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LIETUVA PRIIM A TAUTU SĄJUNGOM
L

1,000 žuvo eksplozijoje

Naujas karas Balkanuose
- - -r?-

Serbija puola Albaniją. Gal
įsimaišys tautų sąjunga.

Albanijos-Serbijos karas

lik 51 senatoriai. Po atidary
mui vienas senatorius demo
kratas, Harrison, smarkiai kri
tikavo prezidentą Hardingą H Socialistai vėl dalyvauja Aus
trijos valdžioje.
“lošimą politika”, kadangi jis
pasiuntė kitam senatoriui laiš
VIENNA, rūgs. 21. — Rei
ką, kuriame išdėstoma republikonų atliktieji darbai. Tas kalaujant socialistams, vakar
laiškas buvęs taikomas pa policija užėmė biržą ir sustab
kreipti
vakarykščius senato dė jos veikimą. Tai padaryta
riaus rinkimus New Mexikoj. po konferencijos tarp socialde
Atstovų butas atsidarė da mokratų vadovo Otito Bauer ir
lyvaujant tik 55 atstovams. kanclerio Schober. Stocialistai
Pirmininko irgi nebuvo. Atlai sutiko įeiti į valdžią, su sąly
kius pamaldas posėdį vėl už ga. kad butų uždaryta birža ir
daryta kelioms dienoms. Bet priimta jų siūlomos finansines
tarp atstovų esąs savitarpinis reformos, kad išgelbėjus šalį
susitarimas jokių klausimų ne nuo galutino finansinio susmu
svarstyti iki spalių 3 d. Iki kimo. Biržos uždarymo socia
tam laikui bus tik priimama listai reikalavo, kad sustab
biliai ir atiduodami komite džius paniką ir spekuliaciją pi
nigais.
tams.

Uždarė Vienuos biržą

GENEVA, rūgs. 20. — Alba
nijos delegatas tautų sąjungo
je vyskupas San Noli, gavęs
telegramą nuo savo valdžios,
tuojau s pranešė tautų sąjungos
politiniam komitetui, kad ka
ras prasidėjo tarp Jugo-Slavijos ir Albanijos. Serbijos arti
lerija bombardavo strategišką
Albanijos miestą Arras nedė
lioję rūgs. 18 d. Albanijos paLenkija vijomis jiegomis prie Visas miestelis sugriautas eks- rubežio sargyba tapo sustiprin-J
plodavus chemikalų dirbtu ta kulkosvaidininkų kuopomis
šinosi Lietuvos priėmimui.
vei. 800 žmonių gal mirtinai ir priešinasi serbams. Kiek žmo-1
sužeisti.
nių krito mūšiuose, nėra žinių.
GENEVA, rūgs. 20. — Tau
tų sąjungas tarybos nutarimas
Nežiūrint rūstumo padėties
BERLINiAS, rūgs. 21.
atiduoti Vilniaus klausimą riš Miestelio Oppau, Reino Palati- ir didelio pavojaus, kad gali
ti tautų sąjungos susirinkimui, nate, tapo sugriautas šiandie Balkanuose iškilti naujas ka
uždavė tam susirinkimui ne I smarkios eksplozijos Badische ras, komitetas atidėjo svarsty
mažai darbo. Tarybos nutari chemikalinėj dirbtuvėj ir po mą iki ketvergo.
Popiežius šaukiasi į tautų są
mas buvo netikėtas ir neturin jos sekusio gaisro. Eksploziją
jungą gelbėti Rusijos badau
Albanijos užsienio reikalų
tis precedento. Susirinkimui jautė ir kiti miestai už 30 ar
jančius.
prieis prailginti savo posėd 40 mylių, kur irgi sugriauta ministeris telegramoje vysku
•* .
pui
San
Noli
sako,
kad
jis
pa

Truft translatfon filed wPh the nostžius, kad apsidirbus su visais namų,\išbirėjo stiklai ir užmu
master
at Chicago, III., Sept. 22, ’2t
siuntęs
telegramas
visoms
ta
’
jam paduotais rišti klausimais šta žmonių.
as required by the a$t of Oct. 6, 1917
kininkų valdžioms, j>ersergėšioje sesijoje.
Dirbtuvės valdyba apskaito, damas apie naujo karo pavojų,
GENEVA, nigs. 20. — Po
kad
eksplozijoje
žuvo
apie
Neužilgo po atidavimui riš
piežius Benediktas pirmu kar
bet loji žinia yra slepiama.
ti Lietuvos-Lenkijos ginčo, su 1,000 žmonių ir kad be to yra
Kariavimas prasidėjo už 24 tu formaliniai pripažino tautų
sirinkimas nutarė priimti į tau 800 žmonių taip sunkiai su valandų jx) to, kaip Serbijos sąjungą. Naujai išrinktasis są
tų sąjungą Liętuvą, nors tam žeistų, kad jie veikiausia mirs. pamlx?žio kariuomenės koman- jungos prezidentas Dr. Van
Tai neskaitant šimtų žmonių, duotojas pasiuntė Albanijos Karnabeok iš Holandijos, šian
ir labai priešinosi Lenkija.
kurie Liko lengviau sužeisti.
komanduotojui įsakymą t ne die gavo laišką nuo popiežiaus,
Nuostoliai gi siekia apie 250,- jaus apleisti šešis. Albanijos kuriame tarp’ kitko sakoma:
000,000
markių. Tai
buvo,
“Kasdie mes gauname vis
miestus, esančius 20 mylių il
kiek žinoma, baisiausia eks
gio ir 8 mylių pločio zone. rūstesnes žinias apie Rusiją.
plozija visoje Vokietijoje.
Albanai smalkiai gina visas Skurdas yra taip didelis, kad
Eksplozija kįlo 7:45 v. ry
tik bendros pastangos žmonių
strategiškas vietas.
te, kada mainėsi darbininkai,
Paskelbimas apie atsinaujini ir j u valdžių gali jį sumažin
VVASHINGTONAS, rutfs. 19.
dirbtuvės laboratorijoje, kurio
mą kariavimo (sujudino tautų ti. Mes todėl kreipiamės per
(IJet. Inf. Biuras) — Derybos
je dirbo apie 700 žmonių. Ji'
su lenkais Ženevoje vystosi to visi, manoma, yra žuvę. Ba sąjungą ir daugelis žymesnių jus į atstovus visų valstybių,
ios vadovų nori pakelti tą klau kurioms jus prezidentaujate, ir
liau. Pastaromis dienomis padische chemikalinė dirbtuvė
sir<xlė amerikiečių spaudoje net išaugo laike karo ir ji išdirbi simą prie pirmos progos są atsišaukiame karščiausiais žod
žiais į jų jausmus žmonišku
žinių apie lietuvių ir lenkų su nėjo nuodingus gasus. Joje jungos susirinkime.
Pietinės Afrikos Unijos at mo ir broliškumo, kad jie
sitaikymą. Šitos žinios yra ly dirbo apie 7,500 darbininkų.
stovas lordas Robert Cecil ir Griebtųsi greitų * ir veikmingų
giai perankstybos, kaip perlaboratorija liko paversta ’
ankstyba buvo rūgs. 1 d. Asso griuvėsius, kaip ir likusieji Norvegijos atstovas Dr. Fridt- priemonių pagelbėti nuliuduciated Press žinia. Nors Lietu miestelio namai. Kįlo didelis iof Nansen ypač nori pakelti siems Rusijos žmonėms”.
vos Atstovybėje dar nėra gau gaisras, kuris per ilgą laik< tą klausimą susirinkime ų* pri
versti tautų sąjungą įsimaišy
ta patikrinančių žinių, vienok,
nieko neprileido prie dirbti*
jei abi liesi tariančios šalys bu vės. Nors atvyko ugniagesiai ir ti į naująjį karą,
Albanijos kr^zds, >tikimąbi,
tų susitarę dėl derybų pagrin
IjONDONAS. rūgs. 20. —
pagelha iš apielinkės miestų,
dų, tai tas butų tikėtina (bet bet gelbėti nebuvo galima. Tik iškels aikštėn varžytines tarp Pasak žinios iš Copenhagerv
Anglijos ir Italijos politikos, sovietų laikraščiai apskaito, kai
tai dar nėra susitaikymas).
už kelių valandų, užsidėjus ga
Briuselio derybos buvo nutru lines maskas. buvo galima p’*‘ Anglija nori išlaikyti politinę 9,000,000 vaikų Rusijoje yra
neliečiamybę Albanijos, kuo reikalingi maisto ir kad 1,500,kusios dėl lenkų atsisakymo
eiti kiek arčiau prie dirbtuvės
priimti P. Hymans’o projektą bet ir tada jokias pagelbos ne met Italija nori, kad Albanija 000 vaikų yni paskutiniame
pasiliktų neaiški valstybė; pri badavimi laipsnyje.
kaipo derybų bazą. (Lietuviai,
galima dar buvo teikti. VaV
priimdami tą projektą, kaip sa rop gesinimą gaisro prisiėjo sibijodama, kad nustatant Al
REIKALAUJA NAUJŲ
vo laiku L. Inf. Biuro btfvc sustabdyti, ugniai priėjus prie banijos rubežius laimės Serbi
TYRINBJIMŲ.
ja, kuri prisiartins prie Avlopranešta, padarė pastabąi, kad
trijų didelių gaso kubilų.
nos.
,
jie priima jį tiktai kaipo ba
WASHINGTON, rūgs. 20. —.
Išlikę gyvais miestelio gy
Sakoma, kad Italija grąsinu- Atstovas Foster iš Ohio šian
zę deryboms, bet nepasisako, ventojai išbėgiojo. Apielinkės
kad jie su tuo projektu, visu miestų salės ir mokyklos tapo si pasitraukti iš tautų sąjun die įnešė atstovų butan jiasiuar kokia jo dalimi, jau išank paverstos į Hgombučaus, į kur gos, jei Albanijos klausimas lymą, kad atstovų buto kasyk
sto sutinka. Delei Tautų Sąjun gabena sužeistuosius iš Oppau. bus pakeltas sąjungos susirin lų subkomitetas ištirtų padėtį
gos Tarybos birželio m. 28 d. IŠ visur atsiųsta specialinius kime. Bet kad dabar iškįlo tarp West Virginijos anglų kasyk
nutarimų, kurie sukėlė didele traukinius su gydytojais ir Šeriu j os ir Albanijos karas, lų laukuose.
protesto demonstracijas visoje slaugytojais gelbėti sužeistuo vargiai galima bus išlaikyti tą
Pasklrė atstovus j bedar
Lietuvoje ir prieš kuriuos griež sius. Bet nedaugelį žmonių te klausimą užslėptu (buo tautų
tai buvo nusistatęs St. Seimas. pasisekė išgelbėti, ir tai iš ato sąjungos susirinkimo.
bės konferenciją.^
WASHINGTON, nigs. 20. —
Lietuvos vyriausybė išėjo su kesnių nuo eksplozijos vietų.
savo kontrprojektu, kuris da
Prezidentas Hardingas paskel
(Kitais apskaitymais, skai
bar diskusuojamas konferenr čius užmuštųjų įvairuoja —
bė, kad jis paskirė 38 hnones,
joje kartu su P.’ Hymans’o pa nuo 200 iki 800 ir net iki 1,jų tarpe tris moteris, kaipo at
skutiniuoju projektu.
stovus į konferenciją, apsvar
200, neskaitant šimtų sužeis
styti bedarbę ir biznio nupuo
tųjų).
WASHINGTON higs. 21. — limą. Prie tų atstovų dar -pa
CALICUT, Indijoj, rūgs. 20.
šiandie vidurdienyj jx> 30 die skirta 20 ekspertų.
— Iš Nilambur pranešama,
Suokalbis prieš Meksi
nų pertraukos susirinko kon
kad vadas K imliam mad pa
Paskirtais rišti
bedarbės
kos valdžią.
gresas nepaprastan posedin, klausimą yra beveik išimtinai
skelbė Urnad ir Walluvanad
MEXICO CITY, rūgs. 20. *— kuris galbūt tęsis iki sekamam įvairus fabrikantai ir bankiedistriktus nepriklausoma ma
hometonų valstybe. Jis buk Policijai areštavus 6 žmones reguliariniam posėdžiui gruo riai. Iš darbininkų yra paskb

Taikos sutartis atiduota senatui

Lietuva priimta tauty sąjungon.

1,000 žmonią žuvo eks
plozijoje Vokietijoje

Prašo gelbėti Rusiją

Oel derybų su Len

kais Ženevoje

Rusijos vaikai badauja

Taikos sufartįs paduotos
senatui ratifikuoti

— ..A.------------

grąžinęs išskersti

ten esančius tapo susektas gen. Felix Diaz džio mėn.

europiečius.
.

“Socialdemokratas”
Musu draugų savaitinis laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.
Kaina 5c

Uždarius biržą buvo kįlę ne
maži sumišimai. Spekuliatoriai
kelis sykius bandė įsiveržti į
triobėsj, bet policija juos su
stabdė.
Susirinkusios žmonių minios
išdaužė kelias sankrovas pini
gų mainytojų ir sumušė kele
tą siM’kuliatorių pinigais. Tele
grafistai atsisako priimti tele
gramas apie finansines . trans
akcijas. Birža bus ant visados
uždaryta, jei spekuliacija pini
gais neapsistos.

Lenką kabinetas sudarytas
Lietinis Skirmuntas laikinai
pasilieka
užsienio reikalų
ministeriu.

VARSAVA, rūgs. 21. — Nau
jasis (Lenkijos kabinetas, kuris
užims vietą rūgs. 10 d. rezig
navusio Whos kabineto^ jau
tapo sudarytas ir susideda iš
sekamų asmenų:
Premieru ir švietimo ir tikė
jimo ministeriu bus Ponikowski, užsienio reikalų ministeriu
— lietuvis Konstantinas Skir
muntas (laikinai), finansų - —
Markowski, geležinkelių — Si
korski, viešųjų darbų — Narutowicz, karo — Sosnowski
(laikinai), prekybos ir indus
trijos — Strasburger, agrikul
tūros — Raczynski, pašto ir
telegrafo — ISteslowicz, svei
katos — Chodzko, justicijos —
Sobolewski, maisto — Wyczolkowski, buvusių Prūsijos pro
vincijų — Trczinski, atsargos
ištaigų — Darowski ir vidaus
reikalų — Downaroxvicz.

Burgenlandas pasiskel
bė respublika
VIENNA, rūgs. 21. — Laik
raščiai rašo, kad buvęs Ven
grijos premieras Sįephen Friedrich panedėlyj atvyko į Oedenburg, Burgenlande ir pa
skelbė Vakarinės Vengrijos res
publiką, j kurią įeina Austri
jai taikos sutartimi atiduotos
žiemės. Burgenlandas ikišiol
buvo laikomas Vengrijos maiš
tininkų bandų, bet manoma,
kad tos bandos didžiumoj pa
sitraukė, ptrigrąsinus talkinin
kams.
Tečiaus tvirtinama, kad tos

ti Gompersas,, angliakasių pre bandos nuolatos buvo stiprina

vadovaujamas suokalbis nu
Prezidentas Hardingas įtei zidentas Lewis, Vienas geležin mos, taip kad jos turi dabar
versti dabartinę Obregono val kė senatui ratifikuoti taikos keliečių viršininkai ir dar po 30,000 gerai apginkluotų žmo
..... ...
džią. Diaz dabar yra New Or- sutartis

su Vokietija, Austrija ra

leons, T/fl.; tai didelis atgalei- ir Vengrija. Prie sutarčių ne
vis.
Jų tikslas buvo surinkti buvo pridėta
jokio paaiškini
didelę kariuomenę, kurią pa mo, apart formalinio praneši
rūpinti apsiėmė dviejų valsti mo apie jų įteikimą.
jų gubernatoriai.
Atidarant senatą dalyvavo

unijų

viršininkų.

Taipjau nių.

Abejotina

dalyvaus ir prekybos sdkreto- Vengrij o«
rfus Herbert Hoover.

net esą ar ir

Prie jo yra prisidėję inonarchlstai ir norima sugrąžinti exkaralių Karolių ant Vakarinės
Vengrijos, o paskui ir ant vi
BERLINAS, rūgs. 20. —
sos Vengrijos sosto.
50,000 žmonių, kurie norėjo
ir tikėjosi greitai pralobti, la
Vengrija užginčija.
bai apsivylė, kada pamatė, kati
BUDAPEŠTAS, nigs. 21. — ’ie tapo aukomis gudraus pri
Vengrijos agentūra užginčija gaviko ir kad tas jų geradaris,
Austrijos žinioms, kad Stephen Kari Kohn, kuris turėjo jiems
Friedrich paskelbė respubliką nuteikti didelius turtus, atsidū
Vakarinėj Vengrijoj ir kad rė bankrutų teisme.
Vengrijos valdžia įsakė mobili
Kohn buvo įkūręs daugybę
zuoti kareivius.
laižybų bankų ir prižadėjo sa
vo “depozitoriams” užmokėti
100 nuoš. pelno, kurį jis padarys statydamas pinigus lail.yboms arklių lenktynėse. Jam
sekėsi. Jis mokėjo savo sko
lintojams prižadėtus 100 nuoš.,
WASHINGTON’AS, rūgs. 15
nuikidi gyveno, lėbavo. Vien
d. (Liet. Inf. Biuras). - Kaip
savo reikalams jis išleido 25
Lietuvos Informacijų Biuras
900,000 markių.
buvo ankščiau pranešęs, len
Jam atsidūrus bankrutų teis
kai Vilniuje verčia valdininkus
me betgi pasirodė, kad jo sko
prisiekti ištikimybę Lenkų Relos siekia 75,000,(XX) markių,
sslpublikai (?!). Dabar einąs kuomet jo turtas siekia vos 6,Kaune lietuvių laikraštis lenkų
000,000 markių. Kaip pasiro
kalba “Litwa” paduoda tas
dė, pinigus jam dėjo netik paprisaikos tekstą. Jisai išverstas
nrasti darbininkai, bet ir kuni
lietuvių kalbon skamba taip:
gai, profesionalai, aristokrates
“Tarnybos prisaika.
moterįš, didžponiai — visi, kas
“Prisiekiu Visagaliui Vieš norėjo greitai ir lengvai prapačiui Dievui, kad man paskir
’obti. Kiti paskutinį turtą jam
toje valdiškosios tarnybos vie
sudėjo. Pasirodė taipgi, kad
toje, savo veikimo srityje viso
Kohn jokio pelno neturėjo, tik
mis pajėgomis prisidėsiu prie nirmesniems skolintojams at
sutvirtinimo Trenku Respubli mokėdavo didelius nuošimčius
kos laisvės, nepriklausomybes
tais pinigais, kuriuos gaudavo
ir galybės, ir kuriai visuomet
nuo paskesnių skolintojų, taip
ištikimai tarnausiu, visus kra
nudarydamas ilgą retežių pas
što piliečius lygiais skaityda
kolų. Tait) elgdamasis jis turė
mas, įstatymų nurodymų bu*' jo prilipti liepo galą, o įtikėję
riai dabosiu, savo tarnybos pa
jam lengvatikiai, kurie tikėjo
reigas pildysiu atsidavęs ir są
si, didėlių pelnų. dabar tik
žiningai, savo viršininkų įsa
kremtasi pirštus ir verkia pra
kymus pildysiu stropiai ir iš
žudytų pinigų.
laikysiu valdiškąją paslaptį.”
Ragina piysti Rusijon maistą.
NEW YORK, rūgs. 21.
Amalgamated Clothing WorkL1TTLĖ ROCK, Ark., rūgs. ers prezidentas Sidney Hill20. — Gubernatorius McRae man, kuris keletą dienų atgal
šiandie atsisakė atidėti nužudy atvyko j Maskvą su organizaci
mą šešių negrų, kurie tapo nu jos sudėtais Rusijos šelpimui
teisti nužudymui pėtnyČioje už pinigais, prisiuntė kablegramą,
dalyvavimą bailiųjų sukeltose ragindamas tuojaiis siųsti mai
riaušėse du metai atgal.
stą
Rusijos
badaujantiems
Nuteistųjų advokatas sako, žmonėms. Jis siūlo, kad luokad jis kreipsis dabar į fede- jaus butų pasiųsta už $200,000
ralinį distrikto teismą.
miltų.

Prigavo 50,000 žmonių

Kokią priemonių Lenkai
griebiasi Vilniuje

Nužudys 6 negrus

Auksinai Vėl
Atpigo
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 žemiaus, ir kada pradės eiti brangyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo* Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įtaiga 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 pinigu
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 į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

reguMariniai karei

viai tas bandas

galėtų suval

Ta konferencija turi prasi dyti.
,
dėti ateinantį pftn^dSlį WaFriedricho komanduojamos
shingtone.
spėkos renkasi Steinamanger.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So, Halsted St.,
Chicago, HL
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LIETUVA PRIIMTA TAUTŲ SĄJUNGOM
G

t

1,000 žuvo eksplozijoje

1 Naujas karas Balkanuose
Serbija puola Albaniją. Gal
įsimaišys tautų sąjunga.

Albanijos* Serbijos karas

GENEVA. rūgs. 20. — Alba
nijos delegatas tautų sąjungo
je. vyskupas San Noli, gavęs
telegramų nuo savo valdžios,
tuojaus pranešė tautų sąjungos
politiniam komitetui, kad ka
ras prasidėjo taip Jugo-Slavi
jos ir Albanijos. Serbijos arti
lerija bombardavo strategiškų
Albanijos miestų Arnas neda
lioj rūgs. 18 d. Albanijos paLenkija vijomis jiegomis prie Visas miestelis sugriautas eks- rubežio sargyba tapo sustiprin
plodavus chemikalų dirbtu ta kulkasvaidininkų kuopomis
šinosi Lietuvos priėmimui.
vei. 800 žmonių gal mirtinai ir priešinasi serbams. Kiek žino-’
sužeisti.
nių krito mūšiuose, nėra žinių.
GENEVA, rūgs. 20. — Tau
tų sąjungos tarybos nutarimas
Nežiūrint rūstumo padėties
BERLINiAS, rūgs. 21.

Taikos sutartis atiduota senatui

Lietuva priimta tau
tu sąjungon.

a.ti<lxioti Vilniaus IclmisiniĄ ruiti tautą sąjungos susirinkimui,

1,000 žmoniy žuvo eks
plozijoje Vokietijoje

Oppan.

įkalti ti

na te, tapo sugriautas šiandie
uždavė tam susirinkimui ne smarkios eksplozijos Badische
mažai darbo. Tarybos nutari chemikalinėj dirbtuvėj ir po
mas buvo netikėtas ir neturin jos sekusio gaisro. Eksploziją
tis precedento. Susirinkimui jautė ir kiti miestai už 30 ar
prieis prailginti savo posėd 40 mylių, kur irgi sugriauta
žius, kad apsidirbus su visais namų, išbirėjo stiklai ir užmu
jam paduotais rišti klausimais šta žmonių.
šioje sesijoje.
Dirbtuvės valdyba apskaito,
* Neužilgo po atidavimui riš- kad eksplozijoje žuvo apie
ti Lietuvos-Lenkijos ginčo, su 1,000 žmonių ir kad be to yra
sirinkimas nutarė priimti į tau 800 žmonių taip sunkiai su
tų sąjungą Liętuvą, nors tam žeistų, kad jie veikiausia mirs.
Tai neskaitant šimtų žmonių,
ir labai priešinosi Lenkija.
kurie liko lengviau sužeisti.
Nuostoliai gi siekia apie 250,000,000 markių. Tai buvo,
kiek žinoma, baisiausia eks
plozija visoje Vokietijoje.
Eksplozija kįto 7:45 v. ry
te, kada mainėsi darbininkai,
VVASHTNGTONAS, nigs. 19.
dirbtuvės laboratorijoje, kurio
(IJet. Inf. Biuras) — Derybos
je dirbo apie 700 žmonių. Ji*
su lenkais Ženevoje vystosi to visi, manoma, yra žuvę. Ba
liau. Pastaromis dienomis pa dische chemikalinė dirbtuvė
sirodė amerikiečių spaudoje net
išaugo laike karo ir ji išdirbi
žinių apie lietuvių ir lenkų su nėjo nuodingus gasus. Joje
sitaikymą. Šitos žinios yra ly
dirbo apie 7,500 darbininkų.
giai perankstybos, kaip perLaboratorija liko paversta ’
ankstyba buvo rūgs. 1 d. Asso
griuvėsius, kaip ir Likusieji
ciated Press žinia. Nors Lietu miestelio namai. Kįlo didelis
vos Atstovybėje dar nėra gau
gaisras, kuris per ilgą laik^
ta patikrinančių žinių, vienok, nieko neprileido prie dirbt”
jei abi besitariančios šalys bu vės. Nors atvyko ugniagesiai ir
tų susitarę dėl derybų pagrin pagelba iš apielinkės miestų,
dų, tai tas butų tikėtina (bet
bet gelbėti nebuvo galima. Tik
tai dar nėra susitaikymas).
už kelių valandų, užsidėjus ga
Briuselio derybos buvo nutru
lines maskas, buvo galima pr'
kusios dėl lenkų atsisakymo
eiti kiek arčiau prie dirbtuves
priimti P. Hymans’o projektą
bet ir tada jokios pagelbos ne
kaipo derybų buzą. Lietuviai,
galima dar buvo teikti. Vak”
priimdami tą projektą, kaip sa
rop gesinimą gaisro prisiėjo
vo lajku L. Inf. Biuro btfvc
sustabdyti, ugniai priėjus prie
pranešta, padarė pastabą), kad
trijų didelių gaso kubilų.
jie priima jį tiktai kaipo ba
Išlikę gyvais miestelio gy
zę deryboms, bet nepasisako,
ventojai išbėgiojo. Apielinkės
kad jie su tuo projektu, visu miestų sales ir mokyklos tapo
ar kokia jo dalimi, jau Hank
paverstos į ligombučius, į kur
sto sutinka. Delei Tautų Sąjun
gabeno< sužeistuosius iš Oppau.
gos Tarybos birželio m. 28 d. IŠ visur atsiųsta specialinius
nutarimų, kurie sukėlė didele traukinius su gydytojais ir
protesto demonstracijas visoje slaugytojais gelbėti sužeistuo
Lietuvoje ir prieš kuriuos griež
sius. Bet nedaugelį žmonių te
tai buvo nusistatęs St. Sleimas. pasisekė išgelbėti, ir tai iš ato
Lietuvos vyriausybė išėjo su kesnių nuo eksplozijos vietų.
savo kontrprojektu, kuris da
(Kitais apskaitymais, skai
bar diskusuojamas konferenr čius užmuštųjų įvairuoja —
joje kartu su P.» Hymans’o pa nuo 200 iki 800 ir net iki 1,skutiniuoju projektu.
200, neskaitant šimtų sužeis
tųjų).
CALICUT, Indijoj, nigs. 20.
— Iš Nilambur pranešama,
Suokalbis prieš Meksi
kad vadas Kunhammad pa
kos valdžią.
skelbė Urnad ir Walluvanad
MEXICO CITY, rūgs. 20. —
distriktus nepriklausoma ma
hometonų valstybe. Jis buk Policijai areštavus 6 žmones
grąsinęs išstkorsti ten esančius tapo susektas gen. Felix Diaz
vadovaujamas suokalbis nu
europiečius.
versti dabartinę Obregono val
džią. Diaz dabar yra New Or
“Socialdemokratas”
leane, La.; tai didelis atgaleivis. Jų tikslas buvo surinkti
Musu draugų savaitini a laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.
didelę kariuomenę, kurią pa
Gaunamas Naujienose.
rūpinti apsiėmė dviejų valsti
Kaina 5c
b.............. ...... ■. .
■
................ / jų gubernatoriai.

Del derybą su Len
kais Ženevoje

ir

di.ctclio

pavojaus,

Balkanuose iškilti

Icacl

4411 Ii

naujas ka

tik 54 senatoriai. Po atidary
mui vienas senatorius demo
kratas, Harrison, smarkiai kri
tikavo prezidentą Hardingą H
“lošimą politika”, kadangi jis
pasiuntė kilniu senatorjui laiš
kų, kuriame išdėstoma republikonų atliktieji darbai. Tas
laiškas buvęs taikomas pa
kreipti
vakarykščius senato
riaus rinkimus New Mexikoj.
Atstovų butas atsidarė da
lyvaujant tik 55 atstovams.
Pirmininko irgi nebuvo. Atlai
kius pamaldas posėdį vėl už
daryta kelioms dienoms. Bet
tarp atstovų esąs savitarpinis
susitarimas jokių klausimų ne
svarstyti iki spalių 3 d. Iki
tam laikui bus tik priimama
biliai ir atiduodami komite
tams.

Prašo gelOeti Rusiją

Prie jo yra prisidėję monarchistai ir norima sugrąžinti exkaralių Karolių ant Vakarinės
RERLINAS, nigs. 20.
Socialistai vėl dalyvauja Aus Vengrijos, o paskui ir ant vi
sos Vengrijos sosto.
1 50,000 žmonių, kurie norėjo
trijos valdžioje.
ir tikėjosi greitai pralobti, la
Vengrija užginčija.
VIENNA, rūgs. 21. —. Rei
bai apsivylė, kada pamatė, kad
BUDAPEŠTAS, nigs. 21. — ’ie tapo aukomis gudraus pri
kalaujant socialistams, vakar
policija užėmė biržą ir sustab Vengrijos agentūra užginčija gaviko ir kad tas jų geradaris,
dė jos veikimą. Tai padaryta Austrijos žinioms, kad Stoplien Kari Kohn, kuris turėjo jiems
po konferencijos tarp socialde Friedrich paskelbė respubliką mteikti didelius turtus, atsidū
mokratų vadovo Glito Bauer ir Vakarinėj Vengrijoj ir kad rė bankrutų teisini*.
Kohn buvo įkūręs daugybę
kanclerio Schobcr. (Socialistai Vengrijos valdžia įsakė mobili
laižybų bankų ir prižadėjo sa
sutiko įeiti į valdžią, su sąly zuoti kareivius.
vo “depozi toriams” užmokėti
ga, kad butų uždaryta birža ir
100 nuoš. pelno, kurį jis papriimta jų siūlomos finansinės
darys statydamas pinigus laireformos, kad išgelbėjus šalį
y.yboms arklių lenktynėse. Jam
nuo galutino finansinio susmu
kimo. Biržos uždarymo socia
sekėsi. Jis mokėjo savo sko
lintojams prižadėtus 100 nuoš.,
listai reikalavo, kad sustab
WASHINGrTONAS, nigs. 15
nuikiai gyveno, lėbavo. Vien
džius paniką ir spekuliaciją pi
d. (Liet. Inf. Biuras). - Kaip
savo reikalams jis išleido 25
nigais.
Lietuvos Informacijų Biuras
Uždarius liiržtj buvo Icjlę ne buvo anlcš^inu pranešęs. len 300,000 markių.

Kokią priemonių Lenkai
griebiasi Vilniuje

maži sumišimai. Spekuliatoriai kai Vilniuje verčia valdininkus

kelis sykius bandė įsiveržti j
ras, komitetas atidėjo svarsty
bet policija juos sumą iki ketverge.
Popiežius šaukiasi į tautų są triobčsį,
.• 1 *
f
stabdė.
jungą gelbėti Rusijos badau
Albanijos užsienio reikalų
Susirinkusios žmonių minios
jančius,
ministeris telegramoje vysku
v - ■
išdaužė kelias sankrovas pini
pui San Noli sako, kad jira pa True translatlon filed wtth the post- gų mainytojų ir sumušė kele
siuntęs telegramas visoms ta’ master at Chicago, III., Sept. 22, *2.1 tą spekuliatoįrių pinigais. Tele
kininku valdžioms, persergė as required by the act of Oct. 6, 1917 grafistai atsisako priimti tele
GENEVA, rūgs. *20. — Po gramas apie finansines . trans
damas apie naujo karo pavojų,
piežius Benediktas pirmu kar akcijas. Birža bus ant visados
bet toji žinia yra slepiama.
Kariavimas prasidėjo už 24 tu formaliniai pripažino tautų uždaryta, jei spekuliacija pini
valandų )>o to, kaip Serbijos sąjungą. Naujai išrinktasis są gais neapsistos.
parubežio kariuomenes konian- jungos prezidentas Dr. Van
duotojas pasiuntė Albanijos Karnabeek iŠ Holandijos, šian
komanduotoj ui įsakymą tuo die gavo laišką nuo popiežiaus,
jaus apleisti šešta Albanijos kuriame tarp’ kitko sakoma:
“Kasdie mes gauname vis Lietinis Skirmuntas laikinai
miestus, esančius 20 mylių il
gio ir 8 mylių pločio zone. rūstesnes žinias apie Rusiją.
pasilieka
užsienio reikalų
Albanai smarkiai gina visas Skurdas yra taip didėlis, kad
ministeriu.
tik
bendros
pastangos
žmonių
strategiškas vietas.
Paskelbimas apie atsinaujini ir ju valdžių gali jį sumažin
VARŠAVA, rūgs. 21. — Nau
mų kariavimo sujudino tautų ti. Mes todėl kreipiamės per jasis (Lenkijos kabinetas, kuris
sąjungų ir daugelis žymesnių ius į atstovus visų valstybių, užims vietą rūgs. 10 d. rezig
ios vadovų nori pakelti tą klau kurioms jus prezidentaujate, ir navusio Witos kabineto', jau
simą prie pirmos progos są atsišaukiame karščiausiais žod tapo sudarytas ir susideda iš
žiais į jų jautomis žmonišku sekamij asmenų:
jungos susirinkime.
Pietinės Afrikos Unijos at mo ir broliškumo, kad jie
Premieru ir švietimo ir tikogriebtųsi
greitų
»
ir
veikmingų
stovas lordas Robert Cecil ir
’imo ministeriu bus PonikowNorvegijos atstovas Dr. Fridt- priemonių pagelbėti nuliudu- ski, užsienio reikalų ministeriu
iof Nansen ypač nori pakelti siems Rusijos žmonėms”.
— lietuvis Konstantinas Skir
tų klausimų susirinkime U’ pri
muntas (laikinai), finansų
versti tautų sąjungų įsimaišy
Markowski, geležinkelių — Si
ti j naująjį karą,
korski, viešųjų darbų — NaAlbanijos kiuris, itikimąM,
IjONDONAS. nigs. 20. — rutowicz, karo — Sosnowski
iškels aikštėn varžytines tarp Pasak žinios iš Copenhagerv (laikinai), prekybos ir indus
Anglijos ir Italijos politikos, sovietų laikraščiai apskaito, kai' trijos — Strasburger, agrikul
Anglija nori išlaikyti politinę 9,000,000 vaikų Rusijoje yra tūros — Raczynski, pašto ir
neliečiamybę Albanijos, kuo reikalingi maisto ir kad 1,500,- telegrafo — Steslowicz, svei
met Italija nori, kad Alljanija ()(M> vaikų yra paskutiniame katos — Chodzko, justicijos —
Dasiliktų neaiški valstybė, pri badą vi
Sobolewski, maisto — Wyczollaipsnyje.
sibijodama, kad nustatunt Al
kowski, buvusių Prūsijos pro
REIKALAUJA NAUJŲ
banijos rubežius laimes Serbi
vincijų — Trczinski, atsargos
TYRINfiJIMŲ.
ja, kuri prisiartins prie Avloištaigų — Darowski ir vidaus
nos.
*
7
WASHTNGTON, rūgs. 20. — reikalų — DownaroXvicz.
Sakoma, kad Italija grąsinu- Atstovas Foster iš Ohio šian
si pasitraukti iš tautų sąjun die įnešė atstovų butan pasiū
gos, jei Albanijos klausimas lymą, kad atstovą buto kasyk
bus pakeltas sąjungos susirin lų subkomitetas ištirtų padėtį
kime. Bet kad dabar iŠkįlo tarp West Virginijos anglų kasyk
Serbijos ir Albanijos karas, lų laukuose.
vargiai galima bus išlaikyti tą
VIENNA, rūgs. 21.
Laik
klausimą užslėptu ^1110 tautų
Paskirė atstovus į bedar
raščiai rašo, kad buvęs Ven
sąjungos susirinkimo.
bės konferenciją.
grijos premieras Stephen FrieWASHINGTON, nigs. 20. — drich panedėlyj atvyko į OePrezidentas Hardingas paskel denburg, Burgenlando ir pa
bė, kad jis paskirė 38 žmones, skelbė Vakarinės Vengrijos res
jų tarpe tris moteris, kaipo at publiką, į kurią įeina Austri
stovus į konferenciją, apsvar jai taikos sutartimi atiduotos
styti bedarbę ir biznio nupuo žemės. Burgenlandais ikišiol
WASHINGTON higs. 21. — limą. Prie tų atstovų dar pa buvo laikomas Vengrijos maiš
šiandie vidurdienyj po 30 die skirta 20 ekspertų.
tininkų bandų, bet manoma,
nų pertraukos susirinko kon
Paskirtais rišti
bedarbės kad tos bandos didžiumoj pagresas nepaprastan posedin, klausimą yra beveik išimtinai si traukė, prigrąsinus taBkininkuris galbūt tęsis iki sekamam įvairus fabrikantai ir bankie- kams.
regu Ii ariniam posėdžiui gruo riai. Iš darbininkui yra paskb
Tečiaus tvirtinama, kad tos
džio nien.
ti Gompersas,' angliakhsįu pre bandos nuolatos buvo stiprina
Prezidentas Hardingas įtei zidentas Lewis, Vienas geležin mos, taip kad jos turi dabar
kė senatui ratifikuoti taikos keliečių viršininkąs, ir dar po 30,009 gerai apginkluotų žmo
sutartis su Vokietija, Austrija ra unijų viršininkų. Taipjau nių. Abejotina net esą ar ir
ir Vengrija. Prie sutarčių ne dalyvaus ir prekybos sekreto Vengrijos reguliariniai karei
buvo pridėta jokio paaiškini rius Herbert Heever.
viai tas bandas galėtų suval
mo, apart formalinio praneši
Ta konferencija turi prasi dyti.
,
mo apie jų įteikimą.
dėti ateinantį
WaFriedricho komanduojamos
Atidarant senatą dalyvavo shingtone.
spėkos renkasi Steinamanger.

Lenką kabinetas sudarytas

Rusijos vaikai badauja

1 •'■
Burgenlandas pasiskel
bė respublika

Taikos sutartis paduotos
senatui ratifikuoti

(liūtai Yt<

Prigavo 50,000 žmonią

Uždarė Vienuos biržą

prisiekti ištikimybę Lenkų Re
spublikai (?!). Dabar einąs
Kaune lietuvių laikraštis lenkų
kalba “Litwa” paduoda tos
prisaikos tekstą. Jisai išverstas
lietuvių kalbon skamba tai)):
“Tarnybos prisaika.
“Prisiekiu Visagaliui Vieš
pačiui Dievui, kad man paskir
toje valdiškosios tarnybos vie
toje, savo veikimo srityje viso
mis pajėgomis prisidėsiu prie
sutvirtinimo Trenku Respubli
kos laisvės, nepriklausomybės
ir galybės, ir kuriai visuomet
ištikimai tarnausiu, visus kra
što piliečius lygiais skaityda
mas, įstatymų nurodymų bir
riai dabosiu, savo tarnybos pa
reigas pildysiu atsidavęs ir są
žiningai, savo viršininkų įsa
kymus pildysiu stropiai ir iš
laikysiu valdiškąją paslaptį.”

Nužudys 6 negrus
L1TTLE ROCK, Ark., nigs.
20. — Gubernatorius McRae
šiandie atsisakė atidėti nužudy
mą šešių negrų, kurie tapo nu
teisti nužudymui petnyČiojc už
dalyvavimą bailiųjų sukeltose
riaušėse du metai atgal.
Nuteistųjų advokatas sako,
kad jis kreipsis dabar j federalinj distrikto teismą.

.Ttvm atHiU'iiTirs

Irankrutų

mc betgi pasirodė, kad jo sko
los siekia 75,000,000 markių,
kuomet jo turfas siekia vos 6,900,000 markių. Kai)) pasiro
dė, pinigus jam dėjo netik pa
mušti darbininkai, bet ir kuni
gai, profesionalai, aristokrates
moteris, didžponiai — visi, kas
norėjo greitai ir lengvai pra’obti. Kiti paskutinį turtą jam
sudėjo. Pasirodė 4aipgi. kad
Kohn jokio pelno neturėjo, tik
nirmesniems skolintojams at
mokėdavo didelius nuošimčius
tais pinigais, kuriuos gaudavo
nuo paskesnių skolintojų, taip
sudarydamas ilgą retežių pas
kolų. Tain elgdamasis jis turė
jo prilipti liepo galą, o įtikėję
jam lengvatikiai, kurie tikėjo
si didėlių pelnų, dabar tik
kremtasi pirštus ir verkia pra
žudytų pinigų.

Ragina siųsti Rusijon maistą.
NEW YORK, rūgs. 21. —
Amalgamated Clothring Workers prezidentas Sidney Hillman, kuris keletą dienų atgal
atvyko į Maskvą su organizaci
jos sudėtais Rusijos šelpimui
pinigais, prisiuntė kablegramą,
ragindamas tuojaus siųsti mai
stą
Rusijos
badaujantiems
žmonėms. Jis siūlo, kad tuo
jaus butų pasiųsta už $200,000
miltų.

Auksinai Vėl
Atpigo
Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk

sinų pigumo laikas. Nors subatoj auksinai bu
vo ūmai pakilę, vakar vėl jie nupuolė žemai.
Ar dar puls žemiaus, ir kada pradės eiti brangyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo* Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 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 Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
J ■'
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NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, m.
■
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Retvergas, Rugsėjo 22,1921

mais prieš kurį nors ministerį J Teatro Burnų

Laiškas iš Kauno

Administracija. >4 atsiųsdami aukų doleriais, ga-

Biropsin American Burėm

tuo labiau ne prieš Lietuvon'Neturėdama tačiau reikalingų Hma siųst per visus Lietuvoje
Vargas grįžtančių iŠ Rusijos paJ ministerius, kurie visai nėna jtam reikalui lėšų, L .M. K. D. veikiančius lietuvių bankus.
v
j ai
bėgėlių. — Sensacija apie svarbiausiąja kliūtim į socialę Dramos Sekcija kreipiasi šiuo J Parodykime pasauliui, kad Lie
Buvę
A.
Panti,
Ir
S. L r»bbn*.
“Kominterno” sumoksią nu-" revoliuciją. Gaila, kad Lietuvos visas Lietuvoje veikiančias vai- tuva neblogiau, kaip kitos kul
žydu Reikalams Minis- daigot 21 Lietuvos augšty- žmonių pinigai aikvojami pirki dintojų draugijas bei kuopas tūringos šalys supranta teatro Siutimai pinigų. ialv»
Iš Vilniaus.
lunlCs, pasportai ir U.
mui tokių nesąmoniškų šnipybės prašydama prisidėti pinigais, svarbą įr jį, kiek išgalėdama,
. teris Panevėžyje ir
jų valdininkų,
NOTARUUėAS
t
pranešimų.
(Pasirašo:) Julės prie šio didžiausios reikšmės su remia.
Beal
Estate, Paakoloa,
Lietuvos
augštųjų
valdininkų,
i
Abeliuose.
— Gudu spaudos biuro pra
Humbert-Droz, Komunistų In manymo įvykdinimo. Dramos
Inaurinai ir tt.
Liudoj Gira
809 W. 85th
Kamp. Halated 84
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Pirmadienį Rugp.
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nisteris praleido Abeliuose. Te susirūpinę, kaip tuos vargšus sa kostiumų ir rekvizitų visai ne myli teatrą ir ypatingai sieloja nedidelė, išėjo mokslus ir gavo tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fermas ir Biznius.
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szczyzny”, kur gen. Želigovskis apsvarstyti Abelių Žydų Bend kę savo mitingą, kame sprendė, nam kartui atskiroms draugi svarbaiusį lietuvių teatrui reika- mingai atliktas.
sakė ilgą kalbą į atvykusius at ruomenės svarbus klausimai. kaip juos, tuos sugrįžusius iš joms bei kuopoms — nepajiegiastovus. Tam suvažiavime lietu- Ypač smulkiai buvo išnagrinė- bolševikijos naujakurius tinka ma. Ypač ta atjaučia musų va
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Tie suvažiavimai tur būt pa dienį Rugpiučio mėnesį 21 <1. Ro

lieto, tas pats laikraštis No.

darė į valdžią įtakos, kad per są- tušės salėj mitingą apsvarstyti 189-me praneša, kad Rusijos
laikraštis
vaitę po minėtų suvažiavimu bu- pašalpos organizavimą, dideliam sieninis bolševikų
1
skaičiui
grįžtančių
Lietuvon “Gubrosta” įdėjęs žinią, buk
. vo uždarytas rusų kalba laikraš
tis, rusų gimnazija ir lietuvių tremtinių, ekonominių atžvilgiu Lietuvos valdžia uždraudusi Lie
visiškai suvargusių.
tuvos darbininkams rinkti aukas
mergaičių gimnazija.
—18, VIII — 21 m. miške
Mitingą atidarė žydų Tremti badaujantiems Rusijos darbinin
“Lipowskie” ties Jauniunų kai nių Komiteto Pirmininkas p. kams. Tuo reikalu “Echo” ben
mu, Šiltintų valsč., Ukmergės Gansas Volfas, kuris savo kal dradarbis kalbėjęs su Užsienių
apskr.,’ neitralėj zonoj, netoli boj smulkiai nupiešė sunkią reikalų ministeriu Purickiu, kurs
nuo lenkų paskutiniosios sargy tremtinių padėtį. Po jo kalbė tarp kitko taip pasakęs: Kad ta
bos “placovvski”, lenkų kareiviai jo d-ras Gurvičius, p. Slonimas, žinia apie uždraudimą rinkti au
persirengę civiliniais drabužiais, Kauno Žydų Bendruomenės Ge- kas yra šlykščiausias prasima
išžaginę žmonių akyse mergaitę, neral-Sekretorius p. Volockis, nymas : Lietuvos valdžia netiktai
užmušė ją ir išvaikė žmones, žydų Tautos Tarybos Tremtinių pati nutarė šelpti sulig išgalės
grąsindami juos* taip pat nužu Skyriaus įgaliotinis p. Makaus badaujančius rusus ,betgi busią
dyti. Panašus darbai pas lenkus kas ir keletas žmonių iš publi daromos pastangos kad prie to
dažnai pasitaiko.
(“L-va”).
kos. Vienbalsiai buvo priimta aukavimo patraukus ir Lietuvos
rezoliucija, kad visi Kauno žydų visuomenę. O iš rusų sovietų
VIČIUNAI (A. Panemunės vai.) gyventojai privalo dalyvauti pa valdžias busią pareikalauta, kad
Du broliai Astrauskai kažin šalpos akcijoje, ruošiamojo se ta “Gubrostos” melaginga žinia
aitų viešai atšaukta.
kaip užkliuvo nakty į kaimyno kančią savaitę.
Jei tos rusų kauniškio dien
Babušio sodą. Kaimynas kaip
(ž.R.M-jos Spaud. Skyr.).
raščio žinios apie tuos Maskvos
tik saugojo sodą ir patiko sve
komunistų žygius yra/tikros, tai
čius. Įvyko susirėmimas, laike
PRODUKTŲ
KAINOS
LIETU

jie dar 'kartą visam pasauliui
kurio Babušis ir vienas Astraus
VOJE
LIEPOS
MĖN.
parodytų, kokių* jie įrankių var-1
kas apsitašė kirviu galvas ir
toj a kavoje su savo priešais.
rankas. Reikėjo net .gydytojo
Lietuvos pilietis.
pagalbos. Broliai sakėsi ėję jieš Rugių pūdas .
42—50 auka.
Red. prierašas. Del šitos sen
koti dingusios tą vakarą karvės. Kviečių pūdas
70—80 auks.
Bus didelė byla teisme. (“L-va”) Avižų pūdas .
37—45 auks. sacijos Rusų telegramų agentū
15—20 auks. ra "Rosta-Wien” rugp. 31 d.
Šieno pūdas ..
MEŠKUCIAI, ŠIAULIŲ AP.
15—20 auks. skelbia:
Bulvių pūdas .
“Lietuvos laikraštis “Echo”
Valsčiuje yra 36 kaimai ir 1 Galvienos pūdas 113—150 auks.
dvaras, gyventojų virš 300; rin Lašinių pūdas 385—435 auks. pnaineša, kad Komunistų Inter
kimuose dalyvavo iš 1600 turin- Sviesto pūdas 515—610 auks. nacionalo pildomasis komitetas
/ čių teisę balsuoti 761. žmonės Kiaušinių desėt..... 15—20 auks. nutaręs nužudyt Lietuvos minisne visur įdomevosi rinkimais, ki Darbo arklys 3200—7000 auks. terius. Tasai pranešimas ,sako,
tiems pramogos ir alus galvoje Karvė............... 960—2100 auks. padaręs Kaune didelio sujudi
mo. Komunistų Internacionalo
buvo. Kipšų kaimo jaunimas
Kainos
paduotos
iš
šių
epskrisekrelariaitas neturėjo progos
net gegužinę surengęs buvo rinkimų laike, po kurios kitiem ant|^L.^auno^ Rasc“nJ*
nuraminti tuos Sponus asmeniš
Tauragės, Panevėžio, Utenos, kai dėl tos priežasties, »kad jų
rytojaus pagiriotis teko. Sma
vardai visai nežinomi. Nėi pil
gumuose dalyvauja ir milicijos Rokiškio ir Ukmergės.
atstovas. Kipšų gegužinėje pa
Daugiausia parduodama rugių domasis komitetas, nei kuris
statęs šaulius tvarkos daboti, I Kauno apskrityje. (Liet. Inf. nors kitas komunistų organas
niekados neužsiėmė, pasikėsinipatsai “ručkį” traukė.
Biuras).

patarė:

“Jei turė

tum kitą kūdikį,
gali būt geriausąn
daiktu, bet nema
nau kad turėsi”.
Pradėjau imti Lydia E. Pinkham Ve
getable»Compoundą
ir kūdikis 'taikos
dienoj’ gimė. Jei moterjs mitų jūsų Ve
getable Componudą, turėtų gerą svei
katą. Visuomet rekomenduoju jūsų
Vegėtable Compoundą savo kaiminkoms”. — Mrs. Tracy Patten, 2 Lin
coln Avė., Salisbury, Massach'usetts.
Tobula motinystė negali pasirodyti

‘

.r • ■

be saugaus medikalio prĮrengimo, kad
butų galima sergančiai pilpnai moti

nai pagimdyti sveikus kūdikius.
Neatsižvelgiant kuomi moteris ne
galuoja, kokios ligos ją kankina, Silp
nina arba nerviškumai, turi pasinau
doti ponios Patteh patarimu, imti )Lydia E. Pinkham -Vegetable Compoun
dą, o sveikata sugrįžš.

taksu.
.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
v

w

'
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Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland
Av., Chicago, III.

. f. ■

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St
Chicago

IORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina vlsokienia
reikalams

'“t

J. BALAMS
1414 8o. 49th Coan
Cicero, I1L
Tel. Cicero 2811

SVARBUS PRANEŠIMAS VAŽIUOJANTIEMS LIETUVON
‘
KELIONE BE PERSfiDIMO Iš NEW YORKO ARBA KANADOS’:
J Hamburgą .........
į Karaliaučių..........
į Liepoj ų (Libavą)
Su pervedimu
| Klaipėdą ..............

Į Kauną . ..................
MES PARŪPIMAM PASPORTUS, Paimam bagažus iš namų ir viską sutvarkom.
Jus neturėsite jokių kliūčių nei kaštų porte.

$100.00
$110.00
$120.00
$107.00
$1VS.5U
$108.50

Per mus važiuodami
Į LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Uetuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
ranku mai, moderniško laivo.

o

Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland)
New York į
Spalio 15
Hamburgą.
Tik 8-čia klesa
Kroonland)
New York (Spalio 22
Zeeland)
(Spalio 15
Ųapland)
Hamburgą Z (Rūgs. 24
Finland) ...
. Spalio 1

riBNWiSAMi(į!i<t;r/
in AL ESTATE

American Line

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L. FABIONAS ir Z. S, MICKEVIČIUS, Vedėjai

809 West 35th Street,

(arti Halsted)

Red Star Line

Chicago, III.

NORĖDAMI TUBfiTI LA1RĮINGĄ KELIONĘ pirmiausiai atsilankykite į musų Biurą, idant pradėti
viską teisingai ir atsakančiai' ruoštis kelionėn. Mes pervesim Jums pinigus į Lietuvą pagal dienos kur
są ir išmainysim dolerius ant (kaš markių) reikalingų ant kelio. Visados malonėkit kreipties Šiose
• vaando.sc: Kasdieną nuo 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais Utarninko, Ketvergo ir Subatos iki 9 vai.
Nedeldieniais nuo 9 ryto iki 8 po pietų.

t >
Mongolia)
New York
(Spalio 20
t Minnekahda
į
(Lapkr. 5
Maneliu r ia) Hamburgą
(Spalio 6
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO„

116 laivų — 1,250,000 tonų.
; Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
į Agent, 14 North Dearborn SŪ,
Arba prie vietinio agento.

i V' 111 . I < iŠ, Chicago, ūl.

,

SVEIKATOS DALYKAI. I KORESPONDENCIJOS
SAULES NUDEGIMAS
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KENOSHA, WIS

Kada žmonių veidas ir ran
kos lieka rudi vasaros laiku, tū
Rugpiučio 30 dieną Simmons
li jų sako, jog vėjas nuputė, tekompanijos (lovų dirbtuvės) su
čiaus didžiuma jau supranta,
perintendentas Ferris laikė savo
kad tai ne vėjo, o saulės darbas.
darbininkams pamokslą. Grau
Kiek vėjas nepūstų nakties lai
deno taupyt pinigus ir gyvent
ke, nuo jo veidas neliks indas,
ekonomingai, kadangi lapkričio
oda neužsidegs, nepvršės ir neir gruodžio mėnesiais darbai
sihips. Patėmykite žmogų, ku
taip susilpnėsią, kad gal reiksią
ris vasarą dienos laike , išėjo
! ir biznis uždaryt. Tik sausyj ar
maudytis ir pastovėjo kiek prieš
į vasary darbai gal imsią gerėti,
saulę. Odą jo užsidega, lieka
bet algos darbinikoihs busią nu
raudona ir tamsesnė, ypač ant
skeltos, nes lovoms kainos busią
sprando, pečių ir nugaros ar kru
nupigintos bent 25 nuošimčiais.
tinės, kur saulės spinduliai dau
Tatai išgirdę darbininkai labai
giau pasiekė. Ūkanotoj dienoj
ir naktyj to neatsitinka, nors ir nusiminė.
labai šiltas oras butų.
Nuo to laiko praslinko jau pu
Kaip tai yra, kad daug karš
tesnė šiluma nenudegina ir nenurudina odos, o saulė padaro
tai? .

[ Iz. Lukšis, D. Kalėdas K. Stonis,
K. Deimantas, J. Gilius, A. Budzinauskas, P. Dongveokis, D.
Stanelis, E. Ratas; viso laibo
$186.25, kurie pinigai tapo įsiųsti Lietuvos Misijai, 370 Se
venth Avė Ncw York

Visiems aukavusiems tariame
didelį ačiū. — R. Paplauskis.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Pranešimas.
Lietuvos Respublikos Įgalio
tinis Sibire
prašo pranešti
Amerikos lietuviams sekantį:

Yra atsįtikimų, kad lietuviai
iš Amerikos bando važiuoti į
Lietuvą per Sibirą. Kadangi iš
se mėnesio, ir jau darbai ėmė; Vladivostoko per Sibirą į Lie
eiti silpnyn. Iš kai kurių de tuvą visai nėra jokios galės perpartomentų darbininkus atleidi važiouti, visi tie atkeliavę iš
nėja nuo darbo ir pataria atei. Amerikos priversti yra apsistoti
ti.... po Naujų Metų.
Vladivostoke, ilgesniam laikui ir
—Senas Kenoshietis.
čia be' darbo pragyvenę paskuti
nius pinigus atsiranda labai keblame padėjime.
PITTSBURGH, PA

šviesioj saulėtoj dienoj ir to
kioj vietoj, kur ore dulkių ir
durnų mažai, oda žymiai ata
kuojama ultra-fioletųjų spindu
lių, t. y. tokių, kurie daro perYra ir tokių, kurie, nežiūrint į
tankų puolimą į akis ir jos nePenn Av. apygardos kelios tai, kad Lietuvos Atstovybė
pajiegia orientuotis. Tokio spin draugijos paskyrė komitetus, Amerikoje aprūpina visus Lietudulio ėjmas ir daromas krutėji kuriem įvesta rinkti aukas Ue>os piliečius keliaujančius į Lie
mas yra taip tankus, kad jis ne tuvos reikalams, ypatingai Vii-, tuvą pasais, a-tvažiuoja t Vladigali smegti giliai j medžiagą, niui iš lenkų atvaduoti. Į komi- j vostoką su rusų pasais, gautais
šitie spinduliai taip tankiai mu tetus buvo išrinkti šie žmonės: iš rusų Konsulų Amerikoje, o
ša į odą, kad ji jaučiasi užgauta J. Navalinckas, J. Paplauskis, I. čionai Vladivostoke nori gauti
ir kraujas subėga apščiai į ją, I Kiela, J. Bagdžis, kuriems ren lietuvišką pasą.
kad apgynus. Todėl įvyksta, kant aukas po Penn Avė. lietu
Tokie keleiviai stato Lietuvos
kaip daktarų sakoma, niperemi- vius, aukojo: Lietuvių Piliečių
Atstovybę Sibire į keblią palie
ja — kraujo perviršis odoj. Pa Draugija $50, A. P. L. A. 4-ta
tį. Jie turėtų žinoti, kad- šiuo
žeidimas odos neretai yra tiek | Kuopa $50, F. Kaminckas $10;
tarpu nėra jokios galimybės vadidelis, kad jos viršutinis sluogs- po $5 aukojo: J. Jonulis, W. Alu| žiuoti Lietuvon per Sibirą ir
nis lupasi šalin. Spalva odoj kas, V. Pocius, J. šėmaitis, M.
kad Lietuvos Atstovybė Sibire
persimaino
lieka tamsesnė Karpušis, B. Marčiulaitis, A. Že
Į neišdavinės atkeliavusiems iš
arba ruda
viena, nuo chemi- maitis, F. Pikšris, P. Klimas $3;
Amerikos Lietuvos piliečiams

• nių permainų, kurios padaro ult- po $2: K. Alinskas, A. Alukas. J. i
ra-fioletieji spinduliai odos nar Kavaliauskas, F. Biručiukė, S.' pasų delei tos

■M®

veliuose, antra, nuo tūlų krauja
skritulėlių sunykimo odoj, kada
jie ją gynė. Kiti šviesos spin
duliai, turinti ilgesnius vingius

arija bangas ir mažesnį tankumą,
lenda giliau į kūną ,todėl jie odos
neužgauna tiek, kiek ultra-fioletieji.

Spindulių smegimas giliai į
kūną yra geru daiktu tūlų ligų
gydymui, vienok sveikatoj ir tū
lose ligose jie tik žalos gali pa
daryti. Taigi ultra-fioletiejį
spinduliai kartais daro gerumą:
jie gali gydyti tūlas odos ligas
ir išmokina odą saugoti kūno vi
dų. Bet jeigu spindulių ir mKlijuojančios Šilumos smegimas į kūną yra naudingas ir rei
kalingas ligoniui, ultra-fioletųjų
spindulių reikėtų pasisaugoti. Jų
įdarytasis odos sukietėjimas ir
parudimas nelengvai bepraleidžia kitus spindulius ir šilumą
į kūną. Yni įtirta, kad tamsios
odos žmonės nėra tiek pasekmin
gai gydomi elektra, šiluma ir
šviesa, kaip |viesios odos žmo
nės. Ant negrų vargiai ir vartot užsimoka šitas priemones,
nejaugi dėl mechaniškų tikslų.
Pas juos oda liko tamsi, grei
čiausia tik todėl, kad į ją veikė
ultra-fioletieji
spinduliai per
daugelį šimtmečių. Jos spalva
ir storumas, ypač spalva, neį
leidžia į kūną lengvai spindulių
ir šilumos, todėl jiems lengviau
gyvent tropiškose šalyse, negu
baitam žmogui. Baltieji, atke
liavę į šiltas šalis, jau yra ištyrę,
kad juodų skalbinių dėvėjimas
žymiai pejengvina karštį pakel-

Nemaža džiovininkų, reumati
kų ir kitokių ligonių deginasi
prieš saulę vasaros laiku, many
dami, jog spinduliai smenga gi
liai į jų kūną ir sunaikins ligą.
Nežinojimas, kaip degintis, ko
kias kūno dalis, kiek vietos kat
rą sykį, prieš kokius spindulius
ir t.t. daugeliui pakenkia, vie
toj ką gerą padaryt. Ypač ligo
niai, kuriems šilumos ir elek
tros vartojimas yra reikalingas
gydyme, neturi prieš saulę kai
tintis be pasitarimo su gydy-

Dr. A. Montvidas

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

priežasties, kad

tie keleiviai netik neturi doku
žičkus, A. Mičiu'lis, J. Gilius, O. mentų, bet ir pažįstamų liudi
Vengraitis; J. Kalėdas ir J. Už ninku savo asmens priparodykurėlis į $1.50; po $1: P. Lo- mui,”
zovoj, S. Kučinskaitė, A. Petro-:
ševičius, A. Rudelis, J. Bakšis, j Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

b—i

atsiliepkite

AKUšERKA

Žeminus paduodamu sąrašą
ypatų, kuriems svarbus laiŠkai buvo pasiųst bet matyt iš
priežasties klaidingo antrašo
laiškai likosi, sugrąžinti. Todėl
tie žmonės, arba kas apie juos
žino, prašoma tuoj aus atsi
liepti, teisingą jų antrašą pa
duodant.
Buvo pasiųstas čekis už nuo
šimčius Joseph Paulus, 5369
Selley Avė.. Chicago, III., bet
laiškas su čekiu sugryžo.
Čekis siųstas Kaziui Valin
skui, 541 So. Pacą St., Baltimore, Mds sugryžo.
Čekis siųstas Jurgiui Klimui,
151, Ludlow St., Stamford,
Conn., sugryžo.
Liudymas <už aukas siųstas
B. Bradulskiui, 1231 Camianche
Avė., Clmton, Iowa, sugryžo.
E. Kaminskas iš Johnson
City, prisiuntė kuponą aukau
damas Valstybės reikalams,
bet nenurodė savo antrašą, to
dėl negalima jam pakvitavimą
pasiųsti.
Atėjo trys laiškai iš Lietu
vos adresuoti “The Great Zelvettes, (for S,’ S.) care of Uthuanian Representative”.
žinoma kam tas laiškas
klauso.
Prašoma atsiliepti ir savo
laiškus atsiimti.
Repręsentative of Lithuania,
370 Scventh Avenue,
New York City.

8101 S. Halsted St., kampas Šios gaf.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis; Yarda 8654.
Baigusi Aku-

pitaliaa.

SVEIKI KŪDIKIAI YRA
TAUTOS TURTAS

Pa-

taraauja
gimdymo
da. rodą viso
kiose
ligOM
nootarhns Ir
margiBoms.

Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — niekad

nerizikuok kuo kitu, bet duok jam

DR. A. R. BLUMENTHAL

EAGLE BRAND

Akiy Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

įCONDENSED MILK)
tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šimtus
• .

r •

|

tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių šešių dešimtų

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak

metų.

Ned. 10 iki 12 pietą.
The Borden Company
Bordėn Building

New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir pasiųsk ŠIANDIEN
Ir gausi D'ifKAI musų knygą, KŪDIKIŲ

Tel. Boulevard 6487

DR. M. T. STRIKOL’IS

kaip užlaikyti

Lietavyi Gydytojas ir Chirargas

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in

People Teatro Narna,
1616 W. 47th St„ Tel. Bosi. 160
. VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedtt. 10 iki 12 ryto
Res. 2014 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

GEROVE,

kuri paaiškins,

0106.

Vardas

Sekmadienį, Rugpiučio mėn.
21 d. įvyko žydų mergaičių naš
laičių neinu iškilmingas atida
rymas. žydų našlaičių namai,
organizuoti paskutiniu teknikos
žodžiu, yra įsteigti žydų Tautos

,,R*1 prak*
f i kavųd Penn
•jlvanijoB hoa-

,

strukcijas jūsų kalboje.

žydų mergaičių našlaičių
namai Kaune.

Tarybos užsienių žydams

IcriJoR kolegl-

Adresas

Telephon. Varčia M82 I

Saule nudegus nosį

palai

Vartok apščiai šaldančio

kant. Žydų našlaičių namų ve
dėja paskirta p. dr. švabienė.
žydų mergaičių namai bus netik
lokalė Kauno įstaiga, bet ir centralinė visai Lietuvai Tuose

■ DR. M. STUPNICK1 Ė
8107 So.

Morgan

St.,

Chicago, IH.
S VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta

Uleninoiaium
Lengvai gydo, greitai ir
antiseptiškai.

ir nuo 5 Iki 8 vakaro.

ejnunni ■ ■ ■ ■ ■ uingo s
Telephone Vao Burtu 294
Ras. 1180 ledependence Blvd. Chica<«

N.1.1.NTH

Pasiliuosuok nuo to

RUSAS GYDYTOJAS i» CHIRURGAS
“ Urilkm Vyrišku
ahraaHku ligą
OGmmi 885
lalsled SL Chicago.
Talei
- ,____ Drovai M98
Valandos: 10—11 rytoj 2—8 po plot,
7—8 vak. Nadiliomis 10—12 dieną.

Nesmagumo
Kojy kvapas yra priklus ir nesveikas
Dabar jai galima, visiikai nuo to posiliuosuoti, kada tapo išrastas pastebėtinas vsistas vardu

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operacija
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:0b
v. v. kasdien, išskiriant ketvergius.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 451 h St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

TeLi Yarda 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS

KOJOL — reikia vartoti sekančiu budu: įpilti 4 pilnus šaukštus
Kojolo į vieną kvortą šilto vandens, ir tame mirkyti kojas po 5
iki 15 minučių.
KOJOL — ne tik paliuosuoja kojas nuo smarvės ir nesveiko pra
kaitavimo, bet taipgi suteikia kojoms nepaprastai malonų jausmą.
KOJOL — yra labiausiai pasekmingas ir malonus vaistas. Kojų
KOJOL — yra vienutinis savo rųšies vaistas ir parsiduoda vie
smarvė ir perdidelis prakaitavimas visiškai pranyks nuo vieno noduose buteliukuose po $1.00. Neimkite imitacijų. Kojol yra
Bingo! Chemical kompanijos.
kompanijos
išdirbamas tiktai Bingol
Kojoto buteliuko.
KOJOL yra vaistas gydyti kojų ligonis, kurios yra priežastim
kojų smirdėjimo (bromo idrosis) ir nesveiko perdidelio kojų pra
kaitavimo (hyperidrosis).

lietuvis gydytojas, Chirurgas
AkuHraa
8283 So. Halsted St., Chicago.
Valandos! 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

rnimiinifimn
Telefonas t Boulevard 7042

DR. G. Z. VE2ELIS
Lietavis DentiatM
4712 Sooth Aohhnd Ara^
arti 47-toa gaivia

Užsisakyk sau KOJOLO buteliuką šiandien

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

BINGOL CHEMICAL 00
2816 So. Michigan Avė

Chicago, III

UŽSAKYMO KUPONAS

Bingol Chemical Co.,
2816 S. Michigan Avė.,
Chicago, BĮ.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
TaL Caaal 1118

Čia prisiunčiu $1.00, už kurį prašau atsiųsti man vienų
buteliukų Kojol vaisto nuo kojų prakaitavimo ir smarvės.

Adresas

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
s
Tel.: Boulevard 9897
731 W. 18-ta gat
2 iki 8 vak.
Tel.: Canal 279

Retvergas, Rugsėjo 22,1921

pastebėti, kad musų spėji tos, matydamas kaip dalykai
komunistų lyderių, — bet pasi
šalins ir nuo aplamai darbininkų
mas apie Vilnių, išreikštas stovi, rado, kad šis momentas
The UthuaniaM Daily Newi
klesos judėjimo. Nes vieną sykį
keletas dienų atgal, pasidarė, yra patogus visos dabartinės
lenkų vyriausybės prastšaliniskaudžiai auganti, daugiau ne
[t/i ttralkitaa itamt tkprt^įt
kaipo teisingas. Nežiūrint mui.”
tikės niekam. Juos galėtų pa
nuomom /ItdakcŲt nmatoako.)
to, kad New York “Times”
kreipti prie teisingo darbininkų
Paskutinės žinios praneša, kad
korespondentas griežčiausiu esąs jau sudarytas naujas lenkų AK BUS KOKIA NAUDA Iš 1supsimo tik jų
budu tvirtino, jogei lietuviai ministerių kabinetas su p. Po“KOMUNISTŲ”.
ydemų kol dar turi | juos jCHICAGO,! ILLINOIS. , jau padarę galutinų sutartį
1
tekines.
Bet deja. Patys lyderiai
nikowskiu priešakyje.
r» Paviršium
yx- temijant
•• x • ,| komudidžiumoje menkai ' nusimatio
dėl Vilniaus, pagal Tautų
.
Bet lenkų valdžios krizis, be
'apie
darbininkų
klesos
reikalus,
Sąjungos Tarybos rekomen abejonės, pakenkė lenkų įtakai Į n*Bt,ų entuziazmą ir energingą
o kurie ir supranta, tai jų am
daciją, mes išreiškėme nuo užsieniuose tuo laiku,” kada susi- Iįveikimą
savo
organizacijose,
pa•
11
•1 w•
bicijai taip toli juos nušalino, kad
monę, kad to laikraščio Ži- rinko Genevoje Tautų Sąjungos Imana* sau: well, nors jie šian- dabar jiems nebepakanka pilieti
nia Veikiausia bus prasima- kongresas rišti Augštosios Šile- (^en ^ttln tikrų nesubrendusių nės drąsos prisipažinti prie savo
nvta Ir kaip matome taip
Vilniaus ir kitus klausi- vadovų suklaidinti, bet laikui klaidų ir grįžti atgal į tikrąsias

Skaitytoju Balsai

Dar sykį Meksika

I kališki, jeigu jiem patinka, ir
Obregonas nepastoe jiem kelio.
*Bet jie gali būti ir konservatyLakraštyj “New York World” j vfcu, jeigu jie nori.... Carranza
tūlas Ch. Wood paduoda savo tapo nuverstas todėl ,kad jis nepasikalbėjimą su Robertu Ha-įteikė konstitucijos ir šalies įstatymų. Jo vieton tapo pasta
bermenu apie Meksiką.
tytas Obregon todėl, kad didžiu
Haberman yra amerikietis.
ma šalies gyventojų tikėjosi jį
Prieš penkerius metus jis nuvy pildysiant konstituciją ir įsta
ko Meksikon. Apsistojo Yukatymus; ir jis pįldė savo priža
tane, ir pasiliko ten. Tuo laiku
dus iki šiam laikui taip sąžinin
Yukatano gubernatorius Alvero gai, kad Šiandien jį remia abi
Salvador ir garsusis Meksikos
pusi: ir kapitalas ir dabininkai.
socialistų agitatorius Fiilippe
Carillo ir kiti Meksikos radikar »—Ar jus tikite, kad šitos ne
’
P mus. Lietuvos priėmimas Tau- « atsipeikės ir bus puikus
lai dėjo pastangas užmegsti ir sutaikomos pusės, t. y. darbinin
darbininkų judėjimo vėžes.
Mareh 2nd, 1879.
....... . .
(tų Sąjungon reiškiu smūgį lenkų [veikėjai, proletariato eilėse, leišauginti socialistinį kooperatyvį kai ir kapitalistai, remtų Obre— J. S. Prusalaitis.
Naujienos eina kasdien, lAaktriant
čiaus giliaus pažvelgus pamatai
ir unijinį judėjimą Yukatane. goną? — Ar tai galima?
Tautų Sąjungos Taryba diplomatijai.
■edUdeniue. Leidžia Naujieną Benką kitą. Tie žmonės, kur susiHaberman pasijuto busiąs čia
dror*. 1789 So. Habtod St., Chica<o, ne tiktai neišrišo ginčo dėl
— Ne, negalima — atsakė
0L — Telefonaai Roosevelt 8500.
I
t spietę apie komunistų kromelį,
reikalingas ir nebegrįžo į Jungt.
! Vilniaus, o ir atsisakė jį riš I AR ŽYDAI VALDO RUSIJĄ? daugiausiai jauni vyrai, kurių diHabennan, bet taip yra. «i Ir išValstijas.
anksto šitą ajisireiškimą galima
ti ir pavedė jį plenaiįiam
eižiuma mažai moka skaityt, o
šiandie Haberman randasi veik nepatikėtinu meksikiečių
|8.M Sąjungos posėdžiui.
Lenkų savaitinis laikraštis suprast, ką skaito, dar mkžiau
Ant
sargybos!
Meksikos sostinėj ir yra galva pasiryžimu palaikyti šalyj tvar
4.54
4<Czyn”, kuris eina Chicagpje, |Niekas neužginčis to fakto, kad
2.25
liaudies kolegijos, panašios New ką.
Išrodo, kad New Yorko paima iš vieno patriotinio rusų fanatikais darosi tik tamsiasusi
1.76
“Times’o” korespondentui laikraščio, “Obščeje Dielo”, se žmonės. Daugiausia fanatikų LSS. 14 kuopa (Baltimore, York socialistų mokyklai Rand Meksikoj šiandien, pasak Ha
daugiaus rūpėjo lenkiška kamas žinia# apie Rusijos bol yra religingųjų žmonių eilėse, Md.) savo susirinkime rugsėjo School. Komunistai Habermaną bermano ,eina atkakli kova tarp
8 dieną š. m. svarstė apie pra atakuoja ir vadina “geltonuoju” darbo ir kapitalo. Niekais to nė
VlmiakopO
ševikų valdžios sąstatą: .
dėlto kad jie mažiausia apsišvie18 propaganda, negu tiesa.
Savaitei___
dedamus kelti Sąjungoje kivir socialistu, konservatyviai ele nebando užginčyti. Ne viena
75
MAnariui
tę.
Viduramžiuose,
kuomet
ka

“Liaudies Komisarų Tary
čus, kitaip sakant apie *tam mentai net pačių darbininkų tar kovojančių pusių nelaukia ir netalikybė
turėjo
svietišką
galybę,
bos pirmininkas, Lenin — ru
tikrų žmonių daromas pastan pe skaito jį “raudonuoju”, per jieško Obregono kišimosi į tą
Į
jie
heretikus
(kurie
netikėjo
sas ; karo komisaras, Trockį—
87.00
gas įvelti musų organizaciją į daug radikališku žmogumi. Gi kovą. Į Obregoną šitoj kovoj
Matams
-r
taip
kaip
katalikai)
torturuodei, 4.00
Pusei mati _____
žydas; finansų
komisarus
pašalinius dalykus, kaip tai į tiesa bus ta, kad Haberman žiūrima, kaipo į bešalį pirminin
2.00
Trims minėdami
vo.
Fanatizmas
ėmė
viršų
ant
Krestinski — rusas; jo pava
, 1.50
Naujienų Bendrovės reikalus. yra kairysis socialistas.
Dviem min—iams
ką, kuris daboju kad kova butų
žmoniškumo,
žinoma
juos
to

duotojas čukajev •*— rusas;
Savo
pasikalbėjimą
su
HaberKOMUNISTAS APIE
vedama sulyg nustatytų patvar
Kalbėta taipjau ir apie da
užsienio reikalų komisaras či- kiais žiauriais fanatikais daryda
nwiu ir paduoda Charles Wood. kymų, tartum Carpentier’o ir
KOMUNISTUS.
vo jų dvasiški vadovai. Musų bartinio LSS-os sekretoriaus- Wood pastebėjo Habermanui,
(Atpiginta).
čerin
—
rusas;
jo
pavaduoto

.
|8.00
Matams....... ............
Dempsės kumštynės.
vertejo St. Strazdo elgesį.
_ 4.50
jas Karachan —i armėnas; komunistai irgi nemenkesniais
Pusei meti -........ kad pastarasis turi būt pasukęs
Kuomet pereito mėnesio gale
[fanatikais pasižymėtų top vi Tuos dalykus visapusiškai kiek nors į “dešinę” būdamas
Trims minėdama «
Meksikos darbininkai, tai yra
maitinimo
komisaras
Curupan
Pinigus reikia siųsti pašte Monay susirinko Jenoje,
Vokietijoje,
duramžių
bažnytiniai,
jei
jie
tik
milžiniškai darbininkų klesos di
išdiskusavus susirinkimas pri Meksikoj.
—rusas; jo pavaduotojas BruOrderiu, kartu su užsakymą.
(Jungtinės
Komunistų
Tartijos
savo
rankose
valdžią
turėtų.
Jie
chanov — rusas;
liaudies |
ėmė dvi rezoliucijas, kurias čia
“Nė biskį — atsakė Haber džiuma, anot Habermano, ma
suvažiavimas, tai buvusis tos
pasižymėjo
daugelyje
vietų
pra-1
^skdbiainč*
man. — Jus nieku budu negalite |no» kad
tikiai revoliucinė
švietimo
komisaras Lunapartijos prezidentas, Paul Levi,
kalbų
egdymu,
trukšmo
kėlimu.
'
_______
čarski — rusa#; jo pavaduo
sukti į dešinę gyvendami Mekai (k°va yra politinė kova,, Di
parašė ilgą straipsnį laikraštyje
T.,
Kučinską
prakalbą
laikant
•
___
tojas Pokrovski — rusas; vi
koj. Meksika tiesiog slenka į) džiuma Meksikos darbinin
norėjo
sumušti,
tas
vos
pro
už-1
RuiZOLIUCIJA
I.
“Unser Weg”, kurį jisai leidžia,
unijų
vadai
mano,
daus reikalų komisaras Dziernaują surėdymą ir de»r taip grei kų
įrodinėdamas, kad ta partija pra žynski — lenkas; sveikatos pakulines duris paspruko. Chikad tik politinės kovos budais
tai, kad jūsų kvapą sulaiko.
LSS.
ir
“
Naujienos
”
.
Chicagos “Tribūne” kores žudė visą savo įtaką ir jėgą, ačiū
komisaras Semaško — rusas cagoj d. Grigaičiui kalbant vie
Jisai nurodė ,kad Jungt. Vals galimu atsiekti tikrų laimėjimų.
pondentas praneša iš Gene- beprotiškam kovo mėfiesio suki (gal baltgudis?); užsienių nas komuniste su akmeniu pro “Naujienas” leidžia tam tik- tijose randasi, daugybė žmonių, Jeigu darbininkai, kaip kad jie
vos, kad Tautų Sąjungos limui. Tarp kitko jisai tenai sa prekybos komisaras Krasin— langą metė. Na, ar tai reikia ra bendrovė, visai atskira nuo nuoširdžiai nianančių, jog Jungt. šiandien Meksikoj stovi, ir tap
susirinkimas nubalsavo pri ko:
rusas; jo pavaduotojas Leža- didesnių fanatikų? Žinoma, vie LSS. Kilusieji toje Naujienų Valstijos turės padaryti inter tų sumušti politinės kovos lau
----- _________
______ _” įsta- ke, jie, pasak Habermano, priim
idant “atgaivinus
“Kartą komunistai Vokieti jev — rusas; ekonominės ta nus ar kitus fanatikais padegė I pcn(jroveje nesusipratimai ne- venciją,
imti Lietuvą, kaipo narį.
i(|0jinįo pobūdžio, o tik ko- tymus ir tvarką Meksikoj. Bet tų tą smūgį, ir nebandytų grieb
rybos vedėjas Rykov—rusas. jų vadovai^ bet jeigu jie butų I
joje turėjo vienodumą, bet
Lenkai balsavę prieš.
(jo]erjo jr
kontro- Haberman atkirto:
tis ginklų. Visą, ką jie darytų,
neturėjo skaitlingumo—daug Kiti laikraščiai paduoda dar šiek tiek apsišvietę, jei jie pa- va
jiegtų suprasti kas yra bloga, ° iiavjino Naujienų jų dalininkų
Tai yra gana stambi lie maž nuo Heidelbergo suva
— Aliejus ir intervencija tai imtųsi smarkiau organizuo
I šitokių žinių apie bolševikų kas gera, tai jie tokių piktos va- tarpe Jeigu dagi ir butų ga- ■ šiandien Meksikoj reiškia vieną tis ir šviestis. Dalykas, mat, ta—,— —o— ——----- c
--------- tuvių pergalė ant lenkų. Jos žiavimo iki susiliejimo su kai valdžią:
lios
vadovų
neklausytų.
]
Įima prikergti kokią idėją prie ir tą patį dalyką. Jeigu jum la- me» J°£ Meksikos darbininkai ir
reikšmė šioje valandoje yra riuoju Nepriklausomosios So
Čia skaitytojas gali paklaust:
Naujienų B-vės nesusipra-■ biau rupi pelnai, sėmimui iš jų vadai yra tos nuomonės, kad
“Ekonomijos
komisaras
ypatingai didelė dėlto, kad cialdemokratų Partijos spar
Bogdanov — rusa#; vyriau Kad tie žmonės toki tamsus, ko- tinių, tai mes pareiškiame, jog aliejaus, negu įstatymų ir ramy- šiandien kovoj tarp darbo ir kar
nu, — paskui ji turėjo skaitTautų Sąjunga neužilgio tu lingumą
,bet neturėjo vienodu sios ekonominės tarybos vedė del jie tapo komunizmo kektan- muSų simpatija yra su dabar- bes bei žmonių gyvasties apsau- pitalo Meksikos valdžia laikosi
rės spręstVilniaus klausimą. mo, po susiliejimo. Įsteigti jai Miliųtin ir Lomov — abu
Todėl, kad jiems komu- tiniais Naujienų vedėjais idėjos gojimas, tai, suprantama, jus bešališkai. Darbininkai yrė, pa
klausime, Nes tik Naujienos (mąstysite ir kalbėsite apie inter- tenkinti šita valdžios pozicija, o
Galima tikėtis, kad ir šitame vienodumą buvo svarbiausias du rusai: sodžiaus ūkio inspek nizmo principai buvo lengvai su-1 ----------klausime Genevos suvažiavi uždavinys, bet jo atlikimą su torius Atanasov — armėnas; prantami, ir daug žadanti. An sii draugu P. Grigaičiu prie*- venciją Meksikon. • Pasiteirau- kad apsidirbus su kapitalu, jie
mas taip pat bus palankus trukdė tas apaštalas (Rusijos liaudies ūkio komisaras Osins- tai komunistai ryt ar poryt su šaky nenuoalsiai gynė ir gina k it pas bile kokį, kad ir konser- supranta, jog tai yra jų pačių
Parodys darbininkai
ki — rusas; jo pavaduotoja# kels revoliuciją, nuvers kapita socializmo idėją nuo užpuoli- vatyviauisią amerikietį, gyve- * darbas.
bolševikų pasiuntinys. “N.”
Lietuvai.
Red.), kuris paskatino Vokie Muralov — rusas; bendrosios listinę valdžią, įsteigs proletarų kų ir šmeižikų kaip iš dešinės nantį Meksikoj, arba net bile pakankamai vienybės, bus už
Vakar, kuomet Naujie tijos komunistus eiti į ofensy- apsaugos komisaras Vinoku- diktatūrą; kapitalistus pristatys taip ir iš kairės. Ir kadangi t kokį amerikietį pramonininką tektinai susipratę ir apsišvietę
nos pranešė apie tai, kad Vil vą ir norėjo parodyti jiems, rov — rusas; darbo komisa dirbti, o proletarai bus bosai ir vėlimas LSS-os į Naujienų Meksikoj, jeigu jis nėra susiri- — jie laimės, nebus užtektinai
t.t. O dėl geresnio įtikrinimo
galingi — prakiš.
niaus klausimas tapo paves kaip reikia daryti revoliuciją. ras šmit — žydas; jo pava perstatoma Rusiją kaipo įvykusį Bendrovės kivirčus dalykų ne- šęs su Aliejaus kompanijomis, ir
pataisys, o tik Sąjungai daug jum pareikš vieną ir tą patį dalyduotojas Serebrkikov — ru
tas išspręsti plenariam (pil Rezultatas toks: Vienodumas sas; laikinas pašto ir telegra faktą; aiškiau ir nereikia. Tai pakenks, ir kadangi metimas ką: Jungt. Valstijų intervencija —Bet — pridūrė — Haber
kaitų su skaitlingumu nuėjo
nam) Tautų Sąjungos posė velniop, ir Jungtinė Komunis fo komisaras Nikolajev — ru kur jau čia nebusi komunistas. iš LSS-os narių, kurie prita Meksikon ga'li duoti'tik vieną re- man, jeigu Obregano valdžia im
tų gelbėti kapitalistam, pradė
džiui ,tai buvo pastebėta, kad tų Partija šiandie vėl randa sas; teisių komisaras Kurski Net ir tūli vyčiai išgirdę tokią ria vienai arba antrai besigin- zultatą — suardyti ramybę ir tų remti jų pusę — Well, tadai
smerktinas, tvarką ir pasodinti Aliejų Soste,
Lietuvai tatai reiškia tą ne si tokioje pat padėtyje, kokio ■—rusas; jo pavaduotojas puikią naujieną metė rožančius čijančiu pusių
nauja revoliucija butų neišven
*
kaipo
carą
....
Nors
gal
išrodo
ir
prisidėjo
prie
komunistų
....
patogumą, jogei ji neturi je buvo Vokietijos Komunis Stučka — kiįtvys; liaudies tei-.
Todel, mes reikalaujame, kad
giama.
I
keista,
bet
yra
visgi
faktas,
kad
Pamėgink
komunistą
įtikrinti,
šių
komisaras
(turėtų
skam

LSS-os Pildomasis Komitetas
balso Sąjungos • susirinki tų Partija blogiausiais laikais
Banditų, revoliucienierių, anot
kad
kol
proletariatas
didžiumo

įstatymai ir tvarka palaikomi
bėt:
liaudies
teisių
naikinimo
pirm
Heidelbergo
suvažiavi

stovėtų
ant
sargybos
ir
nelei

muose, kuomet lenkai turi
komisaras. “N.” Red.) Stalin je neapsišvietęs, negalima socia stų perkelti Naujienų Bendro šiandien Meksikoj geriau negu Habermano, turinčių minios už
mo.”
balsą. Bet dabar padėtis
uojautos ,Šiandien Meksikoj ne
—gruzinas; liaudies komisarų lizmas įvykinti, neveizint kad vės tarpusavio kivirčų į L. S. bile kurioj kitoj šalyj.
keičiasi. Išrodo, kad įr Lie Tame pačiame straipsnyje ki įsakymų pildymo prižiūrėto revoliuciją ir sukeltų. Jie tau Sąjungą.
Wood pasakoja toli«iu kad jam bėra. Vilią ramiai ūkininkauja.
tekę išgirsti nuo daugelio ame Zapata miręs, o zapatistai, per
jas, Gorbunov — rusas; ir eitsako: “0-ho! kol didžiuma pro
tuvos atstovai galės balsuo ltoje vietoje Paul Levi rašo:
rikiečių pirklių jog su prezidentu dešimtį metų kariavusieji už že
Bonč-Bruevič — rusas; liau letariato apsišvies, reikės lauk
“Su dabartine komunistine
ti, kuomet Tautų Sąjungos
REZOLIUCIJA II.
ti šimtą metų!.... Jie visai nepa
Obregonu galima “susišnekėti”, mės gabalą, jau jį aplaikė ir
posėdis spręs Vilniaus klau partija atsitiko blogiausias dies komisarų tarybos sekre galvoja, kokių intelektualinių
bet, girdi, Obregono ministerių dabar ramiai aria ir sėja ją.
torė Fotijeva — rusė; tarybų
dalykas,
koks
tiktai
gaji
atsi

LSS.
ir
St.
Strazdas.
simą.
kabinate esama žmonių, kaip,
tikti su politine partija: nie komiteto pirmininkas Kalinin spėkų reikia šalies valdyme, o
Vieną tečiaus dalyką Meksi
ypatingai
perkeitimas
šalies'ka

Drg.
St.
Strazdas,
užėmęs
pavyzdžiui,
gen.
Calles,
labai
ra—
rusas;
to
komiteto
sekreto

Lietuvos priėmimas į Tau kas su ja rimtai nebesiskaito...
kos valdžia stengiasi išauklėti
pitalistinės
sistemos
ant
socialis

S.
Sąjungoj
sekretoriaus-ver1
dik^lių
pažiūrų.
Ir
jie,
girdi,
ar

rius
Enukidze
—
gruzinas;
Meksikoj: darbininkų unijinį
tų Sąjungą reiškia, kad Tau Dabar Jungtines Komunistų
tinės.
Tokioj
nežinystčj
ir
fana

tojo
vietą,
bando
sukelt
Sąjun’
dą
tvarką.
Taigi
Wood
paklaupirmininkas
komisijos
kovai
judėjimą. Pats Obregon pri
tų Sąjunga pripažino Lie Partijos nariai išsiblaškė, o
Nuėjo sė Habermano:
idėjiniu žvilgsniu ji yra griu su kontr-revoliucija (če-Ka) tizme jiex palaikomi jų lyderių goje nesusipratimus. L„_
klauso mašinistų unijai, Marotuvą, ne tiktai de facto, o ir
su
pagelba
literatūros
ir
gyvu
taip
toli,
kad
ėmė
rašinčt
Į
—
Na,
ar
nereikalavo
Meksikos
Dzieržynski
—
lenkas
”
.
vėsių krūva.”
nės, karės ir laivyno departa
de jure, kaipo savarankišką
žodžiu. Jų laikraščiai diena iš priešingus socialistams laik-1 kongresas idant Obregonas pa mento galva, yra Darbo Federa
valstybę. Tai, be abejonės, Sunku abejoti apie šitų žodžių Taigi iš šito bolševikų val dienos skelbia tai vienoj tai ki- raščius straipsnius, kuriuose šalintų iš ministerių kabineto cijos prezidentas.
Generolas
• x . i nPllyt .toj šalyj kylančią revoliuciją, jis šmeižia savo organizacijos, generolą Cal'les’ą?
teisingumą .kadangi juos para- 'džios sąstato aiškiai
žymiai pakels Lietuvos res šė žmogus, stovėjęs priešakyje ,jogei pasakos apie tai, kad Ru- p,0 įgyja supratima, kad rodos
Calles seniau buvo mokytojas ir
t. v. LSS-os narius.
—
Atstovų
bute
reikalavo
—
griežtas unijų šalininkas. De
publikos vardą užsieniuose. komunistinio judėjimo Vokieti- siją
valdą žydai, yra visai me-}jau jau ryt ar poryt proletaiw
i
atsakė
Haberman.
Reiškia, musų Sąjungos sekLa Huerta, būdamas Sononos
Tos šalys, kurios iki šiol vis joje per dvejetą su viršum me- 1lagingos.
'nutrenks kapitalizmo retežius ir
O
senatas
ne.
Senatas
pa

atsisakydavo pripažinti Lie-| tų. Jisai da ir dabar nepritaria Žydams prikaišiojama bolše-* pasiliuosuos iš samdomosios ver rotorius-vertejas nuėjo bendra rėmė Calles’ą. O pastaruoju gubernatorių, įsteigė darbo bir
darbiauti musų priešam!
žas, kurios prie jo įgijo kone
tuvos valdžią, dabar, žino socialdemokratams ir nori kokiu viky nusidėjimai daugiausia dėl gijos. Rusija būdavo piešiama
laiku Obregono įpiAistcrių kabi- tokią pat galę, kaip Sonoros įstaAkyvaizdoj viršui minėtų netan įėjo dar du tikrai progre- iymdlvrst&’htaGos^
ma pripažins ją. Ir jai tuo nors budu atgaivinti komunistų to, kad sovietų vyriausybėje už (dabAr jau nebe taip garsiai!..)
ima labai augštą vietą Trockis, kaipo pasakiškas darbininkų ro faktų mes reikalaujame, kad ! šyviu asmeniu: Ramon de Negmet bus daug lengviau su partiją.
.. ..... ...... iri, geležinkelių direktorius, ir
o jisai yra pagarsėjęs savo žiau- jus ant žemės, kuriame darbi LSS-os Pildomasis Komitetas
tvarkyti savo santykius su
(Pabaiga)
atžaulcfij
St.
Sti'as>:<įqi
visukuo
patenkinti,
kil

ni
tik
ai
iŠ T^»Ss. j ;lp.<vietos reikalų ministeris Jose
riais darbais ne tiktai Rusijoje,
FINANSINIS KRIZIS
kitomis valstybėmis.
riame not ir (kalėjimuose kali- sekretoriaus-vertėjo vietos, o Vasconselos.
Louis Morones,
bet ir užsieniuose.
LENKIJOJE.
koncertais
linksmina- jo vietoj jo paskirtų tom pa Meksikos Darbo Federacijos pre
niai
Lietuvos pripažinimą iki
Antra priežastis, delko žydai mi!
DR. A, MONTVID
Tikroji
Rusijos pa- reigom eiti sekantį daugiausiai zidentas, vis dar tebėra galva
Lietavb Gydytojas ir Chirirgu
šiol trukdė “brolių” lenkų “Christian Science Monitor” yra nuolat kaltinami, yra ta, kad dėtis kuodidžiausiai nuo jų balsi) gavusį kandidatą.
Armijos
ir
Laivyno
departamen

28 Esat Wajshington St.
intrigos. Net tada, kada jau aiškina,, kad Witso kabinetas žydai Zinovjev, Radek ir Kame- slepiama. Kiti laikraščiai, ku
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
to.
• Telephone Central 8362
visos šalys, atstovaujamos puolė dėl valstybes finansų su aev lošia labai svarbias roles rie tikroje šviesoje Rusi LSS-os 14 Kp. Komitetas:
—
Ar
Obregonas
yra
“
raudo

1824 Wabansia Avė.
irimo. Sako:
bolševikų
partijoje
ir
“
trečia

Valandos:
nuo 6 ild 8 vakare
jos
padėtį
rodo,
arba
kurie
kri>
Genevoje, stojo už tai, kad
Sek-r. K. Matuliauskas. nasis“? — paklausė Wood.
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
jam
”
Internacionale.
Bet
rutikiioja komunistų į klaidas, tie
“Visas lenkų kabinetas re— Ne — atsakė Haberman....
Lietuvą padarius Tautų Są
Ižd. W. Lebeda,
sas
Leninas
vis
dėlto
yra
dipaskelbti
kaipo
buržuzijai
parsirezignavo
delei
finasinės
padė

—Prezidentas Obregon laikosi
jungos nariu, jie dar mėgino
dėsnis
bosas
tose
organizacijoties, kurioje randasi k te tas...
Telephone Boulevard 5052
Red. pastaba. !— St. Straz vienos pamatinės taisyklės. Jis
pakišti jai koją. Bet vargšai Pirmas atsistatydino iždo mi- se už juos visus.
Nėra mažiausios abejonės, kad
jau iš sekretoriaus-vertėjo netarnau j a kapitalui. Jis nekoDr. A. Juozaitis
prakišo. Nusigyvenę namie, nisteris Dr. Steczkowski, at Bolševizme apsireiškia ne žy- laikui bėgant jiem atsibos kuk- das
vietos rezignavo. LSS. Pild.'vojai
žiuri*
voj«i už socializmą. Jis žiuri
DENTISTAS
“prošepanai” nupuldė savo virai prisipažindamas, kad ji dų prigimtis, kuri apskritai ti ;‘rytoj revoliucijos” su prole- K-tas jo vieton paskyrė d. A. idant Meksikoj butų pildomi į- Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
įtaką ir užsieniuose.
sai nerandąs galimybės patai-, imant nepasižymi nuožmumu, o tarų diktatūra. * Jie pasijus ap Žymontą, 1739 S. Halsted St., statymai ir palaikoma tvarka. karais 6—9. Nedčl. pagal sutarimo.
vilti ir...M pasišalins nuo jų — Chicago, 111.
Meksikos žmonės gali būti radi- 8261 So. Halsted St, Chlcago, IR
Prie šitos progos galima syti padėtį, o Vincentas Wi- mongolų.
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L. S. Sąjungoje

Į jlpipgZffg j

Tautu sąjunga
priėmė Lietuvą.
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likeriams daryti
n L’ I
bus paskaityta lau| žymu Prohi4>icii03 įstatymų.
pardavimą

ŽINIO
SKELBIA KARĄ DEG
TINDARIAMS. i

Prohibicijos agentai

veiksią

visu smarkumu.

Federalinė valdžia paskelbė
karą visiems- tiegtindariams.
Prohibicijos
agentams tapo
įsakyta veikti visu smarkumu
ir sąžiningai prižiūrėti pildymą
prohibicijos įstatymų. Kratos
busiančios daromas visur, kur
tik bus numatoma likerių par
davinėjimas bei jų dirbimas.
Dvidešimts specialiai prohi
bicijos agentai, kuriuos valdžia
prisiuntė čia iš Waslungtono,
pradėjo savo darbuotę. Vakar
penktą valandą ryto jie aplei
do federalinį trobėsį ir motorciklais leidosi aplankyti nužiū
rimas vietas. Agentai yra ap
rūpinti reikalingais prietaisais
ir turi pilną teisę daryti visur
kratas ir konfiskuoti atrastą li
kerį bei gaminimo prietaisus.
Daug viešų įstaigų, saliunų,
kliuhų, restoranų ir privatiškų
namų tapo iškrėsta ir nemažai
degtinės bei kitų likerių kon
fiskuota. K •
Distrikto advokatas Clyne
apturėjo instrukcijų iš sosti
nės. Jose sakoma stvertus aš
triausių priemonių prieš deg
tindarius u* likerių vertelgas.
Clyne sako, kad sulig jam įteik
tų instrukcijų darymas nami
nės yra ilgiau neleistinas. Nau
jai išleidi įstatymai draudžiu
ne vien tik daryti munšainą
privatiniuose namuose, bet ir
parduoti įvairius dalykus, ku
rie gali būti panaudoti likerių
daryme.

— Pardavinėjimas arba išdirbinėjimas daigtų bei įran
kių dėl gaminimo likerių na
muose turi būti sustabdytas —
pareiškė Clyne. — Aš nurody
siu minėtų daigtų išdirbėjus,
kurius vėliau aplankys investigatoriai. Jei namų degtindariai
negalės gauti reikiamo materi
joje, tai jie negalės gaminti ir
“munšaino” bei alaus ar vyno.
Visiems laikraščių leidėjams
busią pranešta, kad priėmimas
ir talpinimas skelbimų apie

Musų Moterims
“TWO-P1ECE” SEJONAS.—No. 1126

Sejono kešeniai apvedžioti juostele,
Priekys lygus, tik nugaroj sejonas parauktas.
Tokiam sejonui pavyzdys No. 1126
sukirptos mieros 26 iki 32 colių per
juosmenį. 26 colių mieros sejonui
reikia 2% jardo 36 arba 40 colių plo
čio materijos.
Norint gauti tokiam sejonui su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašon
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą
pavardę ir aiškų adresą ir, jdėjus I
konvertą kartu «u 15 centų (palt<
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mum*
šiaip
užadresavue:
NAUJIENOJ
PATTERN DEPT., 1739 S. Kalstei4
St., Chicago, III.

Kursas Markių (Auk
sinų) Šiandien

Nervoutos,
Sunaikintos
Notares

prigulintis permainai

kentančiot nuo skausmo nugaroj,
strėnos!, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
nstvark* gamtiškos prisdermęs,
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo

PRAGYVENIMAS BRANGSTA.

Kai kurių produktų
kainos pakilo.
Atėjus rudeniui, pragyveni
mas pradėjo išnaujo brangti.
Maisto produktų kainos laiįnsniškai lipa augštyn nuo perei
to liepo mėnesio ir, kol kas,
nenumatoma greito nupuoli
mo. Taip pareiškė John R.
Thompeon, vienas stambių Chicagos groseminkų, kuris ką
tik sugrįžo iš rytų.
Pasak jo, iš dvidešimts trijų
paprastų maisto produktų tik
keturių kainos kiek nupuolu
sios nuo pereito vidurvasario.
Trylikos kainoj pakilusios ir
dar vis kįlančios. Ūkusių še
šių produktų kainos stovinčias
ant vietos.
Pradedant nuo liepos mėne
sio šių metų sekamų produktų
kainos pakilusias: cukrus, ry
žiai ir oat meal po vieną cen
tą svar.; svietas ir suris po ke
turis centus svar.; miltai de
šimts centų bačkai; ir kiauši
niai trys centai tuzinui. Duona,
n\ėsa ir bulvės kiek nupigusios.

Ray Smith, 5839 Rice gat
vės, iš Austin, likosi pašautas
i galvą, gal mirtinai, per pob
(‘Ėstą Micbael Grady arti 71 mos
ir Westem gatvių. Grady pa
žino automobilių, kuris buvo
pavogtas iš Ray Benkenna, 211
E. 55tos gatves. Prie automo
bili aus stovėjo keturi vyrai
Grady reikalavo jų pasiduoti,
bet šio atsakė šūviais. Vienas
banditų pašautas; trys paliego.

Atdara vakarais ir nedalioms.
Tel.: Blvd. 9660

1,000 Markių $9.95
5,000 Markių $49.50
10,000 Markių $98.00
Ant didesnių sumų duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
priutatomi

Severa’s
Regulator
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir neregulariškumu, kursinis moterys
kenČ a. Gaukite pas sava Aptiš
kę r i aus Šianden.
>
Preki $1.25.
F.i'-^EVĖRA CO.

Lietuvon į trumpinusį

laiką. Atsišaukite ypatiškai arba
laišku i

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

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių Įtempimą,
kuris esti, priežastimi palvos ,
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temdino, norvuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso, kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikas.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedčldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland

Už dykų bandymas budo, kur| kiek*
vienas gali vartoti be nesmagumų ir
tie laiko eikvojimo.
Mes turimo naujų būdą, kuris su
valdo dusulį ir mes norime, kad pabandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsipenėjęs, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime pasiųsti
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaičius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį bud
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus
baisius paroksizmus tuojaus.
šitas veltus pasiūlymas yra pei
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė ui
pasiuntimą.

Klauskit Dr. Vaitush
1

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

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršau# Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:80—8:30 P. M..

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

FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co^
Room 113 N.
Niagara and Hudson Streets,
Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method to:

AUGINO KŪDIKIUS 63
METUS.
•

Daugiau nei 28,000 motinų ra
šė Borden Company apie stebė
tinas pasekmes aplaikytas mai
tinant savo kūdikius Bonden’s
Eagle Brand Condensed Milk.
Jei tamistos kūdikis ne yra svei
ku nuo dabar teikiamo maisto,
tad turite išmėgint ką Eagle
Brand gali padaryt.
Šiame Naujienų numeryj ant
3 puslapio telpa pagarsinimas
šio tikro kūdikiams maisto. Iškirpkit kuponą ir pasiuskit Bor
den Companijai, o jus veltui aplaikysit nurodymus kaip penėti
savo kūdikius su Eagle Brand—
tartu aplaikysyte Kūdikio Ge
rovei Knygą.

Nežiūrint to fakto, kad Chicagoj mirimai nuo difterijon
sumažėjo 18.1 nuošimčių laiku
pastarųjų šešių metų, sveika
tingumo komisionierius Robertson paskyrė tam tikrą .difterijos komisiją. Sveikatingumo
departamentas pareiškė, kad
difterijos rekordai toli gražų
e.a nepatenkinantys.
Publika yra kaltinama dėl
nenorėjimo bei nesistengi mo
kiek arčiau susipažinti su mok
slo atradimais, kurių pagclba
esą galima sėkmingai kovoti su
difterija. Mokslas yra atradęs
tam tikrus “antitoxinus”, ku
rie yra naudojami skiepijimui
*
prieš difteriją.
Komisijos įtiksiąs esąs kovoti
visu smarkumu su minėta liga.
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DR. W. F. KALISZ,
M.Specialumaa: Moterų ligos ir Chirnrgija.
1145 MILWAUKE*E AVĖ.

CHICAGO.

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros Uratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
ttpkainavimą suteikiamo.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

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
skyriiftnai po 8c nuo svaro.

Persiskyrė su šiuo pasauliu J 9
dieną rugsėjo, 1921 m. Velio
nis turi amžiaus apie 70 metų.
Gyveno 900 W. 38 PI. Dabar
randasi pas graborių Masalski.
Girdėjau, kad senelis turi 2 sū
nūs ir vieną dukterį Chicagoj,
bet nežinia kur randasi. Nuo
širdžiai kviečiam atsišaukti ir
aprūpinti senelį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktiknoja 15 metai
Ofisu
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyriškų U
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
a vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 v*L
valandos ryto iki 1 vai. po piefc.
Telefonu Drexel 2880

Td. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii C alinaijos h
▼•1 t<8 savo praktika^
po No.
6208 W. Harriso* t
Valandosi 8—12 kasdieną > i—0
vakare išskiriant nedildie. -u

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas

ir

Chirurgą*

8801 So. Morgan Street,
Chicago, UI.
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Waukegano
lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PJNIGŲ
savo giminėms LIETUVON,

WAUKEGAN
PHARMACY,

JONAS TAKAS

Praktikuoja 30 metai
' Ofisas i
1140 8. Morgan 81., kerti U
Chicago, Illinois.
SPECIALI STASi
Moterišką (r Vyriškų
Tai>gi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto Iki 8 po pietų, fl
vakare. ' Nedaliomis nuo 1C
po plet.
Telephone Varde 887

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

kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:

Pašovė pikietuotoją.

Turiu patyrimą
moterų ligose; ra
štingai
prižluriu ligone ir budiM laigė ligos.
10929 S. State 8L

I

Tel. Monros 2804

■

. SHUSHO
MOSERKA

Telephone: Republic 805

Gudrus apgavikai.

Du apgavikai užėjo pas Niek
Milasis, greką, 3959 Ferdinand
gatvės, ir pasisakė turį su sa
vim $20,000. Jiedu pasakojo,
nežinančiu kur tuos pinigus dė
ti, nes, esą, juodrankis atsive
jąs juodu. Jiedu bijančiu dėti
pinigus bankan, bet j ieškančiu
teisingo žmogaus, kuris sutiktų
paimti ir palaikyti juos. Mila
sis, norėdamas pasirodyti tei
singu, įteikė apgavikam tūk
stantį dolerių ir paėmė pakin
ką su “$20,000.” Atidaręs pa
kinką rado bevertės popierga
lius. Pranešė policijai.

Pūlinga 5432

$

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitush, 0.D

Ernos t Lane, 51 East 16tos
gat., lininis janitorius, neperei
tą naktį pasimirė nuo kulkos.
Pereitą nedeldienį jis buvo (pa
Mieros ................... ?... per juosmenį
šautas jam pikietuojant namą
nrie 900 E. 62ros gatvės. Frank
(Vardas ir pavardi)
Stoney, namo savininkas, buvo
pašalinęs jj iš darbo ir jo vie
ton priėmęs neimi n j jani torių.
(Adresas)
Lane hedavč savininkui ramu
mo pikietuodamas. Perpykęs
(Miestas Ir Valst)
v pašovė jį. šovikas ’ areštuotas.
bu
NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. HaJsted St., Chicago, UL
Čia įdedu 15 centų, ir prašau atąiųsti man pavyzdį No. 1126.-

lietuviu KaleliMse

ATSTOVAS ČARNECKIS
Du kasieriai Merrill-Lynd
ATVYKS CHICAGON
JANITORIAI PROTESTUOJA. kompanijos, 105 So. La Sal’<
SUKATOJ.
gatvės, nežinia kur dingo užpereitą naktį. Kompanijos ir
Ataiaako mokėti jiems
Mums praneša, kad Lietuvos
miesto detektyvai jieško jų.
antdėtus mokeščiu*.
Prapuolusieji kasieriai yra atstovas V. Čarneckis busiąs
Daugiau kaip vienas tuk Guy Bell, 4343 Greenview gat Clucagoj ąnbatoj, rugsėjo 21
5000 dieną. Atvyksiąs N. Y. Central
stantis narių
janitorių unijos ves, ir Mason Roberte,
užprotestavo prieš savo unijos Ada gatvės. Abu yra vedusiu gelžkeliu į La Šalie stotį lygiai
prezidentą, Wi!liam F. Quesse, ir pasišalindami! paliko savo 5 vai. po piet, Cbicagos laiko.
ir kitus vadus dėl darymo suk šeimynas.
Kol kas kompanija pasigen LIET. RATF1L.
tybių, kurių delei jie likosi ap
kaltinti grand jury. Savo pro da apie du įtukstančiu dolerių
SUVAžINfiJO LIETU
teste janitoriaa pareiškė nemo pinigų. Bet numatoma truku
VIŲ VAIKĄ.
kėsią jiems antdėtų mokeščiu, mas žymiai padidės po to, kaip
kurių reikalauja apkaltintieji bus peržiūrėtos knygos.
Praeitą subatą tapo šutomo-j
vadai apsigynimui.
Dilio suvažinėtas Jurgis StaniuNedarbas
—
saužudystės.
nas, 6 metų vaikutis, 3360 S.
Quesse nesenai pasiuntė (lai
Emerald Avė. Utaminke, rūgs.
škus kiekvienam 8,000 unijos
Sulig
Frederick
Rex
surink

narių, reikalaudamas iŠ jų su
mokėti po . dešimts dolerių tų statistikų šiais metais sau Tautiškose Kapinėse.
kiekvienas apsigynimo fondan. žudyščių skaičius žymiai padi
Mat jis norėjęs surinkti viso dėjo. Jis busiąs. beveik lygus
$800,000. Jis grūmojęs, kad 1915 saužudyščių skaičiui.
mėnesinės duoklės tų narių, ku Rex daro išvadų, kad pama
rie atsisakysią mokėti jiems tine saužudyščių priežastis yra
Gera sveikata, reiškia ilgą
ekonominės
gyvenimo
sąlygos
gyvenimą.
Prasti dantys, reiš
antdėtų mokeščiu, nebusiančios
kia
vidurių
neveikimą ir silpną
kredituotos už spalio, lapkričio — nedarbas. Kaip šiais, taip ir
sveikatą.
Prastai
pataisyti
1915
metais
Amerikoj
siautė
“
platės
”
ir
“
bridges
”
,
reiškia
ir gruodžio mėnesius.
prastą
maisto
virinimą
ir
perbedarbė.
degimą
pilvo.
Gvarantuojame,
Toks prezidento reikalavimas
Daugiausiai saužudyščių pa
kad galčsi kramtyt kiečiausi
sukūlė didžiausio nepasitenki pildą tarpe 30 ir 39 metų žmo
maistą bu musų uždėtomis
“platės”.
nimo janitorių tarpe, ypač pie nės. Taigi dručiausi darbinin
SPECIALISTAI .
tinėj daly, kame virš tūkstan kai.
Platės ir Bridges
tis narių, vadovaujamų J. C.
Nuo gegužio pirmos iki r’?'
Calcott, priėmė rezoliuciją, ku piučio 31, šių motų, įvyko 182
ri pasiųsta unijos buveinėn. saužudystės. Tai s.udaro 317
Rezoliucijoj pareiškiama ne saužudyščių laiku pirmų ašmokėti jiems prezidento antdč- tuonių menesių šiais metais.
tų mokeščiu ir kaltinami uni
jos vadai dėl “ėmimo kyšių”. • Pašovė automobilių vagilių.
Dantis ištraukiame be skausmo

Komisija kovai su difterija.

1126

Pasišalino kasteria!.

1005 Marion Street,
Waukegan, IR.

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienas
labiausia
mėgsta.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 8o. Halstcd St„ Chicago, UL
kampu 18th St.
Valandui 9—12 ryto ir 1—* vak.
Phone Canal 267

Telefonas Pulln?an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavyi Dentistaa
10881 So. Michigan Av^ RoMlaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 diena
Nu® 1 po pietą iki 9 vakare.

DRABUŽIAI

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo Benus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenini.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 i®.
augŠČiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augŠČiau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir va
lytos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kaą vakaras
ned. iki 6 vai.

iki 9

vai.,

8, GORDON,
1415 S. Haląied St.
'
Phone: Canal 947
/

T

B

NAUJIENOS, Chicago, III.

JONESI & CO. šfiRININKAMS.
Pranešame visiems lietuviams
ir lietuvaitėms, kurie tik priParašė Frank Harris
klausėt prie Jonesi & Co., o iki
šiolei nieko dar neturit; taigi
Autoriui leidus iš Anglų
dabar nuo 21 d. September, 1921
kalbos vertė
m. tegul kreipiasi atsiimti Šėrus. šėrai bus išdalinami nuo
5:30 vai. vak. iki 8:00 vai. vak.
Kurie mėgsta skaityti dailią ir ne ilgiau kaip iki 24tos die
ją literatūrą, patartumėm per nos September, 1921, 1502 N.
skaityti šią knygelę.
Wood St., Klausk J. Gruzinski.
Žodis dėl pasakojimų
apie Jėzų.

PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ

REIKIA DARBININKŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU SAVO BROLIŲ JUOzapo ir Kazimiero Grigaravičių. Keli
metai atgal gyveno Pittsburg, Pa. Jie
patįs arba kas kitas malonės man
duoti žinią, busiu dėkingas, V. Grigąravičla, 111 Crawford Avė., Box 144,
R. F. D. 1, Blue Island, III.

APSIVEOIMAI.

PARDAVIMUI
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REIKIA DARBININKŲ

Pranešimai

ISRENDAVOJIMUI

siimam Jėzumi? Kuo jus galė-* roselandiečiams ir apy
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo linkės LIETUVIAMS. Pranešam,
kad Lietuvos atstovas V. Čarneckis
taip amžinai prie savęs traukia ?” lankysis Roselande ir kalbės seredorugsėjo 28 d., 7 vai. vakare . Vi
Aš stengiaus išsiaiškinti tatai je,
sos draugijos bei pavieniai meldžiami
sakydamas, kad Jėzus daug dalyvauti. Tvarka bus šitokia: Vi
draugijas meldžiame susirinkti į
augščiau iškilęs už kitus žmones; sas
bažnytinį daržą, bei svetainę, (108ta
ir dėl naujo susidomėjimo juo ir Wabash) ir ten pasiimti ženklelius,

Angluose, bet kurie bus reikalingi prie papuošimo
iškilmės ir ---įėjimo . į . svetainę.
Pavie. .
v
Francuzuose, kur dagi Julės Labus įleidžiami5 f svetinį ir’’ be
maitre bando rašyt apie jį paša-1 ženkleiu. Iš ten eisime sb atstovu
kartu į Strumilo svetainę, 107ta ir
kojimus, taipjau Italuose ir Ru Indiana Avė., kur bus prakalbos ir
suose, atrodo, kad ilgainiui pa orogramas. Kalbos ne vien atstovas
V. Čarneckis, bet ir kiti du atstovy
saulis teisingai apvertins jį ir bės nariai. Kviečiame dalyvauti iš
žmonijos Panteone leis jam už kilmėse ir apiellnkių kolonijas, kaip
West Pulman, Bumsidės. So. Chicago,
imt tikrąją vietą.
ir Harvey.
Del smulkesnių žinių
Jei šitie mano pasakojimėliai kreipkitės į Roseando L. L. Pask. Sto
raštininko adresu: T. Pivarunas,
nore kiek pamasins žmones iš ties
10561 Edbrooke Avė., Roseland, III.

šiandie

ne vien

mintingai mąstyti apie Jėzų, ir
pasirodys, kad jie ne visai ne
verti temos, aš busiu daugiau
negu patenkintas.
Frank Harris.
42 puslapiai; Kaina 20c

Naujienų Knygynas,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

IRIAS | SOCIALIZMĄ
Parašė Dr. O. Bauer
Versta iš Vokiečių kalbos
Turinys:

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

įvairus skelbimai
PERSERGEJIMAS

Aš neimsiu atsakomybės už skolas
mano pačios po September 19, 1921.
Ji mane paliko be perspėjimo ir labai
mane nuskriaudė, pasiimdama visus
pinigus ir rakandus.
kitu gyvanašliu.

Ji susidėjo su

BEN. ANDĘĘŠIUNAS.

JIEŠKAU 4 KAMBARIŲ NAMO.
Butų gerai ,kad butų maudynė ir ge
ru šildomas.
Kad butų netoli par
ko ir mokyklos ir kad butų daržas.
Kas turi arba žino, kad bus tokia vie
ta iki 1-mos kito mėnesio, malonė
Geri/ lietuvių visuomenei Šiuorni kite man duoti žinią. ’ AntraSą gali
pranešame, kad Liet. Moterų Dr-stė ma gauti “N.” ofise po No. 398.
“Apšvieta” rengia rankų darbų bazara nedėlioj, gruodžio 11 <1., š. m. Mil
dos svet., 32ra ir Halsted. Bus gali
JIEŠKO FLATO 4 ARBA 5
ma pirkt gražių kalėdom dovanų.
kambarių, šio laiko įtaisymais.
— Rengimo Komisija.

Kas žinote praneškite, ne vėliau

Chicagos ir Apielinkių Lietuvių dė
mei!
Gerb. Voldemaraę Čarneckis, kaip Sept. 25, gausite atlygini
Lietuvos atstovas Amerikoj, atvažiuo- Į mą, Tel. Yards 2224.
ia Chicagon šeštadienyje RugsėjoSept. 24 d. š. m. 5 vai. p. p. LaSalle
stotin (Van Buren ir LaSalle gat.).
KAS TURI PARDUOTI ICE
Nuoširdžiai kviečiami visi kuoskaitlingiausiai dalyvauti pasitikime bei pri box dėl bučernės.
Malonėkite
ėmime. Iš stoties seks palydėjimas j
duoti žinią, M. Pauras, 8015 W.
Congress viešbutį.
Sekmadienį Rugs.-Sept. 25 d. ,8 v. 38th PI., Phone Lafayette 2054.
vak. LaSalle viešbutyje atstovui pa
gerbti rengiamas yra pokylis. Jame
be kitų įžymių amerikiečių bei lietuvių
kalbėtoju dalyvaus Lietuvos Steigia
mojo Seimo atstovas Mikas Bagdo
nas.
Muzikalę programą išpildys
MOTERŲ
musų geriausi muzikai, solistės bei
solistai.
Meldžiame iš anksto įsi
REIKIA MERGINŲ LENGVAM
gyti tikietus atskirų kolonijų pažymė
dirbtuvės
darbui prie medinių baksų
tose vietose.
išdirbimo;
kurios patyrusios prie draChicagos lietuvių atstovui priimti
tavimo mašinos ir išsiuntinėjimo ma
Komitetas.
šinos. Taipgi turime darbo kur pa
Rathbome
S< A. L. Ex-Kareivių visuotinas su tyrimas nereikalingas.
Hair
&
Ridgvvay,
1418
W.
22
St.
sirinkimas įvyks penktadienyj, rugsė
jo 28 d., 8 v. v. J. Ezerskio svet.,
4600 S. Paulina St. Nariai iš visų
REIKIA* MERGINŲ PRIE
kuopų malonėsit atsilankyti, kad vi
siems bendrai aptarus organizacijos skylių išsiuvinėjimo ir vyrų prie
reikalus; taipgi kurie dar esat nesu prosinimo.
grąžinę tikietų ir pinigų nuo praeito
325 W. Modison St.,
baliaus, malonėsite sugrąžinti šiame
susirinkime.
— Centro Valdyba.
6 lubos.

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj,
rugsėjo 24, 7:30 v. v. Aušros svetainėj
3001 So. Halsted. Draugai malonė
kit pribut visi paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikaų.
Už ne
buvimą bausmė pagal kontstituciją.
— Prot. RaŠt. J. M. Vainauckas.

siu pigiai ir greitai. Priežastį
grosernė labai geroj vietoj, lie
tuviais ir lenkais apgyventoj. pardavimo patirsit ant vetos 225
W. 81 St., kampas Wells St.
- Geras biznis. Pardavimo priežastis, važiuoju Lietuvon, 2241 W.
PARDAVIMUI KARČEMA IR BA; 21st St.
rai ,geroj vietoj, visokių tautų ap-

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
su saliunu; 5 kambariai ir garadžius
dėl 2 automobilių. Garu apšildoma,
elektros šviesa. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant barbernės arba kito
kio biznio.
3601 S. Lowe Avė.
PAORDAVIMUI NAUJAS NA
MAS, vidaus įtaisimai kieto aržuolo,
elektros šviesa, garu apšidomas .pui
kus cimentuotas skiepas, dėl žiemos
dveji langai, ant augšto galima pa
dirbti 4-5 ruimus ,gatvės, šaligatviai
ir tt. išmokėta. Lotas 33%xl25 pė
das. Randasi puikiausioje vietoje iš
priemiesčių Chicagos-Roselande. Atsi
šaukite pas savininką, 10714 Prairie
Avė., Chicago.

fyventa. Pagyvenimui 4 kambariai,
ardavimo priežastis ,noriu apleisti šį
miestą. Parduosiu už pinną pasiū
MAINYMUI AR PARDAVIMUI
lymą.
f
du
namai,* mūrinis ar medinis. Na
353 Kensington Avė.
mai geri, geroj apielinkėj. Priverstas
PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- pigiai parduoti, arba mainysiu ant
bai geroj vietoj ir labai greitai ir pi groserio ar bučernės. Meldžiu atsi
giai,'aplink apgyventa airišių, ruskių šaukti tuoj pas J. Namon, 3452 So.
ir kitų tautų. Pardavimo priežastis, Halsted St., Tel.: Blvd. 1550.
savininkas važiuoja į Lietuvą. Atsi
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS,
šaukite 1585 W. Grand Avė.
4 fintų, iš priekio bučernė ir grosernamas 5 metų senumo, elektra,
PARDAVIMUI SALIUNAS, nė,
Kasas ir vanos, rendos neša su vir
labai geroj vietoj, biznis išdirb šum $100. Galima mainyt ant ma
namo. Savininkas gyvena tam
tas per 40 metų. Priežastis par žesnio
pačiam name.
davimo; savininkas pirko namą,
930 W. 35th PI.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
grosernė. Nauji fixtures, daug
stako, labai geroj bizniavoj vie
toj. Pardavimo priežastis —
važiuoja ant farmų, 3247 South
Morgan St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
labai geroj vietoj; biznis išdirb
tas per daug metų. Parduosiu
pigiai. Atsišaukite, 3302 W.
38th PI., Chicago.

su saliunu. Atsišaukit 1755 W.
VARDAVIMUI GROSERNĖ, W. 18th St., Chicago.
labai geroj vietoj, su gerais įren
gimais. Priežastį pardavimo pa PARDAVIMUI SALIUNAS,
tirsite aint vietos. Atsišaukite, kuris išdirbtas per 30 metų.
4618 S. Western Av., Chicago. Randasi aplink daug dirbtuvių.
Pinigais arba mainysiu ant auPARDAVIMUI GROSERNĖ, tomobiliaus, .1864 S. Seward St.,
labai geroj vietoj. Biznis iš- arti 18 St. ir Canalport Avė.
dirbtos per daug metų, 4 kam
bariai pragyvenimui. Noriu par PARDAVIMUI SALIUNAS,
duoti greit, 4511 So. Hermi- lėliai pelningoj vietoj, parduo
siu už pusę kainos. Priežastis
tage Avė.
pardavimo, savininkas.eina į ki
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR tą biznį, 3440 So. Morgan St.
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis išdirbtas, per daug metų. PARDAVIMUI SALIUNAS, GEroj vietoj .biznis išdirbtas per kele
REIKIA SENYVO ŽMOGAUS Pardavimo priežastis, turiu ant tą
metų, randasi tarp maišytų tau
tų.
Parduosiu už teisingą pasiūly
prižiūrėti mažą fauną. Turi tu rą biznį, 2901 Emerald Avė.,
mą, nes važiuoju Lietuvon.
Atsi
rėt patyrimą.
Phone Boulevard 4283.
šaukite, 4539 So. Marshfield Avė.,
Chicago.
1256 W. Harrison St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
20 akrų labai puikios žemės; 8 my
lios nuo Chicagos ir apie’2 mylios
nuo Blue Island, III. Taipgi daug
kitų farmų Suvienytose Valstijose.!
J. G. KAWALL,
1956 W. 63 St.

PARDAVIMUI
NAMAS
, SU
krautuve, cigaru, cigaretų ir smulkių
dalykų. Ir 6 kambariai gyvenimui.
Taipgi ir namas su 2 lotais, 75x125.
F. KRIŠČIOKAITIS,
298 E. 14th St.,
Chicago Heights, III.
PARDAVIMUI FARMA 72 AKRŲ,
dirbamos žemės 40 akrų, kita dalis
ganyklos, Nauji budinkai. Su gyvuliais ir ukės padargais. Kas nori
platesnių žinių lai kreipiasi prie savininko.
GUST KASPER,
Eagie River, Wis.
Box 251,

DIDELIS BARGEN*AS. PARDAvimui mūrinis namas, dviejų augštų.
4 gyvenimų; turi būt parduotas į
trumpą laiką už labai pigią kainą.
PARDAVIMUI SALIUNAS GREI- Kreipkitės prie savininko.
F. ŽIčKUS,
tu laiku, su barais ir visais įrengi
1731
S. Union Avė.
mais ,6 kambariai dėl pragyvenimo.
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
DIDELIS’ BARGENAS ILLINOIS
tos.
'
FARMŲ.
613 W. 14th PI.

i

PARDAVIMUI GROSERNĖ South
| Side, kampinis namas. Arti kito to
REIKALINGAS KLERKAS kio pat biznio nėra. Tai vieta pinigų
Leasas ilgas, renda pigi. Pui- j
Jaunam ir atsakančiam vai darymo.
kus pragyvenimas. Nemokantis biz
kinui gera proga. Atsišaukite nio išmokinsiu. Kreipkitės: 2 lubos.
3452 So. Halsted St.
ypatiškai .

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

NAMAI-2EME.

PARDAVIMUI BARBERNE
labai geroj vietoj, biznis išdirb
tas per daugel metų. Pardavimo

AUTOMOBILIAI

60 akerių farma su 6 kambariais,
naujas narnas su skiepu, barnės, vištininkai, kiaulininkai, svirnas ir maŠinšapis. Puikus sodnas, prūdas ant

PARDAVIMUI OVERLAND kiemo. Upelis bėga per ganyklą, že
REIKIA SIUVIMU PRIE MO- priežastis —— turiu kitę užsiėmi
mė juoda ir padalyta j 6 laukus, <50
Automobilius,
labai gei-aine sto akerių
terų kautų (alterations).
mą. Parduosiu pigiai, 3803 So.
dirbamos, 10 ganyklos su miš

LE8HIN,

Auburn Avė.

vy, parduosiu pigiai, už teisingą
pasiūlymą, 3127 Emerald Avė.,
IR 3-ios lubos.

318 S. Michigan Avė.,
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
Kreipkitės prie p. Golden, 4 fl. grosernė
maiiytų tautų apgyventa Į

PARDAVUS
Laimė laukia žmogaus.
Katrie važiuojate į Lietuvą ir tu
rite keletą tūkstančių dolerių, nepra^
leiskit šitos progos.
Parsiduoda didelis Malūnas, netik
vien mala grudus .bet yra ir daug ki
tokių mašinų, kurios dirba: gontus,
išpjauja Ir ablovoja lentas ir balkius.
Kaina tik $5000.00. Tas malūnas
randasi pačioj centro Uetuvoj, Šiau
lių mieste. Yra gera transportacija,
įeina daug traukinių, taipgi didelis
šašiejus. Parvažiavę į Lietuvą kreip
kitės pas
IGNĄ TAMAŠAUSKĄ,
Šiaulių Valstybės iždininką.
O katrie būdami Amerikoj,, norite
gauti daugiau informacijų, kreipkitės
ypatiškai arba laišku pas
PAUL P. BAUBLY,
1822 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Neseniai atvažiavęs iš Lietuvos.

vieta.
Parduodu arba mainau ant
autontobiliaus taipgi parduočiau ir pu
sę savo biznio.
Atsišaukite
• I
4518 S. Wood St., Chicaga.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
grosernė. Geras biznis. Geri įren
gimai, didelė krautuvė ir pigi
renda. i Ateik ir apžiūrėk šią
krautuvę. Puikioj apielinkėj.
1123 W. 79 St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
grosernė. Cash biznis. Savaitinio
biznio $500. Randos $25.00 mė
nesiui. 3 m. lesąs. 2 kambariai
pragyvenimui. Rakandų kaina
$800, 8336 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
ir smulkmenų krautuvė, 4 kam
bariai gyvenimui ir ganadžius.
Turi būt parduota greit. Ateik
PARSIDUODA PAVEIKSLŲ STU- ir pamatyk, 3436 S. Westem Av.

dija.
Puiki biznio vieta, žemai ir
vienintėlė Studija Amsterdame su di
dele Lietuvių Kolonija. Biznis iš
dirbtas didelis, per daug metų. Rei
kalingas pasiturintis mokinys “Moks
las Dykai. Reikale atsišaukite, Jonas
Andrušis, 134 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

RAKANDAI
PARDAVIMUI RAKANDAI,
taipgi keli extra sprrngsai ir
matrasai. Daiktai nauji ir parsiduos pigiai. Kreipkitės bile kada
713 W. 19th St., 2-ro lubos.
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai turi būt parduoti už bi
le sųlinifk'ą i a’ivljmą. Seklyčiai sr
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas1 ,kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu
phonographas su rekordais ir daimanto adata.
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI
(furniture) dėl 5 kambarių.
Parduosiu sykiu visus arto da
limis. Taipgi galėsit paimti ir
namą rendon, 8213 S. Lime St.,
i lubos.

PARDAVIMUI BUčERNft IR
grosernė, lietuvių ir kitų tautų
apgyventa vieta. Biznis oagh.
Pardavimo priežastis, savininkas išvažiuoja į Lietuvą.
2655 W. 43rd St.
L
PARDAVIMUI BUČERNĖS IR
_
'
grosemės rakandai, gerame stovyje, ------------------- —....... —
PARDAVIMUI SALIUNAS IR
turi būti parduoti labai greitai, už
šokių svetainė, 4817-19 W. Roosevelt
pirmą pasiūlymą.
Rd., ant kampo saliunas ir šokių sve
, Atsišaukite
tainės viršuj 60x46 su baru mote
741 E. 92nd PI., Chicago
rims kambariai. Taipgi 8 krautuvės
šiame
name. Parduosiu pigiai. Atsi
PARDAVIMUI 3 KRĖSLŲ
šaukite: 1246 S. 49th Avė., Cicero.

ku, 2 mylios nuo turgauoo miesto ir
arti mokyklos. Gyvuliai, mašinos,
šienas, grudai ir šiaudai, turi būti
parduota ar išmainyta ant Chicagos
prapertės j trumpą laiką iš priežasties senumo ir ligos.

24 akerių farma prie pat Chicago
Heights, nauji budinkai, žemė lygi ir
visa dirbama išimant ganyklą su miš
ku. 3 blokai nuo gatvekarių. Turi
būti parduota į trumpą aliką su labai
nužeminta kaina arba bus išmainyta
ant miesto prapertės.
40 akerių farma su gerais budinkais, prie cimentuoto kelio, 2 mylios
nuo miesto, su javais, mašinoms, gy
vuliais parsiduoda už $4,500.00.
Nepraleiskit virš minėtų progų, nes
tai yra didelis bargenas, kuris ne
kiekvieną dieną gaunamas. Kas pir
mesnis atsišauks, tas geresnę farmą
gaus.
Atsišaukit pas Bomeiką.
FIRST NATIONAL REALTY CO.,
736 W. 35 St.

MOKYKLOS

MOKINKIS

NAMAI-2EME.

BARGENAS. PARDAVIMUI MUnis 5 kambarių bungalow su eleka .maudynė, šiltas vanduo, knyims šėpos, augštas, cementuotas
skiepas, furnaca šiluma, mūrinis geradžius ir medinis vištininkas. Arti
rengiamas didelis parkas, paranki
transportacija į bile miesto dalį gatvekanais.
Pardavimo priežastis —
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rockwell St, Tel. Vincennes 4794.

Design ir pasisiūti sau
drapanas.

REIKIA MERGINOS PRIE
Mokiname: patrinų padarymui,
namų darbo, mokestis gera, šei
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
myna maža, darbas ant visados, barbemė; viskas yra geram
Specialia skyrius mokinimui ope
35 puslapiai; Kaina 35c
stovy. Atsišaukite į Naujienas
PARDAVIMUI SALIUNAS PARDAVIMUI NAUJAS MURI- ruoti
P. K. BRUCHAS,
siuvama mašiną. Mašiną va
nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
400.
cigarų ir cigaretų Storas ant di barių: elektros šviesa, maudynės, ro augšta elektros spėka, kaip kad
3821 So. Halsted St.
L. S. S. 4-tos kp. mėnesinis susirin
džiausio transporto kampo, ant augštas cementuotas skiepas ir visi kriaučių šapose.
kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 25, 10
naujos mados įtaisymai. Namas ran
va. ryto, Fellowship House, 831 W.
PARDAVIMUI GROSERNĖ, So. Sidės. Biznis išdirbtas per dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu
Master Sewing School
REIKIA
INDŲ
PLOVĖJOS.
33 PI. Draugės ir draugai malonėkit
atsišaukit greitai, 40 metų. Galima pirkti pušį ar Sigiai arba mainysiu ant Cottage.
susirinkt paskirtu laiku ir atsivest Geras darbas ir gera mokestis. nedidelė,
Principais!
1739 S. Halsted St, Chicago,
kreipkitės: Šiemet & Lucas, 4217
naujų draugų musų organizacijai.
JOS
F. KASNICKA
parduosiu pigiai. Galima pirk čielą, 5059 So. Ashland Avė.
Kreipkitės:
Archer Avenue.
— Org. J. M. Vainauckas.
190 North State St.
ti su mažu kapitalu, 4687 So.
i>ALLULIS CAFE
Kampas Lake St. 4-fl.
PARDAVIMUI SALIUNAS, PARDAVIMUI MEDINĖ STUBA,
3202 S. Halsted St., 2-ros lubos. Marshfield Avė.
8 kambarių, Sale 4 lotai. Daug puilietuvių kolonijoj. Biznis gerai pių
vaisinių medžių. Galima laikyti
ir visokių paukščių. Pusantro
VALENTINE DRESMAKING
NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
SKALBĖJA IMA SKALBI- eina. Pigi renda tik $45.00 su 4 karvę
REIKIA PIANISTES, J TEATRĄ
bloko iki eleveiterio. Į Chicagą at- į
COLLEGES
vakarais ir nedėldieniais. Patyrimo mą namo. Parduodu 1 corset kambariais gyvenimui. Pardavi važiuoja į 40 minučių. Pardavimo >
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
nereikia. Tik geistina, kad butų tin cover už $7.00.
— savininkas važiuoja į
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
Atsišaukite, mo priežastį patirsit ant vietos, priežastis
agentystei. Tari mokėti kiek nors rašyti.
kamai prasilavinusi skambinti pianą.
Lietuvą,
348
Linden
Avė
Bellwood,
;
1850 N. Well« St.
Pašauk Roosevelt 9'031
656 W. 18th St., beismente iš 1715 W. 46 St.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę
Illinois.
137 Mokykloj Jun<t. V&latUoee.
Nuo 1 po piet iki 8 vai. vakare.
priekio.
ir daugiaus. Turite puikiausi? progą pada
Moko Siuvimo. Pattomų Kirpi
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
PARDAVIMUI
VIENO
PAmo,
Dftrigning bizniui ir namaiua.
ryti pinigas. Moterys taipgi gali dirbti.
REIKIA PATYRUSIŲ MER- PARDAVIMUI BUČERNĖ IR greitu laiku, su visais įrengi gyvenimo namas.
Vietos
dykai, Diplomai.
Labai pui Mokslasduodamos
Isiųrvais
atmoką) toaią.
Kreipkitės:
ginų išskirstymui vilnonių afc grosernė, labai geroj vietoj, prie šv. mais. Visokių tautų apgyventa. kioj vietoj, ant lengvo išmokėji Klesos dteaomh ir vakarais.
Pabažnyčios, biznis išdirbtas,
karpų. Gera alga. Lyons Bros Kryžiaus
35 S. Dearbom Str., Duris 205
reikalaukit
knygėlta.
Pardavimo
priežastį
patirsit
ant
mo; arba mainysiu į automobi
per daug metų . Kas norite nupirkti,
Tol. Soelay 1B4«.
Co., 755 W. Taylor St., matykit pasiskubykite, nes greitu laiku bus vietos. Kas pirks, tas nesigailės, lių, W. R., 2819 W. 38 St., Pho
Chicago, Illinois!
parduota.
AtsišauKite, 4551 Šouth
SARA PATEK, pirmiaiaka.
Reiner,
561 W. 14 St
i ne Lafayette 7497.
Hermitage Avė.
V

Naujienų Knygynas,

5

ANT RENDOS ŠTORAS, SU TRImis ruimais pragyvenimui, tinkamas
barbernei kriaučių šapai arba Real
Estate, prie pat Davis Sųuare. Kreip
kitės sekančiu antrašu:
4500 So. Paulina St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI SOFT DRINK
_______ MOTERŲ_______
parlor, 4 pagyvenimui kamba PARDAVIMUI SALIUNAS,
REIKIA PATYRUSIŲ IR riai ; 5 metų lysas. Rendos geroj vietoj. Atsišaukite, 2145
nepatyrusių moterų sortavi- $30.00 mėnesiui.
W. 51 st St., Chicago.
mui popierų.
8759 Wallace St.
Atsišaukite:
PARDAVIMUI SALIUNAS,
1451 S. Peoria St.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR visokių tautų kolonijoj. Parduo

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGIVYRŲ
nos nuo 19 iki 28 metų amžiaus. No
rėčiau, kad turėtų šlek-tiek turto. Aš
REIKIA PARDAVĖJŲ PAR
esu 28 m. Tarnavau S. V. kariuome
Visame savo gyvenime aš ypa Pažangiųjų Moksleivių susirinkimas nei, tai norėčiau apsivest. Meldžiu davot gerai žinomų Talking ma
rašyt laišką ir atsiust savo paveikslą.
tingai tesidomėjau dviem žmo |vyks ketverge rūgs. 22 d., 8 vai. vak. J.
šinų ir pianų lietuviams. Dide !
Braun,
3288
So.
Halsted
St.,
Chi
nėm, kurie raštijoj paliko savo Raymondo čapelėj, 816 W. 31-ma cago, UI.
lis komišinas arba eiga.
gatvė. Susirinkimo tikslas: suorga
žymių: Shakespearu ir Jėzumi. nizuoti Liet. Moksleivių Susivienijimo
SHANKS’ MUSIC STORE,
Per pastaruosius trisdešimts me Amerikoj 2rą Kuopą. Susirinkiman JIEŠKAU APSIVEDIMUI Mo
3527 S. Halsted St.
kviečia specialia,
Komitetas.
teries ar merginos, su maža šeimyna
tų aš visados kalbėjau apie Jė
25 m. amžiaus iki 35 m.
Aš turiu
LIETUVOS ATSTOVAS
zų, kaipo apie didžiausįjį žmo
REIKALINGAS PATYRĘS
farmą
40
akerių
žemės,
Goodman,
CHICAGOJE.
• ’
gaus sūnų, ištiktųjų pirmutinį, Chicagos lietuviai rengia Lietuvos Wis. Farma išmokėta, neturiu jo darbininkas anl ūkės darbo. At
kurs atrado žmogaus sielą ir kal Atstovui didelį pokylį sekmadienyje, kių morgičių.
sišaukite laiku, Leo. Ivanauskas
JONAS PUSLĖNAS,
rugsėjo 25 d., 8 vai. vak., I.a Šalie
Chicago, III. R. 1, Box 64, Carney Mich.
bėjo iš jos ir dėl jos, kaipo vir viešbutyje. Tikietus galima gauti se 3418 Wallace St.,
šesnio dalyko negu protas; kurs, kančiose vietose:
18-tos ir Union gatvių kolonijoje:
ištiesų, prieš devynioliką šimtų Paul
P. Pilkis (krautuvėje), 1822 So. I
metų jau žinojo tą tiesą ir veikė Hasted St.; A. Dargia, 726 W. 18th
St.; Naujienų ofise, 1739 So. Hals
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo ted
IŠDUODU RANDON APIE
St.; Dievo Apveizdos Klebonijoj,
musų laikais taip garbinama 717 W. 18th St.
porą kambarių; šviesus ir šilti;
REIKIA DEŠIMTS VYRŲ Į
’ Bridgeporte: Univeraal State Bank,
Bergsonas.
Atsišaukite
3252 So. Halsted St.; P. Baltutis — prie mažos šeimynos; su valgiu skrap yardą.
901 W. 38rd St.
ar be valgio. Gahma n n,tyti PRICE IRON & STEEL CO.,
Nesenai, paėmęs skaityt Na krautuvėje,
Town of Lake: A. M. Barčus, 4509
48th Avė. & 67th Št.
poleono gyvenimą, radau, kad So. Ashland Avė.; A. J. Kareiva, visados, Danila, 1608 S. Halsted,
(krautuvė), 4537 So. Wood St.; Šv. 4 lubos.
ištremtas Šv. Eįenos salon jis Kryžiaus
Klebonijoje 4557 So. Wood
lygiai tą patį sakęs apie Jėzų, Street.
IeDUODU kambarį viebūtent: “Jis kalba iš sielos taip, West Side: Metropolitan State
Bank 2201 W. 22nd St. ir Leavitt; nam vaikinui arba merginai.
kaip niekados žmogus dar ne- Draugo ofise, 2334 So. O?kley^Ave.;
LIETUVIŠKAI KALBAN
kalbėjo; jam < pakanka sielos,' A. D. Kaulakio spaustuvėje, 4.259 w. Ruimai apšildomi garu. Elektros ČIOREIKIA
salesmano.
Nuolat darbas, gera
. * i j • i •
i
i
•
• _ 22nd St.; P. Cibulskis, 2338 Soutn šviesa ir maudynė. Galima ma
mokestis.
Salesmanai
dabar padaro
kaip kad sielai pakanka jo; pirm
st.
nuo
$15.00
iki
$50.00
dienai.
Atsi
i ^Brighton Park: E. Stankienė (karu- tyti vakarais nuo 6 v. iki 9 vai.
jo, siela buvo niekas’.’.
šaukit tuojau paduodant savo referen‘tuvėje), 4434 So. Fairfield Avė.
Metai ar kiek atgal George North Side: A. Bacevičius, 1726 N. v., 2 lubos, 3237 S. Aubum Av. są ir adresą.
W. HARRIS,
Bemard Shaw man rašė Arne|GZ‘kS„‘d. III.: J. Savickis, 107.5 S.
846 State I>ake Bldg.
nuostabus dalykas, kad tiek jus,' Michigan” Avė!
Komitetas.
tiek Moore, tiek aš nuolatos už-)

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Ketvergas, Rugsėjo 22, 1921
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1 pardavimą likeriams daryti
bus paskaityta
paskaityta 1lauI materijolo, kus
j , žy11111 Prohibieijos įstatymų.
JANITORIAI PROTESTUOJA.

ŽINIOS

Atsisako mokėti jiems
antdėtus mokeščių*.
SKELBIA KARĄ DEG
TINDARIAMS. '

Prohibieijos agentai veiksią
visu smarkumu.

Federalinė valdžia paskelbė
karų visiems* degtindariams.
Prohibieijos
agentams tapo
įsakyta veikti visu smarkumu
ir sąžiningai prižiūrėti pildymą
prohibieijos įstatymų. Kratos
busiančios daromos visur, kur
tik bus numatoma likerių par
davinėjimas bei jų dirbimas.
Dvidešimts specialiai prohibicijos agentai, kuriuos valdžia
prisiuntė čia iš Wasliingtono,
pradėjo savo darbuotę. Vakar
penktą valandą ryto jie aplei
do federalinį trobėsį ir motorciklais leidosi aplankyti nužiū
rimas vietas. Agentai yra ap
rūpinti reikalingais prietaisais
ir turi pilną teisę daryti visur
kratas ir konfiskuoti atrastų li
kerį bei gaminimo prietaisus.
Daug viešų įstaigų. saliunų,
kliubų. restoranų ir privatiškų
namų tapo iškrėsta ir nemažai

Daugiau kaip vienas •tukstantis narių janitorių unijos
užprotestavo prieš savo unijos
prezidentę, William F, Quessc,
ir kitus vadus dėl darymo suk
tybių, kurių delei jie likosi ap
kaltinti grand jury. Savo pro
teste janitoriai pareiškė nemo
kėsią jiems antdėtų mokeščių,
kurių reikalauja apkaltintieji
vadai apsigynimui.

Quesse nesenai pasiuntė (lai
škus kiekvienam 8,000 unijos
narių, reikalaudamas iŠ jų su
mokėti po dešimts dolerių
kiekvienas apsigynimo fondan.
Mat jis norėjęs surinkti viso
$800,000. Jis grūmojęs, kad
mėnesinės duoklės tų narių, ku
rie atsisakysią mokėti jiems
antdėtų mokeščių, nebusiančios
kredituotos už spalio, lapkričio
ir gruodžio mėnesius.

Toks prezidento reikalavimas
sukėlė didžiausio nepasitenki
nimo jani-torių tarpe, ypač pie
tinėj daly, kame virš tūkstan
tis narių, vadovaujamų J. C.

Parifialino kasieriai.
ATSTOVAS ČARNECKIS
Du kasieriai Merrill-Lyncl
ATVYKS CHICAGON
kompanijos, 105 So. La SalL
Sunaikintos
gatvės, nežinia kur dingo už-/
SUBATOJ.
Noteres
pereitą naktį. Kompanijos ir
kentanilos nuo skausmo nugaroj,
Mums praneša, kad Lietuvos
miesto detektyvai jieško jų.
strsnosi, tampymo jausmu ir sun
FTapuolusieji kasieriai yra atstovas V. Čarneckis busiąs
kumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką,
gamtiškos priedermę*,
(iuy Bell, 4343 Greenview gat Cbicagoj fibuloj, rugsėjo 24
gal aplaikyti pagslbą per vartojimo
vės, ir Mason Roberts, 5000 dieną. Atvyksiąs N. Y. Central
Ada gatvės. Abu yra vedusi r gelžkeliu į La Šalie stotį lygiai
ir pasišalindami! paliko savo 5 vai. po piet, Chicagos laiko.
šeimynas.
Kol kas kompanija pasigen
LIET. RATEL.
da apie du it ūksiančiu dolerių
SUVAŽINĖJO LIETU
(Severo Regulatoriu). Kuria yra
pinigų. Bet numatoma truku
rekomenduotas
dėl gydymo tu ypa
VIŲ VAIKĄ.
mas žymiai padidės po to, kaip
tingu nusilpnšjimu, netvarkų ir neregulariškumu, kuremis moterys
bus peržiurėtos knygos.
Praeitą subatą tapo ėutomo- , kenč a. Gaukite pas sava Aptiekoriaus Sianden.
/
bilio suvažinėtas Jurgis Staniu
Preki$1.2S.
Nedarbas
saužudystės.
lis, 6 metų vaikutis, 3360 S.
Emerald Avė. Utaminke, rūgs. I
Sulig Frederick Rex surink 20, tapo palaidotas LietuviųJĮ
tų statistikų šiais metais sau Tautiškose Kapinėse.
žudyščių skaičius žymiai padi
dėjo. Jis busiąs. beveik lygus
1915 saužudyščių skaičiui.
Rex daro išvadų, kad pama
tinė saužudyščių priežastis yra
Gera sveikata, reiškia ilgą
Lietuvis Akių Specialistas
ekonominės gyvenimo sąlygos
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
— nedarbas. Kaip šiais, taip ir
sveikatą.
Prastai
pataisyti
1915 metais Amerikoj siautė
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir perbedarbė.
degimą
pilvo. Gvarantuojamc,
Daugiausiai saužudyščių pa
kad galėsi kramtyt kiečiausį
maistą su musų uždėtomis
pildą tarpe 30 ir 39 metų žmo
“platės”.
nės. Taigi drūčiausi darbinin
Palengvins akių įtempimą,
SPECIALISTAI .
kuris
esti, priežastimi palvos
kai.
Platės ir Bridges
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
Nuo gegužio pirmos iki r‘»
temimo, norvuotumo, skaudamą

Severa’s
Regulator

ASHLAND DENTISTS

Dr.Vaitush.O.D

akių karėtų, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama i mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedeldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

degtines bei kity likerių kon- Calcott, priemč rezoliuciją, ku

ri pasiųsta unijos buveinėn.
fiskuota.
Rezoliucijoj pareiškiama ne
Distrikto advokatas Clyne
mokėti jiems prezidento antdėapturėjo instrukcijų iš sosti
tų mokeščių ir kaltinami uni
nės. Jose sakoma s tverte* aš jos vadai dėl “ėmimo kyšių”.
triausių priemonių prieš deg
tindarius ų* likerių vertelgas.
Clyne sako, kad sulig jam įteik PRAGYVENIMAS BRANGSTA.
tų instrukcijų darymas nami
Kai kurių produktų
nės yra ilgiau neleistinas. Nau
kainos pakilo.
jai išleisti įstatymai draudžiu
ne vien tik daryti munšainą
Atėjus rudeniui, pragyveni
privatiniuose namuose, bet ir
parduoti įvairius dalykus, ku mas pradėjo išnaujo brangti.
rie gali būti panaudoti likerių Maisto produktų kainos laips
niškai lipa augštyn nuo perei
daryme.
to liepo mėnesio ir, kol kas,
— Pardavinėjimas arba iš
nenumatoma greito nupuoli
dirbi nėjimas daigtų bei įran
mo. Taip pareiškė John R.
kių dėl gaminimo likerių na
Thompson, vienas stambių Chimuose turi būti sustabdytas —
groseminkų, kuris ką
pareiškė Clyne. — Aš nurody cagos
tik sugrįžo iš rytų.
siu minėtų daigtų išdirbėjus,
Pasak jo, iš dvidešimts trijų
kurius vėliau aplankys investipaprastų maisto produktų tik
gatoriai. Jei namų degtindariai
negalės gauti reikiamo materi- keturių kainos kiek nupuolujolo, tai jie negalės gaminti iri ,sios nuo pereito vidurvasario.
“munšaino” bei alaus ar vyno. Trylikos kainoj pakilusios ir
Visiems laikraščių leidėjams dar vis kįlančios. Ūkusių še
busią pranešta, kad priėmimas šių produktų kainos stovinčias
ir talpinimas skelbimų apie ant vietos.
Pradedant nuo liepos mėne
sio šių metų sekamų produktų
kainos pakilusias: cukrus, ry---------žiai ir oat ineal po vieną cen“TWO-PIECE SEJONAS.—No. 1126 pą svar.; svietas ir suris po ke---------___________ turis centus svar.; miltai de*- —■ ' J")
šimts centų bačkai; ir kiaušiniai trys centai tuzinui. Duona,
Į
f ^Į\
mėsa ir bulvės kiek nupiguI
farti
sios.

Musų Moterims

Komisija kovai su difterija.

1126
Sejono kešeniai apvedžioti juostele.
Priekys lygus, tik nugaroj sejonas pa
rauktas.

Tokiam sejonui pavyzdys No. 1126
sukirptos mieros 26 iki 3? colių per
juosmenį. 26 colių mieros sejonui
reikia 2%, jardo 36 arba 40 colių plo
čio materijos.
Norint gauti tokiam sejonui su
ki rpti ir pasiūti pavyzdj, prašon
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus I
konvertą kartu su 15 centų (paltį
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums
šiaip
užadresavus: NAUJIENOJ
PATTERN LEPT., 1739 S. Halste?
St., Chicago, III,

Nežiūrint to fakto, kad Chi
cago j mirimai nuo differijoe
sumažėjo 18.1 nuošimčių laiku
pastarųjų šešių metų, sveika
tingumo komisionierius Robertson paskyrė tam tikrą .difterl
ios komisiją. Sveikatingumo
departamentas pareiškė, kad
difterijos rekordai toli gražų
e ;a nepa tenkinantys.
Publika yra kaltinama dėl
nenorėjimo bei nesistengi ino
kiek arčiau susipažinti su mok
slo atradimais, kurių pagelba
esą galima sėkmingai kovoti su
difterija. Mokslas yra atradęs
tam tikrus “antitoxinus”, ku
rie yra naudojami skiepijimui
prieš difteriją
Komisijos liksiąs esąs kovoti
visu smarkumu su minėta liga.

-------- - - -------------- ....--------
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• Pašovė automobilių* vagilių.

Ray Smith, 5839 Rice gat
vės, iš Austin, likosi pašautas
i galvą, gal mirtinai, per .poh
ristą Michael Grady arti 71mos
ir Western gatvių. Grady pa
žino automobilių, kuris buvo
pavogtas iš Ray Benkenna, 211
E. 55tos gatvės. Prie automobiliaus stovėjo keturi vyrai.
Grady reikalavo jų pasiduoti,
bet šie atsake šūviais. Vienas
banditų pašautas; trys paliego.

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėlioms.
Tel.: Bivd. 9660

1553 W. 47th St„ kampas S o. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

1,000 Markių $9.95
5,000 Markių $49.50
10,000 Markių $98.00
Ąnt didesnių sumų duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon į trumpiausi
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba
laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU,

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

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:80—8:30 P. M..

Du apgavikai užėjo pas Niek
Milasis, greką, 3959 Ferdinand
gatves, ir pasisakė turį su sa
vim $20,000. Jiedu pasakojo,
nežinančiu kur tuos pinigus dė
ti, nes, esą, juodrankis atsive
jąs juodu. Jiedu bijančiu dėti
pinigus bankan, bet j ieškančiu
teisingo žmogaus, kuris sutiktų
paimti ir palaikyti juos. Mila
sis, norėdamas pasirodyti tei
singu, įteikė apgavikam dūk
stantį dolerių ir paėmė pakin
ką su “$20,000.” Atidaręs pa
kinką rado bevertės popierga
lius. Pranešė policijai.

.

DR. W. F. KALISZ t
Specialumas: Moterą ligos ir Chirsrgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.
m

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
vai. vakaro. Nedėliomis iki
Imai vai. po piet.

Šiame Naujienų numeryj ant
3 puslapio telpa pagarsinimas
šio tikro kūdikiams maisto. iš

CHICAGO,

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

is Širdies
Parašė James Allen
Vertė St. Biežis,

Už dyką bandymas budo, kur| kiek
vienas gali vartoti l>e nesmagumą ir
be laiko eikvojimo.

Mes turime naujų būdą, kuris su
valdo dusulį ir mes norime, kad pabandyturnėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsipenėjęs, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime pasiųsti
tiems, kurie neturi voties išsigydyti,
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių.

Mes norime parodyti kiekvie

nam už musų iškaičius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį su®
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus
baisius paroksizmus tuojaus.
Šitas veltus pasiūlymas yra pei
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė ui
pasiuntimą.
<
’
——————»

Niagara and Hudson Streets,
Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method to:

Rašomoji
Popiera
.■U.

Į

«.m

.

.U.— —!■

fa,

Proto pobūdis ir pajiega.
' 3. Proto pasidarymas.
4. Darymas ir žinojimas.

den Companijai,/o jus veltui ap-

6. Dvasines sąlygos ir jų pasekmės.

laikysit nurodymus kaip penėti
savo kūdikius su Eagle Brand—
kartu aplaikyeįyte Kūdikio Ge
rovei Knygą.

7. Padrąsinimas.

Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis pa
kelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime.
Padaro jį. kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems.
Paprotys suteikia jfmogui laisvę, laimę ir abelną
pasisekimą.
Bot paprotys ir nugramzdina žmogų į bėdą ir
skurdą. Blogas paprotys nutraukia žmogų
į
niekšybę, panieką ir pražūtį. Tokia yra galybė
gerų ir blogų papročių.

Šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį
išauklėti. 53 puslapiui.
•

S

‘

V.

Knygelės kainafa*. tik 15 centų,

NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 S. Haisted St.,
Chicago, III.

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

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
^kyriifmai po 8c nuo svaro.

Megano
Lietuviai—

Širdis ir gyvenimas.

5. Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimą.

Persiskyrė su šiuo pasauliu J 9
dieną rugsėjo, 1921 m.
Velio
nis turi amžiaus apie 70 metų.
Gyveno 900 W. 88 PI. Dabar
randasi pas graborių Masalski.
Girdėjau, kad senelis turi 2 sū
nūs ir vienų dukterį Chicagoj,
bet nežinia kur randasi. Nuo
širdžiai kviečiam atsišaukti ir
aprūpinti senelį.

Turiu patyrimą
motorą ligose; rū
pestingai
prfiio.
nu ligonę Ir kūdi
ki laiko ligos.
1M29 S. State 81.

Chicago. III.

DR. G. M. GLASER 3
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
1149 S. Morgan St., kerti 12 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką Ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 ■
vakare. 'Nerišliomis nuo 10_ 2 ■
po piet.
Telephose Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikooja 15 sietai
'X
Ofiaaa
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką fe
Vaiką Ligą.
OFIŠO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
i vai. pa piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nerišliomis nuo 10 v<L
valandos ryto iki 1 vai. po pi^.
Telefonas Drezel 2880

Tai. Austin 787

DR. MARYA
23WIATT—SASS.
JUtlk mgrlio H Calitoraijo, Ir
▼•1 tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harriaoa St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir •—9
vakare išskiriant nedšldienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 ikiil2 ryto; 1 iki < po
piet 6 iki 9 vakare.
Mediliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 £k Haisted St.,
Kampan 18 ir Haisted St

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8801 So. Morgan Street,
Chicago, UI.
............. ■"■■i

TURINYS:

kirpk i t kuponą ir pasiuskit Bor

JONAS TAKAS

A.SHUSHO
AIUSERIA

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems

po 18c. svaras

1

T. Pullmsa 5431

I

.

AUGINO KŪDIKIUS 63
METUS.
-

Brand gali padaryt.

PeniklOI nuo 8412 So. RaUted St.
»o No. 3313 So. Haisted St.
iBeral UatuvlauM iinonuui per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
▼yra, moterų Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir I^baratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-13 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Talephenai: 7
8110 Brba 867
1 Naktimis: Dieze!
* 058 ■ Brovei 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Haisted St.
VAL.I 8—11 ryto ir 8—9 vii vak.
V—------------------ __________ /

Telephone: Republic 805

Tel. Monro* 2804

Daugiau nei 28,000 motinų ra
šė Borden Company apie stebė
tinas pasekmes aplaikytas mai
tinant savo kūdikius Bonden’s
Eagle Brand Condensed Milk.
Jei tamistos kūdikis ne yra svei
ku nuo dabar teikiamo maisto,
tad turite išmėgint ką Eagle

MH1R. HERZMAN-^B
U RUSIJOS

160 N. Wells Street,
CHICAGO, ILL.

FREF TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co^
Room 113 N.

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

prigulintis permainai

Gudrus apgavikai.

Pašovė pikietuotoją.

Ernest La ne, 51 East 16tos
gat., lininis janitorius, užpereilą naktį pasimirė nuo kulkos.
Pereitą nedėldienj jis buvo pa
Mieros.................. . per juosmenį
šautas jam pikietuojant namą
prie 900 E. 62ros gatvės. Frank
(Vardas ir pavardl)
Stoney, namo savininkas, buvo
pašalinęs jį iš darbo ir jo vie
ton priėmęs neoninį janitorių.
(Adresas)
Lane hedav? savininkui ramuJmo pikietuodamas. Perpykęs
(Miestas ir ValsL)
J pašovė jį. šovikas-areštuotas.
NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Haisted St., Chicago, I1L
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siusti man pavyzdį No. 1126.

saužudystės. Tai s.udaro 317
saužudyščių laiku pirmų ašluonių mėnesių šiais metais.

Kursas Markių (Auk
siną) Šiandien

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. BruževL

čiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.
.imi h mi

i

LIETUVONužrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos
Nau j ienas labiausia
mėgsta.

-- ------- rfl

ii

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Haisted St, Chicago, UL
kampas 18th St
Valandos i 9—12 ryto ir 1—S vak.
Phone Canal 267
------------------------------ --

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

j

Telefonas Pullo.'an 850

DR. P. P. ZALLYS
Lietavys Dentistas
10801 So. Michigan Av, Roeelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 diena
Nu© 1 po pietą iki 9 vakare.
•
__
>

DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo Benus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pashinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenių!.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 is.
augščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunka! ir va
lytos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
iki 9

vai.,

S. GORDON,
1415 S. Haisted St.
Phone: Canal 947
/

i T

Atdara kas vakarus
ned. iki 6 v».L

r

NAUJIENOS, Chicago, III

B
e

JONESI & CO. ŠĖRININKAMS.
Pranešame visiems lietuviams
ir lietuvaitėms, kurie tik pri
Parašė Frank Harris
klausot prie Jonesi & Co., o iki
šiolei nieko d<u* neturit; taigi
Autoriui leidus iš Anglų
dabar nuo 21 d. September, 1921
kalbos vertė
m. tegul kreipiasi atsiimti Še
rus. šėrari bus išdalinami nuo
A. Lalis
5:30 vai. vak. iki 8:00 vai. vak.
Kurie mėgsta skaityti dailią ir ne ilgiau kaip iki 24tos die
ją literatūrą, patartumėm per nos September, 1921. 1502 N.
skaityti šią knygelę.
Wood St., Klausk J. Gruzinski.
žodis dėl pasakojimų
apie Jėzų.

PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ

Pranešimai

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dviem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo
žymių: Shakespearu ir Jėzumi.
Per pastaruosius trisdešimts me
tų aš visados kalbėjau apie Jė
zų, kaipo apie didžiausįjį žmo
gaus sūnų, ištikrųjų pirmutinį,
kurs atrado žmogaus sieli} iv kal-

Pažangiųjų Moksleivių susirinkimas
įvyks ketverge rūgs. 22 d., 8 vai. vak.
Raymondo čapeifj, 816 W. 31-ma
gatvė. Susirinkimo tikslas: suorga
nizuoti Liet. Moksleivių Susivienijimo
Amerikoj 2rą Kuopą. dSusirinkiman
kviečia specialia,
Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

ASMENŲ IEŠKOJIMAI
w*•«*••**.‘iru

Ketvergas, Rugsėjo 22,1921

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

ui.'uultuLDJT,•

PARDAVIMUI SOFT DRINK
parlor, 4 pagyvenimui kamba PARDAVIMUI SALIUNAS,
REIKIA PATYRUSIŲ IR riai ; 5 metų lysas. Rendos geroj vietoj, Atsišaukite, 2145
nepatyrusių moterų sortavi- $30.00 mėnesiui.
W. 51 st St., Chicago.
mui popierų.
3759 Wallace St.
Atsišaukite:
PARDAVIMUI SALIUNAS,
1451 S. Peoria St.
visokių tautų kolonijoj. Parduo
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
■ JLB'JL'LI
siu pigiai ir greitai. Priežastį
grosemė labai geroj vietoj, lie
pardavimo patirsit ant vetos 225
tuviais ir lenkais apgyvento].
W. 31 St., kampas Wells St.
- Geras biznis. Pardavimo prieža
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGIVYRŲ
stis, važiuoju Lietuvon, 2241 W.
nos nuo 19 iki 28 metų amžiaus. No
PARDAVIMUI KARČEMA IR BArėčiau, kad turėtų šiek-tiek turto. Aš
21st
St.
rai
,geroj vietoj, visokių tautų apREIKIA PARDAVĖJŲ PAR
PAJIEšKAU SAVO BROLIŲ JUOzapo ir Kazimiero Grigaravičių. Keli
metai atgal gyveno Pittsburg, Pa. Jie
patįs arba kas kitas malonės man
duoti žinią, busiu dėkingas, V. Grigąravičla, 111 Crawford Avė., Box 144,
R. F. D. 1, Blue Island, III.

APSIVEOIMAI.

_______ MOTERŲ

REIKIA

esu 28 m. Tarnavau S. V. kariuome
nei, tai norėčiau apsivest.
Meldžiu
rašyt laišką ir atsiust savo paveikslą.
J. Braun, 8238 Sa. Halsted St., Chi
cago, III.

davot gerai žinomų Talking ma
šinų ir pianų lietuviams. Dide
lis komišinas arba eiga.
SHANKS’ MUSIC STORE,
3527 S. Halsted St.
Mo

JIEŠKAU APSIVEDIMUI
teries ar merginos, su maža šeimyna
25 m. amžiaus iki 35 m.
AŠ turiu
LIETUVOS ATSTOVAS
farmą
40
akerių
žemės,
Goodman,
CHICAGOJE.
• ■
Wis.
Farma išmokėta, neturiu joChicagos
lietuviai
rengia
Lietuvos
Atstovui cliclel}
potcylj
sekmadienyje, įeiki moigičių.
JONAS PUSLENAS,
rugsėjo 25 d., 8 vai. vak., La Šalie
3418 Walluce St.,
Chicago, III.

REIKALINGAS PATYRĘS
darbininkas anl ūkės darbo. Atsišaukite laiku, Leo. Ivanauskas

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
su saliunu; 5 kambariai ir garadžius
dėl 2 automobilių. Garu apšildoma,
elektros šviesa. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant barbernės arba kito
kio biznio.
3601 S. Lowe Avė.

PAORDAVIMUI NAUJAS NA
MAS, vidaus įtaisimai kieto aržuolo,
elektros šviesa, garu apšidomas .pui
kus cimentuotas skiepas, dėl žiemos
dveji langai, ant augšto galima pa
dirbti 4-5 ruimus .gatvės, šaligatviai
ir tt. išmokėta. Lotas 33^x125 pė
das. Randasi puikiausioje vietoje iš
priemiesčių Chicagos-Roselande. Atsi
šaukite pas savininką, 10714 Prairie
«yventa. Pagyvenimui 4 kambariai, Avė.,
Chicago.
ardavimo priežastis ,noriu apleisti šį
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR miestą. Parduosiu už pirmą pasiū MAINYMUI AR PARDAVIMUI
grosernė. Nauji fixtures, daug lymą.
du namai,- mūrinis ar medinis. Na
353 Kensington Avė.
mai geri, geroj apielinkėj. Priverstas
stako, labai geroj bizniavoj vie
pigiai parduoti, arba mainysiu ant
toj. Pardavimo priežastis — PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- groserio
ar bučernės. Meldžiu atsi
bai geroj vietoj ir labai greitai ir pi
važiuoja ant farmų, 3247 South giai,-aplink apgyventa airišių, ruskių šaukti tuoj pas J. Namon, 3452 So.
ir kitų tautų. Pardavimo priežastis, Halsted St., Tel.: Blvd. 1550.
Morgan St.
savininkas važiuoja į Lietuvą. Atsi
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS,
PARDAVIMUI
GROSERNft šaukite 1585 W. Grand Avė.
4 flatų, iŠ priekio
ir srroserSALIUNAS, ne, namaK 5 metų senumo, elektra,
labai Reroj vietoj ; biznis išdirb —PARDAVIMU]
Rašau ir vanos, rendos neša su vir
tas per daug metų. Parduosiu labai geroj vietoj, biznis išdirb šum $100. Galima mainyt ant ma
namo. Savininkas gyvena tam
pigiai. Atsišaukite, 3302 W. tas per 40 metų. Priežastis par žesnio
pačiam name.
davimo; savininkas pirko namą,
38th PI., Chicago.
930 W. 35th PI.

DėjO iš jos ir dėl jos, kaipo vir viešbutyje. Tikietus galima gauti se
R. 1, Box 64, Carney Mich.
šesnio dalyko negu protas; kurs, kančiose vietose:
18.tos ir Union gatvių kolonijoje:
ištiesų, prieš devynioliką šimtų Paul
P. Pilkis (krautuvėje), 1822 So.
metų jau žinojo tą tiesą ir veikė Hasted St.; A. Dargis, 726 W. 18th
su saliunu. Atsišojiikit 1755 W.
Naujienų ofise, 1739 So. Hals
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo St.;
PARDAVIMUI AR MAINYMUI
IŠDUODU
RANDON
APIE
VARDAVIMUI GROSERNĖ, W. 18th St., Chicago.
ted St.; Dievo Apveizdos Klebonijoj,
20
akrų labai puikios žemės; 8 my
musų laikais taip garbinama 717 W. 18th St.
REIKIA DEŠIMTS VYRŲ
porą kambarių; šviesus ir šilti;
labai
geroj
vietoj,
su
gerais
įren

lios
nuo Chicagos ir apie‘2 mylias
’ Bridgeporte: Universal State Bank,
Bergsonas.
skrap
yardą.
Atsišaukit,
prie
mažos
šeimynes;
su
valgiu
nuo
Blue
Island, III. Taipgi daug
gimais.
Priežastį
pardavimo
pa

PARDAVIMUI
SALIUNAS,
3252 So. Halsted St.; P. Baltutis —
kitų
farmų
Suvienytose Valstijose.!
901 W. 83rd St.
ar be valgio. Gahma matyti PRICE 1R0N & STEEL CO., tirsite cint vietos. Atsišaukite, kuris išdirbtas per 30 metų.
Nesenai, paėmęs skaityt Na krautuvėje,
J.
G. KAWALL,
Town of Lake: A. M. Barčus, 4509
48th
Avė.
&
67th
St.
visados,
Danila,
1608
S.
Halsted,
1956
W. 63 St.
Randasi
aplink
daug
dirbtuvių.
4618
S.
Western
Av.,
Chicago.
poleono gyvenimą, radau, kad So. Ashland Avė.; A. J. Kareiva,
(krautuvė), 4537 So. Wood St.; Šv. 4 lubos.
Pinigais Ggba mainysiu ant au- PARDAVIMUI
ištremtas Šv. Eįenos salon jis Kryžiaus
NAMAS
, SU
Klebonijoje 4557 So. Wood
PARDAVIMUI GROSERNĖ, tomobiliaus, .1864 S. Seward St., krautuve,
cigarų,
cigaretų
ir
smulkių
lygiai tą patį sakęs apie Jėzų, St/Tcct:*
dalykų. Ir 6 kambariai gyvenimui.
labai geroj vietoj. Biznis iš arti 18 St. ir Canalport Avė.
West Side:
Metropolitan State
IĖDUODU KAMBARĮ VIEbūtent: “Jis kalba iš sielos taip, Bank
Taipgi
ir namas su 2 lotais, 75x125.
2201 W. 22nd St. ir Lcavitt; nam vaikinui wba merginai.
dirbtais
per
daug
metų,
4
kam

F. KRIŠČIOKA1TIS,
kaip niekados žmogus dar
ne- , Draugo ofise, 2384 So. Oakley Avė ;
------ —
298 E. 14th St.,
REIKIA
LIETUVIŠKAI
KALBAN

PARDAVIMUI
SALIUNAS,
bariai
pragyvenimui.
Noriu
par

kalbėjo; jam pakanka sielos, ‘ A. D. Kaulakio spaustuvėje, 2259 W. Ruimai apšildomi garu. Elektros ČIO salesmano. Nuolat darbas, gera
Chicago
Heights, III.
kibai pelningoj vietoj, parduo
. • , J • 1 • 1
1
•------ • _ 22nd St.; P. Cibulskis, 2338 Soutn šviesa ir maudynė. Galima ma
duoti
greit,
4511
So.
Hermi

mokestis.
Salesmanai
dabar
padaro
kaip kad sielai pakanka jo; pirm
gt
siu už pusę kainos. Priežastis PARDAVIMUI FARMA 72 AKRŲ,
nuo $15.00 iki $50.00 dienai. Atsi tage Avė.
jo, siela buvo niekas’.’.
• Brighton Park: E. Stankiene (karu- tyti vakarais nuo 6 v. iki 9 vai. šaukit
žemės 40 akrų, kita dalis
tuojau
paduodant
savo
referenpardavimo, savininkas,eina į ki dirbamos
, _
' tuvėje), 4434 So. Fairfield Avė.
v.,
2
lubos,
3237
S.
Aubum
A
v.
ganyklos,
Nauji budinkai. Su gysą
ir
adresą.
Metai ar kiek atgal George North gide: A. Bacevičius, 1726 N.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR tų biznį, 3440 So. Morgan St.
vuliais ir ukėfi padargais. Kas nori
W. HARRIS,
Bemard Shaw man rašė: “Ar ne Girard St.
ą
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
platesnių žinių lai kreipiasi prie sa846 State Uike Bldg.
x ,
...
. , .. . .
; Roseland. III.: J. Savickis, 10715 B,
vininko.
nuostabus dalykas, kad tiek jus, Michigan Avė.
nis išdirbtas, per daug metų. PARDAVIMUI SALIUNAS, GEGUST KASPER,
roj vietoj ,biznis išdirbtas per kele
tiek Moore, tiek aš nuolatos ui* j
Komitetas. Į
REIKIA SENYVO ŽMOGAUS Pardavimo priežastis, turiu ant tą
Eagle River, Wis.
Box
251,
metų, randasi tarp maišytų tau
ANT
RENDOS
STORAS,
SU
TRItų.
Parduosiu
už
teisingą
pasiūly

siimam Jėzumi? Kuo jus gale-J ROSELANDIEČIAMS IR APIEprižiūrėti mažų farmą. Turi tu rą biznį, 2901 Emerald Avė.,
DIDELIS BARGEN*AS. PARDAmis
ruimais
pragyvenimui,
tinkamas
mą, nes važiuoju Lietuvon.
Atsi
LINKĖS
LIETUVIAMS.
Pranešam,
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo kad Lietuvos atstovas V. Čarneckis barbernei kriaučių šapai arba Real rėt patyrimų.
Phone Boulevard< 4283.
vimui
mūrinis namas, dviejų augštų.
šaukite, 4539 So. Marshfield Avė.,
•
1
4
gyvenimų;
turi būt parduotas į
taip amžinai prie savęs traukia?’’ lankysis Roselande ir kalbčs seredo- Estate, prie pat Davis Sųuare. Kreip
Chicago.
1256 W. Harrison St.
trumpą
laiką
už
labai pigią kainą.
PARDAVIMUI GROSERNĖ South
rugsėjo 28 d.. 7 vai. vakare . Vi kitės sekančiu antrašu:
Aš stengiaus išsiaiškinti tatai je,
Kreipkitės
prie
savininko.
4500 So. Paulina St.
PARDAVIMUI SALIUNAS GREISide, kampinis namas. Arti kito to
sos draugijos bei pavieniai meldžiam!
F. ŽIčKUS,
REIKALINGAS KLERKAS kio pat biznio nėra. Tai vieta pinigų tu laiku, su barais ir visais įrengi
sakydamas, kad Jėzus daug dalyvauti. Tvarka bus šitokia: Vi
1781
S. Union Avė.
Leasas ilgas, renda pigi. Pui mais ,6 kambariai dėl pragyvenimo.
draugijas meldžiame susirinkti į
Jaunam ir atsakančiam vai darymo.
augščiau iškilęs už kitus žmones; sas
kus pragyvenimas. Nemokantis biz Priežastį pardavimo patirsite ant vie
bažnytini daržą, bei svetainę, (l08ta
DIDELIS’ BARGENAS ILLINOIS
kinui gera proga. Atsišajukite nio išmokinsiu. Kreipkitės: 2 lubos. tos.
'
ir dėl naujo susidomėjimo juo ir Wabash) ir ten pasiimti ženklelius,
FARMŲ.
613 W. 14th PI.
!
3452 So. Halsted St.
bus reikalingi prie papuošimo
ypatiškai
.
šiandie’ ne vien Angluose, bet kurie
PERSERGĖJIMAS
iškilmės ir ---įėjimo - j • svetainę.
Pavie--I
• •
Francuzuose, kur dagi Julės La- Xi'bus peidžiami'į'svetainę
ir" be
60 akerių farma su 6 kambariais,
Aš neimsiu atsakomybės už skolas UNIVERSAL STATE BANK
PARDAVIMUI BARBERNE
...............
'
IŠ
ten
eisime
sh
atstovu
naujas
naRias su skiepu, barnės, višmaitre bando rašyt apie jį paša- [ ženkieiu. iš ten eisime su atstovu mano pačios po September 19, 1921.
3252 So. Halsted St.
labai
geroj
vietoj,
biznis
išdirb

tiniųkai, kiaulininkai, svirnas ir makartu į Strumilo svetainę, 107ta ir Ji mane paliko be perspėjimo ir labai
kojimus, taipjau Italuose ir Ru Indiana Avė., kur bus prakalbos ir mane nuskriaudė, pasiimdama visus
šinšapis. Puikus sodnas, prūdas ant
tas per daugel metų. Pardavimo
REIKIA SIUVĖJŲ PRIE MO- priežastis — turiu kitą užsiėmi PARDAVIMUI OVERLAND kiemo. Upelis bėga per ganyklą. Že
suose, atrodo, kad ilgainiui pa programas. Kalbės ne vien atstovas pinigus ir rakandus. Ji susidėjo su
V. Čarneckis, bet ir kiti du atstovy kitu gyvanašliu.
mė juoda ir padalyta į 6 laukus, 50
terų kautų (alterations).
saulis teisingai apvertins jį ir bės nariai. Kviečiame dalyvauti iš-1
mą. Parduosiu pigiai, 3303 So. Automobilius, labai gerame sto akerių dirbamos, 10 ganyklos su miš
BEN. AtfPĘflšIUNAS.
vy, parduosiu pigiai, už teisingų ku, 2 mylios nuo turgauoo miesto ir
LE8HIN,
žmonijos Panteone leis jam už kilmėse ir apielinklų kolonijas, kaip i
Auburti Avė. "
West Pulman, Bumsidės. So. Chicago,
mokyklos. Gyvuliai, mašinos,
JIEŠKAU 4 KAMBARIŲ NAMO.
pasiūlymų, 3127 Emerald Avė., arti
318 S. Michigan Are.,
imt tikrąją vietą.
šienas, grudai ir šiaudai, turi būti
ir Harvey.
Del smulkesnių žinių Butų gerai ,kad butų maudynė ir ge
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR 3-ios lubos.
parduota ar išmainyta ant Chicagos
Jei šitie mano pasakoj imėliai kreipkitės į Roseando L. L Pask. Sto ru šildomas. Kad butų netoli par Kreipkitės prie p. Golden, 4 fl. grosernė
j.
maišytų tautų apgyventa
prapertės į trumpą laiką iš priežas
ties raštininko adresu: I. Pivarunas, ko ir mokyklos ir kad butų daržas.
nors kiek pamasins žmones iš 10561 Edbrooke Avė., Roseland, III. Kas turi arba žino, kad bus tokia vie
vieta. Parduodu arba mainau ant
ties senumo ir ligos.
autontobiliaus taipgi parduočiau ir pu
ta iki 1-mos kito mėnesio, malonė
mintingai mąstyti apie Jėzų, ir
sę savo biznio.
Gerb. lietuvių visuomenei Šiuomi kite man duoti žinią.' Antrašą gali
24 akerių farma prie pat Chicago
pasirodys, kad jie ne visai ne pranešame,
Atsišaukite
kad Liet. Moterų Dr-stė ma gauti "N." ofise po No. 398.
Heights,
nauji budinkai, žemė lygi ir
4518 S. Wood St., Chicaga.
verti temos, aš busiu daugiau “Apšvieta” rengia rankų darbų bazavisa dirbama išimant ganyklą su miš
PARDAVIMUI
RAKANDAI,
ra nedėlioj, gruodžio 11 d., š. m. Mil
3 blokai nuo gatvekarių. Turi
negu patenkintas.
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir taipgi keli extra sprrngsai ir ku.
dos svet., 32ra ir Halsted. Bus gali
JIEŠKO FLATO 4 ARBA 5
būti parduota į trumpą aliką su labili
Frank Harris.
ma pirkt gražių kalėdom dovanų.
grosernė. Geras biznis. Geri įren matrasai. Daiktai nauji ir parsi- nužeminta kaina arba bus išmainyta
kambarių, šio laiko įtaisymais.
— Rengimo Komisija.
ant miesto prapertės.
42 puslapiai; Kaina 20c
Kas žinote praneškite, ne vėliau Katrie važiuojate į Lietuvą ir tu gimai, didelė krautuvė ir pigi duos pigiai. Kreipkitės bile kada
rite keletą tūkstančių dolerių, nepnu renda., Ateik ir apžiūrėk šią 713 W. 19th St., 2-ro lubos.
Chicagos ir Apieljnkių Lietuvių dė
40 akerių farma ru gerais budinmei!
Gerb. Voldemarai Čarneckis, kaip Sept. 25, gausite atlygini leiskit šitos progos.
Puikioj apielinkėj.
Parsiduoda didelis Malūnas, netik krautuvę.
Lietuvos atstovas Amerikoj, atvažiuo mą, Tel. Yards 2224.
kais, prie cimentuoto keiio, 2 mylios
vien mala ąrrudus .bet yra ir daug: ki 1123 W. 79 St.
ta Chicagon šeStadienyje Rugsejo5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- nuo miesto, su javais, mašinoms, gy
1739 S. Halsted St., Chicago, III. Sept.
tokių mašinų, kurios dirba: gontus,
vuliais parsiduoda už $4,500.00.
24 d. š. m. 5 vai. p. p. LaSalle

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ISRENDAVOJIMUI

ĮVAIRUS skelbimai

AUTOMOBILIAI

RAKANDAI

PARDAVIHM

Laimė laukia žmogaus.

Naujieny Knygynas,

KELIAS Į SOCIALIZMĄ
Parašė Dr. O. Bauer

Versta iš Vokiečių kalbos

Turinys:
Politikos ir visuomenės revoliucija;
2. Stambiosios pramones socializacija;
3. Pramonės organizacija;
4. Darbininkų komitetai;
5. Stambiųjų dvarų socializacija;
6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ir namų
socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių ekspropriacija;
10. Sočiaiizacijos sųlygos.

Rtotin (Van Buren ir LaSalle gat.).
KAS TURI PARDUOTI ICE
Nuoširdžiai kviečiami visi kuoskaitlingiausiai dalyvauti pasitikime bei pri box dėl bučernės.
Malonėkite
ėmime. Iš stoties seks palydėjimas j duoti žinių, M. Pauras, 3015 W.
Congress viešbutį.
Sekmadienį Rūgs.-Sept. 25 d. ,8 v. 38th PI., Phone Lafayette 2054.
vak. LaSalle viešbutyje atstovui pa
gerbti rengiamas yra pokylis. Jame
*be kitų įžymių amerikiečių bei lietuvių
kalbėtoju dalyvaus Lietuvos Steigia
mojo Seimo atstovas Mikas Bagdo
nas.
Muzikalę programą išpildys
MOTERŲ
musų geriausi muzikai, solistės bei
solistai.
Meldžiame iš anksto įsi
REIKIA MERGINŲ LENGVAM
gyti tikietus atskirų kolonijų pažymė
dirbtuves
darbui prie medinių baksų
tose vietose.
išdirbimo;
kurios patyrusios prie draChicagos lietuvių atstovui priimti
tavimo mašinos ir išsiuntinėjimo ma
Komitetas.
šinos. Taipgi turime darbo kur pa
Rathbome
S, A. L. Ex-Kareivių visuotinas su tyrimas nereikalingas.
Hair
&
Ridgway,
1418
W.
22
St.
sirinkimas įvyks penktadieny.i, rugsė
jo 28 d., 8 v. v. J. Ezerskio svet.,
4600 S. Paulina St. Nariai iš visų
REIKIA* MERGINŲ PRIE
kuopų malonėsit atsilankyti, kad vi
siems bendrai aptarus organizacijos skylių išsiuvinėjimo ir vyrų prie
reikalus; taipgi kurie dar esat nesu prosinimo.
grąžinę tikietų ir pinigų nuo praeito
325 W. Madison St.,
baliaus, malonėsite sugrąžinti šiarr.f)
susirinkime.
— Centro Valdyba.
6 lubos.

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj,
rugsėjo 24, 7:30 v. v. Aušros svetainėj
3001 So. Halsted. Draugai malonė
kit pribut visi paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikaų.
Už ne
buvimą bausmė pagal kontstituciją.
— Prot. Rast. J. M. Vainauckas.

išpjauja ir ablevoja lentas ir balkius.
Kaina tik $5000.00. Tas malūnas
randasi pačioj centro laetuvoj, Šiau
lių mieste. Yra gera transportacija,
įeina daug traukinių, taipgi didelis
šašiejus. Parvažiavę į Lietuvą kreip
kitės pas
IGNĄ TAMAŠAUSKĄ,
Šiaulių Valstybės iždininką.
O katrie būdami Amerikoj,, norite
gauti daugiau informacijų, kreipkitės
ypatiškai arba laišku pas
PAUL P. BAUBLY,
1822 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Neseniai atvažiavęs iš Lietuvos.

dos rakandai turi būt parduoti už bi!ę sųlinirvų |a*iul>mą. Seklyčiai sf
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas ,kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu
phonographas su rekordais ir daimanto adata.
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BUCERNP. ir
grosernė. Cash biznis. Savaitinio
biznio $500. Randos $25.00 mė
nesiui. 3 m. lesąs. 2 kambariai
pragyvenimui. Rakandų kaina
$800, 8386 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
ir smulkmenų krautuvė, 4 kam
bariai gyvenimui ir garadžius.
Turi būt parduota greit. Ateik
PARSIDUODA PAVEIKSLŲ STU- ir pamatyk, 8436 S. Westem Av.

dija.
Puiki biznio vieta, žemai ir
vienintėlė Studija Amsterdame su di
dele Lietuvių Kolonija. Biznis iš
dirbtas didelis, per daug metų. Rei
kalingas pasiturintis mokinys “Moks
las Dykai. Reikale atsišaukite, Jonas
Andrušis, 134 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

PARDAVIMUI BUCERNP IR
grosernė, lietuvių ir kitų tautų
apgyventa vieta. Biznis ca<sh.
Pardavimo priežastis, savininkas išvažiuoja į Lietuvą.
2655 W. 48rd St.
L
PARDAVIMUI BUČERNĖS IR
—-------------- —— i
grosernės rakandai, gerame stovyje, - ____
PARDAVIMUI SALIUNAS IR
turi būti parduoti labai greitai, už
šokių svetainė, 4817-19 W. Roosevelt
pirmą pasiūlymą.
Rd., ant kampo saliunas ir šokių sve
, Atsišaukite
tainės viršuj 60x46 su baru mote
741 E. 92nd PI., Chicago
rims kambariai. Taipgi 8 krautuvės
šiame
name. Parduosiu pigiai. Atsi
PARDAVIMUI 3 KRĖSLŲ
šaukite: 1246 S. 49th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI RAKANDAI
(furniture) dėl 5 kambarių.
Parduosiu sykiu visus arba da
limis. Taipgi galėsit paimti ir
namų rendon, 3213 S. Lime St..,
8 lubos.

Hermitage Avė.

MOKYKLOS

MOKINKIS

NAIIAI-ZEME.

BARGENAS. PARDAVIMUI MUnis 5 kambariu bungalow su eleka .maudynė, šiltas vanduo, knyims šėpos, augštas, cementuotas
skiepas, įurnace šiluma, mūrinis geradžius ir medinis vlštininkas. Arti
rengianva#r didelis parkas, paranki
transportacija į bile miesto dalį gatvekanais.
Pardavimo priežastis —
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rockwell St, Tel. Vincennes 4794.

REIKIA MERGINOS PRIE
namų darbo, mokestis gera, šei
myna maža, darbas ant visados, barbemS; viskas yra geram
NAUJAS MURI35 puslapiai; Kaina 35c
stovy. Atsišaukite į Naujienas
PARDAVIMUI SALIUNAS nisPARDAVIMUI
P. K. BRUCHAS,
namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
400.
cigarų ir cigaretų Storas ant di- barių: elektros šviesa, maudynės,
3321 So. Halsted St.
L. S. S. 4-tos k p. mėnesinis susirin
džieAisio transporto kampo, ant augštas cementuotas skiepas ir visi
kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 25, 10
naujos mados įtaisymai. Namas ran
va. ryto, Fellowship House, 831 W.
PARDAVIMUI GROSERNĖ, So. Sidės. Biznis išdirbtas per dasi
netoli Garfield Blvd. Parduosiu
REIKIA
INDŲ
PLOVĖJOS.
33 PI. Draugės ir draugai malonėkit
Sigiai
arba mainysiu ant Cottage.
nedidelė,
atsišaukit
greitai,
40 metų. Galima pirkti pušį ar
1739 S. Halsted St, Chicago, BĮ. susirinkt paskirtu laiku ir atsivest Geras darbas ir gera mokestis.
Ireipkitės:
Szemet & Lucas, 4217
naujų draugų musų organizacijai.
parduosiu pigiai. Galima pirk čielą, 5059 So. Ashland Avė.
Kreipkitės
:
Archer
Avenue.
— Org. J. M. Vainauckas.
ti su mažu kapitalu, 4687 So.
PALLULIS CAFE
PARDAVIMUI SALIUNAS, PARDAVIMUI MEDINE STUBA,
3202 S. Halsted St., 2-ros lubos. Marshfield Avė.
8 kambarių, šalę 4 lotai. Daug puilietuvių kolonijoj. Biznis gerai pių
vaisinių medžių. Galima laikyti
karvę
ir visokių paukščių. Pusantro
eina.
Pigi
renda
tik
$45.00
su
4
SKALBĖJA IMA SKALBINUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
REIKIA PIANISTES, J TEATRĄ
bloko
iki
eleveiterio. Į Chicagą at-;
vakarais ir nedėldieniais. Patyrimo mų namo. Parduodu 1 corset kambariais gyvenimui. Pardavi važiuoja į 40 minučių. Pardavimo i
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
nereikia. Tik geistina, kad butų tin cover ufc $7.00.
— savininkas važiuoja į
Atsišaukite, mo priežastį patirsit ant vietos. priežastis
agentystei. Tori mokėti kiek nors rašyti.
kamai prasilavinusi skambinti pianą.
Lietuvą, 848 Linden Avė., Bellwood,
656 W. 18th St., beismente iš 1715 W. 46 St.
Pašauk Roosevelt 9031
Illinois.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę
Nuo 1 po piet iki 8 vai. vakare.
priekio.
ir daugiaus. Turite puikiausių progų pada
PARDAVIMUI SALIUNAS,
PARDAVIMUI VIENO PAryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
REIKIA PATYRUSIŲ MER- PARDAVIMUI BUČERNĖ IR greitu laiku, su visais įrengi gyvenimo namas.
Labai pui
Kreipkitės:
ginų išskirstymui vilnonių at* frosemė, labai geroj vietoj, prie šv. mais. Visokių tautų apgyventa. kioj vietoj, ant lengvo išmokėji
kryžiaus bažnyčios, biznis išdirbtas,
karpų. Gera alga. Lyons Bros per
35 S. Dearbom Str., Duris 205
daug metų . Kas norite nupirkti, Pardavimo priežastį patirsit ant mo; arba mainysiu į automobi
Co.,
755
W.
Taylor
St.,
matykit
jasiskubykite, nes greitu laiku bus vietos. Kas pirks, tas nesigailės, lių, W. R., 2819 W. 38 St., PhoChicago, Illinois:
parduota.
Atsišaukite, 4551 South 561 W. 14 St.
Reiner.
| ne Lafayette 7497.

Naujieny Knygynas,

Nepraleiskit virš minėtų progų, nes
tai yra didelis bargenas, kuris ne
kiekvieną dieną gaunamas. Kas pir
mesnis atsišauks, tas geresnę farmą
gaus.
Atsišaukit pas Bomeiką.
FIRST NATIONAL REALTY CO.,
736 W. 85 St.

Design ir pasistoti san
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialia-skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais!
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Hateted, 2407 W. Madison,
1850 N. Well> St.
187 Mokyklos Jaoft ValatUoae.
Moko Siuvimo. Patternų Kirpi
mo, Designlng bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvai# atmokijanais.
Klesos dianomis Ir vakarais. Pareikalaukit knygllis.
Tai. Seelay iMa

SARA PATEK, pirmininką.

