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Serbai degina Albanijos
miestus.

upės. .Jis sakė, kad raudonoji
armija yra “stipresnė, negu
kad kada nors buvo nuo pra
džios revoliucijos”.
“Mes tikimės, kad likusios
dienos prieš išsibaigiant uiti- Reikalauja, kad vengrai tuo- Betgi tautų sąjunga tyli apie
tai.
jaus apleistų Burgenlandą.
matuinui, pragiedrins“, sakė
Trockis. “Mes nesame nusigan
PARYŽIUS, nigs. 23.
Tai-, GENEVA, rūgs. 23. — Gau
dę šio drąsaus Lenkijos žingsvesti < kininkų ambasadorių taryba tas šiandie iš Tirana Albanijos
inio ir esame pasirengę
į
derybas šaltais biznio pama pranešė Vengrijai, kad ji arti į oficialinis pranešimas, datuotas
moj ateityj turi pilnai pasi rūgs. 22, įteiktas tautų sąjun
tais”.
traukti iš taikos sutartimi ati gos viršininkams/ sako:
Trockis tečiaus pabrėžė, kad duotos Austrijai
Vakarinei ,į “Serbijos kareiviai užėmė
padėtis yra kritiška, kadangi Vengrijos
‘Burgenlando, nes Arras ir Muher miestelius ir
pertraukimas diplomatiniu r kitaip bus prievarta talkininkų juos padegė. Albanijos sava
šių tankiai priveda prie karo,
ten išvaryta.
noriai kooperuoja su armija,
mo konvenciją prieš bendrus bet jis išreiškė pasitikėjimą, iš Ambasadorių
taryba įteikė kad atnuišus serbus”.
priešus, bet tik tuomet jei di kad Busi jos darbininkai yra
Ivanui Praznovsky, prezidentui
Nors karas tarp Serbijos ir
džiosios valstybės pripažins pasirengę ginti sovietų valdžią. Vengrijos laikos delegacijos,
Albanijos, kurios yra tautų są
Lietuvos ir Lenkijos sienas.
“Mes neturime užmerkti sa notą, reikalaujančią, kad Ven
jungos nariais, yra peržengimu
Lietuva nesipriešina padarymui vo akių”, sake iis toliau, “bet
grija
evakuotų
Burgenlandą
į
visų tautų sąjungos santarvės
Kas yra Želigovskis, lenkų did ekonominės sutarties su Lenki cš netikiu, kad butų koks pro
trumpą laiką ir grąžinančią pa principų, didžiosios valstybės
vyris, ar maištininkas? Tau- ja, bet ji nesutiks panaikinti spektas karo dabar, nes Ru
naudoti spėką, jei ji atsisakytų šiandie atidėjo svarstymą apie
tų Sąjungos taryba priėmė muitų sieną, šita sutartis turė- munija nestatys savo gyvybės
tai padaryti.
tą lara iki panedėlio.
antrą Hymanso projektą ir tų būti galima panaikinti dvie- pavojui! tuo laiku, kada jos
Anglija Francija ir Italija
padavė sąjungos plenumui j|, tą norą vienai susitariusių ša- rankos yra pilnos l>edų namie.
užgniaužė koki nors svarstymą
patvirtinti.
tai norą vienai susitariusių ša Kaslink 'Lenkijos, tai nors pa
tautų sąjungoje apie tą karą,
lių. Vienok lenkų delegacija su dėtis rusti, bet reikia neužmir
ŽENEVA, nigs. 23. — Tau šiais pasiūlymais nesutinka ir šti. kad Lenkija yra visai pa Keturius narius Rusijos šelpi- kada Robert Cecil pasiūlė, kad
tų sąjungos taryba vakar iš laikosi pirmojo projekto. Tau vargusi ir kad jos markė nu 'mo komiteto bolševikai nu tautų sąjungos taryba palauk
tų žinių iš įvairių sostinių. Tai
ryto diskusavo Lietuvos-Lenkų tų Sąjungos Taryba nutarė pa puolė vertėje iki tiek, kad ji
teisė sušaudymui.
buk tapę padaryta,, kad davus
ginčą dėl Vilniaus. Išklausius siūlyti abiem delegacijoms ga beveik nieko nebeverta”.
Trup translation filed with the post- progą Italijai susitaikinti apie
pranešimo, kad Lenkai atmetę lutinai priimti antrąjį P. Hy
master
at Chicago, II!., Sept. 24, ’21
Jis sakė, kad jo nuomone,
reęuhed hv ♦’he net of Oct. K. 1917 kontrolę ant Adriatiko jurų.
Hymanso padalytą pieną, kad manso projektą, jei jos nesu tik viena proga iš šimto yra
Vilniui butų suteikta autono tiktų jo priimti, tai referuoti
NEW YORK, rutfs. 23. —
Vrangelio kareiviai Serbikilimui karo su Lenkija. So
mija, taryba tą Hymanso pie klausimą Tautų Sąjungos ple vietų gi valdžia darys viską, Bolševikų črezvičaika nuteisė
jos armijoje.
nę kaip vienu balsu priėmė.
numui.
sušaudyti
keturius
narius
visos
kad išvengus
karo ir kad ji
GE1NEVA, nigs. 23. — AlTarybos posėdis pasižymėjo
[(Lenkams atmetus Lietuvos yra prisirengusi užmokėti Len Busi jos šelpimo komiteto, ku banijos delegacija paskelbė, kad
sensacinga
Anglijos atstovo
kijai viską, kas jai priklauso. rį bolševikų valdžia buvo su smarkus mušis siaučia tarp
pasiūlymus
ir
taipjau
nepri

Arthuro Balfouro kalba, kuria
“Bet mes neduosime Lenki dariusi liepos mėn., bet kurį ji Serbijos ir Albanijos kareivių
ėmus antrojo Hymanso projek
jis stipriai užsipuolė lenkus,
to, Vilniaus klausimą spręsti jai pinigų finansuoti Rusiją nesenai išardė..
arti Serbijos-Albanijos rubekam jie, nežiūrint
tautų są
Šitą žinią gavo Rusijos ne
banditus“, sakė
tautų sąjungos taryba pavedė trukdančius
žiaus. Albanijos kareiviams pa
jungos protestų, vis tebelaiko
partinis
šelpimo
komitetas
Trockis
toliau.
“
Mes
esame
pa

visos sąjungos susirinkimui
siekė atsiimti dalį miestelio,
Želigovskį Vilniuj.
pavesdama susirinkimui, kaip sirengę daryti koncesijų Rumu New Yorko, nuo tokio pat ko kurį buvo serbai j>aėinę.
“Kas yra tas generolas Že paskutinės žinios rodo, tik pri nijai ir Lenkijai, bet turi bū miteto Berline. Žinia priduria,
ligovskis“, klausė Balfouras: imti ar atmesti antrąjį Hyman ti ir mums duota koncesijų, kad Beriino komitetas pyašė .Tarp paimtų belaisvei! Ser
bijos kareivių yra datig Misi),
“ar jis yra Lenkų didvyris, ku so projektą].
įsimaišymo rašytojo Gerhart
kurie pirmiau kariavo gen.
ris nusipelno karūnos ant gal“šis Lenkijos ultimatumas Hauptmann, vyriausio komisio- Vrangelio armijoje, pietinėje
vos, ar maištininkas, kurį kabuvo padiktuotas ne Leųkijos nieriaus internacionalinio še! Rusijoje.
ro teismas turėtų nagan pafinansinių interesų, bet finan pimo komiteto Dr. Fridtjof
imti?”
internacionalinio
sinių interesų Paryžiaus, kuris Nansen ir
Balfouras po to pasiūlė, kad Prisiuntė ultimatumą, reika- (visai nepaiso ar Lenkija gaus Raudonojo Kryžiaus preziden
Hymanso pienas duoti Vilniui
laujantį pinigų, grąžinimo ' ką-nors. Ką Amerikos ir Euro- to Gustav Ador. «»
autonomiją butų priimtas, ir
Nuteistais sušaudymui ko
belaisvių ir išpildymo kitų pos filantropai davė sušelpiSenato užsienio reikalų komimiteto
nariais
yrit"
V
N.
M.
Kiš

tas pasiūlymas kaip vienu bal
taikos sąlygų.
linui Rusijos badaujančiųjų, ne
tetas nutarė priimti padarysu perėjo. Dagi Francija, ta di
kiu ir S. N. Prokopovič, btivę
------ ------- , pusės neatstoja to, ką ILenkidžiausioji Lenkų sėbre, ir ta Truc translation filed wtth thę no<»t- ■ j sunajkįno vargindama šią nariai laikinės valdžios ir Kat tąsias sutartis.
master at Chicago, III., Sept. 24, 21 'į
’
už pasiūlytąjį pieną balsavo.
re Kuskova ir Avsarkisov, zyWASHINGTON, rūgs. 23.
as reųuired by the act of Oct. G. 1917 , salį”.
Pro f. Aškenazy, Lenkų dele
mus darbuotojai Rusijos ko- Senato užsienio reikalų komi
RYGA, rūgs. 23. — Pasak ‘
~-------------------gacijos galva, pareiškė, kad jis
operatyviniame judėjime.
tetas šiandie nutarė užgirti ir
turįs savo valdžios instrukcijų Maskvos bevielinio pranešimo,
rekomenduoti senatui ratifikuo
užsi-, ----------- ----------imaviniv "muiiuuvi
Hymanso pieno dėl Vilniaus Lenkijos ultimatumas, užsi21,000,000 markių šelpimui ti padarytąsias su Vokietija,
tapo1
”
baigiantis spalių 5 d
nepriimti.
eksplozijos aukų.
Austrija ir Vengrija taikos su
Pats
Machno
pabėgo
į Rumu[Paskui tautų sąjungos ta įteiktas Rusijos valdžiai pane- ’ niją. Reikalauja jį išduoti
BERLINAS, rūgs. 23. — 21,- tartis.
ryba nutarė, ipgi - vtenibalsiaii. dėlyje. Po gynimos komisaro
000,(MM) markių tapo sudėtas
Prieš užgirimą balsavo vien
Rusija.
Trockio
paskelbimo
apie
ulti

jos priimtąjį antrą Hymanso
sušelpimui nukentėjusių žmo senatorius Borah.
projektą atiduoti patvirtinti ar matumą. sako žinia. Maskvos
(Senatorius Lodge padavė
RYGA, rūgs. 23.
Bevie- nių laike Badische chemikalisovietas
priėmė
rezoliuciją,
pa1
atmesti pilnam tautų sąjungos
nės dirbtuvės, Oppau, eksplozi
reiškiančią, kad Rusija noriI line žinia iš Maskvos sako, kad jos. Vokietijos valdžia ]>askirė prie ratifikavimo sutarties vie
Machno spėkos, veikusios
ną pastabą, su kuria, sakoma
taikos, bet kartu persergstan- gen.
,
10,000,000
markių,
tiek
pat
pa

čia priešus, kad jų ataka ne , Ukrainoje, tapo sumuštos so skiro Bavarijos valdžia, o Prū sutinka ir prezidentas su val
vietų kavalerijos.
stybės sekretorių. Ta pastaba
ras Rusiją snaudžiančią.
ProziDidžiuma gen. Machno ka sija pridavė 1,000,(MM).
draudžia skirti žmones į kokias
Iš bolševikų šaltiniu patirta,
dentas Ebertas pradėjo atskirą
kad Lenkija ultimatume rei reivių liko užmušta, o pats gen. šelpimo' fondą, pats aukodamas nors taikos sutartyse numaty
kalauja užmokėti sulig taikos • Machno su 50 ar 60 savo sekė- 250,000 markių. Visų .šalių tas komisijas, kaip kontribuci
per
jų ir k., be atsiklausimo kon
30.000,000 auksinių!'y-, |,“sP,;uko ..»
er, Besarabijos
Sutiko duoti Vilniui autonomi sutartimi, F , „
. Irubeziir
kur Jjie tapo nugink- ambasadoriai buvo apsilankę greso. Tik kongresas galėtų
mAt Rusija
Ibicna ntaiaolzn
.
&
atsisako
ją. Lenkai pasiūlymus atme rublių, kuomet
pas prezidentą Ebcrtą, išreiški spręsti ar verta Jungt. Valstitė ir ginčą spręsti atiduota tą sumą mokėti, kol Lenkija
mui savo šalių užuojautos.
joms dalyvauti kokioje nors su
Machno
išduoti.
neišvarys
iš
savo
šalies
gen.
Reikalauja
tautų sąjungai.
Paskučiausiomis žiniomis ap talkininkais komisijoje.
Boriso Savinkovo ir kitų kontr- i
RYGA, rūgs. 23. — Iš Mask- skaitoma, kad virš 1,100 žmo
Kongreso reorganizavimo ko
revoliucionierių,
kuriems
da

WASHINGTON, rūgs. 22
i vos pranešama, kad sovietų nių žuvo ir apie 4,000 sužei mitetas nutaręs paduoti prezi
(Liet. Inf. Biuras). — Lietuvos bar Lenkija gelbsti. Rusiia i valdžia pasiuntė Rumunijos sta eksplozijoj. Dar ne visi dentui Hardingui projektą su
Delegacija savo kontfr^afeiuly- norinti paskirti komisiją išriši- i valdžiai notą, reikalaujančią, griuvėsiai atkasti ir darbas jungti karo ir laivyno depar
me sutiko, kad Vilniaus sryčiai
j kad Rumunija išduotų gen. prie atkasimo tęsiasi visu smar tamentus į vieną, būtent šalies
butų duota kultūrinė ir admiMachno ir jo sekėjus, kaipo kumu. Miestelis Oppau paver gynimo departamentą, šalies
Trockio kalba apie sannistratyvė autonomija. Griež
stas į baisesnius griuvėsius, ko gynimo sekretorių galbūt pa
tiklus au Lenkija.
paprastus plėšikus.
tai atmesdama bendrąjį .spren
kių nematyta nė laike karo, taptų dabartinis karo sekreto
Banditas Machno gyvas.
MASKVA, rūgs. 23. — Leo
džiamąjį užsienio politikos or
prie Verduno ar Flandrijoj.
rius Weeks. Prezidentas be to
nas
Trockis
kalbėdamas
sovie-I
ganą, Lietuvos Delegacija siū
Daug žmonių apako nuo nuo norįs sutverti atskirą viešosios
DANCIGAS, rūgs. 23. —i
lo periodines abiejų šalių už tų plenume, prieš savo iŠva- Banditas Machno, apie kurį ne- dingų gasų.
gerovės departamentą.
sienių reikalų ministerių kon- žiavimą į Odcssą, pranešė, kad,! senai buvo pranešta, buk bol
jų metų begyje pareiškus apie valdžia gavo nuo Lenkijos ul ševikai jį suėmę ir sušaudę, išPINIGU KURSAS.
WASHINGTON, rūgs. 22. —
timatumą,
reikalaujantį
tuosekretoriato, kuris neturėda
Senato užsienio reikalų komi
t ikrų jų tebėra dar gyvas, Jis
Vakar,
rūgs.
28
d.,
užsienio
pini-*
yj Podolijoj. Jis stengiasi sumas jokio sprendžiamojo bal jaus išpildyti Rygos taikos su- yra
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip tetui pradėjus svarstyti nese
so butų įkurtas politikos ry tartį ir paliuosuoti visus I^en- Į1 si jungti su Petį i u ra, kad vėl už 25,000 dolerių, bankų buvo skai nai padarytas administracijos
toma Amerikos pinigais šiaip:.
šiams palaikyti. Toliau Lietu kijos belaisvius iki spalių 5 d.1 puolus bolševikus.
sutartis su Vokietija,
Anglijos 1 svaras ................. $3.78 taikos
vos delegacija sutinka padary Ultimatumas taipjau reikalau
Austrijos 100 kronų .............
9c Austrija ir Vengrija, atsirado
Belgijos
100
frankų
...............
$7.11
LONDONAS, rūgs. 23. —
ti su lenkais militarę apsigyni ja, kad sovietai pristatytų LenDanijos 100 kronų'............... $17.72 nemaža opozicija toms sutar
jkijai pirmą dalį‘'evakuoto lur- šiandie Lourth tapo išrinkta
Finu 100 marku) ................... $1.50 tims, kuri gali sutrukdyti., ar
Franci jos 100 frankų ............ /$7.10 lient suvilkinti,
to”.
dar viena moteris į Anglijos
ratifikavimą
Italijos 100 lirų........................ $4.17
“Socialdemokratas”
Trockio paskelbimas buvo J atstovų butą. Jąja yra Mrs.
Lietuvos 100 auksinų ............... 95c tų taikos sutarčių.
Lenku 100 markių ...................... Sr
Musu draugų savaitinis laikraštis
padarytas pabaigoj smarkios j Thomas Wintringham, kurios
Naujosios opozicijos vadovu
Olandų 100 guldčnų ........... $81.65
iš Kauno. Skaitykit visi.
kalbos apie reikšmę raudono-j vyras, atstovų buto narys, pa
Norvegų 100 kronų................ $12.65 yra senatorius Borah, kuris
Gaunamas Naujienose.
švedų 100 kronų ......
$21-88 taipjau
lios armijos, kuriai nesenai jis simirė keletą savaičių atgal. Ji
vadovavo opoziciją
Kaina 5c
šveicarų
100
kronų
...........
$17.25
darė peržvalgą prie Dniepro užims jo vietą.
Vokietijos 100 markių .......... 95c prieš Versn i lies sutartį. Jis jau

Talkininkai grūmoja
karu Vengrijai.

Tautu Sąjungą turės tikHymanso projekte patvirtinti
Lenkų ultimatumas Rusijai

Talkininkai

grūmoja

Vengrijai

Balfouras atakuoja lenkus
dėl Vilniaus.

Nuteisė sušaudymui.

Lenkija grūmoja Rusijai

Užgyrė taikos sutartis
T

Sumušė Machno bandas.

Lietuvos kontr-pasiu
lymas.

.
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■
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išdėstė komitetui savo nusista
tymą. ' Esą tos siitartįs vėl
stengiasi įpinti Ameriką į Eu
ropos reikalus, lik kuomet Versaillcs sutartis tą siekėsi pada
ryti tiesiu kėliu ir atvirai,
šios sutartįs tą patį siekiasi
atsiekti užpakaliniais keliais.
Senatoriai Johnson, Brandegee
ir kiti jam pritaria.
Komitetas kiek pasvarstęs,
bet nieko nenutaręs, atidėjo vi
są dalyką iki pėtnyčios. Vieni
senatorių mano, kad komite
tas gal už savaitės ar 10 die
nų- išneš savo rekomendaciją
apie sutartis, bet kiti mano,
kad tani ims daug daugiau lai
ko ir kad dėlei kjlusios opozi
cijos, komitetais labai ilgai
svarstys tas sutartis. Niekas
nedrįsta pranašauti kada tos
sutartįs pasieks patį senatą.
BAVARIJOS KABINETAS
SUDARYTAS.
BERLINAS, rūgs. 23. — Ba
varijos naujasis kabinetas jau
tapo sudarytas. Preinieru vie
ton rezignavusio monarchisto
von Kahr bus grafas Hugo von
Lerchenfeld, kuris prižadėjo
ištikimybę respublikos konsti
tucijai. Tikimasi, kad jis bus
liberališkesnis ir kad prie to
išnyks kivirčiai tarp Berlino ir
Bavarijos ir kad monarchistai

Apkaltino W. Va. anglia
kasiu viršininkus.
Kaltina juos “bandyme papil
dyti užmušėjistes ir konspi
raciją“.
GHARLESTON, W.
Va.,
rūgs. 23. — Gubernatoriui Mor
gan pranešta, kad Fayette pa
vieto grand jury apkaltino pen
kis viršininkus angliakasių uni
jos distrikto 29 ir kitus 28 an
gliakasius, sąryšyj su apšaudyt
m u keletą mėnesių atgal Wih
lis Branch anglių kasyklų. Ap
kaltinimai tapo išnešti remian*
ties valstijos įstatymais ir 33
apkaltintus žmones kaltina
“bandyme papildyti užmušėjis
tes ir konspiraciją”.
Apkaltintais viršininkais yra
29 distrikto prezidentas John
Sprouse, buvęs prezidentas ir
tarybos narys James Gi 1 m ore
ir organizatoriai Frank \Vill-.
iams, George Barrett ir Tony
Stafford.
,1

Ulsteriečiai boikotuoja pie
tinės Airijos prekes.

Tuo atsimoka sinn feineriams
už boikotavimę LHsterio iš
Bavarijoje, iš kur jie visuomet
dirbinių.
gręse pavojum Vokietijos res
publikai.
BELFAST, rūgs. 23. — Ulnebegaus daugiau

prieglaudos

TURKAI PARDAVINfiję AR
MENUOS MERGAITES.
GENEVA, rūgs. 23. — P-l6
Ayąresco iš Rumunijos, šiandie
įteikė tautų sąjungai raportą,
kuriame tvirtinama, kad ma
žiausia l,0(M) Armėnijos mer
gaičių buvo ]>aimta į Turkijos
haremus, o iš ten paskui par
duota kaip baltąsias verges į
tvirkavimo namus įvairiose ša
lyse. P-lė Avaresco yra pirmi
ninkė komiteto, kuris tyrinėjo
turkų deportavimą moterų ir
vaikų Armėnijoj.
PARYŽIUS, rūgs. 23. — Jugo Slavijos naujasis karalius
Aleksandras, kuris yra privati
niame
ligonbutyje
Nleuilly,
šiandie vėl atkrito. Jo draugai
yra susirūpinę jo liga.
Prie
io nuolatos būna »trįs daktarai,
Kokia yra tikroji karaliaus Iiga yra nežinoma ar (slepiama,

sterio

sankrovininkai

pradėjo

boikotuoti prekes iš pietinės
Airijos, atsimokėjimui už sinn
fei nerių boikotą Ulsterio išdir
binių. Sąųkrovų languose iška
binta šitokie paskelbimai: “Ši
sankrova užlaiko tik prekes iš
dirbtas šiaurrytiniame Ulsteryje ir Anglijoje ir apsiima at
sisakyti pirkti prekes iš pieti
nės dalies Irlandijos, kol sinn
feineriai nepanaikins boikoto
prieš Ulsterį ir Belfastą“.

700 kronų už $1.

BUDAPEŠTAS, rūgs. 23. —
Vengrijos kronąi dar labiau
nupuolė ir dabai galima gau
ti už $1 apie 700 kronų. Valdžia buvo priversta išleisti nau
jų notų už 10,000,000,000, kad
padengus savo išlaidas. Finansų ministeris, iš kurio pirmiau
labai daug buvo tikėtųsi, rezignavo.

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.
i

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo jstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nots kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, m.

NAUJIENOS, Chicago, UL

Subata, Rugsėjo 24 d., 1921

...

Amerikos miestai, valstijos apskričiai
Athens, miestas ir Clarke’o
apskričio sostinė
Georgioj,
šiaurrytinėj valstijos dalyj, apie
73 am. nuo Atlantos į š-ryČ.
Gyv. 1920 m. 16,748. Athens
yra svarbus švietimo centras.
Jis buvo įkurtas 1801 m. kaipo
Georgioa universiteto
vieta.
Fanklino kolegija, akademinis
universiteto skyrius atidaryta
1801 m.; paskui Valstijos žem
dirbystės Mechaninių Dailių Ko
legija (1872), Valstijos Pedago
gijos Mokykla (1891), Farma
ceutų Mokykla (1903), Universi
teto Vasarinė Mokykla (1903),
Girininkystės Mokykla (1906),
ir Georgios Valstijos Žemdir
bystės Kolegija (1906 m.).
Kita įžymi vieta šituo vardu
vadinama yra kaimas pietinėj
Ohio dojyj ,ant Hockingo upės
kranto, Ohio Universiteto (inkurtas 1804) ir valstijos beprot
namio vieta. Gyv. 5,463.
Atlanta,
vadinama, Vartų
Miestų yrą Georgios sostinė, di
džiausias valstijos miestas ir
Fultono apskričio tiesos vieta;
turtingas miestas, stovįs aukšty
bėje j 100 pėdų viršum juros
pavirino ant iškilusios sketeros,
skiriančios Chatta hoochee upės
vandenis nuo upių tekančių Atlantikan, 294 am. nuo Savannaho į š-ve»k. Jo oras nepaprastai
sveikas ir vienodas, vid. metinė
temperatūra apie 600 F. Mies
tan sueina septyni gelžkeliai. At
lanta turi didelę ir sparčiai au
gančią vaizbą medvilne, mastinė
mis prekėmis ir arkhojs bei mu. lais; tabaku Atlanta verčiasi
daugiau kaip kokia kita vieta
nuo Virginijos Richmondo į pie
tus. Atlantoje ym geležies lie
jyklos ir dideli malūnai, kočiojama, ūkio padargų, popieros,
trįs gerai intaisytos medvilnės
dirbtuvės ir kitos. Svarbiausiais
viešais triobėsiais yra muitinė,
valst. butas ir operanamis. Pui
ki viešoj pmkyklų tvarka sutaisy
ta 1872 m. apima pradinės,
vidurinės ir augštesnės mokyk
los baltiems ir juodveidžiams.
Iš kitų įstaigų yra Atlantos Uni
versitetas juodveidžioans vyrams
ir moterims, Clarko Teologijos
mokykla (metodistams juodvei-|
džiams) ir dvi medicinos kolegi
jos. Miesto rubežiai padaro tik
rą skritinį su Zam. diametru ir
jo viduriu ties Suvienyta pasažierine stotim. Atlanta inkor
poruota kaipo Marshasvillės I
kaimas 1842 m., kaipo Atlanta!
1847 m. Gyv. 1920 m. 200,616.
Atlantic City. Atkyntiko ap
skričio miestas, New Jersey, prie]
Atlantiko vandenyno, 58 am. Į
nuo Philadclplūos į p-ryč. iri
137 am. nuo New Yorko į p-vak. Į
Gyv. 1920 m. 50,682. Atlantic
City yra didžiausia ir populeriš-|
kiausia per apskritus metus sma I
gurno vieta Suv. Valstijose iri
turi daugybę gražių viešbučių.!
Miestas driekiasi per tris ang. I
m. žema smiltine sa'la (Abseco-|
no pakraščiu), 10 am. ilgio ir % Į
am. pločio, atidalinta nuo sau-1
sumos siaura suraus vandens!
jousta ir 4 ar 5 am. jaurinių pel-|
kių, vietomis užliejamų vande-Į
niu, priepludžiui iškilus. Gerai
vieta maudytis, irstytis, laivui
važinėtis, žuvauti ir paukščius |
šaudyti.

gražioj vietoj tarp žemų kalne
lių, ežeringos vakarinio Nevy
Yorko šalies viduryj; gatvės pla
čios ir tankiai apsodintos me
džiais. Svarbiausia miesto iš
dirbiniai yra: šniūrai, ūkio pa
dargai, gatvekariai, planai, batai
ir kurpės, marškonės ir vilnonės prekės, patiesėjai ir kilimai,
timpinės prekfis, ir mašinos.

sveikatos likusiems kareiviams
su vieta 1850 žmonių.
Aurora, Kane apskričio mies
tas, I'llinoise, š-rytinėj valstijos
dalyj tmt Foxo upės kranto, apie
37 am. nuo Chicagos į v. Gyv.
1920 m. 36,397. Aurora yra
svarbus išdirbystės centras, čaa
yra Chicagos, Burlingtono ir
Quincy gelžkelio dirbtuvės va
gonams dirbti, malūnai ir med
vilnės dirbtuvės; be to dirbama
karietos .geležiniai niekniekiai,
gorsetai, petnešos ir kakaliai.

Paul Pučkorius,
1435 So. 49th Court,
Telephone: Cicero 8027.

Kennebeco upės kranto, 44 am.
nuo jos uosto, 62 am. gelžkeliu
Telephone Boulevard 6052
nuo Portlando j š-ryč. ir 24 am.
nuo Bangoro j p-vak. Gyv. 1920
DENTI8TA8
m. 14,114. Yra kelios medvilnės
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
ir kitokios dirtuvės. Be valsti-1 re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
6—9. Nedfil. pagal sutarimo.
jos namo ir kitų vaidybinių tro karais
1161 80. Halsted sL Chfeaao, iii
besių yra Suv. Valstijų arsena
las, o Toguse, 4 am. už miesto SKAITYKIT IR PLATINKIT
••AT A TT T T U XT n Q»>
yra viena tautinių įstaigų be-

Cicero, III.

_

Pirmas Rudeninis

(Bus daugiau)

Penikfli nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 8813 So. Halsted 84.
tfr-ral lietuvlanM žinomas p«r 88 l
aootu kaipo patyrus gydytojas. oMrurgae ir akuierts.
Gydo aitrias ir chronilkaa ligas,
vyri, moterų Ir valkų, parai nau
jausias metodas X-Hay ir kitokio
elektras prietaisus.
Ofisas ir I Jib ar a to rijai 1026 W.
18th St., netoli Fisk St.
VAIANDOSi Nue 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis! Canal
TalephonaiJ
8110 *rb*?57
) Naktimis: Dragai
’ 958 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAJLi 6—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Dr. A. Juozaitis

Valdyba ir Direktoriai

T. Pullman 543r

A.SHUSHO
AKUGERKA

Parengtas
LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBO
Atsibus
Subatoj, Rugsėjo-September 24 d., 1921 m.
Pradžia 7:30 vai.
M. MELDAžIO SVETAINĖJ,
2242-44, W. 23 Place,
Chicago, III.
Muzika F. Jereck Jazz Band.
Kaina tikietų 50c.
eitkAno* r

Universal State Banko

NAUDOKITE
Ar Jums Galvos

.NAUDOKITE

Vuffles

X •&.»«?'

Vuffles

9

NAUDOKITE JįuffleS
.
.Ar Jų» Norite Apaau^mr Juos??,/
NAUDOKITE Į^UfflCS r /
Išlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiai* '
NAUDOKITE įįuffles
Užlaikymai galvos odos sveikai tr tvariai'
NAUDOKITE įĮgff^,
i

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

F. AD. RICHTER & CO.
3 rd Avė. & 38th St.

Swedish
American
Line

Brooklyn. N. Y.

LIETUVON
P. CONRAD

Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių
tiesiai į Liepojų.
LAIVAS STOCKHOLM,
OCTOBER 1
LAIVAS DROTINGHOM, OCTOBER 15
Numažintos trečios klesos kainos:
iki Hamburgo..................................................
$100.00
iki Piliau, Koeningsberg ir Danzing ............ $110.00
iki Liepojaus .......................................................... $120.00

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, sulyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi j manę. Gaus gerą patarnavi...m U AK»bi darbą.

Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas,
švedų vizos nereikia.
Kreipkitės | vietinius agentus.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369,

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York,

Susivesk elektros dratus j savo namą dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

DR. G. M. GLASER
Praktikaoja 80 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 81.
i
Chicago, Blinoia.
SPECIALISTASi
Moteriška ir Vyrilkų
Taipgi Chroniški Ugi,
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po plati, 8—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telepbove Yards 6R7

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

A f ICrpAC
EiVlALllOl AD

Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
N o vak o Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—10 P. M.
Ned.: 2:30-^1;30 P. M.
Telephone: Canal 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

» ■■■ .. ..............

Naujas
Automobilių Ligonbutis
.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Taisome visokių sistemų automobilius ir trekus. Darbą
atliekame greitai, gerai ir pigiai.
Taipgi, senus padarome naujais. Mes turime ilgų metų
patyrimą tame darbe, todėl savo darbą gvarantuojame.
Pėrkame ir parduodame senus automobilius. Užlaikome
visas dalis visokių mašinų. Visais reikalais kreipkitės

12th STREET

M. LUNGEVIČIA ir V. G. MILAV1ČIA,
2929-31-33 Wentworth Avė.,
Chicago, III.
•
arti 31-inos gatves.

Tel. Kedzie 8902

Tel.: Boulevard 5013

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.,

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

CHICAGO, ILL.

muzikališkų instrumentų naujausios 1Šdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordu visokioms

Chicagos Lietuviai

KATRIE KITIEM RENDAS MOKATE
PASINAUDOKITE ŠITA PROGA
Keli pamislinote, kad jau baigiate už tą namą mokė
ti, arba pabaigėte, bet jis nestojo kas mėnesyj pradžioj ar
ba pabaigoje j duris baldyti rendos dienai, jis arba ji ne
žiūri, ar tu dirbi ar sveikas, jisai rasytę išrašytą atsine
ša ir tavo bėdų klausyti laiko neturi. Neužmiršk, kad ga
li pradėti savo rendas mokėti. Ant rasyčių pinigas pasiskolyti negali, o ant namo visada. Gulima įgyti namą su
$200.00 mokant $10.00 ar $15.00 J menes j, gražiausiose
vietose Chicagoj. Ateidami arba rašydami pas mus, atsi
neškite šitą kuponą, tada visas informacijas ir patari
mus gausite veltui.

DR. A. MONTVID

H. W. Elmore & Co.,

Lieta vis Gydytojas ir Chirurgas
25 East W8shington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Centrai 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

WM. H. NOVEK
Room 348 — 29 So. La Šalie Street
Vardas
Adresas

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

Tel. Haymarket 3669

Specialistas džiovoe
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai
valandos ryto iki 1 vai. po pisv.
Telefonas Dreael 2880

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
įmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavėja,
FREDERICK BROS,

3700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Lietuvis Advokatas
Kambarį s 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

Phone Boulevard 6801
Genaralis

Kontraktorius ir
budavotojas.

Tai. Austin 787

Budavojame ir taisoma.

1401 W. 47th St,

Valandos i 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildieniu*.
—........................................

S

>ii

Chicago.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

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

Suvedame dratus
ir sudedame fixtu
res į 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
p»s
mus arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.

DR. P. Z. ZALATORIS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakarą.
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryto, (j
1821 S. Halsted St.
Kampan 18 ir Halsted SL
f"1"1

>'■

i

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
' Gydytojau ir Chirurgas
VAIANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, UI.

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

J. P. WAITCHES

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, IU.
kampas 18th St.
Valandos i 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Telefonas Pullnuan 860

DRABUŽIAI.

“MALT TONIC”

JOSEPH W. GRIGAL

ANTANAS GREDUftKA

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St,
Chicago, III.

South Sidc Bcveragc Co’s.

2291 W. 22nd StM kerti Leavitt SL
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylai, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumentus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant piimo morgaČiaus ant lengvų išlygų.

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

Lietuvy* Dentistaa
10801 So. Michigan Av„ Roaelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki*9 vakare.

Gerk

LIETUVIS ADVOKATAS

S. W. BANES

kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam j kitus miestus kam ko reik

Sveikatai ir Linksmumui

JOHN KUCHINSKAS

H So. U Šalie St. Room 884
Tel. Central 6390
▼ak.t 812 W. 88rd St., O^ags
Tel. Yards 4681.

Kątik sugrįžo iš Califomijoa ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison SL

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Turime puikiausi išvažiojimo patarnavimą —
turime pardavėjų ir jūsų apielinkėj.
Užsisakyk
Reikalaukite
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o
■■■■

NOTARIJUfAS
Real Estate, Paskolų*,
Insurinai k tt.
8U9 W. 85th
Kamp. Halsted 9L
Tel. t Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Nad.i iki 8 po plotų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.

Kepėjai

iaiva*
kortės, pasportai ir tt

Siuntimai

ADVOKATAS
Ofisas vidurmteetyji
A8SOCIATION BLDM.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po platų
Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Perk 8395

Chicago Hl

70 E. Jackson SL, Chicago.

STREIKAS UŽBAIGTAS

vedėjai
Būvą A. Petrelis ir S. L Fahbna*

........................................
Turiu patyrimi
moterų ligose; ru Z
Tel. Randolph 2898
poetingai
prižiu
ris ligone ir kudl

Kufilos galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
iŠ išdirbęJu. per paftt^ už 75o. bonkp.

!

Auburn, miestas ir Andros-I
coggino apskričio sostinė, Maine, Į
ant Androscoggino upės kranto!
priešais Lewistoną (su kuriuo!
jis susilieja pramonystės vienu-1
mon) pietvakarinėj valstijos da-|
lyj- Gyv. 1915 m. 16,179; svar-l
biausi išdirbiniai yra batai.
Auburn, miestas ir Cayugosl
apskričio sostinė, New Yorke, 25 Į
am. nuo Syracuse’ų į p-vak. prie!
Owascos ežero prasikišimo. Gyv
1920 m. 36,192. Miestas stovi

Jei ne, tai kreipkis prie mane. Nufotografuoju
ir malevoju visokiose spalvose paveikslus. Senus
atnaujinu. Lietuviškus sudedu su Amerikoniškais.
Jei turi 'paveikslą iš IJetuvos, tai neatidėliodamaa
atnešk, o mes padarysime daugiau. Vestuvėms duo
damo didelį paveikslą veltui. Darbą atliekame ge
rai ir pigiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

•

Augusta, Maine’o sostine ant

M^DR.HERZMAN'-M' Europini American Bumu
ų» RUSUOS | Fabiojnas ir Mickievvica

Ar esi užganėdintas kitų
fotografų darbu?

DR. P. P. ZALLYS

1

Išdirbame pui
kiausius ir len
gviausius Accordian (armonikus)
piano
arba cromatiš-

kus.
Speciali
atida taisyme,
Musų Accordians
~ ____ _____
gvarantuoti.

North American Accordian Mfg C
NORTH AMERICA
ACCORDION MFG., CO.,

772 Dc Koven St., Arti Halsted St.
Tel.: Haymarket 8777.

£■ ES ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ K n M ■ ■■■ I

■ PRANEŠIMAS

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus 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, trankai ir vadyžos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
1 ’
Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

iki 9

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947

vai.,

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.,
Yards 2790

NAUJIENOS, Chicago, ŪI

Subata, Rugsėju 24 d.,1921
(Apgarsinimas)

3

26 — Jonas Tuzinas su Šeimyna, išvažiavo tėvynėn linksmi ir
j 37 — Uršulė Kuzevičienė su pilni vilties greitai ir laimingai
šeimyna, 38 — Martynas • Liut- pasiekti savo gimtiną šalį. DėI
kus su šeimyna, 39 — Antanas kuodami Bankui už patarnavi
SO. OMAHA, NEBR.
Baltic States Banko (294 Marcinkevičius, 40 — Aleksan mą, jie ištarė atsisveikinimo žo
Ęighth Avė., New York) patar dras Žilinskas, 41 — Jurgis dį ir visiems savo draugams,
Sutrukdytas progresyviųjų šų- navimai keliaujantiems Lietu- Driža, 42 — Stasys Grigas, 43 pažįstamiems ir abelnai visiems
si rinkimas.—Spektaklis.
I von užsipelnė tokios užuojautos — Jonas Gavėnas su šeimyna, Amerikos lietuviams, o ypač
ir
užsitikėjimo
visuomenėje, 44 — Vladislovas SledŽius, 45 — tiems, kurie ketina gryžti Lie
Rytų lietuvių kolonijos ren kad kaskart vis daugiau keleivių Petras čapskis, 46 — Prancišką tuvon, kad žinotų, joję Baltic
giasi šaukti progresyviosios perka tame Banke laivakortes, Moircinauskienė ,47 — Motiejus Staites Bankas yra geriausia,
Mikalonis su žmona, 48 — Juo tikrai lietuvišką įstaiga, kuri ži
Amerikos lietuvių visuomenės Ir kiekvienu Banko rekomenduoI
suvažiavimą; visur bruzda jau, jamu laivu išplaukia dideli bu zas Valavičius, 49 — Boleslovas no ir moka patarnauti broliams,
tik musų South Omahos lietuviai liai lietuvių. Mat tie, kurie ga- Petravičius su žmona Agnieška, lietuviams.
neįsijudina. O juk čia yra nema-vo progos naudotis Banko patar- 50 — Vladislovas Lukoševičius,
PASARGA: — Baltic States
51
—
M.
G.
Kreich,
52
—
K.
žas būrelis progresingų žmonių, ravimais, nuoširdžiai tą Banką
Bankas yra tiktai vienas, todėl
Staponaitis, 53 — Vytautas J.
Tiesa, judintis temdoma. Jau i-ekomenduoja visiems savo pakeleiviui privalo apsižiūrėti kad
Šauklis,
54
—
Stanley
ir
Jessie
rugsėjo 11 dieną buvo šaukia žįstamiems, ir tokiu budu šie
nesumaišyti jo su kitomis įstai
Mistos,
55
—
Stcsys
Bartkus.
mas tuo reikalu susirinkimas,— jau tikrai žino, kad kreipdamie
gomis ką nors panašaus užsiva56
—
Povilas
Dutkus
su
šeimy

salė buvo paimta, plakatai at si į Baltic States Banką gaus ge
dinime turinčiomis, šio Banko
na,
57
—
Feliksas
Rutavičius,
spausdinti ir-žmonėms dalinami. rinusį patarnavimą ir piginusį
adresas toks.
58
—
Juozas
ženaitis,
59
—
Jo

Bet kiek kuko prieš susirinkimą aprūpinimą kelionėje Lietuvon,
nas Časas, 60 — Adomas Jankū ‘ BALTIC STATES BANK,
atsižinota, kad tą pačią salę tai ar kituose reikaluose,
294 Eighth Avė., and 25th Str.,
pačiai dienai nusisamdžius šv. • Pastaromis dienomis išvažia- nas su šeimyna, 61 — Petras
Nevv York, N.
Sirvydas, 62 — Vincentas Rai
Antano draugija savo vakarui. Vo per Baltic States Banką šie nis, 63 — Petras Varnelis, 63 —
Susirinkimo rengimo komiteto lietuviai: 1 — L. Berman, 2 — Stanislovas Grigas, 65 — Pra
narys A. žalpys tuojau nuėjo Xarė Šulskienė, 3 — Jonas SonJonas
nas Pravilonis, 6G
CANADIAN JU, PACIFIC
pas salės savininką p. Armošką g..,Ra, 4 — Vincas Laudanskis su
Dirda
su
šeimyna,
67
—
Petras
STEAM5HIPS
LIMITED
tikrai atsižinoti, kame dalykas. šeimyna, 5 — Jonas Pakalniš
Jaroševičius, 68 — Jonas Sima
Tasai ėmė teisintis, kad buvęs kis jsn šeimyna, 6 — Veronika
pamiršęs, jog jau salė buvus iš Juciutė, 7 — Marė Montvidai- navičius su šeimyna, 69 — An
NAUJA
tanas Juškevičius, 70 — Tedas TIESI KELIONĖ
Iš MONTREAL
duota ir todėl taip atsitikę. Jis tė, 8 — Juozas Surplis su šei
IKI DANZIGO.
Skomantas su šeimyna, 71 —
prašė atleisti jam tą klaidą, ža myna, 9 — Kastantas ŽardecPagabiausis susinešimas su Pilava,
dėdamas atlyginti visus rengia kis, 10 — Juozas Pilibaitis, 11 — Kazimieras Veliška, 72 — Malc- Kaunu ir Karaliaučium.
ušas Dovydaitis, 73 — Juozas
VISA VANDENIU KELIONĖ
mojo susirinkimo padarytus nuo Tumes šmulskis, 12 — Stasys
BE PASIVĖLAVIMO,
Murauskas, 74 — Jonas Raizis,
BE PERSĖDIMO.
stolius ,o salę užleisti Šv. Auta- Našlėnas su šeimyna, 13
Ka- 75 — Bronislova Bccevičienė,
Dideliais,
smarkiais ir populiariais
no draugijai, Taip ir teko pa- zys Juška, 14 — Aleksandras
laivais
“
Scandinavian
”, 12,100 tonų ir
76 — Liudas Bacevičius, 77 —
daryt, ir !susirinkimas prisiėjo Navickas, 15 — Jurgis Klimas
“Corsican” 11,500 tonų.
Jonas Čičinskas, 78 — Stasys Šie garlaiviai sustos prie HARVE
atidėti tolesniam neapribotam 8U šeimyna, 16 — Petras JureSharko, 79 — Gotlibas Bočku- ir SOUTHAMPTON.
laikui.
Įvičius, 17 — Adomas Vainila- nas, 80 — Franas Stankevičius, KAINOS IKI DANZIGUI pigiausios kabinete ........................ .. $200.00
— Tą vakarą (rūgs. 11) Šv. vičius su šeimyna, 18 — Arnolsu duktere, 81 — Ona Ke<plitz, Trečios klesos ......................... $135.00
Antano draugija statė scenoj du
Klivis su šeimyna, 19 — 82 — Vincas Navikas su šeiKaina iki Pilavos.
Trečia klesa............................. $135.00
greitom sumokintu veikalu, Pr. Petras Zvinis,
nis, 20 — Kazys ni
Bi
•
Kastantas
KaziuAtsišaukite prie artimiausio laiva
.
D
oo | myna, 83 —
Vargšo “Pirmus žingsnius” ir čiusas, 21 ’— ’ Petras
Rupsis, 22 'nas su šeimyna,
.
korčių
agento, arba
84 — Antanas
THE
CANADIAN PACIFIC
nežinia kieno “Divorsą”. Su — Kazys Muraška, 23 — Juo
Rozickis
ir
dar
daug
kitų,
kurie
Raihvay
Trafiko agentas
vaidinta vidutiniškai, tik tiek zas Latoza, 24 — Bernardas
Chicago, III.
40
N.
Dcarborn
S't.,
prašė negeirsinti jų pavardžių
reikia pasakyt, kad ypač “Pir Roth, 25 — Juozas Kolek su šei
muos žigsniuos” vaidintojam myna, 26 — Stasys Mozūras, laikraščiuose.
Nekurie keleiviai atvažiavo
truko tinkamų kostiumų,
jie 27 — Stasys Čuponaitis, 28 —
visai netaip buvo pasirėdę kaip Juozas Rainis, 29 — Juozas Že New Yorkan susirūpinę kelio
turėjo būt. Publikos buvo su konis, 30 — Antanas Mockevi nės nepatogumais, bet kuomet
BAŽNYČIA
Vardu M. D. šidlavos
sirinkę nemaža.
čius su šeimyna, 31 — J. Jakš- pamatė kaip BALTIC STATES
Bažnytinių apeigų patar
—Lietuvos Atžala. 1 tys su šeimyna, 32 — Vaclovas BANK sugabiai ir sąžiningai kenavimas pagal žmonių iš
galę. Klebonas.
aliukas su šeimyna ,33 — Liud- elivius eiprupina, kaip parankiai |
3509 So. Union A ve.
,'vika Kazakauskienė, 34 — Jievcjir patogiai yra kelionę sutvarWAUKEGAN, ILL.
6576
Phone Bouleva
• Strikolienė. 35 — Petras Šatas, kęs. tai visų veidai nušvito ir jie

į KORESPONDENCIJOS ! Jie žino, kur kreiptis

Lietuviu Taut. Katalikę

1)1 DŽIAUSIS TURTAS KIEKVIENOS MOTERS
TAI GRAŽUMAS VEIDO
Jei norite tu
rėt gražių ir
skaisčių išvaizdą
nepulsiant
ant amžiaus, tu
rėt jaunystės pa
sigėrėjimų ir pa
traukiantį v yrus, jukų oda
švelni kai p ak
somas,
aiški
kaip murmuras
ir jei nori, kad
tavo išvaizda atro
(lytų gerus sveika
tos ir jaunumo žen
klus, jei rūpiniesi
urnai nuimti šla
kus, spuogus, sau
lės nudegimų, inkš
tirus, riaukšles ir
kitas odos ligas,
kurios taip kenkia,
' kad gadina išvaizdą,
naudok savo odai kas
dieną pirm gulsiant vie
nintelę
pasekmingiausių
gyduolę,
“VERVENA
JAUNIMO

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz
8101 S. Halsted St., kampas 31os gatOfiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis; Yards 3654.
Baigusi

lerljos kolsgt
ją; ilgai prak
tikavusi Penu
Milvanijo« boapitaiiM.
sėkminga! patarnauja pri«
gimdymo. Duo
<i« rodą viso
kios*
ligos*
moterim* ir
merginom*.

DR. A, R. BLU MENTHAL
Akių Specialistas

BALSAMAS”

įžymus “Vervena Baisu
mas” yra prirengiamas įžymaus cnemisto, kuris
pašventė visų savo lai.
.. , , , .
,
.
kų mierui mėgindamas
prirengti ką tokio, kuris palaikytų jaunumų ir viliojimų moterų, šis balsam-as buvo vartojamas vien tik turtingų moterų, kuomet visoms nebuvo
prieinamu pagal savo brangumų, kad negalėjo kiekviena moteris nu
sipirkti.
Dabartiniu laiku, prirengėme daugelį šios stebėtinos gyduolės, todėl
galime pardavoti už prieinamų kainų, tuomi suteikiame kiekvienai mote
riai progų nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš šios priežasties mu
sų baisumas įsigijo populiariškumų ir pagarbų, nes tūkstančiai moterų
vartoja jį kas dienų ir priegtam, aplaikome po keliolikų padėkos laiškų
ir apvertinimų kas dienų, nuo vartotojų musų balsamo, kurios vadina
“stebėtinu“ kurių liudijimai jo palyginamos vertės ir jaunos moterys
mėgina musų jaunumo baisumų.

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6487

IR MES PATARIAME KIEKVIENAI MOTERIAI
pirmiaus nei kad pirksi kitokį, o persitikrinsi šias stebėtinas pasekmes
ir busi labai mums dėkinga. Jis nedalios plaukams augti ant odos. Kaina
didelio puodo yra $2.00. Klausk savo vaistininko šiųdien, arba agento,
bet jeigu negalės suteikti, išpildyk įdek su juo 25c, stampoms ir pasiusk
mums ant antrašo, arba jei gyveni Brighton Park arba jo apielinkėj
nueiti i

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietnvys Gydytojas ir Chirargas

BRIGHTON PARK PHARMACY,

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

4240 Archer Avė.
O gausi Vervena Jaunumo Balsamų, taipgi ir kitas įžymias gyduo- į
les musų išdirbtas.
VERVENA LABORATORIES, Ine.

1412 W. Division St.,

Dept. L. M.,

Chicago, III.

Domai North Sidiečių
švariausia
barzdaskutykla
North Sidėje. Specialė atyda atkreipiame ant plaukų
kirpimo ir mergaičių ir vaikų hair babbing.

JONO

PETRAVIČIAUS'

Dirba MERGINOS' ir vyrai, bazdaskučiai.

1557V4 Milwaukee Avė

Am-

Telephone Yards 5332 ■

: DR. M. STDPNICKI :
1107 So. Morgan StChicago, III.
y VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* ■
Ir nuo 5 iki 8 vakar*.

Chicago, III.
Telephone Van Buren 294
JOa. 1189 Tndeptndeace Blvd; Chicag* ‘

Margumynai.

DR. i. A. ROTH

Rugsėjo 16 buvęs čia toks
atsitikimas. Pas kleboną į miegamąjį kambarį įsitykojęs ka
žin koks nenaudėlis nukniaukė
klebono kelines, kurdų kešenėse buvę apie tris šimtus dole
rių pinigais ir auksinis laikro
dėlis. Kelinės, sako, turbūt bu
vo tam šelmiui perdaug dide
les. tai jis jas numetęs, ir kle
benąs radęs, bet jau pinigėlių
ir laikrodėlio tai nė dūko ne
liko.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyriiką.
Vaiką ir visą chronišką ligą
OfiM*: 3354 So. Helated St. Chicag*
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plet,
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną

•*asiiiuosu ok nuo to

Nesmagumo
Kojy kvapas yra priklos ir nesveikas

Viuiomeninis krutėjimas ap
miręs. Visi

tyli

bai po lietaus, ir gerai tarpsta.
Kad ’teitatornis S mitinis ir per
sekioja ant kiekvieno žingsnio,
baudžia pinigais ir belangėmis,
bet munšaino ir jo prietelių
suvaldyti negabi ir tiek. Žmonea geria, pasigėrę pakaušius
s-kaldosi ir vėl “ugadas” daro.
— Laisvės Aitvaras.

gi
N
g

B

g

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00

v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė.,

Išgydo kojas nuo šutimo
KOJOL — reikia vartoti sekančiu budu: įpilti 4 pilnus šaukštus
Kojolo Avienų kvortą šilto vandens, ir tame mirkyti kojas po 5

KOJOL yra vaistas gydyti kojų ligoms, kurios yra priežastim

kojų smirdėjimo (bromo idrosis) ir nesveiko perdidelio kojų pra iki 15 minučių.
kaitavimo (hyperidrosis).
**
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
išdirbamas tiktai Bingo! Chemical kompanijos.
Kojoto buteliuką.

Chicago.-

ĮTel.t Yards 6666
Boulevard 8448

| DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Atraitam
8208 So. Halsted St„ Chicago. 8
į Valandos: 10-12 v. r., 1-S, 6-8 jj
Į
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
■ maiaiiiiaainiii
Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z. VE2ELIS

v

Lietuvis Dentlotaa
4712 South Ashland Av*^
arti 47-to* gatvia

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

Namai

Naujienų Knygynas
1739 So. Haltscd St.
Chicago, III,

5

Gydau be vaistų, be operacijų

Užsisakyk sau KOJOLO buteliuką šiandien
Komedija
Parašė Harry Newton
Vertė Jonas Ilga ūdas.
Puslapių 23.
Kaina tik 10c.
Gera statymui scenoje,
Tik dvi ypatos reikalaujamos lošimui.
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.

:

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
Gydo visokias ligas moterų, vaiir vyrų. Specialiai gydo liną- g
pančias, senas ir paslaptingus vyrų ligas.
3259 So. Halsted S't., Chicago. ąr

Dabar jau galima, visiškai nuo to pasiliuosuoti, kada tapo išrastas pastebėtinas vaistas vardu

ir kenčia, lyg

ko Įnikdami. Dagi taip vadi
nami “komunistai” su taip va
dinamom “progresistėm” nu
rimo. Jie buvo pralieję renųti
šokiu ir raudono kazoko vnkarelius, bet vėl paliovė, kad
nieks nesilanko į i uos. Mat,
nebe tie 1 ai: Stasio nėra,
Agutės nėra
nei veikimo
nėra.

DR. J, KULIS

:

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

BINGOL CHEMICAL CO
2816 So. Michigan Avė

Adresas

XE

DR. TUSU
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 1G ryt* Iki
8 vakare.
Rezideacija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Proipect 8466
A

l

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

Chicago, III
4

—
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feubata, Rugsėjo 24 d., 1921'

NAtTJiEN<5S. CM<W0, flt

kaip tiktai kad valdžia nesi
NAUJIENOS
kištų į jį. Tai yra sena
The Lithuanian Daily News buržuazinio liberalizmo te
Publiahed Daily except Sunday by orija. Vienok pasirodo, kad
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
ji neišlaiko kritikos, nes pats
Editor P. Grigaitis,
prezidentas sako, kad val
1739 SO. HALSTED ST., džia privalo ką nors daryt,
CHICAGO, ILLINOIS.
kad biznio sustojimas ir ne
darbas butų prašalinti.
Telephone Roosevelt 8600
18.00
$7.00
$8.00
3c.

Subscription Rates:
per year in Canada.
per year outsido of Chicago.
per year in Chicago.
per copy.

Entered as Second Class Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
March 2nd, 1879.

Apioalga
GERIA Iš PRISPJAUDYTO
ŠULINIO.

Naujienos eina kasdien, išskiriant
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Lietuviškų bolševikų “komisa
ras” Jukelis, protestuodamas
prieš policijų, kuri nedavė jam
Užsimokėjimo Kaina:
Waterburyje užbaigt savo pra
Chicagoje — paštu:
Metams ...... ,........................... $8.00 kalbų, kreipėsi šitokiais žodžiais
Pusei metų ...........
4.50
Trims mėnesiams . ...... ............ 2.25 į publikų:
Dviem mėnesiams »................... 1.75
“Draugai ir draugės! Jus
Vienam mėnesiui
.......... 1.00
matote, kad mes čia nieko
Chicagoje — per nešiotojus:
bloga nekalbam, bet toliau
Viena kopija ........
08
Savaitei ........ ...............
18
kalbėti vistiek neduoda. Bet
Mėnesiui .................
,.......... 75
ateina rinkimai, — išluokite
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
juos visus iŠ valdymo vietų
paštu:
Metams ........ ........... ~.............. $7.00
lauk!”
Pusei metų ...............
4.00
Trims mėnesiams ........
2.00
Dviem mėnesiams ____ —........ 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
Metams ............
$8.00
Pusei metų ~.............................. 4.50
Trims mėnesiams .........
2.25
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Tai yra gana geras atsaky
mas į policijos savivaliavimų.
Bet jisai visai nesutinka su ko
munizmo evangelija. Dar visai
nesenai musų komunistai nieki
no balsavimus ir susiriesdami
keikė socialistus “niekšais”,
“judošiais”, “kapitalistų ber
nais”, “buržuazijos uodegomis”
ir t.t. — dėlto, kad socialistai
ragindavo darbininkus dalyvau
ti rinkimuose ir iššluoti iš val
džios vietų savo priešus.
šiandie komunistai geria iš to
Šulinio, į kurį jie spjaudė per
dvejetų suvirsum metų.

se buržuazinių informacijų” (ir
tai ne mėnesiais, o keletą dešini
čių metų!). Bet jisai galėjo pa
daryti iš tos medžiagos savo iš
vadas dėlto, kad jisai pats pa
tikrino tų šaltinių teisingumų,
sulyginus vienus šaltinius su ki
tais, surado jų prieštaravimus ir
vienpusiškumus.
O Leninas visai neketino ir
negalėjo tokio darbo atlikti,
ruošdamasis prie kongreso. Už
keleto1 savaičių prieš kongresų
jisai užsakė per Radeką kapita
listinio laikraščio redaktoriui pa
gaminti jam raportų apie pasau
lio ūkio padėtį ir iš to raporto
jisai norėjo sulipdyt savo referatą.
Ar Leninas galėjo patikrinti,
kas yra teisinga to redaktoriaus
raporte, o kas ne? žinoma, kad
ne — kadangi jisai juk dėlto ir
kreipėsi prie “Frankfurter Zeitung” redaktoriaus, kad pats ne
turėjo reikalingų žinių apie eko
nominę pasaulio padėtį.
Ar jisai galėjo atitaisyti tb ra
porto vienpusiškumų? Taipgi ne
—kadangi ,viena kaip minėjome,
jisai pats neturėjo faktų; antra,
jisai rengėsi paimti už pamatų
savo referatui tikbaj tų vienų
šaltinį.
Ir koks yra tas šaltinis? Su
rinktas vieno žmogaus, niekur
nebuvęs atspausdintas, neper
ėjęs per jokių kritikų!
Jeigu Leninas norėjo pagal
šitokį raportų pagaminti savo
referatų, tai aišku, kad jo re
feratas negalėjo būti niekas daugiaus, kaip to kapitalistinio re
daktoriaus minčių atspindys —
teisingas arba iškraipytas .
Bet jeigu * Leninas pajiegia
tiktai duoti “Frankfurter Zeitungo” redaktoriaus minčių at
spindį, tai kokiam gajui reikia
dar klausyti, kų Leninas pasako
ja. Geriaus* yra kreiptis prie
originalo ?
Idant p. Abėcėlė nesityčiotų
iš Markso, lygindamas su juo
Leniną, mes pastebėsime štai
ką: Marksui taip pat ne kartą

lėtų užsibaigti tarpe sąjungieČių, ir imkimės, draugai, dirbti
dėl musų organizacijos labo.
Komisija:
P. Miller
J. Yuknis
J. J. Čeponis.

Juodveidžiai Amerikoj.
Pirmieji juodveidžiai pasirodė
Amerikoj
pradžioj šešiolikto
šimtmečio . Išsyk jų čia siųsta
nedaug. Septynioliktame šimt
metyj prasidėjo “tikra” pirklyba
juodveidžiais vergais.
Pradžioj juodveidžiai buvo ga
benami, bet mažame skaitliuje, į
Ispanijos kolonijas. Į Anglijos
gi kolonijas juodveidžiai vergai
atgabenta pirmų sykį tik 1619
metuose -— į miestų Jamestovvn
—Ilollandijos laivu.
Pirmasis
Amerikos laivas pirklybai ver
gais pastatyta 1636 metais. Jo
vardas “Desire”. Laiku bėgant
pirklyba juodveidžiais augo ir
davė vis daugiau ir daugiau pel
nų.
Du Bois apskaitliuoja, kad
laikotarpyj nuo 1698 iki 1707 m.
Amerika pasilikdavo kas metai
po 25,000 juodveidžių. Prade
dant 1713 m. kas metai atga
benta po 30,000 juodveidžių. Lai
ke revoliucinės karės atgabena
mų Amerikon juodveidžių skait
lius pasiekė netoli 100,000 ypa
tų kas metai.
Kiek išviso vergų juodveidžių
atgabenta Amerikon — tikrai
nežinia. Pasak Dunbar’o: Še
šioliktame šimtmety — apie
900,000; septynioliktame — 2,750,000, aštuonioliktame šimt
mety] — 7,000,000,’ o devynio
liktame — daugiau ,kaip 4,000,000. Išviso, reiškia — apie 15,000,000.
Budai, kuriuos vergų kompa
nijos vartojo įgijimui vergų, bu
vo aršiausios rųšies.
Vergą
kompanijos supjūdydavo juodveidžius su juodveidžiais. Per
galėtojai juodveidžiai suimtuo

Pranešama, kad Vokieti
jos socialdemokratų (didžiumiečių) suvažiavimas nuta
ręs vėl dalyvauti valdžioje
ir eiti į koaliciją su vadina
mąja “liaudies partija” —
kuri yra niekas kita, kaip
stambiojo kapitalo partija. BURžUAžINfi EKONOMIJA IR
KOMUNISTAI.
Tokį socialdemokratų nuta
rimą reikia apgailėti, nes
Nesenai “Naujienos” per
jisai labiaus paaštrins santy spausdino ištraukų iš Radeko
kius tarp jų ir nepriklauso aiško, rašyto Vokietijos komu
mųjų šočiftldemokratų. Pas- nistams, kuriame jisai prašo UŽ- teko rengti referatus tarptau- sius ktiii’gj
kitus
juodveidžius
sojcyti
pas
“
Frankfurter
Zeikutiniu laiku tos dvi parti
tiniems kongresams; Įsivaizduo parduodavo vergijon. Apskaitjos jau buvo pradėjusios ;ung” redaktorių medžiagų Le kite tečiaus, kad jisai, turėda liuojama ,kad pagavimas vieno
kalbėti apie susivienijimą. nino referatui apie ekonominę mas prieš save tokį uždavinį, gyvo juodveidžio kainuodavo
pasaulio padėtį. Delei to laiš
ko mes pastebėjome, kad, jeigu
Beninas naudojasi kapitalistinių
redaktorių pagelbo, rengdamas
referatus komunistų internacio
nalui ,tai reiškia Jogei bolševi
kai jau pasidarė buržuazijos
uodegomis ekonomijos moksle.
Šita musų pastaba taip supy
kino “Laisves” Abėcėlę (Pruseikų), kad jisai iškoliojo “Nau. ienas” “šunlupiu”, o “Naujienų”
redaktorių — “žiopliu”, “idiotu”,
“vėpla” ir t.t.
“Laisvės”
piktžodžiavimai
yra perdaug priprastas dalykas,
kad į juos vertėtų kreipti domę. Bet negalima užtylėti, ka
da tas smarkus rašytojas mėgi
na apmulkinti publikų savo krei
vais išvadžiojimais. Jisai sako:

butų pasakę^ kuriam savo drau
gui : “Man trūksta žinių apie da
Tikroji priežastis, kad
bartinę ekonominę pasaulio pa
Vokietijos didžiumiečiai vėl
dėtį — todėl užsakykite man pas
tokį ir tokį kapitalistinio laik
pakrypo į dešinę, yra stip
raščio redaktorių platų praneši
rus Vokietijos žmonyse ju
mų tuo klausimu, kad aš jį gau
dėjimas prieš monarchistus,
čiau ne vėliaus kaip už dviejų
prasidėjusia po to, kai tapo
savaičių prieš kongresų ir galė
užmuštas Erzbergeris. Di
čiau parašyti pagal jį savo re
džiumiečiai socialdemokra
feratų.”
Kokia šiandie butų nuomonė
tai sako, kad šioje valando
apie Marksų, jeigu jisai būt pa
je esąs svarbiausia ’ dalykas
sirodęs šitoks “mokslinčius”.
ginti respubliką, ir todėl rei
Mes manome, kad butų šitokia
kią eiti išvien visiems ele
nuomonė: jeigu pats Marksas
mentams, kurie stoja už ją.
galėjo darbininkus mokint tiktai
Bet Scheidemann’o partija
pagal tų, kų jisai patirdavo iš
kapitalistinių laikraščių redak
klysta, manydama, kad ka
torių, tai jisai įurėjo Besidi
pitalistai esą tikri respubli
džiuoti, o patarti darbininkams
kos užtarėjai.
taip pat mokintis pas tuos redak
“Juk kiekvienas žmogus ži
torius !
Žinomasai demokratų va no, kad jeigu jus rašote vei
das, Bryna’as, sako, jogei kalų kuriuo bent svarbiu eko
“galingos jėgo darbuojasi, nominiu klausimu ir jums, sa
vo darbui atlikti, reikia fak
kad padarius nusiginklavi tinės medžiagos, statistikos
mo konferenciją nepasek- žinių ir taip toliau, tai pri Pareiškimas L. S. S.
minga kaip čionai, taip ir sieina, būtinai prisieina rausKuopoms.
ties
maišuose
buržuazinių
in

užsieniuose.” Tos jėgos, ži
noma, yra amunicijos inte formacijų. Kuomet Marksas L. S. S. Pildomasis Komitetas
resai ir kiti elementai, kurįe rašė savo ‘Kapitalų’, jam iš laikytame susirinkime rugsėjo
tisais mėnesiais prisiėjo ran
traukia naudą iš ginklavP kioti medžiagų oficialiniuose 13 dienoje apsvarstė klausimų,
kuris kilo Sąjungoje kas link
mosi ir karo. Ant nelaimės, buržuazinių valdžių leidiniuo drg. Strazdo.
tos jėgos iki šiol dažniausia se, cenzuose, šiaip jau infor Svarstant rezoliuciją 34 kp. ir
paimdavo viršų ant taikos macijų rinkiniuose ir taip to kitų kuopų Pildomasis Komitetas
judėjimo. Šiandie joms ypa liau. Išnašose prie ‘Kapitalo’ nutarė kuopoms pareikšti se
gojybės nurodymų, iš kur kantį pareiškimų kaslink drg.
tingai patogus laikas, ka yra
Marksui prisiėjo semti me Strazdo.
dangi darbininkų klesa yra džiagų.
Kadangi kai kurios kuopos
suskilus ir kovoja tarp sa
“Tų patį reikia pasakyti meta perdaug didelę dėmę į
apie Engelsą, Plechanovą, Le drg. Strazdą ,kaip tai esanti Ko
vęs.
ninų”.
munistą pasamdytu provokato
Prezidentas
Hardingas
Šita p. Abėcėlės pasaka ro rių ir panašiais kitais nepama
šaukia “nedarbo konferen do, kad jisai nepajiegia atsikirti tuotais dalykais.
Minėti užmetimai yra netei
ciją”. Kaip jisai mano pa papraščiausių dalykų.
dėti bedarbiams, nežinia; Viena, Leninas rengė “trečiojo singi ant drg. Strazdo, šiuomi
Pildomasis Komitetas pareiškia
bet pats faktas, kad jisai internacionalo’ kongresui ne ko sųjungiečiam, kad drg. Strazdas
kį nors “svarbų veikalų”, o tik
pripažįsta, jogei valdžia tu referatų,
prakalbų. Taigi lygin būdamas sekretorium atliko sa
rinti rišti nedarbo klausimą, ti šitų jo darbą su “Kapitalu ’ vo darbų gerai ir be jokio atly
ginimo. Drg. Strazdui rezigna
yra labai įdomus. P-as Har yra nesąmonė.
dingas kartą pareiškė, kad Rašydamas savo “Kapitalų”, vus iš savo vietos šiuomi tas
bizniui nereikia nieko kita, Marksas, tiesa, rausėsi “niaišuo- visas iškilęs nesusipratimas tu-

L. S. Sąjungoje

penkius layonus. Tokiu budu
atgabenimas į Ameriką 10,000,000—15,000,000 vergų juodvei
džių reiškė nužudymų Afrikoj
60,000,000 žmonių-vyrų, moterų
ir kūdikių.
Bet tai dar ne visai. Ameri
kon atgabenta 10 milionų ver
gų. Vadinas, pasiekė jų 10,000,000 ypatų. O kiek nepasie
kė^ Kiek žuvo kelyj ? štai Anglijos-Afrikos kompanijos re
kordai rodo, kad laikotarpyj nuo
1680 iki 1688 šitoji kompanija
išgabeno iš Afrikos 60,783 ver
gus.
Ameriką pasiekė iš to
skaitliaus tik 46,396 asmenys.
Kiti išmirė pakelyj.
Taigi, jeigu Ameriką pasiekė
10,000,000 vergų, tai iš Afrikos
tapo išgabenta mažiausia 15,000,000 (penki milionai, reiškia
mirė kelyj) o penkiolika žmonių
gyvų vergų reiškė dar netoli
šimtą milionų išžudytų, išskers
tų žmonių karėse, idant pasoti
nus krikščionių baltveidžių troš
kimus sukrauti sau lobius, dau
giau lobių.
Dabar: jeigu į Ameriką tapo
atgabenta 10 milionų juodvei
džių vergų, tai spėjama, kad, ma
žiausia, penki milionai jų išmi
rė kely. Ar ne perdaug? Visai
ne. Vergų negabenta taip, kaip
kad šiandien laivų kompanijos
gabena keliauninkus. Juodvei
džiai gabenta surakinti vienas su
kitu geležiniais pančiais už ko
jos ir rankos. Juos vežta su
guldytus taip ankštai kitas prie
kito, kad vienam žmogui duota
vietos 16 colių pločio ir pusšeštos pėdos ilgio.

Be to, vei’gai

Savo laiku vergų žvejojimas
buvo pelningiausias amatas. Ver
gų laivo pastatymas kaštavo
apie 35,000 dolerių. Tokis lai
vas atgabendavo 300 arba 400
vergų. Vienas žygis, vienas su
važinėjimas duodavo nuo $30,000 iki $100,000 pelno. Gi ver
gų laivas galėdavo padaryti po
keturias ir penkias keliones. Po
to jis nebetikdavo. Taip pri
terštas, taip biaurus jis tapdavo,
kad jį prisieidavo pamesti. At
gabenti Amerikon vergai parda
vinėta lygiai taip, kaip ir gy
vuliai ir bile kokie kiti dalykai,
rinkoje, štai vienas paskelbimas
vergų pardavinėjimų, išspaus
dintos mieste Charlestone, S. C.,
1795 metuose:
“Auksinio Pakrančio Juodveidžiai. Ketverge, 17tą dieną
kovo, bus išstatyti viešam par
davimui netoli biržos. Tai yra
likučiai juodveidžių būrio, atga
bento laivu “Succes” (Kapito
nas John Conner), susidedan
tys didžiumoj iš jaunų vaikinų
ir merginų geros sveikatos, ir
išbuvusių čia per žiemą, taigi,
galima sakyti, jau apsipratusių
su čionykščiu klimatu”.
—V. P.
(Bus daugiau)

SVEIKATOS DALYKAI.
ULTRA-FIOLETIEJI
SPINDULIAI.
Apie tai, kas yra šviesa ir
kaip ji veikia, reikia studijuot
fizikoj, bet čia turiu užsimint,
kad ji neina tiesiai, o vingiuo
ja arba banguoja, todėl yra skir
tingumas jos vingių ilgume ir
greitume, kaip tie vingiai vienais
Po kito seka. Šitas skirtingu
mas pagimdo spalvas. Kada
akis yra paliečiama 450,000,000,000 kartų per sekundą tam tik
rais spinduliais, mes matome
raudono, 750,600,000,000 Įtartai
sekundoj padaro fioletąją spal

vą. Šviesa, daranti mažiau pa
lietimų arba judėjimų sekundoj,
negu raudonieji, ir daugiau, ne
gu fioletoji, nėra matomos akiai.
Skirtingi šviesos vingiai ir
skirtingas jos greitumas turi
svarbos sveikatos reikaluose.
Yra ištirta, kad saulės šviesa
sparčiai naikina mikroorganiz
mus (bakterijas) ore ir vande
nyj. Pilnas bakterijų vanduo
pastatomas prieš saulę ir grei
tai jis lieka sterelizuotas. Svar
bu buvo žinoti, kurie šviesos
spinduliai atlieka šitą svarbų
darbą. Kiek jau žinoma, visi ki
ti pereina per stiklą, vienok pa
tirta ,kad uždarytame stikle
vanduo nesisterelizuoja nuo švie
sos. Ji veikia tik į atvirą van
deni. Per stiklą nepereina tik
ultra-fioletieji spinduliai, t. y.
tokie, kurių tankumas yra jau
tokis didelis, jog musų akis ne
įstengia sutvarkyti. Manymas,
jog jie naikina bakterijas yra
gana pamatuotas.
Laukuose, kur dulkių, durnų
ir kitokių medžiagų ore nėra,
ultra-fioletieji spinduliai išžudo
bakterijas ore ir ant žemės paviršio. Jie tą patį padaro ir te
kančiose upėse laukuose ,nes jei
ne jie, tai upės knibždėtų nuo
bakterijų, vienok jų vanduo tan
kiausiai yra sveikas gerti.
Matant didelę reikšmę ultrafioletųjų spindulių, pradėta juos
vortot ir žmonių gydymui, vie
nok bent iki šiol daviniai dar ne
kokie.
Kada skirtingi spinduliai liko
ištirti, tūli lemi tojui nužiūrėjo,
jog ultra-fioletieji spinduliai
kenkia akims. Miestuose jie ne
pasiekia akių, nes sunyksta oro
dulkėse ir durnuose, vienok kai
muose ir miesteliuose žmonių
Cikįs neretai kenčia nuo ją. Vie
nok išvengimas lengvas: jie ne
pereina per stiklą ,todėl galima
dėvėt akinius Jei akįs pailsta
arba net užsidega iš nuovargio.
—Dr. A. Montvidas.

gabenta pririšti retežiais prie
grindžių. Kad daugiau sutalpi
nus žmonių viename laive, buvo
padarytos lentynos, galerijos,
viena ant kitos.
Kada užeidavo audra, tas ga
lerijas uždengdavo, uždarydavo.
Galima įsivaizdinti koks būdavo
oras. Sakoma, kad smarvę ver
gų galerų galima buvo uždusti SKAITYKIT IR PLAT1NK1T
“NAUJIENOS”
pavėjui penkių mylių atokume.

Varpos ir Dalgis.

,

Saulės klajokliai... Išgilintos varpos
Slenka pakalnėn...
Sapną palydi ir dalgis ir varpas
Bręstančion gelmėn...
Saulės klajokliai — ir dalgis ir tolis —
šešėlių juronė;
Laikas galingas, o skritulio polis —
Sapninga klajonė...
žvaigždės jau krinta ir blanksta tylyl>©j—
Ir dausos plesdena...
Galas alsavimui varpą būtybėj —
Mirtis gyvena!...
(“Karys”)
Juozas Tysliava.
Šliburis.

Pilietis
(Amerikos lietuvių gyve
nimo vaizdelis)
Vakar pas Kirvokšlį Į krau
tuvę atėjo Gvėras. Atleidęs pir
ma buvusius žmones, Kirvokštis tarė:
— O ką norėsi tamsta?
— Aš nieką — šis atsakė.
— O kad no — duok sagutę
Į apykaklę.
Taip tamsta, — tarė. O kas naujo?
Nieko, —< atsakė Gvėras.
Aš norėčiau prašyti vieno
dalyko...
O ko? —j susidomėjo. —
Sakyk, tamsta!
Gal galėtum man padėt
išsiimti pilietines popieras?
Vaizbininkas pažvelgė į Gvė
rą, kuris buvo gerokai apse
nęs, nes plaukai buvo taip ži
li, kaip žydinti obelis, ir tarė:
— Na, ir tamsta, atsiminei,
kai numiręs pypkę parūkyti!
— Reikia mat, — atsakė Gvė
ras. — Ug šiol aš nei kam ko,
o dabar būt gerai, kad turė
čiau.
' , >
— Moki anglų kalinis, —- at
sakė Kirvokšlis, — gali, man
rodosi, ir vienas.
— Reik liudytojo, — tarė.
Nueikime! Už sugaištą lai
ką aš užmokėsiu.
— Et, ką čia, — numojo. —
Tamsta

-vis

Aį

t«j

ateini

nusi

pirkti. Galėsimo nueit.
Jiedu išėjo. Žingsnis po žing
snio ir jiedu atsidūrė prie di
delio iš baltų akmenų statyto
namo, {ėjo į vidurį ir apreiš
kia valdininkui, kad nori gau
ti Amerikos pilietines popie
ras.
— Gerai, — šis atisakė. — O
ką tamsta žinai apie šią šalį?
Apie šią šalį? — atkarto
jo Gvėras. — Aš žinau, kad
čia yra laisvės šalis.
— Taip, — su pasigerėjimu
pridėjo valdininkas. — Ar šio
je šaly žmogus laisvai gali da
ryti, ką tik jis nori?
— Taip. — atsakė. — Čia
žmogus gali taip plačiai nau
dotis laisve, kol jis nekenkia
savo artimui ir neperžengia
įstatymų.
—•< Gerai, — tarė. — O kiek
metų, kaip tamsta gyveni šioj
šaly?
Apie •trišdešimt penki.
Ir iki šiol ‘nepilietis!
nusistebėjo. -— Reiškia, tamsta
esi žmogus be valstybės.
Pabaigęs klausinėti valdinin
kas liepė pakelt du įpirštus j
augsią. čiit Gvėras suprato, kad
jis Vra saikinamas.
— Ar atsižadi Lietuvos res
publikos? — paklausė.
Gvėras pabalo ir nuleido
pirštus žemyn.
Kirvokšlis griebė jį j glėbį
ir pasodino kėdėn. Prinešė van
dens ir žmogus pradėjo atsi
peikėti.
—- Kas pasidarė? — užklau
sė Kirvokšlis.
— Brolau! — šis atsakė: —
kaip tik man reikėjo pravert
lupas ir ištart, kad atsižadu
Lietuvos, pasidarė šilta ir aš...
Matai, kas atsitiko.
— Reiškia, nenori atsisakyt
Lietuvos!, — šnekėjo.
Bet
senas esi ir vargiai jau ten
grįši.
Taip,
- atsakė.
Bot
mano sąžinė niekuometneleis
atsižadėt Lietuvos. Geriau uian
numirt! Aš daug baisiau jaus
čiausi, kai žmogų nužudęs. Aš
jausčiausi išgama! Kaip baisu!
— Tai popierių negausi...

—— Mažniekis, —■• atsake.
Sčniau, kai tereikdavo atsiža
dėt Rusijos, tai buvo gerai, o
dabar... Dabar aš jokiu budil
negalėčiau nustdvėt ant kojų,
jei man reiktų išsižadėt Lie
tuvos.
— Tai kelkis ir eikime —•
kuždėjo. — Kad bent valdi
ninkas nesuprastų, kame čia
dalykas.
Per savo ilgą Amerikos gy
venimą jam teko aplankyt nd
vieną kartą ir ne vieną vald
žios įstaigą, bet jis niekuomet
taip blogai nesijautė, kai da
bar. Bet jis tvirtas ir atsar
gus. Ir dabar jis išėjo į gat
vę ir pasijuto, tarsi iš kokių
žabangų išsiliuosavęs.
Akys
nušvito ir ramus ėjo sau na
mo.
Feodor Sologtlb.

Linksmas

Numirėlis

Kaitą į kitą svietą atėjo ne
laiminga Vėlė ir iškarto atkrei
pė į save visų domę nepaprastai
džiaugsmingai išreišdama savo
vienos linksmumą. Kiti mirusie
ji jautėsi nesmagiai delei tokio
nederamo a'lgėsio ir skaitė visai
ne vietoj nuolatos besišypsantį
veidą. Jie paprašė linksmąjį
numirėlį paaiškinti priežastį to
kio keisto elgimos ir sakė:
“Ar tu nė kiek nesigėdi ro
dytis tokiu linksmiu, kada tu tu
vi

gulėti labai

rt’.rniai mąstyda

paskutinį
jį teismą savo nuodėmes?” Bet
jis atsakė: “Aš nė nemanau apie
darymą tokio dalyko. Ir ko gi
aš turiu bijotis?”.
Kiti mirusieji jom paaiškino:
“Ar tu nežinai, kad paskutinis
teismas iškels aikštėn visas tavo
žemiškas nuodėmes ir jos bus
labai atidžiai išnagrinėtos. Tada
jie pasiųs tavę į pačią peklos gi
lumą. Ten dega amžina ugnis.
Verdančio] dervoj ir liepsnojau,
čioj sieroj tu spirgėsi, kada vel
nias džiaugsis tavo kančiomis
ir kankinimais”.
Naujai atvykusioj! numirėlio
vėlė nusijuokė iš jų. “Ir tai
viskas? tokie dalykai visai ma
nęs nebaido. Aš atvykau iš Ru
sijos”.
—. Vertė K. B-as.
mas apie laukiančias

JUOKAI
Butų labai dėkingas.

Valdininkas (žiūrėdamas ke
leivių pasporlų): — Viskas bu
tų gerai, bet kuo tamsta gali
įrodyti, kad ši moteriškė yra
tikrai tamstos žmona?
Keleivis: — Tiesą pasakius, įrodyti aš negaliu. Bet jei svei,
kas galėtum įrodyti, kad ji nė
ra mano pati, aš tamstai gausiai
gausiai pamokėčiau!

Vedusiam juokų nėr.

Vyras (pačiai, įtūžęs): Po
plynių, jeigu aš dabar bučiau
nevedęs, aš juokčiaus sau iš vi
so pasaulio!
Pati:—Na, o dabar kas?
Vyras:—Dabar? Dabar visas
pasaulis iš manęs juokiasi.
Įkrito.

Ligonis: — Daktaras Spira,
išsikeldamas kitur, sakė, kad
mano liga labai pavojinga ir ręięalinga labai rūpestingo gydy
tojo priežiūros.
Naujasis gydytojas: — Ak,
tamsta neklausyk jo, ką jis sa
kė.
Ligonis:
Nejaugi? O jis
kaip tik tamstą man rekomen
davo.

NAUJIENOS,

Subata, Rugsėjo 24 d., 1921
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šia delei išdidaus Valdybos atsi- nės gerokai siurbia,
Nesenai čia 2 gerai įgėrę pi
nešimo prie tarnautojų.
Be to nutarta pavesti naujai liečiai susikivirčijo. Du buvę ten
prof. sųjungos valdybai pasirū milicininkai pradėjo mušti vie
pinti sušaukti visos Lietuvos ko nų piliečių kam jis kelia betvarprekybininkams jau gana dar peratyvų darbininkų suvažiavi
buotis iškrikus, metas būtų pa mą, kuris suvienytų pavienes jų
(Tąsa seka ant 6-to pufllp.)
Iš Vilniaus
galvoti apie sušaukimų pirmo- sąjungas.
Prisiminimas. “Vilnius” rugp. jo Lietuvos prekėjų suvažiavi- — Šių metų liepos 9 dienų į30 d. rašo: Vilniaus lenkų vy- mo,
vyko visuotinas Centralinių
-miynos Sveikata.
riausybei ir kariuomenei peniai' Nesenai per Ukmergę praėjo siaurųjų gelžkeliu dirbtuvių dar
metais pabėgus iš Vilniaus, įsi-(smarki vėtra; išrovė ir nulAužė bininkų susirinkimas. Vienbal
Nervoutos,
veržiu bolševikai ėmė spausti Ii- daug mędžių ir apdraskė stogus, siai buvo nutartai prašyti padi
Sunaikintos
kusius. Visi lietuviai, tiek Vil Miesto vidury tebestovi muro dinimo algos ant 50 nuoš., arba
Moterės
niaus, tiek iŠ Kauno atvykę, kaip namai su parašu rusų kalba: Araldiškomis kainomis duoti dar
vienas gynė lenkus, jų įstaigas, “Dvorionskoje sobranije”. Vėt bininkam mėsos ,lašiniųy bulvių,
kentančlos nuo tkautmo nugarol,
butus, turtų, gyvybę. Bolševi ra nuplėšė beveik visų tų namų miltų, rūbų ir avalainės. Taip
strėnos*, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
kams baigiantis ir lietuviams skardinį stogų! J. Merkuraitis.
pojt nutarta prašyti neapmoka
netvarką gamtiškos priedermę®,
imant valdžių į savo rankas, tū
mos medicinos pagalbos, nes iki
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo
las Lietuvos valdininkas buvo
šiolei jie naudojosi neapmoka
mai tiktai gydytojaus apžiūrėji
sumanęs užimti vyriausybės įKaunas.
staigai dalį rūmų, kuriuose buvo
mu ir tai tik tuomet ,kai pas jį
ir tebėra Zigmanto Augusto at — š. m. rugpiučio 14 d. įvyko nueina.
minties lenkų gimnazija (buv. Lietuvos koperacijos Bendrovių Į Be to nutarta kreiptis į socialrealinė rusų gimnazija). Lenkų Sąjungos ir jos Centro (Sandėlio demokratų frakcijų, kad padėtų
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
mokyklos vedėjai ir mokytojai Kaune tarnautojų visuotinas su-. išreikalauti viršnurodytų darbirekomenduotas dil gydymo tu ypa
tingu nusilpnijimu, netvarkų ir nepuolė prie Vilniaus lietuvių gini sirinkimas savo profesiniam rei-j ninku gyveninio sąlygų pageriregulariškumu, kuremis moterys
nazijų vedėjų Myk. Biržiškos ir kalom aptarti.
kenčia. Gaukite pas sava Aptie[nimus. (S-d.)
korlaus šiandan.
Ig. Jonyno užtarti. Tuodu lie
Susirinkime dalyvavo beveik
Prekfi $1.26.
KUPIŠKIS.
tuvių mokytoju nei valandėlės visi tarnautojai. Tai rodo jų
neabejodami, apgynė lenkų mo solidarumų ir gyvų susidomėji
f ,
W. r. SLVERA CO
Kupišky yra iki 9 traktierių
kykla ir išsirūpino bendrą lietu mą savo reikalais. Išrinko nau
RAPIDS, IOWA
su svaiginančiais gėrimais, žmovių komendantūros įsakymą, kad jų profesinės sųjungos valdybą,
iš jokios esamosios mokyklos ne susidedančių iš 3 narių ir 2 jiem
būtų atimta jos užimamieji rū kandidatų.
mai nei į tuos nebūtų kaskita
įdėta.
Svarstomų klausimų tarpe,
Įdomu, kaip žiuri dabar ir kaip svarbiausių vietų užėmė norma
pasielgs Vilniaus lenkų mokyto vimas tarnautojų santykiu su
jai, Laikinaijai Vilniaus Valdo- sųjungos valdyba. Iki šiam lai
kui tie santykiai buvo taip ne
ryti lietuvių mokyklas iš jųjų tikę kad dėl tos priežasties ir
užimamųjų rūmų, atiminėti iš jų koperatyvų sųjunga negalėjo
baldus ir mokymo priemones, gerai veikti. Susirinkimas nu
AR NORIT GAUTI PASPORTĄ
suėminėti mokinius ir mokines, tarė pavesti profesinei sąjungai
KAIP GALIMA GREIČIAUSIAI?
statyti jiems visokių kliūčių va normuoti tarnautojų santykius
žiuojant mokyklon ir t.t. ? Ko su K. S. Valdyba. Tokiu budu
kios nuomonės dėl visa- to bus ateityj manoma išvengti daug
pavyz. pil. Stan. Koscialkovskis, nesusipratimų, kylančių dažniaupil. Poplavskis, pil. RachalskieVISIEMS LIETUVIAMS PAS ’
nė, pil. Paškovskaitė ir kiti?
THE PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
Nauji suėmimai lietuvių vai
kų. Vėl visų eilę grįžtančių Vil
Pasimatykit su p. Rapolu Gėčių prie langelio No. 4
niun mokinių suimta: Umbras,
Umbrasaite, Aleksioj tinas, Guobys, 2 Moigiu, Keros, Va’tėnas,'
2 Kocėnu, Kemauskaitė ir KaDabar per šitų bankų
ralicvičaitė. Vis tai malėtiškiai,
Yra Dastatomi Ten | Tttimpą Laiką
daugiausiai II—III kl. mokiniai. |
Kurį laikų palaikę išleido. Vii-«
niečiai neabejojau jog nežiūrint
suėmimų ir persekiojimų visi
Vilniaus lietuvių mokyklų moki
niai ir mokytojai grįš Vilniun
kartu vargti ir mokytis.
“Vilnius”.

Severa’s
Regulaitor

——............ ..... —..................
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Ar skubat važiuot

Į ietuvon?
Informacijos Dykai

Lietuviai Amerika
Jei norite SIŲSTI PINIGUS Į LIETUVĄ,
Jei norite GIMINES PARSITRAUKT iš LIETUVOS
Jei norite PĄTIS VAŽIUOTI LIETUVON
STYTI PINIGUS KAD JIE
Jei norite I
UŽDIRBTŲ DIDESNI NUOŠIMTĮ,
Jei norite RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI
UŽDIRBTIEMS DOLERIAMS.
Saugumą ir užtikrinimą rasite šiame Banke
Turtas

Apie $3,000,000.00 Dol

Atsidūriau Ukmergėje. Mies
tas guli smagioje vietoje ant
šventosios krantų, ir gana pa
togioje prie plento Kaunas —
Dineburkas. Su Jonava yra su
jungtas siauruoju gelžkeliu (35
kilom.). Per parų iš Ukmergės
išeina ir ateina po 2 traukinėliu,
per 7—6 valandas gali pasiekti
Kaunu.
Ukmergės apielinkė
daro įspūdį atsilikusio krašto
ūkio kultūra. Visur, matyt, te
begyvena sodžiais, žemė tebedir
bama rėžiais, ir gyvulėliai ne
kokį.

Chicago.

KELIONE I LIETUVA

ATPIGO

Žemė tačirv neb'. ga, šių

natų derlius vidutinis. Jokių
gilesnių ūkio įfA'kių bei maši
nų čia nematyti, n? t pjautuvai
tebevartojami. Lnk^i dvarinh kai čia žinoma, negalėjo būti
g tu pavyzdžiu, kaip kad buvo
vokiečiai latviams.
1 atsai Ukmergės miestas yra
g-.iokai tplenkėję* (be lietuvių
gimnazijos yra • hnkų); pre
kyba — svetimtaučių rankose.
Pabar Ukmergėj.* gyvena ne
mažai lietuvių inteligentų, kurie
ners ne drąsiai, /isgi pradeda
rodyti gyvumo Taip, be buvu
sių čia teatro ir muzikos d-jos
“A'dois”, rugpiuč?) 15 d. prie
Kęstučio g- Nr. 1 pačiame mies
te centre) naujau.e “Birutės”
viešbuty, atsieta ė Ukmergės
betuvių inteligentu kliubus.* Iv
v si šitie namai tapo lietuviški:
apčioje 3 lietuvių krautuvės ir
knygynas “Švię§?.”. Lietuvių įvrnių profesijų turime jau ne
mtža, bet lietuvių pirklių kuo
imliausia.
šiuo metu yra pradėję grįžti
daug amerikiečių; jiems pir
miausia reikėtų pradėti rūpin
tis

47tos ir Ashland Avė.

flioierfi

rftilrnlincriAHsiiii nrp-

Linksma mums pranešti, kad KELIONĖ LIETUVON atpigo
$25.00 ant laivakortėfe.
Dabar trečios klesos laivakortės iš New Yorko iki Piliavai-Karaliaučiui,
tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galiipa atlikti be persėdimų, vien vande
niu; nekliudant Vokietijos nei Lenkijos žemių. Tiesiai iš New Yorko į Piliavų arba iš Kanados į Piliavų.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus Lietuvon greičiau
siai ir geriausiai, sulig žemiausio dienos kurso AUKSINAIS ir DOLERIAIS.
Del platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų siuntimo Lietuvon,
Pasportų ir Income Taksų, kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
3313 So. Halsted St.,

Tel. Yards 6062,

Chicago, 111.

Utarninkais, Kelvergais ir Subatomis iki
Ofiso Valandos:
Kasdien 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
9:00 vai. vakare. Nedaliomis 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

General Ofisas

Lithuanian Sales Corporation,
414 Broadway
Boston, Mass.

Lithuanian Sales Corporation,
300 Savoy Thėatte Bldg.,

Wilkes Barte, Pa.

Feiviršis
50,000.00

Minnekahda
į
(Lapkr. 5
Manchuria) Hambbrgą
(Spalio 6
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chlca o. F. C. Brown, West. Pase.
enL 14 North Dearborn SU
Arba prie vietinio agento.

Chicagos Miesto Valdžia, šimtai Lietuviškų Draugijų ir tūkstančiai
Lietuvių yra musų kostumeriais.

Pinigus
Lietuvon
Dol.
ir
Markėmis
siunčiam greit, pigiai ir su garantiją. Išduodam draftus ant Lietu
vos Bankų ,kuriuos išmoka pilnoje sumoje.

LAVAKORTĖS IKI HAMBURGO $100.00
Parupinam pasportų ir kitus dokumentus.
Bankas atdaras kasdien iki 4 vai. ir vakarais: Utarninkais nuo 6 iki
8:80 vai. Subatomis visa dieną iki 8:30 vai. vakare.

Universal State Bank
Chicago, 111.

3252 So. Halsted Street,

Pigiau gausit pas mus

PINIGŲ
KURSAS
$10 už 1000 auksinų su visais pasiuntimo į
LIETUVĄ kaštais.
$9.40 už 1000 markių su visais pasiuntimo
' į VOKIETIJĄ kaštais.
* ,
$2.50 už 1000 rublių su visais pasiuntimo į
LATVIJĄ kaštais.
30c. už 1000 markių su visais pasiuntimo į
LENKIJĄ kaštais.
Siųsk pinigus dabar, kada jie yra pigiausi, ir
per mumis siųsti pinigai, nueina į vietų grei
čiau, saugiau ir niekada niekur neprapuola.

Peoples s“n,‘ Bank

UKMERGE.

Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland)
New York i
Spalio 15
Hamburgą.
Tik 3-čia klesa
Kroonland) New York (Spalio 22
Zeeland)
(Spalio 15
i
Lapland)
Hamburgą
(Rūgs. 24
Finland) ...
.Spalio 1

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ
VALSTY.IINIS BANKAS AMERIKOJE.

Pinigai Pasiųst į Lietuvą

Bankas ant
kampo

^RedStarLine

>
A
merican Line
Mongolia)
New York
(Spalio 20

UNIVERSAL STATE BANKO

Kapitalas
200,000.00

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

$50 Singer ir White siuvamos
mašinos, pas mus tik už $27.50.
Taipgi kitos mašinos nuo $3 ir
augščiau.
Iš miesto gyvenantiems iš
siunčiame C. O. D. arba expresu. Rašykite klausdami infor
macijų. Kiekviena mašina gvarantuota.
SEWING MACHINE CO.
— dvi krąutuvi —___
1216 W. Chicago Avė.,
970 Milwaukee Avė.
Tel.: Monroe 8839 ir 4626.

BECKS DEPT. STORE
3323-25 S. Halsted St.

Užlaikytojo^ gerų
MES SIUNČIAM PINIGUS BANKČEKIAIS, PAŠTOMS
IR TELEGRAMAIS.

PLUNKSNŲ

Federale Paskolų Bendrove

čystai baltų zasų plunksnų
svaras ............................ 79c
Prima čystai baltų žąsų
plunksnų svaras ............... 98c

666 W. 18TH STREET,

CHICAGO, ILL.

1439 SO. 49TH COURT,

CICERO, ILL.

Rinktos baltų žąsų plunks
nos maišytos su pūkais $1.39
Čysti žasiniai pūkai ..... >. $1.98
Sampelioi ant pareikalavimo.

MONEY ORDERIAI

Lietuvon
'

T<’. ’oulevard 1969

P. K. MALELO,
Elektriko Kontraktorius

Tiesiai

Suvedame d ratu s į senus ir nau

TELEGRAMŲ AR PAŠTU

jus namus, sudedam fikčerius ir
įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St,
Chicago, III.

už žemiausią kainą. Visi užsakymai siunčiami per mus, yra
išmokami priėmėjui LIETUVOJ į labai trumpą laiką.

Laivakortės ir Pasportai į ir iš Lietuvos
Musų atstovas pasitinka musų keliauninkus New Yorke
ant stoties; gerai prižiūri keleivius ir jų bagažus ir palydi j
laivą.

Visas informacijas teikiame veltui

STATE S5E BANK

Phone Boulevard 491

ASHLAND JE*WELRY
MUSIC STORE

1935-39 Milwaukee Avė., arti Western Avė.,
Chicago, 111.

Deimantai,
Laikrodžiai,

t,, 43
(/

Apsauga

Padėtiems

security

Pinigams

Bank

Milwaukee:Ave.'coriCarpenter St
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ

PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliui Pinigai
Atdara panedeliais ir subatoitiis iki 8 vai. vak

10
lt 9 >

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland
Av., Chicago, III.

Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
. 2221 So. Kedzie Ave»

Vai. 1—2; 7—-9 po piet

NAUJIENOS, Chicago, III

Kas Dedasi
Lietuvoj
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

BIRŽAI

Čia įkurta Biržų žemės Ūkio
Draugija. Į valdybą išrinktai:
agron. J. Šidlauskas (pirminin
kas), agron. P. Variakojis (vice
pirmininkas), d-ras J. Mukelėnas
(valdybos narys), J. Mulokas
(sekretoris) ir K. Kregždė (iž
dininkas). Kandidatas: M. Jašinskas ir J. Zujonas. Į Rekvi
zicijos Komisiją: p. p. Griciunas, Vanagas ir Švėgžda.
žemės Ūkio Draugijos tiks
las — skleisti tarp savo narių
žemės ūkio kultūros mokslus ir
kelti žemės ūkio pramonę.
Valdybai pavestai susinešti su
atatinamomis pramonės ir pre
kybos įstaigomis ir rūpintis
šiam seconui išgauti minerali
nių trąšų.
Kiekvieną menesį bus daromi
visuotini narių susirinkimai, ku-

kę. Paskiau jį norėjo nuvesti
kalėjimam bet mušamas nėjo ir
sušėrė kelis sykius vienam miiicijantui. Bet vis dėlto jį nuve
dė kalėjiman. čia musų tvarkadariai pradėjo smarkiai muš
ti, kad jis jam priešinus ir net
pavaikščiojo keliais ant parmuštojo. Kai čia ėjo tokis “vaidi
nimas” atėjo milicijos namų sa
vininkė ir jos duktė ir visa pa
matę, pradėjo barti milicijantus
ir Nuovadą, kuris kaip tik ten
buvo atsiradęs, šis “paglostė”
jei per galvą, sakydamas, kad ji
į čia nesikištų, šeimininkės duk
tė matydama Nuovadą “glos
tant” jos motiną, pačiupus pa
galį norėjo šerti Nuovadai. Nuo
vada ir ją “paglostė” ir paskiau
įvarė į kalėjimą, kame išlaikė
iki ryto.
Jeigu šitaip Kupišky dažniau
atsitiktų, tai apsimokėtų iška
binti afišos po visą Lietuvą, kad Skaitykite ponios Corley
suvažiuotų žmonės pasižiūrėt tų laišką ir naudą jos patyrimo.
“vaidinimų”, nes kas matė minė Edmund, S. C.—“Ėjau menkyn, ner
viškumas ir moteriškus nesmagumus
tą, tai sako esant vertai00 auk
kentėjau kas męnuo.
Negalėjau
sinų.
dirbti jokio darbo
Kupiškietis Juozas.
ir mėginau daugy

MOTERYS KURIOS
NEGALI DIRBTI.

Lenku okupuotoj srity

bę gyduolių, bet nie
kas
nepagelbėjo.
Pamačiau jūsų gy
duolių pagarsinimą
mažoje knygelėje,
kurią radau pames
tą pas duris ir dvie
jų bonkų neišnau
dojus
Lydia E.
Pinkham Vegetable Componudo, kaip
pamačiau, kad man gelbsti. Dabar
užlaikau stubą ir galiu visą savo dar
bą pati padaryt. Nepajiegiu užtekti
nai išsireikšt apie jūsų gyduolę. Jos
daugiau man gero padarė, nei kokis
gydytojas.
Neturiu tiek popieros,
kad galėčiau išpasakot, kiek man ir
mano draugėms gero padarė. Jus ga
lite atspausdint šį mano laišką, jei
norite”. — Elizabeth C. Corley care of
A. P. Corley, Edmund; S. C.
Apsukrumas yra išlaikyt pasiryži
me tvirtumą ir sveikatą, bęt kaip
mums širdį skauda pažvelgus ant silp
nų ir sergančių moterų matant kas
dien kovojant « Hgas, strėnų skaudėjimą galvos, skaudė
jimą, nerviškumą ir kiekvienas sujudi
mas gamina naujus skausmus. Kodei<i negalit persitikriht daugybe musų
aiškų aplaikytų nuo moterų iš visų
šalies kraštų, kuriuos garsiname, ir
eurios paliudija, kad Lydia E. Pinklam Vegetable Compoundas pagel>ėjo. Pagelbės ir jums, kaip kad pa
gelbėjo poniai Corley.

Švenčionys. Afišų drasky
mas. švenčioniškiai lietuviai ga
vę iš Storastos leidimą surengti
vakarėlį rugpiuČio 21 dieną, pa
sirūpino taip pat leidimą, kad
galimą, butų apie tai paskelbti
mieste tam tikromis afišomis.
Gavę leidimą išlipdė afišas, bet
ant rytojaus žiuri — tų afišų ne
bėra: Kaž kas jas nudraskė.
Tas pat atsitiko ir po antros nak
ties. Bet trečiajai nakčiai lietu
viai pastatė savo sargybą ir su
gavo bedraskant lietuvių afišas
lenkų karininką ir dar aukštes
nės rangos. (V. Gars.)
Trabačiai. (Švenčionių parap.)
Pas mus mergaičių tarpe galima
pasteliėti nauja ištvirkimo sro
vė.
Negana kassekmadieniniu va
karuškų, dabar būtinai kiek
vieną sekmadienį mergaitės par
siveda iš Švenčionių kareivių ir
tąsosi paskui visą neik t į pakam
pėmis.
Dagi trabuciškes ir kalbėti
lenkiškai netik negali, bet ir ne
supranta — bet su kareiviais
susitaria tai pirštais, tai kitu
Miręs, Francijoj, karės lauke, ge
kokiu judėjimu. Kokios iš to
gužio 12, 1918.
Turėjo amžiaus
pasekmės? Gi net kelios jau ta.- 26 m. Paėjo iš Lietuvos, Kauno
rėd., Telšių apsk., Konstavičių kai
po mergaitėmis—motinomis.

Juozapas Lukauskas

Švenčionys. Musų laukuose
pastaruoju laiku atsirado dau
gybė kažin kokių šiaudinių, ma
žučių namelių. Ir tai vis kur
prie vasarojaus, labiausiai gi
prie bulvių.... Kas tai per nauji
stebuklingi nameliai, pirma jų
nebuvo? Nagi budėjimo ir sar
gybos vietos; čia guli naktimis
vasarojaus savininkai ir sergsti
savo kf'jką nuo nekviestųjų sve
čių.
Patys svečiai dejuoja kad rei
kią badauti, na tfti net die
ną, o jau kur patogiau naktį ir
žvejoja po svetimus daržus ir
laukus. Sodiečiai ir įsitaisė na
melius, kad ten per naktį šaltį
ir atėjusius vogti nors pagėdinti ,nes už barimą ir varymą ga
lima kupron gauti. Tai mat į
kokią laukinę šalį pavirto musų
tėvynės dalis. Sergėk Dieve nuo
tokių žmonių ir laikų.
—Mėmeliukas... (V. Gars.)
JONIŠKIS.

mo, Kartenos parapijos. Amerikoj
paliko pusbroli Andriejų Paplauskį.
Jis dabar yra parvežtas iš Fran
ci jos, randasi po num. 2214 W. 23
St. Laidotuvės bus nedelioj, 25 d.
Rugsėjo-Sept. 1921, 8:30 vai. ryto.
Iš namų į Aušros vartų bažnyčią,
o iš ten į šv. Kazimiero kapines.
Taigi buvusieji lietuviai, kareiviai
malonės atsilankyti uniformose
pagerbimui mirusio savo draugo
kareivio.
Taipgi giminės, drau
gai ir pažįstami malonės dalyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdęs kviečia
Andrius Paplauskas ir moteris.

riuose galės dalyvauti ir štaiip Vilkaviškio apsk. Taryba asig
navo kovai su epidemiją 20,000
piliečiai. (“L-va”).
auks. ir nutarė apgyvendinti
— Telšių ir Kretingos apsk r. Bartininkuose ir Vištytyj po 1
mokytojų kursus lanke, šįmet gydytoją.
132 asmenys, kvotimus laikė 81,
(Tąsa ant 7 pusi.)
išlaiko 59.

Prekybos

ir Pramonės

Central

KELETAS SPECIALUMŲ.

Moterų juodi arba geltoni čeve
rykai, vėiausios mados, fransuziški ar Kubos apcacai. Kiek
viena pora gvarantuota. Verti
$6.00, specialiai

Manufacturing

Valstijos Bankas

Merginų čeverykai juodi ir tan augšti, geros odos,
gvarantuota. Visos mieros. Pilnai verti $4.00;
Specialiai už

Kiekviena pora

$2.50
$4.35

Mes turime šimtais tų čeverykų
musų krautuvėj, specialiai mer
ginoms ir moterims, naujausios
mados. Nauji sliperiai ir taip
gi satininiai ir dūli kids, fran
euziški ir baby french apcacai.
Mes turime puikius čeverykus
vyrams ir vaikinams ir taipgi
puikius sliperius ir čeverykus
extra didelės mieros didelėms
ir mažoms moterims.

PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu

Męs kalbame Lietuviškai

Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subar
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Dykai Susižeidimų Policy
.J

Kaipo extra atsitikimas, mes
duosime prie kiekvieno pirkinio
šilkines pančiakas.

Warsawsky's Reliabls Store
1341 SO. Halsted St.

Free Accident
Policy.

* POZICY
Oo

ASHLAND DENTISTS Dr. Vairusli.0.1).
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir perdegimą pilvo. Gvarantuojamc,
kad galėsi kramtyt kicČiausį
maistą su musų uždėtomis
“platės”.

M.

#*s**v»

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Nėra red tapė. Nereikia daktaro egzaminacijos. Amžius nuo 10 iki
60 metų.
Jus galit gauti šią $250.00 vertės susižeidimų policy Reserve Mutual
Casualty Co., of Chicago, gera vieniems metams, jei jus:
— atidarysi! naują accaunt’ą $5.00 ar daugiau.
— arba prisidėsit prie musų investmentų kliubo ir užsimokėsit
$5.00 ar daugiau kas menesį ant Pirmo Morgičio arba Auk
sinio Bond ir gausit 6% ant jūsų pinigų.
— arba pirkaite Pirmą Morgičių ar Auksinį Bond už pinigus
sumoj $100.00, $500.00 ar $1.000.00.
— arba atidarysi! čekiiį accaunt’ą su $100.00 ar daugiau.
— arba atidarysit išleidimui pinigų accauntą su $5.00 ar dau
giau.
— arba renduosit Safe Deposit Box už $250 ir daugiau metams.

Dantis ištraukiame be skausmo

Atdara vakarais ir nedėlioms.
Tel.: Blvd. 9660

— darant biznį departamentuose musų banko, nurodome kitus,
kur nėra'daroma biznio.
— arba atveskit mums naują kostumerį į vieną minėtų de
partamentų.

Šis paliudymas gėręs iki October 30 d. tik

....
...
...

$100.00
$110.00
$120.00

...
...

$107.00
$108.50

Per mus važiuodami

Padarom visus dogus atvažiavimui iš

Lietuvos ir parduoi

laivakortes

so kur gausit nuo

dame

5% iki 7% metams.

ant geriausių laivų.

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

(arti Hal&ted)

Moterų dienos tik Utaminkala
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie

ną dieną ir vakarą išimant Utaminkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,

Chicago, III.

NORĖDAMI TURĖTI LAIMINGĄ 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
vaandose: Kasdieną nuo 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais Utarninko, Ketvergo ir Subatos iki 9 vai.
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

Chicago, III.

1657 West 45-ta gatve,

Telef. Boulevard 4552

■ Reumatizmas Sausgėla;
Nesikankykite savęs skausmais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo■ stis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIi E KATOS”, augalais gydyties,
į g kaina 50 centų.
■
■
■
■
■

«
u

Justin Kulis
3259 So. Ha'sfad SI.
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Chicago, III. *
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Dr. W. Yuszkiewicz

Klauskit Dr. Vaitush

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
CHICAGO.

Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbčjo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.
Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagurivą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir
fyzišką tvirtumą.
pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
“AČiu gydytojui už gauti sveikatą.
išgydymą .
Geriausis medikalis patarimas kuris
Mano ofisas 'h* pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra
sąžiningas, nei nėdaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą.
Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra
įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.
PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

809 West 35th Street,

Lankant musų pirtį, galima apsisaugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.

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

SERGANTI VYRAI

kumentus reikalin.

|||||||||

Hotelis su 100 kambariy

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 341 h St., Chicago.
Tel Blvd. 9336

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

Plunksnos

Su persėdimu

Ban-

PIRTIS.

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.

▼

BANKAS* VISIEMS ŽMONĖMS”.

£

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

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, 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. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

• Spėriai ūmas: Moterų ligos ir Chirargija.
, ' 1145 MILWAUKE*E AVĖ.

Yoel ^tate^ank
Jk 1 ▼ MIIVVAUKEE AND NORTH AVENUES
NORTH AVEN

Lietuvis Akių Specialistas

1553“W747ŪTŠt,7 kampas So. Ashland

Musų kostumeriai gali gauti šią susižeidimų policy.

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Aven

Turkiška elektrikinė maudysi

Moterų pirmos klesos čeverykai juodi ir rudi, franeuziški arba baby
franeuziški' apcacai. Naujausio styliaus. Pilnai
i
verti $7.50; specialiai už

MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)

John J. Smetana

$2.50

MOTERŲ ČEVERYKAI.

C1TIZENS STATE BANK

Reikalingi akiniai.

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

Kiekviena pora

MERGINŲ ČEVERYKAI.

1112 West 35 Street

Turto daugiau .$6,000,000.00.

VAIKINAMS ČEVERYKAI.

Juodi arba geltoni čeverykai, labai geros odos,
gvarantuota. Visos mieros. Pilnai verti $4.00.
Specialiai už

District Bank

ke pagal dienos kąr
Pas mus darbininkų judėji
mas visiškai užmirė paskutiniais
mėnesiais. Profesinė sąjunga
jau du mėnesiai nieko neveikia.
Viskas nutilo, nurimo. Į vals
čiaus tarybą pateko 7 darbinin
kai, Du jų tuoj aus po rinkimų
buvo areštuoti ir iki šiam laikui
da tebesėdi (Norkūnas ir Brijunas). žingeidu butų žinoti už
ką juos kalėjime laiko ,pas mus
tą klausimą niekas negali išriš
ti. —Mirgutis. (S-d.)

Mes siūlome savo kostumeriams ir publikai didžiausios
vertės čeverykų ir šliperių: mo
terims, vyrams ir vaikams la
bai pigia kaina.
Mes pirkome daug stako tie
siai iš dirbtuvės ir mes duokime
jurr/s visą pelną.

35

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

Lietuvoj

IŠPARDAVIMAS

šimtai dolerių prezentais laukia naujų taupytojų
departamentas šioje bankoje. $1.00 galima pra
dėt. Ateikit šią savaitę. Gimimo dienos bankietas greit pasibaigs. Atsiveskit savo draugus
taipgi. Netikėti dalykai laukia jūsų.

KELIONĖ BE PERSĖDIMO Iš NEW YORKO ARBA KANADOS*:

pinigus

ATIDARYMO

gimimo dienos prezentą ?

J Hamburgą ............
| Karaliaučių...........
Į Liepoj ų (Libavą)

Padedam

RUDENS

Ar Jus Gavote

SVARBU ŽINOTI, KAD KELIONĖ ATPIGO.

I Klaipėdą . .... ............

Subata, Rugsėjo 24 d., 1921

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS*, SPECIALISTAS.
Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.
85 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago,
Illinois. Imkit clevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:800 iki 8 v: v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
L i,
....................................... i.,..■ ■ , n
....................................

□t

■
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Žemą kainą.
Tik-ką — atspausdinom
“direct from factory”.
Bargeno knygą, naujų
sanitarių plunksnų lovoms
paduškonvs
ir
palaidų
plunksnų, parduodame sva
rais. Jei nori geriausių
plunksnų, prisiųskite atvi
rutę reikalaudami pinigų
taupymo knygelės ir sampelių; viską
išsiųsime veltui. Rašyk šiądien.
American Feather & Pillows Co.
Desk F—15
Nashville, Tenn.

YMegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.
(■■■■■■■■■■■■■■■BB B G

IfAUJlkNOB, CbfcngP, TU

Subata, Rugsėjo 24

gyvenimą,
padėtį dvaruose,
dirbtuvėse ir t.t., teikti žinių parI tijos spaudai iš visų sričių, kur
tik susiduria darbininkų reika
(Tąsa nuo 6-to pusi.)
lai, būtent iš prt>f. sąjungų, koVilkaviškio Apskrities peratyvų, savivaldybių ir t.t.,
nutarta paimti į so.vo rankas
Socialdemokratu Kon laikraščio
“Socialdemokrato”
ferencija.
ir literatūros platinimas. Visa SUTIKO IŠKLAUSYTI UNI
JŲ ARGUMENTUS.
Rugpiučio 21 d. įvyko Vilka tai pavesto ap. komitetui, ir
viškio apskrities soc.-dem. kon kviečiami draugai, vietose atlikti
ferencija. Iš įvairių apskrities tą darbą, kurio svarba užtekti
Kontraktoriai nesipriešiną tam.
vietų konferencijon atsilankė į nai paaiškėjo konferencijoje.
Vakar tapo sužinotai kad tei
30 draugų, —kuopų atstovų ir Toliau nustatytas įstojamojo
sėjas Landis sutikęs išklausyti
pavienių žmonių.
Sprendžia mokesčio dydis, nutarta mokėti
namų statymo unijų vadų ar
muoju balsu konferencijoje da jo nemažiau markės.
Trumpoj paliestas opus šių gumentus, reikalaujančius per
lyvavo 25 draugai. Susirinko
žiūrėti tą sutarties dalį, kuri
konferencija aptarti kai kuriuos dienų klausimas — profesinės
liečia algų nustatymą. Teisėjais
klausimus, bet svarbiausia tam, sąjungos, bet ganėtinai išgvil
prisižadėjęs tai padaryti atei
kad sukurti apskrities s.-d. or denti jo nebuvo galima delei
nantį panedėlj. Kon t rak torių
ganizaciją, suburti savo pajėgas stokos laiko.
Gyvų ginčų sukėlė ir darbas atstovai visai nesipriešiną tam
ir užsibriežti artimiausį darbą.
unijų reikalavimui, išskyrus
Pirmon eilėn išklausyta prane savivaldybėse. Išklausiusi prane
unijas, kurios nesutiko dirbti
šimų iš vielų, juose pranešėjai šimo K. Bielinio, konferencija už nustatytąją algų skalę.
palietė ne vieną opų ir svarbų nutarė, kad visose savivaldybių
Teisėjas Landis pareikalavo,
klausimą, bet daromas pirmas Tarybose turi būti sudarytos s.- kad unijų vadai įteiktų savo
žingsnis, prisieina norom neno d .frakcijos, kurios savo veikime argumentus raštu. Po to, kaip
rom skubintis prie svarbesnių priklausytų nuo vietos organiza argumentai bus išklausyti ir
dalykų, žinoma, sutvirtėjus or cijų ir vaduotus! bendru tuo apsvarstyti, teisėjas prisižada
ganizacijai, prasidėjus darbui, klausimu Partijos nusistatymu. peržiūrėti algų nutąrimį, žino
galima bus daugiau kreipti do Nusistatymui bendros darbo lini ma, jei bus tai reikalinga. Kai
mės visiem tiem klausimam. jos savivaldybėse, ap. komitetui kurie kontraktoriai pri jaučia
t Vieną reikia pabrėžti, kad nė vie pavesto sušaukti Vilkaviškio Sutarties peržiūrėjimui.
nos pranešėjas neišsitarė, kad apskr. s.-d. savivaldybių atstovų
darbininkuose butų suslugimo ar pasitarimas ir pareikšto, kad
Apgavikai pasipelnė.
nusiminimo, noras organizuotis Partijos C. Komitetas suruoštų
ir dirbti savo klasės naudai di tokį suvažiavimą visai Lietuvai,
delis, — jos neišsklaido nei re —tome suvažiavime turėtų būti
Antone Odak, paprastas dar
akcijos pastangos ,nei kitos kliū išgvildenti visos S.-D. Partijos bininkas, tapo prigautas. Pas jį
nusistatymas, liečiąs darbą savi
tys.
atsilankė keli vyrukai, kurie
Bendrais ruožais draugo Pleč valdybėse.
nupasakojo budus keliais dole
Baigiant darbą, konferencija
kaičio atpasakota pavasario L.
riais praturtėti. Antone pasisa
S.-D. P. konferencijos nutarimai. sveikino Mariampolės org. atsto kė turįs sutaupęs $1,900 savo
Tarp kitko nutarta įsteigti prie vas dr. Markauskas ir C. K. at- sunkiu darbu. Jie prašė atneš
apskrities komiteto knygyną, ku- 1 stovas K. Bielinis. Nutarta ar ti pinigus ir sutiko jam paro
rin bus surinkti partijos išleis timiausioj ateity šaukti antrą dyti, kaip $1,900 galima užau
tieji raštai ir knygos visais dar apskr. konferenciją, kurios die- ginti iki $13,000. Jie, paėmę
notvea’kėn
įtraukta
sekanti

KAS DEDASI LIETUVOJ.

bininkų

judėjimo

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

klausimais.

Pasižadėta parinkti knygų taip
vietos draugų. Vienbalsiai nu
tarta įsteigti Vilkaviškio apskri
ties L. S.-D. P. organizacija.
Įregistruoti įstatus pavesta iš
rinktam apskrities komitetui.
Tai vienas svarbiausių dienotvar
kės punktų, — išrinktajai ko
mitetas turės nemažai pasidar
buoti, kad pastačius organizaci
jos darbą tinkomosna vėžėsna.
Gyvai svarstomas literatūros
klausimas. Palietus partijos laik
raštį iškįla visa eilė klausimų,
kurie prisieis nuosekliai išgvil
denti sekančiai konferencijai.
. Priimtoji rezoliucija nusiskun
džia, kad be tinkamos literatū
ros partijos darbas yra negali
mas, kviečiama vietos draugai
vietose akyloj sekti darbininkų

Musų Moterims.
V ESTĖ. NO. 1107.

Siaura atenkiama apykažlė apva
džiota minkštais stulpinėliais, kas
teikia vestei švelnumo išvaizdą. Ran
koves ilgos, pasibaigiančios giliais
prierankoviais.
Tokiai vestei pavyzdys No. 1107
sukirptas mieros 36 Iki 33 colių per
krutinę.
36 colių vestei reikia 2’A
jardo 40 coių pločio materijos.

Norint gauti tokiai vestei suiŠkirpų žemiau paduotą blankutę. pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus |
konvertą kartu su 15 centų (palte
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums
Šiaip
užadresavus;
NAUJIENOS
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, 111.
NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centn. ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1107.

Mieros .............. colių per krutinę
(Vardas ir pavardė)
{Adresas)

klausimai: 1) pranešimas St.
Seimo s.-d. frakcijos, 2) prane
šimas C. Komiteto, 3) profesinės
sąjungos, 4) darbas savivaldy
bėse. Iki sekančiai konferenci
jai .žinoma, kils dar visa eilė
organizacijos ir programo klausi
mų .
.
Konferencija praėjo labai gyJ
vai ir padarė pirmąjį ir didelį
žingsnį pirmyn. Reikia tikėtis,
kad visos gyvosios vietos pajė
gos stos darban ir nenuilstamai
tvers tą pajėgą, kuri darbinin
kų klasei taip reikalinga, būtent
organizacijos pajėgą. (S.-d.)

Atsišaukimas iš Mažo
siom Lietuvos.
Dar vis tebelaukiant priglau
dimo prie motinos Didž. Lietu
vos. Is sulauksim. Bet ligtol
norim prisirengti. Mums dar
daug trūksta, ligi busim lygus
kitiems savo tautiečiams. Vy
riausiai trūksta mums laikraš
čių . Laikraščio, kurs musų
broliams pasaulyje gerai ir su
prantamai atvaizdintų Maž. Lie
tuvos žmones, kurs supažindin
tų mumis pasauliu, neturim.
O jis reikalingas. Pasiryžau
užkišti šitą spragą ir tam tiks
lui skiriamą laikraštį išleisti.
Užvardinsiu jį “Kibirkštis”. Eis
nuo spalio mėn. šių metų išpradžios kartą į mėnesį didžiosios
sąsagos formate. Kiek tuolaiki
nės sąlygos leis, bus ir ilius
truotas. Jis skiriamas visiems,
taip jauniems, kaip seniems,
žengs greta musų gadyne ir bus
todėl vis naujos dvasios. Tal
pins tarp kitko ir politikos, kri
tikos ir juokų. Darbu prie jo
galės prisidėti kiekvienas. To
dėl bus jis ir kiekvienam indomus skaityti. Kaina metams
užsakant išanksto 32 auksinu,
pusei metų 16 auks., Amerikai
metams 1 doleris. Užsisakant
galima pinigus siųsti apdraustu
laišku oj-ba ir į Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką Klaipė
doje, konto nr. 20, arba į Lietu
vių Banką Klaipėdoje, konto nr.
712. Visų man pritariančių
brolių ir sesučių prašau man pa
dėti tiekpat, kiek padėjo 'lei
džiant “Darželį”. Visus savo
senuosius ir naujuosius bendra
darbius bei skaitytojus širdin
gai sveikina
Martinas Glaže,
“Kibii-TcStiea” leici£ja.s-rcclu.lct:.

Klaipėda (Memel)
( UlltUa
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Antone pinigus,

Apiplėšė kasierę.

Panelė Grace King, kasierė
Modern laundry, 5758 So. Hal
sted gatves, tapo užpulta dve
jų ginkluotų plėšikų, kurie at
ėmė iš jos $297.40 pinigais ir
$42.49 čekiais. Tai įvyko vidur
dienyj, kuomet jinai nešė pi
nigus padėti bankan. Plėšikai
pabėgę susėdo automobilin ir
nuvažiavo.

Areštavo kišelninką.

Nusiplikė mergaitė.

Algertia Goblick, trijų metų
amžiaus mergaite, 733 W.
21-nio PI., baisiai nusiplikė
karštu vandeniu, įkrisdama į
viedrą, kurį jos motina paliko
virtuvėj ant grindžių. Tur būt
mirs.

Pasimirė.
Mary Maža r, 42 metų am
žiaus moteris, 1433 N. Ash
land Avė., pasimirė pavieto li
goninėj dėl žaizdų. Savaite at

gal ji tapo pašauta savo vyro
susiginčijus dėl šeimyniškų rei

vais ir Įdėję i mažą dėžutę už
jei jie už

valandos nesugrįžtų, tai Antone
galįs pasiimti visus pinigus, ži
noma. dėžutę su “pinigais” pa
liko. Valandai praslinkus, jie
nesugrįžo. Antone atidarė dė
žutę, ir nustebo Yadęs ją tuščių.
Taigi jis prakišo $l,9()0. Pra
nešė policijai, bet jau buvo per
vėlu. Apgavikai nuėjo savais
keliais.
Rado troką “munšaino”.
Fillmore stoties policija turi
nemažą galvosūkį. Prie Fiftli
Avė., arti Spaulding gatves, ji
rado didelį troką prikrautą
munšaino. Vaikai nupasakojo
policijai, kad jie matę tą patį
troką arti Thomas J. Ahern garažio, 3246 Jackson Blvd. Jo
kio pranešimo negauta apie iš
vogimą degtinės. Policija ne
gali suprasti paslapties.

, Areštavo miesto darbininką.

Henry Wulff, 48 metų am
žiaus, miesto darbininkas, dir
bąs miesto kolektoriaus depar
tamento ofise, tapo areštuotas
ir nugabentas detektyvų biu
rai!. Age Zylstra miesto kolektoris, kaltina jį dėl paglemži
mo $13,478 miesto pinigų.
Wulff , sakosi, esąs nekaltas,
bet žinąs kitu du ofiso darbi
ninku, kuriuodu esančiu kaltu.
Bet jis nepasako jų vardų.
Wull‘f išdirbo septyniolika
metų tame departamente. Jis
vra sūnaitis vieno stambaus,
Illinois valstijos politikieriaus.
Išplėšė vaistinę.

Du apsiginklavę maskuoti
banditai įėjo Geęrge S. Pertos
vaistinėn, 4600 Montrose gal,
ir sulaikę savininką atėmė iš jo
$154 pinigais.
Tuo laiku Poetes buvo vie
nas vaistinėj. Plėšikai privertė
jį atidaryti saugiąją šėpą, iš
kur banditai ir paėmė pinigus.
Duota žinia policijai.

Užtroško
■«■

nuo gazo.
---- *—

Mary GladycK 52 metų am
žiaus moteris, 2521 Limo gat
ves, užtroško savo kambary
nuo gazo. Jinai atsigulus lo
voj paliko deganti gązą ir'. UŽ-,
migo. Langas buvo atdaras, ir
vėjas užputę gazą.

Paslydo—persiskėlė kulšį.

policijiAs jį

su-

Kadangi vakar paskelbtame užda
viny įsibriovė kalida ,tai jį čia pa
kartojame .pataisę:
Sankrovininkas pirko už 128 dole
rių obuolių, mokėdamas po 80 cen
tų buleliui.
Pirktų obuolių apačiai
supuvo, bet sankrovininkas parduoda
mas obuolius po 30% brangiau už bu
leli, vistiek išrinko $137.28, t. y. pa
darė pelno $9.28. — Klausimas: Kiek
bušelių obuolių supuvo?
Bandykite tą uždavinėlį padaryti.
Prie paskelbtą vakar vardų žaislininku, kurie išrišo teisingoj uždavinį
No. 28, prisideda dar vienas — F.
Ši m kon i s iš Ambridge, Pa. Savo at
sakyme šimkonis spėja kad kaimynui
begalvojant, kaip padalinti trim vai
kam 17 avių, turbut tuo laiku buvęs
pas tas avis atbėgęs jo avinas: tasai
riestaragis savo1 atsilankymu ir pa
dėjęs visų galvosūkį išspręsti.

Naujienas

mėgsta.

labiausia

j.

PRANEŠIMAI

ASMENŲ JĮESKOJIMAI

Chicagos ir Apielinkių Lietuvių domei!
Gerb. Voldemaras Čarneckis,
Lietuvos atstovas Amerikoj, atvažiuo
ja Chieagon šeštadienyje RugsėjoSept. 24 d. š. m. 5 vai. p. p. LaSalle
stotia (Van Buren ir LaSalle gat.).
Nuoširdžiai kviečiami visi kuoskaitlingiausiui dalyvauti pasitikime bei pri
ėmime. Iš stoties seks palydėjimas į
Congress viešbutį.
• t

JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADIslovo Kunzo; paeina iš Telšių apskr.
ir valšč., Mediškių kaimo. Pavande
nio parapijos.
f Atsišaukite,
ANTANAS KUNZA,
4540 So. Honore St.,
Chicago, III.

įlliį
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Pranešamai

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj,
rugsėjo 24, 7:80 v. v. Aušros svetainėj
3001 So. Halsted. Draugai malonė
kit pribvit -viei paskirtu laiku, nes to
lime daug svarbių i-oikaų.
UA ne-

buvimu bausmė pagal kontatituciją.
f M. Vainauckas.

JIEŠKAU SOPHIE ^ARTH, JI
pati arba kas kitas malonėkite pra
nešti jos dabartinj gyvenimą, ji pir
miau gyveno 3601 Emerald Avė., nes
yra svarbus dalykas, dėl jos turto.
Praneškite K. J. Filipavich, 751 W.
81st Street.

Sekmadienį Rugs.-Sept. 25 d. ,8 ▼.
vak. LaSalle viešbutyje atstovui pa
gerbti rengiamas yra pokylis. Jame
to kitų įžymių amerikiečių bei lietuvių
kalbėtojų dalyvaus Lietuvos Steigia
mojo Seimo atstovas Mikas Bagdo
nas.
Muzikalę programą išpildys
musų geriausi muzikai, solistės bei
solistdi.
Meldžiame :6 anksto įsi
gyti tikietus atskirų kolonijų pažymė
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGItose vietose.
nos
nuo 19 iki 28 metu amžiaus. No
Chicagos lietuvių atstovui pribirti
rėčiau,
kad turėtų šiek-tiek turto. Aš
Komitetas.
esu 28 m. Tarnavau S. V. kariuome
tai norėčiau apsivest.
Meldžiu
L. S. S. 4-tos kp. mėnesinis susirin nei,
rašyt
laišką
ir
atsiust
savo
paveikslą.
kimas įvyks nedalioj, rugsėjo 25, 10 J. Braun, 3238 So. Halsted St., Chi
va. ryto, Fellowship House, 831 W. cago, III.
83 PI. Draugės ir draugai malonėkit
susirinkt paskirtu laiku ir atsivest
JIEŠKAU APSIVEDIMUI Mo
naujų draugų musų organizacijai.
teries
ar merginos, su maža šeimyna
— Org. J. M. Vaiuanekas.
25 m. amžiaus iki 35 m.
Aš turiu
farmą
4#
akerių
žemės,
Goodman,
Teatrališko Kliabo “Lietuva”, va
Karma išmokėta, neturiu jo
karėlis įvyks subatoje, Rūgs. 24, 7:30 Wis.
kių morgičių.
vakare Davis Sųuare Park svet. Visi
JONAS PUSLĖNAS,
myintieji pasilinksminimus malonėkit
3418
Wallace
St.,
Chicago, III.
atsilankyti; įžanga nemokama.
— N. K.

AKHEMMAI.

ne National Parke verčia West Side.—Dr. V. Kudirkos D-jos
augštyn kolumnas vandens mėnesinis susirinkimas bus subatoj,
24 d., Mcldažio svet. Drau
reguliariai. Vien tik tuo se rugsėjo
gai, malonėkite visi atsilankyti, nes
nu įpratimu verčia augštyn bus darbininkų rinkimas koncertui,
įvyks subatoj ,spalio 1 d. Melkarštą vandenį 2 pėdų plotyj kuris
dažio svetainėj.
Be to reikės ap
ir 150 į augštą, reguliariu) kalbėti ir daryti prisirengimų busevakarui.
laiku kas 65-70 min. Tri- Tnam Naujų Metų
— Nut. Raštininkas.
ners Bittor Wine užsipelno
Bridgeporto Kolonijos Susivienijimo
to paties vardo. Tai yra se susirinkimas
laikomas utarninke,
nas pasitiki/nas prirengi- rūgs. 27, 8 vai.busvak.
Mildos salėj. Vi
sų
draugijų
ir
kliubų
būti
mas, kuris išvalo pūslę kas 2 nai susirinkite, nes valdybos
turime daug
valanda, prašalina gasu iš svarbių reikaų aptarti. Raštininkai
žarnų ir suteikia normalj meldžiami prisiųsti gavo ir pirminin
adresus, kad svatbiu reikalu butų
veikimą kunui. Tai yra na kų
gainva tuojau susižinoti.
Pirm. Benediktas Butkus, ’
minė gyduolė geriausioj
Nut. Rašt. Jonas V. Dimša,
prasmėj žodžio, “semper
3242 So. Emerald Avė.
fidelis”, visad ištikimas,
kaip lotynų priežodis sako. Liet. Taut. Liuosybės Draugystės,
susirinkimas įvyks nedėlioj
Štai vienas apsireiškimas mėnesinis
rugsėjo 25, 1:30 vai. po pietų, A. Vaparodo, ką kostumeriai ma- lenčiaus svetainėj, 1732 So. Union Av.
nariai visi atsilankyti, nes
no. Virden, III. — Meldžiu Malonės
yra daug svarbių reikalų aptarti.
paskubinti išsiųsti mano or Taipgi atsiveskit naujų narių drau
— Valdyba.
derį kaip galima geričiau. gystei.
Aš noriu būti be puikios gy
L. S. S. VIII-to Rajono Centralinio
duolės, kurias mano visa šei ’Komiteto
susirinkimas įvyks panedėlį,
myna vartoja daug metų. rugsėjo 26 d., 7:30 v. v. Naujiena na
Visi Centr. K-to nariai malonė
Aš esu didelis draugas Tri- me.
kite susirinkti laiku, yra svarbių
’4,,
nėrio Bitter Vyno^kuris yra reikalų aptaki... ,
— Sekr. J. J. Čeponis.
reikalingas kiekvienai šei
mynai. Joseph Jurak”. Jūsų Draugyste Adomo ir Jievos laikys
aptiekorius arba pardavinė savo mėnesinį susirinkimaą nedėlioj,
25, 2 vai. po pietų, McKinley
tojas gyduolių turi visas rugsėjo
Park svetainėj. Visi nariai malonės
Trinerio gyduoles.
laiku pribut.
— Pr. Kast.

BAŽNYTINES ŽINIOS.

LIETUVON—
~~
užrašykite savo gimi
Niek Falzoni. 79 metų am
nėms ir pažįstamiems
žiaus senis, 2053 Erie gatves,
NAUJIENAS. — Lietu
nežinia kur dingo iš savo navos žmones Amerikos
my pereito Ketverto
.To
prašo

UŽDAVINYS NO. 30.

Atsargiau su bananų nuluApgarsinimas.
pomis. Apsižiūrėkite kur jas
metat. Štai vienas asmuo nume
tė banano nulupą ant šaligat
vio. Edward Duffy, 59 metų
amžiaus, 1831 N. Spauldiug Svarbus apvaikščiojimas Chica
gatvės, eidamas užlipo ant tos
goj ir iš apielinkių.
nulapos ir paslydo. Krisdamas
ant cementinio šaligatvio per
šiuo pranešame, kad sekma
siskėlė kulšies kaulą. Tapo nu dieny, rugsėjo 25, 1921, bus pa
gabentas pavieto ligoninėn.
šventinimas naujo, labai turtin
go altoriaus. Apeigas (išpildys
Mirė dėl operacijos.
Jo Malonybė Kun. Vysk. S. B.
Mickevičius, D. D. Pradžia 11 v.
Harry McCraney, astuonių ryto.
Tai bus pirmutinė proga pa
metų vaikui, buvo padaryta
operacija —- norėta išimti ton- matyti stebuklingų paveikslą
silus. Bet operacija nebuvo sėk Motinos Dievo Šidlavos. Paveiks
minga
vaikutis pasimirė. Jis las specialiai pargabentas iš šidįavoš, Lietuvos. Piešėjas atliko
buvo našlaitis.
puikų darbą. Jis yra Pitto iš
Rymo/ Italijos.
Vagia automobilius.
Specialiai šioms apeigoms pa
puošta bažnyčia. Daug pašventė
Vakar Chicagoj ir apielinke- triūso Jo Malonybė Kun. Vysku
se, tapo pavogta keliolika au- pas, S. B. Mickevičius ,D. D. Parapijonai kibai džiaugiasi iš gra
žaus veik lumo klebono.
Atsilankykit ir persitikrinkit,
Nelaimės automobiliais.
kad triūsas ant teisingo kelio.
Airių agentams ir pilvas truks
Chester Mitchell, 56 metų melagingai įkalbinėjus žmonėms,
amžiaus, tapo užgautas ir sun- buk Lietuvių Tautos Bažnyčia
kiai sužeistas automobiliaus pragaištinga! Taip, dėl jų! Nes
prie .Jackson Blvd. ir Des- Lietuvių Tautos Bažnyčia, tai
plaines gatvės. Sofcris nei ne Kristaus Bažnyčia, o Romos baž
nyčia nemoksliška ir nieko ne
sustojo — nuvažiavo.
turi bendro su Dievu. Ji vien tik
Brother Deno, 70 metų am užsiima pasaulio politika.
Važiuoti reikia iki 35 g\a(t .ir
žiaus, seniausis Benediktinas
vienuolis, patiko netikėtą mir- So. Halsted St. Ten išlipus, pa
Ave., eiti du bloku į rytus, kur ran
jis tapo staigu užmuštas auto- dasi bažnyčia. Klebonas gyvena
mobiliaus, kurį operavo Rob- 3509 S. Union Avė., Telefonas
Boulevard 6576. Kviečia visus
ert L«ewis, 1758 Park Avė.
Komitetas.

Prapuolė senis.

žmona
!■<»MI i

Žaislas

Policistas Brernec Rokwick
areštavo Ha it y Gold, kišelnin
ką, 26 metų amžiaus, 4624 In
diana Avė. Tai įvyko vidurmiesty, prie Madison ir La
Šalie gatvių. Kitu du kišelninku ištruko.
F. D. Blum, B., & B. auto
mobilių kompanijos preziden
tas, nusiskundė policijai, kad
(Apgarsinimas)
minimi kišeJninkai ištraukę jo
šernolę su pinigais Madison SENAS PASITIKĖJIMAS.
gatvekary. šernolė surasta pas
Daug geizerių YellowstoGoldą.

sudėjo su sa- kalų.

rakino. Pasakę jam

y"11* - ”!

The Northwest Fellowship Club
wishes to announce that the first lecture of the series, to be held under
their auspices, by their lecturcr,
Prof. S. A. Hoffman, will take place
Sunday afternoon, Sept. 25th, at 3:15
P. M., at the N. F. C. Assembly Hali,
located at 2020 Pierce Avė., near
Robey St. The subject for this lecture is: “Heinrich Heine and His
Wit”. The lecture will be preceded
by a musical program, rendered by
Mr. George Pcrlman violinist, accompanied by M r. Alberd Goldberg.

Brighton Park. — Lietuva šaukiasi
pageltos iš mus, amerikiečių. Ar mes
ją suteiksim Lietuvai, ar skurti pa
liksim ? Atsakymas musų įvyks pir
madienio vakare, rugsėjo 26,
McKinley Parko svetainėj, 39ta ir Western Avė. čia susirinks visi lietuviaf
be pažvalgų skirtumo, nes Brighton
Parko lietuviai moka atskirti įvairių
partijų susirinkimus ir visuotinus su
sirinkimus. Svetainėj programas su
sidės iš kalbų, dainų ir deklemacijų.
įžanga visiems dykai . Nei aukos ne
bus renkamos. Kalbės Lietuvos at
stovas gerb. V. Čarneckis ir kiti įžy
mus lietuviai ir Amerikiečiai.1 Prasi
dės 7 vai. vakare. — J. J. Pulekas.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Pildomojo Komiteto posėdis
įvyks panedėly, rugsėjo 26 dieną, 8
vai. vakare, Naujienų name, 1739 So.
Halsted gatvė. Visi komiteto nariai
malonėkit susirinkti paskirtu laiku,
nes daug yra svarbių reikalų aptarti.
— J. F. Vilis, Sekr.

^H-YMAJ KAMBARIŲ

IŠDUODU KAMBARĮ VIEnam vaikinui ejba merginai.
Ruimai apšildomi garu. Elektros
šviesa ir maudynė. Galima ma
tyti vakarais nuo 6 v. iki 9 vai.
v., 2 lubos, 3287 S. Aubūrn Av.
KAMBARYS ATIDUODAMA DYkai moteriai už apžiūrėjimą.
P. H. PAIRS,
9206 Convmercial Avė.,
Room 208, ,
Galit matyti nuo 4 v. iki 7« v. vak.
Tel. So. Chicago 8305

IŠDUODU RANDON APIE
porą kambarių; šviesus ir šilti;

prie mažos šeimyncs; su valgiu
ar be valgio. Galima matyti
visados, Danila, 1608 S. Halsted,

4 lubos.

J

~ANT RENDOS 8 FURNIshed kambariai.
EŽERINSKIENĖ,
2616 Blue Island Avė.
kampas Leavitt St.
-- -- ----- .
»-----RANDON
KAMBARYS
DEL
dviejų vaikinų arba dėl vieno. Kam
barys didelis ir šviesus ,iš fronto. Su
valgiu arba be valgio. Kas mylit šil
tai gyvent žiemą, ateikit.
J. K.,
703 W. 21 PI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JIEŠKO FLATO 4 ARBA 5
kambarių, šio laiko įtaisymais.
Kas žinote praneškite, ne vėliau
kaip Sept. 25, gausite atlygini
mą, Tel. Yards 2224.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO BUČERnėj, esu patyręs tame darbe.
Kalbu keletą kalbų. Atsišaukite,
Viktor Vardžinkevičius, 1521 S.
49th Avė., Cicero, III.

JIEŠKAU DARBO BUČERnėj, turiu biskį patyrimo tame
darbe. Geistina, kad pasitaikytų
nedideliam mieste. Meldžiu atsi
šaukti, K. V., 2329 W. 22md
Plact .Chicago, 111.

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MERginų išskirstymui vilnonių at
karpų. Gera alga. Lyons Bros
Svarbus pranešimas.
Kas tik ėjo didelę tirštai apgyventą Co., 755 W. Taylor St., matykit
lietuvių koloniją (Bridgeportę), tai
girdėjo visur kalbant apie atsilanky Reiner.
mą Lietuvos atstovo gerb.'V. Čarnec
kio. , Lietuvos atstovas ir Steigiamo
jo Seimo narys M. Bagdonas kalbės
nanedėyj, rugsėjo 26, 7:80 valandą va
kare šv. Jurgio parapijos svetainėj.
Kviečiame visus, be skirtumo lietu
vius atsilankyti i prakalbas.
Liek L. P. Stoties Rast.

REIKIA MERGINOS PRIE
abelno namų darbo. Gera moke
stis, maža Šeimyna. Kreipkitės
tuoj aus adresu .
3540 So. Halsted St.

REIKIA MOTERIES PRIE
namų darbo; maža šeimyna*.
MRS. A. JUOZAITIS,
3261 So. Halsted St.
PAJIEŠKAU SAVO BROLIŲ JUO-

ASMENŲ JiESKOJIMAI

zapo ir Kazimiero Grigaravičių. Keli
motai atgal gyveno Pittsburg, Pa. Jie
REIKIA PIANISTES, Į TEATRĄ
patįs arba kas kitas malonės man
duoti žinią, busiu dėkingas, V. GHga- vakarais ir nedėldieniais. Patyrimo
ravičia, 111 Crawford Avė., Box 144, nereikia. Tik geistina, kad butų tin*
karnai prasilavinusi skambinti pianą.
R. F. 1). 1, Blue Island, III.
Pašauk Roosėvelt 9031
Nuo 1 po piet iki 8 vai. vakare.
JIEŠKAU SAVO MOTERIES PETroneles Dambrauskienės, kuri prasi
REIKIA MERGINOS ARBA
šalino nuo manęs 1919 20 <1. Rugpiučio su burdingierium, palikdama ma moters prie namų darbo. $8.00
ne su dviem vaikais. Girdėjau, kad
kambarys ir valg-is.
vnn>layi Chiea^o.
Kas
putSmysitc į savaite,
toki^, ineUlžiu man pranešti. Kur.imic- i Sal. Bogolub,
2402 Wentworth
ras Dambrauskus, 1122 S. Victoria
lAve. Tel. Victory 2199.
St. North Chicago. III.

8

,

REIKIA DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago, UI.

________________________

PARDAVIMUI

Į

PiROAVIMDI

NAMAI-2EME •

RAKANDAI

PARDAVIMUI BUčERNfi ir PARDAVIMUI SALIUNAS,
grosernė. Geras biznis. Geri įren pardavimo priežastis, savinin
REIKALINGAS KLERKAS
gimai, didelė krautuvė ir pigi kas eina į kitą biznį. Su priei
Jaunam ir atsakančiam vai
renda.
Ateik ir apžiūrėk šią nama kaina.
kinui gera proga. AtsiŠciukite
krautuvę. Puikioj apielinkėj.
3512 Lowe Avė.
ypatiškai .
1123 W. 79 St.
UNIVERSAL STATE BANK
PARDAVIMUI SALIUNAS, LA3252 So. Halsted St.
PARDAVIMUI BUčERNfi ir bai geroj vietoj ir labai greitai ir pi
giai, aplink apgyventa airišių, ruskių
grosernė.
Cash
biznis.
Savaitinio
ir
kitų tautų. Pardavimo priežastis,
REIKIA KURS GERAI MOKA
biznio
$500.
Randos
$25.00
mė

savininkas
važiuoja į Lietuvą. Atsi
kalbėti, vidutinio amiiaus, su užtikri
šaukite
1585
W. Gi’and Avc.
nimu užganėdinti draugus aiškinant nesiui. 3 m. lesąs. 2 kambariai
8% 1 morgičio bondsus, valstijos
išleistus per seną kompaniją.
Gera pragyvenimui. Rakandų kaina
PARDAVIMUI SALIUNAS,
vieta geram žmogui. Atsišaukit tik $800, 8336 S. Halsted St.
labai geroj vietoj. Biznis iš
laišku, P. R. LEACH, 750 McConnack

VYRŲ

Subata, Rugsėjo 24 d., 1921

NAMAI-2EME.

NAMAI-ZEME.

KAS NORI PIRKTI DVARĄ.
PRANEŠU LIETUVIAMS KAS
1PARDAVIMUI
------FARMA, 60 AKRŲ,
205 akrų, 150 po plugu, 55 ganyk link Marysville, Mich.
šis naujas gera žemė. C9 „'„.„I
akrai
ganyklos; teka
los, su gražiais aržuolynais ir vala pradėtas miestas Randasi pagal St. upelis,
51 akras
dirbamos.
.
.
---____
_ Visi lau
kiškais riešutais apaugusi. Žemė Člair upės, kame jau yra 6 naujos kai aptverti . Geras kelias
miestelin.
molis su wyru maišytas.
Ištaisyta dirbtuvės ir dirba neblogai pagal da Gyvuliai, mašinos. Mainysiu ant ma
kaip rasodninkas, visa aptverta, na bartinių laikų. Dėlto aš patėmijęs anų žesnės farmukės, ar namo, netoli Chi
mas naujas aukštas nvuro skiepas, teisingą darbavimosi ir matydamas cagos, Aš pats savininkas. Jei reikia,
permūryta ant 3jų kambarių, 2 miks- gerą ateitį, sumaniau skobti lietu suteiksiu ir daugiau žinių laišku. J.
to vandens sistinai. Sinka ir pumpa viams, kad naudotųsi iš progos, ku Lukšas, R. l,JWason, III.
kuknioj, 2 augštų, 12 kambarių, 2 riems yra galima.
Užsiėmiau par
bąrnės didžioji ant 2 florų pirmas davimu lotų ir namų, kaipo įgaliotas
Trijų augštų mūrinis namas, 2 fla
akmeniu muro dėl 40 galvijų ir 10 agentas nuo Marysville Land Co. že
arklių atskirus kambariai dol veršin miausia kaina lotų yra $350, įmokėji- tai po 7 kambarius, 1 flatas 6 kamba
PARDAVIMUI RAKANDAI 4 gų karvių ir dėl veršių, ant viršaus mas $35.00.
Rendos neša $95.00 mėnesiui.
Norinti plačiaus sužino- riai.
Namas randasi ant 66 St., 3 blokai
kambariui, labai pigiai ir kam užvažiuojama vietos dėl 200 tonų šie ti, kreipkitės šiuomi adresu.
nuo Halsted St. Modemiškai įtaisy
antra barnė dėl 100 kiaulių, svir
M ATT WAYCUNAS,
bariai randon, 1563 Mihvaukce no,
ta.
Kaina $6,500.00, lengvais išmo
nas mašinų daržinė, automobilių ga
Marysville Land Co.,
kėjimais.
Avė. ant trečių lubų,
radžius.
Didelis vlštininkas ir kiti
Marysville, Mich.
J. NAMON,
i mažesni budinkai gražus sodnas, 21
P.
GUZEVIČIUS,
3452
So. Halsted St.,
Bldg., Chicago.
meldžiamos karvės, 6 telyčios ir jau
PARDAVIMUI GROSERNfi dirbtas per daugel metų. Atsi
DIDELIS
BARGENAS
2 lubos.
tis 5 jauni, geri arkliai, 12 paršų po
Parsiduoda
2
pragyvenimų
mūrinis
šaukite,
1459
W.
14th
St.,
ChiPARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RA- 300 svarų 18 nuo 150 iki 200 svarų,
ir smulkmenų krautuvė, 4 kam
REIKIA PIRMARANKIO
Rendos neša
kandai.
Atsišaukite
Mr.
Peler ir maži paršiukai, 500 vištų ir 80 to katage po 4 ruimus.
oago, III.
bariai
gyvenimui
ir
ganadžius.
$27.00
į
mėnesį.
Turi
būti
parduotas
Smith, 1459 Hastings St. Tel. Canat nų šilo, daugybė kornų, kviečių, ru
DUNOKEPIO.
tuojaus
už
..........................
I
......
$2,400
503, po pietų nuo 6 iki 7:30, jeigu ne gių, avižų, 35 akrai apsodyta bulvėms,
Turi būt parduota greit. Ateik
12247 S. Halstjd St.
Medinis,
2
pragyvenimų
po
6
kam
PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI būtų nieko namie, šaukite Canal 1802. spėjama apie 3000 bušelių, pavasar,
ir pamatyk, 3436 S. Western Av. pigiai.
barius
.namas.
Rendos
neša
$32.00
į
Visokių tautų apgyventa, biz Jeigu nesurastuomet 1459 Hasting St. kontraktas padarytas po $1.00 buše
PARDAVIMUI $1,800 MORmėnesį.
Parsiduoda
pigiai
už
$2,500
REIKIA LIETUVIŠKAI KAITAN
lis, daug kviečių ir rugių ant parda
nis išdirbtas seniai.* Randa pigi, su Užeikite 1436 So. Morgan St.
Parsiduoda kampinis mūrinis na gičių; 6 nuošimčių, 5 metams,
ČIO salesmano. Nuolat darbas, gera
vimo, už pieną gauna nuo 300 iki 400
PARDAVIMUI ČEVERYKŲ 4 ruimais. Yra naujas elęctric pia
mas,
3 pragyvenimai ir štoras. Kai 160 akrų farma. Del platesnių
mokestis^ Salesmanai dabar padaro taisymo šapa į trumpą laiką iš nas.
ROCKFORDIEČIŲ DOMAI.
dol. ant mėnesio, žieminiai kviečiai ir
Priežastį pardavimo patirsite
na
$8,000.
įmokėti tik .......... $2,000
Parlavimui labai pigiai į trumpą rugiai pasėti, mašinos visokioj rūšies,
nuo $15.00 iki $50.00 dienai. Atsi
ant vietos. Turi būti parduota į
Parsiduoda
6 flatų puikus mūrinis žinių rašyk prie, A. F. Yonaitis,
šaukit tuojau paduodant savo referen- priežasties ligos, nes negaliu trumpą laiką. D. Markuvėnas, 2101 aliką rakandai. Galima pirkti visus kokių tik reikia. Tai yra pelninga. 8
namas,
garu
apšildomas.
Rendos R. 1, Grand Junction, Mich.
ant sykio, arba dalimis; savininką mylios nuo miesto % mylios nuo gra
Grand Avė., cor. Hoyne Avė.
są ir adresą.
dirbti
tokio
amato,
turiu
va

$450
į
mėnesį.
Kaina
$22,000.
įmo
galima rasti dienomis ir vakarais.
W. HARRIS.
žaus ežero, netoli nuo Milwaukee,
kėti
'
.............................................
$2,000
žiuoti ant tyro oro, 813 W. 35th
Wis. Kaina $45,000. Priim«ime na
846 State Leke BLIr.
1080 Oxfor<l St.,
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
Parsiduoda 6 ruimų
medinis mo
mą nuo $7000 iki $10,000.
Norinti,
Rockford, III.
St.. Chicago, III.
lietuvių kolonijoj. Biznis gerai
kad gero vietoj; kaipo pirmą {mokėji derniškas katame Brighton Park už
$3.000.
Turi būti parduotas greitu
mą norinti farmos atsišaukit,
eina. Pigi renda ^ik $45.00 su 4
laiku.
3251
S,
Halsted
St.
Chicago,
111.
PARDAVIMUI
KRIAUČIŲ kambariais gyvenimui. Pardavi PARDAVIMUI RAKANDAI Taipgi kas norit farmų atvažiuokit Ant išmainymo arba pardavimo
PARSIDUODA PAVEIKSLŲ STU- šapa su štoru, pigiai, biznis iš mo priežastį patirsit ant vietos, (furniture) dėl 3 kambarių. prie mųsų pasitarkit su sumis, mes puikus 6 flatu moderniškas mūrinis
turim daugiau farmų negu kitas koks namas. Rendos neša $200 į mėnesj.
dija.
Puiki biznio vieta, žemai ir dirbtas per 8 metus. Galimai ma- 1715 W. 46 St.
.................................. $16,000
Parduosiu
sykiu
arba
dalimis.
ofisas Chicagoj su gerais budinkais, Kaina
vienintelė Studija Amsterdame su di
Parsiduoda
2 aukštų muro ir me
tis
nuo
8
r.
iki
9
vį
4832
W.
14
mašinomis .gyvuliais ir visais įtaisy
dele Lietuvių Kolonija. Biznis iš
1903
Rub'le
St.
džio
namas.
3
pragyvenimai, didelė
PARDAVIMUI
SALIUNAS
GREImais, kurias parduodam ir manom
dirbtas didelis, per daug metų. Rei St.. Cicero, III., klauskt M. A.
bamė
ir
tuščias
lotas. Labai pigiai,
tu
laiku,
su
barais
ir
visais
įrengi

ant miesto properčių. Patarnavimas
kalingas pasiturintis mokinys “Moks
tikt
už
........................
$3,200
Goberis.
mais
,6
kambariai
dėl
pragyvenimo.
teisingiausis.
las Dykai. Reikale atsišaukite, Jonas
PARDAVIMUI
5
KAMBAPIGIOS
FARMOS.
Priežastį
pardavimo
patirsite
ant
vie

COOK COUNTY REALTY CO.
Andrušis, 134 E. Main St., Amster40 akerių farma juodžiamio su
tos.
,3251
S. Halsted St.,
Chicago, III.
rių
rakandai
,
visus
sykiu
arba
dam, N. Y.
PARDAVIMUI DRAY GOODS Sto
smėliu,
2 ruimų namas, bamė. prie
613 W. 14th PI.
Klauskite Bružą arba Kriščiūną
ras Bridgeporto apielinkėj, visokių
po
vieną.
Gali
paimti
ir
kam

gero
kelio.
Parsiduoda tik už $2,000
Olszewskio
ofise.
PARDAVIMUI GROSERNfi, tautų apgyventoj vietoj, biznis geras,
40«akru farma. 4 ruimų namas ir
barius
gyvenimui,
gera
vieta.
nedidelė,
atsišaukit
greitai, cash. Pardavimo priežastis ,turiu du
jame. Parsiduoda už .......... $2,200
PAORDAVIMUI NAUJAS NA
PARDAVIMUI SALIUNAS, 13213 So. Lime St.
bizniu. Keturi kambariai iš užpaka
100% akrų farma, puikus 2 aukštu
parduosiu pigioj. Galima pirk lio, eektrika, gasas yra,
MAS,
vidaus
įtaisimai
kieto
aržuolo,
medinis
namas, puikios bames ir kiti
su praperte arba be prapertės.
elektros šviesa, garu apšidomas pui judinkai ,pusė javų. Visa puiki že
3218 So. Halsted St.
ti su mažu kapitalu, 4637 So.
1529 W. 18th St.
kus cimentuotas skiepas, dėl žiemos mė. Kaina .............................. $9.000
Design ir pasisiūti sau
Marshfield Avė.
dveji
langai,
ant
augšto
galima
pa

šios
farmos
randasi
netoli
ChicaPARDAVIMUI GROSERNfi, ABdrapanas.
dirbti 4-5 ruimus ,gatvės, šaligatviai goi, kur su automobiliu nuvažiuojama
ba
mainysiu
arit
namo
ar
saliuno.
PARDAVIMUI
BUčERNfi
IR Grosernė randasi geroj vieoj; visų
tt. išmokėta. Lotas 33%xl25 pė i 3% vai. Pirkit famvas, kur viską
BARGENAS. PARDAVIMUI MU- ir
Mokiname: patrinų padarymui,
PARDAVIMUI SALIUNAS, GEgrosernė, labai geroj vietoj, prie šv. tautų
das.
Randasi puikiausioje vietoje iš ralit užauginti ir Chicagoj savo pro
apgyvento.
Gražus
rūmai
pagy

rinis
5
kambarių
bungalovv
su
elek

kirpimo,
pritaikymo ir siuvimo;
roj vietoj ,biznis išdirbtas per kele
Kryžiaus bažnyčios, biznis išdirbtas,
priemiesčių Chicagos-Roselande. Atsi duktus parduoti už gerą kainą.
venimui,,
renda
$38.00;
leasas
ant
5
tra
,
maudynė,
šiltas
vanduo,
kny

klesos.
dienomis
ir vakarais.
per daug metų . Kas norite nupirkti, mteu ;grosernė kainuoja $2300, Platu- tą metų, randasi tarp maišytų tau goms šėpos, augštas, cementuotas šaukite pas savininką, 10714 Prairie
Kreipkitės:
Specialis
skyrius
mokinimui ope
Parduosiu už teisingą pasiūly
pasiskubykite, nes greitu laiku bus kewicz, 2858 W. 39th St., Telefonus tų.
Avc., Chicago.
FIRST
NATIONAL
REALTY
CO.
skiepas,
furnace
šiluma,
mūrinis
geruoti
siuvamą
mašiną.
Mašiną va
mą. nes važiuoju Lietuvon.
Atsi
parduota.
Atsišaukite, 4551 South
736
W.
35
St.
radzius
ir
medinis
vlštininkas.
Arti
ro
augšta
elektros
spėka,
kaip kad
Lafayette
125.
šaukite, 4539 So. Marshfield Avė.,
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS,”
Hermitage Avė.
rengiamas didelis parkas, paranki
kriaučių
šapose.
Chicago.
groserUŽ PUSĘ KAINOS 'CHICAGOS
transportacija į bile miesto dalį gat- 4 flatų, iš priekio bučernė ir elektra,
PARDAVIMUI
RAKANDŲ,
hardnė,
namas
5
metų
senumo,
PARDAVIMŪI BUčERNfi IR
farmos,
60 akrų žemės ,triobos įtai
vekariais.
Pardavimo priežastis —
Master Sewing School
ware ir malevų kratuvė, lietuvių ko
gasas ir vanos, rendos neša su vir- sytos kaip mieste, su gyvuliais, ma
senatvė.
Atsišaukite,
7210
S.
Rockgrosernė. Nauji fixtures, daug lonijoj. 30 myių nuo Chicagos. Aš PARDAVIMUI SALIUNAS LIEšum $100. Galima mainyt ant ma- šinoms ir visais itaisimais kas tik
Principalas
žesnio namo. Savininkas gyvena tam ant farmos randasi. Parsiduoda la
s tako, labai geroj bizniavoj vie einu į kitą biznį. Nereikia daug pi- tuvių apielinkėj, biznis išdirbtas per well St., Tel. Vįncennes 4794.
JOS F. KASNICKA
ilgą aiką, gera proga, 5 kambariai
bai pigiai arba mainom ant Chicagos
190 North State St.
toj. Pardavimo priežastis —- nigų.
PARDAVIMUI 4 FLATŲ pačiam name.
J. FRIEDLANDER,
pagyvenimui,^ pigi renda.
Atsišau
namo.
Kreipkitės, C. P. Suromski
930 W. 35th PI.
Kampas Lake St. 4-fl.
245 E? 16 St.,
važiuoja ant farmų, 3247 South
muro namas, 2 flatai frame iš
kite greit — važiuoju Lietuvon.
Co., 3346 So. Halsted St.
A'JJ ...w
Chicago Heights, III.
PARDAVIMUI
NAMAS
SU
720 W. 35th St.
užpakalio. Kaina $7000. Pinigais
Morgan St.
TIKRAS BARGENAS
krautuve, cigarų, cigaretų ir smulkių
VALENTINE DRESMAKING
$3000. Kita dalis morgečius. Ne dalykų. Ir 6 kambariai gyvenimui. Pardavimui 2 pagyvenimų nanvas,
PARDAVIMUI GROSERNfi, SAU
COLLEGES
PARDAVIMUI KARČIAMA, PUPARDAVIMUI
BUčERNfi, dainių, knygų ir visokių mokykloms
Taipgi ir namas su 2 lotais, 75x125.
su aukštu beizmentu. Kaina $2,300.
toli
18
gatvės
ir
S.
Halsted
St.
arba čielą; labai pelningoj vietoj.
6205 8. Halsted, 2407 W. Madiaon,
Reikia įmokėti $500.
labai geroj vietoj. Biznis išdirb icikmenų. Netoi bažnyčios ir moky sę
F. KRIŠČIOKAITIS,
Visoki
ųtautų
pereinama.
Kas
my

Kreipkitės
į
Naujienas
No.
40
U
1850 N. Wells St.
Parlavimui 2 pagyvenimų mūrinis
Labai gera ir pelninga vieta. lit tokį biznį, atsišaukit griet, savi
298 E. 14th St.,
tas per daugel metų. Atsišau klos.
kampinis
namas,
štoras
su
4
ruimais
Parduosime uz teisingą pasiūlymą.
137 Mokyklos JuorU Valstijoąe.
Chicago Heights, III.
ninkas eina į kitą biznį.
pragyvenimo, viršui 5 ruimai pagy
OGI KAS ŠIČIA, SKAITYK!
kite, 1419 W. 14th St., Chica- Atsišaukite.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
3328 S. Halsted St.
venimo.
Gerage dėl 2 automobilių. mo. Designing bizniui ir narnant834 W. 33rd St.,
PARDAVIMUI
FARMA
72
AKRŲ,
£2, UI*
Chicago, III.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Geras gyvenimas ir dideli pinigai, dirbamos žemės 40 akrų, kita dalis Kaina $3,700.
C. P. SUROMSKI CO.,
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
Mokslas lengvais atmokėjimais,
I
iš
priežasties
senatvės
parduodam
ganyklos.
Nauji
budinkai.
Su
gy

MAHOGANY PIANAI, VfiLIAU3346 So. Halsted St.
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
geros
žemės,
geri
budinkai,
didelis
vuliais
ir
ūkės
padargais.
Kas
nori
PARDAVIMUI
GROSERNĖ
IR
Lietuvių apgyVentoj vietoj. At
sios mados $100.00. Klauskit krau
reikalaukit knygŽlCs.
sodnas,
miško
užtektinai,
yra
3
šu

namas
arba
mainysiu
ant
automobi

platesnių
žinių
lai
kreipiasi
prie
sa

tuvėj 3250 Roosevelt Rd., Mrs. HamTIKRAS BARGENAS .
liniai aliejaus ir kompanija moka po vininko.
liaus ar ko kito.
Gera proga pini sišaukite,
Tel. Seeley 1648
lyn Piano.
20
dol.
mėnesiu^,
už
aliejų
į
metus
gų
padaryti.
Turi
būti
parduota
šia

GUST
KASPER,
663 W. 18th St.,
SARA PATEK. pirminiu-. |
Groikliai pianai mahogany 88 no
Parsiduoda naujas mūrinis namas
$240. Farma yra didžio 93 akrai, arti Box 251, *
me mėnesyje, atsišaukite greitai.
Eagle River, Wis;
tos, suolas ir roleliai — $200.00
3 aukščių, 2 flatų, 6 i*endos po 5
Chicago, III.
didelių miestų. Kaina tik $7.600.00,
5404 Princeton Avė.
3250 Roosevelt Rd.
kambarius,
ir štoras iš fronto, o 8
įmokėti $2,600.00.
DIDELIS BARGENAS. PARDAflatai
po
4
kambarius iš užpakalio,
BEĘTIIOVENO MUZIKOS
Antra farma 100 akrų, miško apie vimui mūrinis namas, dviejų augštų,
PARDUODU PIGIAI, PIJA- PARDAVIMUI GROSERNfi, PIGI
pečiu
šildomas,
elektriką, maudynės,
PARDAVIMUI
PUSfi
SA7
.akrai,
yra
šaltinio
vanduo,
geri
bu

4
gyvenimų;
turi
būt
parduotas
į
renda, lysas ant 2 metų ir trys kam
KONSERVATORIJA
gera žemė, didelis sodnas, kai trumpą laiką už labai pigią kainą. aržuolo baigtas, štoras be leaso. Ran
ną, komodę ir seklyčios setą iš bariai
dėl pagyvenimo. Galima gerą liuno, greitai ir pigiai. Priežas dinkai,
das
gražioj
vietoj,
2
qtai.
Turi
bū

na $6,950.00, įmokėti $1,250.00.
Kreipkitės prie savininko.
Antanas S. Pocius, vedėjas.
trijų šmotų. Norintieji, kreip pnigą padaryti.
ti parduotas greitai. Kajna tik $9,000.
tis
—
išvažiuoju
į
kitą
miestą.
/
Trečia farma 60 akrų, geri budin
F. ŽIČKUS,
Atsišaukite
greitai.
Nepraleiskit
Reikia įmokėti $6,000.*
Aštuntas sezonas prasidės
kitės pas S. J., antros lubos iš
kai, gražus sodnas, 2 arkliai, 4 kar
1731 S. Union Avė.
5339 So. Halsted St.
332 Kensington Avė.
šios
progos.
vės, 2 kiaulės, 35 vištos, 12 tonų šie
Rugsėjo 12 d., 1921.
fronto, 2241 W. 21 St.
no, javai dar neiškulti ,viskas eina
ANT IŠMAINYMO BIZNIO MENORINTIEMS TYRO ORO.
prie farmos, kaina tik $7,500.00, įmo dinis namas, 1810 So. Peoria St. 2 lu
NORIU PIRKTI BUČERNĘ ARParsiduoda akeris žemės su gražiu Mokinama: Piano, teorijos, dai
PARDAVIMUI GROSERNfi ba grosernę, arba sykiu bučemę ir
kėti $1,500.00.
bų štoras. 3 pagyvenimų.
Rendos namu, furnicc heat, elektriką, cimen- navimo, smuikavimo, mandoli
grosemę,
kad
nebūtų
brangesnę
kaip
šias
farmas
kompanija
parduoda
iš
PARDAVIMUI
SALIUNAS.
neša
$60.00
i
mėnesį,
kaina
$5000.00.
tavotas basemenetas, užpakalyj bar- nos, gitaros etc. Dramos ir klialabai pigiai ,turi būti greit par 700 dol., arba kas turit tuščią vietą
priežasties
senatvės
žmonių
ir
šeimy

Mainysiu
ant
automobiliaus
arba
sunė. Prie to Sedan Fordas, karvė,
duota, nepraleiskit progos. At- dėl uždėjimo bučemės ir grosernės, Geras biznis, puiki vieta. Savi ninio gyvenimo. Dėlto taip pigiai mer resorts, arba ant farmos. Del to 100
vištų, 50 ančių, 20 žąsų ir visos siško šokimo. Baigusiems įvai
sišaukit, 358 Kensington Avė., arba vėliau manot turėt, kad nebūtų ninkas važiuoja į kitą miestą. parduoda ir ant mažų išmokėjimų. lesnių paaiškinimu kreipkitės šiuo ad daržovės. Randasi ant 112 gatvės, rias muzikos šakas išduodami
toliau kaip iš Chicagos.
Meldžiu
Pasiskubink nusipirkti, nes greit jų resu:^. Waishwell, 813 — 23 Avė., kur privažiuoja Halsted karai. Kaina
3858 W. North Avė.
Chicago.
neliks.
Visos tos farmos yra tarp Melrose Park, III.
pranešti laišku į Naujienas No. 402.
tik $6,000. Jmokėjim-as pagal sutar diplomai su valdiškomis teisėmis
didelių miestų: Clevelando ir Pittsties. Vieta labai graži ir paranki.
ITALIJON1ŠKA
burgo.
Rašyk
ar
važiuok
šiuo
ant

70
AKRŲ
FARMA
PARDAVIMUI,
KAS TURI PARDUOTI ICE PARDAVIMUI
Del platesnių žinių ir daugiau bar- Kataliogai ant pareikalavimo.
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
atrodo
armonika.
Gerame stovyje,
rašu :
gera žemė. Namas 7 kambarių. Vėjo gen'ų kreipkitės pas
3259 S. Halsted St. Chicago, 111.
box dėl bučemės.
Malonėkite kaip nauja, parduosiu pigiai.
visokių tautų apgyventa. Biz
RE A L ESTATE DEPT.
pumpa. 8 kaivės, 3 arkliai, 100 viš
FABIONAS IR MICKEVIČIUS
Atsišaukite,
Akron, Ohio. tų, 750 bušelių avižų.
šienas, kor- 809 W. 35th St..
duoti žinią, M. Pauras, 3015 W.
nis kibai gerai eina; 4 kamba 130 Wooster Avė.,
Chicago, Ilfe Skyrius Ciceroje 4847 W. 14 St.
GEORGE DZIALOVY
nai ,mašinos ir tt. 28 m. nuo Chi
(Arti Halsted).
38th PI., Phone Lafayette 2054.
riai gyvenimui. Greitai noriu iš PARDAVIMUI NAUJAS MURI- cagos
1809 W. 17th St.,
4 m. nuo miestelio, 1 m. nuo
2-rų lubų.
važiuot Lietuvon, G. K. B. 6915 nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir G kam kelio, 3 m. nuo Lemont.
AMERIKOS LIETUVIŲ
PARDAVIMUI MŪRINIS NAbarių: elektros šviesa, maudynes,
J.
C.
JOHNSON,
So. Western Avė.
augštas cementuotas skiepas ir visi R. 5,
Lockport, III. mas, 2 flatų, 6-7 kambariai, vanos,
PARDAVIMUI KARČEMA IR BAgasas.
Taipgi ir garadžius; rendos
naujos mados įtaisymai. Namas ran
rai ,geroj vietoj, visokių tautų ap
1
1
neša
mėnesiui
Parduosiu
Katrie važiuojate į Lietuvą ir tu gyventa. Pagyvenimui 4 kambariai,
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu
PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS kaip galima pigiai.$60.00.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Namas
ant Brid
rite keletą tūkstančių dolerių, nepra ’ardavimo priežastis ,noriu apleisti šį
pigiai arba mainysiu ant Cottage. su pentinim'O ir geležinių daiktų
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
leiskit šitos progos.
Kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217 krautuve; geroj vietoj, biznis eina geporto. Namas tinkamas bizniui. nografijos, typewriting, pirki y bos tei
miestą.
Parduosiu
už
pirmą
pasiuMatykit savininką.
Parsiduoda didelis Malūnas, netik ymą.
Archer Avenue.
gerai.
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
2742 W. 47 St.
vien mala grudus ,bet yra ir daug ki
Atsišaukite
PARDAVIMUI OVERLAND
353
Kensington
Avė.
uos istorijos, geografijos, politikinės
tokių mašinų, kurios dirba: gontus,
PARDAVIMUI NAMAS, 2 AUGŠJ.
V.,
ekonomijos,
pilietystės, dailiarašysBARGENAS.
PARDAVIMUI 2
Automobilius, labai gerame sto tų, muro frontu, 5 ir\6 kambarių.
išpjauja ir ablevoja lentas ir balkius.
4051
Archer
Avė.,
tės
ir
tt.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
augštų mūrinis namas, po 5 kamba
Kaina tik $5000.00. Tas malūnas
vy, parduosiu pigiai, už teisingą Karštu vandeniu šildomas^ Moderniš
Tel. Lafayette 3094
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
rius;
puikioj vietoj. Rendos neša $36
randasi pačioj centro Lietuvoj, Šiau Oibai pelningoj vietoj, parduo
kas.
Gražus
kambariai.^
Cemento
4
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
mėnesiui. Namas randasi West Pūli
lių mieste. Yra gera transportacija, siu už pusę kainos. Priežastis pasiūlymą, 3127 Emerald Avė., skiepas. Didelis lotas apsėtas vynuo
iki
1.0
valandai.
PARDAVIMUI MEDINE STUBA, ni ane, arti 119 St. Kaina $3,400.
įeina daug traukinių, taipgi didelis
3-ios lubos.
gėmis. Vištoms gardas. jGaradžius.
3106 SO. HALSTED 8T.. CHICAGO.
8
kambarių,
4 lotai. Daug pui- Reikia įmokėti $1,200.00.
šašiejus. Parvažiavę į Lietuvą kreip pardavimo, savininkas eina į ki
Pirmas fintas bus liuobas Oct. t. pių vaisinių šalę
medžių. Galima laikyti
kitės pas
Įpauku metams $Įi844.
Kaina karvę ir visokių
tą
biznį,
3440
So.
Morgan
St.
paukščių. Pusantro
IGNĄ TAMAŠAUSKĄ,
$12,000.00. f
Pinigais
”
$3000.00, kitus
DIDELIS BARGENAS, PARbloko
iki
eloveiterio.
at
AUŠROS MOKYKLOJ
Šiaulių Valstybės iždininką.
PARDAVIMUI FORD 1920 ant išmokėjimo.. Klauskit savininko. važiuoja j 40 minučių.Į Chicagą
Pardavimo
davimui
3
augštų
namas;
krau

PARDAVIMUI
SALIUNAS,
O katrie būdami Amerikoj, norite
6828 Wabash Avė. 1 fl.
ŠIE SKYRIAI:
metų, kaip naujas . Pigiai.
priežastis — savininkas važiuoja į
gauti daugiau informacijų, kreipkitės ietuvių kolonijoj.
tuve
fronte.
Cottage
iš
užpaka

Priežastis
1)
Anglų
kalbos.
Lietuvą, 348 Linden Avė., Bellwood,
ypatiškai arba laišku pas
4257 S. Kedzie Avė.
2)
Lietuvių
kalbos.
PARDAVIMUI
NAUJAS
MURIIllinois.
lio.
Naujai
taisyta
ir
malevota.
pardavimo, liga.
PAUL P. BAUBLY,
3
Aritmetikos.
nis namas, 8 pagyvenimų po 6 kam
1822 So. Halsted St.,
Chicago, III.
3201
So.
Auburn
Avė.
Geometrijos ir kitų Ma
barius. Elektra ir gasas; maudynes
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ Kaina tik $2,650, 1627 S. Mor 4 Algebros,
Neseniai atvažiavęs iš Lietuvos.
tematikų.
ir
prausemosios
sinkos.
Visi
trimings
PARDAVIMUI MAXWELL aržuolo. Esbestos stogas, užpakalinis frame namas, 5343 S. Halsted st. gan St., netoli 18 St.
5) Braižymo (pllanu pažinimo).
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
PARDAVIMUI BUčERNfi ir
Laikas brangus, neleisk dyka? Su
karas, 1919, gerame stovyje, porch uždarytas langais. Lotas 30 9 kambariai gyvenimui. Gasas,
PARDAVIMUI NAMAS, MU- vartok naudingai. Seni ir jauni vy
grosernė, visokių tautų koloni greitu laiku ,geroj vietoj, prie parduosiu pigiai. Atsišaukite, pėdų pločio. Iš priežasties ligos par elektra ,vanos. Kaina $6000.00
rai ir moteiąs visi neatldftliodami
pigiai. Namas yra geroj vie
rinis, 6 kambarių, gasas, elek pradėkite
joj. Brighton Parke. Savinin pat Stockyardų; priežastis par 1433 South 49th Avė., Cicero, duosiu
tuoj
Auiros Mokykla se
toj, Brighton Park. Savininkas ant Matykibsavinin. Wm. Schwemm tra maudynė. Pigiai.
davimo,
važiuoju
Lietuvon
.
niausia
ir
geriausia.
Mokiname die
vietos, T. P., 4625 S. Francisco Avė.
kas važiuoja Lietuvon.
Illinois.
nomis
ir
vakarais.
Room
221
—
154
W.Randolph
st.
ant pirmų lubų.
2928 Emerald Avė.
4503 So. Laflin St.
4104 S. Campbel Avė.
Prisiraiyti galima visada.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai turi būt parduoti už bi
tę šauni,-vą i .'iulįmą. Seklyčiai ar
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas ,kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu
phbnographas su rekordais ir dąimanto adata.
1922 So. Kedzie Avė.

MORTGECIAl -PASKOLOS

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

MOKINKIS

NAMAI-2EME

t—l

1i

»

■ II Į II

. .. ■ -

„n—................

■ ....... -

'■

■ ■—

Laimė laukia žmogaus.

MOKYKLA

AUTOMOHIIAI

NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausiu progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI
5
KAMBARIŲ
medinis namas, geras augštas skiepas.
Dideli priekiniai ir užpakaliniai porčiai, furnisu apšildomas.
Gasas ir
elektriką, šiltas ir šaltas vanduo.
Parduosiu už $3500, greitu laiku. At
sišaukite E. Weyraska, 2440 W. 69
St., Chicago. Pusė bloko nuo Western Avė.

PARDAVIMUI VIENO PAgyvenimo namas.
Labai pui
kioj vietoj, ant lengvo išmokėji
mo; arba mainysiu į CAitomobilių, W. R., 2819 W. 38 St., Pho
ne jLafayette 7497.

PARDAVIMUI
4214
SO.
Artisian Avė., 6 kambarių cot
tage, 2 lotai. Turiu beveik dova
noti. Galit matyt visą dieną nedėlioj, 4214 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI
LOTAI,
ARBA
mainysiu ant autonvobiliaus arba motorcyklio. Atiduosiu už Jūsų pasiū
lytą kainą.
Atsišaukite greitai.
MIKE DONAUSKAS,
3303 So. Morgan St.
Phone Drover 7027

IIAUNMI
-PARDAVIMO GERI

ANT
foroičiai, labai pigiai ir didelė
lempa gezinė, 2161 Stave St., 2
lubos, North Side.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RAkandai, ant syk, arba atskirai. Taip
gi kriaučiaus šapos reikmenys, sta
lai, partition, siuvama mašina ir tt.
Extra bargenas.
10715 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI FARMA 70 AKRŲ,
6 akrai miško, kita užsėta rugiais ir
šienu. Geri budinkai ir sodas. 1%
į miestą. 900 lietuvių ūkininkų, arba
mainysiu ant namo Chicago, savinin
kas, P. O., 3983 So. Artesian Avė.,
Chicago, III.

PARDUOTŲ IR MAINYTŲ
ant Chicago propertės, 50 akrų
farmą, didelis sodnas, gera žemė
su gyvuliais, padarine, pašaru
etc. Kaina $6,500, A. F. Yonai
tis, Grand Junction, Mich., R. 1.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

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

