI
pirmiaus nei kad pirksi ki
tokį, o persitikrinsi šias
stebėtinas pasekmes ir bu
si labai mums dėkinga. Jis
nedalies plaukams augti
ant odos. Kaina didelio
puodo yra $2.00. Klausk
savo vaistininko šiądien,
arba agento, bet jeigu
negalės suteikti, išpildyk
žemiau kuponą, įdėk su

Vervena Laboratory, Ine. Dvpt. 114
1412 XV. Division St.,
Chicago, III.
Gerbiamieji:—
'Įdėta rasite 25c. stampoms ,už ku
riuos malonėkite pasiųst puodelį jūsų
“BALSAM OF YOUTH”. Išmokėsiu li
kusius, aplaikęs pakelį.

juo 25c.
stanvpoms ir
pasiųsk mums ant antra
šo

Vardas ....
Namų No.

gat.........

IŠKIRPK ŠĮ KUPONĄ

Miestas ...

.. valst,

Rusiškos ir Turkiškos Vagos
Tel. Kedzie 8902
3514-16 RooHevelt Rd.
Arti St. Louis Ave„
CHICAGO. ILL

Tel. Monro* 2804

Du žmonės pašauti.

Pereitos semies
seredos rytą,
rylą, apie
penkiolika minučių po vienos,
prie California ir Thomas gatvių įvyko riaušės, kurios tęsėsi pusę valandos laiko. Riaušių
prięžastis — miesto ugnagesis,
Emil Rodriguez,
pašdvė du
vyru, sako, vieną jų mirtinai.
Scenos vieton susirinko šimtai
žmonių, kurie norėjo pagauti ir
savotiškai nubausti užpudliką.
Jis esąs brolis buvusiojo aldermano, W. E. Rodriguez.

Savaitė atgal poni Hafner
are£tttVo savo vyrą dėl nederaino ilgesio. Dalykas buvo svarstomas per visą savaitę.
Ant
galo ji pareikalavo
divorso.
Advokatas Tsrall Goklberg sutiko tuo reikalu pasidarbuoti.
Pereitą utarninką ji su JobnSf>nu atsilankė valstijos advokato raštinėn ir pranešė Shapirui apie suokalbį. Pastarasis
nuvedė ją 50-tos gat. policijos
nuovadom
kur ji papasakojo
savo istoriją Įeit, Wm. Couzens.

Kai kurie liudijo, kad užpuo
likas, Emil Rodriguez, šovęs į
pask irtas detektyvas
tuodu vyru be jokios provoka dalyko
Jam buvo
cijos iš judviejų pusės. Tai įvy įsakyta sutikti Hafner ir Dakę gatvėj priešais Frank Kra- vis pereito u ta minko vakarą.
ako* sali uną.
Johnson pasimatęs su HafVienas pašautųjų yra Arthur ner paaiškino jam, kad jis ne
Kawobl, 28 metų, 2859 W. Di galįs -dalyvauti suokalby ir
vision gat. Jam viduriai per perstatė detektyvą savo vieton.
šauti. Numatoma jis mirs. Ant Hafner buvo pareikalautas iš
ras — Edward Katzke, 2620 dėstyti suokalbio sąlygas.
Tuo laiku kiti ipolristai arešThomas gat. Jam peršauta ko favo
-vis,,
iv .TTitmoja ir- krutinę.. įlašantieji greitai
tąijj delctktyvą, kaipo nužiūri
n u vež t i Norwcgian-Aimcrican
ligoninėn. Jiem buvo padaryta mas ypatus. Warrantai arejtavimui suokalbininkų tapo išgreita operacija.
Paul Sorenson ir Vera Bol- duoti per teisėją H. Hayes.
ley, 2617 Jackson blvd., nupa
sakojo policijai, kad šaudymas Rado 100 autoombilių baloje.
buvo pasekmė ginčų tarpe BodVakar dieną naras raporta
riguez ir Kawoli1.
Sako, kad
Rodriguez sekęs paskui jų vo, kad, sulig jo aprokavimų,
dviejų iš saliūno ir kaip pasta prie Summit, III. kūdroje ran
ruoju pasiekusiu gatvę, jis iš dasi apie šimtas automobilių.
sitraukęs revolverį ir pradėjęs Laisnių numeriai rodo, kad kai
šaudyti. Kuomet jiedu pergriu kurie automobiliai išbuvę ba
vo, jis leidęsis bėgti Californi- loje virš dviejų motų.
B. S. Allison, Summit’o poli
įos gatve.
lai įvyko tirštai lenkais ap cijos viršininkas, soržentai Edgyventam distrikte. Tuoj susi xvard Dettman ir Nicholas Ga
rinko žmonių minia ir ėmėsi lės, Chicagos policijos departa
vyt>« jį.
Rodriguez,matyda mento, prižiūri traukimą auto
Stokai gerų
mas vargiai ištruksiąs, staiga mobilių iš balos.
tik keturi ar penki
pasuko tamsion ėlėn, kur poli- prietaisų,
cistai neužilgo surado jį. Nu automobiliai gali būti ištraukti
gabentas Chicago avė. policijos
stotin.
Nedraudžia pasigaminti
Jis papasakojo policijai, kad
naminės.
tai daręs savęs apsigynimo de
lei. Tiedu vyru užpuolė jį saJohn Kjellander, prohibieiijos
liune,
direktorius, ne toks blogas vy
Katzke, pirm nustojimo są- ras, kaip kai kurie mano. Su
inonęs, spėjo papasakoti polici juo galima susirokuoti. Štai už
jai, kad su Rodriguez neturė vakar jis pareiškė, kad pasiga
jęs jokio reikalo. Jis su drau minti namie “munšainą’* bei
gais grįžęs iš vestuvių ir užsu kitokių gėralų įstatymai
nekęs saliunan.
draudžią.
Suvienytų Valstijų
atstovų buto balsavimas nepaTRYS SĄMOKSLININKAI
liesiąs to dalyko. Jis užbaigda
AREŠTUOTI.
mas pasakė, kad davęs savo
agentams instrukcijų neiinvestiKėsinosi nužudyti nuotaką.
guotį tokių narną. Betgi jis pri
dėjo, kad naminės galima pa
Vakar policija susekė suo sidaryti tik savo reikalams —
kalbį nužudyti ponią Elizabeth kitiems nevalia parduoti.
Hafner, 28'metų, 507 Oakwood Taikė karvei —m teko veršiui.
blvd. Trys sąmokslininkai areš
William Barnes, 2136 W.
tuoti. Jų tarpe raudasi ir jos Obio gatvės, kaž-ko nepa tenvyras, John M. Hafner, turtin kinius savo karve,
Paėmęs
gas kepyklos savininkas, 3985 šautuvą
norėjo nubausti ją.
Vincenncs gatvės. Tik keturi Bet jis, matyt, visai
menkas
mėnesiai kaip jis buvo ją ve šovikas. Vieton pataikius į kar
dęs. Jis buvęs sutikęs užmokėti vę, kulka kliuvo veršiukui. Pas
tūkstantį dolerių
žudeikoms, tarasis nugabentas pavieto gy
kurie
buvo prisižadėję atlikti vulių ligoninėn.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

DR. W. F. KALISZ
S pečiai urnas: Moterį ligos ir Chirvrgij*.
'

O B nOADWAY

CHICAGO.

rELEKTRA
ĮB

RIAUŠES.

Žudeikos turėję pavogti jo
Pabėgo mergaitė.
žmoną, priversti
Elcanor B ūko ta,
dvylikos
ją parašyti
saužudystės notą. Toje notoje melų mergaitė, 1745 W. 17-tos
ji turėjusi užrašyti savo turtą gatvės, pereitą savaitę pabėgo
vyrui. Po to ji turėjusi
būti nuo savo tėvo. Ji padariusi tai
įmesta ežeran.
dėlto, kad jis vertęs ją pardaviVisi kaltininkai areštuoti irjnėti “munšainą i r «-pr|sigeręs
priversti prisipažinti prie kai- mušdavęs.

12th STREET

1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

tės. Visas dalykas pavestas val
stijos advokato padėjėjui, Rudolph Shapirui.
Henry Davis, Hafner‘io dar
bininką*, areštuotas,
Charles
Johnson,
4210 Evans gatvės
sulaikytas kaipo vyriausia liu
dininkas. Pastarasis prisipaži
no poniai Hafner. Vakar jie vi
si turėjo būti tardomi Engelwood teisinabutyj.

Šviesą ir pąjiegą suvedame Į senus ir nauju* namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių EI ktroa Korporacija Amerikoje

i THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
A. BARTKUS, Pre*.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chieago, I1L

?

N E w . Y.Oim. N Y

I

Tiesi kelionė i’ IJ KTU VA PER PILIAVĄ (Karahaučio prieplauką)
Alba per L1BAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
l PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką })asportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja' šaka musu reguliariško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
S. S. POLONI A rugp. 24
S .S. LATVIA rūgs. 21
S. S. LITU A NIA rūgs. 7
S. S. ĘSTONIA Spalio 5
Taipgi tiesi kelione tarpi* Lihavos-Danzigo-Ilalifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasosl keleiviams
Kr ipkitės prie musu agentų jūsų mieate.

NA, TAI TAU IR VELYKOS!
žvejai neįveikia žuvies.

Dar tokios komedijos nebu
vo. Paklausykite. Aštuoniolika
Julieto žvejų sušilę darbavosi
— gaudė vieną žuvį. Ir kas gi
atsitiko? Jokiu bildu jie nega
lėjo jos įveikti. Negana to; jie
sulaužė aštuoniolika meškerių.
Žuvis atrodanti kaip tik ne šio
svieto gyvūnas
esanti keturių pėdų ilgumo, mokanti ste
bėtinai gerai plaukti, ir, girdi,
kalbanti angliškai, nors ir negeriausiai.
Visi žvejai vargo,
kankinois čielą dieną Ka/nkakee
upėj, Wilmingtone. Bet žuvies
nesugavo. Ar ne stebuklai?!
Nemanykite, kad žvejai nus
tojo vilties pagauti ją. Šiandie
jie sutelkė pulką žmonių iš gre
timų kaimų ir visi apsiginkla
vę dvibamzdžiais šautuvais iš
keliavo gaudyti tos žuvies.

Pamatysime, ar jiems pasi
seks ją sugauti.

Vaikas užmušo gaiduką.
—Kas užmušo gaiduką?

Pranešimai
Roceland. — Lietuvių Evangelikų
Draugijos rūpesčių, pčtnyčios ir nelėlioB vakarais, Rugp. 19 ir 21, 8 vai.,
jrolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų
ir lietuvių kalbomis. Pčtnyčios vaka
rą bus taipgi graži orkestras muzi
ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai
atsiankyti.
—Komitetas.
L. S. S. VIII Rajono konferencija
(vyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žią 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją
Ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, Sekr.

—Aš užmuša u
papos šaudykle.

jį su mano

................... .................—

ŪR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas
1649 S. Ashland Avė

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

L. S. S. 4 K p. susi rinkimas bus
nedėlioj, rugpjūčio 21 d., 10 vai. ryto
Fellowship Housėsvet., 831 W. 33 PI.
Draugės ir draugui, malonėkit pribut
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų.— Org. J. M. Vaina nekas.

L .S. S. 81 kuo ims nepaprastas
(extra) susirinkimas Įvyks subatoj,
rugpiučio 20 d., lygiai nuo 8' vai. va
karo, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia Avė. Delei rinkimų delegatų į
VIII Rajono konferenciją in kitų svar
bių organizacijos reikalų nariai yra
kviečiami susirinkinvan pribūti laiku.
—Kp. Raštininkas.

Chicago* Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedėlioj, rugpiučio 21, Mildos svet. 3142 So. Halsted
kaip 11 v. ryto. Visi dainoriai malonėnėkite susirinkti laiku ir naujų dainorių atsiveskite.
Sek r. J. Gcdraitis.

—Aš užmušau — tarė Hui)-

bard įlindę.

r—1

iš RUSUOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 $<>. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas p«r 22
motu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chronilkas Ilgas,
vyrą, moterų ir vaifeą, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias
elektros prietaisu*.
Ofisas ir Labara tori jai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS] Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
t Dienomis: Canal
T.lephoMlJ
3110 arba 357
J Naktimis: Drevei

t 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted .St.
VALi 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Kliubo mėnesinis susirinkimas bus
lailcomiiH nedėlioj
val dienos, Liberty

Kedzie avė.

uėio 21, lcrxi P 1
Halėj, 3925 So.

Visi nariai pasirūpinkit

A. SIMO
AKUSERKA

—Taip, aš užmušau tą gai Susirinkti laiku.—Pirmininkas.
duką.

—Priežastis
delei kurios aš
♦
jį užmušau — pasakojo vai
kas policijos seržentui, Char
les Paasche — yra tokia: mano
katinukas norėjo valgyti.
Jis
tiesiog buvo arti mirties iš ba
davimo...

Roseland. — L. S. A. 137 kp. rengia 1
išvažiavimą į Wasbington Heights miš
kus ,prie 7 gatvės, nedėlioj, 21 d.
rugpiuČio, 12 vai. dienos. Bus įvai
riausių žaislų. Nepamirškite draugai
ir draugės atsilankyt visi.
Kviečia visus Rengėjai.
Town of Lake. —Gvardijos D. L.
K. Vytauto piknikas įvyks nedėlioj,
rugp. 21, Leafy Grove. Visi kurie esa
te išrinkti darbininkai, malonėkite
susirinkti kaip 9:30 vai. į šv. Kryž.
par. svetainę; visi sykiu važiuosime I
Leafy Grove. Nesivėluckitc.
—Komitetas.

Seržentas nugabeno vaikezą
Evanstono policijos nuovadom
Katinukas' atėjo paskui. Tuo
met seržentas paspyrė batuką,
Wcst Side.— Liet. Viešas Knygy
nuplakė vaiką, atėmė iš jo šau nas,
kurį remia
dvylika vietos
dyklę ir pasiuntė abudu namo. draugijų, tapo perkeltas į naują pa
Nelaimės automobiliais.

togesnę viętą; tai yra ketvirtas na
mas niro grisiems žinomas M. Mei lu
žio svetaines, 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.

Mary Goldstein, 32 metų 'mo
teris liko sunkiai sužeista, kuo
met automobilius, kuriame ji
važiavo su savo vyru, susidū
rė su kitu automobiliu. WalPASARGA
ter Schliok, antrojo automobi
liams šoferis, areštuotas. Sako,
pasigarsint j sekamos die
jis buvęs girtais. Nelaimė įvy nosNorintieji
Naujienas; turi priduot savo pa
ko prie Harrison ir Western skelbimą ne vėliau, kaip 0 vai. va
karo.
gatvių.
Henry Asczavek, šešių metų
amžiaus,
2100 North Robey
gatvės, užgautas automobiliams
prie Western gatvės. Nugaben
tas Šv. Elzbietos ligoninėn. Gal
va suadužyta.

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

ASMENŲ JIFŠKOJIMAI
Apiplėšė moterį.
*

Užvakar poni Stemberg buvo
namie.
'Sus>ka>iuibino varpelis.
Atidaro duris. Du jaunu vyru
ku mandagiai paklausė, gal ji
turinti kambarį.
Ji atsakiusi
neturinti. Bet vaikėzai buvę at
silankę visai kitu reikalu. No
rint jai uždaryti duris, vienas
jų Įkišęs kelį tarp durų ir abu
du įsiveržę prievarta j vidų.
Banditai, surišę jos rankas
ir kojas, pasiėmė $140 pinigais
ir penkis žiedus $1,200 vertės.
Išeidami pasakę, sudiev.
Ji surasta jos tetos, Anna
Butxila, namuose, 1411 Emma
gatvės. Nugabenta vaikų prieg
laudom Jos tėvas,sako, steng
siąsis išgauti ją iš ten.

JIEŠKAU draugo Juozapo Neverdausko. Turiu labai svarbų reikalą, no
riu sužinot.
Gyvenančio ant Town
of Lake.
BLADASJANKAUSKAS
6135 W. Giddings St.,
Chicago, III.

JIEŠKAU savo vyro Ig
naco Kipšo; pasišalino nuo ma
nęs rugp. 17 dieną. Pasiėmė su
savim ir sūnų Vincuką 4 metų.
Jis pats turi 37 metus, viduti
nio ūgio, akys mėlynos, veidas
raudonas, plaukai geltoni. Vai
kiukas turi šviesius plaukus ir
tamsias akis.
Sugrįžk, viskas bus užmirš
ta. Už pranešimą jo antrašo
duosiu $15 dolerių.
KLABA KIPšIENe,
913 W. 19th St., Chicago.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiu
rtu ligonę 1* kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicntn, III.

DR. CHARLES SEGAL "
. Praktikuoja 15 metai
Ofisą* .

4729 So. Ashland Avė., 2 I*1mn
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką ir
Vaiką Ligą. * * •
OFISO VAI.ANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
v>landos ryto iki 1 vai. po pi*..
Telefoną* Dreccl 28811

Td. Aurttin 737

, DR. MARYA

dowiatt-sass.
K,tik sugrjžo ii Cnlifomijo, Ir
vii tęs naro praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos] 8—12 kasdieną ir 6-—9
vakare išskiriant nedšldieniu*.
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALAT0RI8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
P161. 6 iki 9 vakar*.
Ntdftbomis nuo 9 iki 12 ryt*.
1821 S. Halsted St.,
Kt*mpM,18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9-12 ryto

2—9 vakaru.
83031 So. Morgan Street,
Chicago, III
TeL Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Ir Ckir«rt*a
1090U Mkhigau Aren Roselandc.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6>81
IM 8:80 vak.

New Peopies Electric Go.
(Not Ine.)

Duokit šviesos saviškiams

L. DAMBROWSKIS

Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje auteiktum*t, išrašą jiems

1711 W. 47th St.

“SIETYNĄ”
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
gyvenimo Žurnalą, Šiaulių Srities Vaitot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenes organizuotę.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno”
metinė prenumerata, — kurio reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-vč, 24. “Sietynui” — Lithuania.

savininkas

Tel.: Yards 413
Tarne 'Hermhage ir Paulina.
Suvedame Uratus
ir sudedame fixtu
ros į G kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
jtais arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkainai vimą. Darbą vi
suomet
gvaran
• tuojame.
Taipgi, laikome
”
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namleje.
Musų kainos prieinamos.

------------- --------------------------- ----------
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ASMENĮI JIESItOJIMAI 7
JIEŠKAU Vinco Masteikos, Plokš
čių valsč., Kubilių kaimo .Yra labai
svarbus reikalas, kreipkis šiuo adresu:
JOE ANDRUNAS,
K. L Works, Me.

JlEŠKAU brolio Antano Rimkaus,
10 metų atgal gyveno Pawnee, 111.,
vėliau išvažiavo į pietus; Taura
gės apskr., Šilalės valsč., iš Kilpinų.
Jis pats malonės atsišaukti, arba jį
žinanti, teiksis pranešti adresu:
JOE RIMKUS,
R. R. A. 9, Box 146. Springfield, III.
---- ------------------------------------ j-------- j
JIEŠKAU savo vyro Juozapo Urbučio arba Banzino. Apie 6 metai at
gal, gyveno Riverton, Ifl. Tik-ką at
keliavau iš Lietuvos su duktere Juzyte, tad jei yra gyvas, malonės atsi
šaukti. Jis vidutinio ūgio vyras, tam
saus veido, juodų plaukų ir juodų
akių .apie 88 metų amžiaus. Malo
nės atsišaukti.
MRS. MARY URBUTIENfi,
Box 14,
Riverton, 111.
JIEŠKAU savo brolio Frankio Jo'
naičio, paeina iš Šiaulių apskr., Vaigailių kaimo. Girdėjau, kad gyveno
New Yorke. Atsišaukite.
STELLA HUBER
5715 Eberdeen St.,
Chicago, 111.
■

1 ..........
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AUTOMOBILIAI [ AUTOMOBILIAI
DIDELIS IŠPARDAVIMAS
ANT LAUKO, VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ
Ateikite ant tuščių lotų
2340 Wabash Avė.
Pėtnyčioj, Subatoj ir Nedėlioj
Atvažiuok savo senu karu, o gausi cash, apkainuota tuojaus. Nereikės laukti, šeši apkainuotojai ant vietos visą dieną

100 autoniobiliy
Willis-Knight 4 cylinderių,
Dodges
Grant
King 8,
Paige Speedster
Buicks,
Overland Roadsters
Overland Touring
Lexington Sport
Mitchell Chummy
Elgin,

~

ĮIEŠKO PARTNERIĮ).
REIKIA partnerio su $1,000 cash
užimt pusę tajerų taisymo, retreading
ir vuleanizing biznio. Atsišaukit po 7
vai. vakare, Baumler,
7940 Normai Avė., 2-os lubos.

KAMBARIS ANT RENDOS vaiki
nui ar merginai: garu šildomas, elek
tros šviesa, maudynė, telefonas.
LAURINAITIS,
3252 S. Halsted St.,
3 lubos priekis.

KAMBARYS ant rendos vedusiai
porai, arba 2 merginoms. Atsišaukite
po 8 vai. vak.
MRS. DANKERS,
3356 S. Lowe Avė.
ANT RENDOS 2 kambariai; visais
naujais įtaisymais — be valgio. Ga
ro šiluma, elektro šviesa, ant pirmų
lubų.
4858 Champlaim Avė.

Studebaker
Reo
Chevrolet
Oldgmobiles
Elcar
Jeffery
Dixie Flyer ir t.t.

NAMAI-ZEME

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI saliunas geroj
vietoj, lietuvių ir kitų tautų ap
PARDAVIMUI Handerson 4 cilin- gyventa. Pardavimo priežastį
derlų m 2 z nrotorcycle.
patirsite ant vietos.
STANLEY PLARPA
724 W. 31st St. ir
4015 W. Van Buren St.,
Tel,: Kedzie 3810.
Emerald Avė.

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

BRIGHTON PARK
BARGENAI.

PARDUODU karčiamą ir fixtures geroj vietoj, apgyventa vi
sokių tautų, biznis gerai išdirb
ta; pagyvenimui 4 kambariai.
Priežastis pardavimo — noriu
greitu laikų važiuoti Lietuvon.
358 Kensington Avė.

PARDAVIMUI mūrinis ant 3 pa
gyvenimų 6 šeimynų namas su saliunu. Užpakalyj didelis garadžius.
Pardavimo priežastis išvažiavimas,
Parduosiu labai pigiai.
Atsišaukite
pas savininką
AND. SOBEY,
1338 S. Miller St.

PARDAVIMUI E. H. Nelson 1920,
5 pasažiorių automobilius. 3 extra
tajerai ir kiti reikalingi daiktai. Pa^
siskubinkit, nes gera proga pigiai
pirkti. Pardavimo priežastis — be
darbė; nemokantį važiuot išmokysiu.
P—SKIS,
4533 So. Wood St.,
1-as augštas — užpakalis.

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

Kaina $100 ir augščiau

Lengvi išmokėjimai
1

Mėnesir
mokėsi s

{mokėjimas

$200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00

$75.00
100.00
150.00 ,
175.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00

ATEIKITE ANKSTI.

$25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
55.00
60.00

Imsime jūsų senę automobilių j mainus, (ne senesnį
1912). Parinkti automobiliai eis pirmiau.

Nepamirškite tuščio loto vietos
Pardavimas vedamas

MITCHELL AUTO CO.
2340 Wabash Avė.
Pėtnyčioj, Subatoj ir Nedėlioj
Lis ar giedra, bus
* Pardavimas prasidės 9:30 iš ryto.

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.

ris, transmission lock ir nuo vė mėnesių išmokėjimo, nupirksi
Automobilius biIe kurj
vis¥ Pirmos klesos
KAMBARYS ant rendos vedusiai jo uždangalai.
mechaniškam
padėjime, gvaporai be vaikų, arba 2 merginoms, kainavo keli mėnesiai atgal neAtsišaukite po 8 vai. vak. 1-os lubos mažiu $1,775.00, dabar $1,375. rantuoti.
užpakalis.
AJAX AUTO CO.
MRS. DAUBARS,
Cash nupirks .
3356 S Lowe Avė.
832 E. 43rd St.
AJAX AUTO CO.
Tel. Oakland 2791.
832 E. 43rd St.
Tel.: Oakland 2791.
i—i---------- -— -----------------------PARDAVIMUI
Handerson
JIEŠKAU darbo į bučemę; esu pa
motorcycle kaip naujas, parduotyręs ant to darbo per 5 metus; kal
PARDAVIMUI
7
sėdynių
Chand- sįu su sidekariu arba viena, arbu 4 kalbas ,esus nevedęs. Kam tok lers automobilius — labai pigiai,
iš ,
.
.
t
J
sai darbininkas reikalingas, atsišau priežasties bedarbes. Greitai parduoįmainysiu ant automobiliaus.
kite šiuo adresu:
du
JOHN VAIŠVILAS,
P. G.
J. ZMOGUN,
106 W. 5th St.,
St. Charles, III.
4413 S. Talman Avė.
2839 W. 40th St.

ĮIEŠKO DARBO

Tel.: Lafayette 535

JIEŠKAU darbo už siuvėją prie vy
riškų drapanų. Galiu kirpti pagal
vėliausios mados ir pritaikinti .Tam
darbui atsakantis. Turiu daug patyri
mo prie kostumeriško darbo. Esu
jaunas vaikinas. Kam reikia tokio
darbininko, praneškite.
A. GARŠVA,
1613 N. Leavitt St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

GERA PROGAR.
štai gera proga keliems su $50.00
ant 3 mėnėsių Special Investment;
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas
mėnuo arba savo pinigą
„galima išsltraukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl
MOTERŲ
savęs.
Reikalaujame keleto gerų vyru representuoti mus; geras atlyginimas
REIKIA stenografės, katra moka geriems vyrams. Savo visą arba liuogerai lietuvišką ir anglišką kalbas. su laiku .
Gera mokestis; atsišaukit šiądien.
GARY BROKERAGE CO.
UNITED THRIFT ASS’N INC.
1538-127 N. Dearborn St. Chicago.
3249 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA moterų pardavėjų, galin
čių kalbėti angliškai ir lietuviškai.
Nuolatinis darbas, visas laikas ar da
lis. Gera užmokestis. Atsišaukite
tuojaus.
UNITED THRIFT ASS’N. INC.
3249 S. Halsted St.

maža šeimyna. Atsišaukite
3300 S. Union Avė. į grosernę. Tel. Boulevard 5049
k

. .......

REIKIA DARBININKU

AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.
Puikiausia proga jaunai porai; 5
kambarių vėliausios mados rakandai
turi būt parduoti už bile sąžiningą
pasiūlymą. Vėliausia ir puikiausia
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai,
pastatoma ant grindų lempa davenport, langams uždangalai etc. Viskas
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausis grojiklis
pianas su šėpute ir roliais ir didelis,
dubeltava springsa phonographas su
rekordais ir deimanto adata. Viskas
gvarantuota. Nepraleisk šio .bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

Labai gera propozicija, nes kiek
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
iki $75 į savaitę-. Kvalafikuotiems
VYRŲ
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
REIKIA vyrų pardavėjų, mokan tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
čių lietuvių ir anglų kalbas. Nuolati
COMMONWEALTH LIFE
nis darbas. Pilnas laikas ar atlie
INSURANCE CO.,
kamas; gera užmokestis. Atsišaukite
tuojaus.
481 S. Dearborn St.»
Room 911-912
UNITED THRIFT ASS’N INC.
3249 S. Halsted St.
Tel.: Wabash 8415.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, labai mažai vartoti. Parduosiu
už pirmą pasiūlymą. Priežastį patir
site ant vietos. Matyt galima po 5,
subatoj po pietų.
1530 N. Leavitt St., 3 fl.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 8 pagyvenimų po 6 kambarius,
geros vanos ir kiti parankumai. Prie
žastis pardavimo — einu į biznį Kai
na $6,500.00, įmokėt pusę. Namas
randasi ant Lowe avė., tarpe 37 ir
38 st. Savininkas
CHAS MOCKUS,
839 W. 34th PI .

PARDAVIMUI 5 kambariu .murinę,
beveik nauja bungalovv, elektra, gasas, vanos ir kiti parankumai, lotas
60x125, netoli Madison gatvekario, ir
kitų transportacijos linijų. Turi būt
parduota į trumpą laiką. Savininką ga
ge. Namas randasi gražioj vietoj Įima matyt vakarais ;nuo 5:30 iki 9
Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus, vai.
nes pardavimo priežastis yra labai 313 So. 22nd Avė.
Bellwood, III.
svarbi.
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas su
barais lietuvių apgyventa vie
ta. Pardavimo priežastį patir
PARDAVIMUI 40 akerių ūkė, pusite ant vietos.
Šė mylios nuo miestuko, arti mokyk
2310 S. Hoyne Avė.
la, upelukas bėga per lauką; 5 nau

PARDAVIMUI MURO STUBA.
$500 įmokėti, ir likusius po $50 į mė
nesį. 2 flatų, 5 ir 5 kambarių, elektros
Šviesa; bargenas greitame pardavime.
Atdara 2-os lubos 4 iki 7 kas dieną.
3722 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 5 ir
6 kamb. muro namas, viskas naujau
sios mados; cemento skiepas, elektra,
gasas, maudynės, garu šildomas, ga
radžius 2 automobiliams; lotas 36!£x3 mėnesiai statytas. Randasi
PARDAVIMUI saliunas geroj vie 126.
puikiausioj
Chicago vietoj, 63rd ir
toj, tirštai apgyventoj. Parduoda grei klioštorius. $4,000
įmokėt, likusius
tai ir pigiai, kadangi savininkas va
ant išnvokeęčio, o kas turi mažesnį
žiuoja į kitą miestą.
namuką, mainysiu ant jo. Norinti
1437 S. Morgan St.
gero namo, atsišaukit tuojaus pas J.
Namon,
3452 S. Halsted St.
2-os lubos .
PARDAVIMUI bučemė ir grosernė
PARDAVIMUI grosoris ir praperte
labai greitame laike ir pigiai, lietu
su
pagyvenimui kambariais užpakalyj,
vių ir kitų tautų apgyventa. Parda
lietuvių
kolonija, graži apielinkė, nau
vimo ppriežastis, partneriai skiriasi.
jas
muro
namas, naujas garadžius už
8466 Vincennes Avė.
pakalyj. Turi būti parduota greitai
ir už prieinamą kainą.
3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas (tarpe
lietuvių, lenkų ir kitų tautų ap
gyventoj apielinkėj. Biznis toj
vietoj per 20 metų. Savininką
atrasite ant vietos.
652 W. 18th St.
PARDAVIIMUI pusė saliuno geroj vietoj. Priežastis par
davimo apleidžiu miestą. Atsi
šaukite 5200 S. Union Avė.

PARDAVIMUI
lietuvių kolonijoj.

saliunas
5 metų

lystas.

3759 S. Wallace St

PARDAVIMUI
RESTAURANTAS
3212 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VAIKŲ

——

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI
saliunas lietuviu
apielinkėj, biznis įdirbtas per ilgą lai
ką, priežastį pardavimo patirsite ant
vietos.
4302 So. Westem Avė. '

PARDAVIMUI 5 KAM
PARDAVIMUI
SOFT
REIKIA agentų. Patyrimas BARIŲ RAKANDAI (FUR DRINK PARLOR PIGIAI,
nereikalingas, jokio mokslo ne NITURE).
ANT KAMPO'
reikia. Mokame savaitinę algą
3347 S. Emerald Avė.
900 W. 21st St.

ir komišin. Lengvai uždirbsite
$10,000.00 į metus. Kreipkitės
REIKALINGA
'MERGINA į Naujienų ofisą 370, prisiųsdami savo antrašą, ir kur ga
arba moteris namų darbui— lima bus pasimatyti.

N—

PARDAVIMUI čystijimo, prosinimo
ir taisymo krautuvė. Antrų rankų 40
siutų, 25 overkotų, 15 taisymui siutų,
2 metų lystas ir $20' renda. Visas
PARDAVIMUI PAVEIKSLŲ
jiznis $300, kadangi turi apleisti mies
GALERIJA.
Labai puikioj vietoj, pačiam viduryj tą.
D. MAYELEFSKY,
miesto. Biznis išdirbtas per daugelį
3703 S. Halsted St.
metų. Vestuvių atsibuna gana daug,
lietuvių kolonija 4, tūkstančiai su vir
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
šum. Biznio vieta žemai su Storu iš
loj,
biznis išdirbtas per daugelį me
fronto. Savininkas išvažiuoja į Lie
tų
,arti
šv. Jurgio bažnyčios; 5 kam
tuvą. Sužinojimu reikale, kreipki
bariai
užpakaly
pagyvenimui. Parda
tės per laiška ar ypatiškai.
vimo
priežastis
— partnerių nesuti
JONAS ANDRIUŠIS,
kimas.
Atsišaukite:
134 E. Main St.,
3201 S. Aubum Avė.
Amsterdam, N. Y
Tel.: Yards 944. ■

KAMBARYS ANT REN- AUTOBOBILIŲ BARGENAS.
AUTOMOBILIŲ BARGENAI
PARDAVIMUI grosernė lie
Reo — Studebaker — Max- tuvių apgyventoj vietoj. Biznis
DOS DVIEMS ARBA VIE Nash, touring automobilius,
važiuota tik 500 mylių, aprūpin well ir Overland touring karai nuo seno išdirbtas. Atsišaukite:
NAM VAIKINAMS.
tas biflex bamperiu ,extra taje- $100.00. Cash, likusius ant 12 3244 So. Morgan St. Chicago.
3520 Lowe Avė.

Tek: St. Charles 214 M.

■

A. ŪSELIS,
3564 S. Halsted St.,

Tiems, kurie turės gerus liudijimus

Išmokesčio Planas

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

NAMAI ŽEMĖ.
2 pag .namas: 5 ir Ckambarių, elek
tros šviesa; kaina $3,000. įmokėt
$500, ir po $30 j mėnesį.
8šeimynų namas .cemento pama
tas, visi įrengimai ir apmokėti. Kai
na $2,750. Įmokėt $500 ir $50 į mė
nesį. Rendos neša $75 į mėnesį.
Turime puikiose vietose lotų ir prie
geros transportaciios. Parduodam pi
giai ,tik po $195 ir augščiau.
Jei turi $100 ar daugiau, pastatysi
me 3 ar 4 kambarių namelį su ma
žais išmokesčiais ant mėnesio. Platės
nes informacijas aplankysite, atsišauk
darni pas Wm. Murdock & Co., 4400
S. Kedzie Avė., Pie-vak. kanapas Ar
cher Avė.

Naujas 3 ir 5 kambariu flatų muro
namas: elektra, kietmedžiu baigta
etc 27 pėdų lotas, arti 41-os ir Francisco Avė. Kaina $9,500.00.
2 flatų medinis namas, 5 ir 5 kam
barių, eonerete pamatas, elektra ir
t.t., garadžius ir 3 kamb. flatas už
pakalyj. Rendos $65 į mėn. Arti 39os ir California Avė. Kaina $5,000.00
7 kambarių cottage prie 39-os, augš
tas sklypas, elektros šviesa, 86 pėdų
lotas. Kaina $4,500.00; $l,600> įmo
kėt, likusius po $35 į mėn., talpinasi
nuošimtis.
2 flatų medinis namas 5 ir 5 kam
barių ,arti 38-os ir rFancisco Avė. Di
delis bargenas. už $5,500.
REYNOLD BROS.
38th St .ir Archer Avė.
Tel. Lafayette 74.

Special Bargenas
Pardavimui Kauno restauTIKRAS BARGENAS. $6,700 nu
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie rantas, biznis išdirbtas per 15
pirks
naują mūrinį namą 4 ir 5 kain
toj, visokių tautų apgyventa. Gali metų. Atsišaukite
barių.
Elektros šviesa, maudynė, aukS
ma pirkti visą arba pusę. Pardavimo
tas
cementuotas
basementas ir pasto
821
W.
14th
St.
priežastį, patirsite ant vietos.

2340 Wabash Avė.

Kaina Auto
mobilio

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir
airių apgyventoj apielinkėj, biznis nuo
PARDAVIMUI saliunas, per daug senų laikų. Turi būti parduota grei
metų išdirbtas, apielinkėj daug šapų. tai. Priežastis pardavimo—Ilga.
558 W. 37th St.
Randasi arti 18os ir Canalport Avė.
Cash, arba mainysiu ant automobi
lio.
1864 S. Seward St.
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė,
gražioj lietuvių apgyventoj vietoj,
PARDAVIMUI bučernė ir groser biznis įdirbtas per daugelį metų. Prie
nė, lystas ant 5 metų. Cash biznis, žastį pardavimo patirsite ant vietos.
36 Avė ir Lake Street
parduoda tuojaus.
Melrose Park, III.
Cicero.
3146 So. 48th Ct„
Tel.: Cicero 2133

TUŠČIAS LOTAS

JIEŠKAU moteries arba merginos
apsivedimui. Esu našlys, 40 nv./am
žiaus, ūkininkas, ūkė išmokėta, vai
kų neturiu. Su laišku prisiųskite ir
paveikslą. Atsišaukite
JONAS PUSLĖNAS
Gootman ,Wis.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

Chalmers

Turi buf parduoti ar išmanyti.

APSIVEDIMAI.

SIŪLYMAI KAMBARIU

Maxwell
Davis
Chandlers

Pgtnyčia, Rugp. 19 d., 1921

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor;
parduodu greit ir pigiai. Kas mylit to
REIKIA pardavėjų parduoti siutus, kį biznį, gausit veltui.
overkotus, rainkotus, stuba nuo stu2700 Wallace St .
bos; patyrimas nereikalingas; norin
ti dirbti gali padaryt gerus pinigus.
Ateik greitai, nes dabar nnrho lai
kas. Atdara nuo 7:30 ryto iki 7:30
vak.
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO
AMERICAN
RAINCOAT MANU- SERNĖ. Priežastį pardavimo patirsi
FACTURING CO.,
te ant vietos.
1837 W. Chicago Avė.
4511 S. Wood St.
Tel.: Seeley 7474.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas su dviem lotais. Atsišau
kite pas savininką 5417 S Kolin avė.
Imkite Archer-Cicero karus; išlip
kite ant Kildare av.; paeikite ¥2 blo
ko į vakarus.

ĮVAIRUS skelbimai

Ar norit, kad Jūsų pinigai
ji budinkai, 5 kambarių stuba, gyvu
apsėti
laukai;
2
arkliai,
10'gal
I
nueitų
į Lietuvą greitai ir butų pilliai ir i
kiaulės
ir
80'
vištų.
Už
viską
nai
išmokėti?
Pinigai .pasiųsti per
vijų, 2
$3,700, tik už viena farmą$2,500. Pir- musų ofisą yra pilnai išmokami į makit dabar, nes galite matyt, kas au- žiaus kaip ketunas savaites laiko. P.
p-a. Kreipkitės
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
A. P.
vedėjas.
Box 3,
Irons, Mich.
3301 So.
St.. Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 flatų ir krautuvė
muro namas, 4 metų senas ,rendos
Chutio ir ^ayickas
neša $1.800.00 į metą.
Pardavimo
Siuntimas pjmgų laivakortės, paspriežastis - mirtis. Kaina $19,500.- P°rtai ir t. t Real Estate. paskolas,
00. Pusę įmokėti, kitus pagal suta- -urmai, ir t.

Taipgi medinis namas, augštu skleI’hone: Pullman 3499.
pu su furnace, karšto vandens šilu-1 Val-: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare,
ma, aržuoliniai trimingai, 11 kam
barių. Kaina $8,500.00. Pusę įmo
Nuolatinis rėmėjų skaitkėt. Kreipkitės.
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
2554 W. 69th St.
LAND & INVESTMENT CO. ofise
Tel.: Prospect 6218.
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
i
. .nvnn
<8801 So. Halsted Str., Chicago, III.
TIKRAS BARGENAS.
______ ____
*
2 augštų, 4 pagyvenimų po 4 Ir 5
ĮRENGIAME.
r.viesius kambarius mūrinis namas ant
jgj |urj savo
nepaisant kurioj
Bridgeporto.
Parduosiu . už pirmą miesto daly ar priemiesty ir turi išteisingą pasiūlymą. Kreipkitės pas sa- mokėtą ir nori pasistatyt namą ant
vininką
.
jo. Atsakyk ant šio pagarsinimo. Bu
1731 S. Union Avė.
davojame bungalows, namus, 2 flatų
--------------- --------------------------------- apartmento namus. Mažas įmokėPARDAVIMUI FARMOS.
jm-as, likusi suma mėnesiais. NaujieVištų farma netoli Lemont, arti nos 888,
cementinio kelio ir gatvekarių lini
jos. Taipgi 70 akerių pienininkystes
— -------------farma apie 2% mylios nuo Chicagos GERIAUS1S PATARNAVIMAS
ir Joliet gatvekarių ir cementinio keApsilankantiems St. Joseph ir Ben
lio. $130 už akerį«
ton Harbor, galite gauti kambarius su
E. H. WINDURLICH,
valgiu h- be valgio.
307 Glenwood Avė.
Joliet. III.
SIMON GAVRILAVTČIA
—----------- .
............ ■■■■------888 Wisconsin Avė
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
St. Joseph, Mich
mas, krautuvė ir flatas, prie 45-os ir Į Tel.: 580 R,
So. Westem Avė. Gera vieta saliunui arba ir kitam, bizniui. Didelis bar
T—H—.u jii.i
genas. Tik $4,000.00 — cash, ba
lansą menesiais.
F. MATOUSEK & CO.,
2255 W. 47th St.

MOKYKLOS

{MOKĖKIT PENKIS ŠIMTUS
Gausi 80 akerių ūkę arba mainy
siu ant namo, loto, Šerų arba ant bile
kokio biznio
MR. C .P. SUROMSKI and CO.
3346 So. Halsted St.

FARMA su sriauna upe.

VALENTINE DBESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams?.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimąds.
Klesos dienomis Ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tai. Seeley iMa
SARA PATUK. ^hliU

2 augštų muro namas 5 ir 5 kam
barių; augštas skiepas, cemento grin
Wisconsine
dys, lotas 25x165. Apleidžiu miestą.
Pardavimui arba į mainą ant namo
$5,000.00; randasi prie 2819 W. Ful- arba
lotų 120 akrų žemės farma su
ton St. Kreipkitės prie savininko triobomis,
gyvuliais, mašinomis ir ja
4118 W. 24th PI.
vais. 100 akrų dirbamos žemės, li
kusi kietmedžiu miškas ir ganykla.
PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCI- Žemė yra juodžemis prie molio. Vi-.
....
, .
JA ROS’ELANDE,
sos triobos yra naujos ir pabūdavoREIKIA vyrų mokintis barberio
tos ant mūrinių pamatų; 7 kambarių amato, dienomis ar naktimis. Galima
24 West 108th Stree
stuba su dideliu beizmentu; dvi dide- jš—kti l labai trumpą laiką — uš2 iaugštų, 9 kambarių ir “sun par- lės bamės ir kiti budinkai; 7 karvės, tikrintas darbas ir gera alga. Kreipor”, viskas naujausios mados; garu 3 vergini, į bulius, 4 arkliai, kiauto ^oyLPr^^Aa^aPžaSS?prF
MOLLER BARBER COLLEGE,
šildomas. Randasi ant kampo, lotas ir vištos; 2 vežimai, 2 boges, maši60x160, šviesu iš visų pusių. Ąpsody- nos javams plauti, žolei plauti, mėšlui I
105
Wells St.
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai vežti ir kratyti, plūgai, kultivątoriai,
rraži vieta. Garadžius. Iš priežas akėčios ir kitos mašinos reikalingos
ties mirties savininko, turi būti grei žemės apdlrbinvii, labai mažai varto
tai parduota. Bargenas. Atsišaukite tos ,kaip naujos. Farma randasi prie
J
pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie pat didelio vieškelio, 4 mylios nuo di
St. — Tel. Randolph 2898 arba Hyde delio miesto, 2 blokai nuo mokyklos
Park 8395.
ir bažnyčios ,per farma teka sriauni
upė, netolimais susiliejanti su Wisconsin
upe, kurioj yra galybės viso
PARDAVIMUI 2 flatų 6 ir 6 kam
kių
žuvų.
Pardavimo priežastis yra
barių mūrinis namas: gasas, elektra
ir maudynės.
Parduosim© pigiai. didelė — vyras mirė, o sūnūs tapo
užmuštas Francijoj. Turi būti par
Taipgi parduodame pianą.
duota
į trumpą laiką. Tai yra didžiau
EDW. ZWERINA,
sia
bargenas
ką buvo pasiūlytas keliuo
20’48 W. 22nd Pi.
se
metuose.
Nepraleiskit šios pro
Galima matyt ant 7 vai. vak.
gos, nes retai tokia proga pasitaiko.
Atsišaukite tuojaus pas M. Rozenskį,
PARDUOSIU
3301
So. Halsted Str., Chicago, III.
Iš priežasties senatvės, parduodu 55
Design ir pasisiūti sau
Tel.:
Boulevard 6775.
akerius geros farmos, tik už $4,500.
drapanas.
Viskas auga gerai, budinkai, toj že
mėj yra šmotas, kurioj randasi ang
PARDAVIMUI medinis 2 flatų, 4 ir
Mokiname: patrinų padarymui,
ies, taip, kad netik pats sau pasiga 4 kambarių eonerete pamatas, 6 me
kirpimo,
pritaikymo ir siuvimo;
mins, bet žiemos laike gali anglį kas tų senas namas: toiletas, gasas. Ren-,
klesos.
dienomis
Ir vakarais.
ti miestui parduoti.; netoli nuo farmos dos $40 į mėnesį. Automobiliui barSpecialia
skyrius
mokinimui ope
yra didelės kompanijos mainos. Vasa nč. Kaina $3,500.00. Pusė bloko nuo
ruoti
siuvamą
mašiną.
Mašiną va
rą gali dirbti ant farmos, o žiemą mai bulvaro ir pusė bloko nuo parko.
ro
augšta
elektros
spėka,
kaip kad
nose. Mano farma randasi tarp dide4046 S. Artesian Avė.
kriaučių šapose.
ių miestų Pittsburgh ir Youngstown
arti 5.000 gyventojų, miestelyj, gerų
Master Sewing School
gelžkelių. Turiu greitai parduoti, arKRAUTUVĖ ir namas pardavimui,
)a išmainyti ant namo, kokiame mies gerai apmokama vieta. Pardavojame
Principalas
te nebūtų. Atsišaukit greitai.
Ice Cream, kandės .cigarus .tabaką ir,
JOS F. KASNICKA
A. VARSON,
mažmožius mokyklos reikmenis, sker
190 North State St.
180 Wooster Avė.
sai mokykla; taipgi, gera vieta bar-, Kampas Lake St. 4-fl.
bėriui. Telet.: 3541 .
. I
Akron, Ohio.

MOKINKIS

