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Lietuva duos Lenkams savo pasiulimus
■■■i1.1.'—■

Derybos

atsinaujino

Permato galutiną Europos Pašalino unijos prezidentą

finansinį suirimą.

Baisi piktadarybė

klebono garaže

Betgi pasiųstoji Anglijai airių
Mušeikos vėl pradėjo veikti gu
nota nieko gera nežada, nes
bernatoriaus komisijai aplei
airiai niekame nenori nusi
Iškoneveikta ir nužudyta mergi
dus miestelį.
«*«m*m>*

nori

Lenkai

karaliaus

Laikraščiai pranašauja didelį

ekonominį ir finansinį
susmukimą.

Europai gręsia finansinis suįrimas

True translatinn filed with the postmaster at Chicago, III., Sept. 15, *21
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LIETUVA PADUOS LENKAMS
SAVO KONTR-PROJEKTĄ.

Monarchisty pavojus.

WASHINGTONAS* IX. 12 d.
(Liet. Inf. Biuras). P. Hymans’ui įteikus lietuvių-lenkų
konferencijoje sutarties projek
tų, buvo padaryta derybų pert
rauka tam projektui pasvarsty
ti. šiandien pertraukos laikas
baigiasi ir derybos bus veda
mos toliau. Kadangi P. Hymans’o naujam projekte per
mainos nežymios, todėl Lietu
vos delegacija įteiks konferen
cijai savo kontr-projektą.

BERLINAS, nigs. 14. — Berlines Tageblatt sako, kati kanc
leris Wirth turi aiškių prirody
mų, jog Bavarijos monarcbistai daro suokalbius iššaukti ten
sukilimą.
Bavarijos kabinetas yra re
zignavęs iš priežasties susikir
timo su Bcrlino valdžia delei
jos dekretų prieš monarchistus ir militaristus. Pastaruoju
laiku Bavarijoj labai pasmar
kėjo militaristų, monarchistų ir
separatistų (šalininkų Bavari
jos atsiskirimo nuo Vokietijos)
agitacija.

PARYŽIUS, nigs. 14. — Bai
giantis irti Europos finansai,
pranašaujantį* didžiairsį eko
nominį suįrhną pasaulyje* už
ima žymią vietą Framcijps laik
raščiuose. Tuo pačiu laiku pri
tyrę biržos žmones sako: “Mes
nenorime pranašauti pabaigos.”
Iš daugybės spėliojimų, tam
sių pranašavimų ir menkų fak
tų. du dalykai yra aiškus. Pir
ma, kad Europos skolos, Įskai
tant ir Vokietiją, negali būti už
mokėtos. Antra, kad jei neatsi
tiks didžiausio stebuklo, kiek
viena Europos šalis už metų
turės nupulti Į finansinį suįriiną.

Lenkai nori karaliaus.
BERLINAS, nigs. 14. — Var
sa vos dienraščio Karjero Polski
žiniomis, iš priežasties finansi
nio ir ekonominio suįrimo ir
puolimo Witos kabineto, Len
kijoje |>akeliamas monarchistinis šauksmas: “Respublika ne
vyksta. Mums reikia karaliaus.”
Kalbėdamas apie nepasiseki
mą respublikos Lenkijoje laik
raštis sako kad “atbudavojant
Lenkijos valstybę mums nepa
sisekė sutvęrli aiškų simbolą,
kuris atsilieptų Į masių vaiz
duotę.”

Iš priežasties tokios padėties,
kompetetingi finansistai mano,
kad veikiausia atsiras
naujas
vertinimo ^pagrindas, kuriame
doleris dvigubai ar trigubai pa
BERLINAS, rūgs. 14. — Ry kils savo vertėje.
toj laukiama atvykstant čia gar
Tas gali Įvykti, kadangi ver
sų rusų rašytoją Maksimą Gor tinimas pagal auksą ir sidabre
kį.
senai jau yra panaikintas Eu
—Varšuvos žiniomis, deši ropoje. Jokių Euro>]X)i9 pinigų
niosios Lenkų partijos propo- vertė dabar nebėra nustatoma
niaujančios kandidatą į Lenkų diduitiu aukso depozitų patlenpremjiero vietą Seimo atstovą gimui popierinių pinigų.
Gląbickį. Gląbidkls savo veiklu
Padėtis Francijoje yni 'taip
mu Seime yar pasižymėjęs kai
kad 1922 m. biudžeto
po
•reakcionieris ir atkaklus rusti,
deficitas sieks 70,000,000,000
antisemitas.
frankų, šiemet gi deficitas sie
kia 32,000,000,000 frankų.

Gorkis atvyksta j Berliną

Skleidžiama nuomonę,
kad
didesnė dalis Lenkijos žmonių
susispiestų apie karalių ir pa
du rylų galimą vienybę, nes ka
BERI ANAS, rūgs. 14. — Iš
ralius pagimdytų liaudyje “Įk Maskvos pranešama apie ma
vėpimą.”
sinius areštus anarclrstų. Sa
gimdytų liaudyje Įkvėpimą.”
koma, kad ikišiol yni apkaltin
ta daugiau kai]) 600 anarchis
tų, jų taupė ir paskilbęs vado
vas Leonas Čiorni. Areštus da
ro bolševikų ochranka — čeką.
Thi<* translRHnn fi|*»8 wUh t.he uos«t- Anarchistus kaltinama suokal
master at Chicago, III., Sept. 15, *21 biuose nuversti |x>lševikų val
a? rpguired bv th** «ct of Oct. 6, 1917
džią, vartojant nihilistų meto
PARYŽIUS, nigs. 14. — Pa dus.
sak Varšuvos žinių, Lenkijos
valdžia, remdamosi tuo,
kad

Areštuoja anarchistus.1

Lenkai grūmoja Rusijai.

Maskvos valdžia buk

neišpildė

visų Rusijos-Lenkijos sutarties
sąlygų, rengiasi pasiųsti Rusi
jai notą, grūmojančią pertrauk

ti diplomatinius ryšius ir užda
ryti Lenkijos-Rusijos rubežiųl

Pripažins sovietą valdžią.
True translation filed with the poetmaster at Chicago, III., Sept. 15, ’21
as required by the act of Oct. 6. 1917

CIIRISTIANIA, rūgs. 14. —
Norvegijos užsienio reikalų ministeris paskelbs de facto pri
pažinimą Rusijos sovietų val
džios jei to bus pareikalauta iš
Norvegijos teismo laike bylos
prieš senosios Rusijos valdžios
agentus. Prieraše prie valdžios
biliaus ratifikavimui Norvegijos-Rusijos prekybines sutar
ties sakoma kad jau tapo ap
simainyta notomis ir kad Nor
vegijos valdžia prisižadėjo prie
viršminėtų sąlygų
pripažinti
Rusijos valdžią.
w
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“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.
Kaina 5c
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MACHNO SUŠAUDYTAS.

VARSAVA, rūgs. 13' — Paskilbusis bandytas Machno, kurs
savo bandomis veikė Ukrainoj
prieš bolševikus, ir ypač pasi
žymėjo žydų pogromais ir pleŠimais, ir kurs galų gale buvo
sugautas arti Rumunijos sienų,
tapo vakar bolševikų sušaudy
tas. Su juo kartu bolševikai su
šaudė taipjau jo žmoną ir kele
tą kitų jo štabo narių.
\
Neleis immigrantų perviršiui
išvažiuoti iŠ Europos.
WASHINGTON, rūgs. 14.-Tapo patirta, kad Amerikos
konsulai užsienyj gavo instruk
cijų nevizuoti pasportų jokioj
šalyj, kada kvota galinčių įva
žiuoti iš tos šalies į Ameriką
yra užsibaigusi. Sakoma, kad
tas sumažins vargą i m migran
tams, nes tuo bus išvengta grą
žinimų namo jau pasiekus Ameriką. Dabar gi laivų kompa
nijos mažai paiso Įstatymų ir
gabena žmones
visai neatsi
žvelgdamos į kvotas, delei ko
kas mėnesį prisieina grąžinti
daug žmonių iš įvairių šalių,
kurių
mendsines ar metinės
kvotos yra išsibaigę.

Išrinko internacio
nalinį teismą
Tautų sąjunga pasodino teis
man ir vieną amerikietį.

GENEVA, rūgs. 14. — Tautų
sąjungos susirinkimas šiandie
po 22 balsavimų išrinko nuola
tinį internacionalinį teisingumo
teismą. IŠri nik tuosius jau pat
virtino sąjungos taryba, kuri
laikė kartu ir savo 'susirinkimą.
To internacionalinio teismo
teisėjais išrinkti šie žmonės:
John Bassett Monro iš Jungt.
Valstijų, viskontais Roibert Finlay iš Anglijos. Dr. Yorozu Oda
iš Japonijos, Dr. Andre Weiss
iš Franci jos, koinand. Dionisio
Angilotti iš Italijos, Dr. Buy
Barbosa iš Brazilijos, Dr. B. T.
O. Loder iš Holandijos, Dr. Antonio S. De Bustamente iš Ku
bos,
teisėjas D. Nyholm iš
Demnark, Dr. Max JTuber iš
Šveicarijos ir Dr. Rafąel Altamira Y. Crevea iš Ispanijos.
To teismo uždaviniu bus teis
ti nusikaltusias šalis ir daryti
sprendimus iškilus inesutikiinams tarp dviejų ar daugiau
šalių.
MAITINS STREIKIERIUS.

Airiai renka delegatus

ELIZABETHTOWN, III., r.
14. - Gubernatoriaus komisija,
kuri tyrinėjo padėtį sipar ka
syklų apygardoje, šiandie iš
važiavo Į Ilarrisburgą, kad iš
tinus gandus, jog ginkluoti ang
liakasiai iš Saline pavieto vėl
rengiasi
žygiuoti į Elizabethtown.
Komisija išsivežė su savim
unijos organizatorių1 Cahrles
Inman, kuris ketino ant ryto
jaus šaukti unijos susirinkimą.
Nors komisijai būnant Elizabcthtown pavieto valdžia priža
dėjo pašalinti
visus mušeikas
ir neva buvo pradėjus tai daryt.
Bet vos tik spėjo komisija ap
leisti 'miestelį,
kaip mušeikos
— deputy sheriffs — tuojaus
užpuolė unijos prezidentą John
Gierhardt, kuris buvo sugrįžęs
liudyti prieš komisiją, ir įsakė
jam tuojaus nieko nelaukiant
apleisti miestelį.
Komisija mano atklausinėti
Harrisburge mainerius, • o iš
ten važiuos į Cairo, kur ji pąsimatys su generaliniu Unijos
organizatorių Ed. Cladbine.

Legionieriai teisinasi.
Betgi kartu kaltina mušeikas už
kivirčius West Virginijoj.
u J
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WHEELING, W. Va., rūgs.
14.— Amerikos Legiono
komanduotojas Wosit Virginijoje,
Nickerson šiandie pasiuntė Le
giono viršininkams raportą
apie Legiono veikimą laike ang
liakasių žygiuotos.
Jis bando
pateisinti tuos legionierius, ku
rie stvėrėsi ginklo prieš anglia
kasius,
nes, girdi, jie nuėjo
ginti įstatymus ir tvarką. Betgi
kartu jis pripažįsta, kad visus
kivirčius ir mušiu* sukėlė ka
syklų mušeikos. Jis sako, kad
kasyklų mušeikų sistema daro
gėdą visai valstijai
ir reikia
griebtis kad ir kraštutiniau'sių
priemonių, kad tą sistemą pa
naikinus.

Graikai atnaujins ofensivą
SMYRNA, rūgs. 14. — Grai
kų vyriausias
komandotojafc
gen. Papoulos

pasakė,

tim šmugelninkams

•• • —•

na. Zakristijonas ir kunigo
draugas jau prisipažino.

YOUNGSTOWN, O. — Kele
tą dienų atgal lenkų šv. Stanis
lovo parapijos klebonijos gara
že papildyta ant merginos Sta
sės Kormahiutės baisi piktada
rystė. Ją tame garaže keli žmo
nės iškoneveikė, sukramtė jos
krūtis, sumušė ją ir pusgyvę
išvežę už miesto įmetė į griovį.
Tik ant rytojaus ją rasta grio
vyje,
nugabenta j ligonbutį
kur neužilgo mirė, neatgauda
ma sąmonės. •
^Patirta tapo, kad Stasė buvo
labai dievobaiminga mergina,
priklausė prie įvairių katalikiš
kų draugijų ir nuolatos lanky
davosi į kleboniją. Ji buk pra
šiusi darbo pas vietos ar kokį
kitą kunigą. Bet kad ji nebuvo
taip graži ir ne visai jauna, nes
turėjo 37 m. amžiaus* ne vie
nas kunigas sau už gaspadinę
imti jos nenorėjo.
Piktadarybės dieną ji buvusi
išpažinties, paskui nuėjusi klebonijon. Ten ji ilgokai kalbėjo
si su klebonu kun. Kasinskiu.
Paskui apie 2 vai. po piet ji iš
ėjusi
iš klebeni jos į kiemą.
Daugiau jos nuo to laiko nebe
matyta.
Policija suėmė zakristijoną
Makievič ir labai artimą kuni
go draugą ir irgi nuolatinį kle
bonijos svečią Majevskį. Abu
prie piktadarybės jau prisipa
žino. Jie pripažino, kad' Sta
sei išėjus į klebonijos kiemą,
jie pastvėrė ją, nuvilko į garažių, kur jie per dvi valandi ją
pakartotinai žagi no. Kad ji ginesi, liudija jos sudraskyti dra
bužiai. Be to jie prisipažino
sukramtę jos krūtis, sumušę ją
ir paskui kada ji neteko sąmo
nes, išvežę vakare už miesto ir
pametę į griovį. Jie sakosi, kad
visą tai jiedu du atlikę. Jie teisi
nasi tuo, kad buvę girti ir ne
numanę ką jie darą.
Bet policija mano kitaip. Ji
mano, kad turėjo būti ir tre
čias žmogus, nes nors tai dėjo
si klebonijos kieme ir garažiuie, niekas klebonijoje jos šauks
mo negirdėjo, nors tuo laiku
klebonijoje turėjo būti kunigas,
kuris negalėjo neužgirsti pagelbos šauksmo.
lodei policija

kad atidžiai daboja klebonijų ir jos

Graikai vėl greitai atnaujinsią gyventojus.
kariavimą prieš turkus, kuriuos
Austrijos kareivių maištas.
tikimąsi sunaikinti. Ofensivas
apsistojęs todėl, kad davus ka
BERLINAS, nigs. 14. — Pa
reiviams pasilsėti ir atsigabe
nus daugiau maisto ir amunici rak žiųių iš ViennoS, Austrijos
batalionas Rruck, Austrijoj pa
jos.
kėlė maištą ir atsisakė eiti prreš
Ezbergerio užmušėjai pabėgę. Vengrijos kareivius, pasiųstus
okupuoti plotą žemės, atiduotą
BERLINAS, rūgs. 14. —■ Pa taikos suitartimi. Kareivius ko
sak tūlo laikraščio, du tikrieji mitetas pasiųstas pasitarti su
užmušėjai
klerikalų vadovo J usi jų sumušė kapitoną. Pulko
Mato Erzbergerio
pabėgo į majoras pareikalavo kareivius
(’emobilizuoti.
Šveicariją.
>

PlNTap KURSAS.

Lenkai grąsina mir

Niekas nesirūpina buvusiu
diktatorium.

■ . .. . «
rūgs. 14 d., užsienio pini
NEW YORK,
rūgs. 14. — gų Vakar,
PARYŽIUS,, rūgs. 13.— La
kflina, perkant jų ne mažiau kaip
United Textile Workers kon už 25,000 dolerių, bankų buvo skai vonas buvusio Turkijos genero
Amerikos pinigais Šiaip:
vencija nutarė ateityje nebemo toma
Anglijos 1 svaras ............... $3.70 lo ir Albanijos diktatorius Eskėti streiko ijyašelpos pinigais,
Austrijos 100 kronų ............... 10c rad Paša, kurį nušovė
Pary
Belgijos 100 frankų ........... $6.91
bet atsitikus streikui kurti savo
Danijos 100 kronų ............... $17.70 žiuje,albanas studentas, jau 14
sandelius ir dalinti
streikieFinų 100 markių ................... $1.28 menesių kaip guli lavoninėj, bet
Francijos 100 frankų ........... $7.01
riams niaitsą. Tuo tikimąsi bus
Italijos 100 lirų ................... $4.25 niekas jo neatsiima, kad jį pa
pašalinti nepasitenkinimai, ko
Lietuvos 100 auksinų ........... 95c laidojus. Išrodo, kad visi už
Trenku 100 markių ..................... 3c
kie kartais būna dalinami Į>aOlandų 100 guldėnų ........... $31.45 miršo tą išdidų diktatorių. Jei
šelpą. Ikišiol
unija streikicNorvegų 100 kronų ......
$12.95 dar per tūlą laiką niekas neatsišvedų 100 kronų ............... $21.62 ims, pašos lavonas bus palaido
riams mokėdavo po
j sa
Šveicarų 100 kronų ........... $17.25
vaitę pašolpos.
Vokietijos 100 markių ........... 95c tas beturčių miesto (kapinėse.

leisti.

DUBLINAS, rūgs. 14. - Oficialiniai tapo paskelbta,
kad
Eamann de Valera nebus nariu
Airijos delegacijos taikos kon
ferencijoje Inverness. Delega
ciją vadovaus sinn feinerių or
ganizacijos .įkūrėjas Artbur
Griffilh; kitais delegacijos na
riais bus M. Collins, Robert C.
Bariau, E. Duggan ir Gavan
Duffy.
Juos
pafekire dail
eireann vesti derybas su premieru TJoyd George.

Dail eireann susirenkant įvy
ko nau jas trūkimas su Anglija,
kuris gal ilgam sutrukdys dery
bas. Ant kiek didelis tas trū
kimas, dar nežinoma.
Londono žinios renio,
kad
Lloy<l George griežtai laikosi
sąlygos, kad sinn feineriai turi
prižadėti pavaldinystę karaliui,
kaipo pamatą taryboms. Dail
Eireann gi užgyrė notą, kurią
de Valera pasiuntė [TJoyd Geo
rge pradžioje savaites.
Sugrąžino 'airių notą.

LONDONAS,
rūgs. 14. —
Vakar premierui Lloyd George
įteiktos Inverness sinn feinerių
notos griežtumas pagimdė nau
ją kliūtį Airijos taikos
dery
boms, nors manoma tą kliūtį
nuveikti.

Uždraudžia gabenti maistą iš
Lenkijos.

BERLINAS, rūgs. 14. — Varšavos žinia sako, kad Lenkijos
kabinetas viešoj proklamacijoj
persergsti, kad žmonės, lkurie
šmugeliu gabena maistą iš Len
kijos gali būti baudžiami amži
nu kalėjimu ir net mirtim.
[Bet tie patįs lenkai su iš
akėtom rankom priima Lietu
vos šmugelninkus, kurie šmu
geliu gabena maistą iš Lietu
vos į Lenkiją. Tai parodo, kad
Lenkijoje yra didelis trukumas
maisto ir jis ten labai brangus].
*■' 11 " "T" . ............................

Šelpimo savaitė Rusijoje
MASKVA, rūgs. 14. -v Ko
munistų partija paskelbė šelpi
mo darbo savaitę visoje Rusijo
je, kuri prasidės ryto. Unijos ir
viisi žmonės prašomi ])agelbėti
visais galimais budais, aukojant
dalį algos,
dirbant viršlaikį,
renkant aukas ir rengiant kon
certus naudai badaujančiųjų.

Tyrinės Ku Klui Klan

NEW YORK,
rūgs. 14. —
Nors nepaminėdamas Ku Klux
Klan vardu,, teisėjas Slicpjiar J
iš Florida įsakė federaliniaiy
grand jury nuodugniai lištirti
Iš ištikimų šaltinių patirta, veikimą slaptų draugijų, “ku
rios laiko susirinkimus už me
kad premierafij, perskaitęs no
tą, sugrąžino ją sinn feinerių džių, prie ugniakurų šviesos ir
kurjeraips ir ųjatare jiems, rei slaptose vietose,” jeigu grand
kale taikos, paprašyti de Va jury mano, kad tokios draugi
lerus ją dar sykį peržiūrėti. Sa jos neleidžia piliečiams naudo
koma, kad nota yra stočiokiš- tis savo konstitucinėmis teisė
mis.' Teisėjas sako, kad kiek
kiausias dokumentas, kokio ai
viena organizacija, “kurios na
riai dar nebuvo prisiuntę.
riai nešioja baltus apsiaustus ir
—j-------------------------------------kaukes” ir kuri atima iš žmo
Sumišimai kasykloj.
nių teises ir pasisavina sau tei
sę teisti žmones
miškuose ir
TERRE RAUTE, Ind., rūgs. spręsti kas yra geistinais, o kas
14. — Sumišimai Jaconville negeistinais piliečiais, gali būti
anglių laukuose vėl atsinauji baudžiama įstatymais.
no. 200 žmonių minia išvijo
Queen kasyklos užveizdą Ge- SKAITYKIT IR PLATINKIT
tberman.
“NAUJIENOS”

Auksinai nupuolė
žemiausia ,
I

J-

‘

Vakar markės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus
negu kada nors pirma
is pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolkas tap yra ir šiais metais, ir dabar 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
sieta 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 Chicagoie. 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
1789 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.
........ .. '..........1.................. —--------------- -- -
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NAUJIKUOS, CMrapA UI
jo programą pilnos ir ūmios na
cionalizacijoj ir komunikacijos
imta Čia Už gryną pinigą ačiū
tamsumui fr nežinojimui tikros
dalykų padėties Rusijoj, Tatai
— ir tik tatai — ačiū staigumui
ir smarkumui imta kaipo stebuk
las, kaipo skaisčiausias rpjąųs
vaizdas, taip griežtai skirtingas
nuo tamsios, pilkos kasdieninės
kovos, kurią jie vedė pas save,
namie, laimėdami tik pamažu,
ne labai įžymius laimėjimus,
Bolševistinė taktika per visą
sovietinės Rusijos gyvavimo lai
ką buvo pastatyta ant įsivaizdinimo, jog galima tuojau ir pilnai
įvykinti socializmą, buvo persi
sunkusi utopiniu (svajonių —
N.) tikėjimu į tai, kad visa už
duotis buvo tame, idant neatlaidžiai vykinus pilniausią mano
poliją, pilniausią nacionalizaciją,
pilniausią suvalstybinimą, visiš
ką panaikinimą s privatinės inisiativos ir t.t.
Įrodinėti dabar visą praeitį
kaipo gudriai sugalvotą ir vyk
dytą pieną, tvirtinti buk “jie”
iškalno “viską perina tę,” reiškia
vien pasigailėjimo vertą išsisu
kinėjimą nuo atsakomybės prieš
istoriją.

šleifer, V. Peretc, K. Pan Traukimąsi atgal, aę KiekffeTfas sąžiningas komu
nistas bus priverstas pripažinti,
filova (studentė), Dr. M.
The Lfthuaniaa Daily Newe Magula, I. Ladyževski,
išlyginimas fronto kad jo partija ne sykį ir niekur
per visą kliką norą pasakiusi tai.
FnbUahed Daily ttcept Sunday by
’
Karnovič
(darbininkas),
M.
Ibi Mthiuudaa Maw« Pnh. Co« Ine.
Mes nežinome, ką mąstė ko
P. Abraniovič. — Verte N.
Zimniėki (darbininkas), V.
munistų vadai savo kabinetų ty
'
Leninas
savo
knygutėj
opįe
loj, — rbet savai partijai, yiąai
Vaisberg (studentas).
žemės
7
taksas'(
“
o
prodnalpgie*
’
)f,
/
Rusijai, vįsum pasauliui jię pa
Ar "nė^pulkTaTiSrodo bol
Į o paskui jį ir Larin laikraštyj sakojo visai ką kitą. Leninas
CHICAGO, ILLINOIS.
ševikiška “proletariato dik-į
“Pravda” (gegužės 28 d.) tvirti tvirtino, ka<d mažiausias pasi
TalęphoM Roosevelt 8M0
tatura”?
na dabar, kad visa bolševikų teo traukimas nuo monopolijos (t.
Subacription Katėsi
h
rija ir praktika laike pastarųjų y. nuo valstybinės laukų ūkio
Ą
48.00 per year in Canada.
17.00 per year outsjde of Chicago.
ji
y.
«
^pustrečių metų — jų pačių da- ir pramonės nuosavybės — N.),
>8.00 per year in Chicage.
į bar vadinama kaipo “kariškojo kiekvienas nusileidimas laisvai
8c per copy.
m____ __ _ __ _______ J komunizmo“ sistema, — visiškai
prekybai arba privačiai iniciaty
Entered aa Second Clase Matter
“nebuvo ir negalėjo būti politika vai ym pagalba kapitalizmui, o
Mareh 17th, 1914, et the Poat OUioe
NAUJAS LAIKRAŠTIS.
of Chicago, III., under the act of
atsakanti proletariato kūrybos “su kapitalizmu komunizmas
Mareh 2nd, 18/9.
Wilkes-Barre’je, Pa., pradėjo t uždaviniams’ (Lenin), o tik su stovi karo lauke”.
Naujienos eina kasdien, išskiriant eiti naujas lietuvių kukraštis, j žinia-i vykinama laikina priemoTrockis mėgino padėti gilų
aedildieniua. Leidžia Naujienų Ben
kurios imtnsi karui ir vai s ty teorinį pamatą po bolševistine
droji, 1789 So. Halated SU, Chicago, “ Amerika”. Jisai busiąs leidžiaUI. — Telefonas t Roosovelt 8500.
mas nedėldieniais. Redaguoja binio ūkio .smukimui spiriant.
razverstkų ir rekvizicijų prakti
kun. J. K. Miliauskas.
| Arba — kaip Larin tatai for ka ir sutvėrė tikrą “militario
U falą atomo ji Kaina i
tai, kas dėjosi laike komunizmo” sistemą, kurioj t—
Mes gavome trečią to laikraš- niuluoja,
Chicago jo — paštu:
18.00 čio numerį. Jisai susideda iš 8 1918—1920 m., buvo tik laikinas visam pereinamajam boikotairMatams ,, ..
....—--------4.50
Pusei metų______ _______
2.25 puslapių ir savo išvaizda yra kir “iškreipimas“ pamatinio Rusijos piui iki pilnam komonizm įvyk
Trims min ariama —
1.75 biaus už k'itus lietuvių laikraš- Komunistų Partijos fronto, pa dymui ! — nebuvo vietos vienam
Dviem mlnaaiama __ ......
1J»
čius panašus į sensacinguosius sitraukimas nuo jo, o tai, kas da atomui “laisvos apyvartos”, pri
Chicagoj« — p«r naiiotajaaa
Hearsto leidinius. Antgalviai roma šiuo laiku, pradedant kovos vatinės iniciatyvos, ir tam pa
Viena kopija------------- Savaitei
ant kiekvienos žinutės sustatyti mėnesiu, 1921 m., yra “išlygini našiai. ' Įvairus “Noirkomprodų”
Mėnesiui _____ —----- ....
stambiomis, kaip kirvakočiai, mas” senosios > teisingos linijos, (maisto reikalų komitetų—N.)
Suvianytoae Vaiitijem m Chicagoj, raidėmis.
grįžimas prie jos.
ideologai nesuskaitomuose strai
PMtui *
Vista tai kalbama ir rašoma psniuose, knygose, prakalbose ir
Be žinių, jame randasi ir
Metami
67.00
PumI metą ............ — . .. — 4.00 straipsnių. Viename pasakojama tuo tikslu, kad išteisinus papras t.t. įrodinėjo,
kad jų politika
Trinu mėnesiams
2.00
to “vidutinio” komunisto akyse, esanti vienintėlė socialistinė, tik
Dviem mtaeaiarrii
L-——— 1.50 apie bolševizmą ir tarp kitko sakurio akys išįpko ant kaktos dėl rai komunistinė politika; kad
Vienam mtaeaiui .
.75 k,oma Štai kas:
*•
1
pastarųjų laikų kalbų ir pasiel- ūkininkus gailimą ir reikia auk
Lietuvon ir kitur uiaianieoMi
“Yra ir kitų atsižymėjusių
(Atpigiate)
lėti komunistinėj dvasioj, pas?.oo
Metanu
---bolševizmo vadų, kaip tai, Be^urį §juo
<|aro patai- gelba maisto rinkimo burių/ ir
. 4.50
Pusei metų .-----la Kun, Bernard Shaw, Victor Jęįusiejį kertėn Rusijos komuniz- kad iš ūkininkų reikia spėka
2.25
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palte Money
P>ęrger, Bill Hayvvood, Eugene mo
jr idant parodžius ant išvyti “buržujinius papročius,”
Orderiu, kąrtu ip' užaakyMU*.
1
V. Debs (šie p«istarieji kaleji-(Keršto “visokiem menševikam,”, reikalaujančius kokių-ten “tei
muose), kurie platino bolše kad jokio idėjinio bankruto jie singų mainų“ dirbiniais taip
Francįja turi dąugiausia
vizmą po kitas šalis...”
(nesusilaukę ir jokios idėjinės kaimo ir miesto, etc.
delegatų Tautų Sąjungos
Tas laikraštis, pasirodę, pa kapituliacijos (pasidavimo) ne Ir ne kas kitas, bet Vcik’o
kongrese if jie veikia dau vertė bolševikais Debsą ir net padarę.
(centralinio pildomojo komiteto
giausia kaip atviruose posė Bergerį! Aišku, kad jį redaguo Su dabartiniais Lenino pareiš —N.) pirmininkas, Kalinin, d«»r
kimais, kad visa bolševikų eko gruodžio mėnesyj pereitų ir sau
džiuose, taip ir'už kulisų. ja ignorantas.
nominė politika “neatsoke pro sio mėnesyj šių metų rašė
Tai yra bloga- žinia Lietu
letariato uždaviniam“, mes nieku straipsnius, kuriuose džiaugėsi
KARŠ^IŲQJASI.
vai, kadangi Francija remia
I budu nesiginčysime, o taipgi šita “Narkomprodo” politika ir
lenkų ponijos užmačias.
Vienas įžymesniųjų tautinin noriai sutiksime ir su Larinu, įkalbinėjo, kad nebūtų buvę lai
kų veikėjų, p. V. Jaras, rašo kad “trys” bolševikų ekonomi- mės, bet nelaimė pagelbėjo”.
Ilgą laiką Franciją buvo “Amerikos Lietuvyje” apie su-'jos “bangžuvės” (visiška nacio- Berybės Rusijos smulkių ūkinin
‘
I š<bukti progresyvių nalizacija, uždraudimas visiškai kų jūres nieku budu nebūtų ga
laisvės ir progreso tvirtovė į manymu
draugijų suvažiavimą ir sako,1 daryti įminus ir monopolizavi- lima suvaryti j komunizmo
Europoje. Tuomet r ji buvo
kad jisai jam nepritariąs. Jisai-įnas laukų ūkio produktų) vįsai
visos kunigijos niekinama, bijosi, kad tokiame suvažiavime t nebuvo žut-but reikalingi teišin- krantus, kad.... ne razverstka
paėmimas visų
(wverstka
kaipo “bedievių” ir “parma- -nepaimtų viršų tie elementai, ■ gai suprantamosi socialistinio ūkininko produktų Valdžios nuo
zonų” šalis. Bet šiandie kurie skelbia, kad Lietuvos vai- proletariato taktikos priemonė savybėn išskyrus būtiniausia
Francija jau yra sugrįžus Ė džią nereikia remti, kol ji nepą-j tokioj šalyj, kaip kad Rusija, reikalingą paties ūkio palaiky
gerą kelią, nes ji jau atnau- liaws slopinus žmonių laisvę.'Mes per trejus metus nepailsta- mui dalį—N.), kuri, girdi, išmo
me kartoję taku.
jiųo diplQP)ątiniųs ryšius su [Baigdamas, jisai rašo taip:
kino ūkininkus suprasti, kad jie
Rymo popiežium- Ir kaip tik !
“Jeigu kam atrodo, kad da- į Bet su kuo mes, sąžiningai privalą dirti netik savo naudai,
kalbant, nieku budu negalime bet ir komunistinės valstybės
dabar ji praneša visas šalis > bar proponuojamas seimas yra *
sutikti, tai su
bolševikų
•
_
savo atžagaręfviškumu ir j reikalingas, tai jis reikalin- į.,
,_ • L. ..- teorč..- - ... labui etc. ,etc. Dabar, girdi, ūki
tik tam, W sustiprinus įtlklJ tvirtiniMU, buk IT Jie iki ninkai susiptatę, pripratę, išmo
imperializmu.

.^Ptt^dlOĮ()į
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kovos

menesio, siu
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DABARTINIS
RADIOTELEGRĄJUpS STOVIS.

Telegrafavimas leidžiant oru
ir gaudant tam tikrais aparatais
prietaisais taip
vadinamos
Iledtz’o bangas įgijo didelės pa
žangos.
Pirmeji telegrafo išradėjai te
legrafavimui vartodavo dvi vie
las. Paskui greitai pradėjo var
toti tiktai vieną vielą* Dabar
įjau telegrafuojama be jokių vie
piu, leidžiant oru tam tikras ban
kas.
santarvės valstybių atstovų suĮvažiavimas radibtelegrafijos dalykoms sutvą^k^ti’ santarvės
valstybėse.
•
To suvažiavimo pirmininkas
firancuzų generolas Gerrier duola šį dabartinio radiotelefrafijos
Istovio vaizdą.
į Bangą leidimas pasiekė dide
lio pagerinimo laipsnio. Prakti
koje vartojamos bangos ploitiinasi erdvėje panašiai kaip jurų

. ję ir tupę išiiuicleti -— ir komu- įpaviršląijt?

Dtirigrų

rrUi^įrę'Xipaas,

dienos ir valandos.
Gaunamųjų iš tolimų stočių
bangų intensingumas, priimant
į vyrauja. Ęendrai imant, pri
imantieji įtaisai geriau veikia
rytą; geriau veikia žiemą nei va
sarą; geriau veikia šaltesniuose,
ne kaip šiitesniuose kraštuose.
Tas aiškinama tuo, kad saulės
spinduliai daro orą mažiau pri
einamą Hertzo bangoms.
Bet kokiu budu paaiškinti, kad
nakties metu priėmimas taip
pat blogesnis?
Yra dar daug dalykų, kurie
neaiškus.
Įdomus ir lengvai paišina
mas faktais, kad tam tikros lei
džiančios bangas stoties prieš
priešiais (antipode) priiminėjimas daug geresnis ,kaip šalimoįse vietose. Sakysim, Naujoje
Zelandijoje labai gerai priimains siunčiamos iš Prancūzijos
bangos. Tai pareina nuo to, kad
išleisto bangos eina į visas pu
ses ir, apsupdamos žemės skri
tulį susirenka viename punkte.
Bet kodėl kartais girdima ge
niau, o kartais blogiau?
Kodėl, pavyzdžiui, kartais ant
Eifelio bokšto gerai priimama
bangos iŠ Honohilu, paskui gi
kėkia 15 dicmj visiškai jokių iŠ
ten bangų nepagaunama ? Kaip
^muzikoje prie kiekvieno vyriau
sio tono prisideda kitų tonų,taip
ir čia j/rie leidžiamos norimo il
gio bangos išeina ir kitų ilgių
Bangų ,kurios visai bereikalin
gos.' Tų bereikaĮingų bangų int'ensingumas didesnis naktį ir
vasarą. Kodėl taip? Manoma,
kad tai pareina arba nuo oro
elektros, arba nuo nevienodo
įvairiais laikotarpiais oro sluoks
nių tirštumo, kurie veikia Į ban
gų ritimąsi. Šiame dalyke daug
kas dar neaišku.
Per radiotelegrafą galima val
dyti juroj laivus, kurie yra nuo
kranto kelių šimtų kilometrų at
stumu. Taip pat radiografas
vartojamas reguliavimui valan
dų, suradimui geografijos ilgių.
Šiuo žvilgiu Prancūzija stovi
pirmoje eilėje. (“Karys“) .

Musų Moterims
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Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
dele pasivaikščiojimui vieta. Visi paranjsurhai, modemišjco laivo.

^RedStarLine

Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland)
New York į
Spalio 15
Hamburgą.
Tik 3-Čia klesa
Kroonlan)
New York (Rūgs, 17.
Zeeland)
į
(Spalio 15
Lapland)
Hamburgą* (Rūgs. 24
Finland) ........ ................ ;...... Spalio 1

> American Line

Mongolia)
New York
Spalio 20
Minnekahda)
į
(Rūgs. 22
Manchuria)
Hamburgą (Spalio 6
Tikietai tiesiai | Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F» C. Brown, West. Paša.
Agent 14 North Dearborn SU
Arba prie vietinio agento.

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053

ORKESTRĄ-BEtyĄ
▼upm**“*
relkalami
fflBg

J. SALAKAS
1414 So. 49th Coart
Cicero, I1L

TeL Cicero 2)11
Ifž t /. -7

——-.'j

Europsan American Bureau
Fabionas ir Mickievicz
vedėjai '
Buvę A. Potratie ir S. L. Tabionae

Siuntimas 'pinigu, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUiAS
Real Ėst ate, Paefcoloa,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th
Kamp. Halated 84.
Tek: Boulevard 61L
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 vak.
r v. I Ned.i iki 8 po 'pietą.
.

JpHN KUCHIWAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22n0 St^ kerti Learitt SL
Telephone Cana! 2552.
Valandos: 4
nuo
7 ik
Vęda visokias bylaa, visuose
teismuose. Ekzeminąvoja Ąbstraktus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pinpo morgečiaus ant lengvų i$lygy.

Tęl. Kandau ^8
kartu kad su pagalba tame >“*- V"“’kl?
nizmo likimas esąs užtikrintas I pet 300,000 kilometrų greitumu
Vėliausios žinios iš bolšęseime sutverto centro, butų'»*“ P^kutimų trejų metų bu- į Šitaip, o ne kitaip, rašė, kal ber valandą. Ęangų ilgijS siekia
galima sistematiškesnė agita- ,v)s
~
jle
‘V S en" bėjo ir veikė rusų bolševizmo huo 300 iki 30,000 metrų.
vikiško “rojaus”:
ADVOKATAS ’
PPtfs
ridurMęfltyjt
(giasi
atvaizdinti
—
sužinųs
ir
vadai per pastaruosius dvejus,
Juo tolyn bangos leidžiamos,
ei
j
a
varyt
prieš
aukas
ir
L.
ASSOCIATION BLDG.
Centralinis Ukrainos soc.Apgalvotas pasitraukimas nuo trejus metus! Šitoj, o ne kito Ituo ilgesnės jos parenkamos,
L. paskolą, arba kitaip sakant, i
19 So. La Šalie Št.
dem. darbininkų partijos or
teisingos
linijos,
kurią
jie
iki
kioj
dvasioj
veikė
visa
galingo

įies
ilgesnės
bangos
lengviau
ap

Valandos; 9 ryto iki 5 po piet*
prieš L. valstybę, išduodant,
’
ik|i! 6 įakarejbT
šiol ėjo, taip sakyti, prieš norą, ji jų partijos mašinerija ir'jų supa kliūtis, kurios yra žemės
ganai, “Socialistična Dumją priešams, kurie tik tos pro- j
Namų Tel.: Hyda Park 8895
su skausmu širdyj, neįveikiamų partijos tarnaitės —: valstybės paviršiuje.
ka”, rašo pirmame savo nu
gos ir laukia, nes juo L. vai-;
išlaukinių sąlygų spaudžiami, tu mašinerija: visi laikraščiai, vi ĮCada ir geriausiai įtaisyti lei
meryje, kad Vinnicoje tapo
stybė bus silpnesnė finansiš
kai, tuo priešams bus leng- i rėdami pasiryžimo atsikratyti sos knygos, visos prakalbos, vi džiamieji aparatai, bet jie siun
V. W, RUTKAUSKAS
sušaudytas tos partijos ko
nuo jo prie pirmos progos.
sos
rezoliucijos,
visi
gyvieji
ir
čia
(leidžia)
ne
vien
tik
vieną
viau pavergt ją. Atsiminkime
Advokatas
miteto pirmininkas, buvusis
I Nežiūrint to, kad ir taip dar dirbtiniai gramofonai, krutamie- 'reikalingo ilgio bangą, bet daug
i# So. La Šalie "St. iddoaa 824
tai, kad jeigu lenkai pavergs
miesto galva, Vladimir Dutrumpą atmintį turi paprastas, ji paveikslai ir t.t.
Tel. Cėntral 6390
feiek
tiek
įvoiifaus
il^ib'
ban^ų.
L. valstybę, tai tuoj sugrįžš
eilinis komunistas, bet panašus
ly visa liaudis, visą Rusiją, vi I Taip Vokiečit) Naueno radio
ir vėl baudžiava. Todėl kas no
Bėgiu 19^0 metų Ęk,aterir
rite pasitamaut lenkams ir su .kažiravimas užuomarša ir pa sas pasaulis taip- ir tik taip — telegrafo stotis leidžia bangas,
kurių ilgio skirtumas yra nUo
S. W. ĘANES
grąžint Lietuvos žmonėms naši panieka proto savųjų ave- juos suprato.
našlavę buvo sušaudyti soc\7.
lių
tikrai
neturi
lygaus
sau
pa

Sufanatizuoti
eiliniai
bolševi

’
2
iki
3%.
Prancūzą
stotys
ga

ADVOKATAS
baudžiavą, ' važiuokite į pro- i
dem. partijos nariai, NikoVai.: 9 A. M‘. iki 5 P. M.
vyzdžio.
kų ėicrąontai nuoširdžiai tikėjo, li leisti bangas tik 1% Lskirtumo
gresyvių
šaukiamą
seimą.
”
1311 Įteętor BuiMing r
lai Mileško ir Fedor SidenIštik rų jų!
kąd yisa tai, ką§ buvd veigimmi,
Tokis'lėidžįanią bangų suskal
79 West MoĮiroe Street, Chicago.
FhOttiTCentrM 2560 ’ *•
Mes manome, kad tas žmogusi
1918-19 ir 20 metuose mes “atsake darbininkų liesos inte dymas įnes'a painiavos^ heaiškuko.
Rez. 3214 S. Halsted St.
1062
šitaip patašė dėlto, kad buvo Supratom, — sako jie, — ka(^ resam”, iš f>ąsipįktinimQ staugi hio ir duodat galimybės vigpu met
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
-rr T .-U kalėjimuose .' -įsikarščiavęs.
mes manypolitika klaidinga,- bet mes mu sutikdoivo kiekVijeną. ipgęi- tu dirbti tik aprėžtam radiotele
Petrogrado
- Jeigu
* i musų
. ...
. —>>
...
. * * .. .
. .,is
f'"I1 "' H1,1 , i
■»'
■
, 11
i m »■
birželio mėnesyje siu metų1
jis^ aPsv^rstė sav0 priversti buvom laįkįųaį eląt nimą britiškai, pažvelgti į nuils grafo stočių skaičiui.
Tel. HaymaAet 3669
'
I■ 5?nrJ<711la
’oiliraf'ii lAoGoTrvt
žodžius, tni
tai lreikėtą
pasakyt, Vllfl
kad <-aiv\
tąįp ,o ma
ne Vii-aln
kitaip.
’ JOSEPH W. GRIGAL
buvo šie soęiąldęiųokratąi. 'jo išmanymai yra labai menkas. I B^t kame iškaba koųiųnj^ti- to politiką. Įr. jeigu kasdieni Gaudančios bangas stotys pa
jonas, veste ir rangoves yra iš
niai patyrimai dažnai pasakojo siekė didęlįo pagerinimo laips ’ ^ejonąs,
Lietuvis Advokatas
$06įt Hpme 'J^ank
Bldg,
A. Karasik, P. L ilaji (cen-j
pagalvokite: jįai tvirti- ^partija pareiš|cė ši\ai (pirm sveikam praktiškam jausmui, nio. Gaudomųjų stočių įtaisai, i vieno; vėste stt ypatingu' antkrūtiniu,' i KamVarĮs »vv
Atan* uiag.
kurs , teikia grakštumo' visai sdkniai.
Kanip. M(lwayUee ir 'Aplami Avea
tralinio komiteto narys). M. ha, kad pibgresyvės visuomenės pyp-bąląndžjo 1921 m.)J?. Ęa- kad dalyką padėtis lęąžjnkpdęl, tgkį tobuli, kad vienoje stotyje, Šiai sukniai pavyzdys No. 1062 stU Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
"
iki 9. vakare.* '
I. Nazarjev, V. KSamenski atstovai, susirinkę į seimą, pa- me iškatįa, kokiuose rusų komu- negera,' kad pasekmės pasirodo ‘vienu ir tuo pačią laiku galima kirptas mieros 36, 40 ir 44 colių per
krbtinę. 36 col. sukniai reikia 4 jar(Tarybos narys), Glozman sitarmms
(Tarybos
sitarnaus lenkų ponams ir su- nistų partijos teziuose, i;ezo
i;ezo- visai netos ,kokių ląųkta, tai. jie priimti žjnią tiek, kięk tik nori-1 Idų materijos 36 colių pjočįo ir 4%
Ęhope ^oulev«ųxi 630(1
(darbininkas) S Zilberberg £nlžins Lietuvos žiiidriėms bau- liucijose, pareiškimuose, pranę- tęčiaus stengėsi nuraminti savo hjiiį Gaunąpneji įįą\s.ąį toki ljardo juostelių.
x Norint gauti tokiai sukniai su(studentas), N. Zaria (stu-ldzĘ’!kokios.gi „ visuome. ^ųnuųęe bąyo pagytą, Pftyyz,- abejones tuo, kat), gnVi, moko fautyis ,l)ad piipmfijiu su įtaįsy-. ^rplį , ir • pasiūti' pavyzdį, prašoir ANTANAS CBEDUAKA
■
' •
Gewali, > • •
džįųi, kad iy sęko^iąi:
p.epfeši, kad to įeikalaiiją sBęią-1 Inu gaudyti 1000 metrą ilgio iškirpti žeųiiąu paduotą hlankuię, pąišminėti ’ ftfierą, parašyti tfavd Vardą,
K^tr^lorįuii įr
(lentas), I). Dorofeev (darsgjriu saye p. Jaras? NeTeisinga politika socialistų lizmo ir pasaulinės re^ąliucŲds, bangoms nejaučia kaimyno su .pąfrąfllę Ir Aižto iąd^hą ir/ įdėjus |
bininkas, Tarybos narys), Ijaugi jisai mano, kad atžagarei- partijos, patinusios valdžią šaly interesai *,kad pasielgti kitaup—’
budavotojaa.
prietaisu gaudyti 999 metrųjban- leonvertą kartu suT5 ęentų (puMc,
ižle’nkl&lais Ar pinigais) idLnį^ti nuims
A. Kozukoy (krautuvės tar- Į viąi ‘esą didesni lenką ponų ir su menkai išvystyta pramone daryti, kompromisus su buržua ?oms»
šiaip
uMreąaVtfs:
NAUJIENOS.
NAUJIENOS,
nautojas), Ę. Malachovski ,baV^avos PrMai>pažan-Jir su 80 nuošimčių ūkininkų ir zine ūkininkų “nelabade”, —
PAHJERN
PEPTh,
1739'
S.•Halsted
Santarvės atstovų radioteleDR. A. MONTVID 1
(studentas), !. Nikolajev, B. W visuomenė?
|(smulkiosios buržuazijos gyven- esanti mirtiną nuodėmė, pasida jrafijos klausimu suvažiavimais, ąt., Chicago, III, .
Lietąvis Gydytojas ir Chirurgas
Tas tautininku veikėjas ka- tojų, gludi itame, kad neda- vimas kapitalizmui, prolętąriito jųtęnt, turi tįkslo pąs^kįr^tyti Z
Seleznev (darbininkas), P.
NAUJIENOS Pattem Dep.
žin kodėl yra išanksto įsitiki- ryti visuotinos pramonės nacio- reikalų pardavikams.
taĄ'p tąutų vartojamus bangų il 1739 S. Halated St., Chicago, RI.
Senatorov (darbininkas), D. ^nęs, kad progresyviam suvažia- nalizacijos, kad nekliudyti vidučia įdedu 16 centų, ir praftau ne
O užrubežyj — tyaip pą,tvir gius, kad geriau išanaudojus
WaĮ>anfi« Avė.
siųsti
rniin pavyzdį No. 1062; "
Sjkvorcov (darbininkas), A. vime jo p^ętjją pralaimėtų. Bet tinės iš smulkiosios gamybos, tins kiekvienas asmuo, tp|,’šjes friėmęįų tobulumą 'ir išvengus
Valerijos: nuo 6 įki 8 va
Rezidencijos tel. K&izie
Sieros ........................ pęr kiūtinę.
Fainštein (Tarybos narys), jeigu taip, tai reiškia,''kad ji- nedrausti mainų laisvės, nemo- pr^ga susidurtą sh' U^riibeįio pasaulinių telegrafo stočių
I. špakovski (darbininkas), sai mano, jogei didžiuma žmo- nopoHztioti laukų uldo gamybos dąr() ninkaiš,’ riępąisąnt' ’ j ų jįinių pažangioje musų visuome-1 su vaišinama “tazy’erštk^” kodi kiAipų, pradedant ’r fcdnse?vhi *
Telephone Boulėvaid 6062
Patb g«ilingiąu0a radioĮelegrąP^Wd*)
D. Čertkov, P. Rykov (dar
nėje yra priešinga jo partijai, i biedai's”, maisto rinkimo burįaiiš, kiaušiais ir'Bdigiani ’’ k’ra^tu
:’o stą^s, yrą įtaisyta netoli BorUr. Ą. Juozaitis
bininkas), K. Poliakov (korAr tai reikia d^leį to pykti iy rekvižicijornis' ir't.t. (žiūr.° l'fe- niais komuiiis’tai& rwaiiarchish(is deąux.
t
f;
.
•"<»
<(Adre^Us*y
IHSNTISTA'Š^ v
rektorius), ir areštuotieji rašyt in'siridacijas apie priešinį nin "apie iikio tak'sas**/, ' Bet —7 visas autoi{itfc‘tąš|,1,'y^4ai‘
Valandos: mto 9 iki 9 vai. vakapel priėjf^mo perdavimo jč-,
!re. Seredom 9 v. ryta iki 12. Vagegužės mėnesyje: V. Saf-'g03 nuomonės žmonės, piešiantį štai tokids i?toki® aęlinkybfcs jos bolševizmo įtdkfnė tik tūo gos kol kas sunku
hoį’s tik
vkarais G-r-9. Nedėl. pagal sutarimo.
(Miestas ir Valst.)
rdnov
(darbininkas), M. juos Lenkijos ponų tarnais?
verčia mus taiį dalyti.'' ' '
ir buvo galima 'i^Žfckinti; k£d ra pasakyti. Tai priklauso- nuo
3261 Bo. Halsted Su* Chicago, Ui,
uV
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Iš KAUNO.
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Iš Vilniaus
i.

MELAGĖNŲ APYLINKĖ.

.1 i/U

V

Bedarbiai iš Amerikos'. Rug
piučio 16 d. iš Bostono ir Worcerter, Mass. atvyko į Kauną
140 lietuvių šeimynų. Gi rug
piučio 28 d. ten pat atvyko dar
apie 100 šeimynų, dauguma li
kusieji Amerikoj be darbo. Vi
sus prie laivo Roterdame pasi
tiko Lietuvos
Emigrancijos
Biuro atstovas, ir lydi juos ligi
Kauno. Atvažiavusiųjų daugu
ma žada imtis žemes ūkio; kai
kurie
imsis žuvininkavimo,
daržininkavimo ir namų staty
(L-va).
mo dariio.

Soduos vaisių šįmet užderėjo
dikčiai. Obuolių ir kriaušių užaugo apšČiai ,iik vyšnių ir slyyų nedaug. Gyvuliai labai at
pigo. Tik pusė kainos mokama
d<ąbar, kiek buvo mokama keli
mėnesiai atgal. Pav. gerą kar
vę dabar galima nupirkti už 500
rublių, o pirmiau nė už tūkstan
tį rublių negalima buvo geros
karvės įpirkti. Rugių kailiui
moka 50 rublių, kviečių — 100
rub. žemė teČiaus brangi. Že
mė brangi todol, kad pinigų vi-

si daug ^u^i. Ląukai bagiama
W«E»KA
apdirbti; vasarojus jau suvalyMrs. A. Miclimewicz
tas.
3101 S*. Halsted Št'., Įtampas 61os gat.
'Ofiso Tel.: Boulevard 9708. /
Naktimi?: Yards 8054.
Baigusi Aku
šerijos kolegi
Jų; ilgai prak
tikarusi Pennn
•1 /
■11 vaniJgs hos
pitallia. Pasėkmingai pa
tarnauja prie
ghzjdymo. Duc
da rodą viso
kiose
ligose
< )i
■i
moterims ir
marginome.

Kursą? Marliy (Auk
sinu) Šiandien

Miestely yra žydų.
Lenkų
kaimiečių visai nėra, tik keli
Iš Vilniaus žydų gyvenimo.
prigulintis permainai ,
dvarininkai. Apšvietimo žviljfc1,000 Markių $10.30
Kadangi Vilniaus Žydų bend niu Melagėliuose yra nebjogiau5,000 Markių $49.50
ruomenės įstaigų padėtis vis sia. Šiemet jau buvo šešios lie
10,000 Markių $98.00
blogėja ir klausimas apie magis tuvių mokyklos kaimuose ir
septinta
mišvoji
miestely.
Pir

trato subsidijų tęsia# begalo, tai
Ant didesnių sumų duodame speVilniaus žydų bendruomenės Ta miau buvo paskirta mokytojas
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra
lietuvis;
paskui
su
lenkų
pagal

pristatomi Lietuvon į trumpiausi
rybos narys p. Krukas kreipėsi
Severos GydiiOlhv užlaiko
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba
bendruomenės vardu į miesto ba dabartinė mokytoja išvarė jį
šeimynos sveikata.
laišku i
<>7b">7
JIorvjKrfiiiiuH
prezidentų, p. Bankovskį, nuro ir pati ėmė mokytojauti. Mo
Amerikos konsulas Kaune. —
dęs jam, kad žydų įstaigų pa kino ji lietuviškai ir lenkiškai.
Nervoutos,
Pavasarį
lenkai
paskyrė
jai
pa

Atvykęs į Kauną ir apsistojęs
dėtis yra katastrofinga. Kepė
Sunaikintos
jai, kurie iki šiol dar skolinda dėjėją, kuri lietuviškai nemo Metropoly Amerikos konsulais
Jlotęrės
vo duonos nešlaičiams ir sene kėjo. Tada iki 12 vai. mokino C. S.Edwards pareiškė, kad ligi
kentančios nuo skausmo nugarai,
160 N. Wells Street,
liams, jau atsisako tatai daryti, pirmutinė mokytoja lietuviš Konsulatas busiąs formaliai
štrenos*,
tampyrrio'juusrną'ir
Sun

kai,
o
po
12
vai.
antra
lenkiŠsuruoštas — interesantai nob-u
nes dar neužmokėta jiems u$
kumą papilvei, galvčs skausmo bei
CHICAGO, 1LL.
duona iki šiol. P. Krukas todėl
mokyklose lenkų šią priimami. Buto suradimui ii
netvarką gamtiškos priedermę!,
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
kalbos nebuvo, nes vaikai visai įtaisymui pereisią apie mėnuo
reikalavo, kad bendruomenei tuo
vai. vakaro. Nedėliomis iki
nemokėjo ir nenorėjo lenkiškai laiko. Tuo tarpu Amerikos vi
Imai vąl, po piet.
tarpu išduotų ar kaip paskolą,
mokintis. Labiausiai kentėjo zų reikalais konsulas pataria
ar kaip avansą, 300,000 auksinų,
nuo lenkų Paliesiaus mokyto kreiptis į Amerikos konsulą Ry
Boulevard 491
kuo galima bus nors dalinai pa
jas Pakalka. Jis mokino Palie- goj kaip iki šiol buvo.
dengti skolas ir turėti galimybės
ASHLAND JEWELRY
1 siaus dvare. Kai atėjo lenkai, iš
vesti toliau įstaigas. Miesto ;
MUSIC STpRE
i ten jį išvarė, tada jis persikėlė
VILKAVIŠKIS.
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
Prezidentas prižadėjo pastatyti
L Deimantai,
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
Paliesiaus kaiman. Kaimietis
klausimą artimiausiame magis
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir t>eVilkaviškio apskrities Tary
kurio namuose buvo mokykla,
Laikrodžiai,
r6gulariškurnu, kuremis moterys
trato posėdy jf apie nutarimą jis .
kenčia.
Gaukite
pas
sava
Aptieneturėjo vaikų, tai Aenorėjo il ba, rugpiučio 6 d. posėdy, iš
Auksybė, Cotuoj praneš bendruomenei.
kotiads Žianddrt.
'• ’ ' '
>
lumbijos
Grafogiau savo namuose laikyti mo klausiusi pranešimus iš vietų,
•Prekė $1.26.
nolas
ir
lietuviš

Tuo pačiu klausimu D-ras Vi--j kyklos ir mokytojas persikėlė dauguma balsų nutarė, kad vie
ki naujausi retos valsčių savivaldybės stro
godskis kreipėsi į Vidaus Depai- MeČionių kaiman, kur mokytov
tamento Direktorių p. Pivockį. javo iki pavasario. Mečionysc piai dabotų, kad visi įstatymai,
4537 S. Ashland
Po ilgesniu pasikalbėjimu Pivoc-: jis surengė vaikų žaidimus Ve- privalomieji įsakymai apie dir
III.
kis pareiškė, jog valdžios biudžė- (lykosc ir ten lenkai norėjo jį vonuojančias žeines butų vyki
tan pastariesiems 6 mėnesiams - areštuoti. Bet kadangi jo nesu- nami, —i kaltininkai dirvonuo
jeina 1,200,000 'auksinų suma rado, tai kaimiečiai juos per- jančiais 1921 m. žemes butų
žydų labdarybės įstaigom, kurią' prašė. Kitoms lietuvių mokyk- atatinkamai nubausti; visos dir
vonuojančios žemes butų išnožydų bendruomenė turi gauti iš lonis tenka nemaža kovoti,
(“Lietuva”).
muotos ne mažiau 6 metams,
valdžios po 200,000 auksinų mė
ne vėliau spalių 6 d. šių 1921
nesiui. Bendruomenė turi at
siųsti savo atstovą į Vidaus De ISTORIJOS ETNOGRAFIJOS metų.
DRAUGIJA LIETUVOJE.
partamentą ,kur pinigai bus iš
VILKAVIŠKIS.
mokami.
Viename paskutinių numerių
(ž. R. M-jos Spau. Skyr.)
Siaučiančio ji šioje apylinkėj
“Idiše štirne’1 paskelbta atsišau
— Nepaprastai gabi esanti kimas, pasirašytas Baal-Mąchšo- de^interijos epidemija nunešė
Vilniaus universiteto jaunuo vesu ir Izidoro Lazario į visus į kapus kelioliką aukų. Apskri
Kalbės Biblijos studentas S. Ęeneckas
menė. šių metų sezonu užsiima žydų istorijos, senovės žydų me ties Taryba asignavo kovai su
tūkstančių
auksiepidemija
20
tik politikos klausimais, bet ne na liekanų mylėtojus.
nų. Ir nutarė apgyvendinti k.
mokslo.
Atsišaukime pranešama, jog Bartininkų ir m. Vištyčio po 1
Aną kaitą D. Pohulenkos gat Kaune įsteigiama lietuvių-žydų
vėj prie cerkvės kelių dešimtų istorijos-etnografijos Draugiją, gydytoją.
ant 30-tos ir Union gatvės
žmonių minioj kalbėjo vienas pirmininkaujant D-rui M. SoloPėtnyčios vak. Pradžia 7:30 vai. Rugsėjo 16 d.
TAURAGĖ.
universiteto klausytojas pil. Boveičikui.
rauski buvęs karo cenzoris, ku
Mokytojų bendrovė. Tauragės
Visą žydų visuomenę prašoma
rio raudonas paišelis braukyda
svarbių apskrities mokytojai įkūrė kovo lietuvių laikraščių straips palaikyti yiršininėtą
peratyvo bendrovę “Knyga”.
nius, Dabar šis “prietelis” pasi- kultūrinę įstaigą.’
\
,J’' ' Bengiamas per
Bendrovės tikslas aprūpinti vi(Ž. R. M-jos Spaud. Skyr.)
rodo naujam vaidmeny be paiLiet. RubsiuviŲ Skyriį 269
sasi mokyklas ‘mokslo pabūklais
šelio.
\ . . r ’>
.
A. C. W. of A.
ŽYDŲ LITERATŲ IR LAIK ir kitomis ūkio reikmenimis.
— Rugpiučio 4 d. Poltavos
RAŠTININKŲ SĄJUNGA
g-vė sudegė Vidurinės Lietuvos
KAUNE.
Departamento sandėlis.
Wicker Park Salėje
— “Slowo VVilenskiė patvirti
’ 2040 W. North Avė.
Prieš kurį Jaiką Kaune įvyko
Durys
atdaros
nuo 6:30. Programas prasidės 7:30
na ,kad “karininkai bėgą iš Vi pirjųiųipkaujant žinomą žydų li IŠ LAIŠKŲ Iš LŲE^ŲYOS.
. <
Įžanga 5pc ypatai
durinės Lietuvos kariuomenės. teratūros kritikui D-rui Ęlj.aše§is vakaras yra rengiamas Amajgameitų Skyriaus, dėl pasilinksminimo
— Vilniuje valdininkai' verčia
ir artymesnio susipažinimo su visais nariais priklausančiais prie minėto
V.
K.
R.
Chicagoj,
J.
B.
iš
vui (Bal Machšoyęs) žytĮų litera
Koncerte dalyvaus: Laisvės Kanklių L. Ki Vy/ų Choras ir Pirmyn
mi daryti “tarnybos priesaiką” tų, publicistų ir žurnalistų posė Balčiūnų
kaimo,
Vilkaviš skyriaus.
Chorai, kurie palinksmins gražioms dairioms. Priė to bus ir Įeiti dalykai'. Po
ir “tarnybos pasižadėjimų”.
programo bus Rožiniai šokiai. Nepamirškite atsilankyti, nes Wickev Park
dis tikslu įkdr^i Kaune žydų ra kio apskr. 28 d. rugpiučio rašo: slidžioje
salėje bus galima daug’žmonių shtalpfhti. Kviečia KOMITETAS.
—Vilniuje valdžios užtvirtin šytojų ir žurnalislų s-gą.'Nutar Naujienos pas mus tokios: Rug
ta “Gudų Mokyklos DraugijJ,”
ta įkurt sąjungą, kuri rūpintųs piučio 4 d. rasta, užmuštus mus
turinti teisės kurti visam kraš kultūriniais bei lųediįiaginiajs kaimo Valaitį ir jo žmoną Kat
te savo skyrius. Tos Draugijos
savo narių reikalais. Taip pat rę. Kas juos užmušė tikrai ne
Gera sveikata, reiškia ilgą
Lietuvis Akių Specialistas
tikslas — platint apšvietą gudų
nutarta išleisti rinkinį “Lietu žinoma. Kaimynai kalba, kad
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
tautinėj dvasioj. Ji turi teisės:
kia' vidurių neVeikiiną fr silpną
va”, skiriamą žydų gyvenimui tai darbas jo žento Levicko, ale
fcveikatį.
Prastai' ^ pataisyti
1) kurti, paveldėti ir nuomoti
tikrų įrodymų nėra. Užmuštųjų
Lietuvoje.
“platės ir “bridges”, i reiškia
liaudies mokyklas, 2) kurti liau
kūnai išgulėjo tris dienas ii’
prastą mąisto virinimą ir bor(ž. R. M-jos Spaud. Skyr.)
degimą
pilvb. GVaraintuojame, i
dies namus, 3) leisti ir platinti
nieks nežinojo, kad jie yra nu
kad galėki kramtrt kiciiausį
mokyklų knygas ir laikraščius,
žudyti. Kol kas žmogžudžių
maistą hu mukų uždėtom^
TELŠIAI.
“
platės”.
4 )duoti mokiniams stipendijas
da»r nesurandama.
(Valaitis
rnpimą,
Palengvins^ akių įtęmpimą,
’
ČYĖCIALI8TAI
ir teiktii mokiniams piniginę ir
kuris esti,' priežastimi" galvos
Telšių miesto Valdybos ru turėjo 6 margus žemės, kurią jis
skaudėjimo, svaigulio, aidų ap
mokslinę pagelbą.
pesniu įvedami Telšių miesto jau senai buvo pavedęs 'savo
temimo, nervuotumd, skaudamą
žentui.
Pavesdamas
žentui
gy

akių karštį, atitaiso kreivas
Tos draugijos kūrėjų vardu Įdek vieno mėnesio pirmą ant
akis, nuima kataraktą, atitaiso
A. Luckevičius ir M. Kochanovič- radienį prekymečiąi. Įjg šiol venimą jis užsirašė sau ir savo
trumparegystę 1 ir tollregystę.
žmonai
oi
’
dinarija
ir
gyveno
iki
Prirenka teisingai akinius. Vi
tus išleido į gudus atsišaukima- Telšiuose prekymečiai buvo vi-

RUSSIAN-AMERICAN
RUREAU,

R^DILHEKMAI^B
M RUSUOS r
PersikiU nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 8813 So. Halsted $t.
(perai lietuyiamg žinomas per 22
matu kaipo tJatyi^s gydytojas; Chi
rurgas ir skuteris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
vyru, moterų ir valką, pagal nauJaUrias metodas X-Ray ir kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas If Labatatorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
YALANDOSi Nuo 10—12 platų,
ir bud 6 iki 8 vai. vakarais.
(‘ Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephonaii
Naktimis: Drszel
, 959'- Drovet 4186
GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St.

DR. A. R. BLUMENTHAL

R. SRDSHO
AKUSERKA

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Ąyę.

Turiu patyrimą
moterą Bgosa; rū
pestingai
riu ligonę Ir kūdi
ki laika ligos.
19929 S. State SI.
Chicago, H).

Kampas 47th St.

Severa’s
Regulator

t 4 i i

t

t

- ------------------- — -»

Į - -------------------------- c-------
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People Teatro Name,

Praktikaoja 30 metai
Ofisas i
1149 8. Morgąn St„ kerti 12 Si.
f'
(Obicago, Illinois.
ŠPEOIALISTASi
Moteriška ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS)
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
vakare. Nekėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Tardė 687

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rėš. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

DR. CHARLES SEGAL

Telephone Yards 6332

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland AteM 2 labos
Chicago, Illįnoig.

1 / !’ *

f1

t ■ *

Tel.

6487
I

rf l

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lletavys Gydytojas ir Chirurgas

PRAKALBOS SU
PAVEIKSLAIS
SVIETS JAD PASIBAIGĖ
MILIJONAI ŽMONŲ NEBEMIRS

LIBERTY SVETAINĖJ,

KONCERTAS IR RALIUS

«■

«

'B

•

'

v

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan SU
Chicago, III.
VALANDOS:'Nuo 8 iki 11 ryte ir nnu 5 iki 8 vakare. * J
.

1 - n"*", t

1

" ";

~1.

"i

;

r1 ■—

«

Telephone Van Buren 294
lies. 1189 Independence* Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS ir CRIRURGAČ
Specialistas Moteriiką, Vyrilki,
r Vaiką ir visi chroniiki ligi
Ofisas: 3354 So, Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandas:'
fyto; 2—»3 po piet
7—r8 vak. .Nedllięmis 10—12 dieną

... ..^4-

ASHLAND DENTISTS.

r

f, r-

Ifėhes kūnas Bus perkeltas is Sv. Kazimieito kupihitj j T»iutihes ^apinfes.
Pęrkelimas bus • netnyčįoi, rugsėjo 16,
1921', 12 vai. dreną. Malonėkit visi
dalyvaujanti’su4rinkti'’po’ huįh. 330/
S. Auburn Avę,
7 '
K. Grigelis.

4 DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath ’ )
Gydau be vaistų, be operacijų v
8:00 ryte iki 12 vai. 2:00- iki 5<00,
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

11 ! - -

1 vi

m

vimas .daroma su elektra, pivro- ;
dančią' mažiausias klaidas. Spe-

Dantis ištraukiame Jbe ąkąusmo
Atdara va^arąis ir nedėlioms.

Tel.: Blvd. 9660

čialė atyda atkreipiama į mo- ,
kyklos vaikus.Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniąis nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

1553 W. 4W St„ kampas So. Ashlancf

J

T«l. Austin 787

DR. MARYA
1X)WIATT-SASS.
Kątik sugrjte
Califonrijoi ir
▼#1 tęs savo praktikaviipą po No.
5208 W. Harriioa St. '

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
1821 SI'Halsted St„ '
JLampas
4r BalfteK^t.

C

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARĄLIŲS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9-^12 rito

8803 So. Morgan S|reei,
Chicago; ni?
‘

JJoulevard 8448

B

į4«tuyįs gydytojas, Chirurgas
Ąkųššras
• r-'
3 6203 So. Halsted St., CĮicago.
H VMtodoS; 10-12 v. y., lt-8, 6-8
H “ vi v. Nedaliomis 10-12 ryto.

DR. C. K. KLIAUGA

y.j....y .1...-».»■ m, —
l|||IKfllll9IMMIIl

Valandos i 9—12 kybo if 1—f vak
• •P^ona panai .g67 v

suose atsitikimuose egzamina

prisidėti prie draugijos, pabrež- saį pamiršti.'Prekymečiais uya- paskutinių laikų draudė s'u žen
darni, kad tik moksle gudų tau luaną pakellį bent kiek preky tu tik kitam gale stubos turėjo

r

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, Vai■ ką ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas jr paslapt^n' gas vyrų ligas. A
I 3259 So. Halsted St.; - Chicago.

Dr. Vaitush, O.D.

•

sau kambarį. Tiii ir Žmogžudys
(L-va).
bą.
tos ateitis. (“Krynica”).
tė turėjo jvykti žento namuose^
Uždarius vienintelį gudų kal
ba laikraštį “Našą Ijumka”, iš
ALSĖDŽIAI.
skiriant gudų katalikų įaikraAtį
T7
“Krynica”, valdžia neduoda nie-l
šįniet A. Berenis Gudeikių
kam leidimo leist kitą laikraštį. kąifnę prie Drujos upes įtaiso
Jau buvę pądųątą 'keletas pra vilnų verpyklą. Jau pastatytoj
šymų — visiems atsakyta. Da mašinos .vilnų šukavimui ir tai
bar padavė dar prašymą įžymus symui į knatus. Eulyg savinin
gudų rašytojas Ilareckis, leisti, ko pranešimu, jau ir verpimui
jam redaguojant, laikraštį “Be- esą mašinos nupultos jr greit
laruskija Viedamascį’. Visi g u- j l>p^i^ įtaisytos. Jtaįsyjpas atsi
■rv
— j,
jai labai laukią rezultatų.
r- ’ apie
• —
:
ęjyę
250>000
auk s. ~Ęąjčga
f
(“L-va”) g^mpąnią
upės; lam
į syta esanti tpi^įųa.
šiuo pranešu gavo' gimlhėths, drau
VAINUTĄ.
gams ir pažįstamiems, kad mano mo-

«!■ 1 JUS

; ...ri,

tfoteriiką, Vyrilką ir
Valką L1Ą.'
f OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
.5 vai. po plot ir nuo T iki 8:80 vaL
vakaro.
Nerišliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vii. po piaL
Telefonas Dresel 2880

Valandos i £—12 kasdieną Ir 6—9
vakare ilskiriant nedlldienias.

I Tblephona Y arda 1532

Rugsėjo-Sep t.,18 d., ’21

----------- ------------------------ :—

Rugpiučio 4 dienų Vainute
nudegė lentpjūvės trobesiai, bet
RĮ|^iųčįo 7 d. įbū^o l^hfti dipati dirbtuvė išliko. Spėjama, delis vejas; nulaužė labai
Jusiant įsidegę iš dibtuvės ka-| medžių ir .vietomis suodino fe“nolefono linijas. 1
,

Specialistas džiovos

W

K? žmonės rašo,

r

DR.G. M. GLASER

Ned. 10 iki 12 pietų.

f'

-j

VnpmvBBnBnn

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

telefonas:’ Boulevard 704?

8 DR.fi. Z. VEZELIS
<7 f «'■ I

.y- <

■' T f

'f'

Lietuvis Dentistas

B

,

j

>-> • t-f

4712 Soath Ashland Ave^
arti 07rtoa gatvės

į

.» ■,■ ■♦ ■v1, (

DANTISTAS..........

u— >. j i *
—■—.— -------------- :------------------Telefonus Pulln.-an 8M

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentistaa*
10801 So. MidįigiGa AvH KoeeląiuL
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po plotą iki 9 vakaro.

raiinmiiHViliiiii

Klauskit Dr. Vaitush'

DRABUŽIAI.

ii .»41‘

Vyrams, vaikinams ir vaikams

1140

I

Speoialvmąd: Moterį Hgoe ir Chirargtyi
#ĮLWAUW1 avę.
I
P

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
♦11;
< >• n
Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki
8 Dakare.
Reiideaclįa: tylit W. 63rd Si.

CHJCĄęO
V*

streikas užbaigtas’

Susivesk elektros drątus i savo namą dabar. Kaina stebėtinai
Beina. I*ąghbu^ išniokesčio pl*|r|asį suteikiamas, jei norite. Mielai
upjt'ain^vįnįą 8.utpijuame.1

THE RRIPGĘPORT ELECTRIC CO.. I p c.
16j9iW. dth St. Tęį, Jl<»u|evard 1892 Chicago, UI.
M’; ■ t ■ ■■■ <;•' >

M

•

w

j

f

’DR. M. ’ STĄJ’irLIONIS
Gydau bė gyduolių ir be operacijų
1347 ijEhnerald Avė.
9 iki 1 ‘ryto ir 9 iki 10 vakarei
1*1
r ei.: Boulevard 9397
2 iki 8 vak.i
731 W. 18-ta gat.
Tel.: Canal 279
r*

a m

i r*

t

■

A

Mes Ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai ųžkviečiarpe savo senus drau
gus ir lėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkaiųuptų, tinkančiai
kiekvieno kišehiui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ii
augščiau:
^*9
Kelines nuo $2.50 ir augščiąu.
Vaikaąis drabužiai, trunkai ir Vi
lylos. -' ’ ' ' 'f
’
> (Sausi sąvo pinigų vertę, arba gai
si pinigus, u^l. ,
' , *
Atdara kas vakaras
ncd. iki 6 yąl.

įki 9

1416 S. ĖhlsU’d St.
Phbne: Canal 947

va

Kelvergas, feugs. 15, 1921
I, I

...

Ų—S

IS KAUNO.

Iš Vilniaus
V

*•

MELAGftNŲ APYLINK6.

.X »/ r a

- Bedarbiai iš Amerikos*. Bugpiučio 16 d. iš Bostono ir Worcerter, Mass. atvyko į Kauną
140 lietuvių šeimynų. Gi rug
pjūčio 28 d. ten pat atvyko dar
apie 100 šeimynų, dauguma li
kusieji Amerikoj be darbo. Vi
sus prie laivo Roterdame pasi
tiko Lietuvos Emigrancijofl
Biuro atstovas, ir lydi juos ligi
Kauno. Atvažiavusiųjų daugu
ma žada imtis žemes ūkio; kai
kurie
imsis žuvininskavimo,
daržininkavimo ir namų staty
mo darbo.
(L-va).

Miestely yra žydų.
Lenki, i
kaimiečių visai nėra, tik keli
Iš Vilniaus žydų gyvenimo.
dvarininkai. Apšvietimo žvilgs
Kadangi Vilniaus žydų bend niu Melagėnuose yra neblogiau
ruomenės įstaigų padėtis vis sia. šiemet jau buvo šešios lie
blogėja ir klausimas apie magis tuvių mokyklos kaimuose ir
trato subsidiją tęsiasi begalo, tai septinta mišix>ji miestely. Pir
Vilniaus žydų bendruomenės Ta miau buvo paskirta mokytojas
rybos narys p. Krukas kreipėsi lietuvis; paskui su lenkų pagal
bendruomenės vardu į miesto ba dabartinė mokytoja išvarė jį
prezidentą, p. Bankovskį, nuro ir pati ėmė mokytojauti. Mo
Amerikos konsulas Kaune. dęs jam, kad žydų įstaigų pa kino ji lietuviškai ir lenkiškai.
dėtis yra katastrofinga. Kepė Pavasarį lenkai paskyrė jai pa Atvykęs j Kauną ir apsistoję
jai, kurie iki šiol dar skolinda dėjėją, kuri lietuviškai nemo Metro|x>ly Amerikos konsulai
vo duonos nešlaičiams ir sene kėjo. Tada iki 12 vai. mokino C. S.Edvvards pareiškė, kad lip
liams, jau atsisako tatai daryti, pirmutinė mokytoja lietuviš- Konsulatas busiąs formalia
nes dar neužmokėta jiems už;Ikai, o po 12 vai. antra lenkiš- suruoštas «— interesantai nobu
Rlrukas"todėl kai- L'e'»vių mokyklose lenkų šią priimami. Buto suradimui i
duoną iki šiol. I..-------menuo
reikalavo, kad bendruomenei tuo kalbos nebuvo, nes vaikai visai
nemokėjo ir nenorėjo lenkiškai laiko. Tuo tarpu Amerikos vi
tarpu išduotų ar kaip paskolą,
ar kaip avansą, 300,000 auksinų, mokintis. Labiausiai kentėjo zų reikalais konsulas patark
nuo lenkų Paliesiaus mokyto- kreiptis j Amerikos konsulą Ry
kuo galima bus nors dalinai pa-,
4.turėti galimybes JJ as l^kalka. Jrs mokino Paliegoj kai]) iki šiol buvo.
.
dengti skolas ir V
(siaus dvare. Kai atėjo lenkai, iš
vesti toliau įstaigas. Miesto
! ten jį išvarė, tada jis persikėlė
VILKAVIŠKIS.
Prezidentas prižadėjo pastatyti
1 Paliesiaus kaiman. Kaimietis
klausimą artimiausiame magis
Vilkaviškio apskrities Tary
' kario namuose buvo mokykla,
trato posėdy fp apie nutarimą jis neturėjo vaikų, tai Aenorejo il ba, rugpiučio 6 d. posėdy, ištuoj praneš bendruomenei.
giau savo namuose laikyti mo- da u siusi pranešimus iš vietų,
Tuo pačiu klausimu D-ras Vi-]' kyklos ir mokytojas įyersikėlė dauguma balsų nutarė, kad vie:os valsčių savivaldybes stro
godskis
g W4»Jr*.W kreipėsi f į Vidaus
------- —Depai- Mečionių
-------- 1 kaiman,
---- --- ’ kur mokyto-- t
tamento Direktorių p. Pivockį. javo iki pavasario. MeČionyse piai dabotų, kad visi įstatymai,
Po ilgesniu pasikalbėjimu Pivoc- jis surengė vaikų žaidimus Ve- pavalomieji įsakymai apie dir
kis pareiškė, jog valdžios biudžė- lykose ir ten lenkai norėjo jį vonuojančias žehies butų vyki
tan pastariesiems 6 mėnesiams • areštuoti. Bet kadangi jo nesu- nami, —' kaltininkai dirvonuo
įeina 1,200,000 auksinų suma'rado, tai kaimiečiai juos per- jančiais 1921 m. žemes butų
žydų labdarybės įstaigom, kurią1 prašė. Kitoms lietuvių mokyk- atatinkamai nubausti; visos dir
vonuojančios žemės butų išnožydų bendruomenė turi gauti iš loms tenka nemaža kovoti,
(.“Lietuva
”).
muotos ne mažiau 6 metams,
valdžios po 200,000 auksinų mė* ‘
ne vėliau spalių 6 d. šių 1921
nėšiui. Bendruomenė turi at
siųsti savo atstovą į Vidaus De ISTORIJOS ETNOGRAFIJOS metų.
DRAUGIJA LIETUVOJE.
partamentą ,kur pinigai bus iš
VILKAVIŠKIS.
mokami.
Viename paskutinių numerių
(ž. R. M-jos Spau. Skyr.)
Siauoiančioji šioje apylinkėj
Idiše štime’’ paskelbta atsišau
— Nepaprastai gabi esanti kimas, pasirašytas Baal-Mąchšo- dezinterijos epidemija nunešė
Vilniaus universiteto jaunuo- vešu ir Izidoro Lazario į visus į kapus kelioliką aukų. Apskri
menė. šių metų sezonu užsiima žydų istorijos, senovės žydų me ties Taryba asignavo kovai su
epidemija 20 tuksiančių auksi
tik politikos klausimais, bet ne na liekanų mylėtojus.
nų. Ir nutarė apgyvendinti k.
mokslo.
Atsišaukime pranešama, jog
Aną kaitą D. Pohulenkos gat Kaune įsteigiama lietuvių-žydų Bartininkų ir m. Vištyčio po 1
v
vėj prie cerkvės kelių desimtų istorijos-etnografijos Draugiją, gydytoją.
žmonių minioj kalbėjo vienas pirmininkaujant D-rui M. SoloTAURAGĖ.
universiteto klausytojas pil. Boveičikui.
rauski buvęs karo cenzoris, ku
Mokytojų bendrovė. Tauragės
Visą žydų visuomenę prašoma
rio raudonas paišelis braukyda
svarbią apskrities mokytojai įkūrė kovo lietuvių laikraščių straips-' palaikyti viršminėtų
peratyvo bendrovę “Knyga”.
nius. Dabai’ šis “prietelis” pasi kultūrinę įstaigą.'
Bendrovės tikslas aprūpinti vi
(Ž. E. M-jos Spaud. Skyr.)
rodo naujam vaidmeny be pai
’ Į
, V’.. A '.
i
sas mokyklas ‘mokslo pabūklais
šelio.
ŽYDŲ LITERATŲ IR LAIK ir kitomis ūkio reikmenimis.
— Rugpiučio 4 d. Poltavos
RAŠTININKŲ SĄJUNGA
g-vė sudegė Vidurinės Lietuvos
KAUNEDepartamento sandėlis.

Soduos vaisių šįmet užderėjo si daug turi. Laukai bagiama
dikčiai. Obuolių ir kriaušių už apdirbti; vasarojus jau suvaly
augo apšČiai ,lik vyšnių ir sly tas.
vų nedaug. Gyvuliai labai at
pigo. Tik puse kainos mokąma
dabar, kiek buvo mokama keli
mėnesiai atgal. Pav. gerą kardabar galima nupirkti už 500
rublių, o pirmiau nė už tūkstan
prigulintis permainai ,
tį rublių negalima buvo geros
1,000 Markių $10.30
karvės įpirkti Rugių karčiui
5,000 Markių $49.50
moka 50 rublių, kviečių — 100
lQ,000>arkių $98.00
rub. žemė teČiaus brangi, že
mė brangi todėl, kad pinigų vi- Ant didesnių sumų duodame spe*

Kursas Markiy (Auk
sinu) Šiandien

Sevoros Gyrfuolhs užlaiko
šeimynos svoikata.
<yt Tuo’) • • orio h u m uju

Nervoutos,
Sunaikintos
tfoterės

Mrs. A. Micliiiiewięz

Severa’s
Regulator
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingi! nusilpnėjimu, netvarkų ir neregulariškumų, kuremis moterys
kenčia. Gaukite pas sava Aptiekotiads Sianddrt.
’-j \
PVekS $1.26.

h; ii/ui 1HU.
tikavt)-*! l’em.
gilvanijoA lioD
sėkmingai pa
tarnauja pri«
gimdymo. Duc
da rodą viso
Iriose
ligom
tZ
’|
motorini* ir
M! njr.li h ■ i.
merginoms.

ciališkai žemas kalnas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon i trumpiausi
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba
laišku i

160 N. Wells Street,
CHICAGO, ILL.

Persikili nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 8813 $o. Halsted St.
ęeral lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas; Chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias Ir chroniška* ligas,
vyra, moterų ir va3kų, pagal nau
jausias metodą* X-Ray Ir Kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas 1/ Labatatorijat 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS! Nuo 10—12 pietą,
ir due 0 Iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonaii
Naktimi*: Drscrel
. 958"• Drovor 4186
GYVENIMAS: 3818 S. Halsted St.

A.SHUSHO
AKUSEUKA

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Ąyę.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
vai. vakaro. Nedaliomis iki
Imai yal. po plet.

Turiu patyrimą
motom ligose; rū
pestingai • prithj’
rlu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State S*.
pi.

Kampas 47th St.

tone Boulevard 491

iiiiniiiiiiiiimu

ASHLAND JEWELRY
lyiusic STQRE
— *_ A

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Deimantai,

Laikrodžiai,

I,I"'»,.T i*1^

DR. M. T. STRIKOL’IS

ofiso

People Teatro Name,
16X6 W. 47th St., Tel. Boa!, lęū
VALANDAS:'
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto
Rėk 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

DR. CHARLES SEGAL'
praktikuoja IK metai'
1
Ofisas

4729 So. Ashland Ave^ 2 labos
Chicago, lll|nois.

Telephone Yards 5382 I

Specialistas džiovos

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 ihi 11 ryto J

Kalbės Biblijos studentas S. Ęeneckas
kmu ■ ■ ■ ■ ■ n raniun
,

ant 30-tos, ir Union gatvės
Pėtnyčįos
vak.
Pradžia
7:30
vai. . Rugsėjo
16
d»
•r
•
<
..t
’ • '■-.r r
r
•

KONCERTAS IR BALIUS

■■

- T, i

■

—r

■■ ■■■,,.

.

.................... ■■■
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Telephone Van Buren 294
lies. 1189 Independente'Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS k CNIRURGAf
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką k visą chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos f'10-^ii fyto; 2—»3 po plot
7—r8 vak. NedėUųmifl 10—12 dieną

RENGIAMAS PER

Liet. RubsiuviŲ Skyriy 269

Rugsėjo-Sept, 18 d., ’2I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- J
pančias, senas .ir paslaptį- .
’ gas vyrų ligas.
3259 So. Hąlsted S't.; Chicago. j

Wicker Park Salėje
‘ 2040 W. North Avė.
Durys atdaros riūo 6:30. Programas prasidės 7:30
. : {žąnga 5Pc ypatai
Šis vakaras yra rengiamas Amajgameitų Skyriaus, dėl pasilinksminimo

Dantis ištraukiame Jbe tjkąusmo
Atdara vakarais ir nedSlJopas.
TeL; Blvd. 9660

Canal 257
Naktinis TeL Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po

V 1821 s. Halsted su '
ųtampaa ^8
Jlalfttaęi, ftt.

v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS

2418 W. 45th St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

Lietuvis Akių Specialistas

Gydytojas ir
VALANDOS:
*)

S

į PR. Y A. ŠIMKUS
rupimą,
Palengvins^ akių
kuris esti,’ priežas
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumd, skaudamą
akių karštj, atitaiso kreivus
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę 1 ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas .daroma su elektra, paro
dančią'mažiausias klaida* SpeCialė atyda atkreipiama i mo- ,
kyklos vaikus.*

JUetuyįB gydytojas, Chirurgas
Ąkųšlras
* r *
8203 So. Halsted St., Cįricago.
H VklandoS: 10-12 v. y., l<-8, 6-8
I” vt i. Nedaliomis 10-12 ryto*

1

l

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTASSO. HoMj; &

,IR.

Valandos: b—12 k*yto ir 1—9 vak.
,, • r^houe ęana! 457 , . r >

Telefonas:' Boulevard 704£
: ■ v.--------------- r—>
Telefonas Pullman 8M

<:

DR. C. L VE2ELIS
f

y- »

’ l čl i

'r

Lietuvis Dentistas
4712 8b«th Ashland Ave^

arti ^7-toa <atvls
H«mmiiva«n^iaa

z

DR. P. P. ZALLYS r

Lietuvy* Dentistas'
10801 So. Mlchigaa Av^ jRoeelamL
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

S.— V ..

,

.i-.

•

;

DRABUŽIAI.

1900 S,. Halsted St
4—-*•

i 1 11

voL n

B

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniąis nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

$pecialumed: Moterą ligos ir Chirurgėj i
WS® AVĖ.
1
•

Q

Chinirgas '
U ryto

8801 So. Morgan S|reei,
Chicago; hl.H '

. Boulevard 8448

DR. YUSKA

:_p

Kątik sugrįžo ii Californijos Ir
v#l tęs sayo praktikavimą po No.
5208 W. Harrisoa St.

Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00-iki- 5;0Q

Klauskit Dr. Vaitush

1—

DR. MARYA
DOWIATT-SA3S.

DR. P. ŠIMAITIS

1553 W. 4

1145

Tel. Austin 787

i ■■■■■■■ M ■■■■iiūuni]

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitush, 0.1)
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia' vidurių neVėikiiną i¥ silpiią
ftveikatfc.
Prastai1 < pataisyki
“platėdv ir “brjdges”, r reiškia
prastą mąisto virinimą ir toer- i
degipią pilvd. GVaraintuojam-e, i
kad galėki kramtyt 'kic&ausį
maistą su nuišų
uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Pridges

Tllpterilki, Vyriški fr
Vaiki Litį. '
' OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
.5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai
vakaro.
Nerišliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piau
Telefonas Drezel 2880

Valandos: (J—12 k*saleną ir 6—9
vakare fisklriant
nedlldienius.
» • *
♦.

Telephone Yafrda 1582

Ą* C. W. of A.

Valandos!

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 I
vakare. Nekėliomis nuo 10—2 I
• ,
po piet.
Telephoae Yards 687

Lieturys Gydytojas ir Chirargaa

SVIETS JAU PASIBAIGĖ
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS

.

Praktikuoja 30 metai
Pfisasi
8149 S. Morgan SI, kerti 82 Si.
r aUeato, Illinois.
SPECIALISTAS!
Moterišlni ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.

Tel. Boulevard 6487

PRAKALBOS SU
PAVEIKSLAIS

..m

DR. G. M. GLASER

Ned. JO iki 12 pietų.

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

LIBERTY SVETAINĖJ,

tr— „..t

—i-H2-

_
_____________ prie minėto
susipažinimo su visais_ nariais priklausančiais
V. K. R. Chicagoj, J. B. iš ir artymesnio
skyriaus. Koncerte dalyvaus: Laisves Kanklių L.* K'. Vyžų Choras ir Pirmyn
Balčiūnų
kaimo,
Vilkaviš Chorai, kurie palinksmins gražioms dainoms. Priė to bus ir kiti dalykai'. Po
kio apskr. 28 d. rugpiučio rašo: prografno bus Rožiniai šokiai. Nepamirškite Atsilankyti, nes Wicker Park
salėje bus galima daug*žmonių ahtalpihti.'KyieČia 'KOMITETAS.1
Naujienos pas mus tokios: Rug slidžioje
...............
■ ... ■ ■<—.. '
, —.^—1—u.
.

Tos draugijos kūrėjų vardu kiekvieno mėnesio pirmą ant
A. Luckevičius ir M. Kochanovič- radienį prekymečiąi. Įjg šiol
tus išleido į gudus atsiŠaukima* Telšiuose prekymečiai buvo vi
prisidėti prie draugijos, pabrėž sai pamiršti/Prekymečiais ma
dami, kad tik moksle gudų tau nomą pakelti bent kiekz preky
(L-va).
bą.
tus ateitis. (“Krynica“).
Uždarius vienintelį gudų kal
ba laikraštį “Naša Ųumka”, iš
ALSĖDŽIAI.
skiriant gudų katalikų laikraštį
“Krynica”, valdžia neduoda nie-<
Šįmet A. Berenis Gudeikių
kam leidimo leist kitą laikraštį. kąiAie prie Drujos upes įtaiso
Jau buvę pądųątą ‘^keletas pra vilnų verpyklą. Jau pastatytoj
šymų — visiems atsakyta. Da mašinos vilnų šukavimui ir tai
bar padavė dar prašymą įžymus symui į knatus. Eulyg savinin
gudų rašytojas Ilareckis, leisti, ko pranešimu, jau ir verpimui
jam redaguojant, laikraštį “Be- ęsą mašinos nųĮpų*fcto<s įr gTeit
laruskija Viedamascį”. Visi gu busią įtaisytos. Jtaįsyųias atsidai labai laukią rezultatų.
ęjęs apie 250,(MM) aųks. Ęąjėga
(“L-va”). giiųnąnia $ upes; lajn
syta esanti tįii^iųa.
šiuo pranešu &ivo’ gimihėiris, drau
VAINUTĄ.
gams ir pažįstamiems, kad mano mo
» »
r
E^įętps Viršijau^ 7- GogeNĄU^J^jęiS,
?Rs^r. teries
liėhes kunaš bus perkeltas is šv^ KaRugpjūčio 4 dieną Vainute
zinrieito kąpihių j ■Tdutihes ^apinfes.
Pęrkelimas bus petnyčioj, nig§6ję> 16,
nudegė lentpiuvės trobesiai, bet
12' 'vai. dreną. Malonėkit visi
rbtuvė išliko. Spėjama, Helis vejas; nulaužė labai <įįą.flg IpŽi,
d^aujanH'\iisSri»ktrp<f hu,n. 380?
; iš di b tuvės ka- medžių ir .yjgfptjiis .^ų^dino te- S. Auburp A.^> ■
K. Gogelis.
mino.
lefono linijas.
v
...

U HUSUOS r

DR. A. R. BLUMENTHAl

4537 S. Ashland
A v., Chicago, III.

IŠ LAIŠKŲ Iš LIETUVOS.

piučio 4 d. rasta užmuštus mus
kaimo Valaitį ir jo žmoną Kat
rę. Kas juos užmušė tikrai ne
žinoma. Kaimynai kalba, kad
tai darbas jo žento Levicko, ale
tikrų įrodymų nėfa. Užmuštųjų
kūnai išgulėjo tris dienas it
nieks nežinojo, kad jie yra nu
žudyti. Kol kas žmogžudžių
duji nesurandama.
(Valaitis
turėjo 6 margus žemės, kurią jis
jau senai buvo pavedęs savo
žentui. Pavesdamas žentui gy
venimą jis užsirašė sau ir savo
žmonai ordinarija ir gyveno iki
paskutinių laikų draugė su žen
tu tik kitam gale stubos turėjo
sau kambarį. Tai ir Žmogžudys
tė turėjo įvykti žento namuose,
w tX \
’ - t •

^BR.HERZMAŠ-^1

8101 S. Hąlsted ^t„ kampas klos gaį.
'Ofiao Tel.: Boulevard 9708.
/
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi Akušerijon kolegi

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU,

kentanČios nuo skausmo nugaroj,
štrenosi, tampymo’JHušttią'fr Sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką gamtiškos priedermę#,
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo

Kg žmonės rašo,

— “Slowo VVilenskič patvirti
Prįeš kurį įaiką Kaune įvyko
na ,kad “karininkai bėgą iš Vi pirjųiųmkaujant žinomą žydų li
durinės Lietuvos kariuomenės. teratūros kritikui D-rui Ęlj.aše—- Vilniuje valdininkai verčia
vui (Bal Machsoyęs) žy'<|y litera
mi daryti “tarnybos priesaiką” i tų, publicistų ir žurnalistų poseir "tapybos pasižadėjimų|^s^jkurti
—Vilniuje valdžios uztvirtin- šytojų
¥ , .1ir žurnalistų
v.Ti_L,5vfi.. iVj
s-gį. Nutar
ta “Gudų Mokyklos Draugi j d,” į ta įkurt sąjungą, kuri rūpintųs
turinti teisės kurti visam kraš kultūriniais bei medžiaginiais
te savo skyrius. Tos Draugijos
savo narių reikalais. Taip pat
tikslas — platint apšvietą gudų nutarta išleisti rinkinį “Lietu
tautinėj dvasioj. Ji turi teisės:
va”, skiriamą žydų gyvenimui
1) kurti, paveldėti ir nuomoti
Lietuvoje.
liaudies mokyklas, 2) kurti liau
(Ž. R. M-jos Spaud. Skyr.)
dies namus, 3) leisti ir platinti
mokyklų knygas ir laikraščius,
TELŠIAI.
4 )duoti mokiniams stipendijas
ir teiktii mokiniams piniginę ir
Telšių miesto Valdybos ru
mokslinę pagelbą.
pesniu įvedami Telšių miesto

ĄKŲlEffiKA

Tel. Cunal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryte iki
8 Dakare.
‘
Realdeacija: tyli W. 63rd 81.

CHJCAQO.

.4*.,

STREIKAS UŽBAIGTAS

Susivesk elektros drątus i savo namą dabar. k!aina stėllūtInai
Bema. P/ig^bu^ Jšnjoke^io planas suteikiamas, jei norite. Mielai
il'p^inyjnjią ^utftiįdąmcj.
’
% .

'rL a

I ■ .T—

'DR. k 1 STĄJ’ULIONIS

ĮHE HRIDGĘPOR.T ELECTRIC CO., I

1614) iW. 4tth St yel^B^uievard 1892 Chicago, ifl.
imkim*(■■■■■■■i——mmmmmBB*Hmm*mmumBmm*

IMPERFECT

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 iki 1'1 ryto irų 9 iki 10 vakarei
•’
TeL: Boulėyard 9397
731 W. 18Wgak\ 2 iki 8 vak^
T&: CanM 279

IN

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo sūnūs drau
gus įr lėmėjus.
Turimv puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkaiųuptų, tfnkanttki
kiekvieno kišeniui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau:
Kelinės nuo $2.50 ,ir augščiąu.
’ Vaikais (grabužiai, trankai ir va
lytos. *' ’ ' ' 1 ■' ’
•
> Gausi sayo pinigų vertę, arba gausi ąinigųa ą^gąl.
\ ,
Atdara kas vakaras
ned. iki 6 yąl.

iki 9

1415 S. Hulsted St.
Phbne: Canal 947

ORIGINAL

val

J{AUjĮlENOSB Chjcago,J]l.
Art^luvo policinių.

CHICAGOS
:: ŽINIOS

Numirė traukiny.
John E. Long,
Ens(crn Ininois
Illinois „dežinkelio
konduktoris. atiininėdainas pasa£jerių tikėtus staiga perpuole
jr pasjinirė. Tai kompani jai jis
išdirbo aštuonis metus, Tuiv
būt širdies liga.

REIKIA TĖVŲ

PRANEŠIMAI.

1921

Ketverg

I >» ....... ..

Į

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME.

Frank Smiko\vski, Wabash
avė. stotie., policistas, tapo areš"BIRUTftS” PRANEŠIMAI.
REIKIA TĖVŲ. ATIDUODU AU-I
PARDAVIMUI SAL1UNAS PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
šiandie, rūgs, 15, įvyksta Birutės Kinlnvui gerai kmynai mergaitę 1 labai Kero.j vietoj; parduosiu už ant vieno pagyvenimo 5 kambariai
l,tuotas. Al esto priežastis
girChoro pirmoji repeticija. Pradžia 8 metų amžiaus. Mokėsiu kas savaitę.
užpakalyj, iŠ priekio saliunas. Gara. ,
J t, . „
.
v. v. Murk AVhite Sq. svet. Kviečiami Meixaite pradeda vaikščioti. Kas gu- pirmą pasiūlymą. Priežastis par- džius 8 automobiliams, taipgi ir lo
! Iuokliaximas ii muštynes. Povisi dainininkai ir dainininkai ir dai letumėto paimti, malonėkite atsišauk- davimo, savininkas išvažiuoja tas. Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju
j (Įleistas atsilankęs Cherter Noe
nininkes susirinkti.
ti nuo 5 iki 8 vai. vak. šiuo adresu:,. T . .
Lietuvon. Atsišaukite:
namant 1130 W. Van Buren gat.
Suhatoj, rūgs. 17 d. hus Birutės šei 733 W. 21 st Pl. 3-Čias augštas iš 1 Lietuvą,
3601 S. Lowe Avė.
myniškas vakarėlis Mildos svet., 3142 užpakalio.
Telefonu buvę pakviesti Alex
3601 So. Union Avė.
S. Halsted, 2-ros lubos. Pradžia 8
2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS —
KOVA DEL 5-kių CENTŲ
\Vagner, SĮiaustuvninkas, 2853
vai. vak.
bargehas. 7 ir 7 kambariai, furnaso
KARFERO.
Rugsėjo 21 d. įvyksta Birutės se
Normai gatvės ir Frank Frein.
šiluma, elektro šviesa, dideli porčiai.
Nelaimės automobiliais.
PARDAVIMUI SALIUNAS GE- Mano užsiėmimas verčia išsikraustyt.
zono
atidarymas
Aubum
Masonic
Jie keturiese pradėję gerti, o
roj vietoj, visokių tautų apgyven Kaina $9250.00. $3,000.00 cash, išmo
Temple salėj, 7832 S. Union Avė. Vi
Thomas
Kalioris,
65
metų
Kompanijos turi pristatyti
pasigėrę mušTis. Policistas Smisus kviečiame atsilankyti. Neužmirš ________ MOTERŲ________ to!. Biznis nuo senai išdirbtas, ne kėjimai. Matykit savininką 2723 W.
toli Illinois Central State, priežastį 35th St., Tel. Lafayette 1151.
rūgs. 21 d.
įrodymus.
ko\vski išsitraukęs revolverį, amžiaus. 872 Vemon Park pi., kite, seredos vakarą,
patirsite ant vietos.
Sekr. S’. Staniuliutė.
REIKIA
SENYVOS
MOTERS,
išstūmęs visus svečius laukan tapo mirtinai sužeistas Mose
J. RUSENS,
PARDUODU LABAI PUIKIĄ
prižiūrėjimui namų ii- pridabojimui 2 406 E. 115th St.,
Kensington, III.
Amerikos
Lietuvių
Tautinės
Sanda

Rizzo
autoinobiliaus
prie
Hal

Vakar Illinois kompanijos ir pašovęs
Wagnerj Į koją.
vaikų.
Valgis,
kambaris
ir
gera
už

farmų su mašinoms ir pigiai.
25 kuopos nepaprastas susirinki mokestis.
komisija pradėjo svarstyti ma Areštuotas jis pasakojo, kad sted ir Bhie Island gatvių. Riz ros
mas bus pėtnyčioje, rugsėjo 16, 831
Platesnių žinių kreipkitės pas
BRUNO GILVED,
zo policijos sulaikytas.
W. 33rd PI., Fellowship svet., 8 v. v.
joro Thompsono reikalavimą svečiai norėję ji apiplėšti.
1641
Brigham
St.
JOE ZUBRICKI,
PARDAVIMUI SALIUNAS,
Bus nominacijos Centro valdybos na Tel.: Armitage 7904.
priversti gatvekarių kompani
rių ir daug kitokių svarbių reikalų.
labai pigiai, visokių tautų apGoodman, Wisc.
Vagia automobilius.
Malonėsite visi nariai atsilankyti
jas sugrąžinti penkių centų kar
užmušti. 3 sužeisti sudužus
REIKALINGA MOTERIS ARBA'gyventa.l- Pardavimo priežastį
punktuališkai.
— Valdyba.
mergina
pridabojimui 4 metu mer-1 .. ..
ferus.
Thompson© advokatai
automobiliui.
Laike pastarųjų dvidešimts
gaitės
ir
buosiu
_ . . . 1 • • apžiūrėti
t «» •namus,
<■ v
w.
1 MPatirsite
a .
* A - ant Vietos.
laimėjo pirmą mūšį. Jie stovė
NAMAI Už PUSĘ KAINOS.
George Toth ir John Nemez keturių valandų Chicagoj Pa Draugystės Lietuvos Gojaup mėne 1kambarį
ir apmokėsiu. Esu našlys,
. 31 st St. ir Emerald Avė.
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, einant į darbą neturiu kur palikti
jo už tai, kad kompanijų butų iš \Vhiting liko staigu užmuštu vogta kelioliką
Pardavimui dviejų flatų nvurinis
automobilių. rugsėjo 18, 1 vai. po pietų buvusio mergaitę.
namas.
Rendos neša $35.00 į mėne
pareikalauta fak linai į nulyti kuomet
je J. Padžiuvelio svet., kampas 18tos
jų automobilio tapo Policija nesuranda vagilių.
J.
DEZULSKIS,
sį.
Kaina
$2,300. Įmokėti reikia $500,
ir Union gatvių. Visi nariai malonė 4505 S. Hermitage Avė., 2nd ft. rear
reikalingumą aštuonių centų smarkiai užgautas lavoninio
likusius
kaip
rendą.
PARDAVIMUI
SALIUkite laiku atsilankyti, nes turime la Telephone: Yards 7241
karferų.
s
bai svarbių reikalų svarstyti.
nas, visas ar pusė. Priežastį Namas 4 pragyvenimų, atrodo kaip
traukinio ir sudužo. Kiti trys
Rado lavoną.
— F. Ažusenis, rašt.
Frank L. Smitb, kompanijos asmenis, John ir Mike Polaspardavimo patirsite ant vie naujas. Rendos neša $50.00 į mėne
Arti b'ield muzėjnus policija Lietuvių Moterų Pašaipiais Kliubas
sį. Kaina $8,900. Įmokėti reikia $300,
pirmininkas patvirtino majoro niak ir John Shimko, tapo su
tos. Parduosiu pigiai.
kitus
kaip rendą,
nežinomo laikys savo mėnesinį susirinkimą rug
achokatų reikalavimą. Jis pa žeisti. Tai ivvko arti Hammond, ištraukė iš ežero
3159
S.
Halsted
St.
žmogaus lavoną. Vėliau sužino sėjo 15 dieną, 8 vai. vak., salėj No.
Naujas bizniavas namas su visais
reikalavo gatvekarių kompani Ind.
VYRŲ
2 Mark White Sųuare. Visos narės
įtaisymais.
Rendos neša $130.00 į mė
ta
jį
esant
James
Clincli,
1460
jų įrodyti tiesas, kuriomis re
malonės atsilankyti.
pardavimui
saliu
nesį.
Įmokėti
$3,000.00, kitus kaip
REIKIA MOKANČIO SAVO
Ta pati Draugija turės šeimynišką
rendą.
miantis jos gali imti aštuonis
Pasimirė kūdikis.
mokestis,1
yisokiU tautų kolonijoj. Šitie visi augŠčiaus pažymėti na
vakarėlį rūgs. 17 dieną, 7:30 vai. vak. darbų bučerio. Gen'r
<
centus už karferus ir tuomi da Ed\vard Milancssi, trijų
Mark White Sųuare didžiulėj salėj.
randasi ant Bridgeporto geriau
Visos narės malonės atsilankyti pa nuolatinis darbas. Atsišaukite ?lzn}s sen!!s !r Ser?s- Par- mai
rytis ekstra
$60,000 Įplaukų tų amžiaus kūdikis, 1811 Addi-,
sioje
lietuvių apgyventoje vietoje.
duosiu greit ir'pigiai.
silinksmint. — Rašt. J. Jomvitienė. greitai.
J.
C. P. SUROMSKI CO.,
kasdien.
son gatves, buvo rastas be są
1437
S.
Morgan
St.
BURNSIDE.
3346 So. Halsted St.
8139 Vincennes Avė.
SPECIALIS VISU EX-KAREL
žinoma, tas H. P. Weber, mones su sudaužyta galva Įirie
VIŲ SUSIRINKIMAS.
kompanijų advokatui, labai ne Addison ir Ravenswood gatvių.
Visi
Chicagos
lietuviai Ex-KareiPARDAVIMUI SALIUNAS,
Margumynai.
viai, kurie tik priklausėte kareivių
patiko. Atsakydamas į kompa Jis pasimirė nuo žaizdų BavenREIKALINGAS ATSA- . geroj vietoj, visokių tautų ap
PARDAVIMUI
MEDINĖ
visos kuopos, jų valdybos
čia yra kelios lietuvių drau draugijai,
nijos pirmininko patvarkymą, s\vood ligoninėj. Priežastis su
kantis
bučeris.
Gera
mokės'
ir visi nariai esate kviečiami į šitą
gyventa. Biznis išdirbtas gerai. stuba 8 kambarių, šalip 4 lotai,
gijos ir jos kai ką veikia, tik didelį susirinkimą, kuris bus laiko tis, darbas ant visados.
\Veber tarė: “Tai yra netikęs žeidimo nesužinota.
|Priežastis pardavimo; nesutiki ir puikių vaisingų medžių. Par
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tai
nieko
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mas partnerių. Atsišaukite:
v. vak. Bridgeporto kolionijoj, šv.
davimo priežastis, savininkas va
“Aš atkartotinai paaiškinau, Keltuvas užmušo darbininką. ' (,’ams neparašo. (Bandyk lam- Jurgio svet., 33-čia ir Auburn Avė.
1810 S. Peoria St.
848 Roosevelt Road
žiuoja į Lietuvą. Joe Gusčius,
Draugai Ex-Kareiviai, pribukite visi
kad aš nesmu advokatas,“ at
Frank Marlinkowski, 8229 S. s»a PaLsai dažniau rašinėti.
laiku ir skaitlingai, nes yra daug
348 Linden Avė. Bellwood, III.
kirto Smitb. “Ir apart to ši Sliore drive. likosi staigu už Red.)
PARDAVIMUI SALIUNAS
svarbių reikalų, kurie visu» mus pa
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kompanija yra legislatyvė kuo muštas, ir Leo J. Donzik, 8517
—Apšvietus ir Dailės Drau liečia. — S'enosios Valdybos Nariai.
greitu laiku, su visais fixtures,
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pa, bet ne teismiška.”
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SLA.
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visokių tautų apgyventa. Parda mūrinis namas ir saliunas, mo
West Side. — Visų Westsaidės lie
Manistee gat., sunkiai sužeis
VAKARAIS IR
tuvių
draugijų
valdybų
nariai
ir
“Bet jus užčinėte klaidingą tas, kuomet keltuvas, kurį jie-'sitarusios surengti dvi gražias
vimo priežastį patirsite ant vie derniškai įrengtas: kietmedžio
SUBATOMIS.
Šiaip darbuotojai kviečiami susirink
Įiozici ją...” tarė Weber.
du operavo užgulė ant jų. No- pnimogas. Spalių 23 dieną bus ti penktadieny, rūgs. 16, lygiai 8 vai.
3857 S. Kedzie Avė. tos, 4547 So. Hermitage Avė. grindys, karšto vandenio šilu
laimė Įvyko utarninko rytą prie suruoštas didelis koncertas, o vak. Aušros Vartų parapijos salėn,
ma, elektros šviesa, lietuvių
kad pasitarus, kaip tinkamiau pri
kymas visos kompanijos, a^‘ 118-tos ir Calumet gatvių.
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Sinith. “Jis reikalauja
Butų gera, kad tomis dienomis kj, kurs atsilankys čia rugsėjo 27
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kompanijų Įrodyti teisę imti aš ’ Stogiai laiko konvenciją.
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ty*’ lietuvi^ apgyventa. Tu Puiki Illinois valstijoj 60 akerių
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Gatvekarių kompanijų busią sition Boofing darbininkų aso — Darbai sumenkėjo. Kai kil sirinkite. — L. L. P. Stoties Valdyba.
6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų
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ir visos reikalingos mašinerijos. Mai
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ke-;r*()S dinbyklos stovi visai užda- Brighton Parkiečiams Svarbu! — OFISĄ No. 396.
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nysiu ant gero namo Chicagoj. At
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“Open shop” kuiliu
atgal visus atleistuosius darbi- Vos atstovo
nių Valstijų ir Kanados.
V. Čarneckio.
PARDAVIMUI TROKAS GE- keturių flatų stuba ir dvi cottago ant
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labai
geroj
bizniavoj
vie
dirbyklose.
— Kviečia Valdyba.
ninkus.
pat žemės. Parduoda savininkas
toj. Pardavimo priežastis •— rame stovyj, 4 geri tajeriai. Kai- tos
už
sąžiningą
pasiūlymą. Jeigu $276
laikai.
Jau nebe tie gerieji
Garfield Park. — Didelis penkių važiuoja ant farmų, 3247 South na $250. Turi būt parduotas'šią
Chicagos Kailių Išdirbejų / -Užsimokėjo $25 baudos.
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kenebuvo užganėdintas*’ nal “komisaras
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PARDAVIMUI VIENO TONO goms
šėpos, augštas, cementuotas
labai gerai eina. Labai svarbi parda
skiepas,
fumace šiluma, mūrinis gejos viršininku pranešimų? tai dieną jis susigavęs ją smarkiai , darbo, o dabartės jau dėl men- liką gausiai atsilankyti.
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mūrinio namo. Atsišaukite greitai
. • >A,
tokia lekcija pačiutei kų gena laukan iš dirbtuvės.
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PARDAVIMUI DUONOS KEPTUPAiIdAVIMŲI VIM TROKAS
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'pigiai. J. D., 2257 W. 23rd Pl. ša $65.00 į mėnesį. Parduosiu už
Harry Schuler ir John Hardy,
‘ Brighton Parko Liet. Atlet. ir Paš.
PARDAVIMUI GROSERNP.'Klauakit bučernSj.___________
$4,800.00. Atsišaukite:
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Aštuoni asmenįs lapo leng2003 S. Jefferson St.
detektyvai, areštavo luhvard vai sužeisti susidūrus dviem au pėtnyčioj, rugsėjo 16 d., 7:30 vai. v. JIEŠKAU BROLIO JURGIO GU- ir furniŠiai, biznis geroj vietoj BARGENAI AUTOMOBILIŲ. VARKliubo svet., 3923 So. Kedzie Avė. do, Suvalkų rėd., Augštosios Pane
Pane- ir išdirbtas per daugelį metų. I
TOTŲ AUTOMOBILIŲ KAL
nrie Went\vorlh Visi nariai malonėkite atvykti laiku; munes par., pirmiau
tomobiliam
r**,,**^,: gyveno Vigenio
. įgemo
.
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taipgi atsiveskite ir naujų narių.
J
• ----y ISVaŽlUOMinnesota, o dabar girdėjau,
buk nu- {PnęzastlS pardavimo,
$75,000 vertės yra duodama už juCourt kambarių, 5301 Winth- gatvės ir Marųuette kelio.
— F. Ažusenis, rašt.
! yų locną kainą.
sipirko farmą. Malonės atsiliepti, ar-;
•: Lietuvą. Atsišaukite:
rop gatvės. Su juo kartu areš
ba ginanti teiksis pranešti: Mrs. Eva ' 1
ELGIN MOTOR CAR SALES CO.
4614 S. Wood St.
Kalvaitienė, 3728 East Congress St.,
tavo ir Tony Frank, Edgewater
2823 Michigan Avė.
Detroit, Mich.
.. Atdara vakarais. Tel. Calumet 6420.
Bcacb otelio tarnautoją. Detek
PARDAVIMUI GROSERNĖ,'
tyvai užklupo juodu
minėtų
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dabar neži“munšainą.”
Keli
nau kur. Malonės jis pats atsišauk- (bučeriui, nes vieta apgyventa, o
ti, arba žinanti jį teiksis pranešti: , bučernės toli. Kreipkitės:
“munšaino” rasta.
RAKANDŲ BARGENAS.
S
PER VIENĄ SAVAITĘ).
John Radavičia, Nortin Hotel, c-o
Puikiausia
proga jaunai porai; 5
STAR MARKET,
John
Benes,
Antigo,
Wis.
kambarių
vėliausios
mados rakandai
Musų stakas vartotų automobilių yra aprubežiuotas, todėl mes geiIšplėšė fruktų krautuvę.
4053
So.
Maplewood
Avė.
Į turi būt parduoti už bile sąžiningą
a tižiame išstatyt kiekvieną vartotą automobilių šiame išpardavime
pasiūlymą. Vėliausis ir puikiausia
a kiekvienam pirkėjui, kad supažindinus su musų kompanija, o vėliau
JIEŠKAU SAVO TETOS
a nrr
i seklyčiai setas, valgomajam kambaPereito utarninko naktį du H taps pirkėjais ir naujų automobilių. Kiekvienas automobilius išstaElzbietos Priešatikčs, buvo ve PARDAVIMUI CASH MAR-.riu setas, miegruimio setas, kaurai,
tytas pardavimui yra gvarantuojamas Oakland Motor Car Company,
danditu įsilaužė Spėrius Econo- g
ant grindų lempa daveng kad bus t^kis, kokis perstdtoma.
dusi su Jurgiu Spiegiu, paeina iš ; ketas ir grosernė geroj apielin- ■'pastatoma
port,
langams
uždangalai etc. Viskas
mopculous fruktų krautuvėm g Musųv*flttios pažymėtos ant kiekvieno automobilio, aiškiai numeriais,
Joniskės.
Meldžiu
atsišaukti
i
kej.
Turi
būt
greitai
parduota,
nauja;
parduosim^
ant syk, arba at■ ir mes žinome, kad yra kainos didelio bargeno, kad nei ši kompanija,
717 Center gatvės. Vienas ban ■
i
sidrai.
Taipgi,
puikiausis
grojiklis
nei kita nėrą niekad pasiūlijusi:
greitai. Jurgis Kruopaitis, 1229 1 nes išvažiuojame
•-------alinio
ant----------fermos. 1
Design ir pasisiūti sau
ditų sulaikė krautuvėlės savi
I pianas su šėpute ir roliais ir didelis,
N. 9th St., E. St. Louis, III.
5159 So. Morgan St.
Oakland, 5 pasaž. Touring $500
Scripps-Booth Roadster $250
dubeltava springsa phonographas su
drapanas.
ninkų užpakaliniam kambary, g
g
Oakland Roadster $450
Ford Sedan, kaip naujas $475
rekordais ir daimanto adata. Viskas
Studebaker Touring Automobile $200
antras — išplėšė krautuvėlę. ■ Oakland Sedan $750
gvarantuota. Nepraleisk šio bargeMokiname: patrinų padarymui,
JIEŠKAU
SAVO
PAŽĮSTA

■
Oakland
perdirbtas
Sedan
$1,200
PARDAVIMUI
NEDL
no.
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
$183 paimta pinigais iš regisRezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
klesos. dienomis ir vakarais.
MOS Mary Jaskikės, paeina iš j dele grosernė, kurią galima
terio ir vienas maišas grušių. g Laike šio išpardavimo, per vieną savaitę laiko, prie kiekvieno parSpecialia skyrius mokinimui ope
g duoto automobilio pridėsime naują ekstrą tajerį ir bumperį.
Joniškės, žinau, 1kad yna- vedusi j pirkti ir su mažu kapitalu.
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
Banditai nesuimti.
g Atdara vakarais ir nedėliomis.
Lengvi Išmokėjimai.
ro augšta elektros spėka, kaip kad
ir gyvena Chicagoj. Nore čia su
Kreipkitės:
PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RAkriaučių šapose.
sieiti.
Atsišaukite:
Jurgis
Kruo4637
S.
Marshfield
Avė.
i
kandus,
jei
bus
paimti
tuojaus.
Taipžuvavimo sezonas prasidėjo.
1 gi atsiskirsiu su 8 kaurais, grojikliu
Master Sewing School •
paitis, 1229 N. 9th St., E. St.
r> a n tn a ittiutttt
CJATTTT ’ Pianu» Victrola, dining ruimio setu,
Sulig parkų komisionieriaus
Louis, Illinois.
Princi palas
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* U- ’ miegkam'bario
1
1 _ ...... !•!.setu ,ant
i 1grindų
• 1 •pastaV
■
2426
So.
Michigan
Avė.,
JOS F. KASNICKA
pranešimu, ateinantį utarninką
nas. igeroj
vietoj.
Pardavimo kabomis
‘01?“ lempa, llbrary stalu, indais, Už.
■
Tel.: Calumet 5310
5
d
ir
tt.
Mr.
Shnnirn
1644
Sn
190
North State St.
:
Mr! Shapiro, 164'4 So.
JIEŠKAU SAVO DRAUGO
Kampas Lake St. 4-fl.
priežastis liga.
Lavvndale, Tel.: Lawndale 3099.
Aleksandro Galdiko. Malonėsi
nyse prasidėsiąs žuvavimo se
6945 So. Ashland Avė.
atsišaukti kuogreičiausia ypatišzonas. Nuo los dienos Douglas
kai arba per laiškų, turiu svar
ir Garfield parkų tvenkiniuose
PARDAVIMUI 5 KAMBAVALENTINE DRESMAKING
NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.
bų reikalų, nes apleidžiu Chicabus leista žuvauti.
COLLEGES
gerame ovvyjju
stovyje.,
PARDAVIMUI
i m vun vilu U i
SALIUNAS, rių rakandai
•*•*<♦•***«**
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
gą.
A.
B.
Pleikis,
726
W.
18
St.
labai geroj vietoj, biznis išdirb-' parduosiu pigiai, nes išvažiuoju 6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon,
9
agentystei.
Turi
mokėti
kiek
nors
rašyti.
,
a
.__ ... A
a
.n.. : i__ a... i
1850 N. Wells St.
Clarence VVilder areštuotas.
“3 ■ tas
per daugel
metų. Atsišaukit :į rLietuvą. Atsišaukite
į keptuMes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
2463 Roosevelt Rd.
J vę, 1976 Wilmont Avė.
Clarenco Wilder, 24 metų ‘
ir daugiaus. Turite puikiausiu progą pada
Moko Siuvinio, Patternų Kirpi
amžiaus, 120 Locust gatvės, įta
mo, Designing bizniui ir narnama.
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
PARDAVIMUI SALIUNAS, Į RAKANDAI, VARTOTI PER Vietos duodamos dykai, Diplomai.
riamas dalyvavime nužudyme
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERMokslas lengvais atmokėjimais.
Kreipkitės:
ginęs nesenesnės kaip 25 metų ir tin-' labai geroj vietoj, lietuvių ir ru- ‘18 mėnesių iš priežasties išvaBernard Daugherty ir Sari Auš
Klesos
dienomis ir vakarais. Pakanros prie biznio. Aš esu 28 metų,!
.
.
. .. ,
reikalaukit
knygėlės.
35 S. Dearborn Str., Duris 205
inus,
Packard
automobilių
pasiturintis vaikinas. Geistina kad at- SU apgyventa. I nezastį parda- (ziavimo į Lietuvą parsiduoda
Tel.
Seeley
1648
sišauktų iš Chicagos arba apielinkės, I vimo patirsite ant vietos. Atsi- pigiai. ,
•
Chicago, Illinois.
k om pa n i j os_ pa rdąy ėj ų,_įą u
. SARA PATEK, elrmiaiaka.
fftt:
Myk“ šaukite,828-W.-14th-St «. ■ ....... --4»MJrWood-St —
po areštuotas ir yra tardorujML

REIKIA DARBININKįl

REIKIA DARBININKU

Lietuviu Rutuliuose

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

Pranešimai

AIIIIVOVVUj

V/

VICAMC41

1 X V4 Vi

C4 V4 t

i Susipažinimo Išpardavimas

MUFV

X 1 C4 ~

MOKYKLOS

v*

RAKANDAI

i Oakland Motor Car Company

APSIVEDIMAI.

MOKINKIS

