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ŪSO,000 bedarbiu
Anglijoj.

tarimas streiko klausimi'. Tas
nesusi tarimas tarp geležinkelie
čių, kurie priklauso prie deReikia $50,000,000, kad išgelbė
sėtkų atskirų unijų ir brolijų,
jus 15,0°0,000 badaujančių
kurios yra labai -konservą tyves,
LONDONAS, sp. 19.
Dar
rusu.
labiausia ir silpnina darbinin Bet visgi jie jį priimsiu ir dirb Maisto taksais surinkta tik ma
niekad po Napoleono karų noža dalelė to, ko buvo tikėta
sią dėl “taikos*’.
kų poziciją. Jau tarp pačių
MASKVA, sp. 19. -« $ t už- buvo tokia bloga Angli joj pre
si surinkti.
brolijų apsireiškia sviravimas,
tenka, kad išgelbėjus vieno kybos ir bedarbės padėtis, kaip
o niekurios unijos dar nėra nu VAHšAVA, sp. 19.--“Kadan
tarusios prisidėti prie streiko, gi lai vra kompromisas, Augšt. Truc tmnsintlon filf'i. with the post- žmogaus gyvastį ir $50,000.000 kad dabar yra, pareiškė pre
at Chicago, III.. Oct. 20, 1921 užteks, kad išgdbėjus 15,000,- mjeras Lloyd George kalbėda
t. y. dar jų viršininaki nėra pa Silezijos nuosprendis' nepaten mastor
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
000 žmonių Rusijos bado dis- mas atstovų bute apie valdžios
tvirtinę paskelbimo streiko nors kina nė vienos pusės”, pasakė
HELSINGFORS,
šp.
19.
—
trikte nuo bado mirties šią žie politiką šiuose dviejuose daly
nariai visų unijų yra balsavę Lenkijos užsienio reikalų ininisteris
Kastus Skirmantas, Petrogrado Krasnaja Gazeta mą. Taip mano Amerjkos šel kuose.
už streiką.
Jis sakė, kad dabar Anglijo
Niekurių unijų viršininkai svarstydamas tautų sąjungos spalio 12 d. paskelbė, kad mais pimo administracijos atstovas
to taksai, kurie buvo renkami pulk. Haskell, kuris lankėsi Sa je yra 1,750,000 beilarbių ir
jau yra palinkę priimti nuka- nuosprendį.
kad didžiausias skaičius bedi*
pojimą algų, o viena unija, bū
“Mes gailimės, kad turime visoje Rusijoje pagelba štikų, maroje ir Ufoje.
bių, 17 nuoš., yra metalo pra- .
tent
Railroad Yard'masteis’ netekti 500,000 lenkų, kurie tu davė tik 120,000,000 pūdų mais
“
Iš
to
ką
pastebėjau
”
,
sakė
Association, turinti 8.000 na rės pasilikti kitoj pusėj rube- to, kuomet buvo tikėtasi su jis, “didžiausias badas yra Vol iionėje. Priežastį to visko
rių nutarė prie streiko nosidė- žiaus. o Vokiečiai Įiriešinasi rinkt: daugiau kaip 200,000,000 gos baseine. Toliau į rytus įima apibudinti vienu žodžiu
Sena t o- ti. Tai nutarė vienbalsiai uni- tam išrišimui okonominais pa pūdų. Rinkikai šiaip taip su krizis neateis iki po sausio 1 d. karas.
žintas bereikalingu.
rinko 105,000,000 kiaušinių,
Pagerinimui bedarbes padė
rius MeKulIar buvo padavęs jos viršininkai ir įsakė visiems matais.
Peržiūrėjęs
smulkiausius
ra

“Tečiaus aš tikiuos, kad kaip 60.000,000 pūdų grudų ir 110.- portus, manau, kad 15,000,000 ties valdžia tarp kitko mano
priedą, kuris butų privertęs savo nariams pasilikti savo viepašarui
orašvti parlamento paskirti dar
Vokietiją prisipažinti prie kai-t tose, jei ir kiltų geležinkelių Lenkija, taip ir Vokietija tai OOO.OOp pūdų
žmonių
yra
paliesti
bado.
Iš
g.300.000, pagelbėjimui buvu
streikas.
kiai priims vyriausios tarybos galvijams.
lės už karą.
priežastis badavimo ir vidurių siems kareiviams išvažiuoti i
Esant lokiai padėčiai lencrva nuosprendį, l ik taika gali už Į Nors sumos išrodo d i dėlės, suįrimo delei maisto substitu
Taipjau ratifikuota taikos suSenatorius King net buvo patartįs su Austrija ir Vengrija, siūlęs ratifikuoti visą Versail- visokioms tarylMuns ir valdžiai tikrinti nuolatinį ir veikmingą bet ekonomai eksportui, kurie tų, tyfas ir dizenterija priima kitas Anglijos kolonijas. Ten
Taika bus paskelbta apsimai- les sutartį su Lodge priedais, grūmoti geležinkeliečiams, o industirnį besivystymą šalies, rašo sovietu laikraščiuose ap- epidemijos formą. Materija ir iau yru apsigyvenusių, su val
nius ratifikacijomis.
kpipo substitutą thdiartinei su- geležinkeliu komunijoms stačiai kuri yra lielc pat svarbi Euro skaito, kad maisto taksai da škorbutas irgi siaučia. Maisto, džios pagelba, 60.0(10 lokių exc
pos ekonominiai rekonstrukci- vė tik menkas porcijas, kurių vaistų, kitų inedikalinių reik kareiviu.
----------- ’ tarčiai.
Net patįs Verasilles
Klausime prekybos premie\VASH1NGTON, sp. 19. Se-1 taikos sutarties šalininkai pasi Reikalauja atšaukti transpor- >ni, kaip ir pačiai Augšt. Sile gal ir užteks iki kovo ar balan menų ir drabužių labiausia rei
ras sakė, kad yra ženklų nie
imtas vakar vakare ratifikavo priešino tokiam įnešimui,
zijai.
džio mėn. sekamų metų.
kia
paminėtoj tvarkoj.
tacijos aktą.
“Iš priežasties tautų sąiungos
taikos sutartis su Vokietija, i Kada bus apsimainyta rati“Skaitant nuo sausio 1 d. iki kurių pramonių prasidėjimo
American Farm Bureau, ūki Inry'bos pasiūlymo, kad Vokie-'
Austrija ir Vengrija, tuo už-1 fikaci jomis dar nėra žinių. Veirugpiučio 1 d. yra 210 dienų, atsigauti, bet kitos svarbios
baigdamas ilgą kovą už paskel- kiaušiu tai bus padaryta kaip ninku organizacija, prie kurios t i ja ir Lonkiia užvestų dery
aš apskaitau, kad 2,000 tonų pramonės tebestovi ant vietos.
.priklauso apie 1,300.000 ūki bas apie susitarimą padalyti
bimą taikos su centralinemis galima greičiausiai,
į dieną maisto užtektų. Musų Prekyba irgi didėja, liet nega
ninku, paskelbė, kad ji yra nu 'Hilimu nepertaruktą ir ramią
valstybėmis. Taika tajx> užgin
patinimas rodo, kad jei mos ap lima tikėtis, kad ji greitu laiku
tarusi pareikalauti iš kongreso nrodukciją Augšt. Silezijoj, ki- Finlandija sparčiai atsigauna rūpinsime trečdalį gpnitoji'ų^, ieitu i normalines vėžes. Sun
ta veik už trijų metų po mu-l
tuo i aus atšautki visokius trans- virču ten turėtų būti išvengta.
ekonominiai ir jos industrija likusieji gyventojai apsirūpins ku esa atsteigli prekybą prie
portaeiois aktus, kurie yra tik
kįla.
“Aš galiu užtikrinti, ka<l‘:LcnTaikos sutartis su Vokietija :
save. Skaitant toną miltų po dabartinio “akrobatinio stovio
karo laiko įstatymais ir kurie kjios valdžia darys viską iš-1
tapo ratifikuota (>6 balsais prieš
$100, užtektų $1, kad išgelbė mainos”. Valdžia betgi gelbėprisidėjo prie iškėlimo ir važ laikymui laikos, kad šalies dar
HELSINGPORS, sp. 19. — jus badaujančio žmogaus gy siunti atsigauti prekybai ir duos
20, taigi tik 8 balsais daugiau,
negu reikalaujami du trečda- Geležinkeliečiai negalį streikuo- mos kainu, pa irimo transporte bas nenukentėtų nuo mažiau Po 7 mėnesių bandymo nesu vastį.
liai. Austrijos sutartis tapo ra-i ti, nes arbitracija esanti pri ri jos ir pagimdė dabartinį kri- sios pertraukos. Aš tikiuos, valgytos prekybos, kaip eks
“Amerikos šelpimo adminis tems. taip ir kitoms šalims,
tifikuota tuo pačiu balsavimu.' verstina. Kalba apie nukapo zį. Ji laipinu reikalaus tuoh kad visos už interesuotosios porto, taip ir importo, Finlan tracija gali aprūpinti ligonbu- kurios delei karo nebegali be
jaus nupiginti važmos kainas valdžios duos reikiamos pagcl- dija grįšią prie savo senojo čius ir vaikų namus visomis
Vengrijos sutartis buvo ratifi-! jimą važmos kainų.
nuo 10 iki 20 nuoš. Ta orga hos. Ta viltis yra paremta budo uždrausti importavimą reikmenimis. Mes užbaigsime
kuolą 66 balsais prieš 17.
Taika su Vokietija bus įvy- į CHICAGO.
Geležinkelių nizacija dabar kviečia geležin tikrumu, kad Lenkila galės pa puošnumu ir suvaržyti impor darbą išdirbdami siriemą ap HANSAS ANGLIAKASIAI NE
miltai, ka rūpinimui tėvų ir motinu esan
kuriu faktu kada bus apsimai-į darbo tarybos pirmininkas tei- keliečius bendron konferenci rodyti klaidingumą tankiai var- tavimą dnlvkn.
MANO ATSISKIRTI.
nyta ratifikacijomis (Vokietija sėjas Barton vakar atvirai pri- jom
’oinmų argumentu apie Augšt. va. tabakas, cukrus ir kviečiu-’ čių musų priežiūroj vaikų”.
Tokia permaina prekyboje
jau yra ratifikavusi taikos fui-1 grūmojo geležinkeliečiams, jei Kaip streikas bus skelbiamas. Silezijos anglis, geležį ir kitus
COLUMUS, Kas., sp. 19.
Palieka
kukurūzus
.laukuose.
tartį su Jungi. Valstijomis). iie ilrįs.tu streikuoti.
produktus.
Esantis kalėjime Kansas anglia
Geležinekliečių
brolijos
išdirbo
OMAHA,
Neb.,
sp.
17.
—
Nepuolimo
Finlan-dijos
markės.
Tikimasi, kati taika su Austri
Jis riešai pa reiškė, kad transkasių prezidentas Alexjipder
“Lenkijos darbininkai ir in
ja ir Vengrija bus paskelbta Dortacijos aktas aiškiai pasa sekamą pieną skelbimui strei žinieriai veikia išvien su kitų T mažiaus kaip metus laiko brasikos ūkininkai piaus tik ge Howat sako, kad Kansas an
irgi tuo pačiu greitumu.
ko. jog geležinkelių darbinin ko. iei įvyks:
šalin inžinieriais ir netik iš ios markė nupuolė 50 nuoš., resniuosius kukiirufzus (kmy gliakasiai nemano organizuoti
Visos šalies geležinkeliai yra
nus), kitus gi paliks puti lau atskiros organizacijos, bet ko
11 demokratų prisidėjo prie kai negali streikuoti. Visus ne
laikys dabartinę industrine Išlyginus su doleriu.
Nors Finlandiios markes ver kuose, Tai delei 1o, kad žemos voja tik už pasilikimą anglia
renublikonų ir balsavo už rati sutikimus darbininkų su sam padalinti į keturias grupes. sistemą veikminga, bet ir jiešfikavimą sutarties. Visi bal dytojais, turi rišti arbitracija. Pirmosios grupes geležineklių kos naujų šaltinių taikos pro- te žymiai nupuolė užsienyj, jos kainos padaro neapmokamu kasiu unijoje nereikalaujant
IMTkamoji vertė pačioj Fin- darbu net nupjovimą kiikuru- atsižadėti savo principų.
savusieji prieš sutartį, išėmus Jeigu gi negalėtų susitaikinti darbininkai sustrrikulos spalio dukcijai”.
30
d.,
6:30
v.
ryte.
Streikas
hindi joj pasilieka gana didelė, zų.
du senatorius, yra demokratai. arbitraciios keliu, tada visi ne
Internacionalinio linuos pre
ypač
palies
vakarines
ir
pieti

Viskas rodo, kad pietinė Fi il
Balsavę prieš sutartį repuhJi- sutikimai turi būti pavesti ge
zidento Le\vis paskirtieji nauji
nes
valstijas.
Antroji
grupė
•NEW
YORK.
sp.
19.
Šian

gomis
laikus.
landiia
pergyvena
konai yra Borą h ir LaFofllette. ležinkeliu darbo tarybai, kurios
viršininkai Kansas distriktui
nist
reiklios
lajpkr.
1
d.
ir
sudie
i
New
Yorką
atvyko
Ite
'
Dirbtuves,
kurie
buvo
uždary

Ratifikuodamas taikos sutar nuosprendis yra galutini*
ir
Va n A. Bitne-r ir G. L.-Pėde jau
riabdys
rytinių
valstijų
geležin

ios
armijų
komanduoto
jas
ge.n.
tos ar dirbo dalį laiko 6 men.
tis senatas pridėjo dvi sąlygas, verstinas. Streikuoti gi gele
kelius.
Už
48
vali,
po
to
sustrei

kurias rekomendavo senato žinkeliečiai negalį, nes tai butų
TOKIO, sp. 19. — Nors ir atgal, dabar dirba pilna spėka Diaz. Ji pasitiko prieplaukoje jo eiti savo pareigas.
užsienio reikalų komitetas.
peržengimas
transjx>rtaci jos kuos 3 grupė, o dar už 48 vai. rengiamasi prie nusiginklavi ir turi užsakymu keliems mė Anie 150,000 žmonių. Armija ir
Viena tij
palieka kon nkto ir yra bausti nu rfalylcu. ir paskutinioji griunė, kuri visai mo konferenci ios, Japonija bet nesiams. Eksportas iŠ Finlan- laivynas dalyvavo pasitikimo SKA1TVKIT IR PLATINKIT
“N A U .T T E N O S”
gresui teisę kontroliuoti Ame
Beteki jis nepasakė kokių prie sustabdys visos šalies gcležinke- gi nesustoja dideliu' skubumu diios viršija importą daugeliu ccrc m o ni j osc.
rikos
dalyvavimą Versailles inoniu taryba ir valdžia grieb lius.
didinus karo laivyną ir budavo- milteny markių ir nuolatos di
Gabenimas geležinke
taikos sutarties įkurtoje kontri tųsi, jiegu geležinkeliečiai nejus naujus laivus. Pereitą mė dėja.
bucijos komisijoje. Taigi pirm nnklnusvtu tarybos ir sustrei
nesį tano nuleista ant vandčns liais padidėio 25 nuoš., palygi
negu valdžia galės paakinti kuotų. Tečiaus jau vra žino
keli didesni kariniai laivai, ne nus su pereitais metais, kas ro
Amerikos atstovą į tą komisi ma, kad valdžia renka karei
skaitant mažu ių. N^kai-tan t do, kad šalies pramonė žymiai
ją, ji turės atsiklausti kongre vius operarimui geleži nkeGiu,
iu šiemet manoma nuleisti dar kįla. Popieros kompanijos tu
so ir gauti jo leidimą. Kandi o kitus laiko prirengtus strei
16 įvairaus didumo karinių ri dideliu užsakymų vien tik iš
BUDAPEŠTAS, sp. 19.—Pre- laivų, tarp kurių birs mūšio Jungt. Valstijų.
datą į tą komisiją irgi turės pa ko “pareigoms”. *
x
tvirtinti senatas.
Geležinkeliu darbo taryba jau sa ir publika išreiškia pasiten laivų ir lengvųjų kruizerių.
Nors importuoto jalu kurių
Antroji sąlyga siekiasi neleis naši ša uk ė geležinkdliečiij bro1- kinimą konferencijos nutari
pelnas priklauso nuo kilimo ar
Vakar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
mais
Burgenlando
klausimu.
ti Vokietijai išsisukti nuo mokė biu viršininkus
puolimo
pinigų,
ir
kalba
apie
pasitarimui
Miltai nupigo, bet ne duona.
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
jimo. jei jo bus pareikalauta, Šiandie ir kiek yra žinoma, pa- Tečiaus tas labai skiriasi nuo
ekonominį nimnolima, bet išdolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dauatlyginimui už nuostolius tur riulvs jiems, kad važmos kai griežto priešinimo* Vakarinės
I
ikru
jų
gi
didelė
dalis
FinlanMINNEAP6LTS, Minn, sp.
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žetui ir gyvasčiai, kurie pasida nos bus nukapotos 10 nuoš., jei ■ Vengrijos partizanų. Valdžia 19. — Miltai vėl lal>ai atpigo ir dijos gyventojų dar niekad ne
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
Venecijos nuosprendį dabar* jie parsidavinėia j>o $7 buvo taip aprūpinta gyvenimo
rė delei Vokietijos paskandi geležinkeliečiai sutiks a/tšaukt (‘ kaitoi
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
nimo laivo Lusitania.
ivaskelbima streiko.
'Taipjau dideliu diplomatiniu laiinėji- už statinę, pirmą kartą taip pi patogumais, kaip kad dabar
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
Demokratai senatoriai buvo busią prižadėta dauginu tuo jnu.
lnai laike pastarųjų šešių metu. vra.
džiant į spekuliaciją.
Valdžia išleido atsišaukimą į Grudai jau senai nunirto iki
padavę daugybę priedų ir pa tarpu nekapoti geležinkeliečių
partizanus, kad jie sudėtų savo lyrieškarinės kainos, miltai irgi
taisymų prie taikos sutarties, algų.
SUKTLTMAS UKRAINOJE
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
(Geležinkeliečiams algos 12- ginklus, pareikšdama, kad to , jau nuo tūlo laiko žymiai ėio
bet jie risi tapo atmesti.
BUCHARESTAS, sp. 18.
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
Senatorius Beed buvo pasiū Vj nuoš. tapo nukapotos perei- nepadarius su jais bus paši pigyn, bet duona nė kiek neat
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus palęs priedą, kuris butų paliuosa- lo liepos 1 d., bet važmos kai elgta kaipo su paprastais maiš- pinga.
Gauta žinių, kad Ukrainos vals
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
vęs Jungt. Valstijas nuo visų nas prisiminė nukapoti tik da- tininkais.
tiečiai sukilę prieš Rusi ios so
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
Tečiaus visgi bijomasi siųsti
obligacijų, uždėtų Versailles bar ir tai tik tada, kada gelevietu valdžią. Vienas bolševikų
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
taikos sutartimi. Tas priedas žinkčliečiai nutarė skelbti strei- kareivius prieš partizanus, ku
PINIGŲ KURSAS. pulkas 'taipjau pakėlė maištų.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
tapo atmestas 71 balsais prieš ką prieš tolimesnį bandymą (’angi prisibijoma, jog toki s
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
Spalio 19 <1., užsienio pini
7. Po to Reed pasiūlė priedą, nukapoti algas ir sugriauti uni- žingsnis gali privesti prie civi gu Vakar,
4 UŽMUŠTI SUSIDŪRUS
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
linio karo Vakarinėje Vengri už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
kad risi Amerikos reikalavimai las).
TRAUKINIAMS.
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
toma Amerikos pinigais Šiaip:
butų paduoti teisioginiai Vokie
joje
Angllios
1
svaras
..............
t
...:
$3.91
Nesusitarhnas tarp pačių
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune, Nau
Austrijos 100 kronų ................... 6c
tijai, bet ne. per kontribucijos
čARSON, Miss., slp. 19. —
darbininkų.
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Belgijos 100 frankų ............... $7.18 3 baltieji ir 1 negras liko už
Belgila priėmė pakvietimą.
komisiją. Jis irgi tapo pripaDanijos 100 kronų ............... $19.07
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
VVASHTNGTON, sp. 19. —
Vis daugiau ir daugiau kal
Finų 100 markių .......
$1.60 mušti ir keli sunkiai sužeisti.
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Franci jos 100 frankų ........... $7.20 Indą rąstų traukinis atsiskirt
bama, kad geležinokliečm strei Belgija formaliai priėmė prezi
Italijos 100 lirų........................ $8.93
Skyrių.
“Socialdemokratas”
ko nebus ir kad jie turės pri dento Hardingo pakvietimą da
Lietuvos 100 auksinų ............... 65c nuo garvežio ir nuriedėjęs pa
Lenku 100 markių ........................ 3c kalnėn
imti geležihkeliečių darbo ta- lyvauti tolimųjų rytų klausi
užgriuvo darbininkų
Musu draugą savaitinis laikraštis
Olandų 100 guldenų ........... $38.95
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
iš Kauno. Skaitykit visi.
konferencijoje, kuri į>rybos nuosprendžius. Tai iš- mais
Norvegų 100 kronų..... ........... $12.98 1 raukinį'
Švedų 100 kronų.................. $23.15 kad jis matys Vokietijoj būda
Gaunamas Naujienose.
| vedama iš to, kad ir tarp, pačių vyks kartu su nusiginklavimo
1739 So. Halsted Si.,
Chicago, UI.
Šveicarų 100 kronų .......... $18.27
Kaina fa.
darbininkų yra didelis nesusi- ^konferencija.
. Vokietijos 100 markių .............. 65c vo jant 60 laivų.

Lenkai nepatenkinti Šile Maisto rinkimas Rusijoje $4 išgelbės gyvastį.
nepavyko.
zijos nuosprendžiu.

Taikos sutartis
ratifikuota

Grūmoja

geležinkeliečiams

Maisto rinkimas Rusijoj nepavyko

Senatas ratifikavo Vokie
tijos sutartį.

Finlandija varžo importą

Darbo taryba grūmoja
geležinkeliečiams.

Japonija budavojas laivyną

Tikisi civilinio karo
Burgenlande.
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317 balsų. Bet vėlesnė žinia raščio Vedėju* ir Bertdrovlb tų būti Londone arba New Yo*- krūvas skalsių malkų, kaip P.
NAUJIENOS
rtininkus.
ke. Redaktorius turėtų būti augt- Vaičaiti# sako.
I Įjrp 11 r in ||7| 1JI/VT
sako, kad socialdemokratų ir virti
niūkūs.
PROPEAN įMERICAN RUHEAU
The Lithuaman Daily Netfs
komunistų balsų skaičius1 Bet jiems dar teks ilgai lauk- ias, literatas; draugdirbiais b^[ Ir jeigu muzika butų apČiūo- HLUHLlJJ UILAilvT IFABIONAS Ir MICKOICZ, Ved.
ti, kol jie gaus paragauti ty tų daugumoje lietuviai, visi, kas piama esybė, mes ją vainikuotuPublished Daily excepl Sunday by esąs 819,000, O ŠeŠlU buržuatthe
HA LiUhuaniun
1 .11 liti
k>k Co., IIne.
J ’
*
Geria ilsisi siuntimas pinigų,
kaštonų, kuriuos jie tikisi iš, tiktai 'galėtų angliškai spaudai me aukščiausios pagarbos ženk
Newt> L>t
Pub.
žinių partijų — 835,000. Dar traukti iš ugnies svetimais na- rašyti. Ekspediciją atliktų patys lais, ir visus jos takus išklotu
laivakortes, pašportai ir 11.
Lditor P. Grigaitis.
NO r \ RIJI Š A!
geriaus suskaičius balsus, gaiš.
. Be Lydia E. Pinkham Vegeme laurų vainikų lapeliais.
lietuviai.
Kcal
ICstHte, Paskui i
Dabar — pinigai tokiam žur Kadangi muzikoje randame tab’e Compoundo, taip sako
1739 SO. TąlŠTED ST., pasirodys gal, kad socialis
hiMirinai ir 1.1.
ponia
Pitts
•
iš
Newburgh
tiek
daug
smagumo
tiek
daug
nalui
leisti
?
Geriausiai
butų,
kad
GABRYS KAUNE.
CHICAGO, ILLINOIS.
tinės partijos gavo daugiaus
809 W. 35th St, arti S. Halsted St
Įeitphone Koobevell 8600
lėšos butų valstybinės, o jeigu smagių svajonių, dailių minčių,
balsų už buržuazines parti Buvęs amerikietis, Kastantas tas butų negalimu, tai m isų tai ir mylėkime ją, tobulinkime Newburgh, N. Y. — “Kenkė man
Valandos: 9 iki 6 kasdiena
Subscription Kalėti:
silpnumas strėnų, kad negalėjau nuVakarais; Ular., Ket. ir Sub. iki 9 Aare
jas.
$8.00 per yeur iu Canuda.
Norkus, rašo iš Lituvos “San- amerikiečių priedermė butų įkur ir gerbkime ją, naudokimės ja
Ned : iki 3 po pietų.
eiti dvieją blokų
$7.U0 per year uuteide of Chicago.
Bet jeigu Berlino buržua dami”:
nepailsus.
Skai

ti tam tikrą Fondą leidimui to ir semkime džiaugsmą iš tos be
iO.OU per year in Chicago.
čiau Lydia E. Pin
zija ir nenugalėjo socialistų,
kio
žurnalo,
be
kurio
busime
ir
galinės
linksmybių
taurės!
per copy.
kham
Vegetable
“Kr-demokratai (j^zuitair
Compound
laikra
— Atomas.
toliau nebyliais.
Entered as Second Claaa Matter tai vis dėlto reikia pripažin
klerikalai)
nepaiso
jokių
štyj
ir
nusprend

March 17th, 1914, at the l’oat Office
Kam
rupi
šitoks
klausimas,
iš

žiau
išmėgint.
Da

ti,
kad
jai
pasisekė
daug
ge

Lietuvos liaudies susirūpi
of Chicago, III., under the acl of
bar,
galiu
savo
K. GUGIS
reikškite
savo,
nuomones
spau

March 2nd. 1879.
riaus, negu sekdavosi iki nimo ir valios, nepaiso Lie
darbą lengvai at
ADVOKATAS
Moterims
likti.
Visuomet
tuvos nepriklausomybę gi doj. Turint gerų norų gal tokį Musų
Naujienos eina kasdien, išskiriant šiol. Berline net prieš 1918
z
laikau
Vegetable
Miesto ofisas:
žurnalą ir pasiseks įkurti.
nedėldieniUM. Leidžia Naujienų Ben
nančios
spaudos
protestų,
Compoundą
na

PIECE
”
SEJONAS
—
No.
1129
“
TW0
127 N. Dearborn St., Room 1111*13
drovė, 1739 So. Halsted St., Uhicugo, metų revoliuciją socialistai
• P. Mikolainis.
muose. Tikrai yra
bet deda visas įstangas, kad
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
111. — Telefonas: Koosevelt 8600.
sumušdavo visuotinuose rin sujungti Lietuvą su nusu 53 Hudson Av., Brooklyn, N. Y.
geriausiu mano draugu ir negaliu
apsieiti be jo. Rekomendavau dau
Gyvenimo vieta:
. • Užsimokėjimo Kaina;
kimuose buržujus. O kuomet susia katalikiška Lenkija ir
geliui
ir
rekomenduosiu.
Galite
pa

3323
Sb. Halsted St.
Chicagoje — paštu:
naudoti
šį
laišką
jei
norit.
—
Mrs.
Metams ...............
paskui leisti į darbą Romos or$8.00 įvyko revoliucija, tai iy mie
EDWARD PITTS, 2 High St., New- Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
Pu^ei metą ......_
4.50
ną vakarą, išskyrus utaminką ir
deno programą.
burgh, N. Y.
Trim.; mėnesiams_ _____
2.25 sto taryba ir administracija
Yra sakoma, kad “strėnų skaudė- ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.
Dviem menesiams ____
“Klerikalai jau parsitraukė
1.75 Vokietijos sostinėje pateko
Muzika yra tai bežodė kalba,
dėjimas, yra atradimu blogumo, ku
Vienam mėnesiui
1.00
j
Kauną
žinomą
Gabr|-Parris mėgina moters sielą“, bet lygiai
bet visų dailiausioji pasaulyje!
į socialistų rankas. Kodel-gi
taip, kad tankiai symptomai mote
Chicagoje — per netiotojua:
šaitj, kuris jau antra savai Ji išreiškia įvairius žmogaus
JOHN KUCHINSKAS
riškų
nesmagumų ankščiau ar vėliau
Viena kopija ______ __
‘---- 03 dabar tenai sumažėjo socia- tė spaciruoja Laisvės Alėjo
patys apsireiškia.
Diena po dienai
LIETUVIS ADVOKATAS
Savaitei _______________
jausmus; ji moka verkti ir juok-.
velka
moterį
į
blogesnę
pazlėtį
ir
nak

Mėnesiui _____ _ _ __ __ ZZ.7 75 listų jiegos?
je. ir su Purickiu ir su gen. tis kaip kūdikis; ji pripildo orą
2201 W. 22nd 8t, kerti Learitt SL
tis po nakčiai negali ramiai miegot.
Žukausku...
”
chieagoj,
I
Jas
nupuldė
tarpusavinė
Suvienytose Valstijose ne
Teiephone Canal 2552.
Tokios moterys, turi sekt ponios
aromatu, ir paskleidžia nesu1 • 1 v • • v• •
•_1
paštu:
Pitts
patarnavimo
ir
mėgint
Lydia
Valandos:
4 iki 6
piet, ir nuo
Seniaus p. Gabrys buvo lai- skaitomą daugybę įvairiausių
Metams .......
$7.00 kova. Didžiumiečiai social
E. Pinkham Vegetable Compound ir
7 iki 9 vi
Pusei metą . ...... .......
___ 4.00 demokratai, nepriklausomie komas Lietuvos valstybės prie- g<?lių žiedelių. Ji daro erdvės mė
atgauti sveikatą.
Veda visokias bylas, visuose
___ 2.00
Trims mėnesiams
teismuose.
Ekzeminavoja Abstrak
kadangi jisai užsieniuose lynę poetirigesnę bei paprasčiauDviem mėnesiams______ ___ 1.50 ji socialdemokratai ir komu sų,
tus, ir padirba viaakius Dokumen
Vienam mėnesiui ______ ____ .75
Severos Gyduoles užlaiko
nistai daugiaus kovojo tarp darė konspiracijas su tais fran- sį kambarėlį paverčia palociais,
tus, perkant arba parduodant, Lo
1129
Lietuvon ir kitur užsieniuose
šeimynos sveikata.
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
i
euzų
ir
lenkų
elementais,
ku

išpuoštus
briliantais
bei
pui

savęs, negu prieš buržuazi(Atpigintai
Skolina
Pinigus ant phmo morgerie nori panaikinti Lietuvos kiausiom spalvom.
čiaus ant lengvų išlygų.
Metams ..... <----------- --------- $8.oo ją Ąpįe komunistus galima
nepriklausomybę. O dabar ji Muzika yra stebuklingiausią
Pusei metą ........... . ..... . ....... — 4.50
°
,
Nervoutos,
Trirr# mėnesiams ................... 2.25 net pasakyti, kad jie RTICŠ sai jau vaikščioja
Kaune ir balzamas, kuris gydo liūdesio li
Sunaikintos
Pinigus reikia siusti pašto Money i . ,
,
.
.
i
Nepaprastai įdėti kišeniai padailina
Tai. Randolph 2808
Orderiu, kartu su užsakymu.
nieką (laUgiaUS Ii* nekOVOJO, draugauja su Lietuvos minis- gą. Bukite nubudę, nusiminę, Šį truputį parauktą sejoną. Galima
Noterės
A. A. SLAKIS
----------------------- ------- —' kaip tiktai prieš vieną ir an teriais! Keista atmaina.
bet kaip greitai muziko ranka jį siūti iš šilkinės arba vilnonės ma
terijos.
kentančios nuo skausmo nugarei,
ADVOKATAS
iššaukia smuikelės ar piano qa- Tokiam sejonui pavyzdys No. 1129
trą socialdemokratųf. parti
strėnos#, tampymo jausmą ir sun
Ofisas vidurndestyji
Taikos darymas jas.
kumą papilvei, galvos skausmo bei
sukirptos mieros 26 iki 32 colią per
“ŠVIEČIA” DARBININKUS. vėjančius garsus, taip greitai juosmenį.
ASSOC1ATION
BLD«.
netvarką gamtiškos priedermęs,
Pasiūti sejoną 26 colių
liudesis
jus
apleis.
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo
19 So. La Salia St
mieros reikia 2Mi jardo 40 ar 44 co
Yra visiems žinoma tiesa, Tiesioginė šitos kovos pa “Laisvė” priėjo iki to, kad Muzika yra dailiausias dalykė lių
materijos.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
sekmė
buvo
ta,
kad
skaitlin

Panedėliais iki 8 vakare.
kad susipešti yra daug leng
ūme rašyt, jogei “Keleivis” su lis, kuris gražiausiai papuošia Norint gauti tokiam sejonui su
Namą
Tel.: Hyda Perk 8396
ir pasiūti pavyzdį, prašom'
vinus, negu susitaikyti. Tai gos darbininkų minios ėmė “Naujienoms” buvę prielankus musų gyvenimo rūmą. Deimau*- kirpti
■
—
'
.....................
||/
.akli yri Žemiau paduotą blankinę, pt>
tnierą, parašyti
“ I savo vania
paliečia ne tiktai peštynes visai šalintis nuo politikos. žinomam šnipui Pilėnui, kuo tai ir žemčiūgai yra tik žemių
■■■■
.» —■
pavardę
ir
aiškų
adresą
.
ir,
įdėjus
r
—
dulke
muzikos
mylėtojui
prieš
tarp atskirų asmenų, o ir Pereitą ąedėldienio balsavi met jisai “veikė” Amerikoje!
V. W. RUTKAUSKaS
iconvertą kartu su 15’ centą (pait<
kelis
neapčiuopiamus,
žavėjauį
—
•
...................
Jie
skaitę
jį
net
“
aukso
žmo

Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mumr
Advokatas
tarp valstybių. Karą pradėt muose, sakoma, dalyvavę
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ilaip
užadresavus:
NAUJIENOS
čius
akordus,
kurie
sutveria
»
So.
La
Saite St. Roo« $24
gum
”
!
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
gali ir žiopliausia valdžia, tiktai apie trečdalys visų Visi v laikraščių* skaitytojai žmogaus vaidentuvėj dainuoj a- PATTERN DEPT., 1739 S. Kalstė*' tingu
Tel. Central 6890
nusilpnėjimu, netvarkų ir neSt., Chicago, III.
v ^ak.: 812 W. 33rd St^ CKcage
regulariŠKumų, kuremis moterys
bet kada reikia taiką daryt, balsuotojų!
kenčia. Gaukite pas sava AptieTel. Yards 4681.
žino, kad ne tiktai socialistai, mas mūzas, laikančias rankoje
koriaus
Šianden.
tai pasirodo, kad tai yra la-1 Darbininkų judėjimo skai o ir padoresnieji tautininkai aukso lyrą, ant kurios skambina
NAUJIENOS Pattera Dep.
Prekė $ 1.25.
1739
S. Halsted St.. Chicago, III
dymas,
kaip
matome,
pade

tobulos
ateities
himną.
žiurėjo
į
tą
šnipą
su
panieka.
tai keblus darbas.
.
<*bi idpdu 15 i’pntU/lr prašau at
S. W. BANES
da ne revoliucijai, o jos prie Nejaugi “Laisvė” mano, kad Muzika švelnina žmogaus jau siųsti man pavyzdi No. 1129.'
.
Skverą, co.
ADVOKATAS
Jau beveik treji metai pra šams.
jos pasekėjai esą tokie žiop smus, ir nejaukų pasaulį paver Mieros ........... colių per juosmenį » ^dEDAR RAPJDS, IOWA
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
ėjo nuo to laiko, kaip susto
jogei jie visai nesugebą at čia. pasakišku rojum. Jos kalba,
1311 Kector Building
į

STUBOS.

aai*

Muzika.

v

C#,;

Severa’s
Regulator

jo mūšiai Europos laukuose,

bet Jungtinės Valstijos da ir
»
šiandie nėra galutinai pada
riusios taikos su Vokietija,
Austrija ir Vengrija. Kele
VOLDEMARAS APIE
tas mėnesių atgal kongresas
SOCIALDEMOKRATUS.
priėmė rezoliuciją, panaiki
nančią karo stovį tarp Ame Lietuvos tautinjnkų šulas,
rikos ir augščiaus paminėtų prof. A. Voldemaras, rašydamas
jų valstybių. Bet dar tiktai apie St. Seimo posėdį, kuriame
užvakar tapo patvirtinta se buvo svarstoma socialdemokra
nate taikos sutartis, nusta tų frakcijos interpeliacija, dėl
tanti santykius tarpe Jung derybų su lenkais, sako, kad po
sėdis daręs labai blogo įspūdžio,
tinių Valstijų ir buvusiųjų kadangi ministeriai ir didžiuma
jos priešų. Šita sutartis te- atstovų kalbėję nerimtai; tik
čiaus įeis į galią tiktai tada, socialdemokratų frakcija pasi
kada valdžios apsimainys pa rodžiusi gerai. Apie ją Voldema
tvirtinančiais ją dokumen^ ras pastebi:
tais.
“Rimtesnį įspūdį darė tik
0 per visą šitą laiką vei socialdemokratų frakcija, šia
kia daugelis karo įstatymų, me Seime tai inteligentingiausia kuopa ir nusimananti
varžančių piliečių laisvę. Ne valstybės reikaluose kur kas
anglų kalba einantys laik daugiau, nei krikščionys su1
raščiai, pav., turi da ir da • liaudininkais”.
bar daryti, vertimus savo P-as Voldemaras yra pasižy
straipsnių ir pristatyt juos mėjęs, kaipo griežtas socialdekiekvieną rytą pašto vyriau- mokratų priešas; vienok ir jisai
sybei. Karo laiku suimtieji yra priverstas pripažinti, kad
politiniai kaliniai dar tebe- jie yra inteligentingiausia ir
sėdi kalėjimuose....
• ■. rimčiausia
rimčiausia partija
partija Lietuvos
Lietuvos SeiSei-

skirti melo nuo tiesos?

ShilyfoĮd Baisa!
117/ tiretkitao itame tkvrluįe
Stomom& Redakctfo KtmrenaAo.)

FREE-INDEPENDENT
LITHUANIA.

nors be žodžių, bet suprantama
sielai. Su ja džiaugiasi visi, ka
rūnuoti karaliai, sutonuoŲ kunigai, ir plačioji liaudis.
Muzika prisega mums sparnūs, su kuriais iškįlam į pasakiškus pasaulius, kur visa žmo
nija meilėje gyvena, tarsi vie
nos šeimynos vaikai. Ir žodis
“Muzika” pripildo monotonų pa
saulį jura džiaugsmo! Ji palie
čia švelniausias žmogaus jausmų
stygas if padaro skaidresnius žė
rinčius rytmečio rasos lašelius,
ir juodojo, vargo ugniai atima

79

Munrue

Street,

Chicago.

Phone Central 2560

(Vardas ir pavardi)

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak

(Adresas)
Tel. Haymarket 3669
(Miestas ir Valst.)

Jrįžta senas sveikas laikas
, šsigydysit su lengvu vei
amu Nuturės Lawlax mčIvna 25c dėžutė.

I Lietuviu Jaut. Kataliky

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatu
Kambarin 306, Home Bank Bldg
Kam p. Miivvaukee ir Ashland Avea
)fiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

BAŽNYČIA

Vardu M. D. šidlavos
Apie reikalingumų lietuviško
Bažnytinių7apeigą patar
žurnalo anglų kalba yra kalbanavimas pagal žmonių iš
galę.
Klebonas.
ma virš 20 metų. Jo naudingumą
3509 So. Union Avė.
pripažįsta kiekvienas, bet įkūri
Phone Boulevard 6576
mas tokio žurnalo tebėra toje
pačioje vietoje, kaip 20 metų at
gal kad buvo, šiandien visos bu
vusios verguvėje tautos, kaip'
Latviai, Estai, Suomiai, čekai ir
k. leidžia tai anglų, tai francuzų, kalbom savo laikraščius, kuo
supažindina pasaulinę inteligen
tiją su savo turtais — vargais,
Kuomet pirmu kart nau
mokslu, pramone, ekonomija, li
teratūra ir visukuo, kas galėtų
ddsite Lifebuoy — JAU
informuoti apie jų gyvenimą,
SITE švarumą, atnaujitikslus, politiką. Lietuva neturė
mą, suminkštinimą jūsų
dama tokio laikraščio yra it ne
odos
bylė pasaulio šeimynoje, nes nei
Ir į savaitę laiko PAMA
domaujanČioji pasaulio inteli
TYSITE jo naudingas
gentija negali sugaudyti jokių
žinių apie Lietuvą, be tų retų ži
pasekmes
nelių iš svetimų laikraščių, daž
Žymus RAUDONAS šmotas
nai neteisingų ir žalingų Lietu
! me.
raudonoj dėžutėje.
vai.
Tiesa, kai kuriais leidinėliais
vaje, koks džiaugsmas!
užsiėmė atskiri asmenys: Kun.
Brooklyno
r-r-revoliucionie- Kaulakis, Ilertmanavičius, Shamis. Bet mano mintis yra suvie
riai
baisiai
nudžiugo,
perskai

Telegramos praneša, kad
tę tuos nebup apie Nau nijimas visų pajiegų — Ii tėra tiBerline pereitą nedėldienį jienų” bylą, kuriuos Staselis nW piniginių — ir leidimas ge.laimėjo miesto rinkimuose pMkclbe Chic^OT’komunistų'»ai redaKuojamo periodinio žurnepavydime na'i°> mėnesinio, kuriame galėtų
buržuazinės partijos. Tikrai lapelyje,
Mes
vaizduojamas visas Lietu'
nežinia, ar tai yra tiesa. Iš jiems to džiaugsmo ir■ ne- būti
jfe taip kar- vos gyvenimas žodžiais, paveiksrodo, kad dar praėjo perma- sistebime, kadpasisekimo
Nau- lais ir statistikomis, ir opiausiu
trokšta
žai laiko, idant butų galima *5štai
ienų” skundikams (kurie iki klausimu — giminyste su musų
patirti galutinus balsavimų šiol da yra laimėję ne (lan senais kaimynais lenkais, ant
rezultatus. Ir telegramų pra- I giaus, kaip garsusis Zableckas kurių mes turime daug daug
nešimai paduoda nevienodas ant muilo). Nes jie, vargšai, nusiskundimų dėl mums padary
jau senai įsitikino, kad savo tų ii* daromų žalų, apie ką pa
skaitlines.
saulio inteligentija nieko nežino,
Pradžioje buvo paskelbta, jiegomis jie negali nieko pa per mažai žino, tai tikrumo ne
daryti musų dienraščiui. Visa
kad dvi socialdemokratų savo viltį komunistai deda ant žino, nes lenkai pasistengia vi
partijos ir komunistai gavę to, kad jiems patarnaus ta sur apkaltinti lietuvius, kada jie SVEIKAS muilas
kartu 760,706 balsus, o visos “Naujienų” šėrininkų dalis, ku patys yra kaltininkai;
buržuazinės partijos 840,- ri varinėja kerštus prieš dien- Leidimas tokio žurnalo ture-

Buržuazijos laim&jima s Perline?

VVeai

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

Phope Boulevard 491

1305-7 127 N. Dearborn St.
Rundolph 3899

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

MAURICE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670

Deimantai,
Laikrodžiai,
<ro **
19

2 vJ

Auksybė, Co
lumbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland
Ar., Chicago, Iii.

J. P. VVAITCHES

LAVVYER Lietuvys Advokatas

Dienomis; Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 4509 S. Ashland Are.
Tel. Yards 1053 •
...................

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems
Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir
be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su
valdo dusuli ir mes norime, kad pabandytumėt už musų iškaičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjos, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
ląuti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime pasiųsti
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaičius, kad naujau
šio budo tikslu yra užbaigti visokį sud
kų kvėpavimą, ,gvergždimą ir visus
baisius paroksizmus tuojaus.
Šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradekite vai
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau*
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė u?
pasiuntimą.

FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co.,
Room 229 G.
Niagara and Hudson Streets,
Buffalo, N. Y. •
Send free trial of your
method to:

■■

I

Į

I

X

Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius Ir
budavotojas.
Budavojame Ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicago.

DR. A. MONTVID
Lietavis Gydytojas ir Chirurgą*
26 Ęąsl VVashington St.
Valandos; nuo 10 ilu 12 ryto.
Teiephone Central 3862
1824 Wabansia Avė.
Valandos; nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Teiephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STA8
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
8261 8A Halšted SU Chicago. IU.

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistą, be/operaciją
12418 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietą.
Chicago, III.
. .........
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DR. M. STAPUL1ONIS

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9897
7i81 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vaK,
Tel.! Canal 279

R
)

Jj^-DR. HERZMAN*^^
M RUSIJOS

KALĖDOS ARTINASI, NEUŽMIRŠKITE SAVIŠKIŲ LIETUVOJE NAUDOKITĖS
PROGA, SIŲSKITE PINIGUS KOL MARKES PIGIOS ATEIKITE Į Slį BEN
DROVĘ KDR GAUSITE NURODYMĄ

KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGANĖDI
NANTIS REIKIA TEISINGAI PRADĖTI

kaip siųsti pinigus PATIEMS, kad pinigai butų išmokami ant artymesnio pašto, ir nurodysime
jums, kaip lengviausiai Jūsų giminės galėtų gauti pirtigus Lietuvoje.

Lietuvė motina iš Clevelando rašo: ' ’

“Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam savo ku

PINIGAI PARDUODAMI ŠIOJE REN OROVEJE PAGAL PIGIAUSI KURSį.

dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji išaugi

no juos visus ant

Jeigu manote važiuoti Lietuvon, tai kreipkitės į šių Bendrovę, nes čia Jus gausite pigiausias lai
vakortes. Jūsų bagažai paimami nuo namų ir pristatomi iki laivo; bagažai inšiurinti ir Jums duo
dame visus patarnavimus.

MES ATGABENSIME JŪSŲ GIMINES IS LIETUVOS

EAGLE BRAND

?

Visus patarimus duodame dykai. Kreipkitės.

Ji toliau Datėmija:

Ofisas atviras kiekvienų dienų nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro, Utarninkais ir Subatomis iki 8 valandai

“JKad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas

vakro, Nedėliomis nuo 10 iki 2 dienos.

The Borden Company

BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION

New York

Borden Building

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN

Chicago, Ilinois

Duris 205

35 South Dearborn Stret

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

kūdikį aveiku. Taipgi gausi maitinimo in

VELTUI!
STEBĖTINA MUZIKA!
VELTUI!
— Naujausią- išradimas —
Laikrodis yra įžymus pasauline muzika
Busi užžavėtu ir už11W'"'''1 ~3Mr~nr~J'''W 1, .. J

strukcijas jūsų kalboje. 0106 >

Vardas

CHICAGOS
ŽINIOS

Adresas

PUSAMŽES MOTERIS
Pavojingi periodai, kuriuos moteris tori perleisti.
Praktiški patarimai teikiami moterų, kurių žemiau
•
laiškai tilpsta.
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Afton, Tenn. — “Noriu,
kad kitos kenčiančios moter’a
kiek Kero Lydia E.
Pinkham Vegetable Compound man padarė. Laike
keitimosi mano gyvenimo,
gulėjau lovoje per aštuonis
mėnesius ir du geri gydyto
jai gydė mane, bet nieko goDraugė
^au nesijaučiau.
patarė imti Lydia E. Pinkham Vegetable Compound,
kuris gelbėjo ir trumpame
laike jaučiausi geriau. Turelau vis°kii; skausmų, bet jie
apleido mane. Dabar, kada
“k jaučiuosi silpna ir nervuota, imu Vegetable Compound
ir visuomet pagelbsti. Linkiu kiekvienai moteriai pa
mėgint jį laike keitmosi gy
venimo, nes žinau, kad joms
pagelbės. Jei manote, kad
noriu prikalbinti kurią moterį kad mėgintų Vegetable
Compound, galite paskelbti
*1 laišką”.—Mrs A. KELLER
Afton, Tenn.

Ponia Mary Lister iš Adrian, Mich. prideda savo paliudijimą prie Lydia E. Pink
liam \ egetable Compound vertybės, kad apsaugojus moteris laike gyveni
mo keitimosi. Ji sako:
<t V

“Tai yra smagu linksma rašyt jums padėka už jūsų stebėtiną gyduolę,
kiek jį man gero padarė. Gyvenau savo gyvenimo keitimąsi periodą, turė
jau pakrypimą ir silpnumą tokį, kad negalėj
•astovėti ir kitus varginimus simptomus.
Draugė pasakė man apie . ta E. Pinkham Vegetable
Compound ir pirmas butelis pagelbėjo. IIšgijau
_ ‘‘____ir galiu visokį darbą dirbti,
Jūsų gyduolė yra tikra moterų draugė ir jus galite panaudot
par
šį mano liudijimą, jei atrasite reikalingu.” — Mrs. MARY LISTER
LISTĖR, 608 Frank Street,
Adrian, Mich.
Yra sakoma, kad viduramžis yra beVeik svarbiausiu dalyku moters gy
venime ir remiantis moderniškoms gyvenimo metodoms, nei viena moteris
iš tūkstančių nepaileidžia šio naturalio keitimosi be jokio patyrimo visokių
limptomų.
šie įvairus skausmai, baisus karščiai kurie priverčia smarkiai kraujui
tekėti, kuris atsiliepia ant galvos ir seka skausmai, atrodo, kad širdis su
stos veikus, o užpuolus nervams, nurodo reikalingumą ypatingų gyduolių.

Lydia E. Pinkham Vegetable Compound iš žolių ir šaknų gyduolė
ypatingai priimta veikimui ant moteriškos sistemos.
Ji veikia tokiame
bude, kaipo sutvirtinimo ir nervų sistemos susilpninimo ir tvirtesnė esti
moteris perleisti šiuos mėginimo periodus, su mažiau kančių.
Moterįs kur jos nebūtų, turi nepamiršti, kad šios paprastos negalės
nėra surgiškomis — nėra priežastimi svarbių nukrypimui arba augimų, ir
gali būt, kad simptomai yra tie pats ir todėl, kad daugeli reikšmės išdavęs
yra Lydia E. Pinkham Vegetable Compound, nes veikia naturališkai atitai
sydamas ir tankiai vengiant svarbių nesmagumų.

I*

I • .. Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

Specialistas Ilgy £

SP1s^i,tas gy<,ymas au iwei-

DR. J. W. BEAŪDETTE
Ofisas •
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M
Ned.: 2:80—4:30 P. M.
Telephone: Cą ai 464

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

Td. Monro* 2804

DR. w: F. KALISZ
Specialamai: Moterą Ilgos Ir Chirargija.
1145 MILWAUKR£ AVR.

CHICAGO,

*. SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą
motorą ligone; rū
pestingai
priilaHu ligone Ir kūdi
ki laiko ligos.
10929 a Stato 81.
Chicago, I1L

už pigausių kainų ir atsakančiai.
Jeigu norite, kad Jūsų pinigai atneštų legališkų ir gerų nuošimtį, tai pirkite pas mus aukso bonus.
Mes taipgi parduodame bontis ir ant išmokėjimo.
\

(CONDENSED MILK)

Uį i
ji/
/
/
/

Persikui nuo 8412 So. Halated St.
po No. 8318 So. Halated St.
(Serai llatuvlaiMi iinomas pdr 89
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgai fr akušeris.
Gydo aštrias Ir chroniškas Ugaa,
▼yrą, motorą ir valką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu
elektros prietaisu*.
Ofisu ir I-abaratorijai 1125 Wi
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOSi Nuo 15-19 pietą,
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakarai*.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephonali
Naktimis: Druni
951 ■ Drovu 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—1B ryto ir 8—9 vai. vak.
<----------------------------------------------- /

interesuotu kuomet
M
a
išgirsi tokią stebėti
ną muziką paslėptą
Naujausio išradimo
laikrodyj, kuris tikką atsiųstas iš Eu
ropos. Šis laikrodis
grajina
stebėtinas
PRAPUOLĖ VAIKAS.
melodijas, pagamin
Pereito utarninko dienų pra tas įžymiausių ar
puolė Juozas Qcisris, 14 metų tistėj ir tamista turi
laimę girdėti, tik
vaikas. Jis parėjo iš mokyklos i užsukant
laikrodį ir
ir-po piety 12 valandų vėl iš- : paspaudžiant guzikėlį.
Jis grajina
ėjo jon, bet negrįžo daugiau. : arti
dvidešimts miMokykloj po piety jis nebuvo. nutij ir visiškai yra
paslėpta.
Tėvai pasigedę*'i.j© j ieškoti nie laikrodyj
Nėr.ą reikalo eikvot
kur nieko apie jį nesužinojo. pinigLi aukštos Pu
instrumentams
Jis yra geltony plaukų, šlakuo šies
kaipo pianui, phoh iž
ta burna., Jei kam tektų suži nographui ar ki
roliums arba
noti apie jį, ar jo likmų, jo bi- tiems
rekordams ir tt. tam
vai prašo pranešti jiems šiuo mieriui šis laikrodis
adresu: 4329 Francisco Avė. i yra padarytas, kad
užėmus vietą bile
kokio aukštos rūšies
instrumento.
ŠEŠIAS SLAUGES
Šis laikrodis pada
UŽNUODIJO.
rytas iš bronzo ir
......
. .
.
. .
storai paauksuotas, su jo gražiu, artistišku įsmargirumu ir tikrai bus pa
šokos jaunos merginos, 'Vest puošimas jūsų namų. Viduriai taip nustatyti, kad užlaikys taip gerai laiką,
End Ligoninės, kampas Mon- kad kito išdirbimo laikrodis, to nepadarys.
•
Muzika
pritaikyta
prie
apačios,
kas
palaiko
liuosą
muzikos
veikimą ir per
roe gat. ir Iloyne avė., slau tai išduoda aiškų, malonų muzikos balsą.
gės, labai kritiškai apsirgo pra Šis laikrodis yra tokios dideles vertės kiekvienam, ne vien teisingas laiko
eitų antradienio naktį, užvalgę laikytojas, bet taip pat aukštos rūšies muzikalis instrumentas.
Pilna jo vertė $18.00, bet musų kainu per šį mėnesį tik $6.50 su 25 metų
namie darytų saldainių, su ar gvarancija. Tikrai nepraleisk progos šio didelio pasiūlymo, Vėliau, kaina
seniku (žiurkžolėm) ir “cyani- bus $18.00.
'Tik iškirpk šį pagarsinimų, parašyk savo vardą ir antrašą AIŠKIAI 4r pa
de” (mėhnetaliu), stipriausiais siųsk mums su 50c. stampoms, kad padengus dalį persiuntimo lėšų. Užmo
kėsi likusia suma, kuomet laikrodis pasieks tave.
nuodais.
per dešimtį dienų, ir jei ne užsiganėdinsi, mes sugrąžinsime tau
Nežinomas pi'ktad'aris pasiūti Išmėgink
pinigus. RAŠYK ŠIANDIEN!
.<

tė per paštų Miss H. Rosen- Union Sale Company, Dept. 110 — 673 W. Madison St.,
CHICAGO, ILL. "
feldt, į ligoninę, dėžutę saldai
nių (chocolate fudge). Po va
karienei jinai atsidarė saldainių
dėžutę ir jų paragavo.
“Lyg tai keistas skonis”, pa
sakė jinai, duodama saldainių
Gera sveikata, reiškia ilgą
Lietuvis Akių Specialistas
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
dėžutę kitom savo draugėm,
kia vidurių neveikimą ir silpną
slaugėm. Ir Miss A. Dornfold,
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
Miss T. Ihfe, Miss D,. Casey,
prastą maisto virinimą ir per
Miss L. Leslie, Miss Rhule ir
degintą pilvo. Gvarantuojame,
Miss Breakstone, visos paėmė
kad galėsi kramtyt kiečiausį
su musų uždėtomis
po vienų saldainį.
( “maistą
platės”.

ASHLAND DENTISTS

SPECIALISTAI

Staiga visos apsirgo.

Dr.Vaitush,O.D

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

Platės ir Bridges
Tuo tarpu Miss Rosenfeldt
buvo jau bepradedanti valgyti
antrų saldainį. Staiga jinai pa
sijuto negerai ir toujaus apsir
go. Gi jos draugės ir-gi buvo
jau besiekę pasiimti po" antra
saldainį, bet kų tokio nepapras
to patėmije Miss Rosenfeldt Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėliotus.
veide, susilaikė. •
Ir Kitos penkios slaugės tunai Tel.: Blvd. 9660
alpsirgo Pasidarė visoj valgyk
1553 W. 47th St„ kampas Šo. Ashland
loj diddlis sumišimas* Tuojaus
Klauskit Dr. Vaitush
duota žinia apie tai ligoninės
perdėtiniui, Dr. B., A. Break-1
stone, šis tuojaus paliepė visas
NUO $50.00 IKI $200.00 J SAVAITĘ.
nunešti j operacijos kambarį. |
Tuojaus buvo pavartota vidu
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
riams valyti pompos.
I
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
“Mes dar laiku suspėjome
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
jos gelbėti”, prabilo Dr. Break
ir daugiaus. Turite puikiausių progų pada
stone.
“ ‘Potassium Cyanide’
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
yra labai greitai veikiančiais
Kreipkitės:
nuodais ir tik kelių minulų mu
35 S. Dearborn Str., Duris 205
sų iKisivėlavimas butų reiškęs
•
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(Tųsa ant 4-to pusi.)

,

Chicago, Illinois.

.

3101 S. Halsted St., kampas Šios gat
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi Akv
ierijos kolegi
ją; ilgai prak
Ūkavusi Penu
■Uranijos hos
pitalise. P»
sėkmingai pa
tarnauja pri»
gimdymą. Du<
. • f
da rodą viso
Hom
ligos*
moterims k
merginoms

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas
4649 S. Ashland Ąve
Kampas 47th St.

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
472* So. Ashland Ave^ 2 leboo
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Dd
5 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po pio*.
Telefonu Drezel 2880
k—----------------------- -—-—.—
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Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįšo iš Californijos Ir
vii tąs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrisoa Si.

Valandosi 8—12 kasdieną ir O—B
vakaro išskiriant nodšldieniua.
V — ............................. ■

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

Ganai 257
Naktinis Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Dienoms, 9 ryto iki 9 vak

Ned. 10 iki 12 piety.

Tel. Boulevard 6487

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < po
piet. 6 iki 9 vakare.
Medšliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St.,
Kampu 18 ir Halsted St.
>ks=-r—
• 7—ricrn/

Telephone Van Buren 294
Re*. 1189 Independence Blvd. Chicav

DR. A. A. ROTU ’
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drovai 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

DR. M. T. STRIKOL’IS

'■[ Telephone Yarde 1682

DR. J. KULIS

3

LIETUVIS
f I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
! Gydo visokias ligas motorą, vaiH ką ir vyrą. Specialiai gydo limi
pančius, senas ir paslaptini 3259 So.gas
vyru St,
ligas.Chicago.
S
Halsted
r*llllll*llllllUll

?—

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgu

People Teatro Namo,
1618 W. 47th St., Tel. Boti. 160
VALANDOSl
6 iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 ryto
Re*. 2914 W. 48rd Street
Talephone McKinley 268
. ................. .... ........... ..... ................... .

_--------- ------ - ——=ao f""

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofise valandos i nuo 10 ryta iki
8 vakare.
Rerideacija: 2811 W. 63rd Si.
Tel. Prospect 8468

.........

..... .

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytoja* ir ChirurgM
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8801 So. Morgaa 8trae%
Chicago, BĮ.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted StM Chicago, HL
kampas 18th St.
Valandoai 9—12 ryto ir 1—• yak.
Phone Canal 257

NAUJIENOS, Chicago, IH............ ..

4
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

įsimylėjęs, o jinai jo perdaug
nemylėjus. Tai policija spėja,
mirtį.
tikiu, kad jos dar ar tik jis nebus jos nušovęs.
pasveiks”.
Jos vyras suareštuotas.
PraneSta pašto agentams.
i
Ligonine norėjo laikyti vis Bežaisdamas pašovė mergaitę.
ką slaptybėj. Nepranešė nei
Vaikas, 13 metų amžiaus, be
policijai, davė žhiią tik fede- žaisdamas su savo tėvo revol
ralei valdžiai. PaSto inspekto veriu pašovė savo sesutę, 11
riai tuoj aus pribuvo ir pasi metų amžiaus.
*
ėmė su savim saldainių <lėžuTėvams, rodos, reikėtų at
tip. Bandė dar prakalbinti sargiau pasielgti su revolve
Xhiss Bosenfeldt, bet jau buvo riais.
pęrvė.lu: jinai nebegalėjo nei
žpc^žio pratarti.

Ant greitųjų padaryta saldai
nių analvzas.
Atrasta juose
užtektinai nuodų nunuodiirti
visus ligoninėj žmones. Saldai
niuose rado arseniko ir “Cvanide“.—l

LIETUVĄ

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-

rankumai, moderniško laivo.

VRišplaukia
edSiarUne
kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York
Hamland) New York į
Spalio 15
Hamburgą.
Tik 3-čia klesa
Kroonland) New York (Lapkr. 26
tapland)
Hamburgą
(Spalio 29
Fipnland .................................. Spalio 5

> American Line

Mongolia)
New York
(Spalio 26
Minnekahda
į
(Lapkr. 5
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23
Tikietai tiesiai i Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
120 laivą
1,300,000 tonų
Chicago: F. C. Brown, West. Paša.
Agent, 14 North Dearbom St..

Tai.: Yards 90-1.

Tel.: Naktimis ir nedalioj po pietų
Oakland 1294.

] Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.

Piktadarys spėjama.
Vienija asmuo pranešė, kad
jis nujaučia ir galįs pasakyti to
asmens vardą, bet dabar tai ne
darysiąs, nes nenorįs padaryti
pešto tyrinėtojams apsunkini
mų. Ir Dr. Breakstone jam pi’
nai pritarė, nes, sake, kad lf'
kiame atsitikime dar peronksti Įvairus įtarinėjimai daryti,
kada tam gerų prirodymų vis
gi nėra. Jis sakė, kad butų ge
riau tatai pavesti pašto autorite
tams.
.įieško neužganėdintų pacientu.
Tuo tarpu pradėta perkratinėjimas visų dabar ligoninėj
esančių ir pirmiau buvusių pa
cientų rekordus. Sako, ar kar
tais neatsirado kas nors iš ne
užganėdintų pacientu, kurs bu
tu tai padarys ant keršto. Bet
kol kas nieko nesusekta.

I

Tyrinėjimai pradėta.
Tuo tarpu visa mašinerija
OFISO VAL.:
Daroma ty
j 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir 7 iki 9 v. { paleista darban.
rinėjimai, iš kur dėžė pasiusta,
kokie ant jos ženklai randasi ir
1.1. Beto dar išklausinejama vi
si Miss Bosenfeldt draugai ir
tam panašiai. Ir visas darbas
vedama slaptai.
Mirties pavojus jau praėjo.
Trys slaugės jau žymiai pa
sveiko. Ir dvi jau pradėjo va
kar biškj dirbti, o trečia tai,
sako, gal pradės dirbti šiandie.
Bet kitos trys tai dar labai sun
kiai serga, bet yra viltis, kad
DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikam* visos pasveiks, nes ūmiai buvo
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma suteikta joms pagelba. Gydy
loniai užkviečiarao savo senus drau tojai sako, kad jiegu nebūtų
gus ir rėmėjus.
buvę kam taip ūmiai jas gelTurime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai bčti. tai nebūtų nei viena pa
kiekvieno kišenių L
sveikus.
>

Siutai ir overkotai
a ugščiau.

nuo $12.50 ir

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

Lietuviu Minose
RTUGHTON PARK

šią vasarą daug rusų išva
žiavo į savo tėvynę iš Brighton
Parko. Vienu tarpu išvažiavo
net iš 45-kių rusų susidarius
kuopelė. Žinoma ne risi jie bu
vo iš čia, buvo keletas ir nuo
18-tos gatvės. Jie važiuoja vis
per Lietuvą.
Didžiuma jų
via užsikrėtę komunizmo dva
sia, giria Kusi jos bolševikus ir
i u tvarką. Rengėsi da ir dau
giau važiuoti, bet kaip pradėjo
gauti laiškų nuo 'savo draugų
pirmiau išvažiavusių ir atsižinojo, kad pas bolševikus neko
kį pyragai, tai ir apsistojo, bi
josi važiuoti. Lietuviai ko
munistai šios apietinkės taipgi
veikia išvien su rusais ir giria
Rusiją net susiriesdami. Jie
nė laikraščių pranešimais neti
ki, nė ten buvusiu žmonių
laiškais jų negal įtikinti.
Jei
kas pasako, kad ten brangu ir
badas, tai jie ugnia spjaudo.
Beto ir Lietuvą kejkia, kam ji
iK'sidėius prie Rusijos. Na, ir
kuo ta Lietuva kalta, kad ir jos
patvs bolševikai neėmė, o pri
pažino jai apsisprendimo teisę.
Visus, kurie turi truputį geres
nį darbą: jei yra kokią nors
profesiją baigę tie visi esą
buržujai, anot
jų pasakos.
Kaip daktarai, advokatai, re
daktoriai ir 1.1. Bet kas “Vil
nį” ir “Laisvę” redaguoja, tai
ink irgi tur būt buržujai. Jiem
tik tas darbininkas, kuris vien
muskulais dirba. Jie didžiuoi a si, kad ir jų vadovas arba
‘karalius“ dirba prie taisymo
vagonų, apie kurį patarimų
klausdami spiečiasi kaip rusai,
taip ir lietuviai. Nedėldieniais
ir šventadieniais vaikščiodavo
po namus nešinas glėbiu “Žari
jų“, o dabar “Vilnis“ nešioja.
Komunizmas tur būt vėžio pa
malu yra susitveręs, dėlto kad
iie vis ir eina atbuli, kaiip vė
žiai. Nors ir gryniausią tiesą
sakytum, tai jiem, vis atrodo
atžagariai.— Griunaa.

Jaunavedė nusišovė.
Vaikams drabužiai, trankai ir vaPraeitą antradienio
naktį
lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau Virs. Myrtle Eilėn Brown, 17
metų amžiaus jaunavedė, nu
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., sišovė prie savo vyro bežaisda
ned. iki 6 vai.
ma su revolveriu savo namuo
se, po nu m. 510 W. 66 place.
S. GORDON,
VELTUI KALENDORIUS 1922
1415 S. Halsted St.
Jos vyras sako, buvo labai į ją atspausdintas
Phone: Canal 947
gražiausiose spalvose,

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės da
lininkų metinis susirinkimas bus Snnlio 22, 6 vai. vakaro, Mildos svet. 3142
So. Halsted St. Kviečiam dalyvauti
VAIKŲ
visus b-vės dalininkus ypatiškai arba
per jgaliavimus (proxy). šiame susi
REIKALINGAS ŽMOGUS ANT
rinkime bus išduota b-vės vadybos ra
ūkės,
jeigu ir dirbti negalėtų dri li
portai, revizijos komisijos raportai,
gos
ar
senatvės, bus aprūpintas. Dirb
ir direktorius adv. K. Gugis ižduos ra
ti
nereikės.
Ūkė arti Chicagos.
portų apie b-vės įgaliotinių veikimą
Atsišaukite
bei nuveiktus darbas Lietuvoje.
PETRULEVIčIA,
— Vadyba.
3344 So. Emerald Avė.

PEIKIA DARBININKU

Burnside. — Apšvietos ir Dailės
Draugi los ir S. L. A. 68 kuopos na
riams žinotina, kad nedalioj, spalio
23, bus Koncertas ir Ralius K. of P.
salėj,, 9231 Cottatfe Grov® Avė.

Vis

nariai malonėkite dalyvauti.
— Komitetas.

L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas |vyks nedelioj, Spalio 23, 10 vai,
ryto, Fellovvship House, 881 W. 33 PI.
Visi nariai malonėkite būt laiku, nes
turim svarbių reikalų apsvarstyt.
— Org. J. M. Vainauckas.

Roseiand.
L. S. M. Ratelio ren
giamo statyt veikalo “Palocius Ežero
Dugnuose”, generalinė repeticija Įvyks
šiandie, Spalio 20 d. lygiai 7 vai. va
kare. Visi lošėjai malonėkite atvykt
laiku Į Strumilų svetainę.
— Komisija.

ASMENŲ IIESKOJIMAl
JIEŠKAU DRAUGO ANT FARMŲ
ir kitokiam bizniui. Gera proga pri
stoti su mažai pinigų. Vieta randa
si Chicagoj streetkarių linijos priei
na iš visų pusių. Kas norite pinigt
pasidaryti, meldžiu atsišaukti, taikia
laiškais. į
J. W.
1739 So. Halsted St.
JIEŠKAU PETRO BARANAUSKO
pirmiau gyveno 2852 Emerald Ave.^
Chicagoj. Medžiu atsišaukti ar kas
žino pranešti, turiu svarbų reikalų.
R. DARAŠKA,
2852 Ęmerald Avė.,
Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVED1MUI JAUnos našlaitės tarp 26 arba 27 metu
amžiaus, turi būti linksmos išveizdos,
laisvų pažiūrų ir katra mylėtų gražų
šeimyniškų gyvenimų. Aš esu 27 me
tų vaikinas, linksmos išvaizdos, laisvų
pažiūrų ir nevartoju jokių svaigalų,
taipgi ir nerūkantis. Malonėkite atsi
liepti. Su pirmu laišku paveikslo nestųskit. Merginų ir vaikinų meldžiu
nerašinėti. J. VuitkiaviČe, 21 Mavvhinney St., Oakland, Pittsburgh, Pa.

JIEŠKOKAMBARIU
REIKALINGAS KAMBARYS VIEnain vaikinui, be valgio, elektros Švie
su.
Pageidaujama apie Englevvood.
Kas turite tokį kambarį, meldžiu pra
nešti laišku.
Atsišaukite
1621 W. Division St.

Su paveikslais Tėmoje

“Miliūnai žmonių dabar gyvenančių nebemirs”

W irr—1"T " 'i . . h

Pranešimai
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų
Paš. Kliubas renkia viešas prakalbas
ketverge, spalio 20, 7:30 vai. vak. Li
berty Hali, 3420 W. 12th St. Kalbės
adv. K. Gugiš, pabuvojęs tris mėne
sius Lietuvoj ir kų-tik iš ten sugrjžęs. Susirinkite skaitlingai. Įžanga
nemokama.
— Komitetas.

?

Beda Jums Rašto Mokytiems, Luko 11.52.

Meldažio svetainėje, 2244 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30 vai. vak.
RATNYČIOS VAKARE, SPALIO-OCTOBER 21, 1921
įžanga veltui — Kolektų nebus. Kalbės -S. Beneckis.
Rengia1 Biblijos Studentai.

PARDAVIMUI

NAMAI-IEME

PARDAVIMUI
BUČERNfc
IR
grosernė labai geroj yietoj 13 mylių
nuo Chicagos. Biznis daroma iki
$700 j savaitę; orderius reikia išva
žioti, 4 kamb. pagyvenimui, steam
heat. Biznis vertas $5,000, parduo
siu už $3,850. Nemokanti biznio iš
mokinsiu. Adresas: 416 Naujienos.

PARDAVIMUI SALIUNAS
REIKIA 10 AGENTŲ VISO- labai pigiai. Vieta gera, tarpe
se Chicago kolonijose tarpe lie dirbtuvių. Pardavimo prežastis,

PONO RANDAUNINKO ATIDAI
$5 iki $10 į mčnesj nupirks Ū arba
Va akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė
liotus, arba 1G20 Ashland Block, 155
N. Clark St. Daugelis namų subdivlzijai. Imkit Archer A v. karą. Kreip
kitės arba rašykit.
. " — T—4———
—
360 AKERIŲ FARMA VISA Ap
tverta, gera tvora, žemė gera be smil
ties. Iš Chicagos eina iki Caroey

tuvių, kurie gali dirbti ant ko- savininkas turi kita biznj,

Northweatern geležinkelis.

Scrap-Iron žirklių vyrų. Nuola Drake Avė.
tinis darbas per visą metą.
PARDAVIMUI ARBA ISMA1NYPARDAVIMUI 2 PEČIAI, KUKNI- mui 2 flatų mūrinis kampinis namas,
South Side Paper Stock Co.,
nis ir šildomas. Abu naujos mados. ant pirmo floro; štoras ir 4 ruimų
Kukninis,
anglinis it gasu kūrinamas. pragyvenimas, viršum 5 ruimų pra
5833 Throop St.
REIKIA
BUČERIO
3200 Lowe Avė.

PARDAVIMUI
VALGYKLA ANT PARDArimo Lietuvių apgyvento] vie
toj. Geras biznis. Atsišaukite
laišku.
Naujienos No. 419

1807 Blaire St.,'

Chicago, III.

PARDAVIMUI SAL1UNAS MAIšytų tautų apgyvento] vietoj. Biznis
išdirbtas gerai. Pardavimo priežas
tis apleidžiu miestą.
Atsišaukite | Naujienų ofisą, klaus
dami 418.
-------------------------------------------------

PARDAVIMUI GROSERNfc
ir bučemė, su namu arba be
namo.

Biznis senas ir geras.

ISRENŪAVOJIMUI ~ Kreipkitės į Naujienas No. 417.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SALdąinių, cigarų ir kitu visokių daiktų
krautuvė. Biznis casn. Tokio biznio
arti nėra. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.
719 W. 119th St.
West Pulman,
Tel.: Pullman 1226.

' PARDAVIMUI SAL1UNAS
geroj vietoj. Priežatį pardavi
mo patirsit ant vietos.
3512 Lpwe Avė.
--- f............ .. ...........
MOTERŲ_________
PARDAVIMUI SALIUNAS,
REIKIA MOTERŲ PRIE
sortavimo popieros, nuolatinis geroj vietoj, biznis išdirbtas per
darbas, gera alga. Atsišaukite, 30 metų, arti dirbtuvių. Atsi
L. Rosenburg & Co., 2143 So. šaukite
4301 S. Lincoln St.
Loomis' St.

REIKIA PATYRUSIŲ MERginų prie moteriškų drabužių il
sintų, taipgi operatorių.
1316 W. 18 PI.
Tel.: Canal 1374.

Chicagos ir apielinkių Paskolos Sto
čių domei. Paskolos darbas dar ne vi
sur užbaigtas. Reikia skubėti, kad
neatsilikus nuo kitą koonijų, kad savo
šventų — lietuvio valstybinę pareigų
su kaupu atlikus .
Dėlto Paskolos Stočių Komiteto na
REIKIA , MERGINŲ MOKINTIS
riai teplatina agitacinius Komiteto la siųt ant spėka varomų mašinų, mai
pelius, telanko uoliai šeimynas, teren- šus, maišelius siūti. Gera alga, nuo
gia prakalbas. Nežiūrint savo kalbė latinis darbas.
tojų, prašoma kreiptis j Apskričio Pa WESTERN BAG & BURLAP CO.,
skolos Stočių Centro Valdybų, o j'i pa
2437 W. 14th St.
rūpins kalbėtojų.
Netoli Western Avė.
Visais tuo klausimu reikalais pra
šoma kreiptis į Chicagos Paskolos
Centro pirmininką, J. A. Mickeliuną,
3140 S. Wallace St.,Phone Yards 2652.

________ VYRŲ_________

REIKIA VYRŲ, GALI PAdaryti $10 į dieną. Tai yra žmo
gui proga turinčiam $300 kapi
talo. Pinigai užtikrinti. Paty
rimas nereikalingas. Kreipkitės
Roeelando ir kitų apielinkSs Lietu 82 W. Washington st., Room 525

vių doinel! Pirmusyk L. L. M. Rate
lis stato “Palocius Ežero Dugnuose”—
drama trijose veikmėse, dešimts meti)
Ratelio gyvavimo sukaktuvėms. Malo
niai kviečia visus lietuvius atsilankyti
į šitą spektaklj nedėlioj, spalio 28,
Chas. Strumilo svetainėje, 107 ir In
diana Avė. Vaidinimas prasidės lygiai
7 vai. vaKare.
—• Komitetas.

gyvenimas. Garadžius 2 automobi
liams. Renda $70.00 j mėnesį. Kaina
$3,800. šis namas randasi netoli lie
tuviškos bažnyčios.
C. P. SUROMSKI CO.,
3346 So. Halsted S< .
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
vietoi lietuvių apgyventa, su visais
fornišiais arba be Parduosiu pigiai,
nes važiuo i u j Lietuvą.
PARDAVIMUI NAUJAS KAMPIAtsišaukite
nis muro namas, 4 pagyvenimų, fur1715 W. 46th St.
nace apšildomas, gražioj south sal
dės tvietoj. Parduosiu pigiai, arba
pabdavimVi ige box mąlhysiu ant farmos, arba mažesnio
tinkamas bučeriui ar saliunui namo.
Atsišaukite:
Atsišaukite
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.
2607 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GFROJ
lietuvių apgyvento] vietoj ant Town
IR VfcL BAPGENAS ANT
of Lake . Parduosiu labai pigiai, ba
BR1DGEPORTO
rai, boliniai (pool tables) stalai ir kiti
Mūrinis n«mas ant.2 pragyvenimų
visi įrengimai. Savininkas turi kitą no 4 kambarius, landos neša M0.00
biznj
i mėnesi. Parsiduoda už $2,500. Įmo
4547 S. Ashland Avė.
kėti reikia $1.000, o kitus kaip renda.
Tel.: Boulevard 1152
Mūrinis. 2 pragvvenimų namas, po
4 ir 5 kambarius ištaisytas nagai vė
liausios mados. Rendos 88 00 j monesj. Parsiduoda už $2,600. Reikia
įmokėti $500 00. o likusius kaip renda.
Namas ant Emerald Avė. po 4 ir 5
5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MA- kambarius, geram stovvi: narsiduodos rakandai turi būt parduoti už bi- da už $1.800 Įmokėti $500.00, o liku
lę sąžini'vą peiubmą. Seklyčiai
sius kain ronda.
tas, valgomajam kambariui setas.,
A fcjH laukit i
miegruimio setas .kaurai, davenport FIRST NjATTHNAT, RFALTY CO.
etc. Parduosime ant syk, arba atski
786 W. 85th St.
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, piKausk P. Burneikos.
a'nas ir didelis, dubeltavu springsu
phonographas su rekordais ir daimanto adata.
1922 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI

MOKYKLOS

PARDAVIMUI NAUJI 4 KAMBA-

rių rakandai.
Gera proga jaunave
džiams. Gražus kambariai, kuriuose
gali pasilikę ir gyvent. Kam reikia,
pasiskubinkit
3538 So. Wallace St.
3 lubos priekis

.

MOKINKIS

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RAkandai kartu ar po vieną. Priežastis
pardavimo savininkas išvažidbja į Lie
tuvą.
7331 Kimbark Avė., 2 fl.
Phone Dorchester 5742

AUTOMOBILIAI
BUICK AUTOMOBILIUS — COU
PE, — delei išvažiavimo j IJetuvą,
parsiduoda labai pigiai. Automobi
lius {rengtas labai gerai, su visais pa
togumais, labai parankus daktarui ar
mažai šeimynai. Galima matyti bile
kada, susitarus telefonu Calumet 2630
arba atsilankius į 3027 Indiana Avė.,
paskambinus varpelį 4 apartmento.

Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis Ir vakarais.
Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augfita elektros spėka, kpip kad
kriaučių šapose.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
labai geroj vietoj, visokių tau
Master Sewing School
tų apgyventoj. Biznis išdirbtas. PARDAVIMUI
Principalas
GERIAUSIAME
JOS F. KASNICKA
Parduosiu pigiai. Atsišaukite, padėjime auto-trokas, (liktas, uždary
tu viršum ir šonais, tinkąs prio viso
190
North State St.
1120 Washburn Avė.
kio biznio; bučernes, grosernčs ir ki ^Kampas Lake St. 4-fl.
PARDAVIMUI BUČERNfc ir
grosenė. arba mainysiu ant na
mo pusę biznio. Biznis geras, vi
sokių tautų kolonijoj.
4310 S. Wood St.

PARDAVIMUI GROS^RNft,
REIKIA DARBININKr lietuvių
kolonijoj. Gera vieta.

Town of Lake, šiuomi pranešame
Balto Dobilo L. P. Kliubo nariams, ku
rie yra pirkę L. bonus, kad bonų nuo
šimčiai už 1920 m. bus išmokami se
kamą penktadienį. Spalio 21 d., 8 vai.
vakare. Nepamirškite atsinešti su sa
vimi bonų kuponus.
— TrustiH Walter Sharka.

Parduodu
nebrangiai.
Pardavimo
priežastis, apsigyvenau garu apšildy
tam flate.
2500 W. 39th St.

1 > A RDA V IMLI
SALIUNAS
BARGENAS ANT FARMŲ
visokių tautu apgyventas labai
PARDAVIMUI SAL1UNAS, pigiai.f Savininkas ten pat gy 25 akerių farma, 25 mylios nuo Chipačiam mieste
mvlios nuo
yra 4 kambarių pragyvenimui. vena iš užpakalio. 9344 Cx>ttage eagos,
leikos, ge»i budinkai, sodas ir miškas
Kaina $2 500.00.
Randos $30.00, 5 metų lysas.
Grove Avė.
108 akerių farma, geri -4- dvarski
3759 Walace St.
budinkai, sodas 20 akerių puikaus
PARDAVIMUI GROSERNfc miško, žemė juoda su moliu inaišvta.
2 blogai nuo miesto, arti Ieškos. Ma
ir bučerne lietuvių ir kitų tau šinos visos kain naujos; 3 arkliai, 14
PARDAVIMUI BUČERNfc ir tų apgyvento] vietoj. Parsi bandos. 10 kiaulių, apie 200 vištų, an
ir kiti paukščiai. Anie 30 tonų Šie
grosemė maišytų tautų apgy duoda greitai ir pigiai, 2956 tis
no, pilni aruodai grudu. žodžiu sa
vento] vietoj. Parduosiu pigiai. S. Union Avė.
kant farma visa ko nilna. 18 mvlių
nuo
Chicagos. arti didelio kelio. Par
Atsišaukite t3856 Sacramento
duosim iš priežasties ligos už $11.500.
Avė.
Pusę inešti, o likusius ant ilgo laiko.

JIESKODARBO

Petras Smith

2 mylios

nuo miesto. 130 akerių dirbamos. 50
mišino dienomis arba vakarais.
2400 W. 16th St.
akerių puikaus miško, vertės $3,000,
kita gera ganykla ir smulkus miškas;
Galima matyt nuo 10 vai. iš ryto
teka per farmą, geras namas,
PARDAVIMUI
GROSER1S upelis
R. S., 11841 Wallace St.
2 didelės barnčs, šilo, sodas, visos ma
ir kavos krautuvė. Gražus fix- šinos, geros karvės, arkliai, avys, viš
tos, kiaulės, šienas, komai, avižos,
REIKIA BAKERIO, GEISTINA, turos, dau^ staku.
miežiai, kviečiai, ragiai, bulvės, —
kuris butų iš Lietuvos kepėjas. Turi
6808
S.
Halsted
St.
viską kartu parduodu po $35.00 už
mokėti kepti juodų, baltų duonas ir
aker|.
Įmokėt $15.00 už akerj, liku
keksus.
sius
ant
5%, ilgam laikui arba mai
Kreipkitės
PARDAVIMUI
GROSERNfc
nysiu
ant
gero namo. Kaimynai lie
1529 Portland Avė.,
tuviai.
Platesnes
žinias suteiksiu
maišytų tautų apgyventoj vie
Chicago Heights, 111.
laišku.
---- - ------------------ ------------------ ------ toj.
Biznis išdirbtas per dau
GEORGE HAIDU,
Carney, Mich.
REIKIA TUOJAUS PRIE gelį metų. Atsišaukite, 2615

PARDAVIMUI BUČERNfc ir
grosernė, visokių tautų koloni
joj. Biznis senas ir geras. Vie
KAM REIKALINGA VEDUSI na buČernė bloke. Turi būt par
pora už janitorių. Atsišaukite, duota urnai, 4624 S. Wood St.

ANT RENDOS STORAS švie
sus, diktas, ir geroj vietoj. Tin
kantis barberini, kriauČiui arba
Real Estate. Pragyvenimui 3
kambariai. Savininką galima
matyt visada ant vetos, 4500 S.
Jų reikala Paulina St.

bus dalynamas šį metų.
vimai turi būt prisiųsti tuo jaus
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE,
117 N. Dearborn St.,
Chicago, 111,

............................................ .................. Ketvergas, Spalio 20 <1., 1921

Atsišaukite
3233 So. Halsted St.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
visokių tautų kolonijoj. Biznis
išdirbtas per ilgus metus. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą.
Atsišaukite 558 W. 37 St.

PARDAVIMUI BUČERNfc is
REIKIA VlRfiJO SUPRAN- grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
tančio gaminti lietuviškus val nis geras, nuo senai išdirbtas.
Kreipkitės j “Naujienas“ num.
gius.
3212 S. Halsted St.
420.

tokiam bizniui. Parduosiu labai pi
giai kaip ir uždyką, nes nrie Šiam na
mo bizniui netinka. Atsišaukite
1606 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
su saliunu arba mainysiu ant kitoniš
ko biznio, namo arba loto. Biznis yra
išdirbta, 5 kambarių pagyvenimas.
Garage 2 mašinoms. Namas garu šil
domas,, elektros šviesa. Namas ir
saliunas kainuoja $6,500.00. Namas
randasi ant kampo. J. Valandus, 3601
So. Lowe Avė.

PARDUODU FARMA
arba mainau ant namo. Lietuvos kli
matas, gera žemė ir budinkai; 40 ake
rių, — 20 ariamos — 2 melžiamos
karvės, 1 telyčia, 2 geri arkiai, 4
kiaulės, 75 vištos ir mašinos žemei
dirbti. Visa žemė aptverta, upelis
bėga palei triobas, gera ganykla, geri
keliai mokykla 1 mylia, 8 mylios iki
gežkelio, pačtą j stubą atveža, prie di
delio miesto Rhinelander, Wis. Lietu
vių kolonijoj. Kaina $3,700. Atsišaukit 8251 S. Halsted St., Chicago, klau
skit Bružo arba Kriščiūno.

----— - ———--

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz
niavome merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAGING COLLAGE
2407 Madison Street^
6205 S. Halsted St.
Kreipkitės ypatiŠkai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
S'ara Patek, pirmininkė.
- .
J

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
aritmetikos, istorijos, geografijos ir
visu high school šakų.
Sunaudokite liuosus vakatus pasimoklnimui. Mokestis prieinama.
Waitches Preparatory School,
4509 So. Ashland Avė.,
Cnicago, II.

