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Leninas prižada užmokėt skolas
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'leido sekamą paeriškimą:
“Į peklą tegnl eina John
I.exvis ir gubernatorius AUen.
Musų pienai nėra permainyti.
i
Mes tęsinį ir toliau kovą”.

No. 241
(T**.

Aptars Sąjungos Rezoliu- I rioĮci Mongolijos sostinėje, ir Turkai bijosi Rumunijos. Prisibijoma nutrūkimo Ai
cij| Vilniaus klausime, f'
Susidomėję gandais, kad Rumu riu-Angly taikos derybų

nija stos pagelbon Graikams.
norinti priinrti Rusijos tarpiLONDONAS, sp. 14. -Airi
ninkavimo, bet sutinka tartis
Smerkia Lewisą.
su Mongoli ja pamatu aulonc^
KONSTANTINOPOLIS, sp. jos ir Anglijos taikos derybos
miniu skirsnių 1915 m. pa šim 1 I. — Turkijos nacionalistai neina visai tinkamom vėžėm.
yni labai susidomėję gandais, Jau vakar Airių armijos koIllinois angliakasių prezidentas
švtos sutarties
ka<| Rumunija Įiradės koope manduotojas Collins paskelbė,
F rauk Farrington aštriai pa
ruoti su (iraikija pastarosios kad jis į derybas daugiau ne
\VASIIING^>N,ksp. 12. (Liet.*
smerkė centralini prezidentą
kare Trakuose'. Jie atsikreipė begrjšiąs. Bet visgi jis daly
Lewis už suspendavimą Hoxva- Inf. Biuras) • Tautų Sąjun
“Mes tečiaus nemokėsime iki to ir kitų Kansas angliakasių gos painumas užgyrė savo Ta
prie Maskvos vaklžios, prašy-1 vavo ir šiandieniniame po s e
neįsitikįsime, kati visi reikala viršininkų, lis tarp kitko pa rybos rezoliuciją lietuvių-lenkų
dainį padaryti spaudimo į Ru- dyje.
vimai yra teisingi ir iki kredi sakė:
Šiandie posėdis buvo visai
muniia. kad ii pasiliktų neutra
ginče, būtent antrą Hymans’o
trumpos ir jį atidėta iki patorių šalių nebus formaHniat
“Aš manau, kad mainieriai projektą, nors abi lenkų ir lie Tu Šalių konferencija pairo de lu Graikijos-Turkijos kare.
ne dėl i o.
pripažinę sovietų valdžios”.
ki nekusitaikimo apie rūbekęs Le\vis:> . aroganciją tiek, tuvių delcgacijots atsisakė ją
I
Pranašaujama betgi, kad paPrižada, kad Rusija užmokės
kiek jie* galės ir tada griebsis priimti. Lenkų delegacija vi
žius.
■ nedėlio jiosedi.s bus paskutinis ir
visas skolas, bet pašelpa Ru
tokių žingsnių, kokie bus rei siškai alinote antrą Hymans’o
i kad tarylros nutruks. Visi i
sijai turi būti duota tuojaus.
kalingi save apginti nuo •jo.” projektą, o lietu.viai priėmė
KABS, Armėnijoj, sp. 14. —
• dervbas žiuri pesimistiniai
antrą projektą su Lietuvos Konfercnciui, kuri buvo čia su
Kas buvo svarstoma posė
Thjp translntion filerl with the poStsirinkusi, kad i.šrišus visus to
master at Chicago, 111., Oct. 15, 1921
Kuomet Vilniaus * klausimas ri torialinius ir ekonominius neVIENNA, sp. 14. — Su pasi- džiuose, to ncskclbiaiiui. Mano
as reijuired by the act of Oct. G. 1917
Naujieji įstatymai reikalauja,
pa ilieka d ai) m r atviras, abi Lie sulikmus tarp Rusijos, Gnizi- tenkinimu čia gauta žinių, kad ma betgi, kad daigiausia kal
MASKVA, sp. 14. — Inter
kad
kiekvienas atidirbtu
tuvos ir J.enkijos vyriausylMis jos, Azerbaidžano, Armėnijos ir pasirašymu vakar .protokolo bėtasi apie prasižengimus prieš
nacionalinė konferencija Briusrhadžiavos po 100 dienu i me
turės išsitarti dėl Tautų Sąjun- Turkijos, tapo pertraukta, -deki Venecijoj tajio išrišti Austrijos
selyj, kuri
neva
svarstė
tus.
Savįpinkai tariasi apie algų ka- gos plenumo rezoliucijos.
Armėnijos deleg&tų reikalavi ir Vengrijos ginčai apie Bur-; binius jftmtikius tarp tų dviehumanitarinius budus Rusijos
poiimą. kuomet geležinkelio- ,
mo priskirti prie Armėnijos genlandą, — nedidelį
žemės ■
Ikidaujaučių šelpimui, yra "be
HELS1NGFORS, sp. 14. —
eini kalinsi apie skelbimą
Karas ir Sari-Kamiš distriktus. plotą, kuris buvo Trianon tai-! Patirta, kad premjeras Lloxxl
gėdiškiausiu pasityčiojimu, ko Nepavykus pirmesnėms pastan
kabistreiko.
Ruasi ]>asiulę savo pagalbą kos sutartimi atiduotas Austri
kis tik buvo pailaiytas varde goms lizdeli ant valstiečių pir
išrišime ginčų apie nibežius. jai, Manoma, kad tuo sušilai- netui, kad jam ii kitiems Ancivilizat'ijos”. pasakė Rusijos miausia pinigų taksus (mokes
CHlCz\G<).
Dabar Chicakinui bus išvengta gręsusio 8li*os delegatams daugiausia
premjeras Nikolai Lenin, savo čius), o paskui maisto taksus,
goje yra laikomi du labai svar
krizio ir išblaškys per visą su . prisieina •vesti dervbas, kadan
oficialiajame pareiškime.
sulig kurio kiekvienas valstie bus susirinkimai, nuo kurių
WASILTNGTO|N, sp. 12. (Liet.
iennoje viešpatavusią gi Airijos delegatai pasidaro
valę
"Mes prašome duonos, o jie tis buvo verčiamas pristatyti
baimę, Skaitoma tikru dalyku. dideliais plepalai# ir net pradun
-pH hnidĮszf) 4- (wj.u^į -jių
duoda mums tuščius žodžius", valstybei tam tikrą dalį grudų nriklausvs tai, ar bus išvej
geležinkeliečiu streiko.
kalu Vice-Ministem ir Ldetukad Austriios parlamentas ra da baimins kada iškįla sinula □ senas
sakė I /minas.
įkus dalykai, bet visai tvli, kada
ar dalį gautų už pardavinius
Viena smdrmJnma laiko vi
tifikuos protokolą.
< ir visi l>ešališki tyri- pinigu, Rusijos sovietų valdžia
pakeliama svarbius klausimus.
su geležinkeliečiu vn*lnvni. k” ‘ je narys p. Klimas spalio 5 d.
nėtoiai pilnai patvirtino sovie- dabar bandvs įvesti "darbo tak’ie svarstys visą padėtj ir
’ sugrįžo iš Ženevos Lietuvon, Prašys kitu saily darbininku
tu valdžios bado raportus, pa- S11S”.
■
•
paskolinti $100,900,000.
skelbimą streiko, kurį yra nu- Kiti delegacijos nariai laukiariedančius Iniisiausį skurdą miPasah
Krassnaja Gazeta, tarė visuotinu balsavimu visi mi šiomis dienomis suigrįžtant.
lionn žmonių.
RYGA, sp. 14. — Kosta pra
kiekvienas pi lietis turės i me
INcrs tautu sąjunga ir priėmė
“Bf tm tie ‘humanitarai’ ina- tus laiko atidirbti valstybei 100 gele/ i n kelieči ai.
neša, kati propotnuojamoji in Paskutinis Anglijos kareivis ap
—2------------Kita susirinkimą laiko dau Į
no suvilkinti veikimo trims nie- dienu. Laika tam darbui skirs
ternacionaline darbininkų pa
leis Franci ją lapkr. 1 d.
« c
giau kaip 100 geležinkelių prenėšiams — iki 5,000.000 rusų kiekvienos
skola Ruaijia sieks $100,000,apygardos komisa
I LOGAN, \y^Va.. sp. 14 —
Jje tarv'.s apie dur
išmirs — kol dar vienas tyri rai. Valstiečiai gi turės atlikti zi<iertai.
000. Pienus tai paskolai išdir LONDONAS, sp. 14. — Už 7 Ikišiol Logan pivi<4o speciali
j
nėsimo komi t tas parvačiues savo 100 dienų baudžiavos pa- im inkų ailgas ir kitus savo reibo Maskvoje Rusijos darbinin metų nuo rrasidčiimo karo, ku ais! ir kitokie/grand jury iš
p#»r bado distriktą privatiniuose h.iigire pjūtį. Kaimų gyvento kehis.
ku unijos ir Italijos komunistų ris manvta tęsis tris mėnesius, nešė
jotini mus furieš Au
Pvieš prnsidr«'9’nt hbiem suPullmano vagonuose, gerai ap jai turės arba jmtįs už save
j >a sk ut i ni s A nglij os ka rei vi s ginu kaip 600 angliakasių už jų
WASHTNGTON,sp. 12. (Liet. atstovas.
rūpintas visais patekimais ir dirbti, arba parūpinti arklius siri'nkunpni eeležinkelin darbo
apleis Franciią. Karo depar dalyvavimą kare su (Logan pa
tarvba išnešė nuosprendi, ku Inf. Biuras) — Spalio 4 d.
maistu.
darbui laike tų 100 dienų.
tamentas įsakė, kad mažame vieto mušeikomis. Juos kalti
riuo eeležinkchu dirbtuvėse Lietuvon atvyko Čeko-SlovakiTiems, kurie neatliks savo sugražinamas darbas nuo štuligonbutyje prie Galais kanalo nama daugiausia užmušejystė“Jie sako ‘pripažinkit caro
jos atstovas Lietuvai p. Galia.
.Anglijos generalinio štabo au- se ir naudojime ginklų.
skn’as ir mes maitinsima ju1- baudžiavos — "taksų” —nebus kin. GoležlSk^Jiu mamatai tųo.
i tori tetas užsibaigs spalio 24 d.
mis’, žinodami gerai, kad sko leidžiama pensisamdyti priva nuosnrendžiu labai džiaugiami ir
Dabar teismas svarstė jų rei
Tuo i po to Ims išgalianti pas- kalavimą paliuosuoti juos už
lų klausimas neeali būti išriš tiniam darbui.
kalbama, knd iio ketina naši t iValdžia taipjau nustatė nau Ivti tnrvbai dar labiau nukapo
I kutinieii Anglijos kareiviai, taip kauciią. likišiol tik 8 iš apkal
tas tuoiaus, bet turi būti £»erai
BERLIN1AS,
sp.
14.
—
Vo

, kad iki laj<r. 1 d. nė vieno tintųjų tapo poliuosuoti už $1-,
apsvarstvtas, ir visi reikalavi ją pastovia algų skale darbi ti darbininkams algas, o gele
kietijos
tabako
fabrikantai
va,
_ ; kareivio Anglijos uniformoje 000 kauciją. Visi kiti angllamai turi būti apkalbėti inter ninkams visuose distriKluose.
žinkeliai už ta sumždnsJą biskar
paskelbė
lokautą
savo
7,- neliepusi lik s Francijos žemėje.
: kasiai, kuriuos spėta suimti,
nacionalinei konferencijoj, ku-' Naujieji baudžiavos įstaty kučm važmos kainas.
Bandys ją sutaikinti su Chinija. 500 darbininku. Fabrikantai
1 tebesėdi kalėjime.
ri tesis galbūt keletą meTv>slų, mai įėjo į galę spalio 1 d.
Go’p>inkeliečiu vadavai visai
pranešė darbininkams, kad jie
Gen. Chamock paskeda", kad
kad butu teisingai p? teigta su i
nesjiDiaug'a tarybos nuosnronPEKINAS, sp. 14. — Oficia- nesiskundžia ant darbininkų
' federaliniai kareiviai gal tik
Rusi los krofKtoriais.
džbi, nCs bDesj, knd- (labar Hne bolševikų žinių agentūra ir ne prieš iuos jie skelbia lo
1 ateinantį mėnesi bus ištraukti
••^Ni'ni-'s Brnmeivi puošnus
mrrriai pasiseks sulaikyti nuo Rasta Pekine paskelbė, kad kautą. bet kad lokautas yra
BUCHA RĘSTAS,‘sp. 14. -10 Iš \Vest Virginijos anglių lauveidmainiai nori padaryti mus ■
streiko g/‘Winkel’očivs. kurie i- bolševiku Rusi ta mano pašildy skelbiamas protestui prieš val
žmoniu liko užmušta ir daug kų.
išmestais — jie apskaito, kad j
į sak? valdybai jokiu bodu ne ti savo -tarpi ninkystę tarp Chidžios istatvmua.
sužeista Rumunijos arsenale ir
tuo
kuodaugimi rusu
prileisti algų nukanovimo ir nijos ir Mongojdjos^respubLikų,
Valdžia, kad surinkus reika fortifikacijos Rudinei eksplio-' SKAITYKIT TR PLATINK1T
mažiau liks kovai, kada ateis Nepaisvs jos susnendAvimu ir permainnno darbo sąlygų,
kad jas sutaikius ir užmezgus lingus pinigus užmokSiimui davus 150 vežimų amunicijos.
“N A IT J T F N O S”
psichologinis momentas paleis-1' nepripažins Lewis paskirtošešios gelėSinVelięčiu hroli- tarp j u draugiškus ryšius.
kontribuciios, uždėio aukso,
ti dabar rengiama Lerikiios ir' sios valdybos.
, jos iau atsikreipė prie eeW»nRosta paskelbia nota Mongo vieton pooicros tarifą ant ta
Rumunijos ofensiva, kurstomą ■
keliu nrezidenbt nrašvdnmos luos revoliucienei valdžiai, ku- bako. Fabrikantai gi tvirtina,
Fra n d 5 <>s ir Anvliios.
PTTTSBURG, Kan., sn. 14.-- beinlyni nešit arti algų klausimo ir dabar kontroliuoja Mon<?o- kad tolrio tarifo iie negali mo
"Kiekviena tririnca skola, Smarki kova su angliakasiti h* užvelti apie tai dervbns. liia ir vra g’ohoia.iiia karinės kėti dėlei nuniiolimo markės.
kuria vra kalta Rusija, bus už- umiia galbūt iškib <ansas an- Mnnnetni da^ moko i<tai nont- bolševiku valdžios Maskvoje. Fabrikantai tikisi, kad besitę
moVėta. net ir tas. kurios tapo gijų laukuose.
DK’airiziioti coVė, tik prižadėjo tai pasvars Sovietu nota sako:
siant lokautui, kada pradės
pndarvtos, kad pavergus žmo Kansas angliakasiai
isako tyti. "Rusijos valdžia
pritaria jaustis tabriko trukumas, darbi
nes. Rusiia nėra nusibankruti- nrinažinti centralnio unijos"j5r£
Mongoluos respubttkois isitikini ninkai ir tabako rūkytojai pri
jusi. Suma Franciios reika- zidento John L. Lewis suspenB«vnr1ia glrtunk’iaura.
mui reikalingumo ai steigti tai vers valdžia įvesti naują ir že
Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
laniamu skędų yra maža, paly-- davimą jų distriktą ir io pasKĖBLINAS, su. 11. —“Jungt. kius biznio rvšiiis tarp Mongo mesni tarifą.
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio
ginus su musų aukso rezervai, kirtiioisus namus distrildo vir-* Vaistuos gali patapti sausomis luos ir Chrniios, paremtus Mon
Biiodamies pritrukime taba
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
šininkus — George L. Peck, ir visas pasaulis gali l’kti sau golijos žmonių teise savęs ap ko, žmonės su pirkinė i a jau danai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
i kaipo nrezidenta ir Tbomas Ilar su. bet Bavarija ant visados pa sisprendimo. Sovietų prekybi- bar kiek tik gali gauti to ta
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu
1 vev, kaino seretoriu-iždimnką. siliks šlania”, nartob’ vienas nė dolegnciia dabar vyksta į
bako.
centą, tai jau tas ištikro gan pigu. Ar dar
Kansas anffliskasiai talpiau ke- Rprlino laikraštis paduodamas Pekiną ir bus lamini nku tarp
pu)s žemiaus, ir kada pradės eiti bran■ tina nenaisvti ir tiriu viršinin- Miinicbo žinioj anie išgertą Mongolijos it ęiuniios. tikslu
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
Iku atšaukima streiko..
Mnniche alaus skaičių laike užmegzti Mongoli jos-Chinrios
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
Kain mintinai angliakasiai dveiii savaičių pjutės npvaikš- ryšius šiuo pamatu ir pašalinti
Prašome visų teisingų pasielgs šiame dalyke, bus nu ciolimo.
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją.
Bolševikai dabar atsiprašinėja
1
galimybę
busimų
konfliktų,
Chicagos lietuvių tuoiaus tarta visuotiname anrihakasių
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
Dmięiau kaip 5,000,000 stik sulig Mongoliios valdžios rūg
mašidistų unijos prezidentą.
priduoti Naujienų of;san gpcMnVime ryto Frahkline.
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
lu. kiekvienas kvortos didžio,
vardus ir adresus visų tų Vaikantysis distrikto nrezi- 13 rmr.š alaus ta >o išgerta da- ščio 10 d. prašymu.”
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa\VASHINGTON, esp. 14. —
Pekinas neprielankiai žiuri į
agentŲ, kurie renka pinigus
,.
pn(ns
Jobn
F
i„
in
,
.......... ...................in<?, kuris vra Ivvautoiu, neskaitant 100 bonsieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
Mašinistų
imlios prezidentas
nr
nra'n
i
ar pra^o pinigų specia-j r,ftVndun4ohi sėdinčiu kalė’ime kų suvartoto vyno. Tarp enduoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
\Willinm N. Johnson gflvo nuo
»ams arba special inve^t- Tir>wnt ir Oor^hv,
Vnd n clnlvvautoiu buvestaobrdlu į
perlaidomis ir dfloda paprastas gvarantijas už
PINIGU KURSAS,
: sovietu Rusiiols atsiprašymą
mentams, .žadėdami uz me- j^jvvis paskirtieji viršininkai fuziastišku dalyvauto i u buvęs į
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
• delei jo neisileidimo į Ruąiją,
Vakar,
Spalio
14
d.,
užsienio
pininėšio, UZ dvieju ar už nuse-l Įrl^r neužėmė savo vietų ir kad ir gen. Ludendorffas, kuris lasumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
kaln% pėrkant jų ne mažiau kaip kodo bandė nuvykti i ją, kad
metų atmokėti 20, ar 40, ar įipąns nebus leista to padaryti bai mestas alų ir net Įniko ka- už 25.000 dolerių, bankų buvo skai- ištvrus Rusiios padėtį ir gali
yra New Yorke ar ChicagoJe. Naujienos yra
pinigais šiaip:
100 nuošimčių.
iki patįs ancdaVasiai
nncdflVasiai nenutars ro negalėdavus išdirbinėti karo tomą Amerikos
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
$3.86 mybę perkybos su ja>
Anglijos 1 svaras .............
Visų tokiu agentų vardai ką su iais darvti.
pienu, jie neturėdavęs po ran
Austriios 100 kronų ............ ..... 6c
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
..
7.21
Belgijos 100 frankų ............
mums reikalingi tam, kad A'tudia'knsiai stovi už ta. kad ka alaus ar bonkos Reino vyno.
CHERBOT1RG, Franciioj, sp.
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Danijos 100 kronų ............... $19.05
padėjus Chicagos lietuviams nenMsvtf inkiu s ivrnfvn davimu,
Avkse'ntiev,
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Finų 100 markių ................. $1.60 14, — Nikolai
$7.25
Fmncijos
100
frankų
...\
......
išsivaduoti nuo didžiausioj bet ir tolinu palaikyti visą savo RAJA DOS, Ispanijoj, sp. 13.
prezidentas "sfei/oiemoi'o sei
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Itaijos 100 lirų .................... $3.92
nelaimės, kurion jie yra , nrrranizaciia ir jnokėti reika- Daug žmonių liko užm'ušta
Skyrių.
Lietuvos 100 auksinų .......... .... 75c mo” Parvžiiiie ir to seimo na
l^c res PnviTa's Miliukov išplauk? j
jpuolf per tokius agentus ■ lingns mokesčius, tik juos ne- ir sužeista pašto traukiniui, .dė Lenku 100 markių ............... ..$33.40
Olandų 100 guldenų ...........
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
alas yra svarbus ir. siusti coutrniinin iždan, bet lei smarkaus lietaufs nuplovi Norvegų 100 kronų ........... SIZ'.SO New York a. Ten iie bnadys
švedų 100 kronų ............... $23.20
Uirr Veikite tuojaus.
1 palikti distrikto ižde.
mo b<Mn, nušokus ties Merida
simažindiinti amerikiečius fru
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Šveicarų 100 kronų ........... $18.80
------- --- ---------- , ■■ ■ II kalėjimo HoMnt šiandie įš- nuo bėgių tr sitsidaužHus.
75c Rusijos padėtini.
Vokietijos 100 markių . .........

Rusijoj Įvedama baudžiava

—-.... Hymanso projektą, bet abiem
pusėm jo nepriėmus, Vilniaus
klausimas tebėra neišspręstas.

Kansas angliakasiai nepasiduoda

Rusija. Kaukazas ir Tur
kija nesusilaikė.«,

Leninas smerkia vilkini
mą su šelpimu.

Rusija įveda “darbo tak
sus” - baudžiava.

Austrija oatenkinta
susitaikimu.

(Mžinkeliečiii k savinin-

Sugrįžo iš Ženevos
Klimas.

Rusijos unijos jieškos
paskolos užsienyj.

Anglai apleis Ranciją. 600 angliakasiu apkal
tinta.

Ceko-Slovakijos atstovas
Lietuvai.

Protestuoja prieš valdžią
-■
paskelbė
lokautą.
Rusija mano larninin
kaut Mongolijai.

10 žuvo eksplozijoj.

Kansas angliakasiai nn
pasiduoda Lewisui<

Auksinai tebėra
labai pigus
v

PRANEŠK!!

MUMS.

Gailisi pašaline Johnsoną.
«»

IMPERFECT IN ORIGINAL

/

NAUJIENOS, Chicago, UI.

as Dedasi
Lietuvoj
Tarp “Vidurinės Lietuvos” ir
Rusijos paskutiniu laiku žymiai
pakilusi mainų prekyba, “Vidu
rines Lietuvos” vaidžiai kontro
liuojant. Bolševikai duodą arklių
ir kai ių, o gauną už tai druskos
ir žibalo. Už vieną vagoną drus
kos gaunama 8 arba 12 arklių.
Pirmas arklių transportas Vil
niaus kraštui jau gautas Zagoce. Jau gauta taip pat ir keli tūk
stančiai kailių.
“Glos Litwy” atkreipia Mies
to Tarybos domesį, kad paskuti
nį laiką, Vilijos krantuose Žvė
ryne nežinomi žmones kerta
šimtmetines pušis kurui. 1 fesmetris rąstų miško atsieina 10,000 lenkų markių, o vienas fesmetris kurui kainuoja 2,000 len
kų markių, žvėryno pušų savi
ninkai parduoda vieną pušį už
1,000 lenkų markių. Eksploata
cija aiški. Miesto miškų ūkis tu

Prašome visų teisingų Chituojaus priduoti

Naujienų ofisan vardus ir adre
sus visų tų agentų, kurie renka
pinigus ir prašo pinigų “special-

ams”
tams,
dviejų
20, ar

arba “special” investmen-

žadėdami už mėnesio, uz
ar už puses metų atmokėti
40, ar 100 n lošimčių.

rės daug nuostolių.

(L—va)

Lietuvius baudžia. — šiomis
Lėnomis kop. “Laimė” gavo iš
tždo Departamento pranešimą,
kad ji turinti sumokėti iždan pa
baudos 10,000 Į. markių. “Lai
mė” klausia ar gi toji bausmė
itų už lietuvių kalbos vartoji
mą sus n .šiLeiime su departa
tentu!!... Departamentas mat
reikalavo iš “Laimės” apyskai
tos. “Laimė” nesiuntė apyskai
tą lietuyių kalba. Iždo depar
tamentui tai labai nepatiko, ir
pareikalavo, kad minėtoji apysakita butų išversta lenkų kalbon iki paskirtam laikui, tačiaus negu paskirtasai laikas iš
ėjo, gavo iš departamento įsa
kymą sumokėti pabaudos 10,000
1. markių.
Tai-gi, lietuvi, nedrįsk kalbėti
ir rašyti savo sostinėje lietuvių
kalba!
, — (Vilnius).

mums reikalingi tam, kad padėjus

lietuviams išsivaduoti

nuo didžiausios nelaimės, kurion
jie yn įpuolę per tokius agentus

Reikalas yra svarbus ir u

mus. Veikite tuojaus.
NAUJIENOS

=

Overkoata. rudeniniai knatai ir siutą

PEB SILPNA OL'BTI
Lydia E. Pinkliam Vcge
table Compound sugrąži
no poniai Quin’y sveika
tą. Dabar atlieka
savo darbą.

Vyrams ir vaikinams gatavų pasiutų ir ant užsaky
mo, tiesiog nuo išdirbėjų ant jūsų nugaros. Geres
nių nerasi Chicagoj.

ADOLPH MAUSNER
su

Shelbyville, Mo. — “Galėjau dirbti
tik lengvą stubos darbą, kadangi per
mėnesius mano pe
riodai buvo per
sunkus. Pamačiau
plačiai garsinama
ir nuspren Ižiau ge
rai išmėgint. Iš
naudojau apie aštuonias
skrynias
Lydia E. Pinkham
Vegetable
Compound
plyskelių,
kaip buvo nurody
ta, jaučiausi kaipo
nauja moteriškė Ne esu ėmusi jokių
gyduolių per pastaruosius tris mėnei sius ir tikiu kad mano negalė galu
tinai išgydyta. Dabar galiu atlikti vi
są stubos darbą, prižiuėti savo
paukščius ir daržą. Jei manot, kad

> J. V. Clzek & Son
Tel. Rockwell 3045

Storas atdaras utamiidcų, ketvergų, subatų vakarais iki 9 vai.
Ned. iki 12 pietų.

Seny draugy ir pažįstamų žiniai

n

Turiu garbės pranešti savo seniems Draugams ir Pažįstamiems,
kad esu persikėlusi j kitą vietą ir maloniai prašau jų atsilan
kyti pas mane. Turiu visokių vėliausios mados drabužių krau
tuvę ir pardavinėju pigiau negu kiti. Vyrų, Moterų ir Vaikų
Drabužiai geros materijos ir gerai padaryti. Didelis pasirin
ki ...r., iu m iiti s, kad kiekvienas bus patenkintas mano pa
tarnavimu. Taigi prašau atsilankyti.
Su pagalba,

*

Šis mano liudijimas kam nors gelbės,

jus galite panaudoti savo pagarsini
muose”. — Mrs. L. D. QUINLY, R.
F. D. No 2. Shelbyville, Mo.
|
Lydia E. Pinkhanv Vegetable Com- .
pound moteris sutvirtina, sveikatoje j
palaiko ir gali nešti savo naštą ir ap
gali ligas kuriomis serga.

(seniau) ČAPINSKIENĖ,
(dabar) MATULAUSKIENĖ
3356 So. Halsted St..
Chicago, III.

fABIONAS Ir MICKIEVICZ,
Ved.
d
*
Geriausia siuntimas pinigų.

809 W. 35th St., ar
Tel Boulevard 611
Valandos: 9 iki 6 kasdie
Vakarais: Utar., Ket. ir Sub. iki 9 vakare
Ned : ikj 3 po pietų.
TL01H

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd.SU kelti Leavitl Si.

relephone (Janai 2552.

Kur galima gauti geriausi tavorai už labai prieina
mą kainą. Parduodame auksinius laikrodėlius, žie
dus, retežėlius, branzalietus, deimantus, pianus, gra
mofonus, Columbia, Victoro ir Brunsvicko.
Nauji Lietuviški Rekordai, kaina 85c. vienas. 1
Įdainavo Jonas Butėnas, Baritonas.
4362
4273
7025
4914

ADVOKATAI

Dflsar vidurmestvj
ASSOCI ATI()1\ BLDfe
IV So. La Šalie Si
'alandos. v ryto iki b po pi«i»

ASHLAND JEWELRY

3

STORE
Deimantai.
Laikrodžiai.

r/)

Kepėjai

22*
5’

Panediliau ik) 8 vakare
Narna

4474 Miclasirdystė. Vai verčia laužo.

2356 Lietuvo tėvynė musų. Tikiai Nemunėlis teka.
2357 Kur banguoja Nemunėlis. Birutė.
2358 Darbinii kų Marselietė. Sukeikime kovą.
2392 Sveiki bioliai darbininkai. Ko liūdit sveteliai.
3840 Ant kalno karklai siūbavo, šia naktelę.
3796 Bernužėlį nesvoliok. Eisiu įnamei pasakisiu.
3348 Suktinis. Valu baluže.

advokąias

Vai.; 9 A. M ik) b P M
1311 Kector Building
VA esi Muurut Street, Lhicagu
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted Rl •
¥»rdx 1015 Vai.: 6 iki a
I ei. Hayrnurket 3669

JOSEPH VV. GRIGAL

Įdainavo Jonas Cizauskas.

Lietuvis Advokatas
Kambarin 306, Huine Bank Bldg
Kam p. Milwaukee 'r Ashland Avw
tfiao vai., nuo y iki 5 ir au«> ’
iki 9 vakare.

3191 Ant marių krantelio ir Saulutė tekėjo.
3245 Gimtinė šalis. Sunku gyventi.

Įdainavo chorai.
Ant tėvelio dvaro. Nesigraudink mergužėlę.
Važiavau dieną. Bijūnėli žalias.
Suklupkime broliai. Eina garsas nuo rubežiaus
Kur bėga Šešupė.
pė. Karvęiėli mėlynasis.
Vilniaus rūta. Drinojiolis.

gulais

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENAS

■■

& gula: r

ADVOKATAI IK PATAKU/.J

1305-7 127 N. Dearborn St.
Rando! ph 3809

Klumpakojis. Koketka Polka.
"
----- -Polka.
Varpelis
Valcas. -Mano mielas
Nemuno Vilnis Valcas. Sudiev mazurka.
Visi lipo, visi lipo ir Trepukas.

MAUR1CE J. GOLAN
Res. 11(12 S. Ashland Blvd.
Seeiey 3670

Lietuviškos Ro’es dėl Player Pianų.
$1.00
1.00
. 1.00
1.00
1.00
.. .75
.. .75
... .75
.. .75
... .75
.. .60
.. .70
.. .70
..A .70
... .70
.. .70

70

Didžiausis pasirinkimas visokių muzikališkų instru
mentų, skripkų, armonikų. Krautuvėje galima
gauti visas Lietuviškas knygas. Tavorus pasiunčiame visur greitai ir už prisiuntimą nieko nerokuo’ame.
Chicago, III.

J. P. VVA1TCHES

LAVVYER Lietuvy* Advokatą*
Dienoniis. Ruoni 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Deaiburn 6096
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė
Tel. Yards 105#

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDU&KA
Generalit*

Kon traktorius ir
budavotojas.
Budavojame u taisome.

1401 W. 47th St.

Chicago

Lietuvių Jaut. Katalikų
BAŽNYČIA

d

Vardu M. D. šidlavos
Bažnytinių apeigų patai
' navitnas pagal žmonių iš
galę. % Klebonas.

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

PIRTIS.

Auksybė, C<>
’timbilos Grafo
olas ir lietuviš
k i naujausi re
'tortini.
1537

R. AshlanJ
Chicago. Ui

Kotelis su 100 kambariy

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų. Reumatisrno, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, fvalanluojaine geriausią gydymą.
Moterų dienos lik l'tarninkaia
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyi-ų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utammkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro

A. F. CZESNA.

1657 West 45-ta gatvė. Chieagu. III
Telef. Boulevard 4552

Rudeninis Balius

k

>Wlu<

S. W. BANES

2223 Pamilėjau vakar ir Drauge.
2224 Mano laivas ir I Sveikata.
3798 Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras.

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 So. Ilalstcd Street,

Fark

Advokatas

Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti.
Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos.
Mano palvis geras arklys. Snvarkus vyras.
Liūdnas gyvenimas ir Hotelyje.
Laiškas nuo Barbutės. Derybos.
Naujas kareivis. Dainininkas pas profesorių.
Jaunavedžio pasiskundimas. Pas tardytoją.
Girtuoklio metavonė. Pasakos ir stebuklai.
Jonas šmikis keliauja namuo. Maušo kelionė.
Pasakos, stebuklai.
Velnias ne boba, 2 dalys.

1— Ar myliu tave bernužėli, su žodžiais ...
2— Era mano brangi, su žodžiais .............
3— Meilė, su žodžiais ....................................
4— Pamylėjau vakar, su žodžiais .............
5— Lietuviška muzika ................................
6— Klumpakojis ir Pakcltkojis ..................
7— Žirgelis, šokis .........................................
8— Aguonėlė mazurkl.................................
9— Vengerka .................................................
10— Suktinis ir Rūtų darželis ......................
11— Lietuviškas šokis, noriu miego ...........
12—Varpelis, valcas .....................................
13— Kokietka Polka ......................................
14— Dėdukas Polka......................... . ....... .....
15— Noriu miego, saldaus miego ..................
16— Vamzdelis ................................................
17— Ant Bangų, valcas ...................... ...........
18— Mėlynas Dunojus, valcas ......................
19— Po dvigalviu ereliu, maršas..................
20— Barbora, polka ........................................

Hyd»

*• So. La »alie ai. Kova
Tel. Central 6390
312 W. 38rd St., Ckcaga
Tel Y arda 46X1

Įdainavo Kvedaras, Baritonas

2397
2360
2359
7093

lai.

v. W RUIKAUSKaS

Komiški rekordai.

3905
3906
3313
3289
2340

• ei Kuzidolpb

Kur Upelis teka. Pasakyk mano mylimos krašte.
Našlys. Padainuosiu gražią dainą.
Noriu miego saldaus miego. Plaukė žąsėlė.
Linksmą dieną jau nušvito. Ir Pulkim ant kelių.

įdainavo M. Petrauskas, Tenoras.

7092
4916
1249
4796
4716
4646
4535
4475
4237
4480
1248

Valandos; 4 iki 6 po riet, ir nuo
7 iki 9 vakare
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeininavoja Abstrak
tus, ir padirba vis tkius Dokumen
tus, perkant arba ,»a. duodant, Lo
tus, Namus, Farruas ii Biznius
Skolina Pinigui- an*. pilno morge
ėiaus ant lengvų ii lygų

Turkiška elektrikinė maudynę

‘hune Boulevard 491

CONNECT1CUT PAJŲ (PIEŠ)
Turime san’.tarę keptuvę.
Atdara peržiūrėjimui.
Užsisakyk
Reikalaukite
šiandien ant rytojaus.
. C ase & Martin*

ĘUHOPEtN įįMEBICAN RUREAU

I nsiirina i

Tautiški šokiai.

(Apgarsinimas)

3319 W. 26th St,

Vienatine Lietuvio Krautuvė

4416 Piemenėlis. Pavasaris.
4272 Spragilų daina. Strazdelis.

Visų tokių agentų vardai
Chicagos

T“

Vilniuje

Praneškite mums
cag- s lietuvių

Subata, Spalio 15 d., 1921

x Parengtas
;
A
BRIGHTON PARK LIETUVIŲ ATLETIŠKO IR PAŠELPINIO KLIUBO
Subatoj, Spalio-Oct 15 d., 1921
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga 50 centų
Kviečia Komitetas.

As
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Siunčiam pinigus
Lietuvon ir i kitas
dalis Pasaulio
Taigi parduodam laivakortes va
žiuojantiems Lietuvon ir i J Liotavos.
'

Liberty Trust &
Savings Bankas
Siunčia pinigus i Lietuvą, Lenkiją,
Latviją ir kiųir ir in^ visą htsakomybę ūžt riki inimą, kad jie nu
eis j paskirtas vietas, šitas bankas
yitt didžiausia ir parankiausia in
stitucija siuntime pinigų Lietuvon
ir kitur, nes Kaune yra musų ban
ko skyrius. Taipgi, mes norim at
kreipti jūsų domę | tai, kad pini
gai siunčiami Lietuvon telegramų
per musų banką — nueina į 24 va
landas — tai greičiausias būdas.
Kurie negulite ateiti pas mus ypatiškai, tai atsiųskit mums money
ordeij nurodydami kur ir kam jus
norit siųst pinigus, o mes tuoj pa
siųsim’ juos paskirton vieton ir pa
gal dienos kursą.

Liborly Trosl &
Savings Bankas .
Parduodam laivakortes ant visų gr
riaušių linijų važiuota Lietuvon ir
iš Lietuvos.
Vedėjas, kaip pardavime laivakor
čių, taip ir siuntime pinigų yra lietuvys: ZIGMUNTAS SONGAILA.
Kreipkitės pas jį su visais reika
lais, kaip tai: apie laivakortes ir
siuntimų pinigų; apie išgavimų pasportų, pasidėjimą pinigus Lietuvos
Baukoj ir tt.

LIBERTY TINSI AND
SAVINGS BANK
K imp. Rcoscvelt Road
ir Kedzie St.

Chicago, III,

Kursas Markių (Auk
sinti) Šiandien
prigulintis permainai

1,000 Markių $8.45
5,000 Markių $41.75

10,000 Markiu $82.00
Virš nurodytas kurnąs apmokui ir
persiuntimo kaštus Lietiivon. To
dėl nieko nereikia dadėti prie tu
sumų.
Ant didesnių sumų duodame sp<>
ciališkai žemas kainas. Pinigai yr>,
pristatomi Lietuvon j trumpiausi
laikų. Parduodame laivakortes
Lietuvi; ir iš Lietuvos. Atsišauk:
te ypatiŠkai arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU
160 N. Weils Street
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
vai. vakaro. Ntdėliomis ik.
linai vai. pu piet.

CANAO.IAN jį. PACIFIC
ST.EAMShHPS
, -i

LIMITED
--------------- ..

N A CJ A
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL

Pagubiausis susinėsimas su Pilavu
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smalkiais ir populiariai
laivais “Scnndinavian”, 12,100 tonų l»
“Corsican” 11,500 tonų.
šie garlaiviai sustos prie HARVr
ir SOUTHAMPTON.
KAINOS IKI DANZIGUT pigiau
sios kabinete .......................... S200.0f
Trečios klesos ........................... $110.00
Kaina iki Pilavos.
Trečia klcsa..... ........................ $135.0’
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčiu agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Ratlway Trafiko agentas
40 N. Dcarborn St.,
Chica<ro, III

MAINIEBIŲ UŽEIGA
Havanos cigarų parūkyt, lietu
vių kolonijoj.
FELIX M. CARRY,
3225 S. HaJsted St., Chicago, III

Jungtinės Valstijos stoja;|
už “senų tvarką”, i
Kiekvienam, kas dar \gali
abejoti piniguočių noru kaip
"alint atateigti blogąsias, se
nąsias Europos dinastijas, žo
nkili paduotoji telegrama, atpausta laikraštyje “Manches‘er Guardian”, bijs neflikėtaa
’alvkas. Ji buvo siųsta i A Pa’vžiaus ir

♦rijos

tuvi

Jau antra Savaitė bėga

15 Metu Sukaktuvių Rakandu Išpardavimas
Kainos numažintos nuo 30' < iki 60'<

šimtai žmonių liudija, kurie praeitą savaitę aplankė musų krautuves ir apslpirko sau reikalingus daik
tus su didžiausiu pinigų suČcdijimu. — Jog tik neveltui patįs nespėjome pristatyti tavorų; turėjome
nusamdyti du troku is Bush h\pressing Companijos, kurie darbavosi per ištisas 3 dienas išvežiodami
piikinius musų kostųmeriams.
,
Nors krautuves tapo dikčiai aptuštintos — bet visgi pilnas pasirinkimas yra kaip pečių, taip ir ra
kandu. Daiktai, kurie pradžioje išpardavimo pasirodė ne taip turgauni, tai ant šios savaitės dar la

milio-

T.u:

Panziuie putlu r v ta sutar
tis. suMg kuria galingas Ame
rikos finansinis sindikatas,
apimąs Now Yorko Guanui*
tv Trust Co. prezidentą n.
Charles Sabin, Amerikos Ka
ro Pramonių Tarybos Plie
no Skvrihus pirmininką n
l^cnmrd Ba nloglo, tanitau ti
T'bomas
ni finansininku
Fib’er ir p. l-'rank Muirscy,
d?'dės išreikalauti Amtri
I'riodricbo
didkunieniksčio
ir jo šeimynos teisę prie
iš friHMnčhvsm.
arba nauiu valdžių, kurio®
paėmė, arba visai nt?mė jo
I
'nikmikšt te
kuris buvo

kuro metu, tunnui
ri ti
Jpn<r (Įauginu kaJn 40.000.(HM) svaru vertės; iis suside
da iš dvit.ru ir Mielių i n^irnivs bUvirsios
dvilyfies
monarchi tos žemėse. Tarų
i u yra plieno <fainvklos ir
kasyklos Tešenc, kurte da
bar randas iš dalies čechoSloVnkiioi. iš da’ies Lenkiio'j, šimtai tūkstančiu r’
dirbamos žemes rr po miš
ku, išmėtytos jm> įvairias ša
lis, daugelis kitų pranum’
pieninės aprūpinančios Vienna, cukinus plmtacijoH, is
toriniai ir neistoriai rūmai
ir didysis Albertinos Muzie
jus Viennoj, kuriama sako
ma yra daugiau dailūs turtų,
negu kokiame kitame imuzieiu’o pasaulv. — Reuter.

šildomas pečius
Tai yra tikras ku
ro
taupintojas.
Tvirtai
padary
tas dailiai pališiuotas,
nikeliu
aptrimuotas; / la
bai dailios išvaiz
dos. 16 colių ku
nti, vieta už

$17.50

<KWK.

v uiuies KatUros

Valgomojo kambario stalai

Ųueon Anne arba VVilliam
and Mary mados, padaryti
tikro valnuto arba aržuolo.
Puikiai poliruoti, apvalaini;
52 coliu, išskečiamas iki 6
PMU, dabar

Visokiose spalvose tvirto
drabužio, viršus su tikra bal
ta vata iškimštos. Pilnos mieros, vertos $5
C O QC
dabar no

$29.75

$87.50

kas vakaras

Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smefana

Kietom.! anglims pečiai
Labai dailios iš vai zdos, visas pilnai apnikeliuotas. Didelė kurui viela, Pilnai gvarantuotas ir užtikrina/
n.a pilnas užsiganodinimas. šiame išpardavime numažinta 25%
tiktai
1 už

iki 9

vai.

S. GORDON,
1415,8. HaJsted St.
tume: Canal 947

.

Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

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

Suvedame dratu*
Ir sudedame flxtu
res | 6 kambarių ■
namą už $69.00
Persitikrinimui
kreipkitės
p^e i
tr.-us arba telofoouokite. o mes «u
teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.
Taipgi, laikome
elektr.
| tankių
rrautuvę ir taisome viską namiej®. .
Kuy kainos prieinamos.
J

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Ave„
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai vak
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų

/UlUHEKKA
Mrs. A. Michniewic2
8101 S. Halsted St., kampas 81 os gat
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yarda 86T>4.
Ratguni Air-.

4erijo« kolegt
.ą; Ilgai prab
Hkavusi Piano
«ilvanijo> bo«
pitaltMv
Pa
^ekrniDgat pn
*rrJiuJ* pri*
gimdymo Dut
■1> rndą viso

$69.50

t utiniai Malrasai
Galima gauti visokio
dydžio; išpildyti pa
rinkta vata, tvirto audcklo viršus, kampai
apvalaini, susinti. Da
bartinė vertė $12.00,
Numažin- C? C
ta iki
<PV. f O

Ypatingai šiame išpard.
is naujas pečius yra dai
lus, praktiškas ir ekono
miškas; galima kūrinti
anglimis ir medžiais. La
bai drūtai subudavotas,
Paduškos
kuris užtikrina patarnauti
Tik n; baltų žąsų plunksnos, visu žmogaus gyvenimu.
Šie pečiai yr^i siulijami še
sterilizuotos pilnai sanitariŠ- rne
išpardavime už pusę
ko.«, sveria 3Vi svaro, supiltas
kros
į tvirto drabužio
Su augštu klozetu $69..50
maišu

$49.50

$1.50

tins*
ligom
moterim* h
marginome

K vIt
Misinginės lovos
Kukninin stalas
Pilnos micros iš kietmedžio Pilnęs mieros, 21-j colių stulpeliai ir
padarytas, kojos pridruty- [ (liktais tarpstulpiais. Satin baigimo.
tos ant sriubų, užtikrintas Vėliausios mados. Jums dabar pro1 ant ilgo
laiko

p{i'kti'nes tlktai

$2.95

OR. A. R. BLUMENTHAL i
Akly Specialistas

$24.75

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47tb St

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Seklyčios setas su lova

Didelės vertės seklyčios setas
Visas apmuštas su brangiu tupestry arba valour, springsų S(
dynės ir atsirėmimai aplink. Liuobos paduškos.
Labai vigadnus ir dailiai atrodantis 50%
numažinta

$125.00

II

| Laike
mo,

-«(I ‘sųąęmudtj v.m^s v^iuvds ns oj?poiu oion?.iy
VVilliam ir Mary venportas, turi pilnos micros lovą galima ir patali
arba Queen An- nes į vidų sulankstyti, su tvirtais springsais, labai
ne vertės $9.75
parankus greitam pavartojimui.
Visi 3 šmotai uz

Aržuolo medžio
komodos

$19.50

IMI.......... ...

$8.75

išpardavimusų

■’avorus pristaom kaip mieste,
aip ir apielinkes
miestuose,
kurie yra ne to
liau kaip <50 my
lių nuo Chicagos
Veltui

abi

krautuvi bus ntd-iroR iki 9 vai.
vakare.

—-

Ned. 10 iki 12 piety.

Tel. Boulevard 0487

$87.50

Jumilure. Ruqs._ Stovės, Sewing Machines
Tdlkincf Machines, Pianos, 8tc.

1930-32 So Halsted St.

4201-03 Archer Ane.

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas ryrų ir mofcrų; galvos, akių nerviškumą nusil
pimą. narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitan visokias ridurią li
gas Kaipo lietuvi* savo tautiečiams
oatarnauju kuoteisingiausia Visas 11tran gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų
1407 Milvvaukee Avė.,

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii^

j
yra $12,000,000. j
Musu turtas dabar

s'av

<USAS GYDYTOJAS ir CHIJUIRGAfr
Specialistą* Mnteriiką, Vyriškų.
Vaiką ir visą chronišką ligą
'>fiaa«: 3354 So. Halatąd SY. Ckirago
Talephon* Drovąr 9698
Valandos- 10—11 ryto; 2—8 po piąt
t....9 vak
Nedaliomis 10—12 dteną
I

I'eluphon* Y»rd> 1682

OR. J. KULIS
LIETUVI!?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, tai
ką ir vyrų Specialiai gydo lim
pančias. senas ir paslaptie
gas vyrų ligas.
1259 So. Hulsted St.. Cfcicago

Tamistos pinigai, taipgi bus saugus šiame

.

,

—r j j.-. . j, ju.i , ,

1»|—1*^' '■"Hf—

j'i. u-

ei. ""jiį

^feWEST
S
ide
S
v
K
š
B
ank
97i^ Bank of Safi'Jij andlriendliį Serme *

KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti
gerų kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Ameri
koje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIPIASI I BALTIC STATES BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos
giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pir
kimui ūkės ar pasidūjimui Lietuvos Bankuose, ir nori,
kad pinigai butų teisingai, be nuostoliu ir greitai prista
tyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI I BALTIC STATES
BANKĄ, kurs persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai
ir teisingiausiai,
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir
gauti 4 dol nuo šimto, nuošimčius priskaitant>prle sumos
kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba ban
ko čekiais.

Rooscvcll Road at Kalstai Street-Chicabo

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ — MES
GREITAI IR MIELIAI ATSAKOME I LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATES BANK
294 Ejghth Avė.,

New York, N. Y.

-

,'lu t r

....... _

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

m.i ■■■■ ir.'~~

[18. YUSKA

r—

Boltic States Bank

H lt t. J'U.» UI IIMUi

ŪKIO So. Hal.ted St
Tel. Canal 2118
Ofis* valandos: nuo 10 ryto ik
8 vakaro.
Reaideacija: 2811 W. 63rd Hi
Tol Prospact 8468

®

Apsauga Padėtiems Pinigams

Security Bank
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDPRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ

Telephon* V ar Ruren 294
1189 Indep^ndenr* Rlvd Chic«4<

DR. A. A. ROTH

30,000 jūsų kaimynų taupo šiame tvirtame West
Side Banke. Daugelis iš jų ateina iš už keturių ir
penkių mylių, kadangi pasitiksimų turi tvirtume
ir saugume šio banko.

Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuvių
Bankas Rytinėse Valstijose.

Chicago. III.

Phone: Humboldt 5849

Šis suteikia jums didžiausį supratimą šio banko
tvirtuomo ir teisingumo.

> ra n is, vaikinams Ir vaikam>
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
oniai užkviečiame savo senus drau
:u.s ir rėmėjus.
‘Turime puikiausią pasirinkimą nauų drapanų apkainuotų, tinkančiai
<iekvieno kišeniui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 b
uigščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
V nikams drabužiai, trunka! ir va
yzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gaui. pinigus atgal.
Atdara

Jei iš raidę? darosi dv\
Jei turi uždegimu akių,

4!“

DRABUŽIAI

>ed. iki 6 vai.

Combination Pečius
Su kuriuom galima kūrinti ang
lims ir gesu, vėliausios mados,
su visais pagerinimais. Puikiai
parceliuotas, su nikelio aptrimavimais. šiame išpardavime nu
žeminta kaina

Su augštu klozetu .......... $110.50

^■■1 III

šita nelalioji galybė stovi
D pakai y j visos valdžios. Amc•P os žmonės stojo 'karau kad
naliuosavirs Europą nuo Ho’^nzoMernų ir Hapsburgų prie•n-mdos, o dabar “Galingas
' merikos finansinis sincHkatas”
’ntrigas varinėta prieš nau;ą
'uslririos valdžią, kad vieno
arusiu fli/DkunS^aikščių tur’>»; suirražinus. Tas parodo,
’-ad net kaizerinnns ir kara:^rns nimrtus nuo novo sos*'t, paiųuilis nebus “iš^'el’bėtais
mokratvbci” kol mes n,vnu■ ’ ratysime ir Karaliaus Pini"» ni visais įvairiais jo ffaliu^ais. —« (The Labor I^ader,
Eondon).

Jei kenti palvos skaudfijimą,
Jei skaitant raidės susilieja,

biau nužeminant kainas — taip kad neatbūtinai parduotum© paskirtus Javorus t-.kaičiu ir norim parodyti

žmonėms, kad musų taVorų kainos žemesnės. Kiekvienas daiktas musų krautuvėje yra pilnai gvarlintuotas. Jai žmogus nėra užganėdintas su pii kiniu, męs maloniai permainom arba pinigus pa
gražinant.
*
Musų krautuvėse galite pirkti ant lengvų išmokėjimų.
Eikite j jums artimesnę musų krautuve ir
pasirinkite sau tinkamus daiktus — pakol dar yra pasirinkimui ir žemos kainos.
Musų pardavėjai
visuomet jums maloniai patarnaus.
Temykit m/usų tavorų kainas.

anlnusą: “Aus-J

ditlkunigaikščio

Reikalingi akiniai

PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

relafonaa: Boulevard 7042

a

DR. C. Z. VEZELIS :
Lietuvi* DentUta*

a

4712 South Aahland Ave^

arti 47-tna tatvi*

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapatb
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 SL
Prie Western Avė.,
Chicago.
v

I

Subata, Spalio 15 d., 1921
NNMM

JUOKAI

žmogaus plaukų įgabenimas

(Apgardnimaa)

“Kairinio Spnmo judė|i- jie Vilniuj ir kitur uždarinflsumažėjęs nuo 222,000 svarų' TALfilCTDC1 DADEIPA
NAUJIENOS
mas neteko Socialistuc Par- ja lietuvių mokyklas, kemša į
iki 7,000 svarų per mėnesį
lAMIulUu I AIilIUAi
tijos Chicagoje. .Tisai neteko kalėjimus Lietuvos piliečius,
The Lithuanian Daily News
Įrodymas.
ačiū tam, kad Amerikos m e raiiiitrsi
Socialistų Partijos ir nesu dagi mokinius, ir tt.
žmogus
eid maity,
as šalygatviu
Published Daily except Sunday by
—
Tas
pinigas
aš jį pa fiinos pradSjo kirpti plaukus, pačiam dėl savęs, tamistos
gebėjo
f?u|verti
Komunistų
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.
Nesenai
buvo
apsilankęs
iš
pastebi
pamestą Chinai per ilgus metus atsiųs
PAAUKOJO $50,000.
šeimynai ir tamistos
mečiau. begulintį
Pprtiin. .Tisai sutvėrė dvi pu Latvijos mano geras draugas, auksinį
pinigą
ir
lenki/isi
jo
pa

davo didelę daugybę žmogaus
Editor P. Grigaiti*.
draugams.
— O kuo sveikas
si
a
u-partijas,
arba
dvi
pukurs
pažinęs
Lietuvos
padėtį,
siimti.
Tuo
tarpu
eijfa
pro
šalį
Chicagos rubsiuvių “amalgaplaukų
į
Jungtines
Valstijas.
į
kad jis tavo?
1739 SO. HALSTED ST., meitų” unijos Jungtine Tary siau-negyvas partijas — vie įrodomai tvirtino, kad sulygi pabasta,
tatai
Niekuomet nenori aukščiausia, kad
— Kuokurs
įrodyt?
na
iu
sustingusi
savo
pasi

CHICAGO, ILLINOIS.
jo žinonča sirgtų. Jis sutvėrė tomi
nant Lietuvos ir Latvijos pa ko:
ba (Joint Roard) pasiuntė če
tenkinime savo teologiniu 1 IIVU
kaip reikia ir aprūpino visokiomis
Telephone Roosevelt 8500
Nauji giedro dangaus įsta stą
dėtį tai
LU1 Lietuvoje
1 1VIUV<>.|V netiktai
IlVUAl'Ul
kad
K.UU
kį $50,(MM) generaliniam unijos
reikalingomis
reikmenimis maistui
tobulumu, oi antra neturinti i jalI£j geresnfe yra ekonominis
tymai
Massachusettse
reikalau

kurj
valgote,
kad
butumė sveikas ir
sekretoriui,
J.
Schlosbergui,
Subscription Ratea:
pakankamai
phsitikėiimo
sa

linksmas.
Visiškai
reikalo imti
$8.00 per year in Canada.
‘dovis, betgi daugiau ir liuokaipo auką Rusijos badaujan
gali įrodyt, ja, kad vertybės popierių par jokių geležies piliųnėra
jusu
sistemon,
$7.00 per year outaide of Chicago.
vim, kad galėtų veikti... Ši svbes. Ir reikia manyti, kad
davinėtojai turėtų įregistruotą kad padarytų tvirtu, arba kenksmingu,
tiems. .
$8.00 per year in Chicago.
tos dvi partijos, susijungda- iei T ietuvai nebūtu pavojaus |
mielių, kad būtumei rie
per copy.
Tai yra prakilnus darbinin
Ogi ve, žiu- apyskaitą savo pasiūlymams. netinkančių
bus.
mois, pagimdė tik truputi
iš T .enkit ir Rusijos pusės, tai
kokia didelė skylė kišeEntered as Second Class Matter kiško solidarumo
pavyzdys.
Geras, paprastas supratimas pasa
dauginus, kaip gyvą ^že beabejončs kad k dabar Lie
March 17th. 1914, at the Post Office “Amalgameitų” unija neprita
ko,
kad ims biskį laiko sugrįžimui i
niuj!
of Chicago. UI., under the act of
mine diskusijų draugiją.”
gerą
sveikatą ir tvirtumą po dauge
tuvoje nebūtų tu suvaržymų,
ria bolševikų politikai, l>et ji
March 2nd. 1879.
liui metų neatbojimo.
Tai yra kuras, kuris užlaiko kūną
Eastmanas nurodo, kad ko kokie lig šiol reiškiasi.
šelpia Rusijos darbo žmones.
Samdytojas: Ve, žiūrėk, Juo
Naujienos eina kasdien, išskiriant
sveikame
veikime yra oras kurį kvė
munistai neteks ir paskutinių
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
Tai dabar klausimas, kokios zas visados du kartu tiek padar
puoji, vanduo kuri geri ir maistas ku
| LIETUVĄ
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, NENAIKINA KARO STOVIO. likučiu tų darbininkų, kurie iki
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie rį valgai. Nature’s Lawlax prigelbos
gi norėtu matyti laisvės TJetu- ' ro, kiek tu!
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
ta.
maistas, ir užtektinai. Di gauti linksmumą ir pilną vertę maisto
šiol ėjo paskui juos, jeigu jie voie broliai amerikiečiai? Ar
Samdininkas: Taigi! - O aš delė Geras
pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- kurį valgai, reguliuojant tavo stebėti
Užsimokijimo Kaina:
Musų Lietuvos draugų laik nepaliaus aklai mėgdžioję Ru tik socialistams jie norėtų pil- kiek kertu jam sakiau: Juozai, • nmkumid, modemiško laiv^
nus organus pagal gamtišką veikimą.
Chicagoje — paštu:
Jautiesi gerai, kadangi gauni pilną
Metams ............ .................
$8.00 raštis rašo, kad socialdemokra sijos bolševikus. Jisai pataria nos laisves, ar lygiai ir komu ko tu taip skubini? — ale jis
vertę maisto, kuris palaiko sveikatoje
ed
tar
inb
Pusei metų _________ _
4.50 tų frakcija
St. Seime įteikė iiems neignoruoti to fakto, nistams? Ir jei taip, tai aišku manęs neklauso!
ir linksmume . Paprastai, ar ne yra
Išplaukiu kat> oavuitę
2.25
Trims mėnesiams ___ __ _
Pier 68-62 North River, New York tuom? Visi gabiausi pagarsinimai
1.75 valdžiai paklausimą, kada ji kad Amerikoje gyvuoja (lan kaip diena, kad pastarieji, kai
Dviem m^ne«iam9
Samland) New York į
Spalio 15 pasaulyj negali pakeisti šios tiesos.
1.00 ketina panaikinti
Vienam rr.’ėneaiui ______
karo stovį. giaus ar mažiaus demokratinė po gerai žinomi tipai, pirmu
Kraujas yra kūno gyvasčia. Tūks
Hamburgą.
— Jonuk, ko neklausai? Satančiai
žmonių nesirgtų, jei reguliuo
Į tą paklausimą atsakinėjo mi- tvarka, ir pasinaudojant tomis tiniai sumindžiotų laisvę. Juk kiau, kad nusipraustuin burnyTikJ}-čia k lesa
Chicagoje — per nešiotojus:
tų
vidurius
iki švariausio veikimo
Kroonland) New York (Spalio 22
03 nisterių
Viena kopija____________
pirmininkas, Dr. K. teisėmis, kurias duoda pilie nereikia nei abejoti, kad bol- tę!
kiekvieną
dieną.
Zeeland)
į
(Lapkr. 19
Savaitei __________ ______
18
Kada pilve esanti ir. užkietėjimas
Lapland)
Hamburgą
(Spalio 29
Mėnesiui . ............ . ..............
75 Grinius. Pasak “Socialdemokra čiams šios šalies įstatymai, už ševikai, gavę Lietuvoje pilną
—
Kad
aš,
mama,
jau
nusi

vidurių
surugimu tampa nešvariu, su
Fipnland
.................................
Spalio
5
siimti organizavimu legalčs laisvę, nors būdami mažirmo^
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, to”, jo atsakymas buvo toks:
puvusiu,
dvokiančiu, tuomi gali perpartijos ir šviesti darbininkus. je ir nežiūrint žmonių neno prausiau.
paštu:
sistatyt būdą, kuomi drėgnumas, ku
merican
ine
“Sau ir krikščionių demo
Metams ___________
$7.00
Kaip matome,' “iLiberator” ro, jie su pagelba Teroro tuo — Negražu meluot, sūnyti: iš Mongoha) New York (Spalio 26 ris susigeria į kraują iš savo supuvu
Pusei metų ____
4.00
kratu paprastu budu jis (K. redaktorius dar
(Lapkr. 5 sių skretenų. Jokiam atmatų viedre
Minnekahda
galutinai ne jau pradėtų steigti savo ko burnos matyt, kad nesiprausei. Manchuria)
Trims mėnesiams _______
2.00
Hamburgą (Lapkr. 23 nerasi tokių puvėsių mišrumo, kaip
Grinius)
vėl kalbėjo apie Įicrtraukia ryšių
—
Ale
pasižiūrėk,
mama,
į
abDviem mėnesiams_______ __ 1.50
kad žmogaus pilve.
su komuniz- munistines tarybas, revkomus,
Tikietai tiesiai į Pilavą
Vienam mėnesiui ______
.75
tai, kad Imtuvą dar tebetu-| mu, bet visą iki
i
Ar galite persistatyt tokius žmo
INTERNATIONAL MERCANšiol atliktąjį komiaČeikas ir t. p. ir kiek a p- rusą, tai pamatysi!
nes, kurie, dasileidžia tokio padėjimo,
TILE MARINE C()M
rinti savo frontus — viena1
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
•
•
kuris randasi stebetinanve jo kūne?
komunistų
“
darbą
”
jisai
pripa

120
laivų
1,300,000
tonų
(Atpiginta)
sidlirbę, vieną gražią dieną Jie
su lenkais, kitą viduje. Ko
Severos
Gyduoles
užlaiko
Chicago: F. C. Brown, Weat. Paša. Skausmai ir gėlimai; galvos skaudė
žįsta bergždžia ir net kenks deni on s t ra t i ngai paskelbtų paMetams ...... ......... ..... ............... $8.00
jimas, pamėlynavimas ir blogas jau
vai, girdi, esančios reikalin mingu.
Agent, 14 North Dearborn SU
šeimynos .sveikatą,
Pusei metų ____
4.50
timas yra ganytos būdas, kuris sako,
šauliui: kad Lietuva savo piTrirr.-s mėnesiams .................. 2.25
gos griežtos ir greitos prie
kad kas tokio negero. Lygiai kaip,
Ir šitai jo minčiai pilnai pri liečiu valia nuo šios dienos
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
kad surūdijusi siuvamoji mašina, ar
mones, o tokių priemonių
paNervoutos,
Orderiu, kartu su užsakymu.
taria kitas komunistinio laik si skelbi a save Sovietu respubli
ba išdilęs laikrodis atsisako tykiai

geriausia duoda militarizuo
Sunaikintos
veikti ir laikyti laiką, taip pat jūsų
raščio, “New Yorker Volkszei- ka, — po dekretu pasirašo V.
sugedusi
mašinerija apsargdina jus.
tas krašto valdymas. Pakeis
Moterės
tung”, redaktorius. Jisai saiko, Kansukas-Mickcvičius, Anga,i Natures
Galite
imti
2?------ L_ Lawlax savo siti jį paprastu, konstituciniu,
i
nuteisimo
likimu
kokia
stemon
9d
1
Siunčiame
pinigus
Lie

kad, jeigu ir negalima pasira rietis ir kiti,
ir nauja dai
kentančios nuo skausmo nugarei,
sveikatai vertę suteikia. Tai yra tomum esą negalima, nes val
tuvon, prisiuntimas uŽtikšyt po 'kiekvienu Eastmano
strėnos#, tampymo jausmą ir sun
nikas veikime ir mažas pamėgimui
kumą papilvei, galvos skausmo bei
“Nedarbo konferencija”, džios visas aparatas esąs per-jj straipsnio žodžiu, tai visgi pa na sudainuota. Juk niekam ne- netvarką
bakselis, dvidešimts penkių
ceųtų
ri
n
tart.
gamtiškos
priedermes,
»
silpnas
ir
pernevolklus.
O
vertes
pertirins,
kad
jis
atstoja
savo
kurią prezidentas Hardingal aplaikyti pagelbą per vartojimo
matinė jo mintis yra visai tei darni savo draugų rojuj, su ne
vardą
—
naturališkai
prigelbsti
kū
kad vidujinis pavojus esąs
Inšuruojame nuo ugnies,
nui. Pardavojamas sankrovose ir
gas sušaukė į Washingtoną, tikrai labai didelis, ta/ rodo singa.
kantrumu laukia tos laimingos
namus, rakandus ir auto
vaistinėse ir visose departamentinėse
Taigi komunistų lyderiai vie valandos, kada jie Lietuvoje
nesusitaikė darbininkų algų politiniu bylu skaičius,
1 krautuvėse.
Jei negalėtumei gauti
mobilius.
ių
Natures
Lawlax
savo apielinkėj arba
klausime. Kapitalistų at esa apie 120, daugiausia nas po kito prisipažįsta, kad jų atsisėstų ant vyriausiu komi
j mieste mes mielai pasiųsime didelį
Parduodame namus, sko
šeimynai baksą už 50 centų, arba gy
stovai pareiškė, kad pramo prieš bolševikų agentus, iš “teisingasis” kėlias buvo tklai- sarų sosto. Man dar tebesant
dytojaus $1.00 mieros, parcel post apliname
pinigus.
•
Rusijoje praeitais 1920 m. vie
I
I mkėta. John H. Wilcox & Company,
nės atgaivinimui reikia nu dalies prieš lenkus”.
North St. Louis Avė., Chicago,
nas komunistas pasakojo, kad
(Severo Regulatoriu). Kurii yra
Evaldas & Pupauskas, g! 4719
mušti darbininkų algas, ku Taigi, vadinasi, nors karo
rekortienduotas
dėl
gydymo
tu
ypa

Illinois.
V. Kapsukas apleisdamas Vil
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne840 W. 33rd St.,
rios karo laiku ir sekančiais nėra, lx*t karo stovis nebus
regulariškumų, kuremis moterys
nių atiduodant jį, sulig taikos
■ SKAITYKIT IR PLAT1NKIT
Yards 27S0
kenčia. Gaukite pas sava Aptiepo karo metais buvo nenor oanni kin tas.
sutartim, Lietuvai, paskuti
koriaus Šianden.
prisipažino, kad ka
Prekė $1.25.
niam atsisveikinime su savo
maliai iškilusios. Gi darbi ro Valdžia
stovis laikomas daugiausia
l Ui tinttkitas itamt tkgrlaįa
draugais sugniaužęs kumštį dar
ninkų atstovai laikosi kaip tam, kad galėjus lengvinus ap
S5E
tuomanaa Redaitoijta neatpaka.^
M
v
es
prisiegos
žodį,
jog
jis
vėl •p.
tik priešingos nuomonės, t. sidirbti su “vidaus priešais”.
wi»»;iowA
greit s u grįšiąs; išeinąs tik laiy. kad darbininkų algos ne Tolinus ji prisipažino, jogei DEL LAISVĖS LIETUVOJE. kinai.
karo stovį ji skaito reikalingu
privalo 'būt mušamos.
DR. A. MONTVID
Taigi man rodos, kad tokio
(Atsiųsta iš Lietuvos)
Tai yra priešingų interesų dėlto, kad valdžios aparatas
DIREKTORIAI UNIVERSAL
Lietavii
Gydytojas ir Chirurgas
esąs persilpnas ir iM'rncveiklus.
Lietuvai likimo nepageidautų
25 East Washingtun 81.
susikirtimas, ir kaipo toks Pastaram jam prisipažinime Skaidydamas
“Naujienas” “nau lioniečiai” ir dauguma ki
STATE BANKO
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 8362
jisai yra labai naturalis da vra išreikšta labai svarbi do gaunu įspūdžio, kad Amerikos lu Amerikos lietuvių. O kai dėl
turi garbės pranešti, kad regulia
1824 Wubansia Avė.
lietuviai!
ir
jKitys
nau
jieniečiai
lykas. Bet klausimas, kat sa, kurią daug kartų yra mi
’raro stovio, tai ir man rodoriame Direktorių susirinkime,
Valandos, nuu 6 iki 8 vakar*
labai
nepatenkinti
dabartinės
Rezidencijos
tel.
Kedzie
7715
kad jis nereikalingas. Tik
roje tų priešingų pusių yra rodžiusios au j ienos”. Žmones Lietuvos valdžios pozicija link
Spalio 11, 1921 m., p. Joseph.J.
paprastai
nianb,
kad
despotiš

klausimas,
ar
tik
jis
nebūtų
daugiau tiesos.
Krasowski liko išrinktas šio Ban
kas valdžios elgimąsi esąs jos laisvės, ir net yra priešingi vien teorinis. Praktikoj gi gaTelephone Boulcvard 5052
Kapitalistai sako, kad dar stiprumo ženklas; apie despo Lietuvos rėmimui ligi nebus ’i visai atbulai išeiti. Juk Lieko Prezidentu.
Dr. A. Juozaitis
bininkai per dvejetą-trejetą tišką valdžią dažnai sakoma, pilnos politinės liuosybes ir ne hiva apsiausta visokios rūšies
DENTISTAS
paskutinių metų gaudavę kad ji esanti “tvirta valdžia”. panaikins karo stovio.
nriešų netiktai iš oro, betgi ne- Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
su 'rūksta ir jos viduje. Panaiki re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
“nenormales” algas, todėl Tuo-gi tarpu yra visai priešin Turiu pasisakyti, kad
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
“Naujienų” aplama pozirrja
dabar jos turinčios smukti. gai. Prie despotizmo skatina pilnai sutinku, lik laisvės klau nus karo stovį Lietuvoje, ro S261 So. nalsted St., Chicago. Iii
Bet, viena, per tuos metus ne stiprumas, o silpnumas, ne simu matau kaž kokių neaiš dosi, kad nėra tam rimtų įro
drąsa, o baimė.
dymų, jog nuo jo butų daug
buvo ne tiktai augštos algos,
kumų. Sakau neaiškumų, nes "oriau; l>et kad tik neišeitų at
o ir labai brangus gyveni KOMUNISTŲ IŠPAŽINTIS. tame dienraštyje nesu .radęs bulai. Nekalbant jau apie len
aiškių konkivčių reikalavimų, ku šnipus ir Maskvos interna
mas, ir dėlto darbininkams
pildant gerbiamieji cionalo • agentus, kurio panai
buvo sunku daug sutaupyti Skaitančioji lietuvių publika kuriuos
mano gal, kad tiktai Anupras musų užjūrio broliai galėtų kinus karo stovį, be abejo,
nedarbo laikui. Antra, dar Karalius
atsimetė nuo bolše remti Lietuvą materialiai — paliktu drąsesni, 1x4 kasžin ar
bininkų samdytojai per tuos vizmo ir pradėjo rašyti “išpa kelti jos pramonę ir ūkį. Aiš
"ei si d rasiniu ir tikri huliganai,
metus darė pasakiškus pel žintį”. Jeigu taip, tai ji klysta. ku tik tiek, kad reikalaujama kuriu Lietuvoje irgi netrūksta,
nus; jų pelnai buvo pakilę Bolševikiškos taktikos ir bol na naikinimo karo stovio ir su ir tebesą n t karo stoviui jiems
nepalyginamai labiaus, negu ševikiškų idėjų klaidingumą teikimo pilnos liuosybėš, o kol gana netrūksta drąsos.
GIMINĖMS
to nebusią , tai esą negalima * Baigdamas turiu priminti
ima
suprasti
tolyn
vis
didesnis
darbininkų algos. Darbi
skaičius žmonių, kurie pirma remti Lietuvos. Čia rodosi lig
ninkai niekur negavo dešim karštai jas rėmė. Kai kurie jų apsireiškia bolševikiško metodo amerikiečiams draugams, kad
Pasiuskit jiems pinigų — tai puikiausia dovana. Pinigų niekad
nors dabar ir nėra pas mus
tį kartų daugiau, negu “nor “atkrito”, net neturėję progos vartojimas: jei nėra taip, kaip gerai, bet visgi Lietuvoje ne
nebuvo toks žemas kursas. Paprastos dovanos gali būt sulaužy
maliu” laiku, o kapitalistų namatyt savo akimis “bolševi mes norėtume, tai suk juos pa aukšta, ir sveikos idėjos žmo
tos koliai pasieks. Pinigai nepražųstanti, ir insiuriname per
siuntimų.
pelnai dažnai buvo padidėję kišką rojų” it pergyventi tiek kratęs, težusta tie kontrrevo nių, kurie kupini tvirtos vil
liucionieriai
ir
buržujų
tarnai
skaudžių dalykų, kaip Karalius.
Ateikit, ir lai p. čaikauskas aprūpina musų užsieninių reikalų
ties atitaisyti praeities negeru
šimtus kartų.
Vienas įžymiausiųjų “atsi nors ir šiandien.
skyriaus vedėjas, pasiuntime j užsienį. Neatideliokit, kadangi
Aiškus todėl dalykas, kad metėliu” Amerikoje yra žur Kaip tik taip dabar išeina ir mus. O tokiais yra Lietuvos
Kalėdos tik apie už dviejų mėnesių.
musų busiančio
*
ne ant darbininkų, o ant ka nalo “Liberator” redaktorius, su Lietuva: nepatinka valdžios launuomenė
ji karta. Tat daugiau vilties.
pitalistų turi pulti pramonės Max Eastman. Kadangi jam taktika, nereikia ir Jjictuvos,
Gimimo pokilis užsibaigia ant 8 vai. šį vakarų. Dar daugelis gi
'— Lietuvos proletaras.
tegrimsta
ji
,
į
bedugnę
su
vi

neteko
pabūti
rusiškos
Če-Ka
krizio našta.
mimo pokilio dovanų yra likę. Atsidaryk taupymo accountą su
sais
savo
šalies
piliečiais.
Čia
vienu doleriu ar daugiau pirm 8 vai. ir gausi dovaną. Netoli 1,700
Bet šių dienų visuomenėje naguose, tai apie dabartinius
PENNSYLVANUOJ AUGINA
Rusijos diktatorius jisai nekal- rodos kaip ir keistoka.
naujų depozitorių nuo rugsėjo 15-os.
teisingumas yra vienas da ia piktai, o tik išreiškia savo Tiesa, kad Lietuvoje nėra
MA ARBATA.
lykas, o gyvenimo praktika abejonę, ar geru keliu jie ve laisvės pilnoje to žodžio pras
— kitas. Darbininkų pusę dė darbininkus. Bet daug griež- mėje: varžoma darbininkų pro Readingo apielinkėie yra au
atstovaujančioji grupė Wa- čiaus p. Eastman kalba apie fesinės organizacijos, cenzūra ginama arbata panaši arbatai
Chi nuošė . Kas meshingtono
konferencijoje amerikoniškus bolševikų pase iš laikraščių braukia ištisus auginimui
straipsnius, tebeveikia karo sto tai tonai šitos arbatos lapų prisudaro mažumą, todėl kon kėjus.
Savo žurnale jisai rašo apie vis, ir tt. Bet gi iš antros p” džiovinama žiemai.
ferencija nutars ne taip, Amerikos komunistų taktiką «ės teisingai sprendžiant pri- ■ Žemė, kurioj šitas mažai žikaip ji nori, o taip, kaip sa ir randa, kad ji buvo visai ne scina konstatuoti, kad Lietu namas augalas auga, yra kal1112 West 35-th Street
ko priešingoji grupė. .7a
vykus. Pamatine komunistų voj 6 ir dabar visgi daugiau yra nuota, *bet turi gana drScnliArbatos lapai yra ilgi ir
VALSTIJINIS BANKAS.
DEVYNIŲ METŲ SENAS.
Vienok tos konferencijos klaida, pasak jo, buvo ta, kad laisvės negu kitur pas musų mo.
nloni ir .giliai žalios si>alvos.
diskusijos prisidės prie to, >ie įsivaizdavo, jogei Amerikos kaimynus. Nekalbant apie R Gėrimas patiektas jš džiovin
Turtas virš $6,000,000.00
kapitalistine sistema esanti ar- siją, kur šėlsta šlykščia irsis dėskad darbininkai ims-genaus i griuvimo. Iš šito klaidingo potizmas ir raudonasis tero tu lapu tokiu jau bildu kain
suprasti savo reikalus — jei- isivaizdinimo
•
išėjo visi nevy- ras, Lenkijoje irgi yra ne ilą paprastoji arbata esąs lengvai
geriau. Iš keršto, kad jiems stimuliuojantis ir turįs daug
gu tiktai jie nepatingės pasi
nevyksiu paglemžti Lietuvos, gydomų j ti ypatybių.
mokinti iŠ jų.
* Jkoje. Ir rezuįlutas esąs toks:
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(Apgarsinimas)

žmogaus plaukų įgabenimas

JUOKAI

“Kairiojo Snorno jiidPĮi- jie Vilniuj ir kitur uždarinė*
sumažėjęs nuo 222,000 svarų
NAUJIENOS
mns neteko Socialistu Par ia lietuvių mokyklas, kemša į
iki 7,000 svarų per !
tijos Chicagoje. Jisai neteko kalėjimus Lietuvos piliečius,
The Lithuanian Daily Ncws
Įrodymas.
ačiū tam, kad Amerikos mer
Socialistų Partijos ir nesu dagi mokinius, ir tt.
žmogus eidamas šalygatviu ginos pradėjo kirpti plaukus, pačiam dėl savęs, tamistos
Published Daily except Sunday by
gebėjo sutverti Komunistų
the Lithuanian Npwh Pub. Co.. Ine.
Nesenai buvo apsilankęs iš pastebi begulintį kieno pamestą Chinai per ilgus metus atsiųs
PAAUKOJO $50,000.
šeimynai ir tamistos
Port i ia., Jisai sutvėrė dvi pu- Latvijos mano caras draugas, auksinį pinigą ir lenkiasi jo pa
davo didelę daugybę žmogaus
Editor P. Grigaitis.
draugams.
siau-partiias, arba dvi pu- kurs pažinęs Lietuvos padėtį,
Chicagos rubsiuvių “amalgasiimti. Tuo tarpu eina pro šalį plaukų į Jungtines Valstijas, j
1739 SO. HALSTED ST., meitų” unijos Jungtinė Tary siau-negyvas partijas — vie įrodomai tvirtino, kad sulygi pabusta, kurs tatai pamatęs, sa
Niekuomet nenori aukščiausia, kad
na iti sustingusi savo pasi nant Lietuvos ir Latvijos pa
CHICAGO, ILLINOIS.
jo
žmonės sirgtų. Jis sutvėrė - tamiba (Joint Board) pasiuntė če
ko:
tenkinime
savo
teologiniu
ata
kaip reikia ir aprūpino visokiomis
Telephone Roosevelt 8500
dėlį tai
kad
t
i orų
uu Lietuvoje
nieuivujv netiktai
lininiui kuli
Nauji giedro dangaus įsta reikalingomis
kį $50,000 generaliniam unijos
—
Tas
pinigas
mano,
aš
jį
pa

reikmenimis maistui
tobulumu, oi antra neturint’ į (|mhy geresnis yra ekonominis
tymai
Massacb
ūse
tise
reikalau

kur|
valgote,
kad
butumė sveikas ir
sekretoriui,
J.
Schlosbergui,
Subscription Rates:
mečiau.
pakankamai
Dhsitikeiimo
sa

linkimas.
Visiškai
reikalo imti
$8.00 per year in Caimda.
‘dovis, betgi daugiau ir liuokaipo auką Rusijos badaujan
gali įrodyt, ja, kad vertybės popierių par jokių geležies piliųnėra
—
O
kuo
sveikas
jusu
sistemon,
$7.00 per year outjdde of Chicago.
vim. kad galėtų veikti... Ši svbės. Ir reikia manyti, kad
davinėtojai
turėtų
įregistruotą
tiems.
.
kad
padarytų
tvirtu,
arba
kenksmingu,
$8.00 per year in Chicagu.
tos dvi parliios, susi j ungda ici Lietuvai nebūtu pavojaus į kad jis tavo?
8c. per copy.
apyskaitą savo pasiūlymams. netinkančių mielių, kad būtumei rie
Tai yra prakilnus darbinin
Ogi
ve,
žiu—
Kuo
įrodyt?
bus.
mos, pagimdė tik truputį
is T.enkų ir Rusijos puses, tai rekit, kokia didelė skylė kišeEntered as Second Class Matter kiško solidarumo
pavyzdys.
Geras, paprastas supratimas pasa
March I7th. 1914, at the Post Office “Amalgamaitų” unija neprita
beabeiončs kad ir dabar Lie- niuj!
ko, kad ims biskį laiko sugrįžimui |
of Chicago, UI., under the act of
gerą sveikatą ir tvirtumą po dauge
tuvoie nebūtų tu suvaržymų,
ria bolševikų politikai, bet ji
March 2nd. 1879.
liui metų neatbojimo.
Kokie
lig
šiol
reiškiasi.
Tai yra kuras, kuris užlaiko kūną
Eastinanas nurodo, kad ko
šelpia Rusijos darbo žmones.
Samdytojas: Ve, žiūrėk, JuoNaujienos eina kasdien, išskiriant
sveikame
veikime yra oras kurį kvė
munistai neteks ir paskutinių
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
Tai dabar klausimas, kokios 1 zas visados du kartu tiek padapuoji, vanduo kuri geri ir maistas ku
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, NENAIKINA KARO STOVIO. likučiu tų darbininkų, kurie iki
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie- ri valgai. Nature's Lawlax prigelbos
gi norėtų matyti laisves Lietu- ,ro> kie*k tu!
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
i
n
ta.
Geras maistas, ir užtektinai. DI gauti linksmumą ir pilną vertę maisto
šiol ėjo paskui juos, jeigu jie voie broliai amerikiečiai? Ar
Samdininkas: LIU gi. V as (jejj pavaikščiojimui vieta. Visi pa kur| valgai, reguliuojant tavo stebėti
Užsimokėjimo Kaina:
Musų Lietuvos draugų laik nepaliaus aklai mėgdžioję Ru tik socialistams jie norėtų pil klek )r/*vtų jam sakiau: Juozai, 1 kurmi, moderniško laivo.
nus organus pagal gamtišką veikimą.
Chicago je — paštu:
Jautiesi gerai, kadangi gauni pilną
Me'ams ........... ....... ............
$8.00 raštis rašo, kad socialdemokra sijos bolševikus. Jisai pataria nos laisvės, ar lydai ir komu ko tu taip skubini? — ale jis
vertę maisto, kuris palaiko sveikatoje
ed
kar
ine
Pusei metų _____________
4.50 tų frakcija
St. Seime įteikė iiems neignoruoti to fakto, nistams? Ir jei taip, tai aišku manęs neklauso!
ir linksmume . Paprastai, ar ne yra
išplaukia kas oavanę
Trims mčnesiama _____ _
2.25 valdžiai paklausimą, kada ji kad Amerikoje gyvuoja dau
tuom ? Visi gabiausi pagarsinimai
Pier
58-62
North
River,
New
York
Dviem mėnesiams __ _ _____
1.75
kaip diena, kad pastarieji, kai
pasaulyj negali pakeisti Šios tiesos.
Samland)
New
York
į
Spalio
15
1.00 ketina panaikinti
Vienam mėnesiui________ _
karo stovį. ginus ar mažiaus demokratinė po gerai žinomi tipai, pirmu
Kraujas yra kūno gyvasčia. Tūks
Hamburgą.
Sa—
Jonuk,
ko
neklausai?
tančiai
žmonių nesirgtų, jei reguliuo
tvarka,
ir
pasinaudojant
tomis
[ tą paklausimą atsakinėjo mi8-čia kleaa
Chicagoje — per nešiotojus:
tiniai sumindžiotu laisvę. Juk kiau, kad nusipraustum burny- Kroonland) TikNew
tų
vidurius
iki švariausio veikimo
York
(Spalio 22
03 nisterių
Viena kopija____________
pirmininkas, Dr. K. teisėmis, kurias duoda pilie nereikia nei abejoti, kad bol
kiekvieną
dieną.
(Lapkr. 19
Zeeland)
į
Savaitei __________ ______
18
tę!
Kada pilve esanti ir. užkietėjimas
(Spalio 29
Lapland)
Hamburgą
Mėnesiui . ............................
75 Grinius. Pasak “Socialdemokra čiams šios šalies įstatymai, už ševikai, gavę Lietuvoje pilną
—
Kad
aš,
mama,
jau
nusi

vidurių
surugimu tampa nešvariu, su
...
Spalio
5
Fipnland ............................
siimti organizavimu legalės laisvę, nors būdomi mažumo
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, to”, jo atsakymas buvo toks:
puvusiu,
dvokiančiu, tuorni gali perpartijos ir šviesti darbininkus. je ir nežiūrint žmonių neno prausiau.
paštu:
sistatyt būdą, kuomi drėgnumas, ku
merican
ine
“Sau ir krikščionių demo
M etams _____
$7.00
Kaip matome,* “iLiberator” ro, jie su pagelba teroro tuo — Negražu meluot, sūnyti: iš Mongolia) New York (Spalio 26 ris susigeria į kraują iš savo supuvu
Pusei metų ........
4.00
kratu paprastu budu jis (K. redaktorius dar
|
(Lapkr. 5 sių skretenų. Jokiam atmatų viedre
Minnekahda
galutinai ne jau pradėtų steigti savo ko burnos matyt, kad nesiprausei. Manchuria)
Trims mėnesiams __________ 2.00
Hamburgą (Lapkr. 23 nerasi tokių puvėsių mišrumo, kaip
Grinius)
vėl kalbėjo apie! jiertraukia ryšių su komuniz— Ale pasižiūrėk, mama, į abDviem mėnesiams ________
1.50
I kad žmogaus pilve.
Tiki etai tiesiai į Pi lavą
munistines tarybas, revkomus, rusą, tai pamatysi!
Vienam mėnesiui ___________ .75
tai, kad lietuva dar tebetu-j m u, bet visą iki
į Ar galite persistatyt tokius žmo
INTERNATIONAL MERCANšiol atliktąjį komiačeikas ir t. p. ir kiek apnes, kurie, dasileidžia tokio padėjimo,
TILE MARINE CO„
rinti savo frontus — viena1
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
•
•
kuris randasi stebetinarne jo kūne?
komunistų
“
darbą
”
jisai
pripa

120 laivų
1,800,000 tonų
(Atpiginta)
su lenkais, kitą viduje. Ko žįsta bergždžia ir net kenks sidlirbę, vieną gražią dieną Jie
Severos
Gyduoles
užlaiko
Chicago: F. C. Brown, West. Paša. Skausmai ir gėlimai; galvos skaudė
Metams __
$8.00
jimas, pamėlynavimas ir blogas jau
demonst
ra
tingai
paskelbtų
pavai,
girdi,
esančios
reikalin

Agent, 14 North Dearborn SU
šeimynos ^Veikata,'
Pusei metų 1...... .. .... ........ 4.50
mingu.
timas yra gamtos būdas, kuris sako,
šauliui: kad Lietuva savo piTrims mėnesiams .................. 2.25
gos griežtos ir greitos prie
kad kas tokio negero. Lygiai kaip,
Ir šitai jo minčiai pilnai pri liečiu valia nuo šios dienos paPinigus reikiasiųsti paėto Money
kad surūdijusi siuvamoji mašina, ar
mones,
o
tokių
priemonių
Nervoutos,
Orderiu, kartu su užsakymu.
taria kitas komunistinio laik siskelbia save Sovietu respubli
ba išdilęs laikrodis atsisako tykiai
geriausia duoda militarizuo
Sunąikintos
veikti ir laikyti laiką, taip pat jūsų
raščio, “New Yorker Volkszci- ka, — po dekretu pasirašo V.
sugedusi
mašinerija apsargdina jus.
tas krašto valdymas. Pakeis
Moterės
tung”, redaktorius. Jisai saiko, Kansukas-Mickevičius,
Galite
iruti
Natures Lawlax savo si
Angati jį paprastu, konstituciniu,
stemon
^u
nuteisimo
likimu kokia
Siunčiame pinigus Lie M
ir nauja dai
kertančios nuo skausmo nugaroj,
mum esą negalima, nes val kad, jeigu ir negalima pasira rietis ir kiti,
sveikatai vertę suteikia. Tai yra to
tuvon, prisiuntimas užtik
šyt po kiekvienu Eastmano
strenosi, tampymo jausmą ir sun
nikas veikime ir mažas pamėgimui
“Nedarbo konferencija”, džios visas aparatas esąs per straipsnio žodžiu, tai visgi pa na sudainuota. Juk niekam ne- kumą papilvei, galvos skausmo bei U rintas.
bakselis, dvidešimts penkių ceųtų
netvarką gamtiškos priedermę®,
»
naslaptis,
kad
tie
didvyriai
bū

silpnas
ir
perneveiklus.
O
vertės pertirins, kad jis atstoja savo
kurią prezidentas Hardingal aplaikyti pagelbą per vartojimo
matine
jo
mintis
yra
visai
tei

vardą — naturališkai prigelbsti kū
dami savo draugų rojuj, su ne
vidujinis pavojus esąs
Inšuruojame nuo ugnies,
nui. Pardavojamas sankrovose ir
singa.
gas sušaukė į Washingtoną, kad
kantrumu laukia tos laimingos
tikrai labai didelis, tai rodo
namus, rakandus ir auto
vaistinėse ir visose departamentinėse
Taigi komunistų lyderiai vie valandos, kada jie Lietuvoje
nesusitaikė darbininkų algų politiniu bylu skaičius,
1
krautuvėse.
Jei negalėtumei gauti
mobilius.
ių
Natures
Lawlax
savo apielinkėj arba
klausime. Kapitalistų at esą apie 120, daugiausia nas po kito prisipažįsta, kad jų atsisėstu ant vyriausiu komi
mieste mes mielai pasiųsime didelį
Parduodame namus, sko
šeimynai baksą už 50 centų, arba gy
stovai pareiškė, kad pramo prieš bolševikų agentus, iš “teisingasis” kelias buvo klai sarų sosto. Man dar tebesant
dytojaus
$1.00 mieros, parcel post apdingas.
liname
pinigus.
Rusijoje praeitaisi 1920 m. vie
nės atgaivinimui reikia nu dalies prieš lenkus”.
I mkėta. John H. Wilcox & Company,
nas komunistas pasakojo, kad
North St. Ix>uis Avė., Chicago,
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
Evaldas & Pupauskas, Jg 4719
mušti darbininkų algas, ku Taigi, vadinasi, nors karo
rekomenduotas
dėl
gydymo
tu
ypa

Illinois.
V. Kapsukas apleisdamas Vil
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne840 W. 33rd St.,
rios karo laiku ir sekančiais nėra, Lx'tx karo stovis nebus
nių atiduodant jį, sulig taikos
regulariškumų, kuremis moterys
Yards 2790
■ SKAITYKIT IR PLATINK1T
kenčia. Gaukite pas sava Aptiepo karo metais buvo nenor panaikintas.
sutartim, Lietuvai, paskutikoriaus Sianden.
xN»A U J I E N O S”
prisipažino, kad ka
I
Prekė $ 1.26.
maliai iškilusios. Gi darbi ro Valdžia
niam atsisveikinime su savo
stovri laikomas daugiausia
įiZ# liraikitas Irome nkgriaį»
draugais sugniaužęs kumštį da
ninkų atstovai laikosi kaip tani, kad galėjus lengvinus ap
'juo’nonaa Redakcija naat^aka.1
”es prisiegos žodį, jog jis vei
-'-rA’oIOWA
tik priešingos nuomonės, t. sidirbti su “vidaus priešais”.
greit
sugrįšiąs;
išeinąs
lik
laiy. kad darbininkų algos ne Tolinus ji prisipažino, jogei DEL LAISVĖS LIETUVOJE. kinai.
karo stovį ji skaito reikalingu
privalo būt mušamos.
DR. A. MONTVID •
delbo, kad valdžios aparatas
Taigi man rodos, kad tokio
(Atsiųsta iš Lietuvos)
Tai yra priešingu interesų esąs
DIREKTORIAI UNIVERSAL
Lietavis
Gydytojas ir Chirurgas
persilpnas ir j>erneveiklus.
Lietuvai likimo nepageidautų
25
Kast
VVashington
St.
susikirtimas, ir kaipo toks Pastaram jam prisipažinime
Skaidydamas
“Naujienas” “naujieniečiai” ir dauguma ki
STATE BANKO
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
gaunu
Įspūdžio,
kad
Amerikos
jisai yra labai naturalis da yra išreikšta labai svarbi tie
Telephone Central 8362
turi garbės pranešti, kad regulia
lu Amerikos lietuvių. O kai dėl
1824 VVubansia Avė.
lietuviai
ir
patys
naujieniečiai
lykas. Bet klausimas, kat sa, kurią daug kartų yra nu’<aro stovio, tai ir man rodoriame Direktorių susirinkime,
Valandos, nuo 6 iki 8 vakare
labai
nepatenkinti
dabartines
Rezidencijos
tel.
Kedzie
7715
kad jis nereikalingas. Tik
roje tų priešingų pusių yra rodžiusios “Naujienos”. Žmonės Lietuvos valdžios pozicija link
Spalio 11, 1921 m., p. Joseph.J.
paprastai
mano,
kad
despotiš

klausimas,
ar
tik
jis
nebūtų
daugiau tiesos.
Krasowski liko išrinktas šio Ban
kas valdžios elgimąsi esąs jos laisvės, ir net yra priešingi vien teorinis. Praktikoj gi gaTelephone Boulevard 5052
Kapitalistai sako, kad dar stiprumo ženklas; apie despo Lietuvos rėmimui ligi nebus ’i visai atbulai išeiti. Juk Lie
ko Prezidentu.
Dr. A. Juozaitis
bininkai per dvejetą-trejetą tišką valdžią dažnai sakoma, pilnos politinės liuosybes ir ne- tuva apsiausta visokios rūšies
DENTISTAS
paskutinių metų gaudavę kad ji esanti “tvirta valdžia”. panaikins karo stovio.
nriešų netiktai iš oro, betgi ne Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
“nenormales” algas, todėl Tuo-gi tarpu yra visai priešin Turiu pasisakyti, kadI aš SU anksta ir ios viduje. Panaiki karais
6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
“Naujienų” aplama ]pozicija nus karo stovį Lietuvoje, ro
gai.
Prie
despotizmo
skatina
8261 So. Ualsted St., Chicago. Ih
dabar jos turinčios smukti.
pilnai sutinku, tik laisvės klau dosi, kad nėra tam rimtų įro
ne
stiprumas,
o
silpnumas,
ne
Bet, viena, per tuos metus
simu matau kaž kokių neaiš dymų, jog nuo jo butų daug
drąsa, o baimė.
buvo ne tiktai augštos algos,
kumų. Sakau neaiškumų, nes ^eriau; l>et kad tik neišeitų at
o ir labai brangus gyveni KOMUNISTŲ IŠPAŽINTIS. tame dienraštyje nesu .radęs bulai. Nekalbant jau apie len
aiškių konkrečių reikalavimų, kti šnipus ir Maskvos interna
mas, ir dėlto darbininkams
buvo sunku daug sutaupyti Skaitančioji lietuvių publika kuriuos pildant gerbiamieji cionalo agentus, kurie panai
mano gal, kad liktai Anupras musų užjūrio broliai galėtų kinus karo stovj, be abejo,
nedarbo laikui. Antra, dar Karalius
atsimetė nuo bolše remti Lietuvą materialiai — naliktu drąsesni, 1x4 kasžin ar
bininkų samdytojai per tuos vizmo ir pradėjo rašyti “išpa kelti jos pramonę ir ūkį. Aiš
n ei si drąsintų ir tikri huliganai,
metus darė pasakiškus pel žintį”. Jeigu taip, tai ji klysta. ku tik tiek, kad reikalaujama kuriu Lietuvoje irgi netrūksta,
nus; jų pelnai buvo pakilę Rolševikiškos taktikos ir bol nanaikininio karo stovio ir su ir tebesant karo stoviui jiems
nepalyginamai labiaus, negu ševikiškų idėjų klaidingumą teikimo pilnos liuosybėls, o kol gana netrūksta drąsos.
to nebusią , tai esą negalima
darbininkų algos. Darbi ima suprasti tolyn vis didesnis remti Idcituvos. Čia rodosi lig * Baigdamas turiu priminti
skaičius žmonių, kurie pirma
ninkai niekur negavo dešim karštai jas rėmė. Kai kurie jlj apsireiškia bolševikiško metodo amerikiečiams draugams, kad
Pasiųskit jiems pinigų — tai puikiausia dovana. Pinigų niekad
nors dabar ir nėra pas mus
tį kartų daugiau, negu “nor “atkrito”, net neturėję progos vartojimas: jei nėra taip, kaip gerai, bet visgi Lietuvoje ne
nebuvo toks žemas kursas. Paprastos dovanos gali būt sulaužy
tos koliai pasieks. Pinigai nepražųstanti, ir inšiuriname per
maliu” laiku, o kapitalistų namatyt savo akimis “bolševi mes norėtume, tai suk juos pa trūksta ir sveikos idėjos žmo-
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TAMISTOS PAREIGA.
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Kova dėl algų.

Severa’s
Regulator

Kalėdų Dovanos

SSULIETUVOJ

pelnai dažnai buvo padidėję kišką rojų” ib pergyventi tiek kratęs, težusla

šimtus kartų.
Aiškus todėl dalykas, kad
ne ant darbininkų, o ant ka
pitalistų turi pulti pramonės
krizio našta.
Bet šių dienų visuomenėje
teisingumas yra vienas da
lykas, o gyvenimo praktika
— kitas. Darbininkų pusę
atstovaujančioji grupė Washingtono
konferencijoje
sudaro mažumą, todėl kon
ferencija nutars ne taip,
kaip ji nori, o taip, kaip sa
ko priešingoji grupė. ■f.*<
Vienok tos konferencijos
diskusijos prisidės prie to,
kad darbininkai ims geriaus
suprasti savo reikalus — jei
gu tiktai jie nepatingės pasi
mokinti iŠ jų.

skaudžių dalykų, kaip Karalius.
Vienas įžymiausiųjų “atsi
metėliu” Amerikoje yra žur
nalo “Lilierator” redaik torius,
Max Eastman. Kadangi jam
neteko pabūti rusiškos Če-Ka
naguose, tai apie dabartinius
Rusijos diktatorius jisai nekal
ba piktai, o tik išreiškia savo
abejonę, ar geni keliu jie ve
dė darbininkus. Bet daug griežčiaus pi Eastman kalba apie
amerikoniškus bolševikų pase
kėjus.
Savo ž umalė jisai rašo apie
Amerikos komunistų taktiką
ir randa, kad ji buvo visai ne
vykus. Pamatinė komunistų
klaida, pasak jo, buvo ta, kad
’ie įsivaizdavo, jogei Amerikos
kapitalistine sistema esanti ayi griuvimo. Iš šito klaidingo
isivaizdinimo išėjo visi nevy
kę komunistų žingsniai prakli-

i

tie kontr-revo- nių,

liucionieriai ir buržujų tarnai
nors ir šiandien.
Kaip lik taip dabar išeina ir
su Lietuva: nepatinka valdžios
taktika, nereikia ir Ijictuvos,
tegrimsta ji, į bedugnę su vi
gais savo šalies piliečiais. Čia
rodos kaip ir keistoka.
Tiesa, kad Lietuvoje nėra
laisvės pilnoje to žodžio pras
mėje: varžoma darbininkų pro
fesines organizacijos, cenzūra
iš laikraščių braukia ištisus
straipsnius, tebeveikia karo sto
vis, ir tt. Rot gi iš antros p”
«ės t ('i s ingai sprendžiant priseina konstatuoti, kad 'Liet uvojA ir dabar visgi daugiau yra
laisvės negu kitur pas musų
kaimynus. Nekalbant apie R
siją, kur šėlsta šlykščia irsi s des
potizmas ir raudonasis tero
ras, Lenkijoje irgi yra ne ką
geriau. Iš keršto, kad jiems
nevyksta paglemžti Lietuvos,

kurie kupini

tvirtos

vil

ties atitaisvti praeities negeru
mus. O tokiais yra Lietuvos
jaunuomene —musų busiančio
ji karta.

siuntimą.
Ateikit, ir lai p. čaikauskas aprūpina musų užsieninių reikalų
skyriaus vedėjas, pasiuntime j užsienį. Neatideliokit, kadangi
Kalėdos tik apie už dviejų mėnesių.

Tat daugiau vilties.

!— Lietuvos proletaras.
PENNSYLVANLTOJ AUGINA
MA ARBATA.

Readingo apielinkėie yra au
ginama arini ta panaši arbatai
auginimui Chinuosc . Kas metai tonai šitos arbatos lapų pridžiovinama žiemai.
1 Žemė, kurioj šitas mažai žinonias augalas auga, yra kalminta, bet turi gana dregnumo. Arbatos lapai yra ilgi ir
nloni ir .gilini žalios snalvos.
Gėrimas patiektas jš džiovinu
tu lapu 'tokiu jau budu (kairi
nanrastoii arbata esąs lengvai
stimuliuojantis ir turis daug

šj vakarą,
vakarą. Dar
daugelis gi
Gimimo pokilis užsibaigia ant 8 vai. s|
uąr uaugens
mimo pokilio dovanų yra likę. Atsidaryk taupymo accountą su
vienu doleriu ar daugiau pirm 8 vai. ir gausi dovaną. Netoli 1,700
naujų depozitorių nuo rugsėjo 15-os.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 West 35-th Street
VALSTIJINIS BANKAS.

DEVYNIŲ METŲ SENAS.

Turtas virš $6,000,000.00

t
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AMERICAN
GASOLINE
CORPORATION
Paskelbimas pirkimo nuo
Mr. CHAS. . APPLE
Keturių tūkstančių statinių Refinery, kuris randasi prie
3-os ir Blue River, Kansas City, Mo.
American Gasoline Corporation stato ir įrengia
didelį Battery, JENKINSO, PATENTUOTA SPAU
DŽIAMA VARYKLA ir mano, kad pilnai pradės
dirbti Sausyje.
SI ĮSTAIGA VIENA IS MODERNISKIAUSIĮĮ ir
pagal šiy dienu reikalavimą. Įstaiga randasi

viduryje vakarų, ir abelnai kainuosianti beveik
$750,000.00.

VISAS ISDIRBIMAS SlO REFINERY PARDUOTAS
ant penkių mėty laiko, po kontraktu markele
organizacijos. x'

$1 {STAIGA IŠDIRBS VISOKĮ PETROLEUM^,
talpinantis Gąsdiną, Kerosiny, kurui aliejy ii
visokius tepimui aliejus.

Ponas Apple pasilieka ir ant toliau veikia
muoju žmogumi, kaipo Korporacijos prezidentas.
AMERICAN GASOLINE CORPORATION
GENERALIAI OFISAI CHICAGO.

REFINERY
KANSAS CITY, MO.
Įvairenybės

Ar galiu gauti savo pinigus
kada tik noriu?
Daugelis žmonių šitaip užklausia banke.

Atsakymas yra

Kada tik norit
JUS GALIT GAUTI SAVO PINIGUS ŠIAME SENAME TVIR
TAME BANKE PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
AR JUS KALBATE ČIA LIETUVIŠKAI?
ir šitaip žmonės užklausia banke. Atsakymas yra

Beabejonės kalbame Lietuviškai šiame Banke
JUS ATEIKITE TIK VIENĄ KARTĄ IR RASITE, KAD JAU
SITĖS KAIP NAMIE ŠIAME BANKE.
AR GALI KUR BŪT GERESNIS BANKAS

Minnesotos ūkininkai šią žie
mą rengiami kūrenti kidcunisais vietoje anglių; kukurusai
šiemet nepaprastai užderėjo,
todėl nesant didelio pareikala
vimo, o gelžkeliams lupant be
galo aukštas kainas už kukurusų ir anglių važtą, ūkininkai
mano, kad jiems piginus atsi
eis kūrenti kukurusais kaip an
glimis.
18 pėdų žvakė degs 5000
metų kaipo atminimas Enrikui
Caruso. šita žvake bus užde
gama Visų šventų Dienai per
5000 metų. Ji svers 1,000 sva
rų ir ims dešimts savaičių ją
padirbti. Žvakdaris pasidimb
svirtį savo dirbtuvėj, su ku
rios pagalba jis kiš žvakę Į
verdančius taukus tris kartus
dienoie. Ji bus na<»Mvta Poni
ai jos Madonnos bažnyčioj Nea
poly.

Naujas Budas
IKI ŠIOLIAI LIETUVIAMS BUVO NEŽINOMAS, BET BUVO IR YRA VAR
TOJAMAS TARPE BAGOTŲ IR PIRKLYBOS PO VARDU TRAVELERS
CHEQUES. DELKO NENAUDOTIS ŠIUO BUDU KIEKVIENAM?
lž praktikos patyrčm, jog daugybe žn?onių važiuo
jančių Lietuvon nors ir perka draftus malkom, bet
vienok didesnę dalį savo pinigų jie vežas doleriais

užsikavoję visokiais budais. DABAR NĖRA REI
KALO DAUGIAU SLĖPTI DOLERIUS VEŽAMUS
LIETUVON IR KOŽNA M1NUTA BIJOTI, KAD
NEPAVOGTŲ, NES GALITE GAUTI PAS MUS

ČEKIUS DOLERIAIS IKI DIDŽIAUSIOS SUMOS.
Mos esam įgalioti atstovai didžiausio banko Lietu
voj tai yra Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko.

SVARBUMAS ŠITŲ ČEKIŲ:

1- mas, nusipirkę pas mus dolerinį čekį jus parva
žiavę į Lietuva gausite tiek pat Lietuvos Pinigų už
jį, kiek jus galit gauti už tokią pat sumą cash do
lerių.
2-ras, Jeigu jus sUgrįžtumėt atgal į Ameriką, tai
jus netrotijat nei vieno cento, nes po pristatymo
čekio mums gausit pilną sumą ant to čekio atgal
doleriais, - šituos čekius taipgi galima siųsti Lietu
von ir tie žmonės apturėję sunaudos tuo pačiu ba
du kaip ir nusiųstus dolerius.

Kreipkitės pas mus ypatiškai ir ištirkit viską patįs.

European American Bureau
S. L. FABIONAS ir Z. S, MICKEVIČIUS, Vedėjai

809 West 35th Street,

(arti Halsted)

r

žuvis, kuri kremta atraią
kaip karvė vadinasi pabuginė
žuvis ir yra randama lytinėse
3323-25 S. Halsted St.
Tarpžeminėse jurose. Šitos žu
vys turi savotiškus kišeniaus
Užlaikytoje geni
pavidalo nasrinės plėvės atsikisonius, kur jos, bežvejodamos sukrauna savo maistą, o
nrisižvejoję nueina į ramų pa
šalį ir atrajoja.
čystai baltų zasų plunksnų
svaras ..................
79c
Juros švyturiai Anglijos pa Prima čystai baltų žąsų
kraščiu yraį pasilsio vietomis plunksnų svaras ............. 98c
kėlia u ian t iems
paukščiam s.
Karališkoji Paukščių Apsaugos Rinktos baltų žąsų plunks
nos maišytos su pūkais $1.39
Draugija pritaiso ant švyturių
ilgas laktu eiles aplinkui švy- čysti žasiniai pūkai ....... $1.98
tūrio galeriją ir bonę. Persike- Sampeliai ant pareikalavimo.
limo metu tūkstančiai paukš- ------- h................-—
. ........ —
čių sutupia, ilgomis eilėmis
ant laktų.

BEGKS DEPT. STORE

BANKAS ANT KAMPO
47tos ir Ashland Avė.
Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Tel. Boulevard 2160

t

TeL Kedzie 8902
'

M14-16 Rooserelt Rd.

-CTSMŲS ’SIAN

CHICAGO, ILU

•
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Gydytojai ir Chirurgai
VALANDOS: 9-12 ryto
2—9 vakaro.
8301 So. Morgan StreH
Chicago, UI.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė*
Vai. 1—2; 7—9 po piet

PLUNKSNŲ

DR. M. T. STRIKOL’IS

Dr.A.J.KARALIUS

12th STREET

Acetylenas pridera’mki panaudotas vištoms svilini? labai
tinka, kadangi vištos nusvilinam a į trunipą laiką be sudegi’
nimo odos, ar i kaitinimo niesos.

‘ Chicago, III.

Uetuvys Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name,
1616 W. 47tb SU Tel. Boal. 160
VALANDOSi
d 8 vak. NedU. 10 ild 12 ryto
Rm. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, 111.
Phone Drover 3478

Telefonas Pullnuan 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietnvy* DentistM
10801 8o. MicNgan Av^ RoaelanA
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Hue 1 po plotų iki 9 vakaro.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

Didžiausias, atsakomingiausiaa Ir
pigiausias rakandų mufuotojaa ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip Ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 84tb SU Chitago.
; !
Tel Blvd. 9886
J

—
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NAUJIENOS, Chieago, III.

*
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Svarbus

CHICAGOS

Atsišaukimas j Chicagos
ir apielinkes lietuvius

i?

i
Km

Victor Victor

ŽINIOS

ir čionai Amerikoj gyvenanti, visi rūpina
mės visais Lietuvos reikalais, gelbime savo
tėvynę Lietuvą kiek kas galėdamas ir kiek
kas suprantame Lietuvos piliečiai stato
savo krutinės prieš didelius priešus skaity
dami tik mažmožiu savo gyvastį prieš Lie
tuvos laisvę. Taippat ir mes amerikiečiai
prisidėdami prie tos kovos, pirkdami Lietu
vos bonus, aukodami savo sunkiai uždirbtus
centus L. Raudonam Kr. ir peij kitas įstai
gas ir per keturis metus sunkios kovos, Lie
tuva šiandiena yra laisva ir nepriklausoma
valstybė.
*.
Bet, Lietuvos ekonominis padėjimas-dar te
bėra svetimtaučių rankose. Mes Amerikos
Lietuviai turime surasti budus, kad Lietu
vos prekyba ir pramonė butų pačių Lietu
vos piliečių rankose Spalio 9 d., šių metų,
per pasidarbavimą kelių veikėjų, tapo su
šauktas būrelis L. piliečių ir bendradarbių,
kad aptarus Lietuvos ekonominę ateitį. Su
sirinkime dalyvavo apie 16 ypatų Besvars
tant apie L. ekonominę ateitį suradome, rei
kalingiausia sutverti Lietuvos Maisto B-vę,
kurios tikslas yra tinkamai sutvarkyti L.
maistą, kaip tai, pradedant daržoves, uogas
ir baigiant gyvulių skerdyklomis. Vardan
naujai susitvėrusios L. M. B-vės atsišau
kiame į visus Lietuvos piliečius, veikėjus,
pardavėjus, organizatorius ir visus tos ša
kos darbininkus, visus kviečiame į bendrą
darbą dėl jūsų ir tėvynės labo. Šerų užsisa
kė tą pačią dieną už $7,000. Valdybą/ pp.
Radis, J. C. Chutra, J. Savickas, K, Petrikis,
C. Varanius, J. Piktužis, P. Barisus,
Organizuojama ant $100,000 pagal teises III.
valstijos. Šerai po $10. Galima užsisakyti ir
daugiau.

Nedėlioję, 16 d. spalių mėn.,
1921 nft, įvyks “Naujienų“ na
me reguliaria “Naujienų“ Ben
droves direktorių susirinkimas.
Pradžia lygiai 10 vai. ryto.
J. Šmotelis, Sekr.

Lietuvos Maisto B=vė

Į “Naujienų” ofisą vis dau
giau ir daugiau priduodama
“spocial” agentų adresų. Daug
atsiunčiama ir laiškais.
“Naujienos” gauna nuo savo

(Lithuanian Food Corp.)

19715 So. Michigan Avė.,

Chieago, III.

Visifotinas susirinkimas atsibus Spalio 1G d.
2:30 vai. po pietų Visų šv. parapijos salėj.

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.

3% pahikio mokama už padėtus pinigus
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankines valandom kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subatoims nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

U.

Scandinavian - American Line
'

I PILIAVĄ
Laivas “HELLIG OLAV”

LAPKR. 1
Laivas “OSCAR U”

SPALIO 26
Visa trečia kliasa susideda iš kajutų dėl 2 ir 4 žmonių,
Del informacijų kreipkitės prie vietinio
agento arba prie vieno iš Kompanijos ofisų:
Scandinavian-A merican Line
27 Whitehall St., New York, N. Y.
117 N. Dearborn St., Chieago, III.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.
248 Washington St., Boston, Mass.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, sulyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą. ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi į mane. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

DEL

SEKAMO SfiRININKŲ
SUSIRINKIMO.

Kaip jau vakar buvo pra
nešta, teisėjas Ryan patarė ar
timiausiu laiku sušaukti Nau
jienų Bendrovės šėrinipkų susi
rinkimą, kad išrišu® esamus
Bendrovėje ginčus. Kadangi
tyrinėjimas dar neišrišo klausi
mo pakėlimo kapitalo, tai tei
sėjas išsireiškė už tai, kad susirinki.in<» butų balsuojama tik
tai senaisiais Šerais.
Vakari skundikų advokatai
vėl kreipėsi į teismų, reikalau
dami, kad butų uždrausta as
menims, kūne paminėti skun
de. balsuoti padidintojo kapi
talo serais. Priešingoji puse
pastatė prieš tai reikalavimų,
kad butų uždrai^ta nau jais šo
rais balsuoti ir skundikams ir
taip pat kitiems asmenims. Tei
sėjas tam pritarė ir šitoje pras
mėje išnešė nuosprendį.
Dūlei šeri ninku šaukimo tu
rės dabar susitarti abi pusės.

įlaužę

muzikališkų instrumentų naujausios iž
dirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkUs intrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

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

pagyrimų

SIŲSKIT SAVO UŽSAKYMUS,DABAR.
Tik-ką išėję — Spalio Rekordai.
73050
73056
73049
72712
72637

Bernužėli nes’voliok — Valio Dalgele
Dėdienė Polka — Dunojaus Vilnys Valcas
Agatas Daržas Valcas — Motinos Valcas
Sudiev Polka — Maigytos Melodijos
Meilingas Polka — Linksmybė Karčiama Polka

už

atvirą stojimą prieš gemblcrių
ša i ką. Bet ateina ir papeikimų
ir šlykščių pliovonių.
Vienas skaitytojas bara Nau<;
jienas, kodėl jos pirmjaus ne- Į
pradėjo aprašinėti apgaulingus
“specialų“ darbus.
s |
Bet į tuos išmėtinėjimus mes
galime pasakyti, kad kiekvienas, '
kas a lydžiai skaito Naujienas,
žino jog mes kovojame su suk-(
čiais ir specialais ir gemble- į
riais visą laiką, ir niekur kitur
netilpo tokių aiškių straipsnių
prieš gemblerius ir htunbugo
invest mentus, kaip Mik Naujie
nose/'Tik Naujienos visą laiką
šaukte šaukė ir šaukia — ne
dėkite pinigų į humbuigą, ne
šei denkite dvigubu pelnų, sau
gokitės sukčių. Bet siroku yra
kovoti su žmonių godumu ir
tamsumu.
Dabar Naujienos stoja kovo
ti dar aštriaus prieš “specialus”
ir kitokius mulkintojus. Tai
sunki kova, nes iš vienos puses
stovi žmonių tamsumas ir ne
susipratimas, o iš kitos — jų
pačių sudėti pinigai i sukčių
rankas. Jų yra tų “spcialų”
rankose apie keturi milionai
dolerių, — ir prieš tokį milži
nišką kapitalą kovoti yra be
galo sunku, kada mes tokio ka
pitalo neturime ir negalime tu
rėti. Už išvyliotus nuo žmonių
pinigus tie sukčiai gaili pasisnmdvti geriausių advokatų.
Viencik mes to nepaisome. Mes
nepaisome ir visokių grąsinimų
ir pliovonių, kokiu mums ne
sigaili tie “agentėliai“.
štai vienaą iš daugelio pi lo
voj ančių laiškų, kokių vakar
gavo “Naujienos”. Jis rašytas
mažai temokančio rašyti žmo u

Solo įdainavo Antanas Sodeika, Baritonas.
72579
72(535
72908
72781

širdies moterų — Prirodino Seni žmonės
Mažas Mano yra Stonas — OI Kaip Liūdna Skirtis
šaltyšiųs — Vijo Vilkas Voveraitę
Kur Josi
Josi?? — Nauja Svietą Ėmėm Griaut

72048
72191
72426
72490

šių Nakcialy — Ko Liūdit, Sveteliai
Ant Marių Krantelio — Vai aš PakirsČiau
Himnas Lietuva Tėvynė — Eina garsas
Ant Kalno Malūnėlis — Skyniau Skynimėli

Vilija Upių — Ant Ežerėlio rymojau
((P. Pundzevičius)
Kada Noriu Verkiu! — Du Broliukai Kunigaii (M. Zazulakas)
Kukuliai — Skamba Kankliai ir Trimitai
(M. Petrauskas)
Tykiai Nemunėlis Teka -r Pamylėjau Vakar
(P. Jurgeliutė)

69835

72903
72075
♦78029
72486
73001

3313 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.
Phone Yards 6062,
OFISO VALANDOS: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedaliomis 10:00
ryte iki 3:00 po pietų. Ofiso Vedėjas V. M. Stulpinas.

nedrįso pasirašyti saVo pavar
des :
“Brangus Pone Chicagos
šlamšto loideie.
Aš mažiau
iusu atsišaukimą j visus tuos
lietuvius, kurie deda pinigus us
pas tuos agentus, kur daug
pinigų uždirb. Aš kreipiuos į
N
iusu malonę, kad jus nekištumet savo
(Kiaurus žodis)
snapo, kur nereik — kad jus

Generalis Ofisas:
LITHUANIAN SALES CORP.,
414 Broadway,
Boston 27, Mass.

Kaimiečių Polka — Linksma Polka
Linksmas Ūkininkas — Rudenio vejai

Rožių Valcas — Lelijų Valcas
Balandis — Venecijos Karnavalas
Kaukaziečių Polka — Užmirktas Laikas
Mano Draugas Maršas — laimės Maršas
Ūkininkų Valcas — Kaimo Bernelio Valcas
Krutamos Lapelės Valcas — Kvietkelių Valcas
Meiles Ižpnžintis Valcas --- Kaimo Polka

Ant Kampų
šokis
72891 ABI
lYtlllipų Valcas
mivan —
— Jteinlander
.Jvc.mcin.
—
1—
•• t
72919 Lirar.s —
Valcas — Tėvynė
Polka

>

•

Taipgi Lietuviškų groji kliu pianų roliai.
70c
70c
75c
70c
75c
70c
60c
70c
70c
70c
70c
70c
70c

30087 Po Dugalviu Ereliu Maršas
10466 Žirgelis šokis ....

F6244 Žirgelis šokis ....
10405 Varpelis Valcas ..
10338 Lietuviškas šokis
10451 Išpanų šokis ......
10459 Noriu Miego Saldus Miego
10457 Svieto Pabaiga .................
10453 Mėlynas Dunojaus Valcas
10458 Barbora Polka................
10450 Dėdukas Polka ...............
10452 Dunojaus Bangps Valcas
10449 Kokietka Polka ....
0167 Vamzdelis ..............
0497 Aguonėle Mazurka
19494 Blondynka Polka .
7750 Krakowiakaa
F6186 Klumpakohs; Pakeltkojis .
F6245* Aguonėlė Mazurka
Polka ...
F6293 Unitą
'
F6318 Vengierka ......
F6300 Monopol Polka
F6333 Suktinis; Rūtų Darželis
30078 Ant Vilnių Valcas

70c
70c
70c
70c
70c
75c
$1.00
... 75c
... 75c
... 75c
$1.00
$125

Su žodžiais.
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

Era Mano Brangi
Meilė ...................
Ak, Myliu Tave ..
Pamylėjau Vakar

vyrai

Už visai mažas lėšas. suteikiama Keriaužis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėjo, todėl, gali būt gera vieta 4r tamistai.

72924 Žydas ir Bačka — Lomža Mazurka
Valcas — l AUa Fulla Eall_ Valcas
72954 Bokevikas
____
72929 Arholma Valcas — Keturi Žingsniai šokis
HejSan Šokis — Armonikų Maršas
72980 Žuvininkas Valcas — Viduvasaris Valcas

10454 Vėjo Vestuves Valcas ........
10455 Ant Bangų Valcas...............

LITHUANIAN SALES CORP.,
300 Savoy Thcatre Bldg.,
Wilkes Barre, Pa.

SĘROAINTI

Vasaros Vakaras Valcas ---- Mano Mylima ir ASci

72851 Bil-Bol ValCfcs — Hemling Mazurka

40404
40406
40107
40460

Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietu
voje įvairių dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po
$7.00 vienas. Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo
pinigus, pirk ko greičiausiai.
Del .platesnių informacijų, reikale laivakorčių, pinigų
siuntimo yetuvon, šėnj, paspoitų ir income tak.«»ų kreip
kitės šiuom adresu:

Lithuanian Sales
Corporation

Oi Žalioj, Žalioj — Vestuvių Daina
Mergyte Mano — Lakštingalėle
Kaiy gi Gražus, Gražus — Jau Saulutė Teka
Užtrauksim Naują Giesmę — Neris Upė ir Šešupe
Pro Darželėli Ėjau — Kas Apsakys Tas Linksmybes
Ant Kalno Karklai — Siuntė Mane Motinėlė
Ar Negaili, Seserele — Atvažiavo Meška
Ant Krašto Marių — Ubagų Choras

Benai, orchestros ir armonikos.
69783
72201
69779
72326

siųsti pinigus Lietuvon pakol kursas žemas. Neužmirš
kite giminių su Kalėdų dovanomis. Pinigai jiems kuogeriausia dovana. Nelaukite ilgiaus, siųskite šiandiena.

DABAR EINA DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Duetai, kvartetai ir chorai.
65116
65117
.65118
65121
65122
(55125
65128
65130

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS

parduoda laivakortes ant didžiausių ir geirausių linijų.
Trečia klesa laivakortes iš New Yorko arba Canados iki
J’ihavai-KaraliauČiui tik $110.00. Visą kelionę Lietuvon
galima atlikti vien vandeniu, nekliudant Vokietijos nei
Lenkijos. Tiesiai iš>New Yorko į Piliavą arba iš Gona
dos į Piliavą.

Solo kitų dainorių.
65129
72711
72821
(59978

Auksinai dabar
labai ATPIGO
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

Solo įdainavo Jonas Butėnas, Baso.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinlmą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatižkas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu, žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra
pažinta ir laipsniškai pati reta jo protišką ir
fyzišką tvirtumą.
pasiekia kiekvieną.

Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
‘Ačiū gydytojui u z gauti sveikatą.
išgydymą”.
Geriausia medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

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

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSĄ SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.
35 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chieago.
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.
INSTE1GTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

® EAGLE MUSIC CO

Naujas

3236 So. Halsted Street

Automobilių Ligonbutis

Chieago, III.

Tol. Blvd. 6737.

Taisomo visokių sistemų automobilius ir trokus. Darbą
atliekame greitai, gerai Ir pigiai.
Taipgi, senus padarome naujais. Mes turime ilgų metų
patylimą tame darbe, todėl savo darbą gvarantuoiame.
Perkame ir parduodame senus automobilius. Užlaikome
visas dalis visokių mašinų. Visais reikalais kreipkitės

M. LUNGEVIČIA ir V. G. MILAV1ČIA,

MONEY ORDERIAI
,1

liietuvon
x

pi lervoti, Bot

(Tąsa ant 7 pusi,)

(Daina)
(Armonikų)
(Armonikų)
(Orkestrą)
(Orkestrą)

65126 Be Apetito — TindžiuKsf ir Grabius
65127 Velnias ir Boba — Bačka Silkių

Gauta daugybė informacijų
apie “special“ agentus.

skaitytojų

Aiškiausi, ilgiau laiką ir geriausio išdirbimo. Jei
nori lietuviškos muzikos savo phonographui, yra pi
giausiai pirkti VICTOR rekordus.

Komiški monologai.

Gal pradarėme votį.

gelio? kuris d rišo

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Palaikyk Juos Ateityj Naudojimui
Victor lietuviški rekordai
d

“NAUJIENŲ” B-VfiS DIREK
TORIŲ POSĖDIS.

Tiesiai

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

Laivakortės ir Pasportai i ir iš Lietuvos
Musij

atstovas

pasitinka musų keliauninkus New Yorke

ant stoties; gerai prižiūri keleivius ir jų bagažus ir palydi į
laivą.

Visas informacijas teikiame veltui

STATE' SS BANK
1935-39 Milwaukee Avė., arti Western Avė.,
Chieago, UI.

2929-31-33 Wentworth Avė.,
arti 31.mos gatvės.
Te!.: Boulevard 5013

Chieago* III.

NAUDOKITE

naudokite Rtiffl
Ar Jtpų Plaukai olaalci
NAUDOKITE
NAUDOKITE
ĮUi laidymui savo plaukų £razuua ir Kantriai*

NAUDOKITE RųffleS
Užlaikymui galvos odos svaduu u- tvariai

NAUDOKITE ^Uffles

Rudes galima gauti visose aptiekose po 65e. bonk?, arba tiesiog
i6 ifidirbeju per pašty už 75o. bonį.

F. A D. R1CHTER dk C O.

NAUJIENOS, Chicago, IH.

Subata, Spalio 15 d., 1921

■H

(Tų8« nuo H- to pns.|p.)

Aukštas Kursas Nupuolė
Pasinaudokite Proga.
Jei norite SIŲSTI PINIGUS f LIETUVĄ,
Jei norite GIMINES PARSITRAUKT iš LIETUVOS
Jei norite PATĮS VAŽIUOTI LIETUVON,
Jei norite INVĖSTYTI PINIGUS KAD JIE
UŽDIRBTŲ DIDESNI NUOŠIMTI,
Jei norite RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI
UŽDIRBTIEMS DOLERIAMS.
Saugumą ir užtikrinimą rasite Siame Banke
Turtas

UNIVERSAL STATE BANKO

Apie $3,000,000.00 Dol

Perviršis
50,000.00

Kapitalas
200,000 oo

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ
VAIJŠTYJINIS BANKAS AMERIKOJE.
Chicagos Miesto Valdžia, šimtai Lietuviškų Draugijų ir tukstitnčiai
Lietuvių yra musų kostumeriais.

P ni us Liemon Dol. ir Ma černis
siunčiam greit, pigiai ir su garantiją. Išduodam draftus ant Lietu
vos Bankų .kuriuos išmoka pilnoje sumoje.

LAVAKORl ES IKI HAMBURGO $100.00
Parupinam pasportu ir kitus dokumentus.
Bankas atdaras kasdien iki 4- vai. ir vakarais: Utaminkais nuo 6 iki
8:30 vai. Subatomis visa dieną iki 8:30 vai. vakare.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Užsakymai iš kitų šalių siunčiami turi būt prisiųsta pilnas apmokėji
mas iš kalno pašto Money Orderiu.
Pasiskubinkit koliai laikas ir rašy
kit tuojaus.
į

Variety Sales Company
Dept. 518,

1016 Mitwaukee Avė.,
CHICAGO, ILL.

Pranešimai

ASHLANJ DtNIlSL Dr. Vaitush,().D.
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
R “platės” ir “brklges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
regimą pilvo. Gvarantuojarr.’e,
kad galėsi kramtyt kiečiaus}
maistą su musų
uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridgea

Dantis ištraukiame be skausmo

Atdara vakarais ir nedalioms.
Tel.: Blvd. 9660

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo- 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.»

1553 W. 47th S(„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

ęppri A I TCJ’T A €2 Odos, kraujo, chroniškų, veneraliS
*L VIZA1
kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas

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

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

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Speeialamae: Motėm ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE*E AVĖ.

nų, o Lietuvos Universitetui
pasiųsime taip 'greitai, kaip tik
sužinosim kam siųsti.
P. Galskis, buvęs Pirm.
A. Ambrozevičia, buvęs Sekr.
K. čepukas, buvęs kas.

CHICAGO.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drav
gija turės draugišką vakarėlį suba
toj, spaio 15 d. Mark White Sq. Pai
ko salėj . Pradžia 8 vai. vak. Vi
sos narės būtinai turi dalyvauti atsinešti savo užkandžių ir atsivest
draugus.
— Komisija.

North Sides Draugijų S’ąryšis tu
rėš draugišką vakarėlį su prograni’
septintadienį, spalio 16 d., 7:00 ve
landą vakare Viešo Knygyno svetaine
po num. 1822 Wahansia Avė. Atsi
lankykite kuo skaitlingiausiai.
— Kviečia Komitetas.

01 West 22nd Street,
BANKOS VALANDOS:

15 RUSIJOS
Pendkili n«o 3412 So. Raloted St.
po No. 3313 So. Halated St.
Sorai Hotuvlama iinomaa p«r 22
motu kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgą* ir akuieiis.
Gydė aitrino ir chroniška* Ilgas,
vyra, motorą U vaiką, pagal oaajauida* metodo X-Ray ir kiteklaa
elektros prietaisus
Ofisą* ir Laboratorijai 1026 W.
18th St., netoli Fisk St
VALANDOS. Nu* 10—12
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*
t Dienomis Canal
T1.pb.wM J
Hlin.rb. W
I Naktimi* OraieJ
' 951 Drover 41M
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
V AL» 9—19 ryto ir R—9 vai rak

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■į

! Reumatizmas Sausgee;
Ncxikankykne «avęs skau*maiH, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— fąiunenų sukimu; nes skaudėjimaš naikina kūno gyvybę
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo■ sti* lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie daugybč žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knygas BALTINIS SVEI
K A TOS”, augalai* gydytiea.
H kaina 50 centą.

i■
■
■
■
■
■

įl s______

------ . --

■'

•

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

l’HE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. I7th Si. Tel. Boulevard 1892 Chicago, 111.

AUKSINAI l LIETUVA
telegramų

KIKBABK STATE BANK
108th St. & S. Michigan Av.
Chicago, III.
James D. Greenebaum prez.
J. 0. Astrauskas, cashier

Liet. Tetatr. Dr-stė šv. Martyne
bertalninis susirinkimas įvyks Nedčl
Snalio 16 d., 1921 m. 1-mą vai. p<
pietų, šv. Jurgio parap. svet. Kiek
vienas nai-ys privalo pribūti, nes yr:
daug svarbių dalykų apsvarstymui.
Lietuvių švietimo Draugija rengia
—Valdyba.
prakalbas su pamarginimais nedelioj,
spalio 16 d., 7:30 valandą vakarą
Rrighton Parko Keistučio Kliuba' Reymond Chapel, 816 W. 31 st gat.
turės savo mėnesinį susirinkimą nedė
—. Komitetas.
lio.i, spalio 16 d. 1 vai. diAną, svotai
nėję po num. 3925 So. Kcdzie Avė
Prašoma nariai ateiti laiku.
Bridgeport. — Leib-Gv. D. L. K. Vi— Pirmininkas.
tauto im-a Div. Raitelių laikys mėne
sinį mitihgų nedelioj, spalio 16, 1 v.
Harvey, UI. — 18 d. Snalio 7 vai dienos šy. Jurgio parap. salėj ant 2
vnk. Joe Pconka svet., 15709 Raiste' lubų. Visi nariai malonėkit laiku su
St., bus visuomenes susirinkimą0 sirinkti. nes bus renkami darbininkai
kas link šelpimo Rusijos badaujančiu baliui, kurs įvyks spalio 30, o taip
jau yra ir kitokių svarbių reikalų.
Komitetas.
— Rašt. S. Kunevičius.
S. A. Lietuvių Ex-kareivių Pirm-or
Nedelioj, spalio 16, 2:30 v. po pietų
kuopos susirinkimas įvyks panedėly’
Sn^lin 17. 8 vai. vnk. J. ,?*ovskio sve< Colonial Teatre, (Randolph, tarp
ddhO S. Paulina gat. Visi nariai bu Dearborn ir State gatvių) bus visų.
tinai privalo susirinkti paskirti? laike Cooperative Society of America narių ,
nes turim daug svarbių reikalų anh susirinkimas. Ateikit visi ir pasiim
musu vakarą, kuris įvyks nedėlio’ kit knygutę, nes tik nariai tebus įlei
džiami. Bus paaiškinta, taipgi lietu
Spalio 23 d., School Hali.
vių kalba, apie dabartini tos savaitės
— Valdyba.
stovį.
— J. G. Kotocky.
Kotocky.
Cicero. — Gražu balių rengia Ci^e
ros Lietuvių Pašalnos Klitibas nedė
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo
ioi, spalio 16, J. Pi'kio (pirma .Tuk Amerikoj., 2-os kuopos susirinkimas
niaus) salėj. Pradžia po pietų. Kvie ivyksj subatoj, spalio 1.5, 6:30 v. v.
čiame publika gausiai susirinkti i; Raymond Chapelėj, 816 W. 31st St.
maloniai pasilinksminti.
Visi nariai kviečiami atvykti.
— Raštininkas.
— Kliubo pinuin.

IKUSERU

Kojol

Jų priežastis, aplinkybės ir

Išsirašyk Kojolo buteliuką,

Chicagoj yra plikiai. — Kaikurie iš jų tuom didžiuojasi,
bet kiti nusiminę. Netik plikius
ir plonėjimą plaukų galima iš
gydyti, bet ir pražilimą. Jūsų
ypatos pasirodymą galima pa
taisyti ir jūsų gyvenimo ateitį
pagerinti.
Musų spccialumu
yra auginti plaukus, prašalinti
pleiskanas, sulaikyti slinkimą
plaukų ir išgydyti galvos ne
sveikumus.
Puikiausi rezultatai pasirodo
po kelių sykių gydymo. Gali
ma parodyti rezultatą augimo
naujų plaukų po dviejų ar tri
jų savaičių. Gydymas malo
nus. Kainos nebrangios.
Examinavimas dykai.

The Thomas’ Hair &
Scalp Specialists

išgydo kojas
nuo šutimo
šiandien, vartodamas čia
pridėta kuponiį.
Bingol Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, III.

ALEKSANDila URVOKIS,
mirė Franci joj karės lauke, rug
sėjo 30 d., 1918 turėdamas 27
m. amžiaus. Paėjo iš Kauno rėd.,
Telšių apskr., Rudupio kaimo,
Luokės parapijos.
Lietuvoj paliko, tėvus ir vie
ną seserį Sofiją Stasiulienę, o
Amerikoj dvi seseris: Jievą Ge
čienę ir Elzbietą Švedienę. Tris
pusbrolius, Ignacą Urvakį, Jo
ną ir Leoną Lukauckius. Dabar
yra parvežtas iš Francijos, ran
dasi po num. 3409 S. Leavitt St.
Laidotuvės atsibus nedelioj
spalio 16 d., 1921, 1 vai. no pie
tų iš namų į šv. Jurgio bažny
čią, o iš ten į švento Kazimiero
kapines. Taipgi buvusieji lie
tuviai kareiviai m-alonėsite atsi
lankyti uniformose, pagerbti
mirusį savo draugą. Taipgi, gi
minės, draugai ir pažįstami
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.
Kviečiu milimiausios seserjs.
Elzbieta Švedienė ir
Jieva Gečienė.

«nQ2<» S
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Adresas
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DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Oflaa*
4729 So. Aahland Ava., | <oho*
Chicago. Illinois

SpedRliata* džinvo*
OFISO VAlJkNDOS
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 Un
• vai. po piet ir uuo 7 iki 8:80-vaJ
'akaro
Nedaliomis nuo 10 vai
’alandn* ryto iki 1 va] po pi».
Telefoną* Dreael 2880

;

dr. g. m. glaser

■

Praktikaoja 30 metei

Ofisą* >
<149 8 Morgan St., kerta 12 Si ■
Chicago. Illinoia
SPECIALISTAS.
Moterišką ir Vyriiką
Taipgi Chronišką Ligą
OFISO VALANDOS.
g Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—b ■
g *akare. Nedėliomis nuo 10—2 ■
■
po piet

p

Yarrt»

/—

....

Tai. Austin 787

W

'

—

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

Čia prisiunčiu $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojolo buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.

iiątik sugilto ii Califomijoa ir
Vi) tęs savo praktikavimą po No
5208 W. Harrieoo St

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

Valandos. 8—12 kasdieną Ir 6—9
vakare iiskiriant oadildteniue
------ --- ---—----------

‘"i

CanaJ 257
Naktinis Tel. CanaJ 2118

Pigiau gausit pas mus

DR. P. Z. ZALAT()RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa
piet. 6 iki 9 vakare
■•diliomis nuo 0 iki 12 ryte
1821 8. Halsted St.
Kampa* 18 ir Halsted St

300-1 Garrick Bldg.,
64 West Randolph St.,
Chicago, III.
Phone Central 5851.
Ofiso valandos' 10 ryt. iki 9 v.
z
•n

n* tyrime
Hfrna*- n»
»e«Hn<rRf
prliln
du Hgnne Ir kurti
M įnik* Ilgo*
Torio

Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidrosis ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas Ilgas,
ir žmogus pasiliuūsuoja 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 varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip:
j kvortą šilto vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojohi mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo
slinkimo plauky.
ugdymas 100,000 vyrų.

Draftu, Money Orderiu ir

*^t:;~______________ *2

Kojų šutimas
yra liga

Hillrnao *489

a. SHIISHO

1

STREIKAS UŽBAIGTAS

!
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- .Fr.—-v.------- Į------- —------ -------------------------------- c---------------------------------- ■
■

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

■
■
■
■
■
■
■
■

Chicogo, III. g

i 3259 So, Hi*stid St.

Chicago, III.

b-u---------------------------------------------------------•—

j
g
g

Justin Kulis

■

Kasdien nuo 9:00 iŠ ryto iki 4:30 v. vak. Utaminkais ir Subatomis iki 8:80 va

1

21 JCWCl*

Pirmutinis Lietuviškas Valstijinis Bankas Amerikoj

i

Šis paveikslas parodo geriausios vertės laikrodį, kuris yra vartojamas
daugumos žmonių šioj šalyj ir kitose. Yra paauksuotas, gražiai išmargin
ta, radlumo priekis, taip, kad galima matyt kelinta valanda nakties laike
nevartojant Šviesos. Pirmos klesos šveica
riški 21 akmens viduriai ir gvarantuojamas
ant 25 metų. Tai labai praktiškas ir nau
dingas laikrodis, taipgi yra tvirtas ir tei
singai laiką rodo, kaip kad geležinkeliečių
ir kiekvienas, kuris tik įsigis šį laikrodį, bus
labai užganėdintu. šis laikrodis vertas
mažiausiai $25.00, bet, kadangi tik mes ga
lime gauti tiesiai iš dirbtuvės šį laikrodį,
todėl galime taip pigiai parduoti tik už
$10.95. Šį pasiūlymą suteikiame tik pei
trumpą laiką koliai jų turėsime. Iš atžvil
gio naujų reikmenų ir aukštų taksų, kaina
laikrodžio eis aukštyn, todėl ncatidėliukit,
bet siųskite užsakymą tuojaus. Apsimokės
užsisakyti šis laikrodis, kad vieną ir turi, DRAUGIJŲ SĄJUNGOS TUR
nes už tokią kainą niekad nėgausit tokio
TO LIKVIDAVIMAS.
laikrodžio.
Chicagps Draugijų Sąjungos
VISIŠKAI VELTUI. Duosime su kiek
vienu laikrodžiu gražiausj paauksuotą peilį valdyba nutarė likusius visus
ir gražiausi paauksuotą laikrodžiui retežėlį,
kaipo dovanų, todėl, kad patartumei ir sa pinigus paaukauti dviem įstai
vo draugams apie musų firmą.
gom, būtent: Lietuvos SocialPilnai užtikriname užsiganėdinimą, ar
ba pinigus grąžinsime, jei neužsiganėdinsi deomkratų partijai $15.00 ir
j 10 dienų gerame stovyj, gausi pini Lietuvos Universitetui $45.00
gus atgal.
Taipgi spalio 14 d. mes pasiim
NESIŲSKIT PINIGŲ Ift KALNO. Iškirpk tik šitą pagarsinimą, įdėk tom pinigus Lietuvos Socialde
25 centus rtampoms persiuntimui lėšų padengimui, o už tavorą užmokėsi
mokratų Partijai 5,950 auksi
$10.95 kuomet aplaikysi į savo namus.
<

Metropolitan State Bank
!

’ /

Z

Kurie tik skaitėte “Naujienas”, tai matėte, jog jau kelintas sykis
kaip “specialiams” lengvai pasisekė darbininkus apgauti, dėlto,
kad tie darbininkai nežinodami “specialistų” biznio, manė, kad
/ šmteriopai pasipelnys, bet jie nepermatė tų “specialistų” slaptą
jį biznį ir kas iš išėjo, tai jus gerai žinote — Lietuviai pražudė
daugiau kaip milijonų dolerių ($1,000,000.00) per pereitus du
metus.
‘
t
Jeigu turi keletą dolerių ir nori kad jie neštų didesnį nuošimtį,
tai geriaus ateik į METROPOLITAN STATE BANKĄ ir ištirk
apie musu pirmus morgičius, įvairius bonus, paskolas etc., MET
ROPOLITAN STATE BANKA UŽTIKRINA ŠEŠTA nuošimtį
ir visų įdėtą kapitalą, jei iš čia pirksi morgičių arba bonų. Metropilitan Stąte Bankas yra pirmiausia bei 7stipriausis Lietuviškas
valstijinis bankas Amerkoj — jo stprumas, jos direktoriai, ir
Amerikos valdžia nepavelina JŪSŲ pinigams pražūti.

1

Paskutine Proga—-Ypatingas Siūlymas

tai turėtų būti kiekvieno sveiko proto žmogaus prie
žodis, bet ant nelaimes daugybe žmonių turi sveikus
protus o atsargos dėl savęs arba
dėl savo pinigų visai nepaiso.

JI

Chicago, III.

3252 So. Halsted Street,

ATSARGA

1

Universal State Bank

Šlamštas nepasprogtų. Pasira
šo uždirbęs tris tuksiančius suvirš pas tuos agentus. Nieko
nebi jantis”.
į
Mat tas ponas “Nieko nebi
jantis” taip nieko nębijo, kad
net savo pravardės nepasirašo.
Jią matyt gerai supranta, kad
tas įo uždarbis jra niekas kitas
kaip vagyste, nes tas uždarbis
yra išimtas iš kito tokio žmo
gaus kešeniaus.
Tie pinigai yra taip pat kaip
pavogti pinigai.
Mes jau turime daug tokių
nonų vardų ir adresų, ir tie
ponai greit prilips liepto galo
Lietuviai, eikite atvirai ir
drąsiai prie išlinosavimo Chica
gos iš baisios nelaimės. Neški 'H
te ir tohaiis į “Naujienas” var
dins ir adresus tų Specialų“. (

Unieversal State Bankas turi
naują prezidentą.
Eidamas Halsted gatve pa
stebėjau kažin kij nepaprasto
Universal State Banke. Pro
stiklino sienų buvo niatvt vi
dui keli gyvų geliu buk
Smiclomciau, ir jeies vidun
klausiu vieno darbininkų, ko
kia čia bankas šventę švenčia.
Pasirodo, kad spalio 12 dienų
tapo išrinktas naujas banko
prezidentas Juozas J. Krasaus
kas, vietoj rezignavusio’o Juo
zo J. Eliaso. Tat naujam perzidentui užimant vieta, banko
direktoriai, darbininkai ir drau
gai kartu su sveikinimais pri
siimto keletą bukietų.
P. Krasauskas yra senas Chisagos lietuvių biznierius —Chi?acoj g\’vena jis apie dvide
šimt metu,
ir vietos lictuvieins gerai pažįstamas. Jis yra
ir stambiausia to banko dali
ninkas.
,
—A. Ambrozevičia.

'į^’DR. HERZMAN^"1

•5H5ES

Singer ir VVhite siuvamos
mašinos, pas mus tik už $27.50.
Taipgi kitos mašinos nuo $3 ir
augščiau.
Iš miesto gyvenantiems išs unčiame C. O. D. arba expresu. Rašykite klausdami infor
macijų. Kiekviena mašina gvarantuota.
45
S’EWING MAŲHINE CO.

— dvi krautuvi —
1216 W. Chicago Avė.,
970 Milvvaukeą Avė.
lel.: Monroe 3339 ir 4626

L------------ ------------- , •
■

Telopnone Yards 5332 ■

: OR. M. STUPNICKI :
31U7 So, Morgan 8t„
Chicago, I1L
VALANDOS: Nuo S Ori 11 ryte
■
ir nue fi iki 8 vakare
. ■

■
■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K*

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, UL
kampa* ISth St
Valandas i 9—12 rytu ir 1—O vak.
Phone Gana) 257

APOLONIJA RIMKIENĖ
Ant atminties sukaktuvių at
sibus pamaldos panedčlyj Spa
lio 17 dieną, 1921 mot, 8 vai.
ryto Aušros Vartų
parapijos
Bažnyčioj.
Pasilieku didžiausiame nuliū
dime sesuo
Petronėlė Dobrovulbkienė.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operaciją
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
................. .. ■■ ...................
-e

NAUJIENOS, Chicago, III.
MOTERŲ OPUMAS.

! JIESKO PARTNERIU.

I

PARDAVIMUI

Daugelio moterų viduriai Į
PELNYKIS!
I PARDAVIMUI SALIUNAS,
yra tokie opus, kad net yra Reikalingą dalininkų labai pel- lietuvių ir kitų tautų kolonijoj,
labai tankiai per sunku che ningam bizniui. Kapitalas daug Biznis geras. Parduosiu pigiai*
mikui prirengti tofaųs vais- duos pelno ir patsai turėsi nuo- nes važiuoju į kitą miestą. ,

_________

NAMAI-2EME

AUTOMOBILIAI

NAMAI-2EME.

PARDAVIMUI 1 PRAGYVEnimo mūrinis namas su bizniu,
užpakaly yra garadžius, clothing ir tailor biznis, išdirbtas per
latinį gerai apmokamą darbą.!
1-137 So. Morgan St. • '
14 metų. Turi būt parduotas
vienai moteriai. Jei jain pa Skubihkies. nes dalininku skai
trumpu laiku; priežastis pardasiseka, tad tikrai niekas ne čius apribuotas.
| PARDAVlMUf krautuve,
1920, 7 pas. aUTomobi- v’n10 Patirsit ant vietos.
atidėliodamas ačiuos už jo( Kreipkrtės laišku ar asmeniš cigaru, cigarėtų, ice cream par- liūsbuick
visame padėjime kaip naujas,)
3616 So. Halsted St.
stengiamasi. Trinerio Kar kai nuo 3 iki 7 vai. vak. kasdien, lor ir mokykloms reikmenjs. Par parduosiu ant lengvo išmokėjimo ar- j
ba
priimsiu
seną
automobilių
į
mainą
tusis Vyrnas, kaip tik ta gy- j
G. TOLUTIS,
duodu todėl ,kad važiuoju ant turi būti parduotas į trumpą laiką.
duole yra. Ji teisingai vei 703 W. 21 PI.,
Matyt galima nuo 4 iki 7 vai., ned.
Chicago, 111. fąrmos. 1327 \V. Erie St.
nuo 10 iki 4 po piet., 817 W. 83. iš
kia, išvalo vidurius ir išvalo
užpakalio ’į bloko nuo Halsted^St.
UŽTIKRINA TAMISTAI NAMĄ
visas nuodingas atmatas, ku
ŠIS PASIŪLYMAS BUS
rios paeina nuo vidurių už
PARDAVIMUI
SULAIKYTAS
kietėjimo, bet jis nedaro
GROSERNĖ.
KUOMET 100 KONTRAKTŲ
MOTERŲ
skausmo, nors ir opiausioms:
5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MABUS PARDUOTA
viduriams. Tai todėl ir yra REIKIA 20 PATYRUSIŲ
dos rakandai turi būt parduoti už biDabar — pirmą kartą nuo 1914 —
k sa'.i"i . ą i .-lul^mų. Seklyčiai sr
Trinerio Kartusis Vynas moterų sortavimui popieros. Ge
praktiškai,
išdirbtas planas siūloma
tas, valgomajam kambariui setas,
Chicagos
vyrams
moterų laikomas didžiausio ra alga.
uliniu rvLcia
a
u,
. v°
jf ,
.ir moterims,1 kurie
..
miegruimio
setas ,r\nuiui,
,kaurai, udavenport.
Parduosime
ant
svk,
arba
atskii
trokšta
turėti
savo
locną
namą
tikPARDAVIMUI
SALIUNAS
etc.
I
je pagodonėje. Poni Louis
Republic VVaste Paper Co.,
—
—
rai. Taipgi,
puikiausia grojiklis,
pi ; rą namą, tiesiai tankumoj, tarpe kitų
Goratowska rašo mums, pa- į
anas ir didelis, dubeltavu springsu atidą patraukiančių namų, bažnyčių,
1039 \V. Congress St.
ir namas South Side.
mokyklų ir krautuvių.
Namas pa
PARDAVIMUI ARBA 1ŠMA1NYmui. Puige . uždaras automobilius
1919xmetų ant namo.
Atrodo kaip
naujas. Parduosiu pigiai. Priežastis
pardavimo, savininkas* apleidžia Chiengą.
C. P. SU ROM SK i,
3346 So. Halsted St.

$175

JEIKIA DARBINU

$175

$175

RAKANDAI

phonogrnpbas su rekordais ir daivizdžiui rugp. 7,1921: “Paw- i _
manto
adata.
2519 W. 43rd St.
tucket, R. I. — Trinerio; REIKIA MOTERŲ PRIE
1922 So. Kedzie Avo.
Kartusis Vynas įžymiai pa sortavimo popieros, nuolatinis
gelbėjo man. Nei viena kita darbas, gera alga. Atsišaukite,
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RAgyduolė nesuteikė man pa L. Rosenburg & Co., 2143 So. • PARDAVIMUI GROSERNĖ IŠ kandai,
2 pečiai: virimui ir ap
dviejų viena.
Pigiai maišytų tautų šildymuinauji
ir
5
kambarių
fintas, galima
lengvinimo mano ligoje. Iš Loomis St
! apgyventoj vietoj.
Pardavimo prie ir gyvent.
žastis patirsite ant vietos.
reiškiu savo didžiausią padė
3535 So. Hasted St.
Atsišaukite
' •
2-ros lubos, priekis"
ką." — Taipgi, mėgink Tri
737 W. 34th St.
nerio Liniment, kuris šiose
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR | PARDAVIMUI NAUJI 4 KAMBArudens dienose sulaiko reu-j
VYRU
saldainių
krautuvė, lietuvių ir kitų 1 riu rakandai,
Gera proga jaunavematizmą, neuralgijų ir lum
tautų kolonijoj.
eina, i džiams. Gražųd kambariai, kuriuose
bago ir yra tikras pagelbė- REIKIA PARDAVĖJŲ PAR- Parduosiu pigiai .ir greitai.
Įgali pasilikę ir gyvent. Kam reikia,
pafiiskubinkit.
tojas. Jūsų vaistinųikas, <davoti maisto produktus, kostu- Atsišaukite
3538 So. VVallące St.
1639 W. North Avė.
arba vaistų pardavėjas su- imeriams ir pardavėjams. Kreip
3 hŪH)s priekis
teiks visas trinerio gyduoles. kitės visą dieną 407 So Dear- PARDAVIMUI RESTORA-

REIKIA DARBININKU
c

born St., Regim 290.

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI

NAMSI-ŽEME

LAIMĖS J IEŠKOTOJAMS
VIENAS iš DIDŽIAUSIŲ PARGENU
štai kur žmogaus laimė!
Pardavimui mūrinis namas, 6 pa
Parsiduoda 8 flatų naujas muro na gyvenimų . Namas yra gerame sto
mas su visais naujausios mados įtai- vyje, arba
urna mainysiu ant bučernė
buėernės, Ra
šymais, murmuro tropais ir priean- Huno, loto arba automobiliaus. Namas
giais. kaina tik $85,000. Rendos randasi ant Bridgeporto. Kam tokis
moka į metus $6,600. Tas bargenas namus yra reikalingas kreipkitės pas
daugiau moka nuošimčių negu kokis A. M. Andrijauskas, 2102 W. 22 St.,
Bišapas arba kita kokia įstaiga. Tas Phone Canal 7031.
namas, visuotine žmogaus laimė. Na
mas randasi South Sidej. Kas nori
BARGENAS, ARTI 47-to PLACE
tą namą įgyti, malonėkite pasiskubin
ir Halsted St., 2-3-4 flatų Nanas ir
ti, nes savininkas išvažiuoja į kitą investmentas
su 8%
Turi būt par
miestą, dėlto parduoda pigiai. Taip duota
kad
išsidalinus
turtą.
gi didelis bargenas ant fai-mos. Na
C. F. DURĮ.AND & Co.,
mai su bizniu, krautuvėms ir kitokį
Tek: Randolph 5065.
panašus bizniai. Beveik už dyka —
Žmogus priverstas tuojaus parduoti,
nes turi važiuoti j Čekiją, prie savo >
tėvynės turtų!
Taipgi turiu daugiau privatiškų na
mų ir biznifli gerų namų kuriuos ga KAM REIKALINGI PINIGAI?
lima pigiai pirkti.
Skoliniu ant 1-mo mortgečio.
Platesnių žinių kreipkitės
MILDA REAL ESTATE’CO.,
— Prireikus pinigu persitikrink
751 W. 31 St.,
pas Justin Maekievich, 2342 So.
Phone Yards 6296.

MORTGECI Al -PASKOLOS

PARDAVIMUI MURO ^A- Leavitt St., Phone Canal 1678.
mas 2 pagyvenimų po 6*kam-'
barius; cimantuotas beismantas, skalbykla, šiltas vanduo,
elektra, jrasas, maudynės. Savi
ninkas, 3008 S. Emerald Avė.

lies suplanuotas gražiausiame Berwyn, prieinant plačiam boUlevarui,
kuriuomi gali nuvažiuoti į vidurmiestj. 19 minutų į vidurmiestį — 83
traukiniai kas dieną.
Visi keblumai ir matomos skerspainės stovinčios tau ant kelio prie nuo
savo namo, laimės, musų planas nu
PARDAVIMUI NAMAS ARBA Iš
šluos viską. Imame visokia atsako mainymui ant mažesnio namo.
šis
mybę.
Nereik, kad turėtumei daug I namas yra bizniui ir penkių gyvonipinigų. Tik $175 už tikrins tamistai mi|. Tinka bile bizniui. Kas nori
gražiausi, didelį lotą paties pasirinki-1 apie tai plačiau žinoti, kreipkitės prie
me — jis padės musų milžinišką or savninko.
•
ganizaciją užpakalyj tamistog — jis
A. SHIMKUS,
pristatys į jūsų ranlųis geležią aptai
1800 So. Peoria St.,
syta namo kontrakta, parūpintą kom
Phone Roosevelt 8017
panijos vertės $300.00, kuria užtikri
na tave, pilnai užbaigtą namą, tavo
PARDAVIMUI NAUJAS KAMPIsavastį ant pavasario.
nis mum namas, 4 pagyvenimų, furMĖNESINIAI MOKESČIAI:
nace apšildomas, gražioj south sal
dės
vietoj. Parduosiu pigiai, arba
namą
$3,500
$35 už
mainysiu
ant farmos, arba mažesnio
$4,000
naiųą
$40 už
namo.
už $4,500 namą
Atsišaukite:
$50 už $5,000 namą
SZFMET & LUCAS,
$75 už $6,000 narna
4217 Archer Avė.
LYGIAI KAIP RENDĄ

nas, arba mainysiu ant namo.
PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ
Atsišaukite tuojau:
rakandai. Pirkęs rakandus, ga
P. K. MALELO,
3212
S.
Halsted
St.
lės gyvent tuose pat kambariuo
REIKIA 4 BLAIVŲ JAUNŲ
Elektriko Kontraktorius
se. Kambariai šviesus, 1621 So. Pilnu informacijų kreipkitės
vyrų. Darbas nuo štukų. Galima
Suved.ame dratus į senus ir nau padaryti į 6 vai. 4 dol. Ateikit
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir lalsted St., 2-os lubos.
antrašu:
jus namus, sudedam fikčerius ir nedalioj nuo 9 iki 12 vai. diena, groseraę. Parduosime trumpa
Savininkas
į statom motoms.
me laike ir labai pigiai, Biznis
P. O. Box 495.
! 1655 W. 33 St.
išdirbta per daug metų, netoli
Užlaikau elektriškų reikmenų
TURI BŪTI PARDUOTAS Į 10
lietuvių bažnyčios/ 4518 South
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę. 1
GERIAUSIAS PIRKIMAS
dienų muro namas, 4 pagyvenimų po
Wood St.
3336 So. Halsted St.,
Parsiduoda gražus mūrinis 5 kambarius kožnas. Rendos nešu
į menesį. Kaina $4,000.00.
Chicago, III.
namas, pressed brick front, $54.00
PARDAVIMUI SALDAINIŲ i
Taipgi turim vieną tuščią flatą; eik
j ir kitų įvairių .smulkmenų krau PARDAVIMUI GROSERNf basemente skalbykla drabužiams tuoj ir gyvenk savo name. Vieta yra
W. 36th St. Savininkas ant antini
ant 1 floro štoras ir pragyveni 948
tuve. Pardavimo priežastis — ir smu’kmetiii krautuvė.
“MIZAR”
lubų iš užpakalio.
mas užpakalyj, ant 2 floro ir 3
KARALIUS NAIKINIMUI
važiuoju ant ūkės, Wm. VVillman
3343 S. Morgan S t.
REUMATIZMO
flatas ir po 6 kambarius; elek
4323 So. Honore St.
Gvarantuotos g
PARDAVIMUI 4 FLATŲ
triką, vanos, atikas dėl džioviduolCs nuo skausmo
rankose, kojose, pe
,'>no skalbinių. Gale loto gara muro namas 2812 S. Union
PARDAVIMUI SALIUNAS, PARDAVIMUI SALIUNAS
čiuose, strėnose, krū
Savininkas ant
Kaina tik Kaina $3,800.
tinėj ir šaltų kojų. lietuvių ir rusų kolonijoj. Pigiai. bai geroj vietoj, lietuvių apgyventoj. džius 2 karams.
visą
arba
pusę.
Pardavimo
priežas

Viskas bus panaikin
$11,000.00. Reikia įmokėti vos vietos.
ta po dviejų kartų Priežastį pardavimo patirsit ant tis liga.
Atsišaukite
$3,000.00.
Nepraleiskit' šios
naudojimo mano gy vietos.
J.
Z.,
duolių. Kaina $6.00,
progos. Randasi arti didelio
3201 So. Auburn Avė.
828 W. 14 St.
PARDAVIMUI NAMAI
įsigyti galima tik nuo
banko, mokyklų, ant gyvoms ka
išradėjo. Kreikitčs ar
ba rašykit:
rų gatvčs, stambiai apgyvento 2 pagyvenimų, 4 ir 4 kambarių ir
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GROJOZEF SOROKbWSKY,
skiepas, prie gatvekarių linijos, netoli
PARDAVIMUI SALIUNAS, AP žmonių vieta.
Chi -i>to rern^ labai tirštai apgyventoj vietoj,
2424 W. Superiųr St.,
mokyklos, gerame padėjime.
Kaina
‘ ’ nėra'kitos bučornės per 4 blokus. Biz gyventa tirštai maišytij tautų, Biz
Kreipkitės pas
$2,250. Įrnokėl $650, likusius kaip
nis eina gerai, ir cash. Parduosiu la- nis išdirbtos per daug metų.
Prie
hai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti Žastis pardavimo, važiuoju Lietuvon. FABIONAS ir MICKEVIČIA, rendą.
2 pagyvenimų 4 ir 5 kambariai ir
Atsišaukite
i biznį dykai. Pardavimo priežastis,
809
W.
35th
St.
(Arti
Halsted)
sklep
’s.
Gerame padėjime, viskas
2444
W.
46th
PI.
Į turiu du bizniu.
apmokėta.
Kaina $2,00.
Įmokčt
CASH AND CARRY MARfcET
Chicago, III.
JIEšKAU PUSESERIŲ, ALEK
Tel. Boulevard 1969 ,

Subata, Spalio 15 d., 1921

PARDAVIMUI AR MAINYMUI

4 flatų, mūrinis naujas namas, po
G ir 5 kambarius, ant 2-jų lotų.
Antras: 2 flatų, kampinis naujas
muro namas, G ir 7 kambarių, gara
džius 3 karams.
Abudu narnai moderniški; randasi
puikioj vietoj South SideI, ir turi bū
ti parduoti tuojaus, ar išmainyti ant
mažesnio namo bile kur. Chicagoį.
SLONKSNIS, STRAVINSKAS CO.,
3437 Wallace St.
/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 pragvvenimų 4 ir 5 ruim ai. Knina $1.100.00 .*
JUSTIN MACKIEVTCH,
2342^ So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

MOKYKLOS

MOKINKIS
B
Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KASN1CKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

Mokinkis drcssmaking.
Siuvimo, Dezaininimo
Dienomis ir vakarais.

Specialus vakarinės
čioms moterims ir
mokti sau pasisiųti
duodame diplomus
vietas.

klasos dirban
merginoms iš
dreses. Mes iš
ir parūpiname

Valentinė Drcssmaking Colleges
2407 W. Madiaon, —
6205 S. Halsted St.

SARA PATEK, pirmininkė.

MOKINKIS

SPECIALIS BARGENAS
Per keturias dienas.
Pardavimui
14 lotų, 30 pėdų pločio, Parduosim
ant syk ar po vieną. Vieno kaina
SI 65.00. -- Archer
- Netolu
karų linijos.
TAJERIŲ BIZNIO
$35 jmokėt ir $5 j nvėnesį. KreipMokinamo senus tajerus perdirbti
kitėfi:
į naujus ir visokios rūšies senus sa
W. D. MURDOCK & CO
taisyti. Mokiname už dyką,
$1,000, likusius ant nrortgečiaus.
Chicago, III.
4400 So. Kedzie Avė.,
darbą išmokęs, uždirbsi nuo $35 iki
PARDAVIMUI - SALIUNAS Im
sandros ir Juzefos Rimkcvičaičių, ifi II 704 W. 69th St.,
1
pagyvenimo,
4
kambarių
ir
skie

Phone
Went.
2393.
*
J.
N
.Zewert,
Mgr.
liai geroj vietoj ir biznis gerai eina.
$50 į savaitę.
Tauragės apskr., Šilalės vaisė., BiNEPRALEISKIT GEROS PROGOS pas prie gatvekarių linijos. Viskas
J. ZAKES, VVESTERN TIRE
Arti kito saliuno nėra.
Pardavimo
taučių kaimo. Apie 13 metų kaip •
apmokėta.
Kaina $2,000.
Įmokėt
Retreating and Vulcanizing.
Amerikoj . Girdėjau, buk gyvena apie I PARDAVIMUI BUČERNĖ ir priežastį patirsite ant vietos.
PARDAVIMUI
10
KAMBARIŲ
$850,
likusius
kaip
rendą.
perskaitykit
šį
apgardsinimą.
Par

2516 So. Halsted St.,
Atsišaukite
Pittsburghą, mainose. Jos pačios, I
Dviem flatų
šitie namai randasi ant Bridgepor- cottage — $2.400.00.
grosemė
greitu
laiku.
Pinnesnis,
duodu
garndžlų
160
pėdų
ilgio,
90
pė

1434
S.
Solon
St.
y
Chicago, III.
arba kas kitas malonės pranešti, nes
medinis namas — $3,200, South West
Kam
reikalinga,
k»elpkitės:
to.
dų
pločio.
Kaštavo
$43,000,
parduo

turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. Ona, laimingesnis. Pardavimo prieža
Side. T'ingi, saliunų ir keptuvių ir
WM D MDRDOCK & CO.,
siu už $27,000 su visoms mašinomis
Leono dvktė Riinkevičaitė, 4537 So. I
daugelis kitų cottnge ir flatinių na
4400 S. Kedzie Avė.,
stis, važiuoju į Lietuvą. Randa PARDAVIMUI SALIUNAS LA- ir su visais naujausios mados Įtaisy
AMERIKOS LIETUVIŲ
Paulina St., Chicago, III.
mų.
Atdara nedėliomis.
bai geroj vietoj, apgyventa visokių mais ir parankumaią. Reikia “cash”
J.
N.
Zewart,
Mgr.
si Brighton Parke. Telefonuokit tautų. Parduosiu pigiai. Kas pir įmokėti apie $7,000, o likusią sumą
G. J. REYNOLD BROS.
Matykit M r. Riley
KU
č
INSKYT
ė
-YSAi
Lafayette
3717.
Z
mas
—
laimės.
Pardavimo
priežastį
KAROLINA 1
8932 Eggleston Avo. 7 kambarių
ant lengvo išmokesčio. Garadžius rau
38
&
Archer
Ąv. Tel. Lafayette 74
patirsite
ant
vietos.
ono Mykolo ir Prano | -_______________________________
KIENĖ jieško Jono
medinė stuba ant lieto pamato: elek
dasi 1714-1716 W. 95 St.
Mokinama: angliškos ir lietuviško*
Atsišaukite
Jonaičių, prieš 20 “
metų
■'“] gyvenusių i
tra ir gasas, pečium šildoma,^vienas ■ ■■ . ..... ... "■'* .......y ............ - - ■ ■ ---------- V-......
AtsiŠaukit tuoj
PARDAVIMUI
KEPTUVE,
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
5339
So.
Halsted
St.
Rygoje, paeinančių iš Kriukų vals
garadžius ir 8 vištinirkai.
Lotns
BARGENAS
nografijos,
typewriting, plrklybos tei
Tel.'Pullman 694
čiaus Šiaulių apskrities. Žinias ir Reado kėksams mašina, vidus
50x125 pėdų, taingi 50x125 pėdų prie
Priversti
parduoti
savo
5
kambarių
sių,
Suvienytų
Valstijų istorijos, abel10455
S.
Michigan
Avė.
laiškus prašoma siųsti tokiu adresu: virš No. 3, gerai įrengta, geriau
Ix)we Avė., tarpe 91-os ir 92-os gat medinį namą iš priežasties šeimynos uos istorijos, geografijos,
politikinės
pas savininką.
Lietfuva. Kaunas, Benediktinų gatvė
vių. Kaina $4,850. Savininkas ran nesutikimo.
Gasas,
elektra,
karštas
ekonomijos, pilietystės, dailiarašyasia pasiūlymas nupirks. Parduo PARDAVIMUI SALIUNAS,
N. 20, K. Kučinskytei-YŠakienei.
dasi 8982 Eggleston Avė.
ir šaltas vanduo, furna«*e šiluma. 2440 tės ir tt.
DIDELIS BARGENAS
W. 69th St. Kaina $3,200. Kreindama iš priežasties ligos, 3159 vra 4 kambariai pragyvenimui.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
GENOVAITĖ MARCINKEVIČIŲ-: Normai Avė.
’
dtė*
prie
virš
minėto
antrašo
arba
Prie
Snngamon
'gatvės,
arti
G2-os
1
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
Randos $30.00, 5 metų lysas.
TĖ jieško s >vo tivo Jono Marcinke
5010
So.
Westem
Avė.
gatvės,
7
kambarių
meilinis
cottage.
iki
10
valandai.
"
.
Pardavimui bizniavus medinis na
. 3759 Wallacę St. *
vičiaus, Juozo sunaus, paeinančio iš
4HM1
M(>
Htl.STFD
«T..
rnirują
cemento
sklenas.
pečiaus
Šiluma,
ga
mas ant 2 lubų aukščio. Gazas elek
IJetuvos, Kriukų valsčiaus, Šiaulių
PARDAVIMUI
tra ,dabar jame yra saliunas ir a so šviesa, 2 karams garadžius, ce
PARDAVIMUI VIENO PAGYVEapskrities.
Žinias ir laiškus prašo
kambariai užpakalyj pagyvenimui ir mento floras, elektros šviesa; gara nimo 6 kambarių mūrinis namas, lo
SALIUNAS.
ma siųsti tokiu adresu: Lietuva, Kau
6 kambariai ant antrų lubų. Rendos džius iš*irenduoia už $12.00 į mčnesk tas ir nusė. Parduosiu pigiai, $2,800.
A. SVVARTZ,
nas, F>enediktinų g. No. 20, G. Mar
PARDAVIMUI GROSERNf neša $73.00 į mėnesį. Kaina $5,200 Savininkas važiuoja į California. Kai
A
UIT 1 f O
cinkevičiūtė.
na
$3,800.
ir
jei
kas
nori,
tai
gali
pirkti
su
biz

2145 W. 51st St
JUOZAPAS
ENDRIUKAITIS
ir iš drabužių visokių smulkme- niu. Barai priklauso prie nalno saviPrirengiamoji ir prekybos dėl su
8208 S. Lime St.
augusių. • Mokina Lietuvių ir. An
nų. Parduosiu į trinnpą laiką. vininko. Namas yra gerame padėjimo
Vienas blokas į vakarus nuo Halsted glų kalbų; Grammar School, High
J IEŠKĄ U KASPARO FICKUNO
BIZNI A T-PRAPERTftS
PARDAVIMUI SALIUNAS, Priežastis, $a.vininį?as eina į ki ir geroj vietoj apie W. 20th St. ir So. 937 W. 59th St. 2 aukštų muro
Rugsėjo 9 d. išėjo j darbų ir nesuSchool ir Prekybos dalykų. Priren
Halsted. Nepraleiskit geros progos. krautuvė ir 3 fintai: elektros šviesa,
grįžo.
Pas nvano paliko visas savo geroj vietoj, geras biznis. Par
giama prie kvotimų j visas augšEXTRA BARGENAS.
ta biznį, 4314 S. Wood St.
GEORGE PETKUS,
drapanas. Jis pats ar kas kitas at
pečiaus šiluma, visas naujas phimi"
tesniasins
mokyklas. Dienomis:
Pardnvim'ui, geras medinis, 3 pa
Real Estete, Loan & Insurance
sišaukite, o jeigu neatsišauksite per duosiu pigiai, nes einu į kitą
ges ir nauiai ištaisyta. Renda $131.50 gyvenimų, namas ir saliunas, gerol
nuo 9:00 ryto ik’ 4:00 p. p. Vak.:
3402 So. Halsted St.
30 dienų, parduosiu visus drabužius, biznį. 6 kambariai gyvenimui ir
mėne*i. Lotas 32^x125 pėdų. Kai lietuvių apgyvento! vietok
7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais nuo
ParduoB W., 1617 So. Union Avė., Chicago,
na $10,500. Cash reikia $3,500.
11
ryto
iki
1
v.
p. p. mokinama
da kariu su saHunu už $3000. Jmosvetainė, 3749 S. Halsted St.
Illinois.
lietuvių
gram-atikos.
PARDAVIMUI ARBA IŠMATNYi’ėii reikia $1,000, o likusius kaip
mui 2 flatų mūrinis kampinis namas,
renda.
1747 S. Halsted
arti 18 gatw
944-6
W.
59th
St.
2
aukštų
Tauri

JTFŠKAU BARBOROS ERTMOant pirmo floro; Storas ir 4 ruimų nis namas: 2 krautuvi ir 2 flativ,"
Pardavimui mūrinis namas ant i
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
TR
nienės, Šilalės parapijos, Juraičių kai
pragyvenimas, viršum' 5 ruimų pra- plektro* šviest, pečiaus šiluma, černi- Fmcrald Av*». dviejų nrapvvenimii no
mo, Ras°iniu apskr. Ji gyveno Chi- gvosemė labai geroj vietoj, 13 myliu
'
gyvenimas.
Garadžius 2 automobi- nės grindys ir krautuvės. Lotas 50v 4 ir< 5 kambarius. Rendos $35 00 į
Biznio da»oma iki
AUŠROS MOKYKLOJ
cagoi.. Malonės Ji pati ar kas kitas nuo Chicagos.
i
linms.
Renda
$70.00 į mėnesj; Kaina 195 p?']£fL Rendos $165 J mėnesj mėnesj> Parsiduo'ln už labai
į
$700
Į
savaitę;
orderius
reikia
išvaduoti man žinią, nes turiu labai svar
$8,800. Šis namas randasi netoli lie Kaina $10,500. Cash reikia $3,500.
kaina. įmokėti $700.00, o likusius
žfoti, 4 kamb. pagyvenimui, steam
bų reikalą.
tuviškos
bažnyčios.
Pėtnyčioj, Spalio 14, prasidės
kain renda.
heat.
Biznis
vertas
$5.000,
parduo

Jūsų proga įsigyti locną automobi
URŠULĖ PETRAUSKIENĖ
C. P. SUROMSKl CO.,
8
fintų
po
6
kambarius
murini*
mosiu
už
$3,350.
Nemokanti
biznio
iš

lių už mažai pinigų. Kiekvienas siū
..... . rRX”I"nd’: P«”>°k°s
kalbos-Mokin:
3406 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.
1114 W. 59th St. 2 aukštų medin? 'lemiškas ■namas,
3346 So. Halsted St.
mokinsiu. Adresas:*416 Naujienos.
lomas karas yra pirmos klesos pa
erautuvė ir 3 fintai: elektros šviesa, damas. Rendos neša $i,45o_oo i me- tojaus Pavylas Adomaitis. Visi
dėjime ir pilnai įrengtas.
pečiaus
šiuma, didelė 2 aukštų ba^nę *iir. Tokiu exnenqų nė^a. Parduosiu
TUOJAUS
TURIU
PARDUOTI
6
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI LOZIER 2 pasažierių rpadster, vė
Rnndn
$110
i mėnesį. Kaina $5,500 nž labai nužemintą kaina, arba mai- j! kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
kambariu
spaustų
plytų
bungalow.
bučernė ir grosemė su namu arba at
liausio modelio, puikiausi tale Furnice šiluma grįstas antaukštis, vi Reikia cash $2,000.
nv«du an? farwp<< ar biznio Chicagoj i didesnės naudos mokiniams ir
skilai. Gero i anielinkėj. Biznis cash.
riai. gerame padėjime .... $200 si parankamai, arti gražaus parko.
arba
ios nnielint-ėi.
Norinti jie kreinkftės:
PATTERSON 5 pasažierių touring, Kaina $6,750 — $1,000 jmokėt ir $35
JIESKAU APSIVERTMUI MERGTŠitie
virR minėti bargenai turi būt ■ parankumui mokyklai. Prisira
mūrinė
Racine
Avė.
2
aukštų
A.
GRIGAS,
6009
vėliausio
modelio,
geri
tajeriai,
nos arba našlės, be vaikų, nuo 25 iki
į mėnesj su nuošimčiu.
fontuv? ir 3 frtai: elektros šviesa nnrduoti ateinančią savaitę. Atsišau- šyt galima visada.
3114 So. Halsted St.
gerame padėjime... $250
35 m. amžiaus. Aš esu 35 m. amH. M. STFNN,
neči°us šiluma, 2 karams garadžiu5, i’it i
DODGE 2 pasažierių, roadster, gera-!
ŽiauR ir uždirbu $200 į mėnesj. Kuri
2643 W. 69 St. ‘
FIRST N^ttomat PFALTY CO.
'^enda $135 | mėnesį. Lotas 50xl2r3001 So. Halsted St.
me stovi. Tikras bargenas 5350 —------------------------- •------------------ PARDAVIMUI VYRIŠKŲ SMULtašys laišką, malonės atsiųsti ir fo736 W. 35fh St.
nd.
Kaina
$9,250. Reikia cash
OVERLAND
5
pasažierių
touring,
|
kiu
daiktų
krautuvė.
Geroj
pietinėj
tografiją.
Chicago, III.
Matykit P. Bomeiką .
PARDAVIMUI PRAPERTR $8,000.
vėliausio modelio, puikiausiam
daly i miesto. Parduosiu pigiai, GcK. U.,
C. O. RDSEN
stovyj, perdirbtas . $350
4623 Wentworth Avė., Chicago, III. ra vieta d<d lietuvio.
Turi
būt
parduota.
5926
So. 'Halsted St.
DTDFTJS BARGENAS
DODGE 5 pasažienj touring, puikiau
' Kreipkitės:
(Zictetman)
Pardavimui
9-nių akeriu chieVen .
1923
Canalport
Avė.
sia
pirkinis.
1804 W. 47 St.
Normai
3678
•*nrrąa.
pu
hud
’
nVais
ir gwu1iais. Yra !
Phone Lafayette 4024.
Eikit į krautuvę.
Ateikit šiandien, pirkit bile auto
V«1j š^tni vIŠtn.
V">r- Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
PONO RANDAUNINKH ATIDAI
mobiliu, ir važiuok juomi namon. Už
”ė*. 1 kinui* ir kitonfš’ru paukščiu rina kiekvienam greitą progresą.
$5 iki $10 i mėnesį nupirks U arb" ”Heli nuo Chi'mp’n*. t’k 16 mvlin į
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
PARDAVIMUI SALIUNAS, ganėdinančios išlygos.
PARDAVIMUI 4 FLATŲ *4 skėrio vištoms vietos, mes panko Hetv«k
JIESKO DVI MERGINOS KAM’”’uis. ?emė labai deriinm. aritmetikos, istoriios, geografijos ir
bario, nepaisant kokioj dalvj miesto. lietuvių kolonijoj. Biznis senas
medinė stuba. Jeigu $44.00 j Insim ikj $o.nno nn*ibudnvoti na^* T,n.bai n i g i ° i, mninvsiu «nt nebranodo visų high school šakų.
Geidžiame, knd butu anšildvtas ir val
5850 Archer Avė. ne-I? "^melio. Dauginus dažinosit ant vie
Sunaudokite liuosus vakarus pasimėnesi. Kaina $2.400. Kreipki čreinkitė*
Malonėsite laišku ,r tferas. Parduodu todėl, kad
gis pagaminta.
inms. arba 1690 Ashland Block 155 tos.
:
mokinimui.
Mokestis prieinama.
2458 Michigan Avė.
pranešti.
Victory 3640 tės: 2536 Emerald Avė. 2 flo. N Clark St. Daugelis namų subdivi
apleidžiu Šį biznį.
GECipge PF^ĮTt;,
Waitches Prepnratory School,
G. K. ALVEN,
Atdara vakarais ir neclėlioms iki 4
žilai. Imkit Archer A v. katą. Kreip Real Estate, Izian £ Fire TnMaraMce
4509 8o. Ashland Avė.,
• 3352 So. Morgan St.
i ras.
2152 Alke PI.
vai. po pietų.
kitės arba rašykit.
34Č2 So. Halsted St.
Chicago, II.

ASMENŲ JĮEŠKOJIMAI

MOKYKLA

i

Le* eskio Mokykla

AUTOMOBILIAI
TIKRI - BARGENAI
ant vartotij automobiliy

APVEDIMAI.

Vakarinė Mokykla

JIESKO kambariu

McShane-HilI,

A

»

