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Tūkstančiai žmoniy žuvo
potvinyje Minijoje
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AMERIKOS ALIEJAUS KOM
PANIJŲ LAIMĖJIMAS
MEKSIKOJE.

Smarkus mūšiai Albanijoj

Šaudė į fascisti

Serbai degina kaimus ir žudo 5 fascisti užmušti ir 25 sužei
moteris ir vaikus.
sti Susirėmime su kareiviais.
Augščiausias teismas pripaži
Miliūnai žmortių žuvo šiemet
no, kad įgytieji prieš 1917
Pa
MILANAS, rūgs. 27.
MILANAS, rilgS. 27. — Ka
—
ChiniJa aplankiusioje neflid'm. aliejinis laukai negali bū

BERLINAS. rūgs. 27.
Šiandie susirinko reichstagas. JįTi

mėse. 40,000 žmon>Ų žuvo že-

ti nacionalizuoti.

gautomis

sak II Secolo

žinio- reiviui šovė į

kraštutiniųjų na-

mis, smarkus mušis siaučia Al cionalistų fascisti demonstraci
laukia svarbus darbas ir skaito-! mes drebėjime,
banijoj. Vise, teritorija iki Drin ją Modenoj ir penkis fascisti
MEXICO CITY, rūgs. 27.
ma, kad šis posėdis bus svarSHANGHAI/ rūgs. 9 (Kores Amerikos aliejaus kompanijos upės tapo užimta serbų, kurie užmušė, o 25 sužeidė. Tarp su
į biausias Vokietijos parlamento
. susirinkimais po Versailles tai pondencija). 4- Bėgyje vienų turi didelio džiaugsmo, jos degina kaimus ir žudo moteris žeistųjų yra ir narys Italijos
kos. Prieš jį stovi ratifikavimas metų Chinija | aplankė trečia jau nuo senai labai neprielan- ir vaikus. Albanijos kareiviai bu- parlamento.
taikos sutarties su Jungt. Val baisi nelaimė. Tai didelis pat- kiai žiurėjo į Meksikos konsti- vo priversti pasitraukti,
Iriausiais ko m pe t i toriais.
Francija norėtų, kad grei- stijomis, pravedimas įstatymų vinis Anhui provincijoj, kuria-; tucijos 27 skirsnį, nacionali
Albanijos valdžia visus vyrus
me
žuvo
tūkstančiai
žmonių
zuojantį
aliejaus
ir
kitų
gam

apie
mokesčius
ir
sutvarkimas
čiausiu laiku atsisteigtų taika.
pašaukė prie ginklo ir 10,000
Francija turi didelių finansi puolančių Vokietijos finansų. ir kuris užliejo didelius plotus tinių turtų šaltinius. Kad tą kareivių jau maršuoja prieš puo
nių interesų artimuose rytuo Prieš jį stovi ir partinė kova, žemes, pridarydamas nema įstatymą privertus Meksiką pa likus.
Turkai
atsiėmė
E^kishehr. se. Jos finansistai turi apie 80 iškilusi delei užmušimo Erzber- žiau, kaip uŽ $800,(XX),000 nuo naikinti buvo šauktųsi ir Ame Padėtis yra rusti. Viešoji
rikos valdžios ir tik delei to nuomonė yra prieš Italijos in Išvarytieji anti-bolševikai bijo
Graikija jau jieškosi tarpi nuoš. Turkijos skolų obligaci gerio.
si grįšti Ru8ijon.
Ši baisioji Anhui katastrofa skirsnio ir buvo daugiausia ki- tervenciją, bet skaito,- kad tal
jų, o kiti yra užinteresuoti Tur-| Daug kaitoma apie kabineto
ninkų.
kijos tabako, geležinkelių ir rekonstrukciją ir tikimąsi, jog seka po baisaus bado septimo
kininkai turi ką-nors tuojaus
RATUMAS, rūgs. 27. — Dvi
KONSTANTINOPOLIS, rūgs, bankų interesuose. Delei karo bus pasiūlyta, kad į dabartinę se Šiaurinėse provincijose, ku
Vakar Meksikos augščiau- veikti,
divizijos bolševikų kareivių sto
dabar negali užmo koaliciją įeitų ir liaudies parti riame žuvo m-ilioniu žmonių ir sia's teismas išnešė nuosprendį, i
27. — Angoros pranešimas pa- gi Turkai
~
vinčios prie Turkijos rubetžiaus
skelbia, kad Turkijos naciona kėti netik skblų, bet ir palū ja. Nesitikima, kad tai galima po didelio žemės drebėjimo kad visi aliejaus laukai ir nuo
ir esančios prisirengusios įeiti
listai rūgs. 19 d. puolė Graikų kanų Francijos kreditoriams, butų atsiekti be partijų susi Kansu provincijoj, kuriame savybės, įgyti prieš gegužes,
i Turkiją, jei graikai sumuštų
kairįjį sparną ir jį visai su kuriems pinigai yrą labai rei kirtimo, ypeč delei liaudies par- žuvo apie 40.000 žmonių.
1917 t. y. prieš priėmimą nau
Turkijos nacionalistus.
Anhui potvinis atkirto susie jos konstitucijos, negali būti
kalingi.
| tijos vadovų atviro priešingu
mušė.
įžūlėlis skaičius alkanų ar
Taikos nori ir Amerikos mo kancleriui Wirthui. Didžiu kimą geležinkeliais su Shang- nacionalizuoti, nes konstituci
Turkai, pasak to pranešimo,
mėnų, gruzinų ir kurdų yra
vakar po mūšio gatvėse atsi biznieriai, kurie nesenai įdėjo mos socialistai skelbiasi stovį hai, Tientsin ir Pekinu ir tik jos 27 skirsnys negali jų lie Mušis prasidėjęs tarp neregu- Čia susirinkę ir nori įeiti į Tur
Turkijoje daug kapitalo ir ku- su kancleriu, bet taipjau jie dabar pradėjo atvykti pirmie sti. Teismas pripažino, kad tik
ėmė Eskishehr.
liarinių kareivių parubežyje. kiją, kur jie tikisi gauti mais
yra pasirengę stoti valdžion ir ji pabėgėliai.
Centre Turkijos kareiviai la  ri jie gali dabar pražudyti.
tuos gamtinius turtus galima
to, bet Turkai laiko rubežių
Patvinęs
distriktas
yra
už
su
liaudies
partijai.
Stresemann
ko Alghkeny ir grasina atkir
BERLINAS,
rūgs.
27.
—
nacionalizuoti,
prie
kurių
nuo

Konstantinas Athenuose.
gerai apsaugotą.
nori tapti užsienio reikalų mi- 60 m. nuo Nanking. Tai yra savybės teisė įgyta po priėmi Neue Berliner Zeitung gavo ži
sti Graikų pasitraukimą.
Anti-bolševikai, kurie tapo
ATHENAI, rūgs. 27. — nisteriu ir jį remia tame liau žemas, derlingas kraštas, tirš
Jeigu pranešimas yra teisin
mui naujos konstitucijos. Ame nią iš Viennos, kad mušis pra deportuoti iš Konstantinopolio
tai apgyventas, turintis daug
gas, jis reiškia didžiausį nepa Graikijos karalius Konstanti dies partija.
rikos aliejaus kompanijos gi sidėjo tarp Vengrijos ir .Če- ir kurie buvo gabenami į Ru
Diena ratifitovirnui Ameri miestelių ir keletą miestų 'po
sisekimą Graikams, kadangi nas šiandie sugrįžo iš karo lau
cho-Slovakijos
neregu barinių siją, iššoko iš laivo palei Tur
kelis
tūkstančius
gyventojų.
ko,
lydimas
kronprinco
Jurgio,
kos taikos sutarties dar nėra
Graikų štabas tikėjosi sustab
spėkų priė Vengrijos ir Čecho- kijos pakraštį. Jie sako, kad
sios dar prieš 1917 m.
Potvinis
ištiko
išsiliejus
iš
princo
Nikolos
ir
karo
minisnustatyta. Valdžia nenori dide
dyti turkus tik stipriai apsau
Slovakijos rubežiaus.
jie verčiau nori pasilikti Ma
krantų
Hungtzle
ežerui
ir
į
jį
terio
Theotokis.
Jis
pirmiausia
goto) Eskishehr-Kutaia linijoj.
lių apie tai svarstymų ir gal
(ši žinia nėra patvirtinta i žojoj Azijoj, negu kad grįšti į
Nepasisekimas Graikų karo nuėjo bažnyčion pasimelsti už palauks kad sutartį pirmiau ra- bėgančioms upėms.
jokių kitų šaltinių).
Rusiją, kadangi jie bijosi, kad
Graikų
armijos
pasisekimą.
Daug
žmonių,
kad
išsigelbė

prieš Turkijos nacionalistus
.tifikuotų Amerikos senatas.
juos ten bolševikai ne sušauvėl atnaujino visą artimųjų ry
Pirkliavimas biržoje vakar jus nuo potvinip, buvo prisi
dy<Qtų klausimą. Talkininkai, ku
buvo nepaprastai smarkus ir glaudę ant geležinkelių pilimų.
rie laiko Konslanlinopolių ir
( markės buvo pardavinėjamos ir Ten tiek daug žmonių susirin
BERL1N, rūgs. 27. (šifrino
ko,
kad
vaigščiojantįs
pagelbės
kurie tikėjosi, kad Graikai
perkamos didžiausioj kiekybėj.
Vengrija prašo Rusiją paliuokablegrama Forvertsui).
ir
konstrifkcfjos
>
traukiniai
dau

įstengs sumušti Turkijos nacio*
Abendblatt sako, kad nuolatinis
Gautom žiniom iš Dancigo, So "\siiofl 25,000 Vengrų belaisgelį
jų
sutraiškė,
i
nalistus, tuo leidžiant įvykinti
WASHINTON, rūgs. 27. —
A
x
mainimasis markių kurso “yra
vietų Rusijos ambasada Varšu vių.
Tokie pat potviniai ir tame
į besiartinantį dideli
Sevres taikos sutarti^ dabar ne- Dabartinis kab.netas turbut reChihuahua konsulas praneša val
voj pareikalavo artimesnių ži
pačiame
distrikte
buvo
1909
ir
zignuos.
Nauju
prem.eru
gal
tožino kokią poziciją užimti
RYGA, nigs. 27. — Tarytos stybės departamentui, kad Donių apie užmušimą Ukrainoj
■s
liks
Stresemann.
*
1916
m.
Po
to
Amerikos
Rau

linkui kariaujančių pusių.
komunistų vado Adolfo Joffės. yra vedamos taq> Rusijos ir lores meksikietis užmušė du
donasis
Kryžius
Chinijoje
pa

Anglai ir Francuzai pyksta True translation filed with the postVengrijos valdžių apie Rusijos amerikiečius, dirbusius Dolores
siūlė
pieną
kaip
tuos
potvy

[Šita
kablegrama
tuo
budii
ant Graikų štabo už perdėjimą master at Chicago, III., Sept. 28, ’21
paliuosavimą 25,000 vengrų be Mining kompanijai. Smulkmenų
nius panaikinti. Tcčiaus tuos patvirtina trys dienos atgal laisvių mainan už paliuosavi nepaduodama.
spektj Graikijos armijos, po to as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
Gubernatorius
pienus nejvykinta, kadangi pro- laikraščių paskelbtą žinią, kad
BERLINAS, rūgs. 27 (Rašo
kaip, Francijos
oficieriai permą 400 Vengrijos komunistų, davė užtikrinimų, kad žinogžuvincijos valdž,ia pareikalavo Joffe tapęs Ukrainos maišti
sergČjo Graikus, kad jie bus su George Witte). — Pasak iš ban
kurie sėdi Vengrijos kalėji da bus stropiai gaudomas ir lei
pilnos
kontrolės
ant
darbo
ir
ninkų
suimtas
traukiny,
ėju

stabdyti, jeigu jų kariuomen7 kininkų ratelių paeinančių žinių, Trockis sako, kad bus taikomąmuose dar nuo laikų puolimo do užmuštųjų lavonus išgaben
duodamųjų
pinigų.
siam
iŠ
Kijevo
į
Odesą,
ir
nu

nebus tris sykius didesnė už valdžia šią savaitę aiškiai pasa
Vengrijoje Belą Kun valdžių ti į Jungt. Valstijas.
si su Lenkija, bet jei ji piri
daigotas].
Turkų armiją. Anglų Statos kysianti reichstage, kad Vokie tų — Rusija ginsis.
manė, kad Graikai galėjo su tija negalės užmokėti sekamos
CRESTVIEW, Fla., rūgs. 25. Protestuoja prieš sušaudymus.
ĮSAKE
AMERIKIEČIAMS
mušti Turkus ir pasiūlė pieną, dalies karo kontribucijos — 1,- True translation filed wlth the post— Užvakar čia buvo kariami
PARYŽIUS, rūgs. 27. — ViAPLEISTI FRANCIJĄ?
kurį Graikai buvo išpradžių 000,000,000 auksinių m-aakių master at Chicago, III., Sept. 28, ’21
už žmogžudystę du žmonės, sų politinių grupių rusai, išas reųuired by the act of Oct. 6, 1917
priėmę. Tada jiems gerai sekė ($238,000,000), kurias pripuls
Korimas buvo viešas ir jam ėmus bolševikus, laikė viešą suBERLINAS, rūgs. 27. — Ži prisiži urėti susirinko 10,(XX)
MASKVA, rūgs. 25. — Sovie
si, bet paskui tuos pienus pa mokėti už kelių dienų.
sirinkimą ir atsišaukė j visas
nd
tai
bus
pnliuoSuotas,
Jei
nia
iš
Coblenz
sako,
kad
gen.
tų
karo
ministeris
Leonas
Troc

naikino karalius Konstantinas
Tikimąsi, kad tuo laiku Wiržmonių. Minia sudėjo virš šalis, prašydami protestuoti
ankščiau kalėdų.
Pershingas, kuris dabar lanko
ir pradėjo duoti savo įsaky tho kabinetas įteiks savo rezig kis šiandie kalbėjo į 10,000 bol
$1,000 šeiminoms užmuštojo ir jas prieš sovietų valdžioj šausi Francijoj, įteikė gen. Allen, vieno pakartųjų.
mus, kurie privedė Graikus naciją, kad padarius vietą reak- ševikų kareivių, dalyvavusių iš
(tymus “intelektualų”.
27. komanduotojui Amerikos oku
WASHINGTON,
rūgs.
iš
generalinio
štabo
leistuvėse
prie pražūties.
cingesnei ministerijai, vadovauPo šešių savaičių smarkių jamaj Gustavo Stresemann, va-^ mokyklos 50 oficierių. Jis pa- — šiandie patirta, kad jei Eu pacinės armijos, įsakymą sugene V. Debs bus palių tono tas grąžinimui kareivių.
mūšių ir netekusi daugelio ka- Hovo liaudies partijos, kuris ne- sakė:
“Dabar yra du frontai, bet iŠ kalėjimo, tai tas panaikini
reivių, Graikijos armija tapo*‘nusileido prieš talkininkų uitiNežino tokio įsakymo.
mas
bausmės
bus
padarytas
tik
priversta pasitraukti atgal, ne- _____
matumą pareitą pavasarį ir ku- dar yra peranksti musų ginklus
•..........................
W .. . .
nnmoinvH tini
WASHINGTON, rūgs. 27.
pasiekusi Angoros. Traukimą- ! ris laike karo .buvo šalininkas
apmainyti
ant tnikn«
taikos ITUTlkUl,
įrankių, kaipo Kalėdų ar Naujų Meti
sis prie sunkių aplinkybių nu- nuožmiausio submarinų karo, i: Badas padrąsino musų priešus. dovana nuo prezidento Hardi n- — Veikiantysis karo sekreto
rius Wainwright pasakė šian
puktė kareivių dvasią ir armi Jei tie pranašavimai išsipil- Francija taiko pastatyti Lenki- go.
die, kad jis nieko nežino apie
ja pradeda pamaži .irti.
dys, Stresemann gaus atlygini- j % *r Rumuniją prieš mus. Mes
įsakymą sugrąžinti kareivius
Graiki jos valdžia dabar jieš- mą už sav0 §ešių mgnesių intri- esame pasirengę daryti koncesit
-M
—* ■.*-_* 1 —
’
, •
1
~
kUl Z-k.
T. 4-m
nuo Reino.
kosi 1kas
galėtų ' Zjai
tarpininkaugas prieš kanclerį Wirth. Jam JM’ het mes norime gyventi taiDabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
ti taikos derybose su Turkijos pasisekė atitraukti nuo Wirtho koje.
sinų pigumo laikas. Nors subatoj auksinai bu
nacionalistais.
net ir socia'ldemokfatus (did-| "^e ti®sa»
mes uiolnhBANDO PANAIKINT
vo urnai pakilę, vakar vėl jie nupuolė žemai.
žiumos
socialistus).
Pereitos
sa,
zuojamės,
kaip
kad
paskelbta
PAŠTO ŽENKLELIUS.
Ar dar puls žemiaus, ir kada pradės eiti bran- ’
Talkininkai nesusitaiko
ATMENAT,
rūgs.
26.
—
I
Val

vaitės
konvencjjoj
jis
padarė
užsienyj.
Ištikrųjų
gi
mes
degyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
tarp savęs.
koaliciją tarp savo partijos ir mobilizuojamas. Bet tegul tie, džia šiandie paskelbė, kad ji
PARYŽIUS, rūgs. 26. —
' pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
Talkininkų
interesai arti- socialdemokratų, kurie atsižadė- kurie grūmoja mums, ateina ir mano aneksuoti okupuotąją Franci jos pašto departamentas
tas geriau pasiunčia nesileidžiant j spekuliaciją.
muose rytuose įvairuoja, Ka- jo ir paskutinių pas juos užsi- .pamato Maskvos ir Petrogrado dalį Anatolijos provincijų. Opo daro bandymą panaikinti pašto
dangi
bolševikai
yra užimti likusių marksistinių principų ir garnizonus. Mes, varde Maskvos zicijos rateliuose sako, kad ženklelių
.
, vartojimą siunti
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
aneksavimas
šiuo
laiku
yfa
ne

kova su bailu ir negah pagel- lėmS tokius p.-incipus, kuriuos garnizono, sakome užsienio reiniams. Naujai sumanytuoju
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
bėti
nacionalistams,
h„i. Turkijos --------1,.^. prješ karą butų skaityta kon kalų ministerijai ir visiems mu- tikusi priemonė ir gali priver planu visi laiškai, vietoj lipinus
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasti prie talkininkų šalių inter
Anglai nemato nieko blogo, jei servatyviais.
|81* diplomatams, kad viskas tujuos ženkleliais, bus vien tam
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
vencijos.
padėtis artimuose rytuose ir | Kaip nusistatys Stresemanno
tikru antspaudu žymimi žod
būti daroma išvengimui karo,
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
toliau pasiliks neaiški ir ne * valdžia kontribucijos klausime i bet jeigu Lenkija, ir Rumunija
žiu apmokėta!’.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
tikra, kadangi tas duotų pro dar nežinoma. Tokioj valdžioj P”!* "lūs, mes esaihe pnsirenPTNIGV KINMIAR.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
gą emirui Feisul sutvarkyti (Walter Rathenau ir toliau pasi2 jurininkai žuvo pasken
ja8 pasitikti. Mąs y line
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
Vakar, rūgs. 27 d., užsienio j
Mesopotamijos mišinį.
dus
Submarinai.
liks rekonstrukcijos ministeriu ; aP*e taiką, bet laikykime šautu- Skalna, perkant jų ne mažiai
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
Italai yra pasirengę remti delei jo parodyto sugabumo ta- vus ir kardus savo
25,000 dolerių, bankų buvo
sav0 rankose”.•
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tomą Amerikos pinigais šiaip:
bile kokį pertvarkymą, kuris
LOS
ANGELES,
Cal.,
rūgs.
Anglijos 1 svaras ...........
$3.73
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
butų kenksmingas Graikams, rytose su Francijos ministeriu
Austrijos 100 kronų ........... ..... 8c 27: — Submarinos R-6 įgulai
4
sužeisti
riaušėse.
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Belgijos 100 frankų .............. . $7.02
kuriuos jie skaito savo svar- Loucheur. Galbūt jam bus pa
piliant
į
torpedą
alkoholį,
subDąnijos 100 kronų............... $17.80
vesta lošti tokią pat rolę, kokią
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
ST.
JOHN3,
rūgs.
27.
—
KeFinų
100 markių ................... $1.50 inarina delei nešinamos prie
T
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Smntimo
sulošė Matas Erzberger laike [ turi žmonės liko sužeisti, kaFrancijos 100 frankų
....... $7.12
žasties
urnai
prisipildė
vandens
Italijos 100 lirų .................. $4.14
Skyrių.
mušių paliaubos pasirašymo.
prijaučiantieji streikuojanir pradėjo grimsti. Ji paskenįdėtuvos 100 auksinų..............
...., wv
85c ...
>
tais žodžiais sakant, Dr. Rathe- (jems gatvekarių darbininkams
$32.131foi’M
30 PMl> Rinau bus pavestai atlikti nesma- , užpuolė streiklaužius ir pašav
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Norvegų 100 kronų............... $12.65 (luinoje. Manoma, kad mažiaugiausius darbus ir paskui jį ap- žierius važiavusius streiklaužių
Svedų 100 kronų ............... $22.35
du žmones iš mulos žnvn
šveicarų 100 kronų ........... $17.30 ?
1 zmone* 18 l«ulos ZllV()
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
kaltinti, jei kas nenusisektų.
operuojamais galvekariais.
Vokietijos 100 markių...............86c kartu su submanna.

Vokietija negalėsianti mo
keti kontribucijos
Graiky armija Mažojoj
Azijoj pavojuje

Rusai rengiasi eiti pa
gelbon Turkams

Cechai kariauja su
Vengrais?

Del komisaro Joffės
nužudymo

Vokietija negalėsianti
užmokėti kontribucijos

Rusijos-Vengrijos derybos

Du amerikiečiai užmušti

Rusija nori taikos, bet
nepadės ginklo

Debsas dar negreit
bus paliuosuotas

Auksinai Vėl
Atpigo

m

Graikija nori aneksuoti
dalį Anatolijos

......................................... -..................................................................

........................ ...........................

-

-..................................................
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taigas. Uždarytai lenkų valdžios
įsakymu Vilniaus Lietuvių Mer
gaičių Gimnazija. Uždarymas
MMSNKS.
“Lietuva” rugp. 24 rašo:
motyvuojamas rustifikacija nors
ir buvo pranešta, kad gimnazijoj
Visuotinasis lenkų pogro visa nuo pirmos klasės bus lie
Šiauliy Padangė
Iš Raseinių padangės.
mas prieš lietuvius Vilniuj pra tuvių kalbai dėstoma. Oficialiniai
Rinkimuose į vietos savival sidėjo nakty iš liepos 31 d. į rug-1 ta&au motyvų lenkų valdžia paPas mus, nežiūrint įstatymų,
Lifebuoy parodo Ameri
dvarininkų sauvalė buvo labai dybes, kaip žinome .paėmė viršų piučio 1 d. Apie 200 persisengu- reikšt nelaikė reikalingu.
Lietuvių Dr*jos nukentėjuįsigalėjusi. Pernai ir net šie krikščionys demokratai, arba šių ir prisilipinusių usus lenkų
kote moterims kaip visuo
met pradžioje metų dvaruose be neportiviai pilkieji baronai — karininkų, žandarų ir šnipų ap- siems dėl karo šelpti Centro Kojokios priežasties ir kaltės dvari stambus ūkininkai, vedami kle supo Lietuvių Prieglaudą, Suba- mitetas, aprūpinėjęs, tarp ko kimet būti gražiomis.
ninką atstatinėjo darbininkus. bonijos ir įvairaus plauko da čiaus gatvėj, per tvoras sulipo to moksleivius bendrabučiais,
Iki tol buvo nueita, kad ir vie vatkų . Tasai jų viršus jau ap iš visų pusių į prieglaudos kie gavo įsakymą iškelti mokinių
tos darbo inspektorius greičiau sireiškė akyvais darbų darbe mą, išvertė uždarytais prieglau bendrabutį iŠ Aušros Vartų gat
Grynas, neblunkantis, raudo
gynė darbdavius, nei darbinin liais. Pradėta nuo švietimo rei dos duris ir su atkištais šautu vės 2 Nr. Kadangi tas bendra
kus ir, kas svarbiausia, neboda kalų. Pilkas Lietuvos baronas vais ir revolveriais įpuolė į vidų, butis aprūpinamas lietuvių lėšonas paimu alyvas suteikia Li
eidamas
ranka
kame
ramiai
miegojo
prieglaumis
ir
gausiai
įrengtas
visomis
mas įstatymų pritardavo tokiem — ūkininkas,
febuoy RAUDONĄ spalvą.
dvarininkų darbam, žodžiu sa rankon su stambių parapijos že dos tarnautojas ir atsilankę pas priemonėmis ir kadangi Vilniuj
kant, žmogus, kurs buvo valdžios mių valdytoju — klebonu, greit juos giminės. įsiveržę į moterų butų taip pat stoka, tai tos iš
pastatytas vykinti įstatymus, moka susiprasti su gryno krau kambarį, ištraukė jas iŠ lovų, kėlimas reiškia visišką bendra
netik jų nevykino, bet juos per jo baronu. Štaį jum pavyzdžiai iškratė jas pačias, nurengdami bučio panaikinimą.
žengdavo. Kaipo pavyzdį, galiu iš Joniškio valsčiaus švietimo visai plikai, išvartė visus daik-1 Tuoj po to per vieną savaitę
tus, išieškojo visas pakampes, lietuvių laikraščiai ir jiems prinurodyti į Panemunės dvarą, komisijos darbuotės.
Padarytas Amerikoj
Barono Jono Koškulio Jakiš- Ipuolę į mokinių kambarį, atsta- jaučią gavo sumokėti pabaudų:
Dvarininkas L Jasinskas pašali
no darbininką Stangvilą be jo- • kių dvare buvo įsikūrusį pra- tė brauningus prie kaktų, žadi Vilnius” 20,000 mr. “Dzwon
kio skaitės ir prasižengimo iš jo ■ džios mokykla. Baronas kadai- ( no mokinius, tąsė vienmarški- Litwy” * 50,000. mk., “Vilniaus
pusės, — tą prašalinimą palai- se buvo pabėgęs Vokietijon, lai- J nius, klausinėjo kokios tautos ir Garsas” 20,000 nik., “Vilenskoje
mino darbo inspektorius. Nors ke garsiosios bermontrados. Da gavę atsaką, kad lietuviai, mu- Slovo” visai uždarytas. Tas pat
tiesioginio prasižengimo ir nebu bar jisai grįžo net su trimis še per veidą. Prieglaudos sargą padaryta, vėliausiomis žiniomis
vo, bet Stangvila netiko dvari šeimynomis. Joniškio švietimo vienmarškinį išsivarė laukai), ir su “Dzwon Litwy.”
ninkui kaipo vietos prof. sąjun komisija, kuripn įeina kun. Alek liepė gultis ant plikos šaltos že P. M. Biržiškos vedamojoj Viisandras Bublys, pasigailėjo ne mės ir du kratytojai atkišę šau- niaus Gimnazijoj ant visų durų
gos pirmininkas.
Pastaruoju laiku naujas darbo laimingojo barono, atrado jo tuvus saugojo jį, liepdami nesi- uždėtos atspaudos. Paaiškinimų
inspektorius, darbininkų verčia prašymą teisingu ir nutarė kelti nuo žemės. Tik, kai sargo ir motyvų tam neduodama. Eimas pradėjo tyrinėti buvusias kreiptis j Joniškio Valst. Valdy- žmona ėmė maldauti, tai leido na tik gandai, kad tai daroma
skriaudas. Tų skriaudų išdygo bą kad pastaroji pareikalautų is atsikelti ir apsivilkti. Paklausus
Paklausu! dėl skleidžiamų joj bolševikų pc»šimtai, nes nėra tos vietos, kur Jakiškių mokyklos tėvų k-to prieglaudos vedėjai, ar turi ieidi- žiūrų.
nebutų buvę padaryta prasižen- perkelti mokyklą kitan butan mą daryti kratą, bjauriausiai iš- Apie tą pat laiką padaryta
gimų.
iir _paliuosuoti Koškuliui Rūmą, koliojo ir prikišo kumštį prie vei krata privatiniam p. M. Biržiš
SVEIKATAI muilas
Kuomet darbininkai subruzdo ^a^iunų-Dovnaravos mokykla do, sakydami,-kad štai jų leidi kos knygyne. Išversta, išmėtyta
kelti savo skriaudas, musų dva-, nutarta taipgi iškraustyti iš jos mas. Apklausinėdami mokinius, visos knygos ir poperiai.
liniukai nesnaudžia kepurėje. Jie seno buto, nes dvaro adminis- neapsakomai tyčiojos iš jų, da Gatvėse, išgirdus lietuviškai
visi pradėjo daryti pasitarimus,! tracija to reikalauja, — tuo tik- rydami kiekvienam maž-daug to kalbant, imu sekti gaujos šnipų.
burtisWienon vieton, kad apsigy- s,u
prašoma Vals. Valdybos kias pastabas: “do čego ty po- Iš visų valstybes įstaigų tarnau
nūs nuo įstatymų, mat dabar pažaboti mokyklos tėvų komite- dobny?” (į ką tu panašus?), “ty tojų ir gelžkelieČių reikalauja
reikalaujama, kad dvarininkai tą ir paraginti jį surasti moky- pšiechales koinunizmu učyc się.” ma priesaikos Lenkų valstybei.
sudarytų su darbininkais meti-, klai naują butą. Taip tai veikia (tu atvažiavai komunizmo mo Tarp lietuvių sukinėjasi įtaria
nes sutartis, vaduojantis darbi “buožių” ir krikščionių demo kytis) arba “ ty pšiechales par- mos žmogystos, provokatoriai,
PRADEDANT PANEDfiLY, RUGPJ. 15,1921
kratų Valsčiaus švietimo Ko- tyzanovv organizovvac” ir pana kurie rūpinasi sudaryti jiems
ninku atstatymo įstatymu.
pageidaujamų faktų. Taip, ir
šiai.
Daugely dvarų darbininkų gy-. misiją,
venamieji butai sugriuvę, dar- i
didelio širdies skausmo, kad
Iškratę, išmetę visą, sudaužę prieš Lietuvių Prieglaudos išbus atdaras kas vakarą—
griovimą,
į
ten
lankėsi
kažin
ko

bo diena neapribota, darbo sąly- tiąs barono Koškulio šeimynos mokinių skrynes, išuoštinėję vi
ir Nedėliomis po pietų—
gos nepakenčiamos, dvaruose nė- neturi kur apsigyventi, skriau- sas pakampes, pavogę.iš tarnau kis provokatorius, kuris ieškojo
ra net mokyklų, kur darbininkų džiama dešimtis šeimynų, kurių tojų kur brangesnius daiktus, iš A. K. ir sakėsi turįs jam perduo
vaikai galėtų pasimokinti. Visas vaikai lanko mokyklą.
Vninna PaPrastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c
varė mokinius ir prieglaudos ti svarbių raštųjmio kažin kokio
RfllIlUS i Subąt. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c
i š vard v tas i as ydas šalina vietos
Joniškio valsčius ųmu laiku jarųautojas į “defensyvą” (žval generolo iš Kauno. Paskui ta pa
profesinės sąjungos,
todėl sutv^TęT vuT *Jv%e«mBes mof gybą), kame prisispirdami kvo ti žmogysta dalyvavo Prieglau
mat, veiklesnieji jose darbuoto- kyklų, dideliu spartumu varė tą tė ir prašė geruoju ir grūmojo dos kratoj.
į
Puikus Vaudeviliai ir Krutamieji paveikslai.
jai taip dvarininkų nekenčiami darbą laike trijų pastarųjų me- prisipažinti, kad jie atvažiavo
ir persekiojami. Panemunės dva tų, dabar vedamas klebonijos komunizmo mokytis. Vertė vi
re, kur randasi apie 30 vaikų rankos, švietimo klausimuose sus neskaičius pasirašyt proto
mokslo amžiaus, mokyklos nėra,
nėra. pradėjo eiti atatupstas. Tai reiš- kolus ir viena; mokinį (Vladą Že
Darbininkom svarbu turėti mo- kia krikšč. dem. laimėjimas pra- maitį) net jėga privertė pasira
kykla*dvare, nes jų vaikai delei sideda nuo likvidacijos kartą su- šyti. Paskui visus plfteido, įsaky
Gali Greitai Išsigydyt.
stokos avalinės ir rūbų, netoli kurto darbo,
dami 6 mokiniams ateiti kasdien Ar kenti skausmą ir kahkynę nuo
tegali nueiti.
I Joniškio švietimo Komisija su 10 vai. ryto į defensyvą pasiro raudonosios gyslos? Tas yra visai
— ją galima greitai ir ant
Profes. sąjungom, darbininkų 1 Valst. Valdyba gali tartį ką no- dyti, kame juos išlaikydavo ligi bereikalo
visados prašalint su Pixine Pilė Reatstovam vietos savivaldybėse ri, bet dar yra vilties, kad išvar-( 2—3 vai kliudydami tuo budu nvedy. Tai yra receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
reikia griebtis visų priemonių, dytojų mokyklų tėvų tarybos ne-1 mokytis. O prieglaudos auklėto racija,
nei gydytojo bilos, tik patikė
kad mokyklos butų darbininkų pasiduos tokiem nutarimam.
ją Adomą KriaUčiuną ir moki tinas naminis gydymas, kurį gali kiek
vartot. Išpildyk žemiau esan
vaikam prieinamos, kad gyve Dabokime savo mokyklas, nes nį šadreiką ir šimanskį pasodi vienas
tį kuponą; pYisiųsk $1.00 pašto orde
namieji darbininkų butai butų jose darbo žmonių ateitis. Dik- no į'Lukiškių kalėjimą, kame riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Retariškių mokyklos Šiaulėnų vals. jie lig šiol tebesėdi. Prieglauda medy bus tuojaus išsiųsta čystaine
remontuojami ir taisomi.
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
nedabojo, ji tapo auka apsukrių po to atsilankymo turėjo išvaiz čių
— Tarybos narys. (S-d.
pasekmių, pinigus grąžinsime.
Dabar jau atėjo tinkamas laikas skaityti kny
pilkosios baronerijos žmonių.
dą namų, per kuriuos perėjo vėThe Pixine Co., Ine.,
gas. Vakarai pailgėjo ir dar labiau pailgės. Todėl
— X. (S-d).
BUBELIŲ VAL. (Šakių apskr.)
sula: durys išdaužytos, d-oiktaj 5767D
Paw Avė., Troy, N. Y.
kiekvienas žmogus privalėtų skaityti knygas. Kny
išmėtyti, sulaužyti.
Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man
Į Liepalotų kaimą pas ūkinin
gos lavina žmogų Netik lavina, bet suteikia ir daug
didelį paką Pixine Pilo Romedy. Jei
ŠEDUVA.
Visą tą įvykį ištyrė d-ras Jo jos
negelbės, kaip jus skelbiate, su
ką Antaną S. š. m. birželio mėn.
smagumo’
nas Basanavičius ir kanonikas grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
Šeduvos
miesto
ir
valsčiaus
teikėsi atsilankyti Naumiesčio
Naujienų knygynas dabar parduoda nekurias
Kukta, kurie surašė savo tyrimo* gal.
žvalgyba. Nežiūrint, kad šeimi profesinė darbininkų sąjungai š. ir tardymo protokolą.
knygas labai nužeminta kaina. Pasinaudokit proga.
Vardas .
ninko nebuvo namie, žvalgibi- m. sausio 2 dieną įteikė Panevė • Toliau kasdien ėmė «ekti vi
Mes patariame mylintiems skaityti knygas, tuo
Adresas
ninkai ėmėsi kratos. Surinkę žio apskrities viršininkui sąjun sa eilė žygių prieš lietuvių įsjau užsisakyti žemiau paduotą surašą.
Valst. ..
Miestas
pundą gautų iš Amerikos laik gos įstatus įregistruoti. Birželio
Knygų surašąs:
raščių ir laiškų, “svečiai” išėjo pabaigoje sąjungos steigėjai ga
savo keliais.
žmonės čia jau vo atsakymą, kad Panevėžio m.
Kaina
No.
tiek įpratę tokius dalykus ma ir apskr. komendantas neleidžia)
... 20c
10 Makaro sapnas .s......................................
... 30 c
12 Namelis ant Volgos ................................
tyti, kad nieko nė nesakė. “By sąjungą įregistruoti. Tokiu budu
.. 15c
13 Nakvynė ..........................
i..... v.
tik išėjo — sako — galėjo būti profesinės sąjungos neturime iki
... 60c
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
15 Pagal Įstatymus .......................................
... 10c
19 Pragaro atgijimas ................ ...................
da blogiau”. Bet pasirodo, kad šiai dienai, o reikalas yra būti
tuvoj,
—
Kaune,
.
...
30c
21
Revoliucijos
žmones
................................
tai dar ne galo butą, šiomis nas, nes darbininkų padėtis ne
...
35c
23 Sapnai ..................... -................................
Kiekvienas
darbininkas
ir
'Naujienų
pakenčiamai
sunki.
Bent
kiek
...
86c
dienomis tą ūkininką (A. S.)
59 Eilėmis ir proza.......................................
... 15c
skaitytojas
gali
įsigyti
Socialdemokratą
savo
62 Keplos Kančios .... ................................... .
pasikvietė žvalgybos tardytojas geresnė padėtis tų, kurie įstojo
...
10c
63 Pirmiejie žiedai ..................................... .•?...
Darbo
Federacijon.
Mat
“
savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
... 36c
ir ėmė klausinėti apie jo vaikus,
77 Kiek senovės Grekai ir Romėną) .........
...
20c
Airija
...............................................
83
kurie jau nuo senai Amerikoje žmogų” ir dvarininkai, šelpia/
Num. Kaina 5 centai.
... 40c
84 Chinija ........................... -..........................
—IŠ rojaus. (S-d.)
gyvena. Tardytojas įdomavusi
... 10c
91 Iš muzikos sryties...................................
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
... 60c
93 Kultūra ir Spauda ...... ’.............................
jų užsiėmimu pažintimis, pažiū
...
85c
visi
susipratusieji
ir
apsišvietusieji
lietuviai
102 Ko mums reikia pirmiausiai ................
romis ir t.t. Matyti, apsdirbusi
...
15c
103 Labdarybė pirmūnus ir dabar................
darbininkai.
...
20c
104 Moteris ir jos vieta žmonijoje................
su vietiniais “nenaudėliais”, 10 METŲ ŠITAM BIZNY
... 10c
Auginimas ir maitinimas mažų kūdikių
107
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
žvalgyba jau kreipia savo akį j..
... 10c
108 Džiovą ir alkoholis
..........................
...
35c
118
Koks
privalo
būti
vaikų
auginimas
......
darbininkų
reikalus
Lietuvoj.
Ameriką. Man rodosi, kad var
... 15c
120 Deklamacija ir sceniškoji mimika..... ....
gu pasieks žvalgyba savo tikslo.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
... 85c
121 Tikri juokai ...............................................
.. 15c
124
Svieto
pabaiga
.......................
.................
—nagai pertrumpi.—Pr. (S.-d.) Xr r(l
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
3331 SOUTH

Vilniaus baisenybės.

Kas Dedasi Lietuvoj

Mildos

Teatras
z

■

bąrgenas
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SOCIALDEMOKRATAS

M. J. KIRAS

Mariampolės

Miesto Taryba

atsisakė duoti .leidimą steigti
Mariampolėje degtinės bravorų.

Nustatytos tvirtos kainos duo

Phone Yards 6894

PINIGŲ SIUNTIMAS,
PASPORTAI,

LĄIVAKORTfiS

Perkame ir parduodame namus ir

nai.

farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogežius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro

Telšių miesto Valdyba šio
krašto prekybai pekelti nutarė
įvesti Telšiuose prekymečius
kiekvieno mėnesio pirmą antra
dienį.
\

me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas
. ....

..... —

t

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

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
v.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
■ ; . ,
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
ZZ3

127

European American Bureau
Fabionas ir MickUvica
vedėjai
Buvę A. PMratia ir S. L FablozuM
Shmtimaa pimgy, falvu
hortes, pašportai Ir tt
NOTARIJUIAS
Bea! Ėst ate, Paskoloj
Insurinal ir tt.
809 W. 35th
Kamp. Halatod Bt
Tel.t Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdien*
Vak.1 Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak
Nedi iki 8 po pietą.
,
v- ................ '
■
___ z

PTOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St
Telephone Canai 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumantus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pilono morgečiaus ant lengvų iHygų.
.......... 2_' ""

a—i

Tel. Randolph 2898

ii

■<

.

A. A. SLAKIS
AOTOKATA8
Ofisas vidunrziestyji
ASSOCLATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietą.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Perk 8896

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
W So. La Šalie St. Rooh m
Tel. Central 6390
Tek. t 812 W. 88rd SU O.eaąe
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki J5 P. M.
1811 Rector BuildinR
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki B vak.
Tel. Haymarket 8669

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

ANTANAS GREDUšKA
Generalia

Kontraktorius ir
budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St.

ChicaKo

Lietuviy Taut. Kataliku
BAŽNYČIA
Vardu M. D. Šidlavos
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal žmonių iš-,
galę. Klebonas.

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

New Peoples Electric Co
(Nok Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas
1711 W. 47th St.

• Tel.: Yards 418
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus
ir sudedame fixtu
res j 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pis
mus arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuoj ame.
'
’1
Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieja
Musų kainos prieinamos.

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, akių nerviikumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiauaia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, 111.
Phone: Humboldt 5849
■ ' , v—............

"•.... -"

'

—

... 10c

Žydų likimas Gudijoje .............................

Kaip matote iš surašo, čia yra 25 knygos. Jų
visų kaina $6.75. Bet imant jas visas sykiu, mes
atiduosime už $3.50. Dar tokio bargeno knygų nie
kad nebuvo, Naudokitės proga. Siųskit tuojau
pinigus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 South Halsted Street,

11

•

KNYGŲ

U VU. HALSTED ST.

i

JL.

Chicago, III

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS
DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Vakarais nuo 6 iki 8 vai,
Panedėlj, Seredoj ir PėtnyČioj
ofise
šiuo
adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

....................

įJ

1

.......... ............. .

NAUJIENOS, Chicago,------UI.„—„M
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i davė šiaurinėm valstijom pagei
daujamų rezultatų: vergai bėgo
šiaurėn, palikdami plantacijas
neapdirbtas; 180,000 juodvei
džių įstojo šiaurinių valstijų
armijosna karei prieš vergų ba
ronus.
Pagalios Civilė Karė pasibai
gė. “Laisvieji” šiauriai nugalė
jo vergų plentus. Juodveidžiai
(Tęsinys)
laimėjo pilietines teises. Arba,
teisingiau pasakius, juodveidžiai
Kieno rankomis tapo pakel išrijo' politines teises — teises,
tos medvilnės plantacijos? At kuriomis juodveidžiai pripažin
sakymas: juodveidžių vergų. ta pilnais šios šalies piliečiais.
Auginamos medvilnės taip-pat
Vienok pripažinimas pilietinių
kaip auginimas tabako ir ryžių teisių ant? popieros juodveidžiam
reikalauja minių paprastų dar nereiškia, kad jie naudotųsi jo
bininkų — darbo rankų — ta mis tikrenybėj, t. y. gyvenime.
riant farmėnų Žodžiais,
Kc.il Tikrenybėj juodveidžiai dar ir
medvilnės auginimas nulėmė šiandien, ypač pietinėse valsti
' juodveidžių likimą, rodo ir tai, jose, neturi pilnų teisių, Princi
jog kartu su augimu medvilnės pe, t. y. įstatymų žvilgsniu juod
pramonės Jungt. Valstijose ima veidžiai yra lygus kitiem šios
augti vergo kainos. 1795 m. vi šalies piliečiam. Bet tikrenybėj
dutinė vergo kaina buvo $300; daugelyj vietų jų neprileidžia-

Biznio Apžvalgos šioj sa
vatėj nebus.
Juodveidžiai Amerikoj.

ta

iIf

K

'I

1810 m. — nuo $500 iki $700; ma net dalyvauti šalies atstovų
1840 m. — nuo $700 iki $1200; rinkimuose. Leidžiama jiem ap

1860 m. — nuo $1,100 iki $1800. sistoti tam tikruose viešbučiuo
Suprantama, prie vergų kainų se.
Gatvekariais važiuojant,
kilimo prisidėjo ir sumažėjimas jiem leidžiama sėdėti tik spe
naujų vergų atgabenimas.

1

B
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cialiai paskirtose

stituciją visoj šalyj.

Bet štai prasidėjo civilė karė,
šiandien nurodinėjama, kad Civrlė Jungt. Valstijų Karė buvo
karė už paliuoscivimą vergų. Du
Bois ir kiti autoritetai vergijos
klausime, tečiaus, nurodo, kad
Civilė Karė, ant kiek ji lietė
juodveidžius, nebuvo karė už
vergų paliuosavimą; kariauta
greičiau, kad apgynus baltveidžius darbininkus nuo juodvei. džių darbininkų konkurencijos.
Pats vergų paliuosavimo mani
festas tapo padiktuotas, viena,
tikslu paraližuoti, pakrikdyti
pramonę Pietinių valstijų ir tuo
budu užduoti smūgį priešų ar
mijom iš vidaus, o, antra — tik
slu patraukti į šiaurinių valsti
jų armijas juodveidžius. Reikia
pasakyti, kad šitas manevras i

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDftLIS

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Haisted St.,
CHICAGO, ILL.

—1

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmufian.
čioa ypatybes Siame vaiste Įdėtos,
bu priemaiša
kvepalo.

EAGLE B R AND

priimniai Švelnaus

(CONDENSED MILK)

Ruffles yra aaoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris

i!
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EAD.RICKTER&CO.
BUSH TERMINĄ

RIDI!.

t
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DUOOKI /S
M \\ VOPK

tiks kad

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, šiandien

gačniau*
dypatai.

jis yra pavyzdžiu sveikatos”.’

Aptiekose
parsiduoda
po 65 o. arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusime
per pasta
tiesiog iŠ
labaratorijofl.

AICOI»9’.4ŲH
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ESTONIA ........... 5 October
POLONIA .......... 19 October

Borden Building

'

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN

Akiu Specialistas
4649 S; Ashland Avė.
Kampas 47th St.

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU,
160 N. Wells Street,
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Boulevard 6487

ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti

Waukegano
Lietuviai—

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in

strukcijas jūsų kalboje.

DR. M. T. STRIKOL'IS

10

0106

Vardas

Adresas

Lietuvy* Gydytojas ir Chirargaa

People Teatro Narna,
1616 W. 471 h St., Tel. Roil. 166
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedžl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

vaisbaženklis.

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževi

Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidrosis ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų šutimas
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo
po trijų ar keturių kartų vąrtojinvo.
Kojotą reikia • vartoti
taip: į kvortą vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojoto užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

LAIVAKORTES
C®
C

Kojol
išgydo kojas

nuo šutimo
Išsirašyk Kojolo buteliuką,
šiandien, vartodamas čia

pridėta kuponą.
Bingol Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, III.

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

Čia prisiunčia $1.00 už kurį
atsitikite man Kojolo buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.

.........................................

Tel. Yards 145

JOHN J. ZOLP,
Real Estate — Paskola — Insurance
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Are.,
Chicago.

< h n ' *».
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NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Haisted St
■■■■■■■■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

-fe

Tel. Kedrie 8902

LITUANIA........ 2 November
LATVIA ............. 9 November

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

DR. t. R, BLUMENTHAL

New York

INKARO

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

Ąnt didesnių sumų duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon i trumpinusį
laikų. Atsišaukite ypatiškai arba
laišku i

The Borden Company

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų

Tiesi kelione į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galčtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja Šaka musų reguliariško
susinešim© su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai
susinešimo
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

1,000 Markių $8.95
5,000 Markių $44.75
10,000 Markių $89.00

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

Kojy šutimas
yra liga Lietuvon ir iš Lietuvos

Adresas

prigulintis permainai

'

Su ulr«gt»truotu TalibidhnkllaSur. Valat.
Patentu Biure.

tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Kursas Markiu (Auksiny) Šiandien

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirtinan
Lietuvė motina iš Brooklyno rašo:
“Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš viską
bandžiau—r pagalinus gydytojas man užrašė

BAITUOS AMERIKOS LINIJA
'» 4. * > '

KIEKVIENOS MOTINOS
KLAUSIMAS
čio maisto jos kūdikiui.

Pamėginkite naujo,

AKUiEBKA
Mrn. A. Michniewicz

Sveikinimai ir apkainavimai už su
grąžinimu sveikatos per šią senovinę 8101 S. Haisted St., kampas Šios gatžolių ir šaknų gyduolę, Lydia E. Pink
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
liam Vegetable Compound, iš Lynn,
Naktimis; Yards 8654.
Mass., plaukia iš visų kraštų, ir ku
Baigusi A«uriuos mes pagarsiname laiks nuo lai
Serijos kolegi
kę laikraštyj. Moterys, kurios visuo
met yra sveikos, negali persistatyt
jų; Ilgai prak
kitų moterų, kurios kenčia mėnesius,
tikavusi Pennir metus nuo visokių negalių, bet ta
pę sveikomis ir linksmomis Vartojant
■ilvanijos hoanaturališką atbudavojimo sveikatos
pitaliM.
Pa
Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound.
sekmingai pa

(Galas)

vergų savininkai įgijo vis nau
jas vergų teritorijas. Vergų ta*,

ronai darėsi agresivesni; jie
mojosi įsi gyvendinti vergijos in

dėkingos moterys.

29,750 mokytojauja, 17,495 ku
nigai; 4,546 dentistai, daktarai
ir nursės. * Apskaitliuojama,
kad juodveidžiai 1910 metuose
valdė apie 20,000,000 akerių že
mės.
Ir visa to, juodveidžiai atsie
kė į 60 arba 70 metų. Juodvei
džiai Amerikoj kyla, kyla eko
nominiai, kyla apšvietimu, kyla
rnoivdiškai. «
Kad pastojus kelių, kad sulai
kius kilimą — tai ve kodėl per
sekiojama juodveidžius, tai ve
kodėl “Keep the negroes down!”
tai ve kodėl juos linčiuojama.
—N. •

juodveidžiam

Persimainė taipgi pažvalgos į vietose. Jų ^vaikai priimami tik
vergiją. Apie vergų paliuosavi- mokyklos, specialiai skiriamos
mą pietinių valstijų medvilnės juodveidžių vaikams. Taip yra
baronai sustojo kalbėję visą, pietinėse valstijose dar šiandien.
Reiškia, ir šiandien dar Jungt.
įstatymai ir patvarkymai, lie
čiantys vergus, darėsi aršesni. Valstijų juodveidžiai neturi pil
Čia dar prisidėjo keletas juod nų pilietinių teisių. Ir šiandien
veidžių riaušių. 1822 m., lais jie turi kovoti. Vienok šiandien
jie turi kovoti už įvykdinimą
vas juodveidis, vaidu Denmark
Vesey, vadovavo vergų sukili gyvenime lygybės, kuri jau pri
mui South Carolina valstijoj. pažinta ant popieros. šiandien
Suprantama, sukilimas negalėjo baltveidžiai Pietuose, tiesa, ko-Į
voja ne sugrąžinimui vergijos,!
pavykti. 1831 m. kitas juodvei
bet kad nedavus juodveidžiam I
dis, būtent, Nati Tumer, vado
pakilti ekonomiškai. “Keep the
vavo juodveidžių sukilimui Vir
ginijoj, kur tapo užmušta apie negro down” — tokis yra obalsis juodveidžių vergų savinin
50 žmonių.
kų ir jų šalininkų.
Tatai davė progą vergų savi Šitoj kovoj prieš juodveidžius
ninkams pakelti baisiausią ter nesidrovima šlykščiausių prie-l
mą apie juodveidžių pavojų, — monių. Juos persekiojama, pa
tokį lermą, kokį, pavyzdžiui, niekinama ant kiekvieno žings
kėlė Palmerio agentai prieš po- nio, linčiojama.
ią metų prieš koiųunistų pavo Kad sukėlus tamsių minių nejų. Vergų savininkam tie pora apykaiU§.prieš juodveidžius, pasukilimų
sulošė
į A rajiką. leidžiafoi paskalai, dažniausia
Virginijoj tapo paskelbta įstaty klaidingi, buk juodveidžiai gėdi
mas, sulig kurio tiek juodvei- ną baltveidės moteris. Kad ap
džiam vergam, tiek laisvėm juod saugojus, girdi, baitveides mote
veidžiam buvo uždrausta sakyti ris, tai juodveidžius ir linčiuo
pamokslai, dalyvauti bažnytinė jama. Bet pereitą metą, t. y.
se pamaldose vakarais be tam 1920 m., iš nulinčiuotų 67 ar 70
tikro leidimo. North Carolinoj juodveidžių, nė trečdalis nebu- ĮI
taipgi tapo uždrausti visokie vo prasikaltę puolimais ant mo-IĮ
juodveidžių susirinkimai ir baž terų.
j
nytinės draugijos; už prasižen Kovos prieš juodveidžius prie- l
gimą grūmojo 30 rykščių. Mary- Žastis yra ekonominė. Juodveiland, Georgia ir tūlos kitos val Ižiai, paliuosuoti iš vergijos, bu
stijos išleido panašius įstaty vo be skatiko, neturėjo žemės
mus. Vergija vėl siautė pilnoj kąsnelio, buvo tamsus, buvo pus
galybėj.
nuogiai. Devyniasdešimtys de
Laikotarpis nuo 1830 m. bu vyni nuošimčiai juodveidžių pie- I
vo juodveidžiam sunkiausias. Ne tinėse valstijose, paliuosuoti iš
tik pietuose vergų savininkai, vergijos, buvo laukų darbinin- !
bet ir tūlose valstijose šiaurinėj kai ir namų tarnai, kurie turėjo
Jungt. Valstijų daly j tapo išleis ien marškinius ant kūno, o ir I
ti patvarkymai, varžantys juod uos pačius dažnai sudriskusius.
veidžių kilnoj imąsi iš vienos Šiandien apie pustrečio miliono ■
vietos į kitą. Persekiojimai buvo juodveidžių yra našus darbinin- j
skaudus. Būriai juodveidžių per kai, gyvenantys ne prasčiau už Į
sikėlė į Kanadą.
baltveidžius darbininkus. Dau- |j
Vienc.s tečiaus išėjimas pasi giau kaip 1,000,000 juodveidžių į
uko Pietinių valstijų vergam yra patarnautojai ir farmų ren- H
juodveidžiam, šiaurinės valstijos dauninkai. Apie 600,000 juod- I
buvo nusistačiusios prieš vergi veidžių yra amatninkai, farmų
ją. Vergai galėjo bėgti iš vergi savininkai ir farmų urėdai. Apie j
jos į šiaurę. Tai buvo vieninte 133,000 pirklių ir agentų; apie I
lis būdas. Bet Jungt. Valstijų 32,000 dirba valdžios įstaigose;
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3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louls Avė.,
CHICAGO, ILL.
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Čiaus aptiekę:
VVAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

Telephone Yards 6332

; DR. M. STDPNIGKI
3107 So. Morgan 8t„
S
Chicago, III.
S VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakaro.

rMniiiiiiiiiniino
Telephone Vari Buren 294
Iton. 1189 Lodependence Blvd. Chicag*

Pinigai iš
Rocklordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesis
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real E&
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pi
siunčiami Lietuvon gref
čiausiu budu ir už pini
gy siuntimą pilnai atsL
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, III

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir COIRURGAfi
B^edalbtas Moterišku, Vyrišką,
Vaiką ir vige chronišką ligą
Ofisas: 3354 8o. Haisted St. Chicago.
Talephone Drover 9698
balandos: 10—11 ryto; 2—8 po piot,
7—8 vak.
Nodėliomis 10—12 dieną.

į

DR. J. KULIS

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
& Gydo visokias ligas motorą, vaiE ką ir vyrą. Specialiai gydo limr
pančiai senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
& 3259 So. Haisted SU Chi

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

«■ ■■*31 III111U11I
el.i Yards 6666
Boulevard 8448
Meta vii gydytojas, Chirurgas
AkuMras
IMS So. ■alsted St„ Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Telefonas) Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Liet ■vis Dentlstae
4712 Sosth Ashland Ave^

arti 47-toe gateris

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

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

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

i

Rereda, Rugsėjo 28 d., 1921
i

kas»yra daroma šitoje pa
kraipoje.
Su komunistiniais lin
kėjimais

......

.

dytivisuomenei.
Nors tie čio skystimėlio ir jieškojo išei- apie gaminimą; bet to dar ma
straipsniai nebuvopolitinio tu• ties. Išeitis buvo rasta nuosa- žai. Toksai nenormalus degti
The Lithuanian Daily News
rinio,...........................
bet jie padarė gilų įspū vioje, slaptoje degtinės gamybo nės gaminimo ir pardavinėjimo
Iškasena Klaipėdoj.
dį ypatingai tarpe inteligentų je. Ir laike musų ir vokiečių sutvarkymas, pagimdo ir kitą
Published Daily except Sunday by
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
ir darbininkų, šita aplinkybėi uždraudimo pamaži vystėsi toji lengvo pelno šaltinį, būtent slap
KIEK YRA SOCIALISTŲ
privertė bolševikus jieškoti gamyba. Augo slapti degtinės tą akčyžės banderolių gaminimą,
Klaipėdos tvirtovės citadelę
C. K. Sekretorius
Editor P. Grigaitis.
VOKIETIJOJE?
priekabės, kad uždarius visos bravorai, tobulinosi ir bujojo. slaptus bravorus pilnoj to žo nugriaunant, atrasta naujų ra
(Molotov).
”
1739 SO. HALSTED ST.,
Veik kiekvienas kaimo gyvento džio prasmėje (atsitikimai Vil dinių. Įdomiausia radinys tai
Rusijos šelpimo komitetą”.
Vokietijos
sockUdemokratų
(Antspauda)
CHICAGO, ILLINOIS.
jas gaminosi pats sau savo rei kaviškyje, šauliuose, Tauragė gerai užsilikęs smakrakaulis pa
partijos (daugumiečių) organas
kalams naminės degtinės ir je). Bet Šituo darbu užsiima stebėtino didumo, esą, rodos,
Antras dokumentas yra “Vorwaerts” paskelbė• finansinę
Telephone Roosevelt 8500
Lietuvos Komunistų Parti savo partijos apyskaitą už 1920- .Girtas (statymas tenkino troškulį savo kaimynų. ne valstiečiai, kurie apskritai žmogaus smakro. Jeigu įsivaiz
Subscription Ratęs:
Šiandie juokais ir nejuokais yra pas mus moka tik menkus rei duoti tokį smalką mėsa apaugu
$8.00 per year in Canada.
jos
Centro
Komiteto
laiškas
11921 metus. .Iš to§ apyskaitos
Nuo
mūsų
bendradarbio
Kaune
$7.00 per year outside of Chicago.
sakoma, kad vienintėlė Lietuvo kalėlius rūpinti, bet prityrę mie sį, tai galima numatyti kokio
KUNIGO
$8.00 per year in Chicago.
Lietuvos komunistams, ra matyt, kad Vokietijos socialde
je pramonės šaka, kurios išsi stų gyventojai ir gerai įgudę dydžio burna turėjusi būti. Dan
3c. per copy.
šytas Zigmo Angariečio mokratų partija turi 1,221,000 Visai nesenai Lietuvos Stei- vystymas pasiekė aukšto laips biznieriai.
tys nėra) didesni, kaip dabartinio
(miiioną du šimtu dvidešimts
Entered as Second Class Matter
žmogaus. Kadangi negalima ti
M a reh 17th, 1914, at the Post Office (Aleksos), kuris, kaip žinia, vieną tūkstantį) narių.
(Bus daugiau)
giamasai seimas atnaujino savo nio, yra slaptas degtinės vary
of Chicago, III., under the act of gyvena bolševikiškos Rusi
,I.M ^#.1
. 1.: ,
kėti, tas kaulas kokios sugautos
4 ... I.
Palyginant su metais prieš tai, darbus. Tasai atnaujinimas dar mas.
March 2nd, 1879.
1
I
beždžionės esąs, tai gal jis buvęs
bų įvyko po gero “gaspadorišjos
teritorijoje.
Tas
laiškas
narių
skaičius
padidėjo
40,851,
Prie
slapto
degtinės
varimo
išNaujienos eina kasdien, išskiriant
t. y. 3,4 nuošimčiais, šitas pa-r ko” poilsio, ir rodos, pasilsėju si bu jojimo prisidėjo šitos apy- Kas Tai Yra Kantonas kilęs iš kokio nesveiko gemalo.
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben skamba sekamai:
Toliau, rasta visą eilę ragų, kurie
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
didėjimas įvyko daugiausia ačiū siems žmonėms reikėtų sparčiai stovos. Prie uždraudimo parda
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.
“Broliai” lenkai, negalėdami sulyg jų ilgio, sunkumų ir ypaty
“G. D.!
tam, kad dhlis narių pasitraukė imtis darbo, bet tuo tarpu, gry vinėti degtinę, to skystimo kai
Užsimokėjimo Kaina:
Kodėl lig šiol neina nei le- iš nepriklausomosios socialdemo nai lieluvišku-tautišku papročiu, nos pakilo labai aukštai, rugiai įsivaizduoti sau lietuvių be len bių nuo Stumbrio paeiną. Be'to
Chicagoje — paštu:
kitokių kaulų. Kakta kau
galis nei nelegalia organai. kratų partijos, kuomet ją su- išlėto prie Visko einama. Ūki gi iš kurių eina gaminimas ir kų, daro didelių pastangų kokiu rasta
Metams .................... -..... ......... $8.00
Pusei metų ................
4.50
I skaldė komunistai, pagal įsaky ninkų šalyje, kur visuomet pra varimas degtinės savo rinkos nors budu įtraukti juos savo glo- lų 20 cm. ilgio, kuris paeina ne
Juk
nuo
sustabdymo
laik

Trims mėnesiams ..........
2.25
dedama nuo pasirąšymo, nuo kaina pardavinėjusi kur kas pi bon ir paskui vėl jais globotis nuo naminių gyvulių, bet iš tau
mą
iš
Maskvos.
Dviem mėnesiams „...... ~... ...... 1.75
raščių negalim pradėti j
pypkių rukimo ir nuo kitokių giau, — lodei atsirado proga, taip, kaip jie kitados jais globė ro'giminės. Iškasant ragai šiek
Vienam mėnesiui______ ____ 1.00
mažinti išlaidas. Būtinai Kiek narių turi dabar nepri lėto žmogaus įpročių, kitaip ir pavertus rugius į degtinę gauti jos savo senaisiais, geraisiais tiek nukentėjo. Buvo dar rasta
Chicagoje — per nešiotojus:
turi pasirodyti vieni kiti klausomoji socialdemokratų par būti negali, — pas mus ne Ame už pūdą rugių tris, keturis kar krikščionybės vedimo ir bau- viena# kaktakaulis, kurio galai
Viena kopija «......... ..........
03
Savaitei ......................
~......... 18
20 cm. ilgio ir sveria 5Mj ir 6 sv.
organai, kitaip smetos tija, tikrai nežinia. Prieš skili rika, kur reikia išsižiojus vytis tus daugiau. Toliau, leidus Lie džiavos laikais.
Mėnesiui ..................... 2___ ___ 75
mą ji turėjo apie 900,000 narių. dolerius, kur automatas-mašina
Arado ten medžiais išgrįstų ke
(sąmatos?) kitiems mėne Jeigu
tuvos
valdžiai
įvairiems
degtinės
Vienu
šilų
būdų
jie
skaitė
Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj,
spėt, kad pusė jų nuėjo verčia žmones skubėti ir taikin
lių, kuriais pylimams reikalin
paštu:
pramonininkams
paleisti
savo
Lietuvos
padalinimą
į
kantonus
siams
visai
bus
sumažin

pas komunistus, o dalis prisidėjo tis prie greito gyvenimo pulso
goji medžiaga buvo privežta.
Metams ......
$7.00
bravorus,
tegalės
degtinės
kainos
po
lenkų
varnos
sparnu.
Pusei metų ........ ....... -......
4.00
tos, jei iki 1 d. Rugsėjo vi prie daugumiečių ,tai išeitų, kad
Tarp kitko atrasta 25 sv. gele
plakimo., štai kodėl vienaip pas delei aukštų akčyžės mokesčių
Trims mėnesiams ___________ 2.00
Kas'gi
tas
būdas
yra?
sai nepasirodys organai. | ji turi dabar tapie 400,000 narių. mus Lietuvoje- ir visaip kitaip
žinė kulka, atsiradusi iš Rusų
Dviem mėnesiams _________ ~ 1 J>0
ir
didelių
pramonininkams
nuo

Kantonas
yra
maža
krašto
da

Vienam mėnesiui ______ .....____ 75 i
Draugas Karklynas ir aš Apie Jungtinę Komunistų pas jus—Dėdės Šamo karalijo šimčių, buvo dar aukštesnės, nei lis, arba maža bendruomenė, tu-( apšaudymo laikų ir daug miško
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
numatėm visą eilė straips Partiją taip pat nėra aiškių ži je. Ekonominis šalies gyvenimas kainos slaptosios degtinės — to rinti savivaldybę savo gyvento kuilių ilčių kilmės. Viena akme
(Atpiginta)
nių. Jos valdyba nesenai įvyku ant visko uždeda savo leteną, net
ninė kulka rodo, kad čia pasta
Metams ............ ........ ........... ..... $8.00
nių,
jeigu
pasiseks.
B<eto
kiu
budu
slaptas
varymais
ir
iš
jų
vietos
reikalams
vesti,
gi
už

siame suvažiavime Jenoje, ra
Pusei metų ......... ... -........... — 4.50
tyta buvusi blokauze. Dabar no
dabar yra labai didelio portavo ,kad partija turinti tru ir tokioj, kaip Seimas įstaigoje, šitos pusės buvo apdraustas ir sienio reikalus ir viso kantonų rima atkasti požeminį urvą, ku
Trims mėnesiams ..........
— 2.25
turėjo geresnę rinką, nei valdiš krašto politiką nustato ir veda ris bus atidarytas kaip tik busią
Pinigus reikia siųsti pašto Money
reikalo rašyti apie Lietu- putį daugiau, kaip 300,000 na jisai išimties nedaro.
Orderiu, kartu su užsakymu.
' vių-Lenkų santikius, apei rių — bet tai yra tik ant popie- Seimas, musų supratimu, tuo- koji degtinė. Teisybė, pramo bendras tų kantonų atstovų sei pašalinti išoriniai murai. Atrasti
jaus turėjo kibti į tretįjį žemės nininkai mažiau jos parduodavo, mas.
daiktai bus perduoti Krašto Ma
Savivaldybes, apei žemės ros. Tikrenybėje komunistų reformos įstatymo svarstymą, bet
už
tai
parduodavo
su
dide

Taigi
kantoninis
valdymo
bū

reformą, apei darbininkų partijos narių skaičius yra daug privalėjo pasirodyti su šiuo kon liu pelnu, antra vertus tą ką jie das, pats savaime, nėra blogas, žėjui. (L-va).
Patys tos partijos
profesines sąjungas ir mažesnis.
laikraščiai pripažįsta, kad ji turi stitucijos projektu ir kitais svar pagamindavo vistik būdavo par kadangi jis remias demokratyK. Maknis.
daug kitų klausymų. O “gerai stovinčių” (užsimokėju biais dalykais, bet visa tai tur duodama, —- todėl nebuvo reika bės principais; bet lenkai, siūly
būt bus truputį vėliau, kada lo pradėti konkurencijos su slap dami jį lietuviams, turėjo savo Vai, juodieji rūpestėliai,
tuo tarpu viskas užčiaup sių) narių apie 160,000.
bus įsivaryta į vėžes. Antra tais degtinės gamintojais. Rei omeny ne šitą demokratinį prin Liaukite mane kankinę:
ta. Net įspūdis darosi ne-1
vertus, išriši žemės reikalus, ar kia prie pasakyto pridėti dar ir cipą, o visai ką kitą — jie tu Eisiu aš imas šcšupelę
Užvakar “Naujienų” re koks. Ypač negerai su ne
TERORAS RUSIJOJE.
ba nustatysi nuolatinę kraštui tai, kad leistųjų valdžios bravo rėjo omeny savo intaką į juos. Atgaivinti sau krutinę.
daktoriui tapo prisiųsta iš legaliais. Juk darbinin
konstituciją, štai ir žiūrėk reikės rų buvo netaip daug ,tarp jų ne Lenkai siūlė lietuviams pada
Lietuvos nuorašai nuo dvie kai algą ima, nieko nevei Rusijos bolševikų valdžia, skubintis po namus, nes Seimo buvo jokios konkurencijos, ga tinimą Lietuvos į tris kantonus: Tenai krantai šešupėlės
kaip jau žinoma, panaikino bejų dokumentų, kurie rodo, kia. Ir su nelegaliu lietu- partyvį
visos Rusijos komitetą. darbai skaitysis pabaigtais, Do minimas buvo netaip didelis— Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos. Karklinėliais išrašyti,
kad komunistų agitatoriai višku (organu?) negerai kurįs buvo susiorganizavęs teik- roms nenoroms visos partijos todėl ir nebuvo pramonininkams Šitie kantonai sulig lenkų pro Kaip putelės mus mergaičių,
Latvijoje, Lietuvoje, Estoni- išėjo. Patįs perstojot lei-| ti pašaipą badaujantiems. Euro- įšoks į nuolatinio Seimo rinkimų reikalo sukti galvos, kad sura gramų turėjo pilną valią niistar žali 'lapais iškaišyti.
prasidės
krašto dus savo degtinei platesnę rin tyti ir vesti tvarką kiekvienas
joje ir Suomijoje yra apmo sti.
pos spauda rašo, kad tai buvo kampaniją,
padaryta ačiū črezvyčaikos teismas, prisieis teisintis ir iš ką. Dabar aišku, kad slaptu savo ribose, bet ne toliau. Kau- 0 aplįhkui, plačia juosta
kami Rusijos bolševikų
Su draug. link. Z. A,
rėdyti ką esi ištesėjęs, ką gero deg/inės varimu užsiėmė veikius nija sulig juo turėjo apsirėžti Išsitiesę žalios lankos
(slaptosios
bolševikų
politikos)
agenttt.......
(Zigmas Angarietiš)*.
pastangoms. Kaip tik tas ko padaręs, prisieis, kaip priprastrf žmonės delei pelningo biznio ir siena ir nuo Vilnijos ir nuo Klai Tarp jųjų graži, melsvutė
negalime P. S. Kadangi su pini mitetas susiorganizavo, črezvy- sakyti—apmokėti visus vekse kaimo gyventojai ūkininkai, ku pėdijos; kas anuose dviejuose šešupėlė tyliai rangos.
Mes
čionai
nemažiau parupo perdirb galėjo dėtis, tas neprivalėjo rū
skelbti vardo to žmogaus, į gais paliktais laikrašč. iš čaika pradėjo smarkią kampani lius. Na, argi malonu kam nors tiriems
savo lauko produktą ir reali pėti Kaunijai. Su Vilnija ir Čia, per šiltąją naktelę,
apmokėti veikselius, mesti iš sa
kurio rankas tie dokumen ėjo keblumas, jie pergreit ją prieš “kontrrevoliucionie vo kešeniaus uždirbą kada tai zuoti juos su dideliu pelnu. Val Klaipėdija turėjo būti tas pats. Karklynų tamsiuos šešėliuos
tai pateko, lygiai kaip nega sutirpo, tai duokit pinigų rius”, ėmė daryt areštus, ati lengvu budu kapitalą? Žinoma, 'džios leidimas ant visų kampų Tokiu budu visas Lietuvos kraš Susitelkę, iškilmingai
dengi “sąmokslus” ir t.t.
lime pasakyti ir kokiu budu laikrašč. užsienio reikalų
kad ne. Kiekvienas supranta ne- ]pardavinėti valdišką degtinę da tas, lenkų sumanymu turėjo bū Giedri linksmos lakštingėlės.
Delei vieno tokių “sąmokslų”,
jie buvo gauti. Bet užtikri Biurui.
Z. A.” taipo suimta daug žmonių Petro perblogiausiai, — juo įgytas pi- ’vė progos krautuvių savinin ti padalintas į tris apsirėžusius
nigas kuoilgiau procentuoja, tuo kams valdiškose degtinės bonko- ir atsiskyrusius nuo vienas kito Ta melodija skambioji,
name, kad tas žmogus yra
grade ir kitur. 67 apkaltintųjų
Tuodu laišku papildo viegeriau. Ypač tai supranta Sei se, ant kurių būdavo valdžios apskričius. Reikalingumą tokio Tas pievelių aromatas
pilnai pasitikėtinas.
tapo sušaudyti. . Petrogrado
I nas antrą. Pirmutiniame ' “Pravda” rašo, kad sąmoksle d<ar mo dauguma—krikščionys-de- ženklai ir banderolės, laikyti ir Lietuvos padalinimo lenkai aiš Atgaivintų man krutinę,
Vienas dokumentas yra laiške Rusijos komunistų lyvavo 200 žmonių. Jo vadai mokratai ir todėl ir nesiskubina paprastą naminio darbo gėralą, kino demokratiniais principais. Kuri vysta metų metais.
slaptas aplinkraštis centra- partijos centras bara Lietu turėję ofisus Fin'lendijoje ir tu nei su žemės reformomis, nei su arba kitais žodžiais pasakius, ši Girdi, Kauno litvinai per daug
toji apystova davė progos viso dideli litvomanai, tautiški užsi- Vai, juodieji rūpestėliai,
liniems komitetams Latvi vos komunistus, kad jie ne- rėję ryšius su generolu Wran- konstitucijomis. Kuoilgiau pra kioms
šunystėms iš krautuvninsitęs, tuo gali būti geriau.
Liaukite manę kankinę:
jos, Lietuvos, Suomijos ir sitengia mažint savo išlai geliu. 50 nuošimčių sąmoksli Imdami tai domėn, padėties kų ir trakterninkų pusės ir le degėliai, kurie galį skausti Vil Eisiu aš pas šešupėlę
niaus lenkus, davus jiems progą
Estonijos komunistų parti dų; o antrame laiške Lietu ninkų esą sovietų valdžios tar šeimininkai, Seimo darbus pra galizavo slaptai išdirbtą degtinę, su jais susieiti šalies seime. Atgaivinti sau krutinę.
jų, rašytas iš Maskvos rusų vos komunistų patrijos cen nautojai, o kiti profesoriai, ir dėjo nuo mažesnių dalykų. Nuo nes priėjo iki tol, kad sunku bū Mažosios Lietuvos lietuviai taip
(Iš “L. Baisa”
keletas komunistų.. Tarpe su įvairių įstatymų papildymų ir davo atskirti kuris gėralas na
kalba ir pažymėtas žodžiais:

NAUJIENOS

j

įvairenybės

Apžvalga

Maskva
užlaiko Lietuvos
komunistus.

tras (kurį

užlaiko

bolševi- šaudytųjų randasi prof. Tagan-

gi turi kaikuriuos skirtumus
pakeitimų, žodžių sakant, užsi minis, kuris valdiško pilstymo, nuo Didžiosios Lietuvos lietuvių.

“Sekretno. Cirkuliarne.” Jo kai) bara komunistų agita cev ir jo žmona, kunigaikštis
ėmė lopimu senų dalykų. Pas nes bonka aiškiai liudijo,' kad
skirtumų apsaugojimui, ar
turinys toks:
torius Lietuvoje, kad jie, Uchtomski, kunigaikštis Tu- mus ūkininkų šalyje sulopyti ne tai degtinė valdiško pilstymo, Šitų
ba, kaip jie sakė, demokratinių
manov,
žinomasai
valstybės
tei

gaudami pinigus iš Maskvos,
tikęs senas daiktas yra svarbes nors pats skystimas gal ir at- principų apgynimui, ponai lenkai
“Brangus Draugai.
sių mokytojas prof. Lazarevsnis dalykas Ūkio žvilgsniu ,nei sirugdavo naminio darbo raugu. teikė Lietuvai šitą kantoninį ša
Peržiūrint komunistų par neparodo jokio veikimo.
ki, prof. Tichvinski, geologas
įsitaisyti naujas padaras ir Taigi dabar įsivaizduokite kas lies valdymo būdą. Bet ištikrųtijų sąmatas augščiaus Zigmas Angarietis, nusi Kozlovskį ir poetas Gumiiev.
įnagis. Bet tarp visų tų dėjosi ir dabar dar dedasi Lietu jų jų noras buvo visai kitokis.
paminėtosiose teritorijose, gandęs, kad Maskva nepa Taigi šituos sąmokslininkus tvirtas
lopų ir lopiniukų, kartais pasitai voje degtinės gaminimo ir par
su padalinimu Lietu
pastebima, kad atatinka liautų davusi subsidiją Lie črezvyčaika stengiasi sujungti ko ir naujų dalykų, — štai ir davinėjimo srityje. Turime tū vosDrauge
į kantonus, jie prisimygdami
mieji organai neparodo tuvos komunistų partijai, su visos Rusijos šelpimo komi St. Seimas sumanė padaryti ge kstančius slaptų bravorų, turi-\ siūlė lietuviams susidėti su Len
kad parodžius, jogei jisai rą ir naudingą darbą, būtent su me ir viešų įstaigų, gaminan
reikiamos energijos išlai liepia komunistams Lietuvo-1 tetu,
kija apsigynimo klausimu, fibuvęs kontr-revoliucionierių įdų siaurinime. Antra ver je bent iki 1 d. rugsėjo pra rankis. Bet iŠ Rusijos šaltinių, laikyti “girtos Lietuvoje upės čių svaigstomąjį skystimą. Ge nansų klausimu ir ekonomijos
bėgimą”, nors poetas Maironis ria visas kraštas, aikvojama klausimu.
tus, kad įsteigus artimes dėt leist laikraščius.
nepriklausomų nuo bolševikų, pa
seniai tvirtina, kad upės^ bėgimo tūkstančiai pūdų duonos slap Ką tas reiškia ?
nius ryšius su partinėmis
tiriama, kad tai yra tiktai prie
sulaikyti negalima. Taigi buvo tuose bravorėliuose, žūsta krašto
ką: padėti lenkams mušminiomis, C. K. prfeispir- Taigi čia aiškiai matome, kabė; tikroj i-gi priežastis, del- pradėta nuo to, kaip išleidus turtas, skęsta degtinės garuose ti štai
visus jų priešus visuomet ir
damas rekomendt^oja be kad “komunizmas” Lietuvo ko tapo panaikinta minėtasai toksai įstatymas kad sutvarkius ir svaigulyje
drąsesnės krašto visur, kur tik jie matys reika
»
komitetas,
yra
visai
kitokia.
je
yra
sutvertas
ir
palaiko

imt
blaiviąją Lietuvą taip, kad ji'pajėgos!
atidėliojimo prad
lo; vartoti lenkų markeš vieto
Berlino “Freiheit” paskelbė
mas
Maskvos
diktatorių
gertų daugiau, nei tai reikalinga,
Viso šito dar mažai, turime je savo auksinų ir leisti lenkų
narių duokles, o nepapra
šitokią,
gautą
iš
Rusijos
-žinią:
i>. anir su tvar atsitikimų ,kad įsigėrusieji
bet hv
tik gertų su žinia
ponams laisvai smaugti Lietu
stuose atsitikimuose taip auksu, ir kad Lietuvos “ko
“
Sovietų
valdžia
praneša
ka.
žodžiu
sakant,
sumanyta
“naminės”, staiga atiduoda dū vos chlopus savo dvaruose Lie
pat ir reikalaut paskyrimo munistų” veikėjai jra nie oficialiame pareiškime, kad vi sutvarkyti Lietuvoje girtuoklys šią
Abraomui. Priežastis aiški,
dalies uždarbio, idant kiek kas daugiaus, kaip dirban sos Rusijos šelpimo komitetas tę. Su girtuoklyste pas mus ši slapus degtinės gamintojai prie tuvoje.
Tai toks lenkų noras, Jis
galint padengus organiza tys už algą svetimos val buvęs dėlto uždarytas, jogei taip dėjosi ir dedasi. Prasidė savo primityvės technikos, žino aiškus kiekvienam — noras
cijos lėšas. Kad patrau džios tarnai. Ir dagi tokie jisai pastatęs kaipo sąlygą sa jus didžiajam karui, Rusijoj bur ma, negali pakelti degtinės stip smaugti chlopus ir tuomi juos
1
kus j musų eiles neparti tarnai, kuriuos jų bosai turi vo veikimo, kad jo delegacijai vo uždraustas visiškas svaigina rumo, arba pagaminti spirito, valdyti.
barti
už
bereikalingą
pinigų
mų
j
ų
gėralų
pardavinėjimas.
Už
butų
leista
keliauti
į
užsienį.
mėgėjai gi ir girtuoklia|i mėgsta
Kad čia nėra demokratingunius, bet simpatizuojan
Tikroji komiteto uždarymo ėjus vokiečiams ir jiems vieŠpar “maeną” skystimą, todėl dėl “ne mo idėjos, tai aišku. Tą mato ir
čius mums draugus, reikia eikvojimą ir tinginiavimą!
priežastis tečiaus ynai tame, tau j ant, uždraudimas pasiliko maenumo” pridedama medyno patys lietuviai ir todėl jie sten
(po kokios nors legalinės Bolševikai plėšia badau kad bolševikai pamatė pavojų galioje, tik besitvarkant lietu akmenėlio, arba kitokių chemi giasi atsižegnoti nuo šitų geraorganizacijos-firma) reng jančią Rusijos liaudį, užlai savo diktatūrai visuomenės viškai valdžiai tasai uždraudi kalų, kurie ir užnuodija netik dėjų. — .
kydami Rusijos auksu agen atstovų veikime. Komitetas mas savaimi pranyko ir šiandie pratusį gerti alkoholiką, bet šiaip
ti koncertus su įžanga,
vakarus, mitingus ir tt. tus svetimose šalyse; o tie išleido savo organą ‘Pomošč’ ną jau mes turime tokią padėtį, priepuolamai išgėrusieji žmonės Radviliškio socialdemokratų
agentai* imdami algas, net (Pagalba), kuriame pirmu kad degtinė pardavinėjama kiek tampa to geidulio aukomis. Ne kuopa susideda iš 11 narių.
Tikėdamasi, kad nuro darbo neatlieka. Graži kom kartu per visus šiuos ketve vienoje krautuvėje ir krautuvė visai gerai prižiūrimos ir lega Kuopos didžiumą sudaro amatrius metus pasirodė straips lėje. Uždraudimas degtinę par liai pagamintos degtinės pilsto ninkai, mažažemiai ir tarnauto
dytieji čionai dalykai bus panija — ką ir besakyti!
niai su parašais žmonių, ku davinėti, žinoma, dar nereiškia, mos valdžios pilstytuvėse,— ir jai. Palaikoma gyvi ryšiai su
be atidėliojimo įvykinti,
rie iki šiol prie bolševikų vieš kad tuo pačiu buvo uždrausta ir čionai turbut daromos visokios apskrities organizacijos va'ldyprašome
artimiausioje SKAITYKIT IR PLATINKIT
patavimo negalėdavo pasiro- ją gerti, žmonės alko svaiginan- suktybės ir šunybės. Tai tiek ba ir C. Komitetu.
ateityje pranešti mums,

PAUDO
DARBAI

GRAŽIAI

ATLIEKAMI

aujient t
spaustuvėj v.J

N

DR. A. MONTVID
Lietelis Gydytojas ir Chirurgas
2* East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tai. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTI8TAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedfil. pagal sutarimo.
8261 So. Halstod SU Cbicag©, IU.

JUNGTINĖS VALSTIJOS
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šeši darbininkų vadai
apkaltinti.

Pasivadino klaniečiu
gavo patupėti.

CHICAGOS Spccialė namų statymo grand Walter Dombrowsky, 3404
jury apkaltino šešis darbinin W. 39-tos gatves, netikėtai at
unijų vadus. Harry Jansen sidūrė belangėn. Panedėlio va
ŽINIOS:: j kųir Thomas
F. Church, dailyd- karą jis, švaistydamas! paipa
žių distrikto tarybos preziden prie 38-tos ir Homan gatvių,
tas ir biznio agentas, khltina- pasiskelbė esąs dideliu didvy
VALYS POLICIJOS
mu dėl darymo konspiracijų riu. Susirinkusiai aplink jį mi
DEPARTAMENTĄ.
skelbti streikus, boikotuoti ir niai jis pareiškė esąs klaninis.
Daug policistų busią 'areštuota. šiaip kenkti kont rak torių biz Ku Khix Klano lyderiai įsukę
jam išvyti visus žydus iŠ tos
niui. Kiti apkaltintieji yra:
apiclinkės. McCarthy ir Kelly,
Chicagos policijos departa
Frank Curran, maliorių dis Brigliton parko polinistai areš
mente pasigirdo naujas skanda trikto tarybos biznio agentas;
las. Tapo susekta, kad kelios Daniel McCarthy, phimberių tavo jį. Bet minia norėjo at
dešimtys, o gal ir daugiau, po unijofc biznio agentas;- John imti Dombrowsky iš policistų
licistų prasižengę prieš prohi Campbell, mūrininkų unijos rankų ir nulinčiuoti. Policisbicijos įstatymus — ėję ran biznio agentas ir George H. tai uždarė jį belangėn. Dakta
ka rankon su likerių šmugle- Meyers, glazerių unijos biznio rai pažiūrės jo proto sveika
riais bei degtindariais. Numa agentas. Jie visi kaltinami dėl tingumą.
toma, skandalas įtrauks savo norėjimo jiaimti bei ėmimo ky
Abraham Taylor, 42 metų
verpčiau kai kuri ils augštes- šių iš kai kurių asmenų.
amžiaus, 1626 W. Monroe gat,
nius policijos viršininkus jr ke
ir Edward Cousins, 20 metų,
liolika gana žymių asmenų buNori numažinti eleva
527 N. Avers Avė., tapo sužei
• šią areštuota.
torių ratas.
stu automobiliu. Pasveiks.
Suvienytų Valstijų distrikto
prokuroras Clyne pranešė įteik
Miestas praliejo judėjimą tik
(Apgarsinimas)
siąs policijos viršininkui Fitz- slu numažinti važinėjimosi ra
morris tuo reikalu daug įrody tas viršutiniais karais — ele
KŪDIKIO?
mų, kurie randasi Federalinių vatoriais. Kompanijos atstovai
autoritetų rankose ir kurie vakar stojo prieš Illinois ko
AR JUS NORIT SVEIKO
įtraukia didelį skaičių Cbicagos mercijos komisiją įrodyti prie Jeigu taip, tai turit duoti jam
policistų degtindarių Šaikon. į žastis, kurių delei nebūtų ra tinkamą maistą. Sveiki kūdikiai
Prie to [Milicijos viršininkas tus puikinamos. Numatoma, yra pasidžiavimu ir linksmybe
pareiškė darysiąs
reikiamų komisija nustatys dieną, kuo kiekvienos motinos — ir tai yra
žingsnių. Jis pasistengsiąs ap met kompanijos ir miesto at privalumas, kad kiekvienas kū
valyti policijos departamentų stovai turės susirinkti įrody dikis butų sveiku.
nuo policistų, kurie drįso pri mui savo argumentų.
Jūsų kūdikis turi būti tinka
dėti savo pirštus prie likerių
mu pradėtas maitinti maistu
šmuglcrių. Tai busią padaryta Subadė prohibicijos agentą.
kuris padaro jį linksmu ir svei
taip greit, kaip tik tam tikra
ku jeigu ne, tai jis bus silpnuo-'
teisminė komisija galės imtis
Michael Broderick, Federali liu kiek metų vėliaus.
darbo.
nis prohibicijos agentas, gyve
Ant puslapio 3 šio laikraščio
Arthur Burrage Farwell, gal nantis 315 So. I^aflin gatvės,
šiandien jus rasit apgarsinimų
va Cbicagos teisių ir tvarkos tapo subadytas peiliu prie salygos, įrodinėjo, kad 3,500 sa- liuno durų, Madison ir Seojey apie Bordens Eagle Brand Su
tirštinto (condensed) pieno. Iš
liūnų pardavinėja degtinę.
gatvių. Jhm padarytos penkios kirpkite kuponą pasiųskite Borskylės, ir jo padėtis yra labai den kompanijai, o ' ji prisius
Vagi'a automobilius.
sunki, žmogus, žinomas kaipo jums už dyką nurodimus kaip jį
“Gimp”, yra jieškomas poli vartoti kartu ir “Kūdikių Gero
Laiku pastarųjų dvidešimts cijos.
vė” knygų.
keturių valandų Chicagoj ir
apielinkese banditai pavogė Atėmė deimantinius žiedas.
(Apgarsinimus)
apie dvidešimts automobilių.
PRANEŠIMAS.
Nei vienas vagilių nesuimtas.
Užpertitą naktį banditai įsi
laužė ponios Viola SlatŲery
Bus žingeidu žinoti lietuvių
Musų Moterims. kambariuosna, 1506 N. La. visuomenėj,
kad ScandinavianŠalie gatves. Tuo tarpu jinai
American Line, turi pagaminusi
SUKNIA. — No. 1106.
miegojo. Plėšikai, suvynioję jos
pasažieviams cabin dėl 2 ir 4
galvą paklodėn, numovė nuo
ios pirštų tris deimantinius šie* žmonių. Turi išdirbusi naują
kelią į Lietuvą per Piliau, t
Jus, kurių vertė siekia
Scandinavian-American Line
Ii yra žmona turtingo rea!
turi nuolatinį plaukiojimą laivų
e.itate biznieriaus.
tarp New York ir Copenhagen,
Denmark ir pasažieriai yra per
Tunelis įlūžo.
sodinami tame pačiame porte
Senasai Van Buren gatvės tu- be jokio trubelio, į kitą 'laivą tos
nelis, prie So. Canal ir W. Van pačios kompanijos.
Trečios klesos pasažieriai turi
Buren gatvės, įlūžo. Tuo laiku
tunely dirbo keletas darbinin labai daug visokių patogumų:
kų. Vienas jų, A. Silvanno, puikus ir didelis valgomas kam
1144 Taylor gat., tapo mirtinai barys, rūkymui kambarys, mo
sutriuškintas. Antras, Frank terų kambąrys ir kiti patogumai.
Su tokiais patogumais lietu
Cone, 1120 W. Grand Avė., ta
po sunkiai sužeistas. Kiti dar viai gali grįžti savo tėvynėn.
bininkai išsigelbėjo.

^■DR. BEUŽMINGA

Pinigai Vilniun ir
Lenku Užimton
Lietuvon

U RUSUOS
Persikėlė nao 8412 So. Halsted St.
po No. 8813 So. Halsted St.

Reikalingi akiniai.

Jei kenti galvon akaudėjimą,
Jei įkaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akintą.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
siunčia ir pristato
pinigus jau ir j
Vilnių ir j visų
Lenkų užimtų
Lietuvų. Taipgi
mokami pinigai
Latvijoj

1IOG
Plati kaspino juosta eina pro prarėžas krutinės antsode, kad laikius jį
vietoj. Suknia daroma su vieno palo
sejonu ir paprasta veste ilgom ar
trumpom rankovėm.
šiai sukniai pavyzdys No. 1106 su
kirptas mieros nuo 36 iki 42 colių per
krutinę.
36 colių sukniai reikia 4
. jardų 36 col. pločio materijos su 5
jardais raukinėlių ir 3 jardais kaspi
no.
Norint gauti tokiai sukniai suiikirpti žemiau paduotą blankutę, P*
žymėti mierą, parašyti savo vardą
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus 1
konvertą kartu su 15 centų (paltį
ienkleliais ar pinigais) atsiųsti murai*
šiaip
užadresavus: NAUJIENOS
PATTERN DEPT., 1789 S. Kalstei*
St., Chicago, 111.

*

NAUJIENOS Pattora Dop.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
čia jdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1106.

Mieros ............... colių per krutinę

KlanieČiams nėra vietos jury.
Teisėjas Joseph B. David
nagrinėja $5,000 skundą prieš
Chicagos miestą, paduotą juodveidės našlės Sanford, kurios
vyras buvo užmuštas laike ra
sinių riaušių 1919 m. Buvo
renkama jury tam reikalui. Tei
sėjas pareiškė, kad asmuo, ku
ris priklauso Ku Klux Klanui,
negali būti nariu jury. Pasak
jo, klaniečiai nėra 100% ame
rikonais, ir netinka būti spren
dėjais. teismuose šioj šaly.

Bus apkalbami dalykai kas
link prohibicijos. Bus geri kal
bėtojai. Čia liečiasi jūsų reika
lai; todėl būtinai flitsilankykit.
Ateikit ir prisidėkit prie musų
veikimo ir sustiprinkit musų or
ganizaciją.
Draugija atsišaukimui 18
amandemento, Suvienytų Val
stijų Konstitucijos.

Stanley Strycek, šešių metų
amžiaus, 3107 So.'Hermitage
Avė., tapo užgautas autoniobiliaus, ir pasimirė pavieto iigor
ninėj.

«.SHUSHO
AKUŠERIUI
Turiu patyrimą
moterą Ilgose; rū
stingai
priiin-

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui
visokių ligų:

1^29 & State Si.
Chicago, UI.

Vyrų, moterų ir kūdikių
Vedama štabo
DR. CHARLES 8EGAL

WEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas' Hoyne Avė.

Praktikuoja 15 metai
Ofisu
4729 So..Ashland AveM 2 labos
Chicago, Illinois.

Moderniškas būdas
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta
Laboratorija ir X—Ray.
Gydoma namie ir ligonbutyj. ‘

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
• vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piau
Telefonu Drezel 2880

Atdara kasdien nuo 12 iki
7 vai. vak.

Tai. Austin 787

Veltui neturtingiems.

NAUJIENŲ PINIGŲ
S1UNT. SKYRIUS

DR. MARTA

,

RIJANTI VYRA? UŽ visai mažas lėšas, suteikiama g
^■*jr*’v***x
x V X
eriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėjo. todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reunjatizmą, kraujo uŠnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmof us gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra painta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy//Ą A \yVvi
zišką tvirtumą.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
visiškai užlaikomas slaptybėj. PrivatiŠki gy
dymui kambariai.
DR..B. M. ROSS, SPECIALISTAS’.
Mokslą
baigęs gydytojas ir turi tinkantį
“Ačiū gydytojui už
leidimą
nuo
Illinois Valstijos.
išgydymą”.
Chicago,
35 South Dearborn St. kampas Monroe, Crilly Building,
Buikling, enieago,
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

5208 W. Harriaon SU

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
Vakaro išskiriant nodildieniua.

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.
CARE BROS WRECKING CO.,
3003-39 8b. Halsted St.,
Tel.: Yards 1294.

Canal 257
Naktinis Tek Canal 2118.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandas: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
w j J?1*4, ® Dri 9 vakare.
■adiliomiB nue 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St..
KatoPaa 18 ir Halsted St.

3323-25 S. Halsted St.

Užlaikytoje^ gerų

PLUNKSNŲ

aai

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

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

oe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialamas: Moterį Hgoa ir Chirargija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

Ui

AI TtCTAd
A

CHICAGO.

Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
įųj inkgtų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
t
•» • ♦ •
*

*

5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:80 ir 6:80—8:30 P. M.
Nedaliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi*
minoms Lietuvon, mo
ney orderiais ar draf
tais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.
Iš čia pinigai yra po
siunčiami Lietuvon grei
čiauaiu budu ir už pini
erų siuntimą pilnai atsa
koma.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTA8
1821 So. Halsted SU Chicago, BL
kampas 18th SU
Valandos i 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 267

r-*----- -—--------------------- — >
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietsvys Dentistas
10801 So. Michigaa Avn Romlaito.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą Iki 9 vakare.

DRABUŽIAI

Vyrams, vaikinams ir vaikams
i
*Lvgl savo aen°i vieM h ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišeniui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir valyzos.
' Gausi savo pinigų vertę, arba gau.
si pinigus atgal.
, Atdara kas vakaras
ned. iki .6 vai.

A. Pakšys

TIIE BR1 ()GEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

220 Milwaukee Ave^
Kenosha, Wis.

1619 W, 47th St. Tel. Boulev:ir«i 1892 Chicago, III.

iki 9

vaL

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

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
• Lietuvos.

Susivesk elektros dratus i savo namą dabar. "Kaina stebėtinai
teina. Pagabus iŠmokesčlo planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

-------- į--------------- isT

8803 So. Morgan Street
Chieago, III.

DR. G. M. GLASER

tf * Kreipkitės pas:
Didžiausias, atsakomingiausiaa ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu pątarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM DAMBRAUSKAS,
817 W. 84th St., Chicago.
Tel Blvd. 9336

■ ,

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

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

Pinigai <
Kenoshos*
Lietuvon

r—r-

TeL Boulevard 2160

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Kepėjai

dowiAtt-sass.

tatMIo ii Califondjo. Ir
▼ii tęs savo praktikavimą po No.

NAUDOTO IR NAUJO
LUMBERIO PIGIAI

BECKS DEPT. STORE

Ofisas ,
Novako Vaistine
1724 S. Ashland Avp.
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:30 P. M
Telephone: Canal 464

Nelaimės automobiliais.

Robert Haas, trijų metų am
žiaus, 3705 So. Paulina gatves,
tapo suvažinėtas
automobi(Adresas)
liaus, kuriuo važiavo Herman
Sievers. Vaikas pasimirė šv.
(Miestas ir Vaisi.)
bL-------------------------------------------b \ntano ligoninėj.
-

(Vardas ir pavardė)

Seredoj, September 28, 1921,
7:30 vaj. vakare
VICTORS HALL
4523 So. Wood St.

T. r'ullmaa M8S

Kalbama lietuviškai.

ATEIKIT!
Poni Nellie Sitke, 4412 Ko ATEIKIT!
minsky Avė., pasimirė mio
žaizdų, kurias ji apturėjo pc- ATEIKIT!
Saliuninkų mitingas

metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir alRiiana.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
▼yra, motorą ir valką, patai »•«Jaustos metodas X-B*y Ir kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas h I#baratorflai 1025 W.
18th St., netoli Pisk St
VALANDOSi Nue 10—12 p totą.
Ir nuo 6 Ud 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
• TalophoBAii
Naktimis: Dr«xel
9M - Drovu 4186
GYVENIMAS: 8318 S. Halsted St.

Akinių specialistas
1301 So. Ashland Ate.,
Rampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto viri Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaj. vak.
Nerišliomis nuo 9 r. iki 4.2. pietų.

Pasimirė nuo žaizdų.

reitą pelnyčių ek&pūiodavus
lempai. Jos vaikučiai dar te
begyvena.

'

8■

Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan StM kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moteriškų ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO
unou VALANDOS:
VAiuANDOSl
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 8—8
vakare. Nedėliomig nuo 10—2 ■
po piet.
IralotMiie Yards 087
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(Iš viso, p. Čarneckis ne orątorius. Jo kalba nedarė įspudžio į klausytojus. ’
Reporteris.

TOWN OF LAKE.
Po vasaros karščių jau oras,“
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gerokai atvėso. Užsidarė piknLį
kai ir įvairus išvažiavimai. Bet
kaip jaunieji, taip ir suaugu Cicero Lietuvių Namo bendroves,
sieji žmonės ramiai sau rankas susirinkimas bus, seredoj, rugsėjo
1921 J. Neffo svet., 1500 So. 49
susidėję sėdėti nenori. Ypatin 28,
Avė., 7:30 vai. vhk. Visi nariai būti
gai jaunimas susispietęs į įvai nai bukit. Skiepas jau pradėtas sta
rias draugijas stengiasi ką nors tyt. Reikia plačiau apkalbėt.
L. Makutėnas, Sekr.
naudingo veikli.
Lietuvos Atstovas Čarneckis kalbėsi
čia yra Teatrališkas Kliubas Dievo
Apveizdos parapijos svetainėje,
‘^Lietuva”, į kuri yra susispie So. Union Avė. ir 18th gatvės, seredoje, rugsėjo 28 dieną, 8 vai. vak.
tę geriausios vietos jaunimo Taipgi
kalbės Lietuvos Steigiamojo
jiegos. KliubieČiai neužsiima Seimo narys M. Bagdonas, iš Washpolitikos nei srovių reikalais, ington, D. C. Vinikas ir kiti. Vis
be skirtumo atsilankykit.
o tas ypatingai patinka čia au— L. L. P. B-dra Stočių Valdyba.
gusiom mergaitėm ir jos rašo
North S1d?M Draugijų Sąryšio Vie
si į Teatrališką Kliubą. Atida- šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rvmui rudeninio sezono Kliu rinkimas įvyks ketverge, rugsėjo 29
kaip 8 vai. vakare, knygyno svet.,
bas rengia puikų vakarą ne- d.,
1822 Wabansia Avė. Delegatai vis

Pranešimai

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS,
Lietuvių apgyVentoj vietoj. At
REIKALINGA MOTERIS ar sišaukite,
ba mergina, pridaboti 2 mergai
663 W. 18th St.,
tes, gera alga, valgis ir ruimas.
Chicago, III.
Atsišaukite tuojaus, Tel. Armitage, 7323, J. Motikaitis, 2300
PARDAVIMUI SALIUNAS
W. North Avė., Chicago, III.
ir grosernė, pusę arba visip;
REIKALINGA MERGINA ar priežastis pardavimo — partne
vidutinio senumo moteris dėl ris važiuoja Lietuvon, P. S. K.
abelno namų darbo. AtsišaukL P„ 2501 W. 46th St.
te, Cohen, 1500 S. Albany Avė.,
PARDAVIMUI DU SALIUChicago, Tel. Rockwell 5776.
nai, vienas randasi 965 W. 18

MOTERŲ

St., o kitas 1131 W. 16 St. ir
restoranas, 1104 W. 18 St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA KURS GERAI MOKA
kalbėti, vidutinio amžiaus, su užtikri
nimu užganėdinti draugus aiškinant
8% 1 morgičio bondsus, valstijos
išleistus per seną kompaniją. Gera
vieta geram žmogui. Atsišaukit tik
susirinkit.
— Sekr. A. Vilis.
P. R. LEACH, 750 McCormack
S. (School) svetainėj, prie 48- Ketvergo vakare, rūgs. 29, 8 v. v., laišku,
Bldg., Chicago.
Mark White Sq. salėj, 80th ir Halstec
tos ir So. Ilonore gatvių. Bus
P
-J
bus
“Išeivio”, kurį Birutė
REIKIA PARDAVINĖTOJO
suloštas istorinis veikalas “Na stato repeticija
spalio 23 d.,
pieno «int vežimo, kurs moka lie
rimantas, Lietuvos Kunigaikš
— J. Uktveris, pirm.

ti^’.
Vaidintojai jau senai lavi
nas, deltogi tikimasi, kad vai
dinimas pavyks gerai. Repeti

ASMENĮ)JIESKDJĮMAI

tuvių kalbą.
B0WMAN DAIRY CO.,
5835 W. Lake St.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
labai geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per daugel metų. Atsišauki
te, 5101 S. Union Avė., Chica
go,. Ilh
PADAVIMUI
SALIUNAS,
cigarų ir cigeretų Storas ant di
džiausio transporto kampo, ant
So. Sidės . Biznis išdirbtas per
40 metų. Galima pirkti pusę ar
čielą, 5059 So. Ashland Avė.

Sereda, Rugsėjo 28 d., 1921

NAMAI-2EMĖ.

NAMAI-2EME.

BARGENAS. PARDAVIMUI MUrinis 5 kambarių bungalow su elek
tra .maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas
skiepas, fumace Šiluma, mūrinis geradžius ir medinis vištininkas. Arti
rengiamas didelis parkas, paranki
transportacija į bile miesto dalį gatvekariais.
Pardavimo priežastis —
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rockwell St., Tel. Vincennes 4794.

PARDAVIMUI NAUJAS MURInis namas 2 pagyvenimų, 5 Ir 6 kam
barių: elektros šviesa, maudynes,
augštas cementuotas skiepas ir visi
naujos mados įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu
pigiai arba mainysiu ant Cottage.
Kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217
Archer Avenue.
PARDAVIMUI MŪRINIS NAmas, 2 flatų, 6-7 kambariai, vanos,
gasas. Taipgi ir garadžius; rendos
neša mėnesiui $60.00.
Parduosiu
kaip galima pigiai. Namas ant Brid
geporto. Namas tinkamas bizniui.
Matykit savininką.
, 2742 W. 47 St.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

BARGENAI
Namai ir žemė.
MEILES LIETUVIŲ
4 kambarių Cottage, netoli Carline. DRAUGYSTE
AMERIKOJE:
Pirmininkas Anta
Kaina $1,975.00; $375.00 rankpinigių,
nas
Margevičia,
923 W. 33rd St.;
kitus išmokėjimais, kaip rendą.
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal
2 augštų, 5-5 kambarių, elektra,
port Avė.; fin, sekr. Izid. Vedecmiesto vanduo, netoli Carline. Moky
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
klos. ‘Kaina $3,500.00. $500.00 rank
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
pinigių. Kitus išmokėjimui, kaip
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
rendą.
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
4 kambarių Cottage ir skiepas,
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
prie Carline ir Wentworth, netoli 35
sėjas Stan. Romanas.
St. Kaina $1,750.00. $500.00 rankpi
nigių, kitus išmokėjimais, kaip renda.
Imsimo automobilių už pinigų dalį.
LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirm. Ant. Radauskas,
Taipgi mes turime miesto lotų, kai
3328 Auburn Avė.; padėjėjas, Pet
na $195.00 ir daugiau, $25.00 ynokėti,
ras Rudokas, 1164 W. 19th St.;
$5.00 menesiui. Kuomet užmokėsit
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W.
už lotą, mes pabudavosim jums namą.
19th St.; Fin. Rašt. Antanas PieuWM. D. MURDOCK & Co.,
lokas, 2723 Emerald Avė.; Kasie4400 S. Kedzie Av., netftli Archer Av.
rius Kaz. Paulauskas, 2334 W. 23rd
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio
paskutini nedėldienį ValenPARDAVIMUI NAMAS, SU
čiaus salėj, 1732 So. Union Avė.,
grosernė ir bučeme. Biznis ge 1:30 vai. po pietų.

rai išdirbtas per 7 metus. Viso
kių tautų apgyventa. Priežastis, A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
važiuoju į Lietuvą, 2462 W. 46th LIETUVIŲ SKYRIUS; Pirmin.
BARGENAS.
PIETVAKAAnt. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Cicero, 111.; Vice-pirm. W. Prusis,
rinėj daly miesto, 6 kambarių Place.
2508
N. Francisco Avė.; rašt. Frank
cottage pardavimui. Graži apieJuozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
linkė. Elektra, vanos. Kaina
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
$2,600. Išmokėjimais .
North Avė.

MOKYKLOS

DIDŽIAUSIA
PARDAVIMUI SALIUNAS M Ai
BARGENAS.
2
FLATŲ
NAžytų tautų apgyventa vieta . Biznis
Mokykla Chicagoj
JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADIREI
KALINGAS
PATYRĘS
išdirbtas
per
daugelį
metų.
Taipgi
mas,
po
8
kambarius.
Mūras.
Telšių apskr.
cijos laikomos kas antradienio slovo Kunzo; paeina
ir valšč., Mediškių kaimo.
Pavande bučeris, kalbantys keletą kalbų, parduosiu ir kambarių rakandus.
Raina $5000. Išmokėjimais. VeiAtsišaukite,
ir ketvirtadienio vakarais Da- nio parapijos.
darbas
ant
visados,
mokestis
ge

558 W. 37th St.
kit tuojau.
Atsišaukite,
vis Square Parko salėj.
ra. Atsišaukite greitu laikų,
ANTANAS KUNZA,
B. B. CLOVER & CO.,
— Mylintis Dailę.
4540 So. Honore St.,
Chicago, III. 3210 VValace St. *
PARDAVIMUI SALIUNAS; Ap
69 W. Washington St.
gyventa visokių tautų, tarpe fabrikų;
Ii,Iii
Phone Central 6569
;uri būt parduota šį mėnesį. Savi
REIKIA
P1RMARANKIO ninkas
išvažiuoja į kitą miestą, kur
BRIDGEPORTAS.
duonkepio, kuris mokėtų kepti turi du bizniu apėmęs . Kas pirmes
nis, tas geresnis.
Liet, atstovo ir kitų prakalbos.
Desigiung, kirpimo, fitavuno, ir
duoną ir keksus.
2400 W. 16 St.
PARDAVIMUI NAMAS 2 AUGŠ- siuvimo vyriškų ir moteriškų drapaną.
Pirtmadieny, rugsėjo 26 d,
*1208 E. 93 St.
tų ir barnė; viskas nauja; beveik H
Musų sistema yra geriausia.
šv. Jurgio parapijos salėj,
akro
žemės,
kaina
$3.600.00.
Parduo

mokinamo
atskiruose departamentuo
PĄJIDAVIMUI SALIUNAS, G E-' siu už $3,100.00. Nuleidimas, kas mo
se
pilną
siuvimo
amatą. Mokiniai
Bridgeporto kolioni joj, buvo su
roj vietoj ,biznis išdirbtas per kele- kės pinigais.
Elektra
ir
telefonas.
aktuališkai
kerpa,
mieruoja
ir siuva
;ą metų, randasi tarp maišytų taurengtos atvykusiam Chicagon
Turner
Avė.
netoli
112
St.
drapanas,
prie
geriausiai
įrengtų
są;ų.
Parduosiu už teisingą pasiūly
Mt.
Greemvood,
UI.
lygųIšmokinam
j
trumpą
laiką
ii
Lietuvos atstovui ir jo lydėto
mą, nes važiuoju Lietuvon.
Atsi
už
labai
prieinamą
kainą.
Išmokę?
MAHOGANY
PIANAI,
VELIAUjams prakalbos, tikslu daugiau JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO sios mados $100.00. Klauskit krau- šaukite, 4539 So. Marshfield Avė., i
amato, be darbo nebusi.
EXTRA!
Chicago.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne
parduoti Lietuvos valstybės pa ŽEMAIČIO; paeina iš Suvalkų rėd., uvėj 3250 Roosevelt Rd., Mrs. HamUkč pardavimui 220 akru, 35 akru
Marijamjolės apskr., Pilviškių mies yn Piano.
prekiuoja.
ariamos. Geri budinkai, 20 karvių,
skolos bonų.
telio.
Gyveno Glasgow, Anglijoj.
Atdara dienom ir vakarius.
Groikliai pianai mahogany 88 no
5 arkliai ,15 kiaulių, 250 vištų, 1000
Paskutinį kartą girdėjau nuo io 8 tos, suolas ir roleliai — $200.00
Kaip 7:45 programai
MASTER
SYSTEM
DESIGNINC
bušelių grudų. Trakterio ir kūlimo
metai atgal. Jei žinote kas, meldžiu
SCHOOL,
3250
Roosevelt
Rd.
mašinos. Nereikia ne jokio agento,
dėjo.
Pirmiausiai sudainuota pranešti, busiu labai dėkinga, Ona
ūkininkas dabar Chicagoje, A. Gre- 190 N. ŠTATE STREET, CHICAGO
PARDAVIMUI
AUTOMOBILietuvos imnas. Mergaitės ir Skučas po vyru , Popieraitienė-VingeKampas Lake Str.. ant 4 lubų.
PARDAVIMUI
KRIAUČIŲ
gaitis, 1758 W. 95 St., Tel. Beverly
lienė, 4450 So. Ashland Avė., Chica
lių
taisymo
dirbtuvė.
Pigiai.
vaikinai sudainavo keletą dai- go, III. •
2217.
Šapa su štoru, pigiai, biznis iš
Geroj apielinkėj.'Norėdami dau
dirbtas per 8 metus. Galimai maPARDAVIMUI NAUJAS MURI- z
PAJIEŠKAU
SAVO
BROLIO
giau
žinių
,
šaukite
telefonu
LaVALENTINE DRESMAKING
Pasirodo ant pagrindų vietos
nis namas, 3 pagyvenimų po 6 kam
tis nuo 8 r. iki 9 vį 4832 W. 14
barius. Elektra ir gasas; maudynės
. COLLEGES
parapijos klelionas kun. Kru Antano Baliuno, ir seseries Mor St., Cicero, III., klauskt M. A. fayette 409.
ir prausemosios sinkos. Visi trimings 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
ša. Pasakęs, kad ponas Čarnec tos. Gyveno 1110 Mead Avė., Goberis.
aržuolo. Ęsbestos stogas, užpakalinis
1850 N. Wells SI.
porch uždarytas Jangais. Ix>tas 30
Scranton,
Pa.
Bet
dabar
nežinau
kis kalbąs Brighton Parke ir
pėdų pločio. Iš priežasties ligos par
487 Mokyklos Jungt. Vahtijove.
atsilankysiąs vėlinti, pristatė kur jie yra, P. Baliunas, 965 W. PARDAVIMUI STORAS, NED1DEduosiu pigiai. Namas yra geroj vie
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
is ,susidedantis iš daiktų. Groserio,
toj, Brighton Park. Savininkas ant mo, Derignlng bizniui ir narnant.
kalbėti p. M. Bagdoną, Lietu- •18 PL Chicago, III.
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- vietos, T. P., 4625 S. Francisco Avė. Vietos duodamos dykai, Diplomai.
cigarų, tabako, Ice Creamo, saldainių
tos Steigiamojo Seimo narį.
ir visokių smulkmenų ir minkštų gė dos rakandai turi būt parduoti už bi ant pirmų lubų.
Mokslas lengvais atuaak<jim*a<S.
) JIEŠKAU SAVO BROLIŲ KAZIAtsišaukite į Naujienas pažy lų sąžiningą i n«iuljmą. Seklyčiai s«
Kle.sos dienomis ir vakarais. PaBagdonas kalbėjo: “ar Lie miero ir Mykolo Tikučių: pirmiau gy rimų.
tas, valgomajam kambariui setas,
mėdami num. 404.
reikalaukit knygėlės.
UŽ PUSĘ KAINOS CHICAGOS
tuva žengia pirmyn, stovi ant veno Panevėžio mieste. Mykolas prieš
miegruimio setas ,kaurai, davenport,
Tel. Seeley 104a
karę tarnavo rusų kariuomenėj, o
farmos, 60 akrų žemės ,triobos įtai
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR etc. Parduosime ant syk, arba atski sytos
vietos, o gal žengia atgal”. dabar nežinau kur yra. Taipgi jiešSARA PATEK, eirmimah* (
kaip mieste, su gyvuliais, ma
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
Trumpai pasakojo apie Lietu kau Nikodemo Neverausko irgi iš grosernė labai gražioj vietoj. anas ir didelis, dubeltavu springsu šinoms ir visais įtaisimais kas tik
Panevėžio miesto.
Patys arba ži Biznis gerai išdirbtas ir cash. phonographas su rekordais ir dai- ant farmos randasi. Parsiduoda la
vos padėtį, pabrėždamas, kad nanti
juos, malonėkite pranešti man.
bai pigiai arba mainom ant Chicagos
rnanto adata.
BEETHOVENO MUZIKOS
Lietuvoj visų shiogsnių būvis Aš apleidau Lietuvą, 1913 m. Rašy Pardavimo priežastį patirsite
namo.
Kreipkitės, C. P. Suromski
1922 So. Kedzie Avė.
šiuo adresu: J. Tikutis, 2119 So. ant vietos, 5200 So. Ilonore St.
Co., 3346 So. Halsted St.
’
KONSERVATORIJA
pagerėjęs, prekyba bei pramo kite
Marshall Blvd., Chicago, III.

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI

RAKANDAI

.

ne atgyjanti, ir visa kas žen- Į
giąs į normalines vėžes, Lie-'
fuvoj esą daug trukumų, blogumų, bet visgi žengiama pir'i JIEšKAU KAMBARIO Bridm y n.
Po jo kalbėjo p. Vinikas. (■ geporto apielinkėj; šildomo gaili.
Jis stengęs vaizduoti Lietuvos Su valgiu arba be valgio.
J. VAIŠVILAS,
vargus nuo karo pradžios iki
4413 So. Talman Avė.
Šiandie. Pasakojo apie Lenki
jos šunybes, jos pastangas pa
sigrobti ir pavergti Lietuvą, ir
trumpai apie Lietuvos santikius su kaimynėmis šalimis, j ANT RANDOS FURNISHED
Prakalbai vartojo ir žemlapį. 'kambarys, dėl 2 vaikinų, turiu
Sekė bonų pardavinėjimai ir garadžių galės pas mane laikyti
rinkimas aukų Lietuvos Bau- kas turi automobilių. Galima padonanijam Kryžiui. Kiek tapo gaminti vakarienę, jei norės,
Kinų parduota ir aukų surink- 3566 So. Halsted St.

JIESKO KAMBARIU

SIŪLYMAI KAMBARIU

ta neteko patirti, nes nebuvo j
paskelbta. Tu r' būt paskelbs

PARDAVIMUI RAKANDŲ, hardware ir malcvų kratuvė, lietuvių ko
lonijoj. 30 myių nuo Chicagos. Aš
einu į kitą biznį. Nereikia daug pi
nigų.
f .
J. FRIEDLANDER,
245 E. 16 St.,
Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
ir bučernė su namu. Nebrangiai.
Naujai kolonija apgyventa lietu
viais. Savininkas vąžiuoja į kitą
miestą, 6059 So. Ęildare Avė.,
Phone Prospect 5590.
•
p'1'rkejaT

Neleiskit laiko dykai. Visos dirb
tuvės nedirba, užtat dabar laikas
pirkti bučernę ar grosemę. Ir mote
rįs gali būt pirmos klesos bučeriais.
šaukit telefonu: South Chicago 8970.
Gausit didelį bargeną.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir

JIESKO DARBO

grosernė ,lietuvių ir lenkų kolo
nijoj. Pigiai. Viena visame blo
JIEŠKAU DARBO PRIE bar- ke. Turi būt parduota urnai.
4624 So. Wood St.
nas, pagriežta muzika ir sūdai- į berio, vakarais ar ant visados,
metų patyrimą. Atsinuota. Seka Čarneckio prakal Į turiu
PARDAVIMUI SALIUNAS,
I šaukite, Chas. Bartkus, 2941 W.
ba.
lietuvių kolonijoj. Priežastis
Čarneckis savo kalboje grau ’39 St., Telephone Lafayette 1117 pardavimo, liga.
deno užmiršti partijinius įsiti
8201 So. Auburn Avė.
kinimus ir įtempti jiegas išlai
kymui Lietuvos nepriklauso
PARDAVIMUI SALIUNAS,
su namu. Pardavimo priežastį
mybės. Trumpai pasakojo apie ________ MOTERŲvidujinius ir išlaukinius Lietu
patirsite ant vietos.
REIKIA
MERGINŲ
DEL
vos valstybės santikius, apie
2519 S. W. 43rd St.
dirbtuvės
darbo.
Vilniaus dalykus, Klaipėdos
PARDAVIMUI SALIUNAS.
klausimą, Pabalti jos valstybių Rathbome Hair & Redgeway Co.
Geras biznis, puiki vieta. Savi
2279 S. Union Avė.,
sąjungos klausimą ir tt.
ninkas važiuoja į kitą miestą.
Tel. Canal 973
3858 W. North Avė.
vėliau.
Atsilanko Liet, atstovas p.
Čarneckis. Paskambinta pia

REIKIA DARBININKŲ

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
agentystei. Turi mokėti kiek pors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę
ir dauginus. Turite puikiausi? progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearbom Str., Duris 205
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI SALIUNAS, IAbai pigiai, kuris randasi apielinkėj,
daug dirbtuvių.
Parduosiu už pir
mą teisingą pasiūlymą.
Saliunas
randasi arti 18 ir Canalport Avė.
Cash arba mainysiu ant automobiliaus.
1864 So. Seward St.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
visokių tautų apgyventa. Prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą.
2444 W. 46th Place

NAMAI-ZEME.
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Susirinkimai laikomi kas mėne
si s pirmą pėtnyčią, 7:80 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant.
Ijeknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinskas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
laikomi kiekvieno mėn. antrą subatvakarį A. Urbono salėj, 3338 S.
Auburn Avė.
TAUTIŠKA DRAUČYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentworth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
10520 State St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 341 E. Kensington
Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevskis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
J. Makrickas, 2014 Fovvler St.; ižd.
M. Beiga, 2228 Carvęr St.; fin. rait.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuosybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
7:30 vai. vak.
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P.
Rauskinas, 1841 N. Leavitt st; tur
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N.
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas,
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Wabansia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8
vakare. — Reguliariai Kliubo susi
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą
seredą Knygyno svet., 1822 Waban
šia avė.

Antanas S. Pocius, vedėjas.
Aštuntas sezonas prasidės
Rugsėjo 12 d., 1921.
Mokinama: Piano, teorijos, dai
navimo, smuikavimo, mandoli
nos, gitaros etc. Dramos ir kliasiško šokimo. Baigusiems įvai CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
rias muzikos šakas išduodami ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
diplomai su valdiškomis teisėmis vice-pirm. K. Kairia, 8247 D. Division St.; prot. sekr. A. Shimas,
Kataliogai ant pareikalavimo. 1885 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.;
3259 S. Halsted St. Chicago, III.
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division
Skyrius Ciceroje 4847 W. 14 St. St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont-

Extra
Extra
FARMŲ BARGENAS.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ FRAME
Kurie nedirbat arba jaučiat be
namas, 5-5 kambarių, elektra, pe
darbę,
pirkit vieną šių faunų ir tuoj
čiais šildoma, didelė barnė, lotas
pareikit
gyventi. Maisto pilna jums
33^x125 pėdų.
Kaina. $5,800.00;
ir
gyvuliams
ant viso meto.
^1,500.00 įmokėti. Carpenter St. ne
120
akrų
farmą,
100 dirbamos, 20
toli 52 St.
ganyklos; žemė gera juodžemė ir mo
lis; geros triobos, puikus sodas, 3 ge
Bishop St., South nuo 55 St. 5 ri arkliai, 8 karves, 3 kiaulės, 100
kambarių Cottage, augštas skiepas, vištų, visos mašinos 25 ar 30 tonų
pečiu šildoma, elektra, naujas plum- .šieno, 10 ar 15 tonų šiaudų; 7 akrai
beris, didelė bamė. 7”
$3,*300.00,1
4 akrai, bulviii apie 20 akru
reikia įmokėti $1,000.00.
jau įsėta kviečių ir rugių ant kito meto; viskas kartu tik už $7500.00, bar5716 Elizabeth St., 6 kambarių genas.
frame bungalow, pečiu šildoma, elek60 akrų fauna, 5o dirbamos, 5 ais
tra, garadžius 1 karui, lotas 50x125; ko, žemė gera, triobos geros, puikus
aplink gražus medžiai ir krūmai. Kai- sodas, 2 geri arkliai, 4 meldžiamos
AMERIKOS LIETUVIŲ
na $6,000.00, $1,000.00 įmokėti.
karvės, 3 veršiai, 8 kiaules, 8 didelės
_____ (paršingos kiaulės, 100 vištų, 15 aneo
._______ XT
,
, čių, 90 bušeliu kviečių, 80 bušelių ru58 St. j vakarus nuo Normai Blvd. .į 10 ak kornų> 4 nkrfti buivių> 3
Mokinama: angliškos ir lietuvi&koi
8 kambarių frame rezidencija, pečiu
bind 13 tonų šien0, 15 tonų
kalbų,
aritmetikos, knygvedystis, ste
Šildoma, elektra.
Kaina $4,500.00. giaudų> viso8 mašinos ir stubos. For- nografijos, typawrlting, pirkly bos tei
Bargenas.
niėiai ”—’’tik
|ni«rai'
tik eik ir gyvenk. Viską šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel
kartu parduoda už $6,000.00 arba nos istorijos, geografijos, politikių*
Sangamon St. j pietus nuo 61 St.', mainys ant miesto prapertės.
ekonomijos, pilietyst&j, dailiarašys
40 akrų farm-a, gera žemė, pne tės ir tt.
7 kambarių frame Cottage, pečiu šildoma, gasas, cemento skiepas, _2 ka- molio, geros fribos, puikus didelis soMokinimo valandos: nuo 9 ryto ik
rų garadžius, cemento grindįs, elekt- das, susidedantis iš kelių šimtų vi 4 valandai po pietų. Vakarais nuo f
sokių vaisinių medžių, 2 akrai že iki 10 valandai.
ra. Kaina $3,800 pinigais.
muogių. ši farma verta $4,000.00, 31Ofl SO. HALSTED ST., CHICAGO
parsiduoda tik už $3,000.00.
NAMAI ĘIZNIAMS.
...i.... —-................
................... ...............................
Taipgi ir daugiau didesnių ir ma59 St.. netoli Racine Avė., 2 aukš<*un.o- ■ .
.turiu ant pardavimo,
tų fram& krautuvė ir 3 fletai, pečiais
J
į f kt Dabars lai_
AUŠROS MOKYKLOJ
šildoma, elektra, 8 karų garadžius, Kunas.
p
kin(Zfli
ŠIE SKYRIAI:
rendos $110.00 mėnesiui. Kaina $6000,
^venk- neieiks
Anglų
kalbos.
įmokėti reikia $2,000.00.
«Ja^eik ir
2) Lietuvių kalbos.
lietuviais apgyventos, taip kaip Lie- 3) Aritmetikos.
6009 Racine Avė., 2 augštų muro tuvoj.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
krautuvė ir 3 fletai, pečiais šildoma,
Kreipkitės šiuom antrašu:
tematikų.
elektra, 2 karų garadžius, lotas 50x
K. DAUNORAS,
5) Braižymo (pllanų pažinimo).
125. Kaina $9250.00, įmokėti $3,000. rox 7,
Custer, Mich.
Laikas brangus, neleisk dykai Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
ral ir moterįs visi neatidėliodanu
987 W. 59 St., 2 augštų muro krau
pradėkite
tuoj. Aušros Mokykla se
tuvė ir 3 fletai, pečiais šildoma, elek
niausia
ir
geriausia. Mokiname die
tu
lo
-i
PARDAVIMUI
NAMAS
2
PAGYtra, 11 kambarių naujai ištaisytu,
lo venimų, elektros šviesa ,augštas ce nomis ir vakarais.
Knina
tas 3216x125; nėra leaso. I™— mentuotas skiepas; taipgi extra lotas
Prisirašyti galima visada.
$10,500.00, įmokėti $3,000.00.
ir barnė, galima laikyt visokių pauk
3001 So. Halsted St.,
ščių bei gyvulių. Norintiems gyvent
Chicago. III.
925 W. 59 St., 1 augšto
i
frame ant tyro oro, yra čionais puiki proga,
pečiais
krautuvė ir 4 kambarių flatas,
-"-'"
ir maža kaina. Namas randasi ne
šildoma, elektra, Kaina $4,500, jmo- toli Summit, III., prie ‘Archer Avė. z
Matykit Mr. Zicter- Kreipkitės: R. Urban, 1721 W. 47 St.
kėti $1,000.00.
man.
Chicago, III. Tel. Boulevard 3473.
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
C. O. ROSEN, >
augusių. Mokina Lietuvių ir An
5926 S. HMsted St.,
glų
kalbų; Grammar School, High
Phone Normai 3678.
School
ir Prekybos dalykų. Priren
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ
giama
prie kvotimų į visas augšSPECIALIAI.
4
KAMBARIŲ
mūrinis
namas
ir
saliunas,
mo

tesniasias
mokyklas. Dienomis:
Cottage, pardavimui, 32 ir Division
St„ su vienu akeriu žemės; 8 gardai derniškai įrengtas: kietmedžio nuo 9:00 ryto Iki 4:00 p. p. Vak.:
7:30 iki 9:30. Nedėldieniats nuo
vištoms, 75 vištos, kralikai ir karve
liai. Kaina tik $3.500.00. įmokėti grindys, karšto vandenio šilu- 11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
$1,000.00 ir $35.00, kas mėnesis., Sa- j ma, ėlektros
eieKtros hvhjbc
hcu,
šviesa,*, lietuvių
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.
V,ninkpbone Mei^,se park 1762
j apielinkėj, 535 W. 36th St.

MOKYKLA

Leveskio Mokykla

4

vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį Związek Polek salėj, 1315 N.
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Markus, 1789 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
Avė.
LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PASELPOS KLIUDĄS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St*:
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3833
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turte
rašt, Juozas Blauzdls, 4414 S. California Avė.; Kontr. rašt. St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. AŽusenis, 4014 S. Maplewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; kasierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Katėnas, 8309 S. Union Avė.; Nut.
rašt. Kazimierai J. Demereckis,
8327 S. Wallace St.; Turto rašt.
Juozas Šokas, 8222 S. Wallace St.;
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
•globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakari Jono Maziliausko
salėj, 3259 So. Union Avenue.

<

