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Lenlija-bankrotas
Vengrai puola austrus
Pavojus Italijos ir Serbijos karo

Lenkija—visiškas bank
rotas.
Lenkų laikraštis prisipažįsta,
kad Lenkija savomis j ieno
mis jau nebegalės atsistoti
ant kojų.

BERLINAS, spalio 9. — Pa
sak žinių iš Varšuvos, Lenki
ja priėjus galutinai liepto gu
la — atsidūrus ant bankroto
krašto. Vienas Varšuvos laik
raščių atvirai rašo, kad Len
kijai jau nebėra kelio išsigel
bėti iš katastroos. Lenkija tu
rinti šimtų ir septyniasdešimt
aštuonis bilijonus (178,(XM),000,000) markių dėdei to, o šal
tiniu nebesą nė jokių, iš kurių
ji galėtų pasisemti tam neap
sakomai dideliam deficitui pa
dengti. Laikraštis sako:
Mes dabar jau tikrai žinome
— nėra ko slėptis — kad palys
savomis jiegonns ant kojų nebeatsšstosime. Kitokio kelio
išeiti mums nebėra, kaip tik
visų savo krašto administracijų
pavesti į Anglijos, Fmnedjos ir
Amerikos atstovų rankas.

Vengrai apšaudė Austrijos
miestus

tai padalyti dabar labai padi
dėjo, kada pradėjo eiti ganadi,
kad ex-karalius Karolio drau
gai nori antini sykiu pabandy
ti sugražinti jį ant sosto.

Gresia iškilimas Italijos ir
Serbijos karo
Serbija mobilizuųjasi. Italija
ima savo globon Albaniją ir
laiko kariuomenę prirengtą.

PARYŽIUS, sp. 10. — Karas
tarp Italijos ir Jugo Slavijos
na tapo rusti galimybė. Po Ita
lijos paskelbimo, kad Albanija
vra no Italijos protektorių tu,
Serbijos premjeras Pačič raskelbė mobilizacijų 1918, 1919
ir 1920 m. k lesu “apsaugoji
mui Jugo Slavijos rubežiaus į
nuo Albam ios užpuoli mo’.
Diplomatiniai rateliai yra su
sidomėję tokiu Serbijos žings
ni u. kuris gali pagimdyti rūs
tesni krizį Balkanuose, negu
kad ka<ta buvo po pasaulinio
karo. Juk ir pasaulinis karas
nrasidėjo už Serbiją.

Italiia jau turi dideles spė
kas. prirengtas plaukti per Adriatika f Albaniją. Pasak ser
bu. Albanu spėkos irgi vra ko
manduojamos ir lavinamos ita
lą-

Austrai bijosi monarchistų su
Šeriu ios valdžia Šiandie pa
kilimo. Sočiui demokrate i per siuntė nota Anglijai ir Franciperspėja monarchistus.
•ai. proteriuoiančia nrieš Alba
Tni* transtotton filed with the postnvaster at Chicago, III., Oct. 11, 1921
ae recpiired by the act of Oct. 6, 191?

VIENNA, sp. 10. — WienerS i!ladit, v.nhndn važrivimo
atstume nuo Viennos, s vakar
buvo smarkiai iš kulkasvaidžin apšaudomas Vengrijos su
kilėlių, kurie laiko 'kalvas už
miesto Burgenlande (kuris ta
po atiduotas Austrijai, bet ku
rį dabar laiko Vengrijos parti
zanai). Maištininkai pagalios
tapo išvaikyti žandarų.
Eichbuchel
taipjau buvo
smarkiai užpultas ir jo gyven
tojai pabėgo į Wiener-Neustadt.
Taipjau buvo smarkiai šau
doma į Rrouck ir kitose vieto
se Leitha sek tore, kuris suda
ro rubežių tarp Austrijos ir
Vengrijos.
Padėtis skaitoma labai rusti.
Viennoje yra didelis susidomė
jimas dėl ei gamtų, kad Veng
rai gali užpulti ir ateinančią
naktį, kartu su monarclustų su
kilimu pačiame mieste. So
cialdemokratai persergėjo monarchistu organizacijas, kad
darbininkai yra prisirengę prie
pirmo ženklo mažiausio sukili
mo ir kad jie stos griežton
kovon prieš kokį nors bandy
mą atsteigti monrachdją.
Yra žinoma, kad darbinin
kams tapo įsakvta būti prisi
rengusiems stoti ginkluoton
kovon.

nijos įsibriovima į Serbiją, su
masinimu griebtis aštriu prie
monių, jei Albanija nebusianti
suvaldyta. Serbijos premjeras
t\»čič vra Parvžiiiie. Jis atvy
ko vakar pasitarti su karalių
Aleksandru, kuris dar nebuvo
^mio no užėmimui sosto du
mė^edai atgal.
Serbijos nota vra aiškiai at
krenta prieš Italiia, kadangi
'imbasa<!oriu taryba du mėne
sini atgal ini pavedė ginti Alba
nijos reikalus.
Atsakydami j Serbu pradma.nvma. Uranai tvirtina, knd
•'flfis Serbai padarė užpuolimą,
npreidami triiose vietose rubeir sudegindami Albanijos
kaimus.
Sakoma, kad vyriausioji ♦
”vba nalbut susirinks už savai
tės lafko, kad neprileddus iškil
ti gręsiančiam karui.
------ ... .A .

...
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Albanija mobilizuoja ka
riuomenę.

RYMAS, Sp. 10. — Iš Durazzo. Albanijos, pranešama., kad
Allranai .skubiai rengiasi prie
kontr-atakos prieš Jugo -Sla
vus. Reguliaciniai ar neregulia
rintei kareiviai tapo suorgani
zuoti, kad atlaikius Jugo Sla'»i jos sukoncentravimą Aib"
los parubežyj trijų divizijų ka
reivių. Jugo Slavai taipjau tu
ri pastate daugybe artilerijoą ir
Reikalauja pašalinti Hapsbar ’mlkasvaidžių ant visų stra*
gus.
riškų kalvi; prie pat rubežiaus.

BUDAPEŠTAS, sp. 10. —Ūki
ninkų partija reikalauja, kad
seimas
oficialiai
pašalintų
nuo sosto Hapsburgus ir pa
skelbtų Vengriją laisva išsi
rinkti sau valdonus. Spirimas

“Socialdemokratas”
'lusų. draugų savaitinė laikrašti?
iš Kaund. Skaitykit visi.

Gaunamas Naujienose.
Kaina 5c

Internacionalinė komisija i Nauja respublika Central! Pranašauja Vokietijos vai Ragina pasitikti princą
streiku.
džius persimainymą
valdysianti Silezję.
nėj Amerikoj
nutarusi tautų sąjungos Trįs respublikos susivięriijo ir Valdžia negali rasti išėjimo iš
dabartinės keblios padėties.
sudaro vieną valstybf.
taryba. Komisija valdyslan*
siunti per 15 metų.

Taip

Užgriebė bravorą

CHICAGO. — Proliibdcijos
komisionieriai vakar užgriebė
BOMBAY, sp. 10. —Veikian bravorą Mutual Brev/ing Co..
tysis komitetas nacionalinio 3324 W. 22 St., už pardavinėji
kalifato darbininkų kongreso mų tikrojo alaus. Tai jau ant
priėmė rezoliucijų, raginančių ras užgriebtas bravoras Chicapaskelbti streiką visoj Indijoj goje, bet sakoma, kad komita pačių dienų, kurių atvyks j sionieriai turi įrodymų dar
Bomlray Valijos kunigaikšti.’ I prieš devynius bravorus. Val(Anglijos sosto įpėdinis). Re džia ir juos neužilgo užgrieb
zoliucija taipjau ragina provin sianti. Subatoje lapo užgrieb
cijų komitetus sumnali boiko tas Ruebl Brewing Co. bravo
tų tuos miestuose, kuriuos pr; ras.
cas atkinkys.
Mutual Brewing Co. virši
ninkai patraukti teisman už “išSIM'LA, sp. 10. — Ofioiali’iirbimų, užlaikymų, transpor
niai iš Mndras pranešama, ka'’ tavimą ir pardavinėjimą alaus,
didelės Indijos sukilėliu spėk o* ‘urinčio daugiau alkoholio, nei šiaure nuo Mannaraghat eina
♦u leistina“.
į Malabar.

BERL1NAS, sp. 10. — Augšt.
TEGUCIGALPA, Hondūras,
BUENOS AIRES, sp 10. -- sp. — 10. Nauja valstybe, tu Silezija tampa talkininkų išda
La Nacion Gene vos koreipon- rinti 100,000 ketv. mylių plo linta ir nuospreiulis, kuris jau
dentas snk< . i patyręs iš tikrų tų ir 1,000,090 gyventojų, iš vra Wirth kabinteto> rankose,
sphinių, kad fantų sujungus ta- dygo šiandie Centralinčj Ame manoma, yra neprielankus Vo
ryba nutarusi palaikyti Augšto- rikoj, kada nustojo veikusios kietijai.
Valdininkai yra nusiminę ir
Hondūras,
sios Silezijos industrinę apy trijų respublikų val kiekvienas geriau žinantis pa
gardą per 15 metų kaipo indus Guatemala ir Salvador
trinę ir ekonominę unijų. Ta džios ir jų vietų užėmė laikinė dėti žmogus mano, kad kabi
Industrinė apygarda bus valdo federalinė taryba. Contrnlinės netas pasiekė galų savo “auksi
ma internacionalinės komisi Amerikos Federacijos, kuria 'ir nio ridūrio“ karjeros.
Darbininkai išleidžia visus
sudaro tos tris respublikos.
jos.
Ginčijamoji teritorija bus pa Naujoji Federacija yra tarp savo pinigus, manydami, kad
butu dairiai, iie
..........................
— visgi
dalinta į du zonus, valdomus Meksikos ir Nicaragua ir jos . kokie nė
vra vertesni už dabartinius ’
Vokietijos ir Lenkijos ir nors sostinė bus Tegucigalpa.,
Sutarti suvienyti ir sudaryti niaus, o turtingieji viską da
rubežiai dar nėra galutinai nu
statyti, jie bus palankesni Len- viena Federaciją tos trįs ręs ro kad dar labiau pabloginus
ki
jai labiau, negu kad Angli-' publikos pasirašė šiemet sausio padžtj. ir pripažįstama, kad
kijai
SOFIJA, sp. 10. • - Bulgari
mėn., San Jose m.iest(\ Costa neprielankus nuosprendis Sile
MADRIDAS, sp. 10. — Ofljos pasiūlytieji rūbeliai.
jos komunistai nupirko daugy
zijos
klausime
pagimdytų
kriIndustrinė apygarda turėsian Bica. Sutartį susivienyti buvo
bes grūdu šelpimui Rusiios be nalinis pranešimas sako, kad
Ispanijos kareiviai Marokoje
ti tų pačių pinigų valiutų, ben pasirašiusi ir Costa Rdca, bri
dauiančšuiu.
Kainos
grudų
yra
Prezidentas Ebertas ir kabi
dra geležinkeli ir industrinę h»s seimas vėliau 19 balsų prie’
labai augštos, bet komunistam*’ apsupę (ir paėmę kalnuotą Gonetas
vra
susidomėics
ir
šaukia
ndministarciją. Vokietijos dirb 20 atmetė ir atsisakė vienytis
pasiekė surinkti 45.000.0d0 le urougou apygardą, kuri buvo
Nicaragua atsisakė paširašv
svarbiausia veikimo baze suki
tuvės galės naudoti ’ įlenkiios
vu
(noftnaliai
$8,685.000)
šel

lusių maurų.
hvdraulinę jiega, o Lenkijos ti sutarti neva delei nesuliki- ‘o,' jieškodipmi išeities, pirm pimo fondą n.
nemi talkininkai naske’bs savo
kasyklos galės naudoti Vokieti- •>m aiškinime Rrvan-Cliamora
* ‘
♦
sutarties, kuri duoida teise nuosprendį, galbūt dar šią sa-f
:os industrinius elementus.
Nori paliuo^uoti amerikiečius
Penkiohkos metu laikas duo Junri. Valstijoms iškasti nau- 'nite.
nuo mokesčiu už Panamos
Viskas rodo, kad Wirth ’
lamas tam, „kad ištaisius gali »n kanalu per ios teritori»a
kanalo naudoihną. >
mas klaidas rišant Silezijos Jungt. Vai. faktiškai valdo Nica nisteriia dar šių savaite turės
WASIHNGTON, sp. 10. —
klausima. Sakoma, knd Ang ragiui ir diktuoja jos politikų "nsirinkti tarp koahciios feu
lijos ir Franci ios valdžios už- o Jungt. Valstijoms yra laira’ ’iaudies partija ar nepriklauso Senatas šiandie 47 balsais prieš
STOCKMOLM, sp. 10. — K«
nepatogus tokis mažų respub taisiais socialistais. Kiekvie 37, nežiūrint Lodige. protesto
'^Tiisios tų projektų, bet It'
priėmė Borah Liti u, kuris tra ralius Gustav pakvietė Hjallikų susivienijimas, kadangi io nas tu keliu vra keblus.
nar Branting sudaryti ne
Jeigu ii susidėtu su nepri- liuosite ja nuo mokesčių plau
gali jas lengviau išnaudoti ka
ministerijų, užimti vietų nese
Vokietija jau žino Silezijos
da ios vra i.šsiskirsčiu<sios. Bet ’^nusomeisiais socialistais, vra kiančius per Panamos kanalų
nai i(‘zjgnavusios Oscar von
nuosprendį.
gi Nicaragua yra palikta vi»*- tJkrn. kad butu uravesta radi- Amerikos laivus. Senatorius
Sico\v ministerijos.
BERI JNAS, sp. 10.Nejra- ta, jei norės paskiau prisidėt’ lralingiiiusias mokesčiu nrovra- Lodge savo proteste 'nesirilino i
kuris mli dar labiau pa- Sjnulkmenas, vien paraiškė, kad
nrasta kabineto susirinkamas nrip Federacijos, ei h
yra jam žinomų svarbių prie
hln<nnti finansine padėti.
teno sušauktas šįvakar apsvars
Jpi<ni susidėtų su liaudies žasčių kodėl Amerika neturėtų
tyti talkininkų nuosprendį Si
^nrtiia, kurios vadovu vra šiuo laiku paliuosuoti savo lai
lezijos klausime. Manoma, kad
VIENNA, sp. 8. — Laikraš
Himo SHnnps, vaOH’0’ butų vus nuo mokesčio už naudo i ites nuosprendis jau yra Vokie
mų to kanalo (Kada atidarėte čiuose telpančiais apgarsinimais
♦■•minus
prižadėta
už
2.000.000,ti ioa valdžios rankose. SusiJ
CHICAGO. — Chicatfo daktpialaa
Anglija visi jugo slavai kareiviavimo
rWX) auksiniu rn« rViu užsienio Panamos
rinkime pirmininkaus prezi
’rar švenčia 50 metu sukaktuve0 ’^'ditii. Bet liaudies par*’’ smarkiai prolestovą prieš pro- amžiuje yra įsakomi tuojaus pridentas Ebertas.
’uio didžiojo Cbicagos gaisro raldo innnnrriu’^inioi olemen- ’ j^ktuote laisva perleidimą per sistatvti i konsulaius.
čia i’i'inoma, k ui tai reiškia
1871 m., sunaikinusio didesnę
kanalo Amerikos laivų. Tik
‘ u ir ios priėmimas koalte;:
’uisc miesto. Iš tos nrieŽa<- teitu žingsnis nri*» sugįžimo i iai snirianties ir tapo ivoste mo mobi'i,aci|ą Jugo Slavijoje.
ties tąpo paskelbta begaisrinė ir
kestis ir Amerikos laivams).
’-rirerio ir militaristų.
raugumo savaitė, kad nors per
Bilius dabar eina atstovų bu Šiandie
’a viena savaitę išvengus gari
tam kur, manoma, jis bus su Spalių 11 d., M. Meldažio
Du laivai užgavo pasažierinį
’
n
tiios
pinigai
rodo
tai,
kad
•
ni ir nelaimiu. B*'! nelaimiu
laikytas komitete iki po nusi svetainėj bus didelės prakallaivą migloje.
oer tų savaite nė kiek nesuma- Amerikos doleri salima flauti ginklavimo konferoncijos.
bos. Kalbės Dr. A. Montvi*ėio. Tkišiol tų savaite buvo daugiau kaip 100 markiu, o
. DUBLINAS, sp. 10. — Piet 11 nelaimiu su automobiliais, ri«na maric? nnnerkn 20 Aust
das tema: “Lietuvos valdžia
PRAIRIETOWN,
III.,
spalio
7.
vakariniame pakraštyj Škoti
niaim ės e ri užmušta 5 žmonės rijos kronu. 179 lankti markes — Harry Lohse nušovė Al bert ir jos paskola Amerikoj“.
jos pereitą naktį paskendo nak
Ateikite visi. Įžanga nemo
Ir 17 sužeista, gaisrų ri per 2^ :r ROO Rusiios rubliu.
Wieneke
ir
jo
pačių,
kurią
Loh

tinis pasažierinis laivas Ro
Vokieti »a dirba visomis savo se mylėjęs, ir paskui pasidavė kama. Pradžia 8 v. v.
valandas buvo 38. Nelaimėse
man, plaukęs į Airiją.
LSS. VIII Rajonas.
su automobiliais užmušta 4 'ienomis ir-galbūt dabar vra šerifui.
Jis susidūrė miglo je su Ame žmonės, o penktasis liko nu veikliausia šnlis pasau'lvie. Bet,
rikos laivu West Cantek. Pa trenktas elektros, taisant bevri- ninigai neteko vertės. įmonės ’
z
šaukus pagelbos ir Cainakui Hnio teleorafo vielas. Gaisrus riša mėnesi evve'na puslvaA-Hni. •
gelbstint pasažierius, iš mirio° 'km.riaiisia narimdė neatsargiai TT*moke>sčio <lienoie jie išlei
džia visus pinigus norai gerų
išnlaukė Clan Malcolm ir irgi išpilti karšti Jelenai.
nlptu ir ne t«in reikalingiems
____ , ■ ■ —-užgavo laivą Roman. Roman po
♦bdvkams. Uždirbantis aukš
to paskendo į minutę laiko.
tesnes algas, ar užsiimantis
Abiem laivams šokus gelbė
LYNCHBURG, Va., Sp. 10.— ‘mekulinriia nminasi vien kain
ti skęstančius, jiems pasisekė Penki žmonės liko užmušti ir nnmainyti pynima ant kitokiu
Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
išgelbėti kuo ne visus pasažiedu sunkiai sužeisti sugriuvus dnlvVu, prisibijodami kalnų
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio
rius ir dalį įgulos. Kiek dabar
oakįlimo.
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
žinoma, ant laivo Roman žuvo mūrinei sienai ardomo triobėsio. Tribėsi ardė miestas ir
nai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
3 pasažieriai ir 13 narių įgu
vi«ti žuvusieji yra miesto darbi
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu
WASHIN1GTON, sp. 10. —
los. Vienas palsažierius mirė
ninkai.
Daugelis mano, kad svarbiau
centą, tai jau tas ištikro gan pigu. Ar dar
•au išgelbėtas. (Kitomis žini'
siu dalyku nusiginklavimo ir
puls žemiaus, ir kada pradės eiti branmis, ant to laivo Žuvo viso “
SUSAKĘ
KOMUNISTU SĄ tolimųjų rytų konferencijai bus
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
žpionės. Abelnai žinios apie
MOKSLĄ VARŠUVOJ.
nutarti ką ji turi svarstyti.
j
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
skaičių žuvusių prieštarai! te
BERLINAS, spalio 9. —Var
Nesusitaikymas tarp Chinitas geriau pasiunčia nesileidžiant j spekuliaciją.
šuvoj policija susekė komunis ios ir Japonijos padaro tikru,
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
tu sumoksią. Komunistų par kad šantim'go klausimas turės
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
tijos akcijos komitetas tapo :škitli konferencijoje. O Kn^ I
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paareštuotas.
ja dabar formaliai pranešė, kad
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
ji reikalaus priimti ia konfedunda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
rencijon ka.i|>o nepriklausomų
PINIGU KURSAS.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
Tru* tranalaHnn filpd vrlth the pnstšąli. Ji sako, kad ji buvo ne
nvaster at Chicago, III., Oct. 11, 1921
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pini gi;
Vakar, Spalio 10 d., užsienio pinirenuir*d bv the art of Oct S. 191"
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
krina. perkant ju ne mažiau kaip priklausoma ilki 1914 m., kada
už
25.000
dolnrių,
hankp
buvo
skai

iškįlo
Rusu-Japonij
karas.
Ta

MASKVA, sp. 10.— Užsienio
Era New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
toma AmprikoR nirimais šiaip:
prekybos komisariatas nutarė
orespnndentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Anglį tos 1 pvaras................... $8.85 du ji prisidėjo prie Japonu ir
parduoti vietos rinkose visų keAustytos 100 kronų ................. ftc leido iiems naudoti Koreią kai
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Pelrilos 100 frankų ............... 87.22 po miMtarę ir laivyno bazę. Už'
rosina skirtų eksportui ir taip
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
Dani.ios 100 kronų ............... $18.91
jau organizuoti eksporto bazę
Finn 100 markiu ................... $1.50 ta Japonija prižadėjo< apginti
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Franrljos
ino
frankų
Rygoje dėl kerosino produktų.
•Ino K°rei°s čielybe, kaipo savo tal
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
ItaUtos 100 lirų.........
.. $4.08
Tokia nuosprendis esąs pa
Bet užsibaigus ka
Skyrių.
Lietuvos 100 auksinų
.... 85c kininkės.
Lenku
100
markių
..
...
1^c
darytas tam, kad išvengus va
rui Japonija netik neišsitraukė
Olandu 100 jrudšnų .
ms7
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
karinės Europos kapitalistų
Norvejm 100 kronų ...,
812.17 kareivių iš Koreios, bet ir vi
Švedlį 100 kronų .......
823.26 sai ją pasiglemžė ir įkūrė joj
sindikato kontrolė# ant tų pro
1789 So. Halsted St,
Chicago, UI.
šveicarų 100 kronų ....
$18.06
duktų.
°85e I nuolatines karines bazeh.
Vokietijos 100 marki

Sukarai šeloia rusus.

Paėmė maury bazę.

Iranting pakviestas suda
ryti Švedijos ministeriją.

Jugo Slavai mobilizuojasi.

5 užmušti Ghicagoje,

16 žuvo ant laivo.

5 žuvo siRnai nugriovus.

Rusijos eksporto bazė bus
Rygoje.

Auksinai tebėra
labai pigus

11 ».■■■■■

.................
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tę. Kadangi šitą rnilžiniš-' skaidymasis, dabartiniu ekononi- vadinusios
Be baltųjų ląstelių yra dar ki
NAUJIENOS
tų kūno saugotojų. Serume ar
ką žemės vertę sutvėrė nio kryzio metu sukėlė tikrą tau grais”, atskyrimui savęs
-----------The Lilhuanian Daily Nevvs
pasiutimo bangą negirdėtą juodveidžių pasižymėjusių ver-l
ba skystoje kraujo daly yra tam
vien tiktai publika, tai ji tinio
gine
phsichologija,
kuriuos
jie
KAIP
ŽMOGAU^
KŪNAS
KOpirmiaus, ir apsireiškiančią ne
tikras antkričius naikinąs princi
t*ubliahe<i Daily except Sunday by
turėtų
būt
panaudota
tam,
VOJA SU ANTKRIČIŲ
apykanta prieš anglus, prieš ja su paniekinimu vadina “dėdėmis (
pas. Be to kūnas, pagrūmotas
the Lilhuanian New» Pub. Co„ Ine.
kad su pagelba mokesčių ponus, prieš katalikus, prieš sve Tamukais“, arba “seniausiais ne
antkričių įsiveržimu gali reaguo
Lditur P. Grigaiti**
pataisius valstybės. iždo timšalius, prieš negrus, prieš ru grais”. Šitie naujieji negrai Paprastam tėmytojui — ki- ti, padarydamas tam tikrus kū
1739 80, HALSTED ST., padėtį, pataisius finansus sus, prieš žydus ir ypatingai įdomiausi ii’ sumaningiausi juo- taip sakant, beveik visiems nelius priešus, skiriamus prie
CHICAGO, ILLINOIS.
ir pakėlus šalies pramonę prieš visa tai, kas veda prie so dieji žmonės. Jie priklauso su mums — yra sunku suprasti, šintis tam tikriems antkričiams,
sipratusioms milionams darbi kad iš viršaus kūno ir vidui kū arba jų nuodams, kuriems šitie
cialus permainos.
Telephone Roosevelt 8500
ir prekybą.”
ninkų nusistačiusiems pasaulį no yra vedama beperstoginė ir kūneliai priešai yra sudaryti.
Idėjų pasiskirstymas.
permainyti. Jų organu yra begalinė kova. Tai yra kova
Kadangi kūnas dažnai ne ga
Trumpai sakant, tie Ame
Subscription Rates:
18.00 per yeur in Cunada.
rikos biznieriai pataria Lie- Iš šito rėksmingo, draskaus “Messenger”, mėnraštis leidžia kūno audinių su tam tikrais or na gerai padaro Šituos kūnelius
$7.00 per year outside of Chicago.
tuvos valdžiai parduot Lietu kli‘sjnio karo Pr»«ayo» įvairiais mas iš New Yorko dviejų jaunų ganizmais, kurie veltėdžių gyve priešus, tai mes kartais dirbti
48.00 per year in Chicago.
netikrais ir tikrais obalsiais, negrų socialistų, A. Chand'ler nimą veda — gyvena su nuo nai padauginame kūno gynėjus.
per copy.
vos žemės rentą už Ameri pradedant ‘‘baltųjų viršum” Owen ir Phillip Randolph.
skauda tos esybės, kurią jie yra Pav. arkliui duodant mažytėmis
Entered as Second Ciane Matter kos auksą . Tokį pat pata
Tulsoje, Oklahomoj, baigiant|; *•
apnykę. Veltvėdžiai grobikai dozomis difterijos nuodus, praMarch l<th, 1914. at the Pnat Office
~Mažesnė,
bet
smarkesnė
jiega
of Chicago, III., under the act of rimą jie veikiausia duoda ir angliakasių
sukįiimu Vakarų tarp juodveidžių radikalų yra ne lygaus didumo — didžiausi sideda reakcija ir išsivysto tam
Murch 2nd, 1879.
kitoms Europos valstybėms, Virginijoj, išėjo trys aiškios ne oficialis “Afrikos Kraujo Broli yra kirminai kelių colių ilgumo, tikri kūneliai priešai. Paskui
Naujienos eina kasdien, išskiriant kurių finansai yra netvar grų sentimento rūšys ii’ daug jos” organas “Crusader”, reda mažiausi, smulkučiai organizmai, jam duodama vis didesnėmis ir
smulkesni už ploniausios adatos didesnėmis dozomis, palaukus
nndėhlienius. Leidžia Naujienų Ben
maža ryškus veikimo ruožai. Se
guojamas karingoj klasiniai są
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, koje.
galą. Suprantama, šitie orga kelias dienas, šitaipos dožą vis
niausiai jų atstovauja Tautinė
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
Pati idėja, reikia pripa- Draugija Negrams kelti, šita or moningo žmogaus vardu Cyril nizmai turi atrasti kūne patin didinant
per kelis mėnesius lai
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88.00 renta, kaip teisingai paste- teligentų ir verteivių, [1
Metamo . ...........
.......
sitvėrė pirmiausia rasei apginti veisimuis, kitaip jie išnyktų. tas nuo kūnelių priešų, arba an
4.50
I*uoei metų ______________
beta tame’ laiške, yra neuž dant didokam skaičiui baltvei- nuo jos priešų ginkluotų užpuo Jie randa drėgnį, maistą ir ge titoksino. Kraujo dalis nuleid
2.25
Trims mėn esi a m o ________
1.75 dirbta vertė.
Jos negalima džių žurnalistų, liberalų, filant limų ir linčiams užbėgti už akių rą temperatūrą; jei tat jie įeina žiama, leidžiama jam sukrekėti,
Dviem mėnesiams
1.00
Vienam mėnesiui
—
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Chicagoje — per neiiotojus:
03 riziką, kokią ima bankie- kurį redaguoja Dr. W. E. B. Du mui senumu lygiam su pasauliu. takus, ir tt.) tai jie gali ten veis- tojama apsaugojimui nuo difteViena kopija __ ______ ____
18 riusr skolindamas pinigus,
Savaitei ______ ________ _
Brolija mokina savo narius kla
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Metams ......________
>7.00
Pusei metų ............
4.00 | kantas, kuris veda fabriką; vedamas garsinimo biuras sten “Geriaus tūkstantis rasinių riau- kį kūno taką, ypatingai maisto išgydoma difterija. Tokiu jau
Trims mėnesiams __________ 2.00
giasi ištirti linčius, riaušes ir
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Že veda
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|.5O ją sutveria visuomenė.
nepaliaujamą’ vajų prieš
kamiausias sąlygas greitam prieš piktąjį mėšlungį, arba žan
Vienam mėnesiui _ __________ *75 mės plotas, sakysime, pro
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dų surakinimo nuodus.
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prieš įstatymų kūrimą tuoju tik
Arba, ažuot gaminus kūnelius
(Atpiginta)
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kūną.
Čia
paduodame
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iš'jų
Metams ................
>8.00 kelį, pasidarys daug vertes slu, kad negini kaipo piliečiui |
priešus arklio kūne mes priver
Pusei metų _________________ 4.50
i manifesto išleisto per paskutinę
teises. Toliaus šita
Su maistu ir gėrimu ir vąlgo* čiame patį žmogų sau juos ga
JOHN KUCHINSKAS
Trinrn mėnesiams ___________ 2.25 nis, negu pirma, ačiū tam, atėmus
konvenciją,
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draugija.
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7 iki 9 vakare.
ne. Dar labiaus kyla žemės Didžiausia pasaulyje negrų kapitalistus išnaudojančius juo- gybe kitų — antkritis įdedama tines užmuštų antkričių doza.
Siūlo auksą
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Ministeriui viena Amerikos mosi, neturėtų niekam ir bar skaito du milionus narių; veidžių darbininkų reikalas bus daug maža tikrus apsigynimo
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MAUR1CE J. GOLAN
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kas pusmetis, valdžia turėtų suomet panaudodavo priespaudai ri laisvos Afrikos; visi žmonės daugiausia yra Afrikoj ir pasa kurio kova yra vedama su kunū.
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lūkanas už tą auksą, kurį jai nėmis, ar rasinėmis, užmiršda tys su nuręsta galva turi dvėsti,
sukirptos mieros nuo 8 iki 14 metų.
R. H. Hardoen: Ind. Pioneer.
buvo išgydytas kokiu-nors vais 8 metų sukniai reikia 214 jardo 32 ar
. duos Amerika, pirkdama bo mos atsižiūrėti į ekonominius ar garvežis turi sustoti kuralui
coliųmaterijos ir 2 jardų apve- Phone Boulevard 6801
tu; tas reiškia, kad kūno saugo 36
džiojimo.
nus, ir padengus visą sumą? visuomenės pamatus. Tas iš pasibaigus, taip rasinis klausi Austrijoj, Aussee apylinkėj tojai išvarė laukan įsiveržikus.
Norint gauti tokiai sukniai su ANTANAS GREDCŠKA
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
Šituo klausimu Amerikos aiškina keistą nukrypimą tiekos mas atimtas nuo jo ekonominio kalnas nyksta taip sparčiai, kad
Getraralia
Prideramas
užsilaikymas
geras
iškirpti
žeminu
paduotą,
blankutę,
pa
Kontraktorius ir
pramonininkų ir pirklių or darbininkų (daugiausia amatinė- pamato turi pranykti iš ameri- kasdien yra žymu. Dideli uolos
f.ymfiti mierą, parašyti savo vardą
ginklas,
gyvenimo.
kūgiai ir viršūnės lūžta ir puopavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus J
budavotojas.
t
ganizacija siūlo: uždėti mo se unijose ir kaikuriose pramoni kiečių
Garvey’o darbuotėj slepias taS la žemyn, o medžiai išvirtę ir
nėse) prisilaikyti savo tautinių
Tarp kūno gynėjų įdomiau konvertą kartu su 15 centų (palte
Budavojame ir taisome.
kesčius ant visos privatinės palinkimų, pav. lenkai darbinin pats pavojus, kuris randama sin-' guli ar slenka pamažu žemyn, siais yra baltieji kraujo -kūne ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 1401 W 47th St. Chicago
šiaip
užadrosavus: NAUJIENOS
ir viešoje nuosavybėje esan kai šovinius krovė Vrangeliui, feinų ar sionistų darbuotėj, bu-j Yra manoma, kad vanduo ištav- liai, kurie prie tam tikrų aplin PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
DR. A. MONTVID
čios žemės vertės. Paaiškin arba tas keistas padaras, su ku tent, kad bėgant iš liūto nagų pino kreidinę klintį kaln plutoj kybių praryja antkričius ir su St., Chicago, 111.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
dama savo pasiūlymą, ji sa riuos retkarčiais susitinkame — | užsieninių kapitalistų formoje, ir urvai užgriuva sluogsniams virškina juos. Šitie balti kūne
2* Kast Washington St.
NAUJIENOS Pattem Dep.
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
įgalima tiesiai įbėgti į nagus ti nuslinkus.
zionistas radikalas.
liai būva pajiegus, arba ne, žiū 1789 S. Halsted St., Chicago, TU
ko:
Telephone
Central 8362
fdedu 1K rentų, Ir prašau a t
Šitą nukrypimą išaiškina du | grui savos kapitalistų grupės
rint pagal apskritą kūno sveiku- siųsti man
1824
Wabansia
Ava.
pavyzdį No; 1113.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
“Žemės vertė, iš kurios dalykai: viena, visi mes per iš ti- formoj.
Senosios rūšies chinų dentisRezidencijos tel. Kedzie 7715
Mieros .................................... metų
tai dantis traukia su pirštais.
Tas,
kuris
palaiko
savo
kūną
butų imami tie mokesčiai sus šimtmečius žiūrėjome į save
y
Tikrieji radikalai.
Nuo mažystės iki subrendimui sveiku prisilaikydamas sveikatykaipo į tautas, ar rases ir tik re
r yra labai menka ūkininkų tas
Ti-eiSia-ti negrų sentimento sky- dentistas mokinama
kas pradeda
žiūrėti į save
me- bes dėsnių, daug' lengviau ji’a. Ii
gyvenamosiose srityse, bet
kaipo į gamintoją; antra, gerai rius, kuris ;yra toli gražu žy- dinius vagius iš lentos; nuo to sulasyti antkričių įsi veržimą,
Dr. A. Juozaitis
didelė gyventojų centruo
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Naujieji negrai

rValeDliozie

žinomas Jkapitalistų klasės vajus mesnis už kitus delei tikrojo jų jo pirštai taip sustiprėja,,

kad negu tas, kuris per apsileidimą,

se, kur gyventojų susikon be pri
klausimo budo numatymo ir nu- jų suspaudimas yra tolygus tri- ar nežinojimą leidžia savo kūno
\ il.i
H n liiiiiii
centravimas automatiškai !> mi . L i.-L \ I.MI I " I . (I.H omui statymo, yra atstovaujamas jų ar keturių šimtų svarų kėli-' sveikatai nupulti žemiau noi’- j
1 mos.
sutvflH didelę žemės ver- kų klasės p i.hnįm • Šitas sparčiai augančios grupės pasi- mo pajjėgai.
£
i iiii i

(Adresas)

>.ss..aswssssws»as.s,SMMss.s,»«M l

(Miestas ir Valst.)

Boulomrfl

6O&2

DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Seredom 9 v. ryto iki 12. \ karai* 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted sL Chicago, I1L

rt

r NAUJIENOS, Chicago, m.

Utaminkas, Spalio 11, 1921

VARIO TARPINIMAS.

Pinigai Išmokei!
IjetuvnjR
0
*

Vario tarpinimas yra tik vie
na tų aigų, kurias varis pereiI na naujoviniais laikais iki jis
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo
patampa spindžiuoju metalu taip pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
labai reikalingu pramonėj.
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
šita aiga, senesnė negu civili
zacija, yra perduota amžių vi- pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
I suomet sujungtų su žiauriausio- tė kvitus su paėmėjų parašais.
| mis pavergties ir priespaudos
Pinigus gavo:
formomis kiekvienoj pasekamoj
kartoj.
8664 — M, Juzėnas
8463 — M. Jasinskienei
Laukinės tautos vartojo vari- 8465 — S. Gudaitei
8677 — J. Barisas
nius įrankius kur pirma tarpini- 8472 — U. Milašienei
8684 — K. Makaveckui
Į mo budo išradimo. Krantuoti 8480 — A. Jurėnui
8701 — J. Bridikui
I metalo šmoteliai nukalti iš gy 8483 — M. žiliui
8705 — S. Bedarfas
vos uolos buvo pas juos plačiai 8484 — S. Paipolui
8885 — I. Jociui
į vartojami; šita vartonė paskati 8496 — V. Vetkaitei
8886 — P. Akuniui
no silpnų laukinj protų daryti 8499 — J. Blaževičiui
8888 — S. Baniui
tolesnius žemės dirbimo, namų 8501 — Red.
statymo ir vario bei geležies tartas”

pinimo išradimus.
Privatinės nuosavybės įvedi
mas žemdirbystei pakilus pa| gimdė išnaudojimo sistemų. VerIgai buvo naturalė pažangos išIdava prie buvusios tamsios ir
prietaringos idėjų sistemos.
I
*
Verginės valstybės įsikūrimas.

“Socialdemokra-8889 — J. Petkevičiui
8890 — A. Ausmanui

8511 — B. Račkauskienei

8893 — L. Žilvičiui

8576 — P. Zdanauskui
8577 — P. Marei jonui
8578 — J. Bajorūnui

8896 — P. Gaškai
8897 — J. Vilgockutei
8898 — M. Kaunečkui

8581 — P. Sapranaičiui

8899 — B. Samoškai

8583 — A. Žukui
8588 — V. Stanikunasi
8589 — J. Patrauskui
8590 — J. Dzedravičiui
8592 — Z. Austatovičiai
8593 — K. Niaurai
8597 — J. Keinienei
8598 — I. Giržadui
8601 — E. Buišienei
8602 — A. Tamošaitis
8603 — E. Jarinkiai
8604 — J. Jarui
8606 — U. Tumienei
8607 —- J. Tilui
8608 — P. Petrauskui
8611 — V. Kalpokienei
8613 — T. Gvazdauskienei
8614 — V. Turlienei
8615 — F. Kušleikai
8616 — O. Mikodimienė
8617 — A. Mika'lonui
8618 — J. Valiui
8619 — Ignacui Bružui

8900 — J. Jakštienei
8901 — T. Aleknavičiui
8902 — P. Zimnickienei
8903 — O. Kazlauskienei
8904 — A. Petronaičiui
8905 — V. Baristienei
8907 — P. Juškai
8908 — A. Kuzminskui
8910 — M. Aniolovskai
8912 B. Arminui
8915 — A. Lukoševičiui
8916 — O. Baneunienei
8917 — F. Bagdonai
8918 — J. Jankauskui
8919 — J. Kreivienei
8921 — R. Bučienei
9075 — L. Franckunienei
9079 — N. Tručinskui
9093 — V. Kazlauskienei
9099 — Z. Brazauskienei
9101 — O. Petronineei
9107 K. Doruliui
9112 — J. Chmieliauskui

Su vergija vario gamyba pra
dėjo klestėti. Iš pradžių nebuvo
kasyklų. Pirmityvės tarpyklos
buvo prikraunamos palaidos okNei Romo* Karalius arba Karalienė negali turėti tokio
sidinės rudos, kuri lengvai tirp?
smagumo, koki ju« galit turėti maudynėj hu JAP
davo mažuose moliu išglietuose
4
ROSE. Jo švelnus rožių kvapas suteikia malonumą; jo
dubiniuose paprasčiausiais bu
burbulų putos greit apsireiškia ir kaip jos minkština ir
dais kurstant ir prižiūrint.
gydo odą ir žinoma, švarina, nepalieka neištirpusių
Tųjų primityvių laikų metašmotelių.
liurgai padarė stebėtinus išradi
mus. Jie sumaišė skarda su va
Del plaukų mazgojimo—Jus pamėgsit jj!
riu ir padarė žalvarį, tąjį meta
lų, kuris pastatė senovės civiliI zacijas. Vergystės formos, ku
JAMES S. KIRK & CO.
rios palaikė vario pramonę, buCHICAGO
į vo neapsakomai žiaurios. Iš pra
džios gentiniai karai parūpinda
vo mažosioms talpykloms vyrų,
moterų ir vaikų vergų, kurie
gyveno diena iš dienos, žinoda
mi, kad jie neturi valios ant sar
Kvitai su paėmėjų parašais randasi
šis paveikslas parodo'geriausios vertės laikrodį; kuris yra vartojamas vęs; bet ilgainiui šitie imtiniai
“Naujienų” ofise.
daugumos žmonių šioj šalyj ir kitose. Yra paauksuotas, gražiai išmargin
susilaukė
ištisos
tartos
vyrų
ir
ta, radi ūmo priekis, taip, kad galima matyt kelinta valanda nakties laike
91 Totvole nevartojant šviesos. Pirmos klesos šveica- moterų gimusių verguvėj ir pri
** <JCwelS riški 21 akmens viduriai ir gvarantuojamas
ant 25 metų. Tai labai praktiškas ir nau ėmusių savo padūtj neišvengia
dingas laikrodis, taipgi yra tvirtas ir tei ma.
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
singai laiką rodo, kaip kad geležinkeliečių
Vergystė pasiekė žiauriausio
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
ir kiekvienas, kuris, tik įsigis šį laikrodį, bus
labai užganėdintu. šis laikrodis vertas ir žemiausio laipsnio tik tvirtai
apkainavimą suteikiame.
mažiausiai $25.00, bet, kadangi tik mes ga
lime gauti tiesiai iš dirbtuvės šį laikrodį, įsisteigus valstybei, kada senoji
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
todėl galime taip pigiai parduoti tik už gentinė ir šeiminė valdymo tvar
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.
$10.95. Šį pasiūlymą nuteikiame tik per
ka
tapo
visiškai
sunaikinta.
Aitrumpą laiką koliai jų turėsime. Iš atžvil
gio naujų reikmenų ir aukštų taksų, kaina giptas ir Mažoji Azija buvo ga
laikrodžio eis aukštyn, todėl neatidėliok it,
bet siųskite užsakymą tuojaus. Apsimokės liūnų būklėmis ir milionai darbi liaus buvo atsargiai parenkami
užsisakyti šis laikrodis, kad vieną ir turi, ninkų visuomet drebėdami lau
iš provincijų, kuriose nekalbiunes už tokią kainą niekad negausit tokio
(Not Ine.)
kė
savo
likimo,
kuris
bet
kada
laikrodžio.
ma vergų kalba. Jie buvo moki
L. DAMBROVVSKIS
VISIŠKAI VELTUI. Duosime su kiek gali nukristi ant jų galvų. Jie
nami žiu rėti j darbininkus kaipo
savininkas
vienu laikrodžiu gražinusį paauksuotą peilį
ir gražiausi paauksuotą laikrodžiui retėžėlį, priėmė senų gentinę idėjų, kad į svetimus sau žmones ir daug
1711 W. 47th St.
kaipo dovanų, todėl, kad patartumei ir sa imtinio gyvastis priklauso po
TeL: Yards 413
žemesnius už juos.
vo draugams apie musų firmą.
Tarpe Hermitage ir Paulina.
nui.
Pilnai užtikriname užsiganėdinimą, ar
Negalima užginčyti to, kad
Suvedame dratus
Viešiesiems darbams reikėjo
ba pinigus grąžinsime, jei neužsiganėdinsi
ir sudedame fixtu
laikrodžiu ir sugrąžinsi mums į 10 dienų gerame stovyj, gausi pini
vergų todėl užtiesta valkas be- buvo didelių vergų sukilimų. Bet
res į 6 kambarių
gus atgal.
namą už $69.00.
gailestingų
įstatymų, didelių jokių užrašų nėra apie šitų suNES1ŲSK1T PINIGŲ Iš KALNO. Iškirpk tik šitą pagarsinimą, įdėk
Persitikrinimui
25 centus įtampoms persiuntimui lėšų padengimui,’ o už tavorą užmokėsi mokesčių ir vergų gaudymo pa kįlimų klotį, Kartais pabėgdavo
kreipkitės
pas
$10.95 kuomet aplaikysi į savo namus.
nusiminusių
žmonių
būriai
ir
mus
arba
telefovidale ; darbininko maištingu
nuokite, o mes su
Užsakymai iš kitų šalių siunčiami turi būt prisiųsta pilnas apmokėji mas, arba iniciatyva neišvengia gal palikdavo laisvais, bet siste
teiksime apkainamas iš kalno pašto Money Orderiu.
Pasiskubinkit koliai laikas ir rašy mai užtraukė baisų likimą ant ma ritosi toliau per tūkstančius
vimą. Darbą vi
kit tuojaus.'
suomet
gvaran
metų, apglėbusi milionus savo
jo ir šeimynos.
tuojame.
aukų, pasiekusių žemiausį nu
Taipgi, laikome
Vergai neprižiūrimi.
puolimą. Laukinis protas buvo
elektr.
įrankių
e
viską
namieja,
krautuvę
ir
Tūkstančiai šitų “prasikaltė pilnas prietarų. Vergai buvo su Musų kainos
Dept. 518,
♦
•
lių” kas metai buvo suvaromi varžyti virŠgamtybės baimės
1016 Milwaukee Avė.,
CHICAGO, ILL.
kaip gyvuliai į vario stovyklas, pančiais. Vario tarpyklas palai
pasibaisėtiniausio
arba prie viešųjų to laiko dar kė pilnas
bų. Nebuvo jokio pasirūpinimo žiaurumo ir pasidavimo reginių;
NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.
1
jų užlaikymu. Jie priklausė nuo idėjų sistema.
Gali Greitai Išsigydyt.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
savo šeimynų malonės. Jiems
Vergyste ir pažanga.
Ar kenti skausmą ir kankynę nuo
agentystei. Turi mokėti kięk nors rašyti.
nedavė nei prieglaudos nei mai
raudonosios gyslos ? Tas yra visai
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
sto. Vienintelis dalykas teikia Vienu pažymėtiniausių šito bereikalo — ją galima greitai ir ant
prašalint su Pixine Pilė Reir daugiaus. Turite puikiausiu progą pada
mas kenčiančiai žmonijai buvo ilgo laikotarpio dalykų yra tas, visados
nvedy. Tai yra receptas gerai žino
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
kad nuo pirmosios vergines val mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
rimbas.
nei gydytojo bilos, tik patikė
Jie dirbo pasimainydami po stybės įsikūrimo iki Romos Im racija,
Kreipkitės:
tinas naminis gydymas, kurį gali kiek
dvyliką, dvidešimts keturias, ar perijos sugriuvimo nebuvo jo vienas vartot. Išpildyk žemiau esan
35 S. Dearbom Str., Duris 205
prisiųsk $1.00 pašto orde
keturiasdešimta aštuonias va kios pažangos vario tarpinimo tįriu,kuponą;
Chicago, Illinois.
ir didelis pakas Pixine Pilė Relandas, taip kaip pristovas pasa būduose. Pirmesnėjėj gadynėj, medy bus tuojaus išsitista čystame
k ------------- -----------.... -....
.
- Jei neaplaikysi užsiganėdinan
kė; sau maistų jie turėjo susi kada gentinis sąstatas dar vis pake.
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.
rasti savo darbų atlikę; jie ga tebeleido žmogui pačiam galvoti
<2KĖPIAI
Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
lėjo pasiliuosuoti nuo savo dar apie išradimus ir darbų, tapo pa The Pixine Co., Ine.,
^1 LuLlriLdO 1 rlD kų; inkstų; bei pūslės ligų.
Paw Avė., U’roy, N. Y.
bo žiaurumo, bet ne nuo savo siekta žinojimo, kuris vėliaus 7661D
Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man
padarė galimu metalų gaminimu. didelį paką Pixine Pilė Remedy. Jei
sargų.
Ofisas
negelbės, kaip jus skelbiate, su
Apie sveikatingumo priemo Anomis pirmomis palyginti jos
Novako Vaistinė
5100 S. Ashland Avė.
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
1724 S. Ashland Avo.
ant viršaus Banko nes nei manyti nemanyta ir dar laisvės dienomis maži moliu iš gal.
Vai.: 2:30—-5 ir 8:30—10 P. M.
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M. bininkai mirė kaip musios. į pa lipinti kakaliai* buvo pagerinti
Vardas.....................................................
Ned.: 2:30—4:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Canal 464
Telephone: Republic 805 simirusių vietų atvaryta naujos panaudojimu dumplių, minamų
Adresas ......... ........................................
govėdos, į tų vietų kitos ir taip koja. Tai buvo pirmtakunas di
kančių ir mirties bangos plaukė džiojo naujovinio pučiamo dom- Miestas ...................Valst.......................
Tel. Monro* 2804
var| ir skardą begaminant vis no, kuris šiandien per savaitę
suvartoja tūkstančius tonų ru daugelio tūkstančių tokių kaka
didesnėmis apštimis.
DR. W. F. KALISZ
Kad apsaugojus kareivius ir dos ir koksų ir išleidžia šimtus lių; su jų nuodingais garais ir
Specialu mas: Moterų ligos ir Chirurgija.
sargus nuo užsikrėtimo pasigai tonų vario.
1145 MILWAUKE*£ AVĖ.
CHICAGO.
jų bėginėjamu veiklumu.
lėjimo ir užuojautos jausmu ne Pirmutinis kakalys variui pa Iš Aigipto ir Mesopotanijos
laimingiems pramonės vergams imdavo daugiausia kelis svarus vario centras persikėlė Kupro
buvo panaudojama kiekvienas rudos, taigi gi buvo tokia primi* salon, nuo kurios paeina naujonumatytas planas. Jie buvo ap- tyvė ir tokia gaišti, kad to lai- vinis vario vardai
dovanojhmi už žiaurumą, o vč- ko žalvariui pagaminti reikėjo
(Bus daugiau)

Yra Puikus dėl Maudynės

Paskutinė Proga—Ypatingas Siūlymas

STREIKAS UŽBAIGTAS

New Peoples Electric Co.

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems
Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir
b* laiko dkvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su
valdo dusuli ir mes norime, kad pabandytumėt už musų iškaičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėję!, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant iibandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojau*.
Mes ypatingai norime pasiųsti
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
kurie išbandė (vairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutalsymus, garus,
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus

■erai lietuviams tinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojsis, chl-

elektros prietaisus.
•
Ofisas ir Labaratorljai 1025 W.
18th St., netoli Pisk St
VALANDOSi Nue 18-12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
JMenmniac Canal
TalephonaiiM J|110 arba 857
■aktimis: Drasel
___
951 • Drovar 4186
GYVENIMAS: 8818 S. Hslsted St

šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių

T. Pullman M81

A. SHUSHO

skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti ne uS

akušeriu

pasiuntimą.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rupastingai
priifa.
riu ligone ir kūdi
kį laiko ligos.
10929 & State SI.
Chicago, 111.

FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co,
Room 229 G.

Niagara and Hudson Street*,
Buffalo, NZ Y.
Send free trial of your
method to:

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 8®. Ashland Avė, 2 lubos
Chicago, Dlinois.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewiez

Specialistas džiovoa

Moterilką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
8101 S. Halsted St, kampas 81os gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
OFISO VALANDOS s
Naktimis: Yards 8654.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
Baigusi Aku
5 vai. po piet Ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
N*dėliomis nuo 10 vaL
lelijos kolegi
valandos ryto iki 1 vaL po pi*u
ją; ilgai prak
Telefonas Dresel 2880
tikavuri Penu >>----------------------------------- --------- „>
sllvanijos hos
pitalėse.
Pe
sėkmingai pa
Praktikuoja 30 metai
tarnauja pri«
Ofisast
8149
S.
Morgan
St., kerti 82 St.
gimdyme. Duc
Chicago, Illinois.
da rodą viso
SPECIALISTAS i
klos*
ligom
Moterilką ir Vyrišką
Taipgi
Chronišką Ligą.
moterimi ir
OFISO VALANDOS!
merginoms.
Nuo 10 ryto iki Š po pietą, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephoae Yards 687

DR. A. R. BLUMENTH AL

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

<■■■
■■■
Tel. Austin 787

-..........

-i

DR. MARYA
DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrisoa St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakar* išskiriant nedėldienius.
i ■ i ..u ■■
. ........
...
■ x

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

Tęl. Boulevard 6487
Telephone Van Buren 294
Res. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAf
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drovai 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną

DR. L KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyra ligas.
8259 So. Halsted St, J cago.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Cuul 2118
Ofise valandos! nuo 10 ryt* Ud
8 vakare.
Rejddesdja: 2811 W. 68rd St.
Tel. Prospeet 8466

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pe
piet. 6 iki 9 vakare.
■ediliomis nuo 9 Ud 12 ryte.
1821 & Balsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 ryto

8801 So. Morgan Street
Chicago, UI

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas
People Teatro Name,
, 1816 W. 47th St, Tel. Boul. 16D
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 48rd Street
Telephone McKinley 268

UUI1III ■ ■ ■UUMI

Telephone Yards 5882

DR. M. STUPNICKI
Chicago, I1L
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryte
ir nu* * Ud 8 vakare.

DR. J. W. BEAUDETTE

GarsinkitesNaujienose

PersiklII nuo 8412 S*. Balsted St.
po No. 8818 So. Hslsted St.

baisius paroksizmus tuojaus.

Variety Sales Company

PILĖS

A^-DR.HERZMAN^1
It R OKI J 08

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 fio. Halsted St, Chicago, UI.
kampa* 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 yak.
Phono Canal 2»7

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapafh
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. 451 h St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

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

NAUJIENĄ Chicago, III.

Kas Dedasi
Lietuvoj

Kursas Markiu (Auk
sinų) Šiandien
prigulintis permainai

GIRTOJI ŠALIS.

1,000 Markių $9.95
5,000 Markių $47.75
10,000 Markių $95.00

Visoje Lietuvoje girtybės įstaigų
dabas yra
prieš karą buvo
275
traktierių
1,248
degtinės sandelių
(išneš, prek.) 124
219 mon.
nėra žinių
alinių
117
vyno sandėlių 19
Į Išviso tad Lietuvoje dabar tu
rime 1544 girtybės įstaigų arba

Virš nurodytas kursas apmoka ir
persiuntimo kaštus Lietuvon. Todėl nieko nereikia dadėti prie tu
sumų.

Ant didesnių sumų duodame apeciališkai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon | trumpiausi
laiką. Parduodame laivakortes į
Lietuvą ir iš Lietuvos. Atsišauki
te ypatiškai arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
BURBAU
160 N. Wells Street,

JONAS ŠIMKUS

CHICAGO, ILL.

Pasimirė spalio 9 d. Buvo ve
dęs ,turėjo apie 42 mietus. Mo
teris ir sūnūs yra Lietuvoj. Pa
ėjo Kauno rėd.. Lūkės par., Lubalaukio kaimo.
Laidotuvės
įvyks seredoj, spalio 12 8 vai.
lyto į bažnyčia ir į šv. Kazimie
ro kapines. Lavonas randasi
4458 S. Wood St. Giminės ir
pažįstami malonėkit dalyvauti
laidotuvėse.

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

Į LIETUVA
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivn.

Kazimieras Paulauskas.

RIšplaukia
ed Star Line
kus savaitę

Lietuviy Taut. Katalikų

Pier 58-62 North River, New York
Samland)
New York į
Spalio 15
Hamburgą.
Tik 3-čia klesa
Kroonland) New York (Spalio 22
Zeeland)
į
(I^pkr. 19
Lapland)
Hamburgą
(Spalio 29
Fipnland .................................. Spalio 5

BAŽNYČIA
Vardu M. D. šidlavos
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal Žmonių iš
galę. Klebonas.

girdo tai Sheffieldo aVe. stoties
seržantai, Quin ir feocttchner,
ir tuojaus visą kvartetą areštar
vo. Policija sugrąžino smukli
ninkui tuos $40.

Iš Vilniaus

Sužeidė vaiką ir keturis
žmones.
Tapo vaikas, jo motina ir ki
ti du vyrai praeitą nedėlios va
karą sužeisti, kada du automo
biliai susidaužė prie N. Lawndalc ir Comelia gątvių.

Užmušimas. Vienas namų Nr.
5 prie Zakretovos gatvės gyven
tojas 8 vai. vakai*o išgirdo kai
myno Ernesto Solonaičio buste
bildesį,- o žinodamas, jog kai
myno nėr namie, suprato, kad
ten įsibrovę vagys. Tai gi pasa
kė apimtai sargui, tasai pasišau
kė kitą sargą. Uždaręs didžią
sias busto duris, susitelkė prieš
virtuvės duris. Po kelių minučių
pastebėjo kaž kokį žmogų su
pilnu maišu ant pečių. Sargai šo
ko ant jo ir stengėsi surišti jam
rankas. Bet Čia pribėgo kiti plė
šikai ir ėmė jį gelbėti. Kai tik
jam pasisekė ištrukti iŠ sargų
rankų, jis išsiėmęs iš kišenės
revolverį šešis kartus šovė. Vie
kas sargų gavęs kulką galvon ir
tris krūtinėn, puolė negyvas.
Kitas sargas gavo vieną kulką
rankon, kitą krūtinėn. Plėšikai
pabėgo. Sužeistąjį sargą nuvež
ta šv. Jokūbo ligoninėn. Atvy
kusi policija surado išneštuosius
Solonaičio daiktus už 300,000
mrk, Jie buvo paslėpti po namų
Nr. 5 prie Smėlinės g-vės laip
tais. Sako, ten veikusi tikrų plė
šikų gania. Tolimesnis tardymas
tebesitęsia.

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

American
Line
Mongolia)
New York (Spalio 26

Severos Gyduoles ullalko
šeimynos sveikata.

Minnekahda .
į
(Lapkr. 5
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
120 laivų
1,300,000 tonų
Chicago: F. C. Brown, West. Paša
Agent. 14 North Dearbom SU
Arba prie vjetinio agento.

Nervoutos,
Sunaikintos
Moterės
kentančioe nuo skausmo nugaroi,
strenoeė, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką gamtiškos priedermęs,
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo

KAIP PUSAMŽES
MOTERYS

Severa’s
Regulator

Gali išsigelbėt nuo baisių
kentėjimų to laiko, nau
dojantis Ponios Block
patarimu.
Hopkins, Minn. — “Laike keitimo
si mano gyvenimo, kentėjau karštį
per du metu. Pati
ni i jau Lydia E.
Pinkham Vegetable \
Compound pagar
sinta laikraštyj ir

1 girtybės įstaiga išeina 1000
žmonių, kuomet 1 mokykla išeina
tik 10,000 žmonių, kitaip sakant
musų šalis dešimt sykių yra girtesnė, negu šviesesnė.
(Siet.)

(Severo Regulatoriu). Kurie yra
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne
regu la r iškurnu, kuremis moteiys
kenčia. Gaukite pas sava Aptiekoriaus šianden.
Prekė $1.25.

w. F. SEVERĄ CO.
"CEDĄR RAPIDS, IOWA

CHICAGOS

ŽINIOS
Advokatas gavo į kailį.
Praeitą nedėlios vakarą prisi
artino jaunas vyrukas prie ad
vokato Harry Bums,6934 Emerald avė., ir ant šaligatvio ties
155 N. Clark gat. namu jį gero
kai apmušė.
Praeiviai žmonės nieko neda
rė, kada advokatą mušė. Ad
vokatas pusgyvis tapo nugaben
tas į Iroųuois Atminties Ligo
ninę. Kada advokatas atsigavo,
sakė, kad jis užpuoliko nepaži
nęs.

Apvogė dvi seserį.
Praeitų nedėlios rytą plėši
kas atstatė revolverį dviem mer
rtai'tėni, p-'lėm Bctty ir Bessie
Pezeno, 4641 S. Michigan avė.,
orio Michigan avė. ir 51 gat., ir
atėmė iš jųdviejų $5.

Susprogdino priedurį.
Praeitą nedėliosi rytų susprog
dino bombą C i argi Despinca,
2011 DeKailb gat., namo priedurį. Nieko nesužeidė. Pasta
ruoju laiku dargi Despnica ga
vo keletą garsinančiu ir reika’aujančių pinigų laiškų.
Apvagė >’Yrą ir jo pačią.
Vakar anksti rytą du plėšikai
su šautuvais apstojo p. Levin ir
’o pačią, važiuojant prie DiVi
sion ir Oakley gatvių, ir juodu
apvogė. Iš p. Levin atėmė $80.
gi iš jo pačios žiodą vertėt
$200. ir medailkelj vertės $300.

Apvogė ligonine.
Anksti praeitos nedėlios rvtą
vagiliai jiavogė iŠ West End Li
goninės beizmento, 2059 W.
Monroe gat., dvi statini degti
nes, dvi statini alkoholio ir
šiain kitų ligoninės daiktų, viso
už $3.000. vertes.
Vagiliai atsirakino ligoninės
duris. Tat speiama ar tik ne
bus kas iš darbininku padavę
vagiliams rakins. Policija da
ro tyrinėjimus.
Ligoninės prižiurėtoiai pasky$300 už vagilių sugavimą ir
$500 už jų nuteisimą.

Krito negvva atsisveikindama.
Panele Honnah Mossey krito
negyva atsisveikindama su savo
broliu C. L. Mossey Union stotyj. Sako, kad širdies liga bu
vo jos mirties priežastis.

Spalio 11, 1&&1
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6 KAMBARIŲ
_________ VYRŲ________

VALIAUSIOS MAdos rakandai turi būt parduoti už bi
tę są/.itib ,ą i.t-iubmą. Seklyčiai sc
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas ,kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavii springsu
phonographas su rekordais ir daimanto adata.
1922 So. Kedzie Avė.

Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.

REIKIA BUčERIO. ATSIšaukite tuojaua.
Chicagos Lietuviu Darbininku
J. ZILTAVIčIUS,
Tarybos konferenciją įvyks ne
219 E. 115th St.
dalioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai.
Tel. Pulhnan 4306
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242
West 23 Place.
Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
PARDAVIMUI 5 KAMBA
REIKIA SIUVĖJŲ ABELti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
RIŲ geri rakandai ir pigiai, nes
išrinkti atstovus į konferenciją nam kostumeriškain darbui.
Atsišaukite,
važiuojame į Lietuvą,
(po vieną atstovą nuo kiekvieną
911 W. 33rd St.
50 narių arba dalies) ir prisi
5859 So. Morgan St.
dėt prie to didelio judėjimo, ku REIKIA PARDAVĖJŲ PAR3 lubos, priekis.
riam vadovauja Lietuvių Darbi davoti maisto produktus, kostuninkų Taryba.
moriams ir pardavėjams. Kreip
PARDAVIMUI RAKANDAI
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, kitės visą dieną 407 So. Dearkaip nauji, pigiai ir greitai.
born St., Room 290.
PRAKALBOS APIE LIETUVĄ.
P. BALIUNAS,
Rengiu L. S. S. VIII Rajonas.
Utarninke ,spalių 11 4., kaip 8 vai.
REIKALINGAS SIAUFER1S, AR965 W. 18 PI. 3 fl. front
vakare, p. M. Meldažio svetainėj ren
giama didelės prakalbos apie Lietuvą.
Kalbės Dr. A. Montvidas tema:-“Lie
tuvos valdžia ir jos paskola Ameri
koj”. Kitais žodžiais, ar Amerikos
lietuviai darbininkai gali šitą paskolą
remti ar ne. Prakalbas rengia L. S.
S. VIII Rajonas.
Be kita, šiose prakalbose bus išaiš
kinta būtent, kaip j Lietuvos valdžią
ir jos paskolą žiuri patys Lietuvos
darbininkai.
Visus kviečiame atsilankyti. Įžan
ga nemokama.
— Rengimo Komiteas.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija turės draugišką vakarėlį subatoj, spaio 15 d. Mark White Sq. Par
ko salėj . Pradžia 8 vai. vak. VjK
sos nares būtinai turi dalyvauti X
atsinešti savo užkandžių ir atsivesti
draugus.
— Komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus utarninke, Spa
lio 11 d., 8 vai. vak., Mildos svet.
Meldžiame nesivėluoti, yra labai daug
svarbių reikaij svarstymui.
— Valdyba.
Kensington. — Lietuvių Bendrovės
bertaininis . susirinkimas įvyks seredoj, Spalio' 12 d., 7:30 vai. vak. F.
ShedMllo salėj, 841 Kensington Avė.
Šėrininkai kviečiami visi atsilankyti,
nes bus daroma rezoliucija dėl nu
pirkto namo.
— Direkcija.

PASARGA.
Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.
i tftTrrtrrrr—

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojim ai, apsivędimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi

ba priimsiu kaipo pusininką ant sa
vo karo su mažu kapitalu. Turiu nau
ją karą ir dirbu prie gerai įsigyvenu
sios Taxi kompanijos, Chicagoj. Gera
proga geram žmogui ir pelningas
biznis, pastovus darbas. Atsišaukite
PARDAVIMUI NAUJAS MURInuo 9-12 va), ryto, 30 W. 59th St.
nis
namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
H. Buck.
barių: elektros šviesa, maudynės,
augštas cementuotas skiepas ir visi
REIKALINGAS KRIAUČIUS PRIE naujos mados įtaisymai. Namas ran
naujų ir senų drabužių, taipgi, kad dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu
butų preseris. Mokestis gera, dar pigiai arba mainysiu ant Cottage.
bas ant visados.
Kreipkitės! Szemet & Lucas, 4217
Atsišaukite
ę
Archer Avenue.
CHARLE STENGAI.,
146 Broadway
Melrose Park, III.
PARDAVIMUI 2 MURO NAMAI,
2233 W. 23 PI., 6 pragyvenimai po 4
ruimus su visais įtaisymais. Rendos
$90.00 į mėnesį. Parsiduoda už
$8,000.00. Pardavimui medinis na
mas ant 2 pragyvenimų 4 ir 5 rui
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir mai. Kaina $1,100.00 .
JUSTIN MACKIEVICH,
grosemė, lietuvių apielinkėj.
2342 So. Leavitt St.
Biznis įdirbtas per daug metų.
Phone Canal 1678

N1M1I-ZEME

PARDAVIMUI

Parduosiu su namu arba tik biz
nį, 2956 S. Union Avė.
BARGENAS
saliunas ir lunch room tarp dviejų di
delių dirbtuvių. Gerai biznis eina.
Pardavimo priežastis, kitame mieste
gyvenu. Turiu gražia rezidenciją
gražiausioj vietoj.
Parduosiu arba
mainysiu ant bizniavo namo.
4107 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 1 PRAGYVEnimo mūrinis namas su bizniu,
užpakaly yra garadžius, clothing ir tailoP biznis, išdirbtas per
14 metų. Turi būt parduotas
trumpu laiku; priežastis parda
vimo patirsit ant vietos.

3616 So. Halsted St.
PARDAVIMUI GROSERNft Už
teisingą kainą.
Labai geroj vietoj,
ant Town of Lake. Toje vietoje visi
biznieriai pelningi. Pardavimo prie
žastis ,savininkas eina į savo seną
biznį spaustuvę. Taipgi, parduodu pi
aną su daug lietuviškų rolių, 3 šmotų
seklyčios setą. Galima pirkti viską
ant syk ar atskirai. Pašaukit telefo
nas Lafayette 2599. Parduoda labai
greit, nes eina naujan biznin.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
lietuvių apgyventoj vietoj. Prie
Klaidos padarytos paskelbime, turi žastis pardavimo nesveikata.
būt atitaisytos į 24 vai.
Atsišaukit
4530 So. Paulina St.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

Už dešfrntuką vos neteko
Gelbėdamas mylimąją pakliuvo
gyvasties.
IS GERIAUSIŲ GROSERbelangėn.
|
Adolph Voegel, 168 Menomi- JIESKAU SAVO VYRO KAZI- n6VIENA
ir
smulkmenų
krautuvė ant par
Kuzminsko, Onuškio miestelio, davimo.
Biznis
gerai
gražus
Arthur McNamara, 21 metų nec gat., eidamas skersai gat miero
Čedasų valsč., Rokiškio apskr. Malo kambariai pagyvenimui. eina,
Prieinamu

amžiaus, 6731 S. Morgan gat.,

RAKANDAI

ves pamate gatvėje^ dešimtuką nes jis pats, arba ii žinanti pranešti. kaina.

VIENAS iš DIDŽIAUSIŲ BARGENŲ
Pardavimui mūrinis namas, 6 pa
gyvenimų . Namas yra gerame sto
vyje, arba mainysiu ant bučernės, saliuno, loto arba automobiliaus. Namas
randasi ant Bridgeporto. Kam tolds
namas yra reikalingas kreipkitės pas
A. M. Andrijauskas, 2102 W. 22 St.,
Phone Canal 7081. f

PARDAVIMUI 3 FLATŲ MURO
namas 2 4 kambarių ir 1 — 5. 3 mau
dynės, elektros šviesa, gasas, telefo
nas.
šis yra puikiausia namas ge
roj apielinkėj. Bargenas. Matykite
savininką, 2431 So.’ St. Louia Avė. 3
fl., Tel.: Rockwell 4650.
i
PARDAVIMUI 2 LOTAI.

LOTAI

randasi prią 51 St. and 18 St.
Didu
mo 60x125.
luotai parduodami leng

vais išmokėjimais. Kaina $3100.00.
URŠULE’ KUZMINSKIENfi
’r norėjo jį pasiimti. Gi tuo
Atsišaukite
Įmokėti reikia $2100.00.
Rokiškio apskr.,
3436
So.
Wefctern
Av.
Skausmus ir gėlimus butildo
tarpu važiavo p. Brookifeld,
P. SPRINDIS,
Pandėlio miestelis,
2823 W. Jackson Blvd.
Llthuania.
Arthur įkimšo automobiliu ir
PARDAVIMUI SALIUNAS,
oastaraiam n u mušė nosį ir UŽ- JIESKAU KASTANTO VAITKAUS gera vieta, išdirbtas biznis, no
grimdnių arba draugų, arba gal Lietu
gavo alkūnes ir kelius.
voje esanti jo giminės atsišauktų, nes riu parduoti greit iš priežasties
kitaip, kompanijai daug pinigu liktų. išvažiavimo į Lietuvą.
Vaitbaienklts ųlreg. S. V. Pat. OAm.
Yra atvažiavęs Amerikon 1908 m. į
Nušovė pečkurį.
KAM REIKALINGI PINIGAI?
1458
W.
15
St.
Philadelphia,
Pa.,
vėliau
persikėlė
į
Stephens Prehnal, G. J. West Va. Jis tapo užmuštas elektro,
Skoliniu ant 1-mo mortgeČįo.
Cooke kompanijos, 30 N. Green anglių kasyklose, žinanti’apie jį ma
— Prireikus pinigų persitikrink
lonės
atsišaukti,
John
Mankevich,
DRAUGAS REIKALE
gat., pečkurys tapo vakar rytą Box 175, Ehn Grove, W. Va.
pas Justin Mackievich, 2342 So.
PARDAVIMUI
GROSERNĖ
anksti plėšiku nušautas. Spėja
Leavitt St., Phone Canal 1678.
ma, kad vagiliai norėjo “skys- JIESKAU SAVO PAŽĮSTAMO ir smulkių daiktų krautuvė; 4
iCANADIAN
jji
PACIFIC
timėlio” pasivogti arba viršnri- ( Ignaco Norvilo, Šiaulių apskr., Ubiš- kambariai dėl pagyvenimo. Par
I STEAMSHIPSiį
.
..
- .
I kės miestelio, Peteklenų kaimo. AmeUMITF3 I
nėtos kompanijos saugiąją šėpą . riko j gyvena 10 metų. Paskutiniu duosiu pigiai, nes einu į kitą
laiku gyveno Chicagoj. Malonės at- biznį. Atsišaukite, 3523 South
Gavo į kailį, bet išgelbėjo savo susnrogdinti. Policija daro ty siSaukti,
peš jo motina raSo iŠ Lie Halsted St., Chicago.
DIDŽIAUSIA
. '
NAUJA
rinėjimus.
smuklę.
tuvos,
Ona
Norvyd,
716
W.
18
St.,
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
Mokykla Chicagoj
Chicago, III.
Telefonai* PuBn.an 85* |
IKI DANZIGO.
Pat O’Malley tapo dviejų plė
Bėgyj 24 valandų pavogta U JIESKAU ANTANO DUDONIO;
DR. P. P. ZALLYS / Pagabiausis sušinešimas su Pilava, šikų gerai apmuštas, kada šis
PARDAVIMUI SALDAINIŲ
Lfetųvys Dentistaa
j Kaunu ir Karaliaučium.
automobilių
Chicagoj.
iš Lietuvos Garliavos parapijos.-Ame
VISA VANDENIU KELIONĖ
bandė apginti nuo anų savo
1080) So. Mickigas A t. Roaalaaa.
rikoj gyvena apie 12 metų. Pasku ir kitų įvairių smulkmenų krau
BE PASIVĖLAVIMO,
tiniu sykiu gyveno Brooklyne, N. Y. tuvė. Pardavimo priežastis —
Valandos: 9 ryto iki 12 dianų
smuklę, prie 448 N. State gat.
BE
PERSĖDIMO.
Nušutino
karštu
vandeniu
Atsišaukite
Sue t po pietų Iki 9 vakare
važiuoju ant ūkės, Wm. Willman
Dideliais, smarkiais ir populiariais Vagiliai pabėgo nieko negavę.
ALENA URBAIČIUKfi,
vaiką.
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
3406 S. Union Avė.,
Chicacro, III. 4323 So. Honore St.
“Corsican” 11,500 tonų.
Panelė
Grace
Habetter,
be

nekaltą žmogų.
šie garlaiviai sustos prie HARVE Nušovė nieko
žaisdama savo trijų mėnesių
ir SOUTHAMPTON.
Robertas
Dalan,
<32
metų
am

PARDAVIMUI SALIUNAS ir IJetUgninR, kirpimu, t Hm* imu, ir
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
senumo broliuku, pavertė puodą
fixtures netoli Chicagos. Apgy siuvimo vyriškų ir moteriškų drapaną.
sios kabinete ........................... $200.00 žiaus, 7.32 S. Tripp avė., tapo
KAMBARYS ANT RENDOS. venta visų tautų’. Parduosiu ant
Musų sistema yra geriausia, čis
Trečios klesos .......................... $110.00 smuklėj, prie W. Roosevelt rd. su verdančių vandeniu ir nušu
mokiname atskiruose departamentuo
tino savo broliuką. Kūdikis be valgio, šviesus su visais paKaina iki Pilavos.
lengvų išlygų. Kreipkitės į “N.” se pilna siuvimo amatą. Mokiniai
Trečia klesa...................
$135.00 ir Robey gatvių, mirtinai pa tuojaus po to pasimirė.
rankumais .
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
Atsišaukite prie artimiausio laiva šautas, kada Edwardas Cooke, j
ofisą po No. 412.
drapanas,
prie geriausiai įrengtų są
korčių agento, arba
Atsišaukite
smuklininkas,
šaudėsi
revolve

lygų.
Išmokinam
į trumpą laiką ir
THE CANADIAN PACIFIC
Apiplėšė smuklę.
3215
S.
Union
Avė.
už
labai
prieinamą
kainą. Išmokęs
Trafiko agentas
riais su vagilium smuklėj.
po 25c. svaras, geresnė popiera 40 N. Railway
Anksti
vakar
rytą
vagiliai
su

amato,
be
darbo
nebusi.
Dearbom St.,
Chicago, III.
PARDAVIMUI GERAS VIR- Ateikite pasiteirauti, tas nieko neplėšė smuklininko C. Loveless
Pemažai
paprašė:
pakliuvo
DRABUŽIAI.
tuvės pečius. Parduosiu pigiai. prekiuoja.
saugiąją šėpą ir pavogė apie
Kam reikia geros baltos
Atdara dienom ir vakarais.
belangėn.
MASTER
SYSTEM
DESIGNING
Atsišaukite
$400..
(bond) rašomosios popieros (ne- Vyrams, vaikinams ir vaikams
ANT RENDOS 4 KAMBARIŲ
8CHOOL,
Keturi automobiliu vagiliai
J. MOCKUS,
linuotos), tegul kreipiasi j “Nau Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
190 N. STATE STREET, CHICAGO
flatas, 2 floras — be mažų vai
loniai
užkviečiame
savo
senus
drau

tapo
slaptosios
policijos
agentų
Kampas Lake StrM ant 4 lobų.
2928
W.
40th
PI.
jienas”.
\
Užtroško
moteris.
kų.
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau suareštuoti, kada jų vadas ban
Rado moterį, 69 metų amAtsišaukite
Turime pardavimui didelį jų drapanų apkainuotų, tinkančiai dė parduoti $4000. vertės au žiaus, 7149 Dobson ąve.,
PARDAVIMUI SALIUNAS KURIS
Mokinkis dressmaking.
už2188 Cou'lter St.
pluoštą rašomosios popieros ir kiekvieno kišenių!.
'
išdirbtas
per
30
metų,
randasi
apietomobilių
už
$250.
Siuvimo, Dezaininimo
troškusią duja lovoj, SpėjaSiutai ir overkota! nuo $12.50 ir
i linkė daug dirbtuvių. Parsiduoda la
Dienomis ir vakarais.
parduodame labai pigia kaina —■ augščiau.
m a, kad užtroško per neatsar
bai pigiai už pirmą teisingą pasiulysvarais po 25c. už svarą. Krau Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Specialės vakarinės klasos dirban
Suareštavo visą kvartetą.
ma. Saliunas randasi arti 18 ir Ca
gumą, palikdama nevisai užsuk
čioms moterims ir merginoms iš
nalport Avė, 1864 So. Seward St.,
tuvėse tokia popiera pardavinė Vaikams drabužiai, trankai ir vaPraeitą
nedėlios
vakarą
ketu

tą
gazą.
mokti sau parisiųti dreses. Mes iš
__________ MOTERŲ_________ Phone Canal 4123.
jama po 40c svaras. Reikalau lyzos.
duodame
diplomus ir parūpiname
Gausi savo pinigų vertę, arba gau ri plėšikai apvogė smuklę prie
vietas.
dami popieros kreipkitės Naujie si pinigus atgal.
REIKIA MOTERŲ PRIE PARDAVIMUI BUčERNft ir GRO1330 Wrighhvood gat ir išėję
šiandie prasidėjo mėsininkų
Valentinė Dressmaking Collegee
nų ofisan Kas norite gauti po* Atdara kas vakaras iki 9 va!, gatvėn už kampo norėjo savo ir mėsos kapotojų unijos bal sortavimo popieros, nuolatinis sernė, lietuvių kolonijoj. Biznis iš
2407 W. Madison, —
dirbtas, per daug metų.
Parduosiu
pierų J kitą miestą paštu, turė ned. ik! 6 vai.
grobiu, $40., tarp savęs pasida sų skaitymas ar streikouti ar darbas, gera alga, atsišaukite, greitą!
6205 S. Halsted St.
ir pigiai iš priežasties, turiu
site primokėti už persiuntimą
S. GORDON,
linti; bet jiems bekalbant, ku ne. Sako, kad suskaitymui bal L* Rosenburg & Co., 2143 So. eiti j kitą biznį,
SARA PATEK, pirmininkė.
1415 S. Halsted St.
2901 Emerald Avė.,
skyriumai po 8e nuo svaro.
riam
išpuola
daugiau
gauti,
užsu
užims
kelias
dienas.
Loomis
St.
Phone i Canal 947
Phope Boulevard 4288.

naudojant Jį su
laukiau gerų pa
sekmių. Rekomen
duoju jūsų gyduo
les savo draugėms
ir jus galit pagar
I
sint šį faktą, kai_ po liudijimą.” —
Mrs. ROBERT BLOCK, Box 542,
Hopkins, Minn.
Tas yra sakoma, kad nei viena mo
teris iš tūkstančių neperleidžia naturališkai savo keitimąsi be patyri
mo lavume, be kankynių, o kartais ir
skaudžių symptomų. Tie baisus skau
smai, gilus diegliai, pajuodavę pa
akiai, svaigulys nerviškumas, tai tik
keletas symptomų. Kiekviena šio am
žiaus moteris turi naudotis ponios
Block patyrimu ir mėgint Lydia E.
Pinkham Vegetable Compoundą.

Rašomoji
Popiera

PAIN-EXPELLER

suklastavo Booth Fishcries kom
panijos mokėjimui darbinin
kams čekius už $7,000. Tuos
čekius jis buvo gavęs nuo Williaiu Hammond, 20 metų am
žiaus, 62.34 S. Hermitage avė.,
nes pastarajam buvo prižadėjęs
už tai pusę gautų pinigų ati
duoti.
McMamara tapo suareštuotas,
kada jis bandė pasikalbėti tele
fonu su savo mylimąją^ kuri ser
ga švedų Diakonų ligoninėj.

M0RTGEC1 Al -PASKOLOS

MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIO

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKĮJ

I

