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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 24, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917
*

Sutartis su Vokietija laukia
tik pasirašymo

I" . ............. ..................... . .... . ' ■ """

Ispanija nesimaišys j
Silezijos klausimą.

True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., Aug. 24, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusijai grįšią badas ir
sekamais
metais.
-J_____
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MADRIDAS,
rugp. 23. —
Grafas Quinones de Leon, Is
panijos atstovas tautų lygos tasėklai veik visai nėra.
ryboje, atmetė tarybos prezi i Grudų
Rusai tiek nualinti bado, kad
dento Ishii pakvietimą
duoti
nebegali #W)ėti savęs.
pranešimą Augšt. Silezijos klau
simu lygos tarybos susirinkime
LONDONAS.
rugp. 23. —
Genevoje rugp. 29 d.
Maskvos žinios sako, kad Ru
sijos dirbančiųjų
darbininkų
pastangos pagelbėti badaujan
tiems yra nesėkmingos, kadan
Truo translation filed with the postmaster at Chicago, III., Aug. 24, 1921 Prezidentas ištrėmė visus nepa gi jie patįs yfn labai nusilpnėas required by the art of Oct 6, 1917
geidaujamus atstovus ir daro ję delei netinkamo maisto. Ba
das dabar paraližuoja kaip stip
ką jis nori.
rius, taip ir silpnus ir daugelis
IQUIQUE, rugp. 23. — Iš darbininkų, kurie galėtų rakti
įraukia dabar tik Vokietijos pa
dalbą, negali dirbti delei fiziš
La Paz pranešama, kati užsie
sirašymo. Pasirašys už kelių
ko nusilpnėjii 10.
nio reikalų ministerijai oficiadienų. Prieštaravimai žiniose
Operavimas Volgos upės lai
Tarybos įvyksiančios Manžuri- liniai pranešta, jog prezidentas
. joj rugp. 25 d.
Leguia įsake mobilizuoti armi vų, kurie yra’ svarbiausia prie
BERUNAS, rugp. 23. —
ją. Tas žingsnis turi didelės mone atgabenimui maisto į ba
Jungt. Valstijų komisionierius
HONOLULU,
rugp. 23. — svarbos. Manoma, kad mobili do distriktus,’yra palaikomas
Dressel gavo nuo valstybės sek
Vietos japonų laikraštis gavo zacija yra skelbiama tam, kad su didžiausiu vargu, kadangi
retoriaus Hughes galutinas in
žinią iš Tokio, kad Rusijos ir neprileidus sukilimo pietuose, laivų darbininkai yra pusiau iš
strukcijas apie taikos sutartį
badėję.
Kazaniaus apygardoj
Japonijos delegatai susirinks
tarp Jungt. Valstijų ir Vokie Darien, Manžurijoj, rpgp. 25 kur buvo vedama plati revoliu daugelis nebeturi duonos nuo
tijos ir dabar ta sutartis laukia d., kad pasitarus apie Ištrauki cinė propaganda.
birželio mėn., o dokų darbinin
Prezidentas Leguia jau, nuo kai tankiai išbūna nevalgę po
tik Vokietijos valdžios pasira mą Japonijos kareivių iš Sibe
tūlo laiko elgiasi kaip koks dik tris ir keturias dienas po eilini.
šymo .
rijos ir atnaujinimą prekybos
tatorius, nors jis juo ir nesivaTikimąsi, kad sutartis bus
Samaroje žmones vallgo žo
tarp Rusijos ir Japonijos.
dina. Jis suėmė ir ištrėmė ant lę, o gilelės yra dideliu skanu
pasirašyta už kelių dienų spesalos visur parlamento atsto mynu.
cialiniamc kabineto susirinki
vus, kurie jam priešinosi, pa
me, kuriame dalyvaus ir prezi
Pramatoma pasikartojimą
likdamas parlamente tik saudentas Ebertas. Po dokumen
bado.
jalę savo atstovų, kurie turi
tu bus padėtas prezidento ir
kanclerio Wirth ar užsienio rei
VVASHINGTON, rugp. 23.— klausyti jo įsakymų. Jis pats
RYGA, rugp. 23. — Pasak
kalų ministerio Rosen parašai. Jungt. Valstijos prisiuntė notą leidžia įstatymus, maino teis oficialinių bolševikų ir neprik
Panamai, pasikelih>damos, kad mu nuosprendžius, įvedė aštrią lausomų žinių iš Maskvos, iš
Tai prekybos, o ne taikos
ši valdžia neprielankiai žiūrės cenzūrą ir už mažinusį kriti rodo, kad mažiausia dalinis pa
sutartis.
valdžios uždarinėja sikartojimas šių metų neuždeį atsinaujinimą kariavimo tarp kavimą
BERLTNAS, rugp. 23. — Do Panamos ir (žįsta Rjca delei laikraščius, žmonės yra areš rėjimo, kokis buvo Volgos apy
kumentas, apie kurj Washing- teritorijos, kuri tapo atiduota tuojami ir ištremiami ibe*jokių gardoj, yra neišvengtinas > ir
tonas ir Berlinas veda tarybas Costa Ricai. Notoj betgi nėra prirodymų ir apkaltinimų. Jis sekamą vasarą. Rusijos valstie
su tokiu dideliu salptuinu, ne grasinimų. Nota buvo atsaky uždarė ir universitetą, kuria čiai deda didžiausių pastangų,
bus tikroji taikos sutartis, bet mu į vakar nuo Panamos gau me buvo pasakyta jį kritikuo kad patiekus sėklų dd bado
tik prekybos sutartis — “preli- tą notą. Panamos nota sako, janti prakalba. Jis ypač daboja, apimtų apygardų, bet nors tik
minarė taika,” kuri bus pama kad jei Costa Rica paduos ul kad jokia žinia apie jo tokį val kelios savaitės pasiliko iki vė
tu paskesnei smu lik meniška i timatumą ir pareikalausi atiduo dymą šalies nepraspruktų į už liausiam laikui sėjimo, labai
sutarčiai.
ti ginčijamą teritoriją,
iškib sienį ir visos žinios yra aštriau maža dalis reikalingų sėklų ta
Apie tai sužinota iš žmonių, kariavimas; bet kad tos terito siai cenzūruojamos ir užgniau po surinkta.
turinčių artimų ryšių su tary rijos
atidavimo
reikalai!5 žia mos.
Rinkimas mokesčių! maistu ir
bomis.
Jungt. Valstijos, Panama jau
grąžinimas paskolintų sėklų,
čiasi, kad ji turi išpildyti reika
Tai bus galutina sutartis.
Franci jos komunistai renka au iki rugp. 19 d. davė viso tik
lavimą be pasipriešinimo.
1,067,000 pūdų grudų, kuomet
kas Rusijos badaujantiems.
BERMNAS, rugį). 23- — Yra
Grūmoja karu.
vien tik Volgos apygardai rei
žinoma, kad taikos tarybos tarp
Jungt. Valstijų ir Vokietijos
PARYŽIUS, rugp. 23. — Tuo kalinga 9,000,000 pūdų grudų.
PANAMA, rugp. 23.— Tebe
Surinktieji mokesčiai sudaro
Iieveik visai užsibaigė ir sutar sitęsiant taryboms tarp Pana pačiu laiku, kada valdžia ir patis dabar laukia galutino užgi mos ir Jungt. Valstijų apie Pa- siturintįs žmonės malonėtų ir tik vieną ketvirtdalį nuošimčio,
riam
valstybės sekretoriaus namos-Costa Rica rubežiaus laukia dabartinės Rusijos val kadangi šiemet buvo tikimąsi
Hughes.
ginčus, padaryta visi; reika džios puolimo ir jos vieton įsis- surinkti mokesčių grūdais 270,Nežiūrint priešingų gandų iš lingų karinių priemonių, kad teigimo tokios valdžios,
kuri 000,000 pūdų.
Washingtono, prekybinės su apgynus ginčijamą teritoriją, pripažintų senąsias skolas ir
Niek u ri e kraštu t i nie j i rašy
Franci jos-Rusij os tojai Maskvos laide Paščiuose sa
tarties nebus daroma prieš for iei Costa Rica bandytų paimti a t nairj i n t ų
malinę taikos sutartį. Pastaroji ią prievarta. Sprendžiama, kad sąjungą, maža grupė komunis ko, kad užsienio pagelba yra
nors yra vien tik pagrindu, ji dalis Panamos kareivių ir po tų, kurie stoja už pripažinimą prigavinga ir kad tuo pačiu lai
bus formalinė sutartis, kuri leis licijos jau tapo pasiųsta į Goto. sovietų, renka dabar aukas su ku Franci j a ginkluoja Rumu
tuojaus atsteigti
normalines
Panamos prezidentas Porras šelpiami Ruisjos badaujančiųjų niją ir Lenkiją naujai atakai
diplomatines misijas ir konsu nriešinasi) savo politiniams prie ir organizuoja streikus dirbtu ant Rusijon.
lą t ns.
šininkams, kurie reikalauja jo vėse, kur dirbama amuniciją
Dr. Fridtjof Nansen, Garvin
rezignacijos ir paskelbė, kad dėl Lenkijos ir Rumunijos. ir Lodge išvažiavo iš Rygos į
jis prie jokių aplinkybių nepa Komunistų laikraštis Humanite Maskvą. Jie padarys tyrinėji
veda kampaniją prieš išdirbisitrauks iš prezidentystės.
mų dėl įvairių Europos orga
mą amunicijos Lenkijai ir Ru
nizacijų, užinteresuotų Rusijos
munijai
ir skelbia vardus tų
badaujančių]ų šelpimu.
Leninas pripažįsta būtinumą dirbtuvių, kurios tą amuniciją
perėjimo per kapitalizmo išdirba. Laikraštis tvirtina, kad
Kareivių draugija tvirtina, kad
Nužudė savo pačią ir uošvį.
ta
amunicija
bus
panaudota
laipsnį.
bedarbė yra dirbtinė. ,
nrieš sovietų Rusiją.
BELLEVILLE, III., r. 21. —
Komunistai, * po pasitrauki
WASHINGTON, rugp. 23. —
BERLINAS, rugp. 23.— Ru
Socialistas atstovas Meyer Lon- sijos sovietai pasiduos kapita mui iš Socialistų partijos, nėra Frank Grady ant kelio pasitikęs
don iš New Yorko įnešė vakar lizmui tik laikinai, nors tAs pe skaitlingi, bet pasidarė labai savo pačią, ją nušpvė, paskui
kongresan paskirti $500,000,000 riodas gali tęstis nuo 10 iki 20 karingais. Betgi viename vals nuėjo į jos tėvo namus ir taip
šelpimui bedarbių. Pinigų išda metų, sako Nikolai Lėni n gau čiuje jiems pasisekė laimėti ir jau nušovė savo uošvį. Paskui,
gaudomas, ir pats nusižudė.
linimu rūpintųsi darbo depar toj
iš Maskvos jo brošiūroj nasigriehti valdžią. TeČiaus jų
tamentas.
pirmuoju aktu buvo ne komu
“Industrijos organizacija.”
nizmo vykinimas, bet padidi
Kareivių ir jurininkų legio
PINIGŲ KURSAS.
Brošiūra
sako,
kad
kapitaliz

nimas policijos!
nas paduodamas kongresui pe
Vakar, rugp. 23 d., užsienio pinimo
principai
turi
įsigalėti
pirm
ticiją, tvirtina, kad yra daug
gii
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
socializimo
ir
todėl
reikia
visai
už
25,000 dolerių, bankų' buvo skai
priežasčių matyti, jog ši bedar
užmiršti
komunizmą.
toma Amerikos pinigais šiaip:
bė nėra paeinanti iš ekonomi
Anglijos 1 svaras .............. $3.66
Austrijos 100 kronų ............... 12c
nių sąlygų, bet yra pasekmė
“Kapitalizmas turi būti atBelgijos 100 frankų ............... $7.54
MECHANTCSVILILE, N. Y.,
suokalbio tarp didžiųjų kapita steigtas suteikiant koncesijas ir
Danijos 100 kronų
......... $16.50
Fini] 10'0 markių
.......... $1.55
listų, kurie pašalinimu darbi leidžiant seniemsiems industri rugp. 23. —i Penki žmonės liko
Francijos
100
frankų
...........
$7.70
ninkų iš darbo, tikisi pavergti jos viršininkams atnaujinti sa užmušti ir vienas galbūt mirti
Italijos 100 lirų .................. $4.22
darbininkus ir paskui elgtis su vo darbą,” sako Leninas. “Tas nai sužeistas ekspliozijoj West
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.15
Trenku 100 markiij ................... 5c
Virginia
Pulp
&
Paper
Co.
dirb

jais kaip su “alkanais elgeto naujais privatinis kapitalizmas
Olandų 100 guldenų ........... $30.90
mis.” legionas reikalauja, kad bus laipsniškai paverstas į val tuvėj. Ekspliozijoj dirbtuvės
Noryegų 100 kronų ........... $13.25
Švedų 100 kronų ............... $21.40
stogas
liko
nuplėštas
ir
įmes

kongresas šj dalyką nuodugniai stybinį kapitalizmą į 10 ar 20
šveicarų 100 kronų ......... $16.91
ištirtų.
tas į Htidson upę.
metų.”
Vokietijos 100 markių ....... $1.15

Prašo pašalpos bedarbiams
Tarsis apie japonų evakuacijų
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Diktatūra Peru.

Taikos sutartis su Vo
kietija jau padaryta. Tarsis apie japonu pasi
traukimą iš Siberijos.

Persergsti Panamą.

Prašo $500,000,1)00
bedarbiams.

t

5 žuvo eksplozijoj.

Bažnyčia maišosi į
Airijos tarybas.

Rengiasi ilgam karui.
Karas turi būti laimėtas, sako
Ismet

Suėmė angly aviatorius.
KONSTANTINOPOLIS, rugp

Paša, nors ir desčtką 23.— Anglijos aeroplanas, kuris

metų prisieitų kariauti.

darė bandomuosius skraidy
“augščiausiojo autoriteto.”1
ANGORA, licp. 20 (Koresp.) mus pereitoj subatoj, tapo nu
Sinn feineriai nesusitaiko apie — Mustapha Ismet Paša, Tur šautas už Turkų linijų ties Geltaiką.
kijos nacionalistų spėkų kar- veh, 35 m. nuo Ismid. Aviato
vediis Amerikos koresponden rius ir žvalgas tapo suimti tur
DUBLINAS, rugp. 23.— Va tams pareiškė, kad nacionalis kų, kurie tvirtina, kad jie darė
kar Dromere vyskupas Mulhern tai tikisi laimėti, nežiūrint kaip žvalgybas dėl graikų. Turkai
įteikė Airijos “prezidentui” de nė ilgai tęstųsi karas. Jis yra sako, kad tas parodo, jog Ang
Valerai laišką nuo “augščiaų- prityręs karvedį* ir didžiąjame lai remia Graikus.
isojo autoriteto.” Kas jį rašė ir kare vadovavo kareiviais Dar Kadangi turkai atsisako pakas jame rašoma, neskelbia daneluose, taipjau mušėsi su liuosuoti aviatorių ir žvalgą,
ma. Žinoma tik tiek, kad laiš rusais, turkais ir arabais. Jis tikimąsi, kad anglai panaudos
atgiežą prieš turkus. Anglų ka
kas nėra nuo Airijos kardinolo. tarp kitko pasakė:
laivai tapo pasiųsti j
Manoma, kad jis yra nuo paties
“Musų kareiviai
nėra taip riniai
popiežiaus ir kad tasis įsimai puošnus ir europiečių akyse jie Tuodąsias juras.
šė į Angį i jos-Airi jos tarybas ir gali išrodyti menkai apginkluo Graikai perėjo Sakaria upę.
duoda savo patarimų.
ti, bet jų širdįs yra teisingos ir
SMYRNA, rugp. 23. — Gau
Airijos kunigai irgi labiau jie žino kaip kariauti. Jie ka
pradėjo spirti sinn Seinerius, riaus iki nebus pasakyta, kad ta žinių, kad Graikų spėkos pe
kad jie taikintus! su Anglija ir karas yra užbaigtas ir laimėtas. nėjo Sakaria upę ir stumia Tur
neprileistų atnaujinimo karia Tam galbūt ims dešimt metu kijos nacionalistų spėkos lin
vimo.
laiko, bet mes prie to rengia kui jų sostinės Angoros. Grai
kų frontas dabar yra už 10 m. į
Tuo gi tarpu sinn feinerių mės.
rytus nuo upės.
parlamentas Dail Eireann jau
“Mes tik žinome, kad mes
antrą dieną laiko slaptus posė turime laimėti karą. Mes ka
džius ir negali susitaikinti apie riaujame už viską, ką mes tu Amerikietis Kaukazo prekybos
agentas.
priėmimą Anglijos taikos sąly rime. Mes nesitikėjome atnau
gų. Jau ir pirmiau buvo nesu- jinti karo po mūšių paliaubos.
KONSTANTINOPOLIS, rugp
sitaikimų ir pasitarimai buvo Nė vienas neturi priimti kare,
pertraukti. Betgi buvo manyta, išėmus neišvengiiname reikale. 23. — Gauta žinių, kad Gruzi
kad jk> pertraukos
greit bus Tikrai graikams nebuvo to rei jos, Azerbaidžano ir Armėnijos
sovietų respublikos oficialiniai
susitaikinta ir kad šiandie bus kalo.
galima paskelbti viešai Airijos
“Karą pagimdė baltakalnie- nar^kyrė amerikietį Mason Day
atsakymą Anglijai. Dabar ne riai diplomatai. Tankiai sako prekybos atstovu Kaukaze.
Day atsisako svarstyti
apie
besitikima, kad atsakymas bu ma, kad mes kareiviai esame
tų paskelbtas prieš pėtnyčią.
nuožmus ir tikrai mes tokiais savo paskirimą, bet sprendžia
Negalint parlamentui susi esame, bet karus pagimdo ci ma, kad jei apie ką bus susi
taikinti, šiandie tapo sušauk niški ir kvaili diplomatai, nes tarta, Amerika gaus, praktiškai
tas sinn feinerių partijos pildo jie yra dar nuožmesni už mus monopolių koncesijų dėl Ame
Jis jau
gavo
mojo komiteto susirinkimas,
“Kodėl Graikijos valstiečiai rikos prekių.
kuris irgi svarsto Anglijos pa turėtų būti siunčiami į musu $500,000 ir nesenai atsivežė
siūlymus. Komiteto susirinki žemę skersti, žudyti ir deginti? daug aukso iš Kaukazo. Skai
mų uždraudimas nėra nuimtas, Tikrai valstietis nenori to pa toma, kad tas susitarimas bus
bet Anglijos valdžia jam nek daryti. Viskas ką jis žino, tai labai pelningas Amerikos pra
liudė. Jame dalyvavo daugelis kad
jis kariauja už karalių monei.
žmonių, kurių valdžia jau nuo Konstantiną.
kelių mėnesių jieškojoj,
bot
“Karalius giriasi, kad jis tu Vyras reikalauja alimonijos.
negalėjo sugauti. Manoma, kiųl ri karininko talentą. Bet jis pra
dabar jų nebus kliudoma.
laimės karą, taipjau savo sos
MINNEAPOLIS, Minu., rugp.
tą,
kada
žmones
supras
kaip
23.— Ikišiol vien tik inotcrįs
Susirėmimas su ulsteriečiai.
neteisingas yra karas.”
reikalaudavo iš savo vyrų už
BELFAST, rugp. 23. — Du
laikymo ir alimonijos, kada jos
smarkus susirėmimai tarp sinn Senato komisija vėl važiuos į skirdavosi. Bet to paties pradė
feinerių ir ulsteriečių, įvyko pe
M ingo pavietą.
jo reikalauti ir vyrai? Remda
reitą naktį ir ryte.
WASHINGTON, rugp. 23.— masis tuo, kad dabar ir moterįs
Susirėmimas prasidėjo mėti Pirmininkas Kenvon senato turi balsavimo teises, Benjamin
niu bombos, po ko prasidėjo darbo subkomiteto, kuris tyri Liss patraukė teisman savo pa
šaudymasis iš revolveęių, kuris nėjo padėtį Wcst Virginijos čią ir pareikalavo, kad ji jį už
gana ilgai tęsėsi. Vakare nieku- anglių laukuose, šiandie j>asa- laikytų ir mokėtų abmoniją.
riose vietose užgesinta lempas, ke, kad komitetas galbūt vėl Jis sako, kad pirmiau jie turė
kad negalima butų įžiūrėti da apsilankys West Virginijoj ga ję nemažai turto, bet prieš po
lyvaujančių inušyj.
vimui daugiau žinių, reikalingų rą metų jis tapo paraližuotas.
Iš ryto mušis atsinaujino ul- prie prirengimo raporto apie Pati gi išpanjavė visą turtą ir
storiočiams užpuolus ant grįž West Virginijos padėtį.
dabar atsisako jį užlaikyti.
tančio namo sinn feinerių bū
relio. Policija tik tada sustabdė
De Valerai įteiktas laiškas nuo

mūšį, kaip paleido keletu šūvių

į minią.

KANADOS UNIJŲ
KONGRESAS.
WIN.NIPEG, rugp. 23. — čia
dabar yra laikomas visos Ka
nados unijų 37 metinis kongre
sas. Pildomojo komiteto rapor
tas sako, kad ir Kanados uni
jas
Trečiojo Internacionalo
kampanija buvo bandžiusi pra
dėti griauti iš vidaus, bet tos
komunistų pastangos nuėjusios
niekais ir unijos sėkmingai at
laikė jų puolimus.
Kongresas turės apsvarstyti
daug svarbių klausimų, ypač
kaip sėkmingiau atremti prasi
dėjusį kapitalistų smarkų puo
limą ant organizuotų darbiniu-

Karo stovis Nicaragua.
SAN JUAN DEL SUIR, Nica
ragua, rugp. 23. — Visoj res
publikoj valdžia paskelbė karo
stovį. Tai esą padaryta delei
sukilimo šiaurinėj respublikos
dalyj. Pietinėj dalyj visai ra
mu.

Auksinai dar
neina brangyn

Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolkas taip yra ir šiaig metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemą.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai 'greičiaus pa, sieką Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1 1739 So. Halsted SL,
Chicago, UI.
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juodylo! Bet įtarimas, kad aš
esmi suokalbyje su “Draugo’*
redakcija išsigarsinimui, nėra
teisingas. Dabartinio redaktorio gerb. “Draugo” dar net ir
matęs neesmi, todėl negali būt
kalbos, kad mes asame susitarę,
kad sudarėme suokalbį mano
garbės praplatinimui.
Jeigu
“Draugui” gerbiant mano vardą
nuo kelių mėnesių niekad neat
siliepiau, tas ne reiškia suokalbį
pakliūti į “Draugo” “Pantheona”. Tylėjau, nes neturėjau
laiko asmeniškais reikalais rū
pintis. Tos taktikos ir ant to
liau pasilaikysiu. Jeigu “Drau
gas” bus taip malonus ir toliau
mano varda juodinti, ta privile
gija jam priklauso, ir tur būt
nieks negali to jam uždraust.
Sąrišyje su šito populiarizavimo “Draugo” idėja, atkreipta
yra man atyda į straipsnį, už
vardintą, — “Nesuskaldis jie
Lietuvos”, tilpusio “Draugo”
No. 186, liepos 9, bm. Perskai
čiau, žiuriu į mano draugus, jie
Na, jau
matosi pasipiktinę
tas straipsnis turėjo brangiai
Hertmanavičiui kainuoti”, sako,
“tur būt ar į “Blackstone” vedė
pietų valgyti per kelis mėnesius,
o gal išpirko didesnę dalį “Drau
go” bendrovės dalių, ir tokia
kontrole privertė Dr. Česaitį,
(ar kaip jis vadinas) tave gar
binti.”

ro lietuvių tautai daug dratfgų.
teikia garbę už to skyriaus ve-,
Iš Kauno.
Jo apsilankymo tikslas Lietuvoj
dimą. Tas yra grynas melas..
rinkti vietoj medžiagą mokslo
Tamsta patalpinai “Zgodoj” tik
Liepos 26 d. atvažiavo į Kau
keletą skilčių straipsnio “Lietu ną Maksas Niedermanas, Bazelio darbams. Prof. Niedermanas
viai ir Lenkai”, lietuvių kalba, ir ir Neuenburgo universitų profe yra kalbos mokslo autoritetas.
keletą skilčių lenkų kalba: “Lit- sorius. Jau senai jis rašo laik (Elta).
vvini i Polacy”, ir “Ruch raščiuose daug draugingų LietuWszechlitewski”, kurie tai daly vai straipsnių, jis yra Karnų ukai tapo atspausdinti brošurė- rinėtojas, daug padėjęs lietuvių
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDELIS
lės formoj, ir jie dar ne visi yra kalbos išplatinimui. Vieninte
pradingę. Tose brošurėlėse nė liam Šveicarijos universitete Ba
J. B. AGLINSKAS
ra lenkinimas lietuvių, bet visa zely jo vedamas lietuvių kalbos
3238 So. Halsted St.,
CHTCAGO, ILL.
polemika su lenkų šovinistų už seminaras. Tuo budu jis sudamačiomis. Ten yra prirodomas
skirtumas tarp lietuvių ir lenkų
tautos, ir nurodymas būdų ve
dančių prie draugiško kaimyniš
kų tautų sugyvenimo. Skyrius-gi lietuviškas buvo veda
mas “Zgodoj” dar Tamstai ne
PRADEDANT PANEDfiLY, RUGPJ. 15, 1921
atvykus Amerikon. Jis buvo
vedamas Dr. Dr. K. ir G.”
bus atdaras kas vakarą—
Aš tyliu ir klausau, mano kri
tikas traukia išvadas toliau: —
ir Nedėliomis po pietų—
“Tamstai “Draugas” teikia gar
bę už sulenkinimą lietuvių. Tą
Fninnn Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c
garbę Tamsta priimi tylėjimu, o
ftfllIlOSi Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c
tylėjimas reiškia pataikavimą.
Bet nei “Draugas” savo išvado
Puikus Vaudeviliai ir Krutamieji paveikslai.
mis’ nei Tamista savo tylėjimu
tos garbės nepasisavinsi. Isto
rija sulenkinimo lietuvių yra
perdaug žinoma visai musų tau
tai. Tame klausime jau yra
atspausdintų daug veikalų, ku
riuose, vienok, Tamstos vardas
niekur nėra paminėtas. “Lenkų
Apaštalavimas Lietuvoje”, para
šytas kun. Kaz. Prapolianio, Šv.
Teol. Kand., meta ant to klausi
TIESOTAS
mo didelį žiupsnį šviesos. Bet
kiti rašytojai dar gal aiškiau tą
AGENTAS VISŲ
klausimą nušviečia. Taigi, visa
garbė už Lietuvos sulenkinimą
priklauso ne kam kitam kaip
tik kunigijai. Tamsta tad nori
pasisavinti garbę viso kunigų
luomo. Tas negražu. ’

Pas mus šią vasarėlę kad ir
nedarbas, bet piknikų pakanka
mai. Rengia juos tautininkai,
rengia katalikių, neatsilieka ko
munistai. Rugpiučio 14 d. tu
rėjo L. M. P. S. 70 kuopa pik
niką VVashington Parke. Kalbė
toji buvo parsikvietus iš Chicagos, regis vieną iš komunistų
Vilnies štabo. Jo kalbos pradžia
buvo kiek rimtesnė, bet toliau,
įsismaginęs, nukalbėjo visai ko
munistiškai, vadinas, koliojimais ir šmeižtais. Daugiausiai,
žinoma, plūdo Naujienas ir jų
redaktorių Grigaitį. Atrodo, kad
jei ne Grigaitis ir Naujienos, tai
bežiūrint revoliucija butų įvy
kinta. Kalbėtojas graudeno, kad
mes turime sekti Rusijos sovie
tų pėdom, o tuomet darbininkai
busią laimingi, nes tarp jų bu
sianti vienybė. Nusiskundė, kad
socialpatriotai jų susirinkimus
ardą, o Grigaičio ir Naujienų
niekas nebeklausąs. Koks tas
kalbėtojas ir kokia jo kalba bu
vo galima spręsti iš to, kad kuo
met vienas klausytojų davė jam*
keletą klausimų, tai vietoj atsa
kyti į juos tasai komunistų ora
torius klausėją Skobojo papra
stu komunistams budu: šnipas,
Aš užginčijau tokiems užmeprovokatorius, bažnyčios davat tinėjimams, ir pasisakiau nieka
ka, etc.
dos nematęs Dr. česaičio (ar
šiaip ar taip, vietos komunis kaip jis vadinas), kaip lygiai
tėliai labai smunka. Jau nei be- kad ne tik neturiu kontrolės
sikeikią jų oratoriai nebesukelia “Draugo” bendrovės dalių, bet
juose to entuziazmo, kokį pir visai ne esmi dalininkų sąraše.
miau sukeldavo; o buvusiojo jų Ir užtikrinau, kad tas garsini
agitatoriaus Anupro. Karaliaus mas mano vardo paeina vien iš
laiškai, paskelbti Naujienose, malonės “Draugo” dvasiškųjų
apie Rusijos bolševikų rojų kai vadi). Bet tas nieko negelbsti.
“Jeigu skaitytojai “Draugo”
kuolu smogė jiems į galvą.
Nužiūrėjimai palieka savo tvir to ir nežino, visi kiti lietuviai
— Meldinietls.
tume. Mat kokios yra daromos žino tą kad lenkystė Lietuvoj
išvados:
apsireiškė 1387 metais, kada ta
Štai vieno tų mano draugų iš po įvesta Lietuvon Rymo Kata
vados; jis sako: “Tamsta esi likų tikyba. Nuo to laiko ir ta
rašęs istoriją ir supranti, kad po užmegsti artitrff lęšiai tarp
ypatos statomos į “genezą” yra lietuvių ir lenkų. 'Ar Tamsta
tautoj įtekmingiausios. Matai esi jau taip senas, kad galėtum
tad, kad “genezoje” sulenkinimo
“Medice, cura te ipsum!” lietuvių “Draugo” rašytoje isto prisisavinti darbus šešių šimt
Klerikalų organas “Draugas”, rijoje yra tik Tamistos vieno mečių senus? Ar “Draugo”
kunigų, profesorių, daktarų teo vardas paminėtas. Ar tas ne melas’ kuriuo jis nori, Tamstą
logijos ir kitų virš-prigimtų reiškia kad tokiu budu esi pas garbinti ir popularizuoti nėra
mokslų redaguojamas, nuo pat tatytas iš visų lietuvių įtekmin- juodesnis nuo tos garbės, kurią

Lenkinimas Lietuvių ir
Baudžiava Lietuvoj.

pradžios jvedž skyrių, kuri ga
lima teisingai pavadinti “Lietu-

griausiu ?
Juk
visos
prasideda nuo tautos

viii■r Pantheonas”.

dėjimo tėvų.” Pažiurėjo man į

Tame skyriuje “Draugas” po-

istorijos jis piešia juodu šešėliu, pildamas
arba ju-

įkiš žiauriai, ir piktindamas ta-

pularizavo įžymiausius lietuvių | re toliau: “Nemanyk kad tas
veikėjus, čia galima rasti My garsinimas Tamstai ką pagelbė
kolas Šleževičius, Jonas Vileišis, tų. Sako, “Nemanyk, kad visi
Povilas Žadeikis, Jonas žilius, ir lietuviai vien iš “Draugo” žinias
daug kilų veikėjų, kurių vardai apie Lietuvos nuotikius semia.
liks ant amžių brangiais kiek Tie melai, kuriuos Tamsta per
vienam lietuviui tėvynainiui.
“Draugą” platini, yra per daug
“Draugas” tečiau neaprube- aiškiai matomi, kad žmonės į
žiavo savo skiltis platinimui juos įtikėtų. “Draugu” Tamsta
garbės valstybės žmonių. Į tą žmonėms akių neapdumsi”. Ir
“Pantheona” lik© garbės pakliū toliau sako:
ti ir musų vietiniams įžymiems
“Tamstai “Draugas” teikia
veikėjams. Iš tų tai vietinių garbę už sutvėrimą “Polskoveikėjų būrio garbė teko vadams Litewskiej Unii”, kuri dabar
Chicagos Lietuvių Tarybos pa taip uoliai darbuojasi už pri
kliūti į tą “Draugo” “Pantheo- jungimą Vilniaus prie Lenkijos.
ną”. Be to, ir kitiems įžymes Ar Tamsta ją sutvėrei? Arėsi
niems veikėjams kelias nėra už nors nariu tos Unijos? 'Ne!
stotas. Ten galima rasti didelį i Net neatsilankei nors ant vieno
įvairumą garbės žmonių, kas iš jos posėdžių. Garbė už su
prirodo didelę “dvasiškių vadų” tvėrimą tos unijos ir jos veiklu
malonę.
mą priklauso kunigui Kazimie
Popularizavimui. tų veiklių rui Sztuczkai, klebonui šventos
Fraicės parakvijos. Taigi kam
savotišku budu, — piešimą še na svetimą turtą ir svetimą
šėlių juodylu. Kuo įžymesnis garbę savintis.”
veikėjas tuo daugiau juodylo
Išmetinėjimai eina tolyn:
išliejama. Ant Jono Vileišio tur “Draugas” priskiria Tamstai
būt panaudota buvo kelios bač
kos juodylo. Mažesniems ir draugijų. Ar Tamsta gali man
smulkesniems veikėjams paau prirodyti, kad kada tokį garbin
kauta mažiau juodylo. Bet vi gą darbą esi atlikęs ? Iš tos rųsi typai “Draugo” garbinami, šies draugijų yra viena įžymiau
yra juodi. Tas gal paeina iš to, si, “Unija Lubelska”, kur daug
kad kunigai pripratę prie juodos sulenkėjusių lietuvių priklauso.
spalvos.
Šita draugija buvo suorganizuo
Pasterais laikais “Draugo” ta dar Tamstai į Chicagą neat
redakcija atkreipė domą į mano vykus. Bet kada atvažiavęs
ypatą taip maloniai, kad man Amerikon ir apsigyvenęs Chicanet baimė ima būti taip gausiai goj pažinai tą “Unią Lubelską”,
apvainikuotam. Mano draugai prie jos neesi net prisidėjęs.
jau pradeda urzėtį, kad aš esmi Taigi tas yrą grynas melas”.
mano pasipiktinęs
“Draugą” papirkęs, kad jis ma Toliau
ne popularizuotu. • Tur būt jau draugas sako: “Draugas” skiria
nėra dabar lietuvio, kuriam var Tamstai garbę už įvedimą “Zgo

das “J. J. IIertmanowicz” bu doj” skyriaus lietuvių kalboj
Tamstai
tų svetimas. Tiek garbės, tiok lietuvių lenkinimui,
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bačkas juodylo?

Europaan Amurhan Bursai)
Fabionag ir M.ickiewicz
vedėjai

Buvę A. Pfttratin ir S. L. Fabion«t»

Siuntlnm pinigų, laivu
kurtės, pašportai ir tt.
NOTAIUJUŠAS
Kcal Estate, Paskolai),
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St^ Kamp. Halated 84.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned. j iki 8 po pietą.

v. W

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

RUTKAUSKAS
Advokatas

"iA So. La Šalie St. Roona 824
Tel. Central 6390

Mildos Teatras

John J. Smetana

Vnk.j 812 W. 33rd St., ChUAgo

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

Tol. Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Tclephone 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.
V-..................... ■ ■■
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CATARRH
OF THE STOMACH
3

tfiiinHiMiimiiHiHii

rFjflOU CANT ENJOY LIFE
with a tore, sour, bloated įtom-

Į

ach.

paini, belching, dizzineu and head-

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

achefc
The person with a bad (tomach
ihould be satisfied with nothing leas

□

<J The right remedy will act upon the
linings of the ttomach, enrich the blood,

aid in casting oul the catarrhal poiions

Tel. Haymarket 3669

and rtrengihen cvery bodily funetion.

4J The largo number oi jpeoplc who

JOSEI’H W. GRIGAL

□

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milvvaukeo ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
įT'

..I!.. 1.1!

M.

.

catarrhal conditions, offer the strongeit

possible endorsement for

Fe-ru-nA

.

I. I

have tucceufully used Dr. Hartman’i

famoua medicine, recommended for ai!

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKI8

IN SERVICE FIFIY YEARS
s co 1;™’:,:..;! czzzzzza cse

□

TABLETS OR LIQUID
SOLO EVERYWHERE

Ofisas vidumdestyji
ASSOCIAllON BLDG.

Agentura Uždėta

19 So. La Šalie St.

1910 M.

Lietuvą

j

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

G. KUNASAUSKAS
179 East Srd Street

□

than pemiancnt, lasting relief.

ADVOKATAS

Laivakortes

Food doe* not nourith.

Instcad it is a aource of m išery, causing

S. W. BANES

GRIGAS
KUNASAUSKAS

GARLAIVINiy
EINIJĮJ

Reikalingi akiniai.

■

.

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

•• u 11
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Phone Boulevard 6301

Rašomoji
Popiera

ANTANAS GREDUŠKA

po 18c. svaras

Generalis •-

Kon traktorius ir
budavotojas.

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (neBūdavojame ir taisome.
1401 W. 47th St. Chicago linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

New York, N. Y.

Turime
pluošti;

Visuotiną užsitikejimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi-

mu, užgan&dijaū daugumą, užganėdinsiu ir jus.

pardavimui

ruSomosioH

didelį

popieros

ir

parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar

(Bus daugiau)

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

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų inufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
skyriumat po Re nuo svaro.
Tel Blvd. 9836

New Peoples Electric Co. ^.re goti
servuotas?
irzinantis?
negali susilaikyti?

(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.

Do

Tol.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus
ir sudedamo fixtu
res į 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
mus arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkainai vimą. Darbą vi
suomet
gvaran
; tuojame.

gou

z iš miego prikelia naktyj?
turi “dieglius” ir priepuolį?
pradeda umasf užimąs?
> TAMISTAI REIKIA

Dr. Milės’ Nervine
ASK YOUA DRUGGIST
--------------------------------------------- 1

Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieje.
Musų kainos prieinamos.

T.0KIS 1
Parašė P. Merinc
Vertė L. Juras
gi
Puslapių 79.
Lietuvių legenda.
Labai įdomus pasiskaity
mas.
Siųskite pinigus krasos
ženkleliais.
Kaina 20 centų
g|

- KNYGYNAS
NAUJIENŲ
1139 So. Halsted St.

Chicago, UI.
OHIIIIIIIIIIIIIIIIH

H

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru

tinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimų ap
mokame.
JiEMO HYGIEMC-FASRION INSTITlfft
Degt. M > 23 Irviną PUif
NnwYnrk
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NAUJIENOS, Chicago, m
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dėžę; orcnčiai $5.50 ir $6.00 už
dėžę; slyvos 75c., ir $1.75 už
dėžę; grušios $2.25 ir $2.50 bu
šelis.
UOGOS — Juodieji serbentai
$2.00 ir $3.25 už 16 kvortų; mė
lynės $4.25 ir $4.50 už 16 kvor
1919 metais ......... ......... 174
1920 metais ......... ......... 186 tų.
ŽALIOS DARŽOVES — Bu
1921 metais .................. 122
rokai $1.00 ir $1.50 už 100 punIš šitų skaitlinių aiškus yra aš- dėlių; salierai 75c., ir 85c., už
kreitą; kopūstai $2.50 už kreitins produkcijos nupublimas.
Tečiaus kadangi produkcijos tą; žyduoliai kopūstai $3.00 ir
ir biznio apskritai įvykęs puoli- $3.75 kreitas; morkos $1.00 ir
mas pasirodė gan aštriu, todėl $1.50 už 100 pundelių; agurkai
galima tikėties, kad blogi laikai 50 ir 75c. bušelis; salotos galnesitęs taip ilgai, kaip kad jievose $5.50 ir $6.00 kreitas; latęstusi, jeigu biznio puolimas'puošė 50 ir 60c. dėžė; grybai
butų ėjęs išpalengva. Į metus 75 ir 85c. dėžė; cibuliai $2.00 ir
laiko mes esame pergyvenę gal $2.15 kreitas; ridikai $1.50 už
jau trečdalį blogųjų laikų ir 100 pundelių; spinakai $1.00 ir
esame pasiekę pačio blogumo. $1.55 dėžė; saldus komai 35 ir
Iki žymiai geresni laikai ateis 40c., 4 tuzinai; ir tamėtos $1.00
gal dar pereis ne mažiaus kaip ir $1.25 kreitas.
metai ar net ir pusantrų metų.
Vienok pakrypimas į geresnę Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,
pusę prasidės daug anksčiaus.
Real Estate — Paskola — Insurance
Kl. Jurgelionis.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

Pastabos apie biznio
eiseną.

nų. Taip darydami, jie daug
dauginus išloš galų gale, negu
skleisdami nuomonę, kad buk
namų kainos dar vis kilsiančios.
* ♦ *

Dar apie rendos ir namų kai
nas. — Pereitos savaitės biznio
Anglįs. — Su viršum mėnesį
apžvalgoj mes nurodėme, kad atgal mes nurodėme, jog minkš
rendcę dabar yra pasiekusios tosios o taipgi ir kietosios ang
augščiausio brangumo laipsnio lįs nebeatpigs, bet anaiptol pra
ir kad netolimoj ateityj reikia dės eiti brangyn. šiandien ang
laukti rendų puolimo pradžios. lįs jau truputį yra brangesnės.
Rendos, sakėme, pradėjusios TeČiaus ir šiandien nevėlu dar
pulti, puls laipsniškai ilgoką lai prisipirkti anglių, nes žiemą jos
ką, gal keletą metų.
bus dar brangesnės.
šios musų pastabos sukėlė
Anglįs žiemą pabrangs jau
daug kalbų. Daugelis “real es
dėl to, kad visi tada turės pirktate” biznierių užginčijo musų
ties anglių. Dabar-gi mažai kas
spėjimo teisingumą, o kaikurie
šiaip žmonių teperka, ir anglių
net tvirtino, kad rendos ir to
pardavėjai leidžia minkštašias
linus eis brangyn, o todėl ir na
| Illinois anglis po $6.50 už toną,
mų kainos, sako, vis kils ir kils.'
p1'
jo Pocahontas po $8.50 uz
už toną.
m
... u . . . „ , . io
Taip kalbėti “real estate biz-)r, ...... , . , .
- .
'
. . . , ... .y
IFabrikai vienok ir dabar palainieriams gal būt reikia iš savo\,’UMIin<'1 V*VMVIV 11
biznio atžvilgio, nes prie kįlan- • °. ^an .Vel
an? ,l? J!11,
čių namų kainų jiems lengvinus )1J( ami ve laus ^ns
1
buvo daryti dvigubą pelną, ir* Prie anglių pabrangimo šią
• todėl jiems norėtųs, kad kainų žiemą prisidės dar kitos aplin
kumas niekad nesibaigtų. Te- kybės. Pavyzdžiui, Illinois Vai
čiaus visuotinas kainų kįlimas stijos kasyklų savininkai lauarba puolimas ne nuo norų pri- kia, kad pavasaryje turės įvykklauso. Atskirame atsitikime ti didelis angliakasių streikas,
gal ir galima pagal savo noro kurs sustabdys anglių kasimą
pakelti arba nuleisti, bet taip ilgam laikui. Fabrikantai ir genegalima padaryti visoj šalyje. • ležinkeliai yra raginami, kad jie
Rendų atpigimas ir namų kai- prisipirktų anglių išanksto, ne-

nų nupuolimas yra neišvengia- Į norėdami

pristigti jų,

kada

Marketo Kainos
Vakar Chicagos marketo kai
nos ant tūlų dalyki] buvo seka
mos :
SVIESTAS — Creamery 37c.,
centralizuotas 34!/2c., ladles 28
ir 29č., kaina raiteileriams į extra sudėtas statiniukes 40c.,

Laivakortės, —• Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė.,
Chicago.

NAUDOTO IR NAUJO
LUMBERIO PIGIAI
Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.
CARR BROS WRECKING CO.,
3003-39 So. Halsted St.,
Tel.: Yards 1294.

spaustaą 42c.

KLINIKA.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 29 ir 31c., paprastai švie Pažinimui ligos ir gydymui
visokių ligų:
ži 24 ir 27c., maišyti lotais 25
ir 27cz, ekstra sudėti balto me Vyrų, moterų ir kūdikių
džio dėžėsną 36 ir 37c., margiu
Vedama štabo
kai 20 ir 21 c., purvinukai 18 ir WEST END HOSPITAL

mas jau dėlto, kad kiti dalykai įvyks streikas. Panašiai yra ir
atpigo ir dar vis eina pigyn. ; kitose
anglinėse
valstijose.
valstijose,
Biznio krizyje ir perėjime iš Streikas visur yra laukiamas,
krizio prie geresnių laikų kai- nes kasyklų savininkai yra 22c., storage extra 30c.

2058 W. Monroe St., šiaur
GYVA PAUKŠTIENA— Kur
rytinis kampas Hoyne Avė.

nos visuomet puola maž-daug griežtai nusistatę numušti algas
sekančioj tvarkoj: pirmiausia ' nuo balandžio 1 d., 1922, kada kęs 35c., vištos 26c., gaidžiai 16
Moderniškas būdas
nupuola bonų kainos, paskui nu išsibaigia kontraktas, o United c., antys 24 ir 26c., žąsys 20c.
ligos pažinimui*
puola šėrų kainos, po to prade Mine Workers unija yra taip ŠALDYTA PAUKŠTIENA —
da pulti įvairių tavorų kainos, o jau griežtai nusistačius neleisti, Kurkęs 25 ir 30c., vištos 24 ir
Talpinasi gerai įrengta
26c.,
gaidžiai
18
ir
19c.
kada tavorų kainos esti gan įžy kad algos butų numuštos.
Laboratorija ir X—Ray.
BULVES
—
Statinė
$4.00;
miai nupuolusios, tai pradeda
♦ ♦ ♦
Gydoma namie ir ligonbusaldžiosios bulvės $2.50 ir $3.50
pulti namų kainos; kada namų
tyj.
kainos žymiai nupuola, tai. nu
Biznio ateitis. — šį žiemą bus bamperis.
ŽALI FRUKTAI— Obuoliai
puola procentas, kokį gali'Už labai sunki žiema. Biznis bus
Atdara kasdien nuo 12 iki
$2.00
ir
$2.50
bus.;
vynuogės
,
7
vak.
dirbti pinigai, ir pinigų tada ga nupuolęs žemai, ir bedarbių
lima skolinties lengvesnėmis iš skaičius gal visai nesusimažins $1.50 ir $1.75 už 6 beskii] krei
Veltui neturtingiems.
lygomis. Laikas (1) bonų atpi iki šių metų pabaigos. Iki šiol tą; vyšnios $3.50 ir $4.00 už 16
Kalbama lietuviškai.
gimo, (2) šėrų atpigimo ir (3) bedarbių skaičius dar vis didi kvortij dėžę; lemonai $6.00 už
tavorų atpigimo jau yra iš di nosi. Išdirbystės našumo nuo
delės dalies pergyventas. Dabar šimtis šių metų lieptos mėnesy
ateina (4), laikas rendų ir namų je buvo žemesnis už penkių
atpigimo. Tas laikas, kaip mes pirmesnių metų liepos mėnesio
spėjome, prasidės apie Kalėdas. našumą. Išdirbystės našumas
Po to už poros mėnesių seks liepos mėnesyje įvairiais metais
Kepčjai
(5) laikas nuošimčių sumažėji Amerikoje davė sekajnus paly
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
mo skolinamiems pinigams. Ka ginamus nuošimčius:
da tas laikas pasibaigs, tai da
Geriausi visuomet nuo 1869
1915
metais
.
\
lykai pradės taisyties visose biz
1916 metais .
. 170
Užsisakyk
Reikalaukite
nio šakose. Pirmutiniai pradės
. 177
1917 metais .
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o
kilti kainoje bonai, paskui kils
. 191
šėrai, paskui tavorų kainos, pas 1918 metais .
kui namų kainos, paskui pinigų
“kainos” (nuošimčiai). Po to
ateis križis vėl ir pirmieji pra
dės pulti kainoje bonai.
Kas dėl namų kainų ateinan
čio atpigimo, tai be kitų prie
žasčių prie to prisideda dides
nis naujų gyvenamųjų namų
statymas. Kaip statistika rodo,
jau šių metų pirmoj pusėj na
mų dvigubai daugiau tapo pri
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'
l!llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll^
statyta, kaip pereitųjų metų
pirmoj pusėj.
Pereitais 1920 metais nuo
sausio 1 d., iki liepos 1 d. nau
Ateikite in susipažinkite su p. Čaikausku, užrubežinių reikalų
jų namų tapo pradėta 15,819, o
skyriaus vedėju. Neatsižvelgiant, ar darot biznį su šiuo ban
šiais metais nuo sausio 1 d. iki
liepos 1 d. naujų namų tapo pra
ku dabar, ar ne, jis mielai paaiškins visokio biznio eiseną.
dėta 33,344. Iš šito 'skaičiaus
Jis pasiųs pinigus į Lietuvą, suteiks visas smulkmenas kelio
šiais metais birželio mėnesyj
pradėta 6,670 namų, o pereitais
nės į Lietuvą, arba patars saugiausią investmento vietą. Ateiki
metais birželio mėnesyje buvo
te ir susipažinkite. Mes jaučiame, kad tikrai patiks jum šis bankas
pradėta tik 2,692 namai. Tas pa
rodo, kad naujų namų statymas
žymiai yra pasidauginęs ir to
linus dauginasi labiaus. Kada
tik dar labiaus atpigs namų
statymo mhterijolas ir darbinin
kų algos, namų statymas pradės
eiti dar didesniame laipsnyje
negu dabar. Tas tiesioginiai tu
ri atsiliepti ant rendų ir namų
“SAUGIAUSIS TAUPYMAMS”
kainų.
Remianties žiniomis apie ap
PERVIRŠIS VIRŠ $6,000,000.00
skritą biznio stovį ir čia paduo
tomis skaitlinėmis ir išvedimais,
VALSTIJINIS BANKAS
mes ir spėjame, kad rendos ir
namai neis., brangyn, bet neuž
ilgo pradės eiti pigyn. Real es
tate biznieriai tegul verčiaus
rengiasi prie pigesnių namų kai-

Lietuviškai Kalbanti
A.

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35-th Street

■S

AKUAERKA
Mrs. A. Michniewicz

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumai: Moterą ligoti ir Chirargija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO.

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
________ o

BHOAUWAY

___________________ NEVV Y O R K N

Tiesi kelionė j LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Alba per L1BAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Į PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų roguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
S. S. LITUANIA rūgs. 7
S .S. LATVIA rūgs. 21

S. S. ESTONIA Spalio 5
S. S. POLONIA Spalio 12

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

3101 S. Halsted St., kampas 31os gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 3654.
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn■ilvanijos hoapitallsa.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
ginxiyino. Duo
da rodą viso
kios*
ligOM
moterimi Ir
iDttrginoma.

"Tel.t Yards 6666
Boulevard 8448

S DR. V. A. SIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgai

J

AkuiŽras
M 8203 So. Halsted St., Chicago. I
S Valandos; 10-12 v. r., 1-8, 6-8
J
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

DR. C. K KLIAUGA

'

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampa* 18th St.
Valandas) 9—12 ryto ir 1—• rak.
Phone C anai 257

ruur - ■

Lietuvon ir iš Lietuvos

■ Telefonas: Boulevard 7042

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

N

DR. C. Z. VEZEUS
Lietarii Dantistai
4712 Soath Ashland Ave^
arti 47-toi gatvii

BR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Residencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8460

■ DR. G. M. GLASER Š
Praktikuoja 30 metai
Ofisas!
8149 S. Morgan St- kerti 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!
3
Moterišką ir Vyrilką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Į Nuo 10 ryto iki 3 po piotą, A—8 |
3 vakare. NedSliomis nuo 10—2 I
po piet.
į
Te?rphone Yarda 687

IrTm.LSTRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai

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

Telephone Yards 1632

S

DR. J. KULIS

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR /CHIRURGAS
Gydo visokias ligafi pioterą, vaiką ir vyrų. Speciali^ gydo limpančias, senas ir ph^laptin■
gae vyrą ligas. .
8259 So. Halsted St., Chicago

g
E
S
S

B

■■■*■■ ■ ■ ■ ■ ■ MMUI
Telephone Yards 5832 ■

DR. M. STUPNICKI Į
8107 So. Morgan SU
Chicago. III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto S
Ir nuo 5 iki 8 vakare.
S

Telephone Vau Buren 294
Rea. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. RŪTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką Ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 1d—11 ryto; 2—8 po piet,
7-—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gyduu be vaistų, be operacijų
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Westem Avė.,
Chicago.
>.1
......................................
I
/

DR. M. STAPULIONIS*
Gydau be gyduolių ir be operacijų
* 3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tel.: Canal 279

Sereda, Rugpjūtis 24, 1921

1

-............... ..
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religinį minių jausmą, buvo rado skirtingų nuomonių gu butų kitaip, tai socialistai
NAUJIENOS
uždarius savo ofisus tai tikėjimo klausime, tai ji pa butų dalyvavę buvusiame ne
senai Washingtono suvažiavi
The Uthuanian Daily News dienai.
sidalina į frakcijas ir tarp me.
Peblished Daily «xcept Sunday by
Rusijoje, kur bolševikų jų prasideda kova.
“Todėl mes šitokiam partithe Lithuaaiaa lisws Pab. Co« I»c.
Šitokį
dalykai
nuolatos
dekretai jau senai buvo “pa
vam susivažiavimui negalime
Iditu P. Grigaitis
laidoję” religiją, ji, kaip vesdavo prie pasitraukimo pritarti. Mes pamename, kas
išėjo garsiajame Brooklyno
1739 SO. HALSTED ST., matome, jau atsigavo ir pa iš L. S. S. atskirų narių ir
ėmė viršų ant savo “laidoto prie kuopų skaldymosi. Jie susivažiavime. Išėjo ne vie
CHICAGO, ILLINOIS.
nybė, bet šlykštus skandalas,
atstumdavo nuo socialistų iš kurio socialistai sau tik
Telephone Roosevelt 8590
jiDabar ateina * žinia, kad organizacijos daugelį rimtų partijinį fondą susitvėrė.
Subscription Ratui
18.00 per year in Canada.
ir gerų žmonių, pritarian
“Susivažiavimas yra reika
17.00 per year outaide of Chlcago. bažnyčia ima lošti svarbią
>8.00 per year in Chicage.
rolę ir pilietinio karo dras čių socializmo idėjai. Jie, pa lingas. Bet jisai reikia pri
8c per copy.
rengti apie pradžią ateinančių
galios) atimdavo tiek
komoje
Airijoje.
Vienas
vy

Entered as Second Class Matter
ir energijos sąjunginėms, metų, — kad ir paminėjimui
March 17th, 1914, at tha Post Office skupas atvykęs į Dubliną,
businčių 4-rių metų Lietuvos
of Chlcago, 111., undar tha act of
kad
jie
nebeturėdavi)
kada
kur
yra
laikomi
airių
tauti

March 2nd, 1879.
neprigulmybės ' apšaukimo.
lavintis.
Tiktai
vakarų
ir
ba

nio seimo posėdžiai, ir įtei
Dabar prie to jau galima
Naujienos eina kasdien, i ištiriant
lių
rengimui,,
tai
pas
aedildienius. Leidžia Naujienų Ben kęs Eamon de Valerai laiš
rengtis. Galima ir progresy
droji, 1789 So. Halsted SL, Chlcago,
ką nuo “augščiausiojo auto juos dar ištekdavo jiegų, o vus sutraukti, tiktai per tam
IH. — Telefonas i Roosevelt 8600.
riteto” (t. y. Rymo papos) knygos, kurias Sąjunga leis tikrą koaliciją iš anksto tar
Užsisakomoji Kainai
davo, gulėdavo ant lentynų pe centralių organizacijų su
reikale
taikos
su
Anglija.
Chicagoje — palte;
darytą.”
Metams ,
>8.00 Airių ir anglų taikos dery neperskaitytos.
Pusei metų
L . 7 - 4.50
Trims minesiama
— 2.25 bos,
mat, užsikirto taip, Kuomet dveji metai atgal “Vienybė”, matoma, nelabai
Dviem miaesiaine............ —... 1.75
didelė didžiuma šitaip “ap skaitosi su paprastais faktais.
Vienam mineaiai , .
1J0 kad, rodosi, jos gali nutruk
Viena, suvažiavimas dar nėra
ti visai ir Airijoje gali vėl sišvietusių” sąjungiečių nu kviečiamas, o tiktai paduota su
Chlcagojo — per neiietojual
Viena kopija
................... .« ■. 08 atsinaujinti skerdynės. Šitą dardėjo į Maskvą, ir orga
manymas, kad suvažiavimas bu
Savaitei _______________ — 18
Minasiui ___________________ — 75 desperatišką
momentą ir nizacijoje paliko tiktai bū tų įvykintas. Apie tai, kas jį
Suvienytose Valstijose M Chlcago j, stengiasi panaudot
Rymo relis ištikimiausių savo prin turėtų kviesti, dar nebuvo nei
paltui
kalbos.
Metams
- --- >7.00 katalikų dvasiškija, kad su cipams žmonių, tai buvo ga
Pusei metų
.........
■ ■■— 4.00
lima manyt, kad L. S. S. jau Antra, suvažiavimo sumany
Trims menesiams
----- 2.00 stiprinus savo poziciją.
Dviem mėnesiams .................. — 1.50
bus ant visados atsikračiusi mą padare ne Socialistų partija,
Ji, žinoma, sako, kad ji
Vienam mėnesiui
.75
o Waterbūrio Progresyvių Drau
to nelemto senojo papročio. gijų Sąryšis. Jį parėmė jau
nieku kitu nesivadovaujan
Lietuvon ir kitur uisisnhseaai
Bet, deja, faktai rodo ką ki keletas įvairių draugijų kitose
(Atpiginta)
Metams__ — ...........—... ...........$8.00 ti, kaip tiktai “artimo mei
Pusei metų ....... -.......
4.50 le”, bet kas nežino, kokia ta. Kai kurie elementai da lietuvių kolonijose ir visokių pa
Trims mėnesiams......... .........
2.25
bartinėje Sąjungoje ima vėl kraipų draugijų konferencija
Pinigus reikia siųsti palto Money “artimo meilė” viešpatauja
eiti senuoju keliu. Ilgas pa viename mieste, o Socialistų or
Orderiu, kartu su užsakymo.
šiandie katalikiškoje Ven
protys jiems tur-but įėjo į ganizacija apie tai dar nė žodžio
grijoje, kurią valdo su baž
prigimtį.
Kaip daugelis netarė.
Bažnyčia
nyčios palaiminimu genero
Trečia, “garsiajam Brooklyno
žmonių nesijaučia smagiai, suvažiavime” kuris įvyko di
naudojasi proga. las H orthy! ,
jeigu jų stubose nėra šiukš džiojo karo pradžioje, įsikūrė
Kai kurie žmonės mano, lių ir purvo, taip ir šitie ele visai ne partijinis fondas, kaip
Kuomet didelė nelaimė iš kad vargas esąs pamatas mentai negali apsieiti be to, tvirtina “Vienybė”, o Lietuvos
tinka žmohes, tai jie šau revoliucijai; tuo-gi tarpu kad nevėlus asmeniškų arba Šelpimo Fondas, kurio komitete
kiasi prie Dievo. Tokia yra daug daugiaus yra tiesos ta kitokių kivirčų į organiza buvo tiktai apie pusė socialistų
ir kurio tikslas niekų bendra ne
žmogaus psichologija. Ne me, kad ant vargo stato sa cijos gyvenimą.
turėjo su politika arba partijos
galėdami sukontroliuoti vei vo tvirtoves reakcija.
Reikėtų, pagalios, išmok reikalais. Jeigu tautininkai dėl
kiančių prieš juos gamtos
ti žmonėms skirti organiza savo partijos isrokavimų pasi
ar visuomenės jiegų, jie su
cijos reikalus nuo pašalinių traukė iš to fondo ir s įsteigė
Ko neturėtų
galvoja galingesnę už save
dalykų. Kitaip ji niekuomet grynai partyvį fondą, tai tas dar
būti.
esybę ir nori, kad ji padėtų
nereiškia, kad ir Lietuvos Šelpi
neįgis įtakos visuomenėje,
t
mo Fondas pavirto tokiu.
jiems.
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Brooklyno tautininkų liberalų
Religijos skelbėjai tatai listų organizacijoje įsigyve
laikraštis tečiaus pripažįsta, kad
žino labai gerai ir panaudo no paprotys maišyti jos rei
suvažiavimas yra reikalingas,
ja kiekvieną progą, kad pa kalus su dalykais, neturin
tik jisai turįs būti visai kitoks,
negu siūlo wateiiburiečiai. Pa
rėmus tuo žmogaus sielos čiais nieko bendra nė su po
silpnumu savo puolančią įta litika, nė su socializmo prin “VIENYBĖ” APIE ŠUVA- starieji nori, kad suvažiavimas
padėtų progresyvei visuomenei
ŽIAVIM^.
ką. Rusijoje, pavyzdžiui, cipais.
susiorganizuoti ir suderint savo
kur' neapsakomas vargas Kuomet anais metais L.
jiegas kovai prieš atžagareivius,
prislėgė gyventojus, kunigi S^S. buvo stipri, tai laikraš Delei sumanymo, kad butų o “Vienybė” įsivaizduoja suva
sušauktas progresyvių Ameri
žiavimą, kaipo iškilmę, sureng
ja šiandie darbuojasi išsi čių korespondencijose nuo kos
lietuvių
suvažiavimas,
tą tikslu “paminėti” ką nors
juosusi. Chicagos “Tribūne” latos tekdavo skaityti apie Brooklyne “Vienybė” rašo:
(taip, kaip Lietuvoje kad suva
"r
korespondentas
anądien navatniausios rųšies inci fgggF'*
“Mes apie šitą sykį jau žiuoja žmonės į Šidlavos bei Al
pranešė kablegrama iš Mas dentus iš kuopų “veikimo”. esame minėję, kad šilas ke
vito atlaidus)^
kvos, kad tenai 1,600-uose Jeigu du kuopos nariu susi lias dar nėra tikras. Tas su Todėl, žinoma, “Vienybė” no
■ ■■ r

cerkvių buvo laikomos iškil vaidijo ir išsikoliojo, tai kuo

mingos pamaldos, idant Die
vas išgelbėtų šalį nuo bado.
Cerkvėse ir aplinkui jas bu
vę didžiausios minios žmo
nių. Net ir bolševikų vald
žia, nusilenkdama prieš tą

pa daro teismą; jeigu kurio
kuopos nario šeimynoje įvy
ko kivirčų, tai kuopa skiria
“tyrinėjimo komisiją” ir
šaukia vyrą su pačia pasiteisinti; jeigu kuopoje atsi-

SUGESTIJA
(Tąsa).
O, Dieve! Jai kartais rodėsi, kad jos protas
pradeda maišytis. Tas faktas, kad jai kiekvie
ną dieną reikėjo slėpti tuos keistus reiškinius,
da labiau kamavo ją. Tikra tiesa, kad musų or
ganizmas pilnas fatalinių kuriozų. Dabar ji įsi
tikino tame iš savo patyrimų. Kartais kelioms
valandoms ji nusiramindavo, bet paskui vėl su
grįždavo ir pradėdavo kankinti jos įkaitintas
smegenis tas pats motivas: “Musų organizmas
pilnas fatalinių kuriozų! Musą organizmas pil
nas fatalinių kuriozų!” Nuo tos nepakenčiamos
minties ji nieku budu negalėjo pasiliuosuoti: nei
darbu, nei skaitymu, nei pasikalbėjimais, nej
juokais, kuriuos pagimdydavo tėvo vykusios
pastabos. Tokis Emilijos keistas elgęsis tėvui at
rodė vaikišku dalyku.

Ponas Guaci pakvietė savo seserį, našlę, kad
ji pabūtų su Emilija iki vestuvių. Jam rodėsi, kad
giminaitė dabar būtinai turi būti jo namuose,
tuo labiau kad jaunikis atsilankydavo kas die
ną. Tuo tarpu jis negalėjo visą laiką pasilikti
namie.
Poni Magdalena buvo didele mėgėja kalbė
ti ir pirmomis dienomis Emilija jautėsi gan ge
,
rai jos linksmoj kompanijoj.

važiavimas yra kviečiamas ne
visuomenės, bet partijos. So
cialistų partija, kuri nuo ko
munistų gavo smūgį, mėgina
atsigriebti su pagalba primasintų tokin suvažiaviman tau
tininkų liberalų.
Šitas yra
aišku, kaip diena. Nes, jei-

ri ii- kitokio suvažiavimo sąsta
to. Ji nori, kad jame butų “vi
sa tauta”, t. y. ir “kadai” (krik
ščionys demokratai). O progre
syvius esą galima taip pat “su
traukti”.- Dievo molonė kad
“V.” dar turi bent tiek susimylėjimo ant progresyvių!'

Ir štai‘vieną vakarą, visai netikėtai, pas ją
vėl pasikartojo priepuolis. Jo mintys materiali
zavosi ir ji matė jąs lyg konkretinius daiktus!..
Šį kartą Emilija nebegalėjo susilaikyti. Tuo lai
ku kada Magdalena baigė savo kalbą ir UgoSlomingai klausėsi jos Emilija staiga atsikreipė
į jį ir tarė:
Kodėl tu sakai, kad tai negalima?
Aš da nieką nesakiau, — nustebusiai at
sake Ugo.
— Kaip tai, nieko nesakėte? Tai negalimas
daiktas; vadinasi tai galincinacija?
— Aš tai mąsčiau, bet da nepasakiau, —
pareiškė Ugo.
— Ir vienok aš tai girdėjau! — tarė išblyš
kusi Emilija.
— Matoma, tu mane ištikrųjų myli, jeigu
gali mano mintis skaityti taip aiškiai, tarytum
jos butų žodžiais išreikštos.
Ir paėmęs jos ranką jis ėmė bučiuoti ją.
Ištikrųjų, kada Magdalena pasakojo apie
tai, kaip jos pusseseriai apsireiškė iš čysčiaus
koki tai siela ir prašė, kad už ją butų užpirktos
mišios, Ugo stovėjo ir mąstė: Tai buvo galiucinacija. Tokiu budu jis nelabai nustebo, kada
Emilija įspėjo jo mintis. Juk tai pasitaiko, nors
ir nelabai dažnai.
Bet Emiliją tatai baisiai sujudino. Kelioms
dienoms praslinkus ji pradėjo jausti, kad savo
kelionėj Ugo atsidūrė dideliame pavojuj. Ugo
tai patvirtino, sakydamas, kad grįždamas iš užmiesto jis ištikrųjų buvo atsidūręs pavojuj. Ji

Skaitytoju Balsai

Gana intrigų.

Manau, nebus pro šalį pada
ryti keletą, pastabų apie Aštun
[Ui tinikitas Hame skyriuje
to rajono visuotiną narių susi
nuomones Redakcija neatsako.]
rinkimą, kuris įvyko rugpjū
čio 12 d., Aušros svetainėj.
Gelbėkime savo drau Kiek aš žinau, sumanymas
šaukti
susirinkimą kilo 174
gams Lietuvoj.
kuopoj. Vėliaus, matoma, tas
Šiuo lajku Amerikos progresy- klausimas buvo svarstomas ir
vė lietuvių visuomenė lyg ir su Centro komiteto. Tcčiau susi
stojo veikus. Seniau progresy rinkimas nebuvo šaukiamas tol,
vieji lietuviai buvo daug darbš- kol kai kurie nariai nepamatė
tesni. Jie daugiau dirbo kaip geros progos panaudoti jį savo
savo naudai taip ir dėl Lietuvoj tikslams. “Naujienose” rajono
esančių draugų. Jie kure L. S. sekretorius skelbė, kad Aštun
S. kuopas, visokius lavinimus to rajono\visuotinas narių su
ratelius ir net mokyklas. O Lie sirinkimas šaukiama, apsvars
tuvos draugams pagelbėti jie tymui LSS. bėgančių reikalų.
steigė fondus ir energingai rin O tie reikalai buvo tokie: 1)
ko aukas. Tas ją darbštumas svarstymas Socialistų Partijos
nemaža prisidėjo prie to, kad konstitucijos skyriaus, kuris
Lietuvos darbininkai išrinko paliečia sveti mkalbes federaci
Steigiamajam Seiman savo at jas; 2) LSS. suvažiavimo klau
stovus.
Dėka tam šiandien simas; 3) ar nebūtų geriau fi
Lietuvos darbininkai turi žmo nansišku išrokavimu LSS. atsi
nių, kurie gina jų reikalus. Bet mesti nuo Soc. Partijos; 4)
tuo dar ne viskas laimėta. Lie LSS. ir Aštunto rajono reikalų
svarstymas.
tuvos darbininkams trūksta mo
kyklų, jiems trūksta gerų mo Tai šie klausimai turėjo būti
svarstomi. Tečiau išėjo visai
kytojų bei sąžiningų organiza
kitaip. Kai-kurie draugai pa
torių, jiems trūksta darbinin
naudojo tą susirinkimą
savo
kiškų knygų ir laikraščių. Gi
asmeniškiems dalykams. Kaip
to savo pajėgomis jie negali įsi tik pirmuoju du punktu buvo
gyti, užtat jie ir kreipiasi į sa apsvarstyti, drg. Strazdas pasi
vo draugus amerikiečius^ pra siūlė su savo rezoliucija, kuri
šydami prisiųsti knygų.
nieko bendra neturėjo su LSS.
Bet nemažiau knygų jiems arba Aštunto rajono reikalais.
reikalinga ir pinigiška pagalba. Rezoliucija
buvo kreipiama
Mes matome, kaip klerikalai prieš “Naujienų” Bendrovę.
energingai dirba savo partijos Esą “Naujienų”
redaktorius
labui ir stengiasi surinkti kuo- Grigaitis ir “Naujienų” biznio
daugiausia pinigų palaikymui J vedėjas Jurgelionis laužą uniją
savo vienminčių Lietuvoj. Jie ir norį įvesti “open shop.” Re
neboja, kad siaučia bedarbė, bet zoliuciją rašyti paakstino tas
lenda kur tik galima ir vilioja iš faktas, kad Rajonas yra “Nau
darbininkų pinigų savo partijos jienų” šėrininkas. Pats drg.
reikalams.
Strazdas pareiškė, kad, girdi,
Ar mes progresyviai lietuviai mos tylėjome, kada atleido vie
negalėtume taip jau veikti? Mes ną darbininką, paskui antrą,
veikėme ir turėjome pasiseki bet kada atleido tris, tai mes
mą, tai kodėl vėl nebandyti? nutarėme nepasiduoti.
Tos
Klerikalų ir kunigų renkami pi priežasties delei Rajonas turįs
nigai neša darbininkams tik įsimaišyti ir padaryti “Naujie
skriaudą. Tie pinigai panaudo nose” tvarką.
Bet žmogus,
jama kalimui naujų retežių dar kuris šiek tiek moka galvoti,
bininkams. Gi musų surinkti supranta, kad Rajonas yra tik
pinigai atneš Lietuvos darbinin vienas šėrininkas, o tokių šėkams didelės naudos. Kaip bu rininkų “Naujienų” Bendrove
tų vėl linksma skaityti, kad iš turi daug. Taip dalykams sto
tos ir tos lietuvių kolonijos pa vint, ar vienas šėrininkas gali
siusta Socialdemokratui tiek ir šeimininl^uti Bendrovėj? Te
tiek tūkstančių aukos arba Lai gul apie tai d. Strazdas pagal
svės Fondas pasiuntė kelioliką voja, tuo labiau, kad jis kitus
tūkstančių Socialdemokratams į mėgsta vadinti blogais advoka
tais.
Lietuvą.
Todėl sukruskime ir gelbėki
Toliau, d. Strazdas su savo
me savo draugus Lietuvoj. Rin draugais pamatavo savo argu
kime aukas kur tik pasitaiko mentus tuo, kad draugus prik
progos ir siųskime darbininkiš lausančius LSS. negalima at
kus laikraščius ir knygas. Tik leisti iš darbo. O jeigu jie at
tokiu budu mes galėsime pagel leidžiami, tai sąjungiečių parei
bėti Lietuvos darbininkam. • ga yra ginti juos. Gerai, bet ar
— O, d. Strazdas nežino, kad dabarti
niu momentu tuksiančiai socia
Sužeidė moterį.
listų yra atleisti iš darbo. Vie
Mary Kancer, 65 metų mo nok, juk jis nerašo prieš tai
teris, 2847 Nortli Central Park protesto rezoliucijų.
gatvės, tapo labai sunkiai su
Tokios rezoliucijos nieko ge
žeista Mihvaukee gatvės gatve- ra neduoda Lietuvių Socialistų
kario. Nugabenta ligoninėn.
Sąjungai. Jos tik demoralizuoja

narius. Siūlydamas rezoliuciją
Strazdas da rėmėsi ir tuo, kad
socialistai privalą remti vieni
kitus. Gerai, bet ar Jurgelionis
ir Grigaitis ne socialistai? Pas
kui Strazdas gynė savo teises
kas dėl rašinėjimo priešų spau
doj. Ar šiaip ar taip, bet tokį
Strazdo elgėsį sunku pateisin
ti. šmeižti savo partijos drau
gus priešų spaudoj yra nepa
doru. Iš pradžių aš gal bučiau
manęs, kad “Naujienų” bosai
Strazdą baisiai nuskriaudė. Bet
jeigu Strazdas klysta, savo ar
gumentuose, tai man norisi ma
nyti, kad jis klysta ir savo dar
buose.
Žiūrėkite, tame pat
susirinkime darodinejo,
kad
“Naujienose” esą tik Jurgelio
nis ir Grigaitis, o danguj —vienas Dievas.. Esą jie darą tai,
kas jiems patinka. Vienok, kiek
vėliau, jis pareiškė, kad Gri
gaitis neturįs nieko bendra su
biznio dalykais ir apskritai tu
rįs skaitytis su Bendroves di
rekcijos valia. O kai kurie di
rektorių esą tokie negeri, kad
su jais nieko negalima veikti,
Jurgelionis taipjau priklausąs
nuo direktorių. Na, ir supaisyk
tu žmogus: dirpk toriai Bendro
vei geri, direktoriams “Naujie
nų” vedėjai geri, o nežiūrint
to, kai-kurie verda smalą.
Draugai sąjungiečiai, mes
privalėtume rimčiau pažiūrėti
į tą dalyką ir nekišti nosies ten,
kur mums neišpuola. “Naujie
nų” Bendrovės kivirčiai — tai
šerininkų reikalas. Jie savo su
sirinkimuose tą dalyką ir spręs.
Gi mums turi rūpėti tik LSS.
reikalai. Neužilgo įvyks Aštun
to rajono konferencija. Labai
galimas daiktas, kad ir ten bus
bandoma pakelti tie bereika
lingi
ginčai dėl “Naujienų”
Bendrovės reikalų. Supraskite,
draugai, kad tai tik demorali
zuoja musų neskaitlingas eiles
ir padarykite galą toms berei
kalingoms intrigoms.
—Laisvės Varpas.

MOTERYS, KURIOS
PERSIDIRBA.
“Vyro darbas nuo saules iki sau
lei, bet moters darbas niekad neuž
baigiamas”. Kad užlaikius namus
švariais ir patraukiančiais, kūdikius
gražiai parėdytus ir švariai užlaiky
ti, moterys visuomet persidirba, pa
vargsta ir patylomis kenčia, bėga
nuo blogo, užbėga ant blogesnio, pil
nai žinodamos reikalingumą pageltos,
kad prašalinus skausmus ir gėlimais,
kurie kiekvieną dieną paverčia gyve
nimą sunkumo našta. Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound, yra gy
duolė geriausios vertės, kuri perga
li visokias moterų negales, kaip kad
matote tankiai paskelbtus laiškus šia
me laikraštyj, kurie priparodo.

-U. Jurgelonis
ADVOKATAS
TEISIŲ

DUODA

-PATARIMUS

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Panedėlį, Serekloj ir Pėtnyčioj

2816 So.

ofise

šiuo

Michigan

adresu

avė.

Telef. Victory 9082

baigė siuvinėti, kaip staiga pajuto kokį tai ne prastais mašinaliais judėjimais, tai suerzintais
10 METŲ ŠITAM BIZNY
paprastą silpnumą: ji nieką nebematė, širdis atsakymais. Vienok ponas Guaci manė, kad tai
ėmė plakti nepaprastu smarkumu; mieguistu pareina nuo to, jog vestuvės liko atidėtos. Da
mas privertė padėti galvą ant krėslo. Paskui ji lykas tame, Ugo molina susirgo. Išpradžių, liga
staiga prasiblaivė jausdama didelį linksmumą, atrodė nepavojinga, bet laikui bėgant padėtis žy
CA
3331 SOUTH
kad jos Ugo išvengė pavojaus. Kokios? Apie tai miai pablogėjo. Tos priežasties delei prisiėjo ati
VV. HALSTED ST.
ji nežinojo nieko tikra; buvo tik įsitikinusi, kad dėti vestuves.
Phonc Yards 6894
jos nujautimas yra teisingas.
Emilija suprato, kad tėvo nuožiūra yra nePINIGŲ SIUNTIMAS,
Vakare, kada Ugo pasakojo apie savo incin- I teisinga. Keliais atvejais ji buvo pasirengusi pa PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
degtą — kaip įsiutęs arklys numetė jį — ji pla sakyti:
Perkame ir parduodame namus ir
farmas.
Perkame ir parduodame
čiai išploję akis ir pamalė visą paveikslą. Ji ma
— Tu klysti. Štai kas su manim atsitiko. pirmus ir antrus mogečius. Duo
tė bėgantį arklį ir kaip Ugo bandė pagauti jį. Bet padaryti lai jai truko drąsos, zo be to ji dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
Paskui įdūkęs gyvulys pertrenke Ugo ant žemės. nenorėjo surūpinti tėvą.
,
gas, greitas ir geras patarnavimas
Taip dalykams stovint, Ugo pasakojimai buvo
■
--------------Visi
santykiai
tarp
jaunųjų
ėjo
sklandžiai.
Ofiso
•
valandos:
Nuo
8
ryto
ik>
visai bereikalingi.
9
vakaro.
Panedeliais,
Seredomis
Matydamas jos išplėstas akis, Ugo pajuto Ugo iš didelio įsimylėjimo nieko nepastebėda ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Nckokį tai pasitenkinimą. Jis mane, kad jo ryš vo. Kiekvienas gestas, kiekvienas Emilijos žodis dėliomis iki 2 valandai po pietų.
........ ■■ I
-J
jam atrodo tobulumo pavyzdžiais. Jis buvo tos Į
kus pasakojinjas padare jai tokio įspūdžio.
nuomones, kad jis nepakankamai myli Emili
Emilija tarė jam:
DR. A. MONTVID '
— Man pasirodo, kad aš savo akimis ma jos. Tuo tarpu ją vis labiau ir labiau kankino
sugestija: “Musų organizmas pilnas fatalinių ku Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
čiau visą tai... Dieve! Dieve!
25 East Washington St.
riozų!
”
Keisti
reginiai
pradėjo
rodytis
dažniau.
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
Ji nubraukė nuo kaktos šaltą prakaitą.
Telephone
Central 3862
Nuolat besikartojantys tie keisti reginiai tolyn Bet užtat ji prisirišo prie Ugo ir rodė tokį nuo
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
vis labiau kainavo ją. Ji nujautė, kad tai su širdumą, kokio jis niekuomet nepastebėjo pir
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
ma.
gestijos padaras. Neatsargiai pasakyti tėvo žod
Atėjo ir pavasaris. Emilija lyg atsigavo. Ji
žiai taip ir skambėjo jos ausyse:
Telephone Boulevard 5052
“Musų organizmas pilnas fatalinių kurio pasidarė daug gyvesni; kokis tai naujas gyveni
mo jausmas pripildė jos esybę. Jai rodėsi, kad
zų”.
y’
Dr. A. Juozaitis
visi jos jausmai pasidarė daug jautresni, švel
DENTISTAS
V
nesni. Ji geriau įžiūrėjo visas spalvas, geriau Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
Kaip ji nesistengė* paslėpti tą dalykų padė girdėjo įvairius garsus, kad ir švelniausius.
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted 8t, Chicago, III.
tį, vienok išlengva tatai .pasireikšdavo tai nepa
(Bus daugiau)

M. J. KIRAS

NAUJIENOS, Chl

Sereda, Rugpjūtis 24, 1921

CHICAGOS
ŽINIOS

Poliedstas N ag a 11 areštuotas operuojami trys orlaiviai, su
ir nugabentas Sbakespearo nuo- šešių pasažierių įtalpa kiekvie
,
pareiškė leitenantui nas.
Hidroaeroplanai kasdie ga
Timothy Cullinane sekamą:

S tole, kuomet Charles

POLICISTAS PAŠOVĖ DU
VYRU.

Policistas buvęs girtas. Pašau
tieji esą banditai.
Vakar rytą Elston restorane,
3188 Elston gat., įvyko trage
dija. Fred B. Nagall, Robey
gatvės stoties policistas pašovė
du piliečiu, vieną jų mirtinai.
Vienas pašautųjų esąs Eric
Ericson, 2953 Diversey gatvės;
antras — Joseph Pavlol, 2843
VVellington gatvės. Pastarasis
tuoj pasimirė. Abudu nugaben
ti Alesiam Brothers’ ligoninėn.
Du žmonės, kurie tuo laiku
buvo restorane, ir restorano sa
vininkas nupasakojo, kad po
licistas buvęs girtas. Pašautieji
esą gerai žinomi apiclinkėj ir
kas rytą užeidavę restoracijon
išsigerti kavos. Podicistas, įėjęs
valgyklon, taręs vienam vyrų:
“Juodu esate tais vyrais.” Jis
išsi vilkęs jiedu gatvėn išsi
traukęs revolverį ir sušaudęs.

—Aš patrotiavau mano kvar- bensią pasažierius iš

Pegcnais,
3549 Janssen gat., pribėgo prie
manęs ir pasisakė tapęs apvog
tu. Aš sekiau paskui jo resloranan. Jis parodė man du vy
ru,
kuriuodu aš areštavau.
Jiem atsisakius pasiduoti man,
buvau priverstas panaudoti re
volverį.
Kitas policistas pasakojo,
kad Nagall tuo laiku nebuvęs
girtas. Jis matęsis su juo va
landą- ankščiau.
Kitu du vyru liudijo, kad po
licistas buvęs girtas, išmetęs
minimu vyru iš restorano ir be
jokios provokacijos iš jų pusės
pradėjęs šaudyti į jiedu.

Musų darbas ir materijolas per
daugelį metų yra visiems gerai
žinomas kaipo geriausias. Kainos
kuožemiausios.
Todėl, kuris norit turėti geras
drapanas kreipkitės pas:

P. R, MANKUS,
2345 South Leavitt Street,

Chicago, III.

“ Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,n
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau | lovą.”
Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes.
magumą.

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad prisiųstumem per paštą, tai reikia siųsti 60c. į
F. AD, RICHTER & CO.
Borough of Brooklyn, New York City.

3rd Avenue & 35th Street*

SERGANTI VYRAI.

Už visai mažas lėšas, suteikiama g
* eriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbejo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pustės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fyzišką tvirtumą.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.
DR. B. M. ROŠS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį
išgydymą”.
leidimą nuo Illinois Valstijos.
35 South Dearborn St. kampas Monroo, Crilly Building, Chicago,
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsųb. 5:30 iki 8 v. v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTŪONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

dirbtuves.

Cash arba ant išmoksimo.

Pirmutini Lietuvių Elektrom Korporacija Amerikoje

(

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n k
\

A. BARTKŪS Pres.

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

Rusiškos it Turkiškos Vanos'
12th STREET
Te!. Kedzie 8902
3514-16 Roosevelt Rd.
Arti 31. bouis Ave„
CHICAGO, ILL.
■' A

4649 S. Ashland Avė

į Racine, Kenosha, Mihvaukee
ir atgal.
J. A. Colvin paskirtas kom
panijos prezidentu.

Kampos 47th St.

Nusiprausęs Lifebuoy -jausiesi taip švariu, kad
niekad taip busi nesijautęs savo gyvenime.

$100 baudos ir metus
kalėjimo.
Joseį)h Gulįs, 1854 So. Lin
coln gatvės, tapo
pašauktas
“spyderių” teisman pasiaiškin
ti dėl greito važiavimo auto
mobiliu. Dalykas greitai pa
aiškėjo. Gulis buvęs girtas ir
įvažiavęs
į kitą automobilių,
kurį operavęs Donald MeLoren,
1752 W. Monroe gatvės. Pasek
mė — McLoreno automobi
lius tapęs
sudaužytas ir jo
žmona sužeista.
Teisėjas Orr, Sangamon pa
Patarnavimas orlaiviu
vieto, nuteisė Gulį užsimokėti
priemiesčiuose.
šimtą dolerių baudos ir eiti
‘‘The
Triangle
Aįrways” “braidvilėn” pailsėti vienus me
kompanija užvakar atidarė pa tus.
Tai vis dėl tos degtines.
tarnavimą '..latviais tarp Chicagos ir priemiesčių. Orlaiviais
busią galima lėkti ir plaukti. Pasimirė pašautas policisto.
Paežery prie Randolph gatvės
Maurice Larson, 23 metų
paskirtas orinis portas, iš kur amžiaus, 1207 Frontier gatvės,
orlaiviai išlėksią. Kol kas busią pasimirė
pavietei ligoninėj.
Rugpiučio 18 dieną jis buvo
pašautas
policisto ‘ George
Schwenson. Tai buvo padary
ta išgelbėjimui policisto Wm.
Cook nuo Larson’o revolverio.
Larson, Andrew Babeook ir
panele Peggy O’Ncil buvo su
imti
pavogtam automobily.
Tuomet jie buvo apiplėšę keičią
žmonių Wilmcttc.
Pranešu lietuviams, kuriems rei
kia siuto ar overkoto, kad nesivčluotut su užsakymais, nes da
barties geriausias laikas kol dar
gražiausios materijos neišrinktos.

i

Akiu Specialistas

Chicagos

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Tamista ESI švarintoju— ,
kadangi iššvarysi odos •
skylutes.
•
•
Ir koks tai smagus jaus
mas nuo jo yra!

Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487

M^DR.HERZMAN^
H RUSUOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lieturiaitts iinomaa per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.
Gydo aitrias ir chronilkaa ligas,
▼yru, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir I<abaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS! Nuo 10—12 pistą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais,
( Dienomis: Canal
J
8110 arba 857
Talephonali
į Naktimis: Draxel
950 - Brovei- 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Lifcbuoy sveikas priimnas kvapas

Pranešimas
Chicagediams
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Leidžia susirinkti parke.
VVashington parko apielinkės piliečiai dalinai laimėjo sa
vo kovą su South parko komisionieriu. Kaip jau yra žinoma, su tais žmonėmis South
parko policija pasielgė brutališkai,
išvaikydar
juos iš
Wasbington parko.
keletą savaičių tam atgal. Nus
kriaustieji įteikė teisėjui Harry Fisher peticiją, po kuria bu
vo pasirašyta 1400 ypatų. Bu
vo reikalaujama
išduoti indžionkšiną prieš parko komisionicriaus elgesį. Dabar minė
tas teisėjas, perkratinėjęs poli
ciją ir išklausęs liudininkus, iš
nešė sekamą nuosprendį: Kol
teismas išneš galutiną nuosp
rendį,
tvarkųš susirinkimai
\Vashinglon parke yra leidžiami laikyti iki rugsėjo šeštai
dienai.
Nusišovė.
Henry W. S. Pollock, 48 irietų, 4 113 N. Knox gatves, manufakturinės kompanijos supe
rintendentas,
nusišovė savo
miegamajam kambary. Pirm
to jis sakęsis savo žmonai ei
siąs pasilsėti. Jo žmona sako,
jis per tūlą laiką buvęs susi
rūpinęs.
Korėsi — nepatiko. Gazu
geriau.
Anna Nozus, 3544 So. Union
gatves norėjo nusižudyti. Pir
miausiai mėginusi kartis, bet
buvę skaudu. Tuomet atsisu
kusi gazą, bet kaimynai užuodę
smarvę. Pastarieji pašaukę po
liciją, kuri nugabeno ją pavie
to ligoninėn. Pasveiksianti.
Penki plėšikai areštuoti.
Keturi negrai ir vienas baltveidis tapo areštuoti dėl pieši
mų. Jie prisipažino išplėšę Hamilton Brothers drapanų krau
tuvę, 101 So. State gats Apskaitliuojama, kad už apie tryliką
tūkstančių dolerių drapanų ta
po išvogta. Iš tų tik apie sep
tynis tukstahčius dolerių su
rasta.

T. Pullman 5431

A. SHUSHG
SUKERKI
Turiu patyrimą
moterų Ilgose; rū
pestingai
prižiunu ligonę ir budi’
kį laike ligos.
10929 S. State St
Chicago. IU.

Padarytas Amerikoj

DR. CHARLES SEGAL

Lietuviu bateliuose

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avc., 2 labos
Chicago, Illinois.

TIKTAI PER 10 DIENŲ
CALIFORNIA VYNUOGĖS

ROSELAN1).

“Puikiausios ant Marketo”

Ruffpiučio 16 d. Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis laikė savo
nepaprastą susirinkimą naujai
pagamintiems Įstatams priimti.
Beveik visi Ratelio nariai daly
vavo; mat visiems svarbu buvo
įstatai, kaipo draugijos pama
tas. Įstatų komisijai perskai
čius įstatus nariams gi visapu
siškai apsvarsčius ir kalkiniuos
paragrafus pataisius, įstatai ta
po priimti vienbalsiai ir įeina į
galią nuo Rugpiučio 16 dienos.
L. S. M. Ratelis rengs kursus.
i

•

L. S. M. Ratelis jau senai ren
gės įsteigti kursus, kur butų
galima geriau pralavinti narius
/aidinti ir daugiau supažindinti
su scenos menu. Ratelis turėjo
išrinkęs ir komisiją, kuri rūpi
nos tuo dalyku. Rugpiučio 16
d. susirinkime komisija davė
pranešimą, ką ji tuo reikalu pa
darius. Pasirodo, kad ji jau
yra viską prirengus ir kad kur
sai turės tęstis per dvejus me
tus, po vieną vakarą į savaitę,
išimant 3 mėnesius vasarą vakacijoms. Kursus gajūs lankyti
vien tik Ratelio nariai, tai yra
kas norės kursus lankyti, turės
orie Ratelio prisirašyti.

VYNO VYNUOGES — puikiausios, saldžiausios, didelės bal
tos uogos, 30 svarų dėžė ......................................... $4.50

MUSKATALY VYNUOGĖS — California pasididžiavimo, 30
svarų dėžė ............... ...... ,................................. -...... 5.00
MAMOTO RIEŠUTAI — popieriniai lukštai, puikiausi ant mar
keto. 10 svarų dėžutė už .......................................... 3.50
RAZINKOS — Saldžios ,be sėklų, 30 svarų dėžė ............... 5.50
Gvarrbntuojame viršminėtus produktus kaipo augščiausios
rųšies ir aplaikysi geriausiame stovyj.
Vynuoges išsiųsime ekspresu ,kitus dalykus freitu, jei ki
taip nebus reikalauta.
Kad aprūpinus savo kostumerius, išsiųsime su kiekvienu
užsakymu 100 svarų.
CUKRAUS — čysto smulkaus, 100 svarų maišelį............... $4.98
Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk su užsakymu.

Naujas pašto viršininkas.
Arthur C. Lueder, buvęs real
RRIGHTON PARK.
esta-te biznierius per dvidešimts
metų, tapo prezidento Hardinio
Keistučio Kliube.
paskirtas užimti Chicagos paš
Praeitą nedėldicnį D. L. K.
to viršininko vieta. Nominaci Keistučio Pašalp. ir Poli t. Kli ti
ja pasiųsta^ sena tau patvirtinti. kas laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Peilskaityta prolokoDominykui Aleknai yra atė- las iižiperėito susirinkimo,
o
ies iš Lietuvos laiškas. Atsiimt pabaigoj
pers,kai tyla knygų
Evaldo & Puipansko ofise, 840
(Seka ant 6 pusi.).
W. 33rd St.

i . Moterišką, Vyrilką Ir
Vaik, Lin.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pi«u
Telefonas Drexel 28811

ūr. W. Yuszkiewicz

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li'gas
gydau gamtiškais budais.
CALIFORNIA GRAPE AND ORANGE CO
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Detroit, Mich.
607 Congress Bldg.,
Nedėlioinis nuo 9 iki 1 po pietų.
už ką prisiuskit man
Įdėta rasite money orderį ant $.......
1407 Milwaukee Avė., Chicago, UI.
.... .............. svarų VYNO VYNUOGIŲ
$.
Phone: Humboldt 5849
................... svarų MUSKATALY VYNUOGIŲ
$..................
................... svarų RIEŠUTŲ ..........................
$..................
Tel. Austln 787
...................svarų RAZINKŲ ...........................
$..................
DR. MARYA
................... svarų CUKRAUS ...........................
$..................
.......... miestas ...

Vardas

y

gatvė ar box No

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijon ir
▼Ii tęs savo praktika vimą po No.
5208 W. Harriuon St.

Valandos J 8—12 kasdieną ir 8—9
vakare išskiriant nedėldienius.

----- -=g=,-~- ■' 1 ■.
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 211H

-j

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
|
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta. •
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted Su ę

L. S. M. Ratelis rengia 10 metų
sukaktuves.

šįmetai sueina 10 metų kaip
Ratelis gyvuoja, dėlto nutarta
surengti dailų vakarą spalio 23
d. Chas. Strumilo salėj. Rengia
ma pastatyti dailų veikalą “Palocius Ežero Dugne”. • Rateliečiai ruošiasi suvaidinti gerai.
Vaidinime dalyvaus dar keletas
chicagiečių artistų.
Ratelietis.

Specialistas džiovos
.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS

NESIRŪPINK!
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO ĮSTAIGA
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS

Šviesinęs ir sierinės maudynės. .
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus
Nervuotuiuo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotoinis
maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS
MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė.

1527 N. Halsted St

Atdara kasdien
Moteris patarnauja
Tel. Lincoln 4424.
Atdara Utarninkais ir Ketvergais" nuo 9 iki 6
Atdara Utarninkais ir Pėtnyčioms nuo 7 iki 6.
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vai. vakare. Išskiriant nedėldienius
nuo 7 ryto iki 12 dienos.
Utarninkais ir Pčtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, III
Į

......

Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietnvis Gydytoja* Ir Chirarga* j
10999 Michigan Avė., Rotelande.
Vai 10 iki 12, 2 iki 4 ir G >81
I
iki 8 >39 vak.
!

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

GarsinkitesNaujienose

j

Lietavya DentUtaa z
108U1 So. Michigan Av^ Roistlaad.
1 Valandos: 9 rvto Iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

rius balsavimą nubalsuota Am- 1153 Stankevičių J
154 Sonekas Paul
brozevičių į kuopų priimti.
156 Strikaitis Joe
162 Tvarkunas Petras
Nori Chicagos Liet. Darbininkų 163 Twerijonas Petras
165 Vinclovas Tomos
Tarybos konferencijos.
166 Vaitekaitis S K
Iš kai kuriu kuopos tarimų 167 Valinskastei Annai
Jagminas Jonas
verta yra pažymėti, kad kuopa 176
179 Jakaitis Frank
nutarė kreiptis į Chicagos Lie 181 Zakoras Alicksiendras
tuvių Darbininkų Tarybų ir ra 187 Žilvitis Juozopas
189 Žukas Frank
gint jų šaukti suvažiavimų. 903 Aleksa S
Nurodinėta, kad Tarjibos su 904 Alcksendraviciui Domininkui
905 Ambrozai V
važiavimas šiuo laiku būtinai 908
Baldauskis Mrs K M
reikalingas. Reikalingas jis tam, 909 Banaisis Antonas
910 Banys B
kad aptarus Lietuvos reikalus. 915
Buividene Ursuli
Lietuvoje mat dabar siaučia 916 Blaskauskas Justinas
921 Brenotenci Petronėle
reakcija, kur šaudomi, plaka 924
Budrecis Kastantinas
mi ir kalėjimuose kankinami 927 Cheskis B
Ciapas Juozas
politiški nusižengėliai. Tokie 929
937 Dizgalvis Georgi
Lietuvos valdi h inkų darbai yra 945 Galdikas Konstant
pragaištis Lietuvos valstybei, 946 GarJoniene Ona
953 Grekcius Kazimieras
Amerikos lietuviams tas negali 968 Jakucunis Jonus
nerūpėti ir todėl jie turčių ta- 969 Janulis Vladislavas
970 Jaska (Juška?) Jokubu
me reikale tarti savo žodj. Chi- 971
Jogminas Jozapas
cagos Lietuvių Darbininkų Ta 978 Juktonis Joe 2
974 Jurgevich Potter
ryba tam darbui yra tinkamiau 975
Kaupas Anton
sia, kadangi ji jungia (taikiau 976 Karaliūnas George
Kavaliauskui Jozof
veik visas Chicagos ir apielin- 977
978 KazJauskis Vincent
kių lietuvių draugijas.
980 Kirkus Petras
987
Kumpickite Aniele ,
—Svirplys.
988 Kvietkauskis Jurgis

patikrinimo už pusę metų ra
portas, kuriame parodoma, kad
per
šešis mėnesius įplaukė
$1 150.10, o išmokėta per tų pa
tį laikų $976.65; išlaidas nuo
pajamų atėmus, pelno lieką
$1226.00 (čia, matyt, yra ko
kia nors klaida). Tolinus eina
baliaus komisijos raportas:
Pirmininkas: Mes turim su
tarę su Dramatišku Rateliu,
kad jis suvaidintų veikalų, jei
gu K Ii ubas sutiks pusę vakaro
pelno atiduoti į Lietuvos poli
tiškų kalinių fondą.
Tų patį patvirtino antras ir
trečias komisijos nariai.
M. Dundulienė: Aš visai kų
kitų. Aš jau turiu susirinkus
vaidintojus ir paskyrus veikalų
“Dvi seserį.”
Įvyksta komisijos narių sus;
kirtimas, kurs pasibaigia tuo,
kad renkama nauja komisija.
Išrinkta keturios moterys ir
vienas vyras. Didžiuma balsų
pavedama visa kų tvarkyti M.
Dundulienei. (Čia gal bus vie
ta pastebėti, kad ruošiamam Organizacijų atstovu
statyt veikale parodoma, kaip
susirinkimas.
anglų kalbos nemokanti mer
Praeitų panedelį įvyko kai
gina atvažiuoja Almerikon ir kurių Chgos “centralinių” or
pakliųva į prostitucijos nagus. ganizacijų atstovų susirinki
Rodos, tai jau nekartą buvo mas Šv. Jurgio para p. salėj.
rodoma kru t amuose paveiks Reprezentuojamos

buvo

luose; bent man teko matyt Phi organizacijos: L. R.-K.

994 Machulis Kazimer
995 Macnitu Juzupu
996 Malonybei Jonui
998 Marakis Josipu
999 Markūnas Povilas
1001 Martišius Stani
1005 Mikataitis Franciskus
1012 Negeuicu Jozupui
1015 Norkus Antoni
1022 Pašilus Kazimeras

Pebanuskia Jozapas
šios I 1023
1025 Petkus John
Chgos 1030 Puplis Barbara

Rimkus Paul
ladelphijoj rodant).
Federacija, 6 atstovai; Chgos 1035
1039 Rucas J
Klausimas sergančio nario Lietuvių Taryba, 7 atst., ir L. 1040 Mikodim Runaicis
1042 Salkauskeni Stala
Žemaičio reikalu.
Drgas Že L. Paskolos bendrasis komite 1044
Franciskus
maitis gavo <lžiovą tarnauda tas, 3 atst. Susirinkusieji tarė, 1060 Saunorus
Stanislovaitis F'ranas
mas kariuomenėj ir būdamas kaip priimti Lietuvos atstovą 1067 Subasis Antanas
Tekorius Frenk
Franci1,joj. Dabar jau visus me p. čarneckį, kurio laukiama 1070
1073 Tripnis Antonas
tus išsirgo. Tat kliubas nutarė j Chicagon atsilankant. Nutar 1076 Urbaityta Elzbietai 2
1077 Užunaris M
dar padaryt jam auka, paskir ta pasitikti jį triukšmingai, su 1078
Valancus Polinarui
damas 200 doleriu, o nuo atski rengti jam didelę puotą vieš 1079 Valientikevičaite Vieronika
Varpjotas Frenk
ru narių surinkta dar 36 dole buty, kur bus pardavinėjami ir 1082
1083 Vesteta Gasparas
riai. [Jei Žemaitis gavo džiovų I Lietuvos paskolos bonai. Vi 1086 Vladikui Juozgsin
kariuomenėj tarnaudamas, jis sam tam triukšmingam priė 1088 \Vajtekiene Juliia
1092 Zarnauskas Feliksą
turėtų dar kreiptis į valdžių ir mimui surengti išrinkta tam
ten reikalauti pagelbos. — “N.” tikra komisija — ]xj tris na
Red.]
rius nuo susirinkime dalyvavu
Tuo susirinkimas pasibaigė. sių trijų organizacijų, būtent,
RrigĮvtonparkiečiai ir apielin- nuo Federacijos: P. Žaldokas, ELIZABETH, N. J., Lietuvių Drau
gijų Atstovams pranešimas. — Lietu
kes lietuviai kviečiami stoti į kun. Albavičia ir J. Brendza; vos
Laisvės Išgavimo Komiteto ne
Keistučio Kliubą, kur yra tvir nuo Ch. Liet. Tarybos: Dr. A. paprastas susirinkimas Įvyks rugpiu
čio 26 dieną, 8 vai. vak. A. Lutvino
ta pašaipiu? organizacija, gy L. Graičunas, N. Krukonis ir svet.,
69 So. Park St., Elizabeth. Vi
vai ibesirūpinanti savo narių St. Grisius; nuo L. L. Paskolos si draugijų atstovai malonėkite su
sirinkti, kadangi yra svarbus reika
reikalais, nelaimei atsitikus. Chicagos apskričio: J. A. Mic las.
— Presos Komisija:
Kliubas savo susirinkimus lai keliunas, E. Statkienė ir S. JuF. Soroka,
R.
Dzovalis,
ko trečią nedčklieni kiekvieno nokienė.
A. P. Zailskas.
menesio, 1 vai. dienos, Liuosy
Susirinkusieji nutarė pakvies
bės svet., 39 Place ir Kedzie ti prie to dar Chgos Liet. Dar- Ciceros Lietuvių Liuosybės Namo
v
Bendrovės visuotinas šėrininkų susiavė.
—laisvės Varpas.
DinmKų larynų.
. .
rinkimas bus 24 d. rugpiučio, J. Neffa
Valdvbon tapo išrinkta: pir- svetainėj, 1500 So. 49th Avė. Pradr
mininku
J. A. Mickeliunas,
ras- p
“ 7:30 vai. vakare. Bus svarstoma
uiiiiyin.ii . .
.
apie svetaines statymą, nes jau plaNORTTT ŠYDE
tin. ir iždin. E. Statkiene.
nai ir specifikacijos gatavi ir paduo-

Pranešimai

Iš LSS. 81 kuopos darbuotės.

Pereitos subatos (rugp. 20 d.)
vakarų Liuosybės salėj LSS. 81
kuopa laikė nepaprastų susi
rinkimų. Susirinkimas buvo
sušauktas išrinkimui delegatų
į LSS. VIII Rajono konferenci
ja. Priėjus di mot vark yj esą nčio naujų narių priėmimo pa
ragrafą, tvarkos vedėjas klau
sia, ar nėra norinčių į kuopą
įstoti naujų narių. A. Ambrozevičia pasisiūlo tapti 81 kuo
pos nariu. “Jo priimti negali
ma, jis yra skebas,” šaukia ci
garų apsižiojęs, i saliunininką
panašus žmogus. “Tamsrta nusi
ramink,” įkerta tvarkos vedė
jas. “Apie jo priėmimų nuspręs
susirinkimas.”
Prasideda diskusijos. Nuro
dinėjama, kad pirmasis “Nau
jienų” darbininkų streikas ne
buvo jokis streikas, bet taip tik
šurum-iburum politika. Pada-

FRANCISKUS DIOKAS
Mirė netikėta mirčia, panedėlyj, Rugpjūčio 22, 1921, 5:30
vai. vak. Turėjo 42 m. amžiaus.
Vedęs. Moteris ir 2 vaikai Lie
tuvoj. Taipgi ir tėvai. Ameri
koj sesuo, švogeris ir brolis.
Jis iš Lietuvos paėjo Šiaulių
apskričio, Žagarės parapijos,
Gimbučių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 17 metų.
Laidotuvės bus ketverge, Rug
pjūčio 25,4921, 8:30 vai. ryto,
iš namų 726 W. 21 St. Laido
jimu užsiima graborius Simo
nas Skudas. Giminės, draugai ir
pažįstami malonėkit dalyvauti
laidotuvėse.

Jonas Stasitis, švogeris.

_________________ __________
_

-
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žemiau paduodame sąrašų
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
negero adreso, paštas adresatų
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriauųjį paštąK Clark ir Adams gt.
Reikia klausti prie “Advertised
Window” (lobėj nuo Adams
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik keturioliką dienų nuo paskelbimo.
7 Balsis Wenlis

11 Bileuci M D
18 Buchus Ignacas
23 Daugintis Juzupas
35 Grigi Piter
36 Gotaūt Barbora
37 Grikspas Kazimieras
38 Grinis Ignacas
39 Gurskis I
40 Gudaitis Tony
41 Gudelis V
56 Kačiušis Mari
58 Kalnartis Jonas
59 Kanaverskis Antonas
61 Kazlauskas Piter
66 Kjskunas Antonas
67 Kimbras Stanislovas
68 Klimui Feleksui
74 Kozlowcunas Peter
77 Kolis Adolpa
85 Loishizi Aleksandru
86 langelis August
87 Laurinavice Anton
92 Lobuckol Romoldas
94 Lukošunas Mr
100 Matejunas John
104 Marozas August 2
105 Marozas August 2
106 Matekonis Kazimerius
111 Milašiui Izidorių
112 Mikulcki Jonu
117 Mutuzas Juozas
118 Navrockis Victor
119 Narutovic F
120 Onaj Dimskenei
123 Perkerlniskis Dunweg
124 Petruljenei Magdei anai
125 Petrosonei Dom
126 Petrosoniu Dom
127 Petrovski Stanį i
130 Povilaitis V N
131 Pranskunas Paul
136 Sakalauskiene Kristina
139 Shaulis Jie
141 šitkus Ona
144 Strumskiui F—Ęs
145 Slanciu George
146 Smytiene Uršule
151 Stanisauskis Kazimer

ti kontraktoriam spręsti, už kiek galės pastatyt. Malonėkite susirinkti
kuoskaitlingiausiai ir atsiveskit draugus, kurie nori būt šėrininkais.
— Direkcija.

North Sidėa Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketverge, Rugpiučio
2fi d., kaip 8 vai. vakaro, Knygyno
svet., 1822 Wabansia Avė. Delegatai
visi susirinkit.
— Sekr. A. Vilis.

....Liet. Laisves Paskolos Chicagos
Apskrities Valdyba šiuomi praneša vi
siems stočių darbuotojams,, kad ji yra
gavus žinių iš Lietuvos Misijos, jogei
Lietuvos Atstovas gerb. Čarneckis pa
sižadėjęs atvykti rug. mėn Chicagon
ir aplankyti Chicagos srities kolionb
jos paskolos reikalais. Tatai stočių
valdbos malonėkite urnai sušaukti sto
čių susirinkimus, perorganizuoti sto
čių komitetus (jei butų tam reikalo)
ir pareikalauti iš Misijos reikalingų
subskripcijos knygučių ir agitacinės
literatūros ir tuojau pradėti vajų.
Boto, reikėtų prisiruošti tinkamai pa
sitikti Lietuvos Atstovą.
Apskričio Valdyba, susidedanti iš
penkių narių, pagaminus maršrutą
praneš laiškais apie paskirtas die
nas ir skelbs laikraščiuose .Kame nė
ra stočių, arba jos butų pakrikusios,
meldžiame tuoj imtis darbo. Jei butų
reikalo, Apskričio Valdyba pasiryžus
padėti. Tat visi prie darbo savo kolionijų kvotoms pabaigti.
J. A. Mickeliunas
L. L .P. Chicagos Apskr. pirm.
Pastaba. Kadangi dažnai esti svar
baus reikalo susižinoti su stotimis,
meldžiu visų raštininkų priduoti savo
valdybų adresus. Visokiais apskričio
paskolos reikalais reikia kreiptis į
Apskr. raštininkę adresu: Mrs. E.
Statkus, 4434 S. Fairfield Av. Chgo.
Telef. rašt. Lafayette 5948.
”
pirm. Yards 2652.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Kazimiero Sakai, paei
na iš Kauno red., Elčių apsk., Pa
langos valšč., Varkalų sodas. Meldžiu
atsišaukti, nes turiu svarbių žinių iš
Lietuvos — tėvas nori girdėt nuo Jū
sų. Aš važiuoju į Lietuvą į trumpą
laiką — noriu nuvežt jiems žinių nuo
Jūsų.
PETER GALIONIS,
P. O. Box 382 Indiana Harbor, Ind.
------------- ---------------------- ----- i------JIEŠKAU Ramusio Šilagalio, Pašeriaukščių kaimas, Panemunės para
pijos, girdėjau kad gyvena Kanadoj.
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų
reikalą.
K. JASIUNAS,
25 N. Karlov Avė.,
Chicago, III.

Sereda, Rugpjūtis 24, 1921

PARDAVIMUI

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo vyro Juozapo Urbučio arba Banzino. Apie 6 metai at
gal, gyveno Riverton, III. Tik-ką at
keliavau iš Lietuvos su dukterįJuzyte, tad jei yra gyvas, malonės atsi
šaukti. Jis vidutinio ūgio vyras, tam
saus veido, juodų plaukų ir juodų
akių ,apie 38 metų amžiaus. Malo
nės atsišaukti.
MRS. MARY URBUTIENfi,
Box 14,Rivorton, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
SIŪLYMAI kambarių. Del vedu
sios poros, nuo 1 kambario iki 3 kam
barių. Galima gauti dėl singelių 1 ar
2 kambariai — vaikinui, merginai ar
moteriškei. Su visais parankumais.
Kam reikia atsišaukit.
5548 Harper Avė., 2 lubos
Phone: Dorchester 9300

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTĘRĮJ_______

įvairus skelbimai

4406 S. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas su barais,
pigiai geroj vietoj arti teatro, visoiki
tautų apgyventa vieta. Priežastį par
davimo patirsit ant vietos. Atsišau
kit greit.
CHAS BAŠKIS,
307 Kensington Avė.

JIEŠKAU merginos ar
našlės apsivedimui, ne se PARDAVIMUI bučernė ir
grosernė maišytų tautų apgy
nesnės 35 metų amžiaus.
ventoj vietoj, biznis cash.
JOHN LEIPUS,
Atsišaukite:
517 N. Clark St., Chicago.
J. D.

REIKIA DARBININKU

2241 W. 21 st St.

_______ VYRŲ
.
AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.

PARDAVIMUI Saliunas;
priežastis važiuoju į Lie
tuvą.
1715 W. 46th St.

REIKIA 10 lietuvių vyrų angliškai
kalbančių. Geriausia propozicija Chicagoj. Galima uždirbti nuo $50 iki
$150 į savaitę ir išsimokinti veltui
geriausią profesiją, kur galėsi už
dirbti iki $10,000 į metus.
Atsilankykite prie:
WM. H. NOVAK, Mgr.,
Room 348,
29 S. La Šalie St.
9 A. M. iki 8:80 P. M.

PARDAVIMUI saliunas geroj
vietoj, maišytų tautų apgyventa.
Biznis nuo senų laikų įdirbtas.
Pardavimo priežastį, patirsite
ant vietos.
2235 W. 22nd St.

PARDAVIMUI saliunas labai
geroj vietoj. Kriaučių šapa vir
šuj, taipgi aplink dirbtuves;
taipgi yra pragyvenimui vieta.
Pardavimo priežastį patirsite
ant vietos.
3641 So. Halsted St.
PARDAVIMUI saliunas, labai ge
roj vietoj; biznis eina gerai, tarpe
maišytų tautų. Turi būt parduotas
šią savaitę. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite:
1857 W. 13th St, Chicago.

PARDAVIMUI saliunas,
cigaretų ir cigarų krautuvė.
Visokių tautų apgyventa.
Pardavimo priežastis liga.
3156 S. Wallace St.
t_______________

MOKYKLOS

545 W. 32nd St.

Mokykla Chicagoj

DIDŽIAUSIA

TIKRAS BARGENAS. $6,700 nupirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam
barių. Elektros šviesa, maudynė, aukš
tas cementuotas basementas ir pasto
gė. Namas randasi gražioj vietoj
Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus,
nes pardavimo priežastis yra labai
svarbi.
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

siuvinio vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia. Čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
DIDELE PROGA.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING
SCHOOL,
Norinti pinigų uždirbti nepraleis
190
N.
STATE
STREET, CHICAGO
kit šios progos. $7,400.00 namą par
Kampas
Lake
Str.. ant 4 lubų.
duodu tik už $4,400.00. Namas 5
pagyvenimų, garadžius 1 automobi
liui. Rendos $80.00 j mėnesį. Kitas
VALENTINE DRESMAKING
bargenas. $4,000.00 vertės namas už
COLLF.GES
$2,300.00. Savininkas važiuoja į Lie
tuvą rugsėjo 15 d.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
454 W. 46th PI.
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
DIDELIS BARGENAS.
Moko Siuvimo, Pattcrnų Kirpi
Didelis mūrinis namas, 3 pagyve
mo,
Designing bizniui ir namams.
nimai ir štoras, augštas beismentas,
Vietos
dykai, Diplomai.
rendos neša $80 į mėnesį, turi būt Mokslasduodamos
lengvais
atmokėjimais.
parduotas greitu laiku. Kaina $6,200.
Klesoa dienomis ir vakarais. PaMūrinė cottage, 2 pagyvenimų, po reiknlaukit knygėlės.
Tel. Seeley
4 kambarius, rendos $25 į mėnesį, kai
SARA PATEK, pirmininMs. j
na $2,400. Gera vieta dėl mažo biz
nio.

150 akerų farma su budinkais, gy
PARDAVIMUI grosernė ir fix- vuliais ir mašinerijoms. Netoli Miltures. Visai pigiai, jei pirks tuojaus. waukee, Wis., prie ežero; žemė ir buTOMALA & PODKRIVACKY, Real dinkai prieina prie pat ežero. Par
duosiu ar mainysiu ant miesto praEstate, 2650 W. 51 st St.
>ertės.
CHAS. ZEKAS,
670 W. 18th St., Chicago.

5059 So. Ashland Avė.

. PARDAVIMUI saliunas
geroj vietoj ir gerai apmo
kamas biznis. Savininkas
apleidžia miestą.
6945 S. Ashland Avė.

mūrinis namas su dviems
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam
padėjimu randasi

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

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mu
PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj, visokių tautų apgyventa. ro namas ant lengvų išmokėjimų,
<ito saliuno nėra per 6 blokus aplin nešti $1,000 ar daugiau, likusius kaip
kui. Arti dypo, netoli Runtauzės ir rendą. Gyvenk savo name už mažai
geležinkelio. Biznis išdirbtas per daug pinigų. Platesnių žinių kreipkitės pas
K. J. FILLIPOVICH,
metu. Savininkas oina kitan biznin.
751 W. 31st St.
2125 W. 63rd St.

9

PARDAVIMUI saliunas,
lietuvių apgyventoj vietoj.
Norinčiam pirkti, gera proąa.
J. S.,
127 E. 107th St.,
Roseland, III.

2 augštų, 9 kambarių ir “sun par
lor”, viskas naujausios mados; garu
Šildomas. Randasi ant kampo, lotas
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsūdy
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai
graži vieta. Garadžius. Iš priežas
ties mirties savininko, turi būti greiNuolatinis rėmėjų skaitthi parduota. Bargenas. Atsišaukite
liaus
augimas parodo, kad LIBERTY
pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie
St. — Tel. Randolph 2898 arba Hyde LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
Park 3395.
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
PARDAVIMUI PIGIAI 3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

riu parduoti greitai, tad parduosiu pi
giai — už pirmą pasiūlymą, arba
mainysiu ant kito biznio. Priežastį
patirsit ant vietos.
Modemiška nauja medinė cottage,
700 Wallace St.
su bume $3,000. Nepraleiskite šios
DIDELE proga geram žmogui. Par progos, nes tai yra tikri bargenai.
duodu bučernę ir grosemę su namu,
farma, 102 akerių juodžemė
visokių tautų apgyventa, nauja kolo su Puiki
gerais
budinkais ir pusė javų, ne
nija. Pardavimo priežastį patirsite toli nuo Chicagos.
Kaina $7,500.
ant vietos. Atsišaukite:
FIRST
NATIONAL
REALTY CO.,
6059 S. Keldare Avė.
736
W.
35th
St.
Tel.: Prospect 5590

EXTRA!
Pardavimui grosernė ir
PARDAVIMUI drabužių ničernė. Pigiai. Važiuoju
krautuvė su namu ar be na Lietuvon. Priešais šv. Kry
mo. Biznis išdirbtas per žiaus bažnyčią.
4551 So. Hermitage Avė.
daugelį metų. Atsišaukite:
2702 W. 47th St.
PARDAVIMUI bučernės
PARDAVIMUI saliunas, ci ’ixturęs, gerame stovyje;
garų ir cigaretų krautuvė, tran parduosiu už pirmą pasiklosportinis kampas. Biznis išdirb nimą. Atsišaukite į Naujie
ta per 40 metų ant South Sidės. nos No. 379.
PARDAVIMUI SOFT
DRINK PARLOR
PIGIAI. ANT KAMPO.
900 W. 21st St.

24 West 108th Stree

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

PARDAVIMUI ar išmainy
mui kampinis saliunas arba im PARDAVIMUI namas su saliuno
bizniu, vieno pagyvenimo, 5 kamba
siu į partnerius. Gera vieta, tar riai
užpakalyj. Geras skiepas, garad
pe didelių dirbtuvių.
žius 2 automobiliams, elektra, gasas.
Saliunas uždyką. Pasiskubinkit, par
1458 W. 15th St.,
duosiu pigiai, nes noriu greitu laiku
Kampas Laflin St.
išvažiuot į Lietuvą.
3601 Lowe Avė.
'-H---- ♦---------------------------------

PARDAVIMUI saliunas,
maišytų tautų apgyventa.
REIKALINGAS bučeris
553. W. 13th St.
mokantis savo darbą. Būti
nai turi mokėti važiuoti su
troku. Atsišaukite:
PARDAVIMUI Parlor soft drinks
2350 So. Leavitt’St.
visokių tautų apgyventoj vietoj. Tu

PARDAVIMUI ~

NAMAI-ŽENIE

PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCL
JA ROS’ELANDE,

ką ar bartenderį.
5301 S. Halsted St., Chicago.

431 S. Dearborn St.,
Room 911-912
Tel.: Wabash 8415.

NJMJI-2EMĖ.-

1

PARDAVIMUI pirmos klesos res
PARDAVIMUI 5 kambarių
toranas, pool-ruimis ir barzdaskutyRAKANDŲ BARGENAS.
flatas. Visi moderniški įtaisy
kla lietuvių kolonijoj. Galima pirkti
Puikiausia
proga
jaunai
porai;
5
viską sykiu — arba po vieną įstaigą
mai; karštu vandeniu šildoma,
atskirai — lengvomis išlygomis. At kambarių vėliausios mados rakandai
sišaukite: 1211-1217-1219 Westmins- turi būt parduoti už bile Sąžiningą vanos ir tt. Puiki gyvenimui vie
pasiūlymą. Vėliausis ir puikiausia
ter, Detroit, Mich.
seklyčiai setas, valgomajam kamba ta, gera transportacija.
riu setas, miegruimio setas, kaurai,
9215 S. State St.
PARDAVIMUI saliunas viso pastatoma
ant grindų lempa davenkių tautų kolonijoj. Geroj vie port, langams uždangalai etc. Viskas
nauja; parduosime ant syk, arba at
toj, geras biznis. Važiuoju tė skirai.
Taipgi, puikiausia grojiklis
vynėn. Taipgi ir pianas. Pigiai. pianas su ščpute ir roliais ir didelis,
dubeltava springsa phonographas su
2230 Blue Island Avė.
Ar norit, kad jūsų pinigai
rekordais ir daimanto adata. Viskas
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
gvarantuota.
Nepraleisk
šio
barge—2----- 1------nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
no.
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
Rezidencija
1922
So.
Kedzie
Avė.
PARDAVIMUI saliunas
žiaus kaip ketunas savaites laiko. P.
su namu. Galima pirkti vie
M. Kaltis Pinigų Siuntimo»Skyriaus
vedėjas.
ną saliuną arba pusę.
3301 So.
St.p Chicago, Ui.

REIKALINGA veiterka ir veiteris į Victory restauraną. Dar
bas ant visados, mokestis gera.
Atsišaukite: 158 W. 31st St. PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
MRS. ADOMAITIS,
toj, biznis išdirbtas per daugelį me
tų.
Parduosiu pigiai, iš priežasties
Tel.: Blvd. 4236
nesveikatos. Atsišaukite pas savinin

Labai gera propozicija, nes kiek
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
COMMONWEALTH LIFE
INSURANCE CO.,

RAKANDAI

RAKANDAI
KELETOS kambarių rakandai: 3
taurai, odos ir velouro seklyčiai se
tai, ant grindų lempa, 2 lovos, misingio Jangų uždangalai ir t.t. Par
duosime pigiai, ‘'"jei pirks tuojaus.
Creipkitės
1644 So. Lawndale Avė., Apt. 2.
Tel.: Lawndale 3099.
PARDAVIMUI trijų kambarių racandai: vėliausias ir puikiausias sėkyčios setas, fonografas su rekor< ais, ir kitokie daiktai. Vartojome ne
igei. Parduosiu viską už pusę kai
nos. Visus kartu arba atskirai. GaIma tuos pačius kambarius pasiren(uoti. Galima matyti bile kada.
Atsišaukit tuoj:
f 3452 So. Halsted St.
2-ros lubos.

PARDAVIMUI 6 kambarių medinė
stuba labai geram padėjime: elektra,
gasas ir maudynės; užpakalyj pori'iai su stiklais žiemą, o vasarą dra;ais; didysis' skiepas išmūrytas. Gaima matyti kas vakaras nuo 5 iki
vai. vak. Savininkas:
;,324 So. 49th Avė.,
Cicero, 111.

PARDUODU cash, arba mainysiu
ant namo, loto, biznio ar automobiįo. Turiu 8 lotus 30x132 užsėtą; barnė, muro namas, naujo darbo, namą
reikia pabaigti; šantės, vanduo, laicom’a gyvulių, vieta prie Morgan
?ark. Nuo 5 iki 8 v. v. Ned. visą diena
JOE GAIŽAUSKAS,
10330 S. Tumer Avė.,
Mt. Greenwood, III.
PARDAVIMUI 2 augštų mūrinė
stuba: 7 flatai, barber šape ir dideis garadžius. Rendos $230.00 į mėne
sį. Gera vieta. Kaina tik $23,000.00.
TOMALA & PODKRIVACKY, Real
įstate, 2650 W. 51st St.

PARDAVIMUf 2 lotai
ant šiaur-vakarinio kampo
Union Avė. ir 19th St.
Bargenas.
MALT MAID QO.,
3901 Emerald Avė.

PARDUODU 6 kambarių
muro cottage; 2 metų sena,
karšto vandenio šiluma.
4445 S. Artesian Avė.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
1)
2)
3)
4)

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianu pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.
’

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai; po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

