Fir s \^L i t hua nt a n Daily l n America

..znlan Daily i n Ąmert c a

NAUJIENOS

NAUJIENOS

1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

$7

1739 South Halsted Street/Chicago, Illinois

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Pirmas Lietuvių Dienraitis Amerikoje

Pirmas Lietuvių Die nra&tis Amerikoje

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 8, 1879.
E

No. 220
“■ES*

Chicago, III., Sereda, Rugsėjo (September)21d., 1921

Kaina 3c

VOL. VIII

■P

EBKEH

SĖS

Vilniaus klausimą riš visa tautu sąjunga
Socialistų laimėjimas!
Švedijoj
• e

z**

•
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Anglija

persergsti

Rusiją

Austrijos

ir Vengrijos
aštrėja

kivirčiai

Vilniaus klausimas atiduo
tas visai tautu sąjungai

mas tik didžiomsioms šalims
susitarus tarp savęs.

Alaus pramonė Lietuvoje

Visas tautų sąjungos susirinki
WASIIINGTONAS, rūgs. 16
mas riš Lietuvos - Lenkijos
d. (Liet. Inf. Biurais). — Bu
ginčą.
vusieji prieš karų alaus bra
GENEVA, rūgs. 20. — Tau vorai Lietuvoje karo metu bu
tų sąjungos (taryba nutarė at vo sunaikinti. Dabar šitų pra
sikratyti nuo rišimo Vilniaus monę vėl atgijo. Per trumpų
klausimo, kurio išrišti ji nepa- laikų Lietuvos alus išgavo Eu
jiegia ir pavedė Lietuvos-Len ropoje geriausiojo alaus vardų,
kijos ginčą spręsti visam' tau nes jis yra daromas iš pirmos
tų sąjungos susirinkimui. Tuo rūšies miežių, kuomet kitur dar
taryba padare precedentą, nes ikišiolei alaus dirbimui vartoja
tautų sąjungos susirinkimui surogatas.
dar neteko spręsti apie vienc
Dabar IJetuvoje veikia sep
šalies ginčus su kita šalim.
tyni alaus bravorai. Du dideli
Vilniaus klausimas tautų są Kaune ir Prienuose ir kiti ma
jungas susirinkime bus pakel žesni — Panevėžyje, Kindutas pirmiausia. Paskui bus liuose, M iki iškiliose, Pabiržyje
svarstoma Albanijos ginčas su ir Žagarėje. Kaune taisomas ii’
Graikija ir Jugo Slavija apie greitu laiku bus paleistas dar
rubežius.
vienas didelis alaus bravoras,
(Matyt, tautų sąjunga kra- gautos pilnos žinios'apie pa
tosi nuo visų opesnių ir sun- sekmes linkimų, gal pasiro
kesnių klausimų- Vilniaus klau dys kad ir daugiau moterų yra
simos

l>i.i-.'o

pavestas

tautų

sąjungos tarybai, toji pavedė
ji Hymansui, tam nepavykus
jį išrišti, dabar atiduodama
visai tautų sąjungai. Tokį pat
“foot bąli” žaidimą daroma ir
su kitais svarbesniais klausi
mais: Silezijos. Albanijos, Bo
livijos ir k. Bet tautų sąjun
gos susirinkimui rišant Vil
niaus klausimą buš papildytas
didelis neteisingumas Lietu
vai: Lenkija, būdama sąjungos
nariu, pati dalyvaus sprendi
me ir galės laisvai ginti savo
pusę, kuomet Lietuva, nebū
dama nariu balso ten neturės
ir negalės apginti savo teisių).
'Australijos atstovas Murray
šiandie susirinkime įnešė, kad
tautų sąjunga nustatytų Armė
nijos rubežius. Gal tą klausi
mą svarstant iškils visas Mažo
sios Azijos klausimas ir Graikų-Turkų keras, kadangi neuž
baigus to karo negalima yni
išrišti ir Armėnijos klausimą.

Tik 3 šalįs sutinka suma
žinti ginklavimąsi.

Austrijos ir Vengrijos Chicagos policijos virši- Anglija persergsti Rusij? | Neleis nukapoti ang- ! Socialistas nuteistas
kalėjimai!
liakasiy algas
ninkas nuteistas kalėjimai! Protestuoja prieš bolševikų in
kivirčiai aštrėja

trigas centralinėj Azijoj.
INDIANAPOL1S, Imi., rūgs.
Turės
atsėdėti
5
dienas
kalėji

Talkininkai įsako vengrams į
72 vai. apleisti Burgenlandą.
me ir užsimokėti $100 pa- -pn)e translation filed wlth the post- 20. — Angliakasių unijos pre
baudos už paniekinimą teis- master at Chicago, III., Sept. 21, ’21 zidentas John Lewis savo il
Vengrai mobilizuojasi.
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 game raporte dvi metinei ang
LONDONAS, rūgs. 20. — liakasių konvencijai sako, kad
V1ENNA, rūgs. 20. -< Padė
CHICAGO. — Teisėjas Jo- Anglija pasiuntė aštrią notą nebus leista nukapoti anglia
tis Burgenlande, kuris taikos
sutartimi tapo atiduotas Aus seph David vakar nuteisė po Maskvon, atkreipdama sovietų kasių algas ir kad tam bus
trijai. kas valanda darosi kri- licijos viršininką Charles C. valdžios domę į menamą dide panaudotas visas unijos turtas,
Fitzmorris penkioms dienoms lį laužimą prižadų, rusams ne jei bus reikalas. Jis taipjau pa
tiškesnė.
Pranešama, kad talkininkų kalėjiman ir užsimokėti $100 sustojant vesti intrigų kampa taria atidėti sekamo vasario
ultimatumas, kuris turėjo bu- pabaudos už paniekinimą teis- nijos prieš Angliją Central!nė men., galutiną algų nustatymų.
ję Azijoje ir ypač Afganistane.
t i įteiktas Vengrijai šiandie, mo.
Be algų klausimo, preziden
Byla iškilo tuo laiku, kada Reikalaujama pasiaiškinimo.
sako, kad prekybinė blokada
tas Lewis savo raporte prašo
Nota smulkmeniškai išdėsto
bus paskelbta, jei Vengrijos prieš tą patį ti'isčją David bu
konvencijų pabarti Robert H.
kareiviai bėgyje 72 vai. neap- j vo teisiamas Carl Wandercr. papildytus priešingus aktus. Harlin iš Seattle, Wash. ir
Policijos viršinįpkas tada re- Didžiumą jų papildyta Afga
porteriams iM’Slrkęs, kad Wan- nistane.
Illinois angliakasių, nes buk
derer nėra beprotis ir turi bū
jie skleidę neteisingų žinių apie
kad bandos nereguliarinių ka ti pakartas. Teisėjas pabarė
uniją. Lewis taipjau prašo užreivių nuolatos didėja, kad viršininką už bandymą daryti
girti internacionalinę taryba
mieste Oes'tenburg mobilizuo įtaką į teismą ir pareikalavo
kuriai Kansas angliakasių pre
jama visus gyventojus m iii ta atsiprašymo. Fitzmorris netik
zidentas Alexander IIowat pa
rinio amžiaus ir kad Eisen- neatsiprašč, bet dar pridėjo ke
sipriešino ir atsisakė pildyti
stadt distrikte atsišaukimai, letą stiprių žodžių. Tada teisė
kviečiantįs žmones ginkluotis, jas apkaltino jį už paniekini G&una didelių užsakymų iš jos įsakymą atšaukti Kansas
Rusijos. Faveržia iš ameri angliakasių streiką. Lewis be
yra pasirašyti “vardan impe
mą teismo ir dabar nuteisė i’
kiečių prekybą padargais.
to rekomendavo, kad Illinois
ratoriaus Karolio.’’
distrikto viršininkų butų pa
> Policijos viršininkas paduoAustrijos valdžia sakosi tu siąs apeliaciją, bet kalėjiman True translation filed with the post- reikalauta smulkmeniškos apy
rinti žinių, jog artilerija yra neisiąs. Bet jeigu Imtų duota master at Chicago, III., Sėpt. 21, ’21 skaitos apie išleistus $37,000
renkama Keckskemete. Nedė- pasirinkti tarp kalėjimo ir at as reąuired by the act of Oct. 6. 1917
BERL1NAS, rūgs. 20. — laike streiko du metai atgal.
lioj Austrijos pa trolius apsi siprašymo ir atšaukimo savo
Klausimas ar Vokietija pasi Viršininkai atsisakę tą atskai
mainė šūviais su vengrų ban
žodžių, jis sakė, kad jis pasi griebs didžiumą Rusijos preky tą išduoti.
domis.
rinktų kalėjimą, nes jis neat- bos, tapo vėl atnaujintas pa
Alexander IIowat atvažiuoja
Iš Budapešto pranešama, kad
siimsiąs nė vieno žodžio ką jis skelbimu, kad sovietų valdžia
į konvenciją ir tikimasi, kad
buvęs premieras Friedrich pa pasakė tuo laiku.
padavė Vokietijoje užsakymus tarp jo ir Lewis kils smarkiu
šaukė prie ginklo savo frakant prekių už 1,500,000,000
ei ją.
markių ir kad keli laivai su
Vokietijos industriniais gami
niais jau yra Petrograde. Svar
biausiais perkamais dalykais

Vokietija užkariauja
Rusijos prekybą

Išvaikė bedarbiu rinką

liurbiu

“partluvinejimaH”

stabdytas, policijai

Socialisty laimėjimas
Švedijoje
Vien Stockholme laimėjo dar
5 vietas Riksdage. Pirmu
kartu bal8avo moterįs.

STOCKHOLM, rūgs. 20. —
Stockholmo metiniuose rinki
muose į Riksdagą, kuriuose
pirmą kartą balsavo ir mote
rįs, Iljalmjar Brantingo vado
vaujama Socialdemokratų par
tija aplaikė naujų laimėjimų,
laimėdama dar penkias vietas
Švedijos parlamente.
Ar kuri nors partija laimės
didžiumą vietų riksdage, yra
abejotina, bet iš visų vietų pra
nešama apie didelius socialistų
laimėjimus ir jų sumušimus
kitų partijų kandidatų. Išro
do, kad socialistų skaičius
riksdage žymiai padidės.
Konservatyvai ir kitos dešiniosios partijos vartojo visas
priemones kad kaip nors pasigavus moterų balsus. Jos tarp
kitko buvo įtaisiusios barkas,
kurios plaukiojo upėmis po
miestą ir rodė k rūta m uosius
paveikslus ir iš jų laikė pra
kalbas. Bet tas gerinimasis
mo-terų nepatraukė:
Viena moteris jau tapo iš
rinkta į Riksdagą. Kada bus

Su-

užpuolus

bedarbių rinką.

NEW YORK, rūgs. 20. —
Urbam Ledoux, kuris kiek lai
ko atgal buvo atidaręs Bosto
ne “vergų rinką”, kur iš auk
ciono “pardavinėjo” bedarbius
ir kuris keletą dienų.atgal tą
‘‘vergų rinką” perkėlė į Ncw
Yorką. dabar tą rinką imnai
kino ir “pardavinėjimą” be
darbių sustabdė, bijodamasis
tolimesnių kruvinų susirėmi
mų su policija.
Tūkstančiai bedarbių ir šiaip
Žmonių šiandie ryte susirinko
Bryant parke, kur turėjo būti
daromas bedarbių aukcionas.
Bet susirinkusius užpuolė poli
cija ir pradėjo juos daužyti laz
domis. Tik po valandos laiko
daužymo žmonių galvų polici
jai pasisekė išvaikyti susirin
kusią minią ir atisteigti tvarką,
kurios, iki nepribuvo policija,
niekas, nebuvo suardęs.
Ledoux prisibijo*, kad jei bu
bandoma toliau laikyti aukcio
nai, ir jei jiems kliudys po
licija, kils dideli kruvini sumi
šimai ir gal bus užmuštų. Jis
todėl sustabdo bedarbių auk
cioną, bet vieton to įkurs
Boivery gatvėje barzdaskutyklą ir čeverykų ir drabužių įtai
symo dirbtuvėlę, kur Išdarbiai
galėtų apsišvarinti ir pasitaisy
ti savo drabužius. Jis saiko:
“Aš nenoriu kivirčių ir aš
bandau jų išvengti. Aš žinau
žmonių ūpą. Aš kalbėjaus su,
jais. Aš taipjau mačiau jx>liciją ir žinau jos ūpą. AŠ žinau,
kad butų smarkus susirėmi
mas ir butų užmuštų”. •

GENEVA, rūgs. 19. — Tik
trįs šalįs — Chinija ir mažy
tės Bolivija ir Guatemala —
davė besąlyginį prižadų tautų
sąjungai aprubežiuoti ginklavimos išlaidas. Bet jų tos gink
lavimus išlaidos ir taip yra la
bai menkos.
Tautų sąjungos nusiginkla
vimo komisija savo raporte
prisifiažįsta, kad ji nieko ne
6 žmonės žuvo nelaimėj
gali nuveikti sumažinimui ginksu traukiniu.
lavimos ir kad tą galbūt ge
riau įstengs padaryti Wa*hir»(
CHRISTIANIA, Norvegijoj,
tono n usi ginklą vinto konferen
Į rūgs. 19. — Atidarant nau ją
cija, nes nusiginklavimas gali- Dovre geležinkelį
susidaužė
traukinis ir šeši žmones liko
užmušti, o daugelį sužeista,
Atsidarys 70 liejiklų.
“Socialdemokratas”
Karalius ir kronprincas irgi
Musų draugų savaitinis laikražtis
turėjo važiuoti tuo traukiniu,
WARREN, O., rūgs. 19.
iš Kauno. Skaitykit visi.
bet jie išsigelbėjo tuo, kad ap 70 geležies liejiklų, kurios bu
Gaunamas Naujienose.
sinakvojo artimam miestelyj ir vo uždarytos per tūlą laiką,
Kaina 5c
traukiniu nebegrįžo.
atsidarys dar šią savaitę.

Triukšmas atidarant
parlament?

HAĄGA,

rūgs,

20. -— Sian-

die Holandijos karaliene Wilhelmina atidarė parlamentą
prie didžiausio sumišimo. Gat
vėje, prieš pariamentą, bu v*
demonstracija tikslu
išgauti
tūlo
l>a Ii uotsa vimą
Groenend, kuris tapo nuteistas
kalėj ima n už atsisakymą kareiviauti. Keli žmonės, kurie
bandė prieiti prie karalienė
vežimo, tapo areštuoti.
Anti-militaristai sukėlė triuk
šmą ir pačiame parlamente i’
karalienės kalba nuo sosto bu
vo tankiai pert ra ule ta garsių
šauksmų ir triukšmo!.
Turkai atsiėmė Sivri-Hissar.

KONSTANTINOPOLIS, rūgs.
20. — Turkijos nacionalistų
kavalerija įėjo į Sivri-Hissar.
Kavalerija taipjau spaudžia,
nors ir nesėkmingai, Graikų
armijos sparnus. Tikimąsi, kad
Graikai bandys atsilaikyti Eskishehr-Af um-Karahissar lini•
JOJ.

LONDONAS, rūgs. 20.
Galutinai tapo nutarta, kad nė
premieras Lloyd George, nė
užsienio reikalų ministeris lor
das Curzon nedalyvaus Washingtono nusiginklavimo kon
ferencijoj. Juos sulaiko nuo
dalyvavimo naminiai reikalai.

PINIGŲ KURSAS.
•
Vakar, rūgs. 20 d., užsienio piniS kaina, perkant Jų ne mažiau kaip
26,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos
’.................1 sVaras .....
.. $8.72
Austrijos 100 kronų ...
10c
Belgijos 100 frankų ..
Danijos 16® kranų ....
Finų 106 markių ____

Francijos 100 frankų .,
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų ..

T.enku 100 markių .....
Olandų 100 guldėnų ...

Norvegų 100 kronų ....
švedų 100 kronų .......

Šveicaru 100 kronų ....
Vokietijos 100 markių

. $6.99
$17.76
.. $1.85

.. $7.05
. $Ž21
..... 95c

;..... 8c
$81.48

12 žm. žuvo audroje

yra

garvežiai,

rilcel i ų.

va

gonai ir ūkio padargai.

Prieš karą Rusija pirkdavo
si geležinkelių reikmenis ir nikio
padargus daugiausia Jungt.
Valstijose, bet dabar Vokieti
ja sėkmingai išstumia Ameri
kos eksportuotojus iš šio marketo, kadangi ji gali pigiau
parduoti už visas kitas šalis
delei pigių darbininkų, žemos
kainos gamybos ir delei nupuo
lusios vertės markės, kurios
perkamoji vertė tečiaus suma
žėjo ir namie.
Trįs laivai su medžiais atvy
ko iš Rusijos. Taipjau gauta
Vokietijoje 1,000 tonų asbesto.
Prekybos komisionierius Leonid Krassin, itikimąsi, neužilgo
atvyks į Vokietiją, kAd pada
vus čia didelius naujus užsa
kymus, už kuriuos bus užmo
kėta Vokietijos pinigais.

LONDONAS, rūgs. 20. —Iš Municho pranešama, kad
nepriklausomasis
socialistas
Fischer, narys Ikivarijos par
lamento, tapo nuteistas 15 mė
nesių kalėjiman (tvirtovėje už
paskelbimą, jog Frankonija
rengiasi pasiskelbti respublika.
Frankonija sudaro šiaurinę da
lį Bavarijos.

Anglija atsakė Airijai
Bet Lloyd George
nėra skelbiamas.

atsakynv

LONDONAS, rūgs. 20.
šiandie oficialiniai įtapo pa
skelbta, kad premieras Lloyd
George jau pasiuntė atsakymą
į vakarykščią Airijos Reziden
to de Valeros telegramą, mal
daujančią pradėti taikos tary
bas. Tečiaus neskelbiama bet
gi premiero atsakymo turinio.

Sinn feinerių kariuome
nė lavinasi.
BELFAST, nigs.. 20. — Belfast Telegraph sako, kad neto
li Ballykinier internavimo sto
vyklos, kur yra uždaryta 1,000
Airijos respublikonų kalinių,
tapo įkarsta sinn feinerių sto
vykla iš 500 žmonių. Virš sto
vyklos plevėsuoja Airijos vė
liava ir sinn feinerių kareiviai
stropiai lavinasi.
Bedarbių demonstracija.
LONDONAS.
3,000

Uedarb.iŲ

rug«.
šiandie

20. —padare

— Baisių nuostolių vėtra pri
demonstraciją prieš valdžios
darė Motilla apygardoje. Ne i triobėsius, o ju delegacija patik kad daug namų sugriauta,’ Išimate su kabineto nariais.
bet jau atkasta 12 lavonų. -Ma Tūkstančiai policijos laikė iš
noma, kad ir daugiau žmonių visų pusių apsupę bedarbius.
yra žuvę, kadangi nesuranda
ma ištisų šeiminų.
Siunčia maistą i Kazaniu.
MASKVA, rūgs. 17. — PirSPRINGFIELD, III. — šiais mas Amerikos šelpimo admimetais Illinois valstijoj išduota • nistracdjos traukinis išvažiavo
646,763 laisniai automobiliams.} vakar iš Maskvos į Kazanių.
Ts to skaičiaus išduota 571.734 ( Jis susideda iš 27 vagonų ir galaisniai pasažieriniams ir 75,- f bena 250 tonu pupų, sutirštin029 prekių gabenimo autome to pieno, kakao, ryžių, cukbiliams.
raus ir miltų.
*

Auksinai Vėl
Atpigo
r*

PRANAŠAUJA AMERIKOS
KARĄ SU JAPONIJA.
CANTON, rūgs. 19. — Pie
tinės Chinijm prezidentas Dr.
Sun Yat Šen, pasikalbėjime su
Amerikos korespondentu išrei
škė nuomonę, kad Amerika tu
ri kariauti su Japonija dabar
žodžiais, nes kitaip vėliau priseis jai kariauti ginklais. Japo
nija dabar negalinti stoti ika
ram bet jeigu jai bus leista pa
sigriebti Chiniją, ji už penkii)
metų drąsiai galės stoti karan
su Amerika ir tikrai tada stos,
nes jai nebus baisi tada ne ka
riuomenė, nė blokada, turint
užpakalyj Cluniją.
Abelnai, Dr. Sun mano, kad
šauki a mo j i

misigi nik lavim o

konferencija prives ne prie
taikos bet greičiau prie karo.

Pietinė Chinija valdosi ge
$12.55 rai, visur gyvuoja pilna demo
$21.65 kratija ir visa šalis pradeda
$17.25
.... 95c atsigriebti.

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Nors subatoj auksinai bu
vo urnai pakilę, vakar vėl jie nupuolė žemai.
Ar dar puls žemiauš, ir kada pradės eiti brangyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
tas geriau pasiunčia nesileidžiant i spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo {staiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas, pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir Jvi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, DL

t

NAUJIENOS, Chicago, DL

Sereda, Rugsėjo
21 d., 1921
J____ ” ^ni,
j;i.i

simais dar yra atviras. Bet tuo;d-ras Rozenbaumas tarp kitko
klausimu jau nužengta taip to. pareiškė: “Kad tik butų išrištas
Ii, kad lenkai sutiko, jog Vil 1 Viinaus klausimas ir Lietuva iš
Koperacijos kursai. Rugpiu nius priklausęs Lietuvai, nors eitų iš karo padėtes, tai veik ga
lime būti tikri, kad musų tau
čio 17 d. Šiauliuose prasidėjo tik keliomis sąlygomis.
T. S. Kontrolės Komisi pamokos Koperacijos ir Sąskai Kai dėl žydų tesiu Lietuvoj, tinės teisės laiduotos”.
tybos kursuose. Kursai organi
jos Nariai Punske.
zuoti Šiaulių Srities V-jų B-vių
Punskas, VIII. 25 (Elta). Sąjungos. Iki rugpiučio 22 d.
Rugpiučo mėn. 16 ir 17 dieną paduota į kursus 93 prašymai,
Punskan pravažiuodama iš Kau išlaikė kvotimus 47, 4 priimti
no į Suvalkus ir atgal atvyko kursams prasidėjus. Į kursus
T. S. Kontrolės Komisija. Ko priimtų tarpe: 33 vyrai ir 18
misija miestely buvo neilgai. moterų, 19 kuršininkų gyvena
Rankos prirengiamos dar
moji
vieta
Šiauliuose,
16
yra
at

Atvažiavus, pirmiausia paklausė
bui ir sudrėkinamo^.
vaito. Kadangi jis jau 2 metai vykę iš Šiaulių apskrities ir 16
kaip dėl lenkų turėjo apleisti iš kitų apskričių. Dauguma
Punską, kreiptasi į miesto šal klausytojų amžiuje nuo 19 iki
Mazgok jas su Lifebuoy
tyčių Goldšteiną. Komisija ke 23 metų. Į kursus įstojo keli
kuomet darbas užbaigtas
letą klausimų paklausė dėl gy kuršininkai, lankiusieji pereitų
ventojų skaičiaus Punske, dėl metų koperacijos ir savivaldy
—jos bus baltos ir gražios.
bės
kursus.
Kursuose
nuo
pir

gyventojų sudėties tautybės at
žvilgiu ir dėl pamaldų bažny mų dienų pastebiamas rimtas
Lifebuoy’s sveikas kvepėjimas
čioje. Paskui Komisija nuvyko darbo ūpas.
m
yra malonus.
A
Koperativo namas. Rugsėjo
pas kunigus ir jų dar panašiai
klausinėjo ir išvažiavo į Suval 23 <1. užtvirtintas planas atsta
kus. išbuvus Punske 5—1(1 mi tymui Sąjungos pirktojo Mažei
kiuose namo. Sulig plano pir
nučių.
mame aukšte ruošiami butai Ma
Rytojaus dieną, rugpiučio 17
žeikų sąjungos sandėliui, bend
d. vėl atvyko vienas T. S. Kon
rovės ir vaistinei; antrame aukš
trolės narys su ryšio karinin
te manoma turėti butą bankui
kais ir vėl pateikė keletą klauir gan didelę salę su nuolatine
• simų besiskundžiantiems gyven
scena; trečiame — trys dideli
tojams dėl gyventojų sudėties,
kambariai, kuriuos galima bus
vienai kitai valandai praslinkus,
sunaudoti skaityklai, knygynui
nuvyko Kaunan. įdomu, kad
gyven. butui.
Komisijos neriai primygtinai ar Namų
remonto darbas jau
klausinėjo, kaip daug esama
pradėta#.
lenkų Punsko srity.
Manufaktūros prekyba. Są
Komisijai išvažiavus rugpiu junga paskutinį laiką yra labiau
čio 20 d. į Punską atvyko lenkų išplėtusi naują savo prekybos
raštininkas ir su žandarais puo šaką—manufaktūrą.
(Sietynas)
lės Goldsteiną, kad jis surašytų
gyventojus ir grasino jam areš
Padarytas Amerikoje
tu, kam jis Komisijai pareiškęs,
Lietuvos žydai dėl
kad Punske daugiau esama lie
Vilniaus.
tuvių negu lenkų. Punsko gy
ventojai, bijodami, kad Punsko
Kaunas, VIII. 23. (Elta). Š.
sritis tiek išvargus ir iškentėju- m. rugpučio 18 d. žydų Tautos
si, nepasiliktų lenkų vergijoj, Tarybos pirmininkas d-ras Roteriojami lenkų kareivių ir mi zenbaumas Tarybos VI sesijos
Po daugelio tyrinėjimų pasisekė mums išra
licijos, vėl išsiuntė delegaciją posėdy tarp kitko pareiškė:
v.’/ •
sti stebėtiną gyduolę sumažinimui perdidelio su
Kaunan į T. S. K. Komisiją jos “Mums Vilnius dar daugiau reiš tukimo, kurio priežaščia daro riebiems nesmagu
paprašyti kad ji vietoje pertik. kia, kaip lietuviams. Vilnius mą. Vaistas yra saugus, priimnus ir suteikiąs
tintų gyventojų sudėtį tautybės yra kultūros šaltinis ir tik bend gerus rezultatus.
Stebėtinas vaistas dėl suliesėjimo.
atžvilgiu ir įteikė Komisijai se rai su musų broliais Vilniuj
vaitojant juos galit lengvu budu
atgauti savo sėnąją figūrą be jo
kantį iWš5Wą:- “Gferbiamajai galėsime Icurti musų tautinį gy-7'
kio
badavimo, arba varginimo sa
Tautų Sąjungos Kontrolės Ko- venimą. Lig šiol Vilniaus klauv
ve įvairiais mankštinimais.
msijai: Mes, žemiau pasirašę,
Musų “Obesity Tablets”
yra sutaisytos į pigulkas, kurios
Punsko srities gyventojai, šiuolabai lengva praryti ir neduoda jo
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
mi krepiamiesi į Gerbiamąją
kių blogų pasekmių, bet tik sunai
KNYGŲ SANDELIS
Tautų Sąjungos Kontrolės Kokina riebumą. Pigulkas reikia im
ti per 30 dienų ir per tą laiką suJ. B. AGLINSKAS |
misją, nuolankiai prašome mes
mažėsit svarume nuo 10 iki 15
3238 So. Halsted St.,
atkinkyti mus gyventojų pertiksvarų. Laiškai kuriuos mes aptuCHICAGO, ILL.
Į
rim išreiškia padėką už pasekmin
rinimo tautybės atžvilgio tiks
gą veikimą vartojant musų pigul
lu”. (Seka parašai).
kas. Kaina mažo puodo talpinan

Kas Dedasi
Lietuvoj

Iš Šiaulių Sk. Vart Ben
drovių Sąjungos.

... .

BIRUTES

Nekentėkit nuo

PILĖS
Tūkstančiai kentėjusių nuo raudo
nosios gyslos (pilė) visoje šalyje sa
ko mums, kad Pixine Pilė Gyduolė
geriausiai padaryta, nei kita kokia.
Greitai gydo, lengvai ir visiškai išgy
do seniausius bei didžiausius sirgi
mus. Nei gydytojaus išlaidos, nei
skausmas. Pixine Pilė Gyduolė yra
pagaminta įžymaus gydytojo ir pa
sekmingai pats naudojo per daugiau
kaip 33 metus. Tai yra produktas,
kuris išmėgintas pertikrino savo ver
tybe. Rašyk reikalaudamas tuejaus.
Pats išmėgink, pats persitikrink kaip
kad kiti padarė, kad Pixine Pilė Gy
duolė yra vienintelė prašalinimui rau
donosios gyslos ant visados. Jei ne
busi užsiganėdinęs, nieko nekainuos,
nes pinigus greitai sugrąžinsime.
Prisiųsk $1.00 Money Orderiu už di
delę triubą Pixine Pilė Gyduolių. Bus
ęasiųsta tuojau čystame pakelyje.
he Pixine Co. Ine., 5769 E. Paw Av.,
Troy, N. Y.

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui
visokių ligų:
V^rų, moterų ir kūdikių
Vedama štabo
WEST END HOSPltAL
2058 W. Monroe St, šiaurrytinis kampas Hoyne Avė.
Moderniškas būdas
ligos pažinimui.
Talpinasi gerai įrengta
Laboratorija ir X—Ray.
Gydoma namie ir ligonbutyj.
Atdara kasdien nuo 12 iki
7 vai. vak.
Veltui neturtingiems. ' *
Kalbama lietuviškai.

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryte iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted S L, Chicago, III

čio pigulkų kurių užteks per 30
dienu gydytis tik $1.50. Pradėk
šiant ien. Prisiųsk 25c pašto ženk
lais (štampas) ir likusią sun\ą galėsi užmokėti
kaip pristatys i namus. Rašyk aiškiai.
VERVENA LABORATORY, Ine.
ten Park nuelkit

šokia

BHgh"

KELIONE I LIETUVA

ATPIGO
Linksma mums pranešti, kad KELIONĖ LIETUVON atpigo
$25.00 ant laivakortei.
Dabar trečios klesos laivakortės iš New Yorko iki Piliavai-Ęaraliaučiui,
tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti be persėdimų, vien vande
niu; nekliudant Vokietijos nei Lenkijos žemių. Tiesiai iš New Yorko į Pilia
vą arba iš Kanados į Piliavą.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus Lietuvon greičiau
siai ir geriausiai, sulig žemiausio dienos kurso AUKSINAIS ir DOLERIAIS.

Del platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų siuntimo Lietuvon,
Pasportų ir Income Taksų, kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
Tel. Yards 6062,

Chicago, III.

Ofiso Valandos: Kasdien 9:00 ryte iki 6:00 vakare,
Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis iki
9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:90 ryte iki 3:00 po pietų.
J

General Ofisas

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway
Boston, Mas s.
ŪMI

<

/

Lithuanian Sales Corporation,
J

\__.X

■■■

NOTARUUiAS
Iteal Estate, Paskoloj
Insurinal ir H.
809 W. 35th 81., Kamp. Halsted M.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.t iki 8 po pietą.
.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Seredoje, Rugsėjo 21
192 1

2201 W. 22nd SU kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminatoja Abstraktus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Formas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant ph-^o morgečiaus ant lengvų ifiiygų.

Auburn Masonic Temple
7832 So. Union Avė.
T

Pradžia 8 vai. vak.

įžanga 75c. ypatai

CHICAGOS JAUNIME!
Birutė šįmet pradeda savo viešą, veikimą
puikiausiais šokiais. Tie šokiai bus labai
gražioj svetainėj. Todėl jaunimas galės kuosmagiausiai pasišokti. Užtat nepraleiskit
nei vienas šios nepaprastos progos — atsilankykit visi j Birutės šokį.
Komitetas. -

S. W. BANES

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

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL

Mildos Teatras
PRADEDANT PANEDELY, RUGPJ. 15, 1921

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
Phone Boulevard 6801

bus atdaras kas vakarą—

ir Nedėliomis po

pietų—

Yoinno įprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c
nulIlOui Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c
Puikus Vaudeviliai ir Krutamieji paveikslai.

ANTANAS GREDUSKA
General I.

Kontraktorius ir
būdavotejas.
Budavojame ir taisome.
1401 W. 47th SL, Chicago

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

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

1412 W. Division St., Dept. L. M.,
BRIGHTON PARK PHARMACY,
Chicago, III.
| 4240 Archer Avė.

3313 So. Halsted St.,

Fabionaa ir Mickiewicz
vedėjai
Burę A. Petrąt is ir S. L Fahionas
Siuntimas pinigų, laiva
kortėm, pašportai ir tt

Sezono Atidarymo

PASIDARYTI SAVE LIESESNIO LABAI LENGVA

Telephone Boulevard 5052

Europsan American Bureau

300 Savoy Theatre Bldg.,
Wi!kes Barte, Pa.

\

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 DPOADYVAY

NEW YORh.N.Y

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
l PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir pfivalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių taf
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

S. S. L1TUANIA Lapkr. 2.
S .S. LATVIA rūgs. 21

S. S. ESTONIA Spalio 5
S. S. POLONIA Spalio 19

Taipgi tiesį kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

SOCIALDEMOKRATAS

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

Suvedame dratus
ir sudedame fixtu
res j 6 kambarių
namą už $69.00.
Persi tikrinimr.i
kreipkitės
p’s
mnis arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.
Taipgi, laikome
,
,
.
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieje.
Musų kainos prieinamos.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviikumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dv5,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

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

NAUJIENOS,
Chicago, ŪL■—
, ,
Į I

Sereda, Rugsėjo 21 d., 1921

Savaitinė Biznio Apžvalga

$2.00 ir $2.25 bamperis.

WEEKLY BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO
EISENĄ
Hunibugas ir Blogi Laikai.—
Kol Chicagos Lietuviai neiš
trauks savo pinigų iš humbugo,
tol negalima bus laukti, Įpd
ateitų geresni laikai . Iki si,o)

priežastimis galima
nurodyti sekančias: 1.
da
bar minkštųjų anglių labai ma
žai perkama, ir labai mažai iš
dirbama: 2. kad pavasarį, kada
fabrikai pradės dirbti, bus daug
perkama minkštųjų anglių: 3.
ad pavasari, būtent Kovo 31,
1922, kada pasibajgs sutartis
su angliakasių unijoms, galima

į pabrangimo

dar, kiek mums yra žinoma, laukti angliakasių streiko, nes
Chicagos Lietuvių pinigų tebėra darbdaviai yra pasiryžę nukirs

keletas milijonų dolerių humbu
go verpete. Kada Chicagos Lie
tuviai piwlės tuos pinigus iš
traukti iš to užkeikto verpeto,
tada mes laukiam pasitaisymo
biznio ir darbų bent Chicagos
Lietuvių tarpe.

ti c,!gas, o unijos pasiryžusios
kovoti prieš tai.

Konkurencija. — Kares metu
ir neužilgo po karės įvairiose
biznio srityse labai didžiai pasi
Kas pirmesnis ištrauks pini daugino biznio įstaigų. D^bar
gus iš humbugo, tad dar juos iš krizio laike daugelis tų įstaigų
gelbės. Kas ateis paskutinis, turės subankrutyt ir ant visados
ta>Į nebegaus nei cento, nes jo užsidaryti. Galima laukti, kad
piųigai yra seniai jau prakozi- dauginus biznio įstaigų subanruoti, prašvilpti, prauliavoti, krutys ten, kur jų daugiau buvo
praleisti linksmuose pasivažinė atsiradusių. Nuo 1914 metų
jimuose pasigėrusių humbugie- įvairiose biznio srityse biznio
rių ant automobilių ir ant lai-, įstaigos, imant nuošimčiais, pavų. Todėl skubinkite, kad nebu- Įj sidaugino sekančiai :
tumėte paskutiniais. Ištrauk-;
i,,
830%
tus iš humbugo pinigus indėki-’fonografų HĮjamonė ...
te į naudingas pramones, į nau-1 Automobilių Taisymas
375%
dingą darbą, tada turėsite iš to fotografijos materiolo
147%
tikrą pelną ir tikrą naudą sau Automobilių dalių .
Aliumo Išdirbimo ..
ir visuomenei.
ATMINKITE TĄ: MES NE Mišinėlių Pramonė
SILIAUSIME KOVOJĘ PRIEŠ Sriubų Mašinoms ..
87%
HUMBUGĄ KOL TO HUMBU- žaislų.....................
GO VISIŠKAI NEIŠNAIKIN- Dantims Medžiagos
61%
SIM. JEIGU JUS NEPAKLAU Optiškų Tavorų......
SYSITE MUSŲ DABAR, TAI Dešrų Pramonė......
Skribėlių Pramonė ........... 44%
PASKUI GAILfiSITES.
Cukierkų ir aiskrimo pra
*
monė ........................... 39%;
Po pe- Moteriškų Drabužių ......... 36%
Markės ir Auksinai.
reitos saavitės straipsnio apie Skribėlių 'ir Kepurių ....... 22%'
markes, daugelis skaitytojų Megstinių Tavorų ............. 22%
klausia rašytojo tikrai pasakyti
ar markes dar pu'ls or pradės
Kur biznio įstaigų paaugintas
kilti. J šituos klausimus galiu buvo didesnis, tenai apsireiškia
pasakyti tiek, kad tikros žinios didesnė konkurencija, o kur d a-,
apie tai kas bus su markėmis bar yra daugiaus konkurencijos
negaliu turėti nei ašinei vienas ten bus ir didesnis bankratų
kitas žmogus. Apie markių atei- skaičius.
Biznieriams, kurie
tj galima tiktai spėti, o spėjimas nori išsilaikyti konkurencijoj,
visuomet pasilieka spėjimu. Jis galima duoti vienąs patarimais,
gali išsipildyti, o gaji ir neišsi- garsinkitės plačiai, tiksliai ir pa-1
sėkmingai, kaip laikraščiuose.
Markių kursas paskutinioms taip ir kitais budais. Su tuo,!
dienoms buvo gana neramus, tai be Cibejo, imsite viršų ant savo;
*
I
puolė tai kilo, bet visgi pasiliko konkurentų.
stovįs gana žemai. Ęurso umus
Kl. Jurgelionis.
kaitaliojimasis rodo tą tiktai,
ked žmonės paskutiniomis die
nomis ėmė labai spekuliuoti. Vo

kiečiai Vokietijoj rodos buvo
pradėję mesti markes ir mainyti
ant dolerių, o Vokiečiai ir kiti
žmonės Amerikoj, kada markes

Su uiregistruotn vaisbaženklia Sur. Valat.
Patentu Biure.

nupuolė žemiaus dolerio už šim
tą, pradėjo pirkti markes, ma
nydami, kad jos debar stovi že
miausia.
Pamatiniai faktoriai (veiks
niai) vienok nerodo, kad mar
kes galėtų urnai pakilti, nes Vo
kietija nesiliauja spausdinti po
pierinių markių (tuo tarpu ka
da Francija ir Anglija jau pra
dėjo mažinti popierinių pinigų
skaičių). Vokietijos aukso su
simažino, o tuo tarpu Vokietija
iki Lapkričio 6 dienos turi išmo
kėti talkininkams dar miliardus
markių.
Vokietijos pramonė
ir prekyba
nesiplėtoja taip
sparčiai, kad spėjus atsverti tas
milžiniškas Vokietijos skolas. .
Vokietijos finansinikai pas
kutiniuoju laiku veikia kiek ga
lėdami, kad pataisius markių
kursą politikos keliu. Vienog
politika tame dalyke maž^i te
reiškia.

N a uja m o mėlyname pakelyje.

♦

♦

Visos tvirtos, gemalus užmuSančios ypatybės Siame vaiste idčtos,
su priemaiša priimnial Švelnaus
kvčpalo.
Rufflea yra taoai paveikiantis
pleiskanų paSalintojas — begaliniai
puikus plauku sut&isytojas, kuris
patiks kad
ir gačniau*
šiai ypatai.

IMI*
MCOHOl *O.K

SIOPSDANBPIJH
'fHlOMO’rs

HEALTHYSCAIP
IVXIWANTHAIP
irs

iiS-S HUio 07'.

F.AttRICHTFPACO
BUSH riPMINAl HlOG S
V BROOKIYN
Nt.VV YORK

Aptiekose
parsiduoda
po65o.arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusime
per pagta
tiesiog iŠ
labaratorijos.

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
▼aisbaženklts.

*

Minkštosios Anglįs. — Dalykų
žinovai patvirtina musų nuomo
nę, kurią mes išręiškėm pir
miaus apie anglių pabrangimą.
Išrodo, kad ypač minkštosios
anglis butinei turės pabrangti.
Už keleto mėnesių nuo dabar,
minkštosios anglis bus parduo
damos daug brangiau, o ypač jos
pabrangs pavasarį. Už metų
gal jos atpigs, bet tuo tarpu
netolimoj ateityj galima laukti
tik pabrangimo. Laukiamojo

Markefo Kainos.

ŽALĮ FRUKTAI — Obuoliai
$7.00 ir $9.00 statinė; vynuogės
$1.50 ir $1.75 už 6 kašių kreitą; lemonai $8.50 ir $9.00 dė
žė; orančiai $6.00 ir $6.25 dė
žė; pyčės $2.00 ir $2.75 bušelis;
slyvos $1.50 ir $2.00 dėžė; gra
žios $3.50 ir $4.00 bušelis.

Vakar Chicagos maketo kai
ŽALIOS DARŽOVĖS — Bu
nos ant tuių dalykų buvo seka
rokai $1.00 už 100 pundelių; samos :
lieriai 50 ir 65c., už kreitą; ko
SVIESTAS — Creamery 42c., pūstai $1.00 ir $1.50 už kreitą;
centralizuotas 40c., ladles 42c. ir žyduoliai kopūstai $2.50 krei40c., kaina raiteleirwns į extra tas; morkos $1.00 už 100 pun
sudėtas statinukes 46c., spaus delių; agurkai $1.50 ir $1.75 bu
tas 48c.
šelis; salotos galvose $3.75 ir
KIAUŠINIAI — švieži pir- $4.00 kreitas; grybai 60c. ir
mieji 35Vįc. ir 37c , paprastai 75c. dėžė; cibuliai $3.00 ir $1.50
švieži 30c. ir 31c., extra sudėti kreias; ridikai $1.00 ir $3.25
balto medžio dėžėsna 42c. ir 43c., už 100 svarų maišą; špinakai
margiukai 20c. ir 22c., purvinu- 50 ir 60c. dėžė; saldus komai
kai 20c. ir 22c., stoiYige extra ■10c. ir 50c., 4 tuzinai; ir tamė23c. ir 25c.
tos $2.00 už kreitą.
GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 35c., vištos 25c., gaidžiai 17
c., antys 25c., žąsys 20c.
DR. A. M0NTVID
ŠALDYTA PAUKŠTIENA —
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 Kast Washington St.
Kurkės 40c. ir 42c., vištos 27c.,
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
gaidžiai 25c. ir 27c.
Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.
BULVĖS — $3.00 ir $3.25
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru
bamperis; saldžiosios bulvės
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Sveikinimai ir apkainavimai už su
grąžinimą sveikatos per šią senovinę
žolių ir šaknų gyduolę, Lydia E, Pinkhani Vegetable Compound, iš Lynn,
Mass., plaukia iš visų kraštų, ir ku
riuos įneš pagarsiname lalks nuo lai
ko laikraštyj. Moterys, kurios visuo
met yra sveikos, negali persistatyt
kitų moterų, kurios kenčia mėnesius,
ir metus nuo visokių negalią, bet ta
pę sveikomis ir linksmomis vartojant
naturališką atbudavojimo sveikatos
Lydia E. Pinkham Vegetable Corrvpound.

Kursas Markių (Auk
sinti) Šiandien
prigulintis permainai

AKUSERKA
Mrs. A. Michniewicz

3323-25 S. Halsted St.

3101 S. Halsted St., kampas 81ob gaf.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Užlaikytojo^ gerų
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi Aini*
lerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos ho»čystai baltų zasų plunksnų
pltaliee.
Pasvaras .......................... 79c
paPrima čystai baltų žąsų
tarnauja prie
plunksnų svara^ .............. 98c
girudymo. Duo
da rodą risoRinktos baltų žąsų plunks
kiose
ligose
nos maišytos su pūkais $1.39
moterimi .ir
Čysti žasiniai pūkai ....... $1.98
merginoms.

PLUNKSNŲ

Sampelteiii ant pareikalavimo.

1,000 Markių $10.80
. 5,000 Markių $53.00

10,000 Markių 105.50
Ąnt didesnių sumų duodame speciališk.ai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon į trumpiausi
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba
laišku |

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAD,

10 METŲ ŠITAM BIZNY

DR. A. R. BLUMENTH AL

M. J. KIRAS

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

3331 SOUTH
VU. HALSTED ST.

Kampas 47th St.

Phone Yards 6894

PINIGŲ

160 N. Wells Street,
CHICAGO, ILL.
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
vai. vakaro. Nedėliomis iki
Imai vai. po piet.

SIUNTIMAS,

PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir ^parduodame
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namą. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.

Ofiso ^valandos: Nuo 8 ryto iki
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ncdėliomis iki 2 valandai po pietų.
Iii

Tel. Boulevard 6487

—....................... ......

DR. M. T. STRIKOL’IS

Pasiliuosuok
nto Nesmagumo

People Teatro Name,
1616 W. 47th St.. Tel. BoaL 16fl
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

SENIAUSIA

flocnturft
VIENYBE

Telephone Yards 5882

DR. M. STUFNICtl

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepojų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

Kojy kvapas yra grikius ir nesveikas. Daktarai negalėdavo
išgydyti nuo jo. Bet dabar tas yra galima, kada tapo išras
tas pastebėtinas vaistas vardu.
u

Lietuvyi Gydytojas ir Chinrgas

Kur seniausia,
Ten geriausia.

P

KOJOL

3107 So. Morgan St.,
Chicago, III
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakarą.

Telephone Van Būrin 294
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyriiką^
Vaikų ir visą chroiuftką ligų
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicag*
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—-11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Pinigus siunčia į Lietuvą
Ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

KOJOL yra vaistas gydyti kojų ligoms, kurios yra priežastim
kojų smirdėjimo (bromo idrosis) ir nesveiko perdidelio kojų pra
kaitavimo (hyperidrosis).
KOJOL — yra labiausiai pasekmingas ir malonus vaistas. Kojų
Kojolo- buteliuko.
KOJOL — reikia vartoti sekančiu budu: įpilti 4 pilnus šaukštus
Kojolo į vieną kvortą šilto vandens, ir tame mirkytj kojas po 5

DR. J. mis

maino ant visų
šalių pinigų.
"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

DR. P. ŠIMAITIS

Amerikos pinigus

smarvė ir perdidolis prakaitavimas visiškai pranyks nuo vieno

iiiiiiiiiiiiiKn
Telephone Yards 1582

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin*
eras vyrų ligas.

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.

.<•»
k.)

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.

iki 15 minučių.

KOJ Op — ne tik paliuosuoja kojas nuo smarvės ir'nesveiko pra
kaitavimo, bet taipgi suteikia kojoms nepaprastai malonų jausmą.
KOJOL — yra vienutinis savo rųšies vaistas dr parsiduoda vie
noduose buteliukuose po $1.00. Neimkite imitacijų. Kojol yra
išdirbamas tiktai Bingol Chemical kompanijos.

Naprapath

Gydau be vaistą, be operaciją
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 6:00
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir tt.

Tel.: Yards 6666
; Boulevard 8448

”VIENYBĖ”

Užsisakyk sau KOJOLO buteliuką šiandien.

EINA DU KART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi
juoką skyrių

Išrašyk žemiau paduotą užsakymo
kuponą ir atsiųsk kartu su $1.00 į

Lietuvi b gydytojas, Chirurgas

Aku liras
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryte.

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

BINGOL CHEMICAL CO
2816 So. Michigan Avė

DR. V. A. ŠIMKUS

"TARKA”
t

Chicago, III

k

Telefonas: Boulevard 7042

Pirkite ’'Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai
mokami. Ateityj^ bus di
delis pelnas.
Vienas Šeras $10.

DR. C. Z. VE2ELIS
Lletavis Dentistas

Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti višokią knygą.

UŽSAKYMO KUPONAS
Bingol Chemical Co.,
2816 S. Michigan Avė.,
Chicago, III.
Čia prisiunčiu $1.00, už kurį prašau atsiųsti man vieną
buteliuką Kojol vaisto nuo kojų prakaitavimo (ir smarvės.

arti 47-toą gatvia

■■■■■**■■*■■■
ii™

Reikalaukite platesnių informacijų apie viską, ra. Syki to mums laiškus, reikniaukite musu piniginio
kurso ir knygą katalogo.

DR. YDSKA
1900 So. Halsted St
T«L Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 1Q ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd 8L
Tel. Prospect 8466

Su vieoklala reikalais
kreipkitfis šiuo adresu:

LlTHUftNIRN
VIENYBE PUBL Go.
193 Grand St. U
Brooklyn, N. Y.

Adresas
Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
Ičir be.
. WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th StM Chicago.
Tel Blvd. 9336

BEGIS DEPT. STORE

DĖKINGOS MOTERYS.

DR. M. STAPULIONIS

Kur vienybė,
Ten galybė.

I

L

—
'kr.

. ‘A.

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 'Emerald Are.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9897
781 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tel.: Canal 279

NA17JJEN0S.
CM
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Sereda, Rugsėjo 21 3., 1921

ją ir apsvarstyt, kokiu budu skelbs “Naujienos”, būtent, kad ICdami smarkiau dirbti, idamt
Ku Klux Klan
galima sumažint ginklavi-|Lietuvaitturi but suteikta teisė pralobtų darbininkų samdytoj ii;
The Llthuanlan Daily New» mąsi?
I nuspręsti savo likimą.
o kada šie bus turtingi, tai paŠiuo laiku amerikiečių spau
'■bliihtfcl Daily
Budėj M
| Dabar apie Lietuvos valdžios . Ils ir darbininkų gerovė.
doj daug kalbama apie Ku Klux L S. S. Pildomojo Komiteto dėl badaujančiųjŲ
rėmimą. Anąkart “Vienybė”
Tai ve kokiu keliu nori vesti Klaną.
Rusijos gyventojo šelpimo, atsišaukimas.
liiurodė, kad dabartinė Lietuvos Lietuvos darbininkus klerialai.
Valdžia perdaug krypsta į Var- O jų vienminčiai Amerikoje pil Kas tai per organizacija?
Lietuviai darbininkai ir darbininkės. Tarybų Rusiją ištiko
1789 SQ. HALSTED KCg
šavos pusę. Mes tuomet jos pa nai jiems pritaria ir tokioje pat Laikraštis “The World” pra baisi nelaimė, kuria turi susidomėti visi kultūringi žmonės, ypa
CHICAGO, ILLINOIS.
klausėme: kam-gi tad ji remia dvasioje jie čionai veda šv. Juo neša, kad vyčių Ku Klux Klano čiai gi darbininkai. Plačiose tos milžiniškos valstybės srityse
So. Bostono “Darbininkas’ j tokią valdžią? Vietoje atsaky
zapo “Darbininkų Sąjungą”, ku organizacija tapo oficialiai in šiandie siaučia badas ir epidemijos. Milionams žmonių grūmo
rašo:
Subscriptioa Katėsi
mo, “V.” ironizuoja “Naujienų” rią sutvėrė kun. Kernais.
korporuota spalių 26 d. 1915 m. ja baisi mirtis! Užkluptai tos pasibaisėtinos nelaimės Rusijos
j
adresu
,
pasakodama
,kad
jis
tik
“Rugsėjo 16 3. laivu Araliaudis netenka jėgų ir pasitikėjimo pati savimi. Ji šaukiasi
Atlantos mieste, Georgijoj.
(
“
kandžioja
”
,
o
neduoda
“
kon

bic New Yorkan atvyko Mar
į pasaul: ji reikalinga ūmios ir tinkamos musų pagalbos.
Organizacijos viršininku, ar
tynas Yčas, Lietuvių Garlai struktyvių sumanymų dėl su
Duoti tos pagalbos bado ir epidemijų nualintiems tarybų Ru
Socialistų
Judėjimas
ba
kaip
“
Klano
”
nartai
jį
vadi-,
tvarkymo
Lietuvos
politinės
vių Bendrovės reikalais.”
sijos gyventojams — pareiga kiekvieno sąžiningo žmogaus, kiek
na, “nematomos imperijos impe
ateities”. Ot, ji, “Vienybė”, tai
Europoj.
vieno Amerikos 'lietuvio darbinii^ko. šito nuo musų reikalauja
P-as Yčas kitąsyk buvo labai davusi “konstruktyvį suinanyMarch 2nd, 1879.
ratorių,” yra y^illiam J. Simtarptautinis darbininkų solidarumas. Savaimi juk aišku, kad
veiklus lietuvių politikoje. Karo Įmą” — Nepriklausomos Lietu
mons.
Rusijoje badauja kone išimtinai tik jos biednuomenė, tik darbo
■edildienius. Leidžia Naujieną Ben laiku jisai stovėjo priešakyje vos obalsį; iė gyvenimas, patei
šiomis
dienomis
sugrįžo
iš
Pirmasis lokalas arba skyrius žmonės. Nepadėti jiems, neišgirsti sielvartingo badaujančiųjų
droji, 1789 So. Halsted SL, Chicago, organizacijos, teikusios pašalsinęs ją.
UL — Telefonas! Roosevelt 8560.
Europos trys pasižymėjusieji įsikūrė iš 84 narių, šiandien, šauksmo, reikštų nusidėti netik prieš tarptautinį darbininkų
pą tremtiniams. Per jo rankas
Tai yra tuščio pagyrų puodo Amerikos darbininkų judėjime per šešerius metus, Ku Klux solidarumą, bet ir žmoniškumą.
eidavo dideles sumos pinigų.
Užsisakomoji Kaišai,
Neprikteiusomos asmenys: Morris Hillųuif, pri- vyčių Klanas priskaito 500,000
Beto, prieš šitą pasibaisėtiną Rusijos žmonių nelaimę turi
Dabar sakoma, kad p. Yčas barškėjimas.
18.00
nusilenkt visi musų nesutarimai, visi partiniai bei frakciniai
vienas
turtingiausiųjų Lietuvos obalsis tapo iškeltas mažintas Amcrikos socialistų narių.
Pusei meti
4.50 esąs
pačioje Lietuvoje pirmiaus, ne partijos vadas, Abrah^m Cahan, I Ku Klux Klanas yrat pusiau priešingumai. 'Kas yra Rusijos komunistų partija ir tos parti
, 2^5 žmonių Lietuvoje.
, 1.75
gu Amerikoje, ir jį iškėlė tenai vyriausis redaktorius didžiausio slapta organizacija. Valdžia te- jos valdžia, kuri šiaudie valdo didžiąją Rusų valstybę, apie tai
žydų socialistų (ir ne socialis
pirmutiniai socialdemokratai.
čiaus iki šiol į ją kreipė nedaug nekartą esame pasisakę. Vis dėlto, šiandie tegali but tik viena
PERSPĖJA NUO “SPECIA
Visi gerai pamena tuos drau tų) laikraščio, ir William FosViena kopija
M
domės, kadangi ji nebuvo pavo kalba ir vienas darbas — gelbėti badaujančius tarybų Rusijos
LISTŲ.
ter,
vienas
vadų
didžiojo
plieSavaitei___
go
St.
Kairio
laiškus,
rašytus
18
jinga ir nėra pavojinga šiandieni gyventojus! Gelbėti milionus alkanų darbininkų, jų moterų ir
Minėsiu!
71
1916 metais “Naujienoms”, kur no streiko.
kūdikių.
turčių klesom.
Amerikos Lietuvių Daktarų I buvo išdėstyta Lietuvos sočiaiKaip tvirtina „New Yol.k
L. S. S. Pildomasai Komitetas todėl kreipiasi į musų or
Draugijos laikraštis, “Gydyto
Kaip tik priešingai. Savo
ganizacijos narius ir visus pažangiuosius Amerikos lietuvius
Metams........ .
17.00 jas”, savo trečiame numeryje, demokratų nusistatymas kovoti CaJ1.. |aikraščio korespondentas,
Pusei metę ..
4.00
tikslu Ku Klux Klanas stato darbininkus: Draugai, kur ir kaip galėdami rinkite aukas ir pa
ui Lietuvos neprikUusomybę. Foster yra jgitikri
kad gal
Trims mtaealams
2.00 kuris tik4<ą išėjo iš spaudos,
laimės _- ir | Pa*«ikymą “tyro amerikietišku- tys aukokite, kad tuo teikus reikiamos pagalbos badaujantiems
. 1.50 pataria ligoniams eiti pas to Jokia kita partija Lietuvoje dar Lgale darbininkai ;WJIira
Dviem mjneeiimi
tuomet
nestatė
to
reikalavimo.
kTmė^tS
. .75
“ “Tyrasis-gi amenkietiš- Rusijos gyventojams. Veikite urnai ir energingai. Reikalas
kius daktarus, su kurkus jie ga
” nedaug kuo skiriasi nuo begalo svarbus ir neatidėliojamas.
O Amerikos tautininkai tuo ai- pripažjstefc jw šiandie pasau| | kūmas
1
li susikalbėti ir išpasakot savo ku turėjo savo programe reika- siaučia reakcija Pasak . re_
^Atpiginta)
“šimta-procentinio amerikietišAukų priėmimo darbą tvarkys pats Pild. Komitetas. Tuo
ligą. Ypatingai jisai perspėja
kumo
”
,
kurio
apaštalais
skaito-1
■avimą autonomijos ir jų spauv voIiucija užsibaigs visose šal
, 4.50
tikslu jisai įgaliojo vieną savo narį aukoms priimti. Jisai — d.
.2.25 žmones nuo visokių “specialis da įrodinėjo ,kad Lietuva nieko kompromisaiSi ižskyrus Rusį a si visi įžymieji Amerikos turčių
A. žymontas (1739 So. Halsted St., Chicago, Ilk). Visas surink
Pinigus reikia sięsti palte Money tų” ir sako:
kita
negalinti
reikalautų
kaip
Tik
Ruaįjoj
pavykus>
bu
klesos gynėjai. •
tas aukas todėl reikia siųsti jo vardu. Tokias aukas L. S. S. PilOrderiu, kartu su uisakynra«
“Nors lietuvių gydytojų i tai autonomijos.
dag atgmęg jr jos laimgjimo vaiNepaprastai spartus Ku Klux domoisai Komitetas tuojaus atiduos Socialistų Partijos sukur
Telegrama iš Stockholmo, tarpe nėra paskilhusių specia O šiandie “Vienybė” drįsta | sius,
'Klano augimas išaiškinama, vie-j tam Komitetui — badaujantiems šelpti
listų ,vienok didžiuma jų yra
' Taigi, L. S. S. Pildomasai Komitetas dar kartą organizaci
Švedijos, praneša, kad tik- gabesni ir inteligentiškesni, girtis, kad jos “konstruktyviai Foster, faktinai; pakartoje žo na, tuo, kad šitoji organizacija
jos narius ir visus kitus Amerikos lietuvius darbininkus grau
ką įvykusiuose Riksdago negu vidutiniškas daktaras. sumanymai” įsikūniję gyveni dis žodin vįską, ką pasakoja pa remiasi aršiausiais ir žemiau dena: neužmirškite badaujančių tarybų Rusijos žmonių. Duokite
tys Rusijos komunistai ap'e sa siais tam tikrų gyventojų sluo
(parlamento)
rinkimuose Tie ‘profesoriai’ ir ‘specialis me! /
jiems reikiamos pagalbos! Aukokite!
vo laimėjimus ir nepasisekimus ksnių prietarais, o kita — pel
laimėjo socialistų partija, tai’ iš kitų tautų, į kuriuos
L. S .S. Pildomasai Komitetas.
nais, kuriuos Klano organizato
“DARBININKIŠKI” KAPITA — t. y. nieko naujo.
lietuviai
ir
brangiai
moka,
ne

A: Žymontas, L. S. S. Sekr.
kurios vadas yra Hjalmar
Rugsėjo
13,1921
riai
turi
iš
savo
darbuotės.
LO TARNAI.
toli visuose atsitikimuose yra
Branting. Galutini rezulta
Kaslink Vokietijos ir Italijos
tik šarlatanai profesijoj. Jei
Tarpe prietarų, kurie ypač
Daugely j vietų policija tik
I
darbininkų
judėjimo tai Fostei
tai dar nėra žinomi, bet pa lietuvis gydytojas ko pats ne
j turime milžinišką, nematomą ir
tuliem šios šalies gyventojų
pataikavo Klano padaužom, ji
gal dabartines žinias socia gali atlikti, jis visuomet pri- Lietuvos klerikalinės Darbo sako, kad nors l uržuazija tose sluoksniam patinka, yra Ku paslaptingą jiegą, kuri sukels pati jiem priklausė. Tik pasta
šalyse buvo išsigandus, nors bu
listai turės Riksdage bent
rodys tinkamą ir sąžiningą Federacijos organas, “Darbinin vo bejėgė, bet girdi,darbininkų Klux Klano nusistatymas prieš Ipasibaisėjimo įskaitymų laužyto ruoju laiku tapo atkreipta dau
penkias vietas daugiaus, ne-1 specialistą. Bet ne bizniški ir | kas”, išdėsto “savo kelią” ilgam vadai susitaikę su buržuazija | negrus, prieš žydus, prieš kata jų širdyse”. '
giau domės į Klano darbuotę.
straipsnyje, kur parodoma, ką
Klanas
išsyk,
kada
jis
susi

ne
patriotiški
palinkimai
mus
gu iki šiol.
turi daryt Lietuvos darbininkai, ant kompromisų. Dabar j: e, likus, prieš ne-amerikiečius ir tvėrė nepasižymėjo. Bet prade Pats Jungt Valstijų vyriausias
verčia patart lietuviams gy
prokuroras
Dougherty įsakė
esą, džiaugiasi “balsavimu”, ku prieš progresyvius amerikiečius.
dytis pas lietuvius daktarus, kad pagerinus savo būvį. Tarp rį Foster vadina “poditikos šin- Panaši organizacija Amerikoje dant 1920 m. apie jį imta kalbė vienam savo padėjėjų padaryti
Švedijos socialistų pasise o noras, kad jų sveikata butų kitko tenai skaitome:
ti daugiau ir daugiau. Klanas, Ku Klux Klano darbuotės tyri
šiais
laikais
gali
turėti
narių.
kavimu
”
.
»>..,■
♦.
0, , , , 4 , (K
“Šiandien musų ūkis yra I
reiškia, pradėjo “įstatymų pil-/ nėjimą.
kimas yra įdomus dėl dvie tinkamai aprūpinta”.
Klano
organizatorių
amatas
dymo” daboti.
jų priežasčių . Viena, šiuo Reikia pasakyti, kad išaiški- merdėjimo stovyje. Kad jį Kad Foster taip neprielankiai
kalba
apie
darbininkų
dalyvavi-1
yra
taipgi
labai
pelningas.
KiekLaikraščiai “The New York
se Švedijos parlamento rin I nimas šito klausimo yra naudin pakėlus, bent iš pradžių mums mą politikoje,— tai nestebėtina, vienas įstojus Klanan naujas na Laikraščiai ėmė vis dažniau World”, “The Nation” ir kiti
reikia įtempti jėgas. Reikalin
kimuose pirmų kartą balsa gas žmonėms (žinoma, ir pa gas yra intensivtis produktin- Mat Foster yia tiesioginio vei-|rys turi užsimokėtį $10. Iš tų pranešti žinių apie tai, kaip tapo mano, kad tyrinėjimas iškels
vo moters. Paprastai mo tiems lietuviams daktarams). gas darbas. Kartu su šalies kimo šalininkas. Jam norėtųsi pinigų, $4 tenka organizatoriui, iš traukinio išvilkta ta ar kita eikštėn didelių Ku Klux Klano
įrašiusiam tą narį. Jokia biznio moteris, kaip ji tapo aliejumi piniginių suktybių. —Petras.
ters, gavusios balsavimo tei Musų žmonės dažnai žiuri į me prigimties turtais darbas griežtų priemone ų.
diciną ,kelp į kokius burtus. Juo
apipilta ir plunksnomis apiber
sę, labiau remia konservato keistesnius vaistus užrašo jiems skaitosi antru šalies turtu.” *
Bet pats Fostei pripažįsta, korporacija, išskyrus sukčiau tai už tai, kad ji bylinėjosi teis
rius, negu socialistus; bet gydytojas ir juo keistesnis yra Taigi klerikaliniai darbininkų kad Vokietijoj esama (kaip sias, neduoda savo agentam, par me su savo giminėmis norėdama
Švedijos moters parodė dau- pats daktaras, prie kurio jie vadai skelbia ,kad pirmas ša'lies “‘Ca'll’ reporteris pasakojo Fos> davinėjantiem šėrus, tokio Oiugš- dalį turto atgauti. Tataf atlikę
to “komišino”. Iš dešimties do
giaus išminties. Antra, tie kreipiasi, tuo jie daugiaus turi turtas yra prigimties turtai, o terį pareiškus)’ apie 9,000,000 lerių, keturi doleriai organiza Ku Klux Klano nariai. Kitoj
Redakcijai atsiųsta paminėti:
organizuotų darbininkų, kurie,
rinkimų rezultatai liudija, pasitikėjimo. 'Rašančiam šiuos antras turtas yra darbas.
vėl
vietoj
protestonų
pastorius
nors pilnai supranta savo galią, toriui — juk tatai reiškia 40 tapo išvilktas iš namų, apipiltas
žodžius
kartą
vienas
žmogus
Žemaičių Antanas: Lietuvos
kad visos komunistų pasa
Prigimties
turtais
skaitosi
žej
nuošimčių.
Verta
darbuotis.
Ir
bet “tik juokiasi kada jiem pri
(kuris buvo, rodos, visai ne
degutu ir apibarstytas plunks Keliai; Saulei nusileidus; Sek
mė, miškai, vandens, akmeninės simenama apie revoliuciją’.
kos apie socialistų partijos kvailas)
organizatoriai darbuojasi.
pasipasakojo ,kad jisai
minių pavasariu.
Brooklyn,
Georgijos valstijoj, kur ran nomis. Atėjo rinkimų Wkas, ir
puolimą Švedijoje, neturėjo vaikščiojęs pas visokius dakta anglys ir kiti žmonėms reikalin
Va, šitais paskutiniais žodžiais dasi daug negrų, Ku Khix Kla štai pasirodo grūmojimai neg Ncw York, 1921. Psl. 62. Kai
gieji
daiktai,
kuriuos
teikia
gam

jokio pamato.
rus ir neradęs pagelbos; bet
na 50 centų.
ta.
i Foster pabodo, kad ne vien ' a- nas labiausia terorizuoja juos., ram, kad jie nedalyvautų rinkipagalios jisai patyręs, kad prie
dai sulaiko Vokietijos darbinin Kalifornijoj Klano darbuotė at Pradžioj 1921 m. Texas valsti V. J. Budrikas: Pasaulio Min
Iš Amerikos socialistų State gatvės (Chicagoje) gyve O po žodžiu darbas reikia, ži kus nuo revoliucijos, bet ii pa kreipta
Spauda
pirmon galvon prieš ja ją užliejo banga aršiausių sava čių šaltinis-Knygos.
noma,
suprasti
darbininkų
jė

nąs
koks
tai
“
garsus
specialis

partijos pasitraukė likusie
tys darbininkai, matyt ,ne labai ponus ir chiniečius. Kitose val valiavimo piktadarybių. Laik “Dirvos,” Cleveland,
Ohio,
tas” nigeris — teji jis dabar ei gas, nes pats darbas (jėgos var pritaria jai.*
ji “kairiasparniai” su Engstijose, kame darbininkų judėji raščiai, net kapitalistinė spau 1921. Psl. 54. Kaina 25 centų.
siąs pas jį ir manąs, kad tikrai tojimas) nėra turtas, o tiktai
dahl’iu priešakyje. Dveji išsigydysiąs.
Dar vieną įdomų dalyką papa mas yra radikalesnis, Ku Klux da, ėmė piktintis Ku Klux Kla Emocijos ir jų kultūra. Su
turto šaltinis.
sakojo Foster “Call’o” kores Klanas daugiausia domės pa no darbuote. Bėgiu vien tik taisė P. Norikus. Išleido Tėvy
metai <itgal, kuomet partija
Tam klerikalų laikraščiui, va pondentui. Italijoj girdi vadai švenčia kovai su darbininkų ju liepos mėnesio, kaip apskaito nės Mylėtojų Draugijos Ohio ir
skilo, tie elementai pasiliko
dinasi, gamtos turteli yra svar iššaukdavę ten daug streikų — dėjimu. Ku Klux Klano narių “Galveston Daily News”, Texas Micliigano Valstijų Kuopų lė
PAGYRŲ PUODAS.
partijoje ,nors visos jų sim
besnis dalykas, negu darbininkų i tai išrcikalavimui užuojautos su neapykanta prieš svetimtaučius valstijoj Ku Klux Klano nariai šomis. 1921. Spauda “Dirvos,”
patijos buvo komunistų pu Brooklyno “Vienybė” mėgina jėgos — kas yra, be abejonės, sam, tai parėmimui to ar kito
eina iki to, kad jie skelbia, jog padarė 19 užpuolimų «jnt ramių Cleveland, Ohio. Psl. 26. Kaina
sėje. Jų taktika buvo vary pašiepti “Naujienas” ir tuo tiks nesąmonė. Gausiausiais gamtos darbininkų vadovo ir visi tie svetimšalis, nors ir šios šalies pi gyventojų.
15 centų.
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ti komunistinę agitaciją so
streikai atnešę tiek mažai nau lietis, neturi teisės gyventi Ame Visoj eilėj valstijų, dešimty
Honore de Balzac: Kristus
pritarė
tautininkų
“
reikalavi

doti,
kol
jisai
nepavarto
j
a
savo
dos, kad šiandien Italijos darbi- | rikoj.
cialistų partijos viduje,
se
ir
šimtuose
miestų
apsimasFlandruose ir Kitos Apysakos.
mui” Lietuvos nepriklausomy jėgos, kad paėmus juos ir pri
idant nuvedus socialistus į bės. Delei to mes ga'lime pasa taikius savo reikalams. Anglis, ninkai tiesiog “ąpsirgę” nuo Universal Service žinių agen- kavę žmonės (Ku Klux Klau Vertė Karolis Vairas.
1921.
streikų.
tijos korespondentas paduoda nariai dėvi maskas savo susi- Spauda “Dirvos,” Cleveland,
Maskvą. Kada jie pamatė, kyti “Vienybei”, kad mes visai pav. yra didelis gamtos turtas,
kad iš to nieko neišeis, tai neužsiginame tos savo pozicijos. bet iš jos žmogui nėra jokios Well, tai yra pamoka musiš- sekamus aukščiausio Ku Klux rinkimuose, taipgi užpuldnėda- Ohio. Psl. 44. Kaina 25 c.
ini ant gyventojų) terorizavo
jie pasitraukė. Laimingos “Naujienos” visuomet laikėsi naudos, jeigu ji nėra iškasta. kia aidoblistam ir komunistam, Klano viršininko žodžius:
Dainų-Muzikos leidiniai.
“
Mes
nepriimame
žydų,
kagyventojus.
Pasipiktinimas
Ku
kurie
pritaria
bile
vienam
strei

tos nuomonės, kad Amerikos lie
jiems kelionės!
Bet ta anglis, kuri yra iškasta, kui, kurie stengiasi bite kokį I dangi jie netiki taip, kaip krikŠ-1 Klux Klanu kai kur nuėjo iki
Lyra. No. 1. Turinys: 1.
tuviai negali statyti jokių rei
yra jau ne prigimties turtas, o steriką
Liepa. — 3.
paversti generaliniu čion y s. Mes išskirteime katali- to ,kad ten pradėta tvertis tokalavimų Lietuvos klausime, iš darbo produktas.
i streiku, o generalinį streiką į kus, kadangi jie priklauso įstai- kios pat organizacijos kovai su Pavasario diena, —4. Kelias
Amerikos biznierių pata
skiriant tuos, kuriuos stato pati
rėjas, p. Babson (kuris, rei Lietuva. “Naujienos” sakė, kad Darbo-gi produktai, pagal da “revoliuciją”.
Pats Fostoris, gai, kuri yra svetima Jungt. Ku Klux Klanu. Vienas anti- tarp žvaigždžių, Kiekviena vykia pripažint, yra gabus Amerikos lietuviai negali kalbėt bartinę visuomenės tvarką, ten “savo” žmogus, tarp komunistų Valstijų valdžiai. Kiekvienas Ku Klux Klano būrys, pasivadi- rų, moterų ir mišriems cho
žmogus), apskaitė, kad Eu Lietuvos žmonių vardu: teisė ka ne darbininkams, darbininkų ir aidoblistų, parado komunis- gimęs šioj šalyj amerikietis, jei- nęs “Juodoji Kuopa”, pareiškė rams. Rengė ir leido Leonas
i tam jog ir streikai kaikada nu- gu jis priklauso Anglijos bažny- Ku Klurt klaniečiams miestelyj Ercminas, 324 Berriman St.,
ropos valstybės dabar kas nuspręst Lietuvos likimą pri samdytojams.
čiai arba by kurios kitos šalies Joaųuin, kad jie sudeginsią visą Brooklyn, New York. U. S. A.
met išleidžia apsiginklavi klauso patiems Lietuvos žmo Paminėtasai klerikalų laik sibosta darbininkam.
_______ t bažnyčiai, neturi vietos pas mus. miestelį, jeigu klaniečiai nesi- Tilžėje 1921. Kaina 75c.
nėms.
raštis, sakydamas, kad “prigim
mo reikalams $5,000,000,000
Kad užtikrinus pasaulyj pirme-| liaus puldinėję gyventojus.
Taigi musų dienraštis stojo ties turtai” esą svarbesnis daly VILKAVIŠKIO
(penkis bilionus dolerių)
Darbininkų nybę baltajai rasei, mes stojaKaip toli ‘ėjo Ku Klux Klano
kas,
negu
“
darbas
”
,
faktiškai
pirmiausia
už
apsisprendimo
tei

kasmet.
Tiktai keturios
Koperativas “žiedas” turėjęs š, me už išskyrimą geltonosios rastengiasi įkalbėt darbininkams, m. pusmetį gryno pelno apie sės ir atėmimą balsavimo teisių savavalybė, galima spręsti iš to,
valstybės — Didžioji Brita sę Lietuvai.
kad vienam teisėjui Ku Klux
kad jų pilnutinė pareiga esanti
“Vienybė” pasakoja netiesą, didinti turtus savo samdytojų, o 50,000 auks. B-vė rengiasi staty- iš negrų. Jau tokia buv6 Dievo Klano nariai grūmojo savo teis
nija, Belgija, Francija ir
ADVOKATAS
ti didokus:muro.naipus, nuį)ir-|valia, kad jis suteikė pirmenybę
kada
ji
tvirtina,
kad
musų
po

Italija — išleidžia kasmet
jau paskui rūpintis savo gerove.
-i
baltajai rasei. Dievo valia neg mu, jeigu jisai nesiliaus baudęs DUODA TEISIŲ PATARIMUS
zicija pasirodžiusi klaidinga. Ji Tą jisai dar ir pabrėžia, patar ko alejyklą ir «2 mašinas vilnoms
tiems tikslams apie $3,000,- turi atsiminti tą faktą ,kad Ame
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
karšti. Dar manoma imtis ja ras buvo sutverta negru.... Pil automobilių savininkus ir šofe
Panedėlį,
Seredoj ir Pelny
damas
darbininkams
“
bent
pra

rius
už
greitų
važinėjimą.
000,000 (tris bilionus dole rikos lietuvių veikėjai su p. Na
vų, miltų, duonos ir malkų pre dąs įstatymus negras neturi ką
čioj
ofise
šiuo
adresu
rių). Ar tad nuostabu, kad ruševičių priešakyje, savo me džioje” įtempti jėgas.
kybos, kad palengvinus nartams I bijotis musų
nes nieko nedaKągi veikė policija, šerifai? 2816 So. Michigan avė.
net kapitalistinės valdžios moriale Jungtinių Valstijų val- Jo mintis, reiškia, yra tokia, iir apsaugojus nuo didelio išnau^ romą, kol pagalbos nesišaukia-1 Kodėl policija nekovojo prieš
Telef. Victory 9082
Ima, bet atsiradus reikalui, mes Ku Klux Klaną?
i
rengiasi padaryt konferenci-' džiai, išreiškė kaip tik tą, ką kad darbininkai privalo kiek ga- dojimo.

naujienos

BADAS RUSIJOJE

Apžvalga

Nauii Raštai

Kl. Jurgelonis

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
MIESTO TARYBA PRIEŠ
KLANIEČIUS.

Sieksią apvalyti miestą
nuo juodašimčių.
Chicagos Miesto Taryba grie
btai nusistatė prieš maskuotų
juodašimčių organizaciją —»
Ku Khix Klaną. Robert R.
Jackson, juodveidis aldermanas
iš antro wardo, įteikė tarybai
rezoliuciją, reikalaujančią pa
žaboti klaniečių veikimą. Jack
son, nedarydamas jokios pra
kalbos, prašė perskaityti rezo
liuciją. Pabaigus klerkai ją
skaityti, pasigirdo balsai “pri
imti”. Rezoliucija tapo vien
balsiai priimta be jokių de
batų.

Rezoliucijoj
buvimą

pasmerkiama

ir veikimą

Ku Khix

Klano Chicagoj ir prašoma ta
rybos

padėti

policijai apvaly

ti miestą nuo tos juodašimčių
organizacijos.
Tilo pąčiu laiku 150 baptis
tų kunigų laikė savo savaitinę
konvenciją. Delegatai vienbal
siai nutarė kovoti visomis pa
stangomis prieš klaniečius ir
jų veikimą.

TO.

NAŪ.

Sereda, J^gsėjoJ1
Nori ‘apvalyti Chicagą
nuo **munšaino”.

Federalinė valdžia nebepasitiki vietiniais prohibicijos agen
tais. Ji prisiuntė iš Washingtono dvidešimts specialių proliibicijos agentų, kuriems įsa
kyta atlikti milžinišką darbą
Clncagoj — apvalyti miestą
nuo “munšaino”.
Agentams
įsakyta kreipti
daugiausiai domės į visus aristokratiškus kliubus, kuriuose
paskutiniu laiku prasiplatinęs
girtuokliavimas ir šmugleriavimas likeriais. Beto ir visi ki
ti “atletiniai,”
ir “sociali
niai” k Ii ubai busią savo laiku
agentų aplankyti. Visur, kur
tik bus surasti likerių bei
“munšaino bravoras”, busią
jieškomi kaltininkai. Pastarie
ji, jei surasti, busią baudžiami
imgal įstatymų.
Penki plėšikai suimti.
Max\vell

ir Decring stočių

policija turėjo didelio giliukio.

Jai pasisekė areštuoti penkis
plėšikus, po to kaip trys vy
rai sulaikė Steve Alkczak. 1259
W. lito PI., jo krautuvėj.
Tuomet plėšikai paėmę $140
pinigais prasišalino. Vėliau jie
pašovė Charles Kuzehih, 1603
S. Troop gatves. Po to plėši
kai tapo policijos pagauti.
Areštavo pinigų dirbėjus.

Michael I^azzaronri* ir John
Zumbach iš Cicero, tapo areš
tuotu slaptosios policijos na
KONTRAKTORIAI
muose, 925 S. I^eavitt gatvės.
NEPASIDUOSIĄ.
Juodu kaltinamu dėl dirbimo
netikrų pinigų. Policija radu
Nori palaikyti “open shop”.
si ir tam tyčia prirengtas foi
Namų statymo kontrakto- mas.
riai nutarė nepasiduoti, bet ko
voti su organizuotais darbinin Traukinys užgavo automobilių.
kais. Tai įvyko po to, kaip ta|x> sužinota, kad didelis skai
John Weber ir jo. /žmona,
čius dailydžių noriai sutink 2732 N. Francisco gatvės, va
dirbti kartu su neuniniais dar kar patiko staigią mirtį arti
bininkais — tai yra prie “open Golf, III. Automobilius, kuria
shop” apystovų — už vieną do me jiedu važiavo^ tapo užgau
lerį valandai, kaip nustatyti’ tas Chicago, Milwaukee & St.
teisėjo Landis su tartyj. Bet Dai Paul traukinio.
lydžių Distrikto Taryba nuta
rė reikalauti atmesti teisėjo
Landis nustatytąją algų skalę. Renka parašus po peticijų.
Visi dailydžių darbdaviai nuta
Mayoro Thompsono petici
rė laikytis išvieno prieš tokį
jos, kuriose reikalaujama pa
tarybos nutarimą.
imti gatvekarius miesto nuosa
vybėn ir sugrąžinti penkių cen
tų karferus, tapo paskleistos
po visą miestą. Po peticijomis
yra prašoma rašytis visų Chi
POSTORĖMS MOTERIMS
cagos gyventojų» kurie prita
VESTE. — No. 8843.
ria Thompsono planui. Sako
ma, kad žmones rašosi labai
noriai. Peticijos su visais pa
rašais bus įteiktos valstijos legislaturai, kuri specialiai bus
sušaukta neužilgo.

Musų Moterims.

Tel. Yards 145

Panelė Paulina Ward, 16
metų amžiaus, 420 S1. Lincoln
gatves, turėjo nepaprastą nuotikį. Užperertą naktį ji ramiai
miegojo ir sapnavo saldžius
sapnus. Bet štai... nepaprastas
bildesio prikėlė ją ir jos sesu
tę, Edną, 13 metų, kuri mie
gojo tam pačiam kambary.
— O, dievuliau, tu mano! —Paulina žiuri, čiupinejosi ir
krapštosi.
— Dievuliau,
dievuliai iau!
Kur dingo plaukai nuo galvos?
— vaitoja Paulina.
O gi, žiuri, vienas padauža
lauke už lango stovi ir juokia
si laikydamas plaukus rankoj.
— Tai tu, niekše, nukirpai
mano plaukelius!
Pabudusi motina pašaukė
policiją. Bet plaukų kirpikas
nelaukė policijos atsilankant.
Nušliaužė savais keliais.
Tikras niekšas. Dar tokio
nebuvo buvo,v

Valdyba ir Direktoriai

Universal State Banko
.

Praneša su apgailestavimu rezigna
cija p. Joseph J. Elias, kaipo preziden
to ir direktoriaus, Rugpiučio 13,1921,
delei jo sveikatos stovio.
I

*

T. Pulhn»B 5488

A.SHUSHO
AKUSERKA

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nclinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

NESIRŪPINK!

A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS

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

Mokinių “streikas”.

Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyrimnai po 8c nuo svaro.

Turiu patyrimą
nooterą ligone; ruptetingai
prižiū
riu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos.
10929 8. State Si.
Chicago, TU.

« DR. G. M. GLASER
Praktikeoja 30 metai
B
. Ofisas i
■ 8149 S. Morgan St., kerti 82 Si.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
3
Moterišką ir Vyrliką
Taipgi Chroniiką Ligą.
J f
OFISO VALANDOS*
9 Nuo 10 ryto Iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
• po piet.
Telephoąe Yards 687

S

1527 N. Halsted St.

1550 Clybourn Avė

3 metų senumo persiskyrė su
šiuo pasauliu Subatoje, rūgs.
17 d., apie 10:30 vai. vakare.
Laidotuvės įvyks Utarninko,
rūgs. 20 d., apie 8:30 vai. ryto,
į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią
ir j šv. Kazimiero kapines, iš
namų 2846 W. 40th St.
Velionis buvo labai gyvas ir
gabus vaikas, todėl ir didžiai
mylimas tėvų ir kaimynų. Gi
mines ir pažįstamus meldžiame
dalyvauti laidotuvėse.
Pasilieka dideliame nuliūdima
Motina ir tėvas, Ona ir KaziOna ir Kazimieras Nabažai ir
brolis Edmondas.

M RUSIJOS
Persikili n»o 8412 So. Halsted St.
po No. 3318 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir skuteris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
NAUDOTO IR NAUJO vyrą, motorą ir vaiką, pagal nau
jausias metodą" X-Ray ir kitokios
LUMBERIO PIGIAI
elektros prietaisus.
Durims/ langams, plaisteriui lente
Ofisas ir I-abaratorijai 1025 W,
lės, stogui popiera.
18th St., netoli Flsk St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietą,
CABR BROS WRECKING CO.,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
13003-39 So. Halstcd St.,
*’#<Tel.: Yards 1294.
[ Dienomis: Canal
TelephonaitJ
8110 arba 85 7
V
į Naktimis: Drexel
’ 951 - Drover 4186
GYVENIMAI t 3318 S. Halsted 8t.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
<_________________ >

po 18c. svaraH

Harry D. Kellogg, buvęls
Lavvndale stoties policijos scržentas, tapo apkaltintas grand
jury prieš vyriausi teisėją,
Kickham Scanlan, kriminali
niame teisme. Kiek laiko at
gal, Kellogg, nušovė advokatą
Leninei M. Aokley teisėjo Mc
Donald teismabuty.

Bronislovas Nabažas,

Real Estate — Paskola — Insurance
Laivakortes, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė.,
Chicago.

Rašomoji
Popiera

Apkaltino Kelloggą.

Užvakar “sustreikavo” ketu
riolika vaikų mokinių, lan
kančių
Haven
mokslainę.
“Streikieriai” parodavo nešda
mi velukirs su įvairiais para
šais. “Streiko” priežastis tokia
— vaikai norėjo eiti Jonės
mokslainę, kuri randasi apie
dešimts blokų arčiau jų na
mų. Vaikučiai pašukavę sugrį
žo atgal mokslaincn.

'^DR.HERZMAN^

JOHN J. ZOLP,

Pavogė plaukus.

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

A KTTT VYRAI
OlbnUillM 1 V

Už visai mažas lėšas, suteikiama g
eriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yni žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbejo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistui.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariŠkumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fyzišką tvirtuitią.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį
Ačiū gydytojui už
leidimą nuo Illinois Valstijos.
Išgydymą”.
____ n Dęaiborn
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,
35 South
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
INSTE1GTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

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

Specialistas džiovos

Pinigus iš Rockford a
Lietuvon galima tiesis i
siųsti per S. J. Petrau1
ską, Rockford Real Eb
tate & Loan to.

Iš čia pinigai yra pi
siunčiami Lietuvon grd
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsž
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Turime puikiausi išvažiojimo patarnavimą —
turime pardavėjų ir jūsų apielinkėj.
Užsisakyk

Reikalaukite

šiandien ant rytojaus.

Case & Martin’o

809 So. Main Str.
Rockford, III

Moteriiką, Vyrliką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 tai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pia^.
Telefonai Drerel 2880
l----------------------------------------------- >

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos Ir
v4I tęs savo praktikavimą po No.
rW. Harrisoa St.

8—12 kasdieną ir 6—9
vakare itekiriant nedildieniua.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakarą,
■adiliomis nuo 9 iki 12 rytą.
1821 S. Halsted St..
Kampas 18 ir Halsted St.

Griaustinis trenkė naman.

Užpereitą naktį griaustinis
trenkė inurinin naman prie
1117 N. Iloman gatvės, šiaur
vakarinėj miesto dalyj. Name
gyvena Otto Muhhneyer’io šei
myna. Keli langai išbirėjo ir
du medžiu šalę namo tapo nu
kirstu. Nieks nesužeista.
Traukinys užmušo vaikiną.
Ši vestS modeliuota specialiai kiek
apystorėms moterims, idant teikus
jom laimimo išvaizdą.
Tokiai vestei pavyzdys No. 8843 su
kirptas moterims mieros nuo 42 iki
52 colių per krutinę. 46 colių mierai
reikia 2% jardo 36 colių pločio ma
terijos.
Norint gauti tokiai vestei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, p rašo n
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus >
konvortą kartu su 15 centų (paltį
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums
Šiaip užadresRvus: NAUJIENOS
PATTERN DEPT., 1739 S. Kalstė?
St., Chicago, III.

Leonard Sharper, 21 metų
amžiams vaikinas, iŠ Maywood’o, liko užgautas Chicago
& Northsvestem traukinio prie
šeštos gatves Maywood’e. Ne
laimę patiko važiuodamas au
tomobiliu skersai bėgių. Pasi
mirė Oak Parko ligoninėj.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Rusiškos ir Turkiškos

JURGIS LIPINAS

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Mirė subatoj, rūgs. 17, 1921,
8:30 vakare. Velionis buvo ne
vedęs, turėjo 46 metus am
žiaus, paėjo iš Šiaulių apskr.,
Vaiguvos parap., Pakeliij kaimo.
Laidotuvės įvyks seredoje,
rugs.-sept. 21, palydint lavoną
ant 8:30 vai. ryto į Dievo Apveizdos bažnyčią, o iš bažny
čios į šv. Kazimiero kapienes.
Lavonas randasi 719 Barbei*

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ave^
CHICAGO, ILL.

t

SPECIALISTAS
Odos, kraujo, chroniškų, venerališkų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE

Paliko nubudime 3 brolius ir
1 pusbrolį Amerikoje, Lietuvoj
seną tėvuką ir seserį. Giminės,
draugai bei pažįstami, teiksitės
dalyvauti laidotuvėse.

Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:30 P. M.
Telephone: Canal 464

Lieka nuliūdę Broliai Lipinai
s ir pusbrolis Fr. Šalkauskis.

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
' Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.

Telephone: Republic 805

Pavogė 12 automobilių.
Tel. Monroe 2804

Laike pastarųjų dvidešimts
keturių valandų, vagiliai nu
kniaukė Chicagoj dvylika au
tomobilių.
Rado negyvą sūnų.
Poni Gilpin, rado savo sūnų
Robertą, 35 metų amžiaus, ne
gyvą jo kambary', 203 W. 68tos gatvės. Sūnūs turėjo apsižiojęs gazo dūdelę. Motina ma
no, kad sužudystąj; priežastis
yra nedarbas.

DR. W. F. KALISZ
Komedija
Parašė Harry Newton
Vertė Jonas Ilgąudas.
Puslapių 23.
'yKaina tik 10c.
Gera statymui scenoje,
Tik dvi ypatos reikalaujamos lošimui.
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

Naujienų Knygynas
1739 So. Haltsed St.
< hieago, 111.

Specialurnai: Moterą ligos ir Chirargija.
1145 MILWAUKB?E AVĖ.

CHICAGO,

STREIKAS UŽBAIGTAS
»
■

Sbsivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavlmą suteikiame.

I THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
j

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, 11). ■

Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo*

ney orderiais ar d-raf

tais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, UI.
kampai 18th St.
Valandos* 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
b
*
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietivyi Dentistae
10801 So. Michigan AvM Roaelaid.
j Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą ihi 9 vakare.

Iš čia pinigai yra pa
DRABUŽIAI.
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
vaikinams ir vaikams
gų siuntimą pilnai atsa Vyrams,
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
koma.
loniai užkviečiame savo senus drau

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas-*

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

gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapaną apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenini.
Siutai ir overkotai nuo $l€.5O ir
augšČiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augšČiau.
Vaikams drabužiai, trunka! ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

iki 9

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

vai.,

b

N Al

K’,,

m

Sereda, Rugsėjo 21 d., 1921

■■

Lietuviu Rateliuose

ISRENŪAVOJIMUI

Prane&yne visiems lietuviams j
ir lietuvaitėms, kurie tik pri ANT RENDOS STORAS, SU TRIklausė prie Jonesi & Co., o iki mis ruimais pragyvenimui, tinkamas
Lietuvių Janitorių Kliubo
šiolei nieko dar neturit. Taigi barbernei kriaučių šapai arba Rea
Vakaras.
Estate, prie pat Davis Square. Kreip
dabar nuo 21 d. September, 1921 kitės sekančiu antrašu:
Praeitą nedėklienį
(rūgs.
18)
_
w
4500 So. Paulina St.
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Mo- m. tegul kreipiasi atsiimti šėterų Kliubas buvo suruošęs sa rus. šėmi bus išdalinami nuo
vo vakarą Meldažio salėj. Kliu 5:80 vai. vak. iki 8 :OO vai. vak.
bo pakviestas Dramatiškas Ra-'ir ne ilgiau kaip iki 24tos diePERSERGĖJIMAS
telis suvaidino komediją “Dė- nos
1-— September, 1921, 1502 N.
Aš neimsiu atsakomybės už skolas
Klauskit J. Gruzin- mano
dė atvažiavo“. Vaidinimas, kaip ' Wood St.
pačios po September 19, 1921.
ir visas vakaras pavyko gana J ski.
Ji mane paliko be perspėjimo ir labai
mane nuskriaudė, pasihndama visus
gerai. Žmonių buvo susirinkęs j
pinigus Ir rakandus. Ji susidėjo su
apstus būrys ir visi, ūgis, bu-'
kitu gyvanašliu.
BEN. ANDREŠIUNAS.
vo pilnai patenkinti.
— Plišku Plešku.
Pažangiųjų Moksleivių susirinkimas
JIEŠKAU 4 KAMBARIŲ NAMO.
r

ar

JVAIRŲS SKELBIMAI

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI SOFT DRINK
PARDAVIMUI SALIUNAS,
parlor, 4 pagyvenimui kamba visokių tautų kolonijoj. 'Tarpe
riai ; 5 metų lysas. Rendos fabrikų. Gcias biznis.
$30.00 mėnesiui.
2400 W. 16 St.
3759 Wallace St.
PARDAVIMUI SALIUNAS.
PARDAVIMUT BUČERNĖ IR greitu laiku, su visais įrengigrosernė labai geroj vietoj, lie . mais. Visokių tautų apgyventa.
tuviais ir lenkais apgyventoj Pardavimo priežastį patirsit ant
Geras biznis. Pardavimo prieža, vietos. Kas piries, tas nesigailės,
stis, važiuoju Lietuvon, 2241 W 561 W. 14 St.
21st St.

NAMAI-2EME.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS

,|el 2

“4«A>,rapAndoma"

elektros šviesa. Parduosiu pigiai arba mainysiu ant barbernės arba kito- .
kio biznio.
3001 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI FARM A, 75 AKErių. 55 akerių dirbamos, ir 20 akerių
giria ir ganykla. Visi geri budinkai,
gyvuliai ir visos reikalingos ukiui
mašinos.
A. N. K.
Rd. 8. Box 50,
Allegan, Mich.

■ įIET™V
padėjėjas Ant. A. JušČius; nutar.
rašt. Izidorius JušČius, 1967 Canalport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rait. Ant.
JušČius; kasos glob. Juoz. JušČius
ir Petras Vėstelia; maršalkos: L
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

PAORDAVTMUI NAUJAS NA
MAS, vidaus įtąislmai kieto aržuolo,
elektros šviesa, garu apšidomas .pui LIET. T AUT. LIUOSYBĖS DRAU
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
GYSTE: Pirm. Ant. Rudauskas,
kus cimentuotas skiepas, dėl žiemos
PARDAVIMUI BUČERNĖ II
3328
Auburn Avė.; padėjėjas, Pet
geroj vietoj. Atsišaukite, 2145 dveji langai, ant augšto galima pa ras Rudokas,
grosernė.
Nauji
fixtures,
dauj
1164 W. 19th St.;
Jvyks ketverge rūgs. 22 d., 8 vai. vak. Butų gerai ,kad butų maudynė ir ge
dirbti 4-5 ruimus .gatvės, šaligatviai
W.
51st
St.,
Chicago.
Nut.
Rašt.
A.
Marcinkus, 811 W.
Raymondo .čapeiėj, 816 W. 31-ma ru šildomas.
Kad butų netoli par stako, labai geroj bizniavoj vie.
ir tt. išmokėta. Lotas 33!4x125 pė19th
St.;
Fin.
Rašt.
Antanas PieuAPAŠTALAVIMAS.
gatvė. Susirinkimo tikslas: suorga ko ir mokyklos ir kad butų daržas.
dasi Randasi puikiausioje vietoje iš
toj.
Pardavimo
priežastis
—
lokas,
2723
Emerald
Avė.; Kasie
nizuoti Liet. Moksleivių Susivienijimo Kas turi arba žino, kad bus tokia vie
PARDAVIMUI SALIUNAS, priemiesčių Chicagos-Roselande. Atsi rius Kaz. Paulauskas, 2834
W. 23rd
Kunigas Silvestras Krikščiū Amerikoj 2rą Kuopą. Susirinkiman ta iki 1-mos kito mėnesio, malonė važiuoja ant farmų, 3247 Soutl visokių tautų kolonijoj. Parduo šaukite pas savininką, 10714 Prairie St. Susirinkimai laikomi kiekvieno
Komitetas.
kite nvan duoti žinią. Antrašą gali
Avė., Chicago.
nas, senojo Rymo Katalikų ti kviečia specialia,
Morgan St.
mėnesio paskutini nedėldienj Valenma gauti “N.” ofise po No. 898.
siu pigiai ir greitai. Priežastį
Čiaus salėj, 1732 So. Union Avė.,
kėjimo apaštalas, pateptas se
PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS
LIETUVOS ATSTOVAS
pardavimo
patirsit
ant
vetos
225
1:30 vai. po pietų.
PARDAVIMUI
STUDIO
LIETU

su pentinimo ir geležinių daiktų
KAS TURI PARDUOTI ICE
CHICAGOJ E.
nojo Rymo Katalikų tikėjimo
VIU
ir
«abelnai
ateivių
apgyventam
W.
81
St.,
kampas
Wells
St.
krautuve; geroj vietoj, biznis eina
Chicagos lietuviai rengia Lietuvos box dėl bučernės.
Malonėkite miestely apie 8,000 gyventojų. Viena
vyskupo Comeliaus Henricu’so Atstovui
gerai.
didelį pokylį sekmadienyje,
tik
Rtudio
ir
da
keletas
miestelių
iš
duoti
žinią,
M.
Pauras,
3015
W.
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
Atsišaukite
ir paskirtas tikėjimo praplati rugsėjo 25 d., 8 vai. vak., La Šalie
PARDAVIMUI
SALIUNAS
apielinkės
suvažiuoja.
Tur
būt
greit
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
viešbutyje.
Tikietus
galima
gauti
se38th PI., Phone Lafayette 2054. parduota, nes turiu apleisti miestą.
nimui, atvyko į aštuonioliktos
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
4051
Archer
Avė.,
ir vaisių krautuvė, geroj vietoj,
. 1 kančiose vietose:
Vieta
100
mylių
nuo
Chicagos.
Art
Cicero,
III.; Vice-pirm. W. Prusis,
Tel.
Lafayette
3094
gatvės distriktą su savo misi-1I 18-tos ir Union gatvių kolonijoje:
visokių tautų apgyventą. Labai
2508
N.
Francisco Avė.; rašt. Frank
Photo
Studio,
Spring
Valley,
III.
ja — pasirėdęs ilgais kunigiš- Paul P. Pilkis (krautuvėje), 1822 So.
Juozapavičia,
1547 N. Wood St.;
pigiai. Priežastįs pardavimo pa
; .
1 1 X- • • X
.
1
Hasted St.; A. Dargis, 726 W. 18th
iždin.
J.
Katilius,
1635 N. Girard
kais drabužiais ir šventą kry- st.; Naujienų ofise, 1739 Jk>. HalsPARDAVIMUI GROSERNĖ tirsite ant vietos, 9342-44 CotSt.;
maršalka
J.
Dauginis,
1604 W.
žių ant krutinės užsikabinęs. ted St.; Dievo Apveizdos Klebonijoj, JIEŠKAU DARBO Už BUČE- abai geroj vietoj; biznis išdirb tage Grove Avė.
North
Avė.
W. 18th St.
Susirinkimai laikomi kas mėneTrejetą di^nų čia jį matę- 717Bridgeporte:
Universal State Bank, rį. Turiu patyrimų per 15 me tas per daug metų. Parduosiu
DIDŽIAUSIA
sis
pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
žmonės einam lyg stacijas nuo. 8252 Šo. Halsted, St.^ P. Baltutis — tų. Šneku kaip kas nori, C. F. pigiai. Atsišaukite, 3302 W.
Mokykla
Chicagoj
jos
salėj, 1564 N. Robey St.
901 W. 33rd St.
PARDAVIMUI KARČEMA IR BAvieno kampo prie kito.
1krautuvėje,
,Town of Lake:
Chicago.
A. M. Barčus, 4509 B., 1900 S. Union Avė., Phone 38th Pi., Chicago.
rai ,geroj vietoj, visokių tautų ap
A. J.
Vakar vakare pagalios ko-. so?~Ashfand Avė.;; ...
. Kareiva,
gyventa. Pagyvenimui 4 kambariai.
Canal 1256.
Pardavimo priežastis ,noriu apleisti šį
kiu tai budu susirinko apie Kryžiaus
<kraiJtuvShKlebonijoje
4'537 s.°- 4557
X7O<L
St
\Vnnd
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
So. Wood
VARDAVIMUI GROSERNĖ, i miestą. Parduosiu už pirmą pasiū
apaštalą kunigą didi minia ku- t,Street.
street
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
lymą.
abai
geroj
vietoj,
su
gerais
įren

Metropolitan
State
240
W. 51st St.; padėjėjas Ant.
353 Kensington Avė.
dikėlių, kurie nežino ką darą. I ^eat^JJIde:
I^eknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
Bank 2201 W. 22nd St. ir Leavitt;
gimais.
Priežastį
pardavimo
pa

Apaštalas kunigas pradėjo Draugo ofise, 2384 So. Oakley Avė.;
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
! PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI
birsite
ant
vietos.
Atsišaukite,
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
A.
D.
Kaulakio
spaustuvėje,
2259
W.
pigiai.
Visokių
tautų
apgyventa,
biz

misijas jiems laikyti su pagelMOTERŲ
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
22nd St.; P. Cibulskis, 2338 Soutn
4618
S.
Western
Av.,
Chicago.
nis
išdirbtas
seniai.
Randa
pigi,
su
ba lietsargio. Tada kūdikėliai! I/eavitt St.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
4 ruimais. Yra naujas eleetrie pia
Designing, kirpimo, litavimu, ii
REIKIA PATYRUSIŲ IR
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinspradėjo laidžioti į kunigą ne Brighton Park: E. Stonkienė (karunas. Priežastį pardavimo patirsite siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
tuvėje), 4434 So. Fairfield Avė.
nepatyrusių moterų sortavi- PARDAVIMUI GROSERNĖ, ant vietos. Turi būti parduota į Musų sistema yra geriausia. €»■ kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
švarumais.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
North Side: A. Bacevičius, 1726 N. mui popierų.
abai geroj vietoj. Biznis iš trumpą laiką. D. Markuvčnas, 2101 mokiname atskiruose departamentuo
laikomi kiekvieno mėn. antrą su
Tas apsireiškimas sukėlė Girard
St
„JIUIVI ov.
___ ___
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai
dirbtas per daug metų, 4 kam Grand Avė., cor. Hoyne Avė.
batvakarį
A. Urbono salėj, 3338 S.
Roseland,
III.:
J.
Savickis,
10715
S.
.
Atsišaukite
:
teisingą apmaudą kunigo . apa

aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
Auburn
Avė.
.
Michigan Avė.
bariai pragyvenimui. Noriu par PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- drapanas, prie geriausiai įrengtų są
1451 S. Peoria St.
Komitetas.
štalo širdyje, ir jis grąsinda- .
duoti greit, 4511 So. Hermi- bai geroj vietoj ir labai greitai ir pi lygų. Išmoklnam į trumpą laiką ii TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
mas šaukėsi dėdžių pagel'bos
REIKIA MERGINŲ LĘNGVAM
giai, aplink apgyventa airišių, ruskių už labai prieinamą kainą. Išmokęs
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
tage
A
ve.
ROSELANDIEČIAMS
IR
APIEdirbtuvės
darbui
prie
medinių
baksų
ir kitų tautų. Pardavimo priežastis, amato, be darbo nebusi.
iš Maxwello stacijos.
SESERŲ. Kensington, III: Pirmi
LINKES LIETUVIAMS, Pranešam, išdirbimo; kurios patyrusios prie draAteikite pasiteirauti, tas nieko nesavininkas
važiuoja
į
Lietuvą.
Atsi

ninkas
D. Shatkus, 213 E. Ken
Kada dėdes atvyko su savo kad Lietuvos atstovas V. Čarneckis tavimo mašinos ir išsiuntinėjimo ma
prekiuoja.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR šaukite 1585 W. Grand Avė.
sington
Avė.;
padėjėjas I. Urbutis,
Atdara dienom ir vakarais.
didele brička, tai rado an’ lankysis Roselande ir kalbės seredo- šinos. Taipgi turime darbo kur pa grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
10520
Indiana
Avė.; iždininkas I.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
je, rugsėjo 28 d., 7 vai. vakare . Vi tyrimas nereikalingas.
Rathboine
|
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
Ivanauskas,
122
E. Kensington Av.;
Halsted gatvės netoli Naujie sos draugijos bei .pavieniai meldžiam! Hair & Ridgway, 1418 W. 22 St.
SCHOOL,
nis išdirbtas, per daug metų.
prot.
rašt.
P.
Grigula,
10449 Went190 N. STATE STREET, CHICAGO
nų namo tokią didelę vaikų mi dalyvauti. Tvarka bus šitokia: VL
labai
geroj
vietoj,
biznis
išdirb

Pardavimo
priežastis,
turiu
ant

worth
Avė.;
turto
rašt.
W. Dargis,
sas draugijas meldžiame susirinkti į
Kampas Lake Str.. ant 4 lubų.
10520
State
St.
nią, kad ji išrodė kaip jura. bažnytinį daržą bei svetainę, (108ta
REIKIA MERGINŲ PRIE rą biznį, 2901 Emerald Avė., tas per 40 metų. Priežastis par
Susirinkimai laikomi kiekvieno
Kunigas apaštalas reikalavo, ir Wabashj ir ten pasiimti ženklelius, skylių išsiuvinėjimo ir vyrų prie Phone BoulevarcĮ 4283.
davimo; savininkas pirko namą,
mėnesio
pirmą pėtnyčią F. Shedkurie bus reikalingi prie papuošimo
VALENTINE
DRESMAKING
kad dėdės imtų nelabuosius iškilmės
villo
svetainėj,
341 E. Kensington
su saliunu. Atsišfliukit 1755 W.
ir įėjimo į svetainę. Pavie prosinimo.
Avė.
COLLF.GES
vaikus į savo bričką. Bet dė niai bus įleidžiami j svetainę ir be
325 W. Madišon St.,
PARDAVIMUI GROSERNĖ South W. 18th St., Chicago.
ženkleiu.
Iš ten eisime su atstovu
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison.
Side, kampinis namas. Arti kito to
dės atsisakė, aiškindami, kad kartu
6 lubos.
RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
į Strumilo svetainę, l07ta ir
1850
N.
Wells
St.
kio
pat
biznio
nėra.
Tai
vieta
pinigų
KLIUBAS: pirmininkas A. KadzevPARDAVIMUI SALIUNAS,
jų brička yra permaža visam Indiana Avė., kur bus prakalbos ir
darymo. Leasas ilgąs, renda pigi. Pui
137
Mokyklos
Jungt.
Valstijose.
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
nrogramas.
Kalbės
ne
vien
atstovas
distriktui sutalpinti.
REIKIA MOTERŲ, KURIOS kus pragyvenimas. Nemokantis biz kuris išdirbtas per 30 metų.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt’
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
V. Čarneckis, bet ir kiti du atstovy
nio išmokinsiu. Kreipkitės: 2 lubos. Randasi aplink daug dirbtuvių.
mo, Designing bizniui ir namaiti,
Vietoj to dėdės sustabdė vie bės nariai. Kviečiame dalyvauti iš yra dirbusios skudurų šapoj.
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
8452
So.
Halsted
St.
Vietos
duodamos
dykai,
Diplomai.
J. Rądišauskas, 1712 N. Lincoln
Pinigais arba mainysiu ant au Mokslas lengvais atmokšjimais.
ną strytkarį ir antrą, ir labai kilmėse ir apielinkių kolonijas, kaip
1824
Albert
St.
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
We*t Pulman, Bumsidės. So. Chicago,
tomobilio,
1964
S.
Seward
St.,
Klesos
dienomis
ir
vakarais.
Paprašė gerbiamo kunigo Silves- ir Harvey.
jį ketvergą kiekvieno mėnesio LiuoDel smulkesniu žinių
PARDAVIMUI
BUČERNĖ,
Netoli 18 gatvės ir Blue
reikalaukit
knygėlte.
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
kreipkitės
į
Roseando
L.
L.
Pask.
Sto

tro, idant jis teiktųsi paimti
. Island Avė.
labai geroj vietoj, biznis išdirb arti 18 St. ir Canalport Avė.
7:30 vai. vak.
ties raštininko adresu: I. Pivarunas,
Tel. Seeley Hm
strytkarį ir tęsti savo misiją 10561 Edbrooke Avė., Roseland, III.
tas per daugel metų. Pardavimo
SARA PATĖK, pirmininką. |
kokioj kitoj Chicagos miesto
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
priežastis — turiu kitą užsiėmi
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
Gerb. lietuviu visuomenei šiuomi
parapijoj.
mą.
Parduosiu
pigiai,
3303
So.
kas J. BaČiunas, 2152 Alice PI.; pa
kad Liet. Moterų Dr-stė
BEETHOVENO MUZIKOS
Vienok kunigas Silvestras “nranešame.
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P.
Apšvieta” rengia rankų darbų bazaAuburn Avė.
PARDAVIMUI
5
KAMBARauskinas, 1841 N. Leavitt st.; tur
KONSERVATORIJA
VYRŲ
liepė dėdėms palaikyti stryt- rą nedėlioj, gruodžio 18 d. š. m. Mil
to
rašt. K. Ijabanauskas, 1515 N.
rių
rakandai
gerame
stovyje,
svet., 32ra ir Halsted. Bus gali
karį, idant jo asabos palauk- dos
PARDAVIMUI
GROSERNĖ
Antanas
S.
Pocius,
vedėjas.
Wood
St.; kontr. rašt. A. Šimas,
ma pirkt gražių kalėdom dovanu.
REIKIA PARDAVĖJŲ PARparduosiu pigiai, nes išvažiuoju
1835
Wabansia
Avė.; daktaras kvo
tų, o jis tuo tarpu su paskuba
— Rengimo Komisija.
Aštuntas sezonas prasidės
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Wabandavot gerai žinomų Talking ma labai pigiai ,turi būti greit par į Lietuvą. Atsišaukite į keptu
žengė Naujienų ofisan, kur
Rugsėjo 12 d., 1921.
sia av. ofiso valandos nuo 6 iki 8
šinų ir pianų lietuviams. Dide duota, nepraleiskit progos. At- vę, 1976 Wihnont Avė.
— Reguliariai Kliubo susivakare
garsiai ir sujudinančiai reika
sišaukit, 358 Kensington Avė.,
Mokinama:
Piano,
teorijos,
dai

rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą
lis komišinas arba cUga.
lavo: “Aprašykit tą viską į gaseredą Knygyno svet., 1822 Waban
Chicago.
navimo,
smuikavimo,
mandoli

SHANKS’ MUSIC STORE,
PARDAVIMUI RAKANDAI,
šia
avė.
zietę, nprašykit? Matot, kę fu
nos, gitaros etc. Dramos ir klia3527 S. Halsted St.
taipgi
keli
extra
springsai
ir
PARDAVIMUI
BUČERNE
IR
gų parapijos kunigas daro! PAJIEŠKAU SAVO DRAUGES
LIETUVIŲ DRAUGIJA
matrasai. Daiktai nauji ir parsi- siško šokimo. Baigusiems įvai CHICAGOS
grosernė
maišytų
tautų
apgyventa
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
Aleksandros
Galihauskaitės,
Telšių
Mane, šventą a šabą, savo vai
REIKALINGAS PATYRĘS vieta. Parduodu arba mainau ant duos pigiai. Kreipkitės bile kada rias muzikos šakas išduodami ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
apsekr., Luokės parap., Rapalių kai
kais užsiundė, kaip kokiais šu mo. 4 metai atgal gyveno Scenectaautonrobiliaus taipgi parduočiau ir pu
diplomai su valdiškomis teisėmis vice-pirm. K. Kaįris, 3247 D. Dividarbininkas
ant
ūkės
darbo.
At

713
W.
19th
St.,
2-ro
lubos.
sę
savo
biznio.
sion St.; prot. sekr. A. Shimas,
nyčiais’ Va kuo jie mėto į ma dy, N. Y. Malonės ji pati ar kas ki
Kataliogai
ant
pareikalavimo.
Atsišaukite
sišaukite
laiku,
Leo.
Ivanauskas,
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
tas duoti man žinią, busiu dėkinga,
ne, va! Ar matote! Aš esu se Johana
4518
S.
Wood
St.,
Chicaga.
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.;
Gerulienė-Gedminaitė, 3042 R. 1, Box 64, Carney Mich.
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 3259 S. Halsted St. Chicago, III.
iždin.
J. Degutis, 8913 W. Division
no kontro kunigas! Tikras se Emerald Avė., Chicago, III.
rakandai turi būt parduoti už bi- Skyrius Ciceroje 4847 W. 14 St.
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir dos
St.;
daktaras-kvotejas
Dr. A. Mont
sąžini* vą :u«)u1jmą. Seklyčiai sf
nas katalikas. Aš nepriguliu
REIKIA
PIRMARANKIO grosernė. Geras biznis. Geri įren lv
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
tas, valgomajam kambariui setas,
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
prie to jų trusto! No! štai ma PAJIEŠKAU SAVO BROLIŲ JUO- duonkepio prie kepimo juodos,
miegruimio setas ,kaurai, davenport,
gimai,
didelė
krautuvė
ir
pigi
gijos reguleriai susirinkimai laiko
AMERIKOS
LIETUVIŲ
no popierets! Tai koks 'jūsų zapo ir Kazimiero Grigaravičių. Keli baltos duonos ir biskietų,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
mi
kiekvieno menesio antrą nedėl
renda. Ateik ir apžiūrėk šią rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi
metai atgal gyveno Pittsburg, Pa. Jie
kunigas“.
dienj
Zvviązek Polek salėj, 1315 N.
J. VALAITIS,
anas ir didelis, dubeltavu springsu
patįs arba kas kitas malonės man
krautuvę.
Puikioj
apielinkėj.
Ashland
Avė., 2 vai. po pietų.
Naujienų svetingi žmonės iš duoti žinią, busiu dėkingas, V. Griga- 1434 So. 49 Ct.,
phonographas su rekordais ir daiCicero, III. 1123 W. 79 St.
Mokinama: angliškos ir lietuviško*
manto adata.
reiškė užuojautos kunigui apa rąvičia. 111 Crawford Avė., Box 144,
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
1922
So.
Kedzie
Avė.
R. F. D. 1, Blue Island, III.
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
nografijos, typewriting, pirklybos tei
REIKIA VYRŲ KASIMUI IR
štalui ir davė skepetaitę, idant
Markus,
1739 S. Halsted; Raštin. J.
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel
nešimui anglių, 30c. į vaalndą.
jis galėtų nusišluostyti nuo sa
Vilis,
2588
Charleston St.; Iždinin
nos istorijos, geografijos, politikinė.*
grosernė.
Cash
biznis.
Savojtinio
kas
S.
Danilavičia,
1617 Winchester
ekonomijos, pilietystšs, dailiarašys
$3.00 dienai už 10 valandų dar
vo skrybėlės ir ilgo sutono vi
Avė.
ir tt.
bo. Darbas nuolat, John Herron biznio $500. Randos $25.00 mė BARGENAS. PARDAVIMUI MU-1 tėsMokinimo
sokias smarves, kokiomis bu
valandos:
nuo
9
ryto
iki
nesiui. 3 m. lesąs. 2 kambariai
4 valandai po pietų. Vakarais nuo t LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠEI^
vo apmėtytas.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 4610 Rače Avė, Chicago.
rinis
5
kambarių
bungalow
su
elek

POS K LIUDAS: — Pirmininkas
pragyvenimui. Rakandų kaina tra .maudynė, šiltas vanduo, kny iki 10 valandai.
Tuo tarpu ant gatvės ilga ei nos nuo 19 iki 28 metų amžiaus. No
Frank
Seilius, 1920 S. Halsted St.;
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
rėčiau, kad turėtų šiek-tiek turto. Aš
$800,
8336
S.
Halsted
St.
goms
šėpos,
augštas,
i
cementuotas
Vice-pirm.
Ant. Salemonaviče, 3883
lė strytkarių sustojus Lauke esu 28 m. Tarnavau S. V. kariuome REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ
skiepas, furnace šiluma, mūrinis geS.
Halsted
St.; Nutarimų rašt. Ant.
kunigo Silvestro, kada jis teik nei, tai norėčiau apsivest. Meldžiu scrap iron yardą.
radžius ir medinis vištininkas. Arti
PARDAVIMUI
GROSERNĖ
Booben,
8231
Emerald Avė.; Turto
rašyt laišką ir atsiust savo paveikslą.
rengiamas didelis parkas, paranki
AUŠROS MOKYKLOJ
sis bent vieną jų paimti ir ke J.
Alton
Iron
&
Metai
Co.,
rašt,
Juozas
Blauzdis,
4414 S. CaBraun, 8238 So. Halsted St., Chi
ir smulkmenų krautuvė, 4 kam transportacija į bile miesto dalj gatŠIE
SKYRIAI:
lifornia
Avė.;
Kontr.
rašt.
St. Jaliauti į savo numylėtą parapi cago, III.
2122 So. Loomis St.
Pardavimo priežastis —
bariai gyvenimui ir gar-adžius. vekariais.
rembauskas;
Iždininkas
Kaz.
CheAnglų
kalbos.
1)
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 2)
ją iŠ šios heretikiškos parapi
Lietuvių
kalbos.
pulis.
—
Susirinkimai
laikomi
pirmą
Turi būt parduota greit. Ateik well St., Tel. Vincennes 4794.
8) Aritm’etikos.
subatą kiekvieno mėnesio D. Shejos.
maičio svet., 1750 S. Union Avė.
ir pamatyk, 3436 S. Western Av
pARDAVIMUI NAUJAS MŪRI- 4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
Kunigas Silvestras po Nau
tematikų.
-------- ■ —
nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam5)
Braižymo (pi i anų pažinimo).
jienų žmonių priedanga, dide KAMBARYS ATIDUODAMA DYPARDAVIMUI SALIUNAS barių: elektros šviesa, maudynės, Laikas brangus, neleisk dvka: Su DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
•x i
....
austas cementuotas skiepas ir visi
lių minių lydimas, pagalios sė tai moteriai už apžiūrėjimą.
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
jreitu laiku, SU Visais fixtuies, naujos matjog {taisymai. Namas ran- rai
P. H. PAIRS
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
ir motelis visi neatidėliodami
do strytkarin ir apleido šias
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma9206 Convmercial Avė.
visokių tautų apgyventa. Parda- dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu pradėkite tuoj Aušros Mokykla so
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
Room 208,
vietoves, sakydamas pamokslą
niausią ir geriausia. Mokinamo die
\
Katrie važiuojate į Lietūvą ir tu vimo prieiti patirsite ant vietis;
kontrolės rašt. T. Budginas; kaGalit matyti nuo 4 v. iki 7 v. vak.
nomis ir vakarais.
kudikėliams.
rite keletą tūkstančių dolerių, nepra ;os, 4547 So. Hermitage Avė.
sierius
Mykolas Budas; kasos glo
Tel. So. Chicago 8305.
Archer Avenue.
Prisirašyti galima visada.
leiskit šitos progos.
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
3001 So. Halsted St.,
Parsiduoda didelis Malūnas, netik
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
PARDAVIMUI
SALIUNAS
IR
,
MAINYMUI
AR
PARDAVIMUI
ir daug ki
vien mala grudus ,bet yra n
nesio trečią nedėldienj, 1 vai. po
Chicago.
OI.
namai, mūrinis ar medinis. Natokių
mašinų, kurios dirba: gontus, šokių svetainė, 4817-19 W. Roosevelt
pietų,
J. Padžitrvėlio svet., kampas
NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.
išpjauja ir ablevoja lentas ir balkius. Rd., ant kampo saliunas Ir šokių sve- mai geri, geroj apielinkėj. Priverstas
18-tos
ir Union avė.
Kaina tik $5000.00. Tas malūnas tainės viršuj 60x46 su baru mote- pigiai parduoti, arba mainysiu ant'
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
randasi pačioj centro Lietuvoj, Šiau rims kambariai. Taipgi 3 krautuvės tfroserio ar bučernės. Meldžiu atsiagentystei. Tari mokėti kiek nors rašyti.
JETUVIŲ LAISVES KLIUBAS:
lių mieste. Yra gera transportacija, i i ame name. Parduosiu pigiai. Atsi- šaukti tuoj pas J. Namon, 3452 So.
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
aukite:
1246
S.
49th
Avė.,
Cicero.
Halsted
St.,
Tel.:
Blvd.
1550.
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
įeina daug traukinių, taipgi didelis
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
augusių. Mokina Lietuvių ir An
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Kašašiejus. Parvažiavę į Lietuvą kreip
glų kalbų; Grammar School, High
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
kitės pas
School ir Prekybos dalykų. Priren
PARDAVIMUI
SALIUNAS
PARDAVIMUI
2
AUGŠTŲ
rašt.
Kazimieras J. Demereckis,
IGNĄ TAMAŠAUSKĄ,
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
giama prie kvotimų į visas augė
3327
S.
Wallace St; Turto rašt.
cigarų ir cigaretų štėras ant di- mūrinis namas ir saliunas, mo- lesniąsias mokyklas. Dienomis:
Šiaulių Valstybės iždininką.
Juozas
Šokas,
8222 S. Wallace St.;
Kreipkitės:
O katrie būdami Amerikoj, norite džieiusio transporto kampo, ant demiškai įrengtas: kietmedžio
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
Kasierius
Juozas
Račiūnas; Kasos
gauti daugiau informacijų, kreipkitės
7:30
iki
9:30.
Nedėldieniais
nuo
globėjai:
Stan.
Grikštas
ir Jonas
35 S. Dearbom Str., Duris 205
So. Sidės. Biznis išdirbtas per grindys, karšto vandenio šilu- 11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
ypatiškai arba laišku pas
Mazuraitis.
—
Kliubas
savo
susirin
PAUL P. BAUBLY,
lietuvių gramatikos.
Chicago, Illinois.
40
metų.
Galima
pirkti
pušį
ar
ma,
elektros
šviesa,
lietuvių
kimus
laiko
kiekvieno
mėnesio
pir
1822 So. Halsted St.,
Chicago, III.
1747
S.
Halsted
St.,
arti
18
gatv.
čielą,
5059
So.
Ashland
Avė.
J
apielinkėj.
535
W.
36th
St.
mą
subatvakarį
Jono
Maziliausko
Neseniai atvažiavęs iš Lietuvos.
salėj, 8259 So. Union Avenue.
...............
'■
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Pranešimai

JIESKO DARBU

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ

RAKANDAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

MOKYKLA

APSIVEOIMAI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI
Laimė laukia žmogaus.

Leveskio Mokykla

