NAUJIENOS

mmiiENOS

1739 South Halstėd Street/Chicago, Illinois

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje

.

FHE UTHUANIAN DAILY NEWS

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Poat Office of Chicago, 111., under the Act of March 3, 1879.

■r

No. 246

Chicago, III., l’ėtnyčia, Spalio (October) 21 d.,lf>21

Kaina 3c

VOL VIII

Lenkai vis dar puola'!BlBžiBkB“aiBBSBSi,ai
kė su darbo taryba.
Lietuvę

ILLINOIS
ANGLIAKASIAI
REMIA HOWATĄ.

Atsiima pinigus iš Howatai neraugi ngą lankų.

MUŠTYNĖS ATSTOVŲ BUTE

Rusija vis dar tebeinanti
CIemenceau šalininkas
pirmyn.
socialistą atstovą.

sumušė

Bomba Amerikos ambasa*
doriui.
'
i_________

PARYŽIUS, sp. 20. - - šianPARYŽIUS, sp. 20. 7 Va
Leninas tebesidžiaugia dideliais
darbininkų “laimėjimas” ir die atstovų bute kjlo smarkus kar nežinia kas prisiuntė Ame
PI1TSBI/RG, Kas., sp. 20.
sumišimas, atsinaujinus deba- rikos ambasadoriui Francijo“laisvėmis”.
- Illinois disdrikto iždininkas
į tams apie abelną valdžios po- je, Herrick, į jo namus, bom
CHICAGO. -- Geležinkelių Nesbitt pareikalavo sugrąžinti
darbo tarybos pastangos su į Illinois angliakasių iždą liku True translation fllcd with the poat-1 litiką. CIemenceau šalininkas, bą, kuri sprogdama sužeidė
tarną.
Pats
laikyti grūmojantį geležinkelių sius fiinigus iš ^100,000, kurie as re«iuire<l by the act of Oct. 6. 1917 atstovas Mendel užpuolė socia- ambasadoriaus
listą atstovų Escoffier ir jį su ambasadorius sugrįžo į namus
streiką nuėjo niekais, kadangi buvo paaukoti Kansas anglia
MASKVA,
sp.
18.
-Rusijos
ji negalėjo susitaikinti su gele kasiams jų kt.vai su industriniu sovietų premieras Nikolai Le- mušė. Prezidentas turėjo per tik už dviejų minučių po spro
žinkeliečių vadovais. Kadangi ji teismu. Levis atstovas Vnn Ą. nin, kuris sugrįžo D vakarijų, traukti posėdį iki viskas apty- gimui bombos, kuri sprogo ati
darant pakelį.
pranešinu*, Lenai uždare Ame nė kiek nenori nusileisti ir tik Ditner prižadėjo tuos pinigus sovietų laikraštyj Pravda ilga-1
Dabar policija jiriįko žmo
rikos Lietuvių Prekybos Bent nori priversti geležinkeliečius tuojaus sugrąžinti Illinois an I me straipsnyje daro peržvalgą ’
gaus ar žmonių, kurie pasiun( klausyti jos įsakymų, jokis su- gliakasiams.
drovės kra u t u ves V i I ni uj e.
' Rusijos komunistų “laimėji
Angliakasių konvencijoje bu
i gitarinius nebuvo galimas ir
mų”. Jis tarp kitko suko:
Manoma, kad bomba tapo
----------Ksiinp
Uvtažmkeiliečių vadovai nutarė vo kaltinama, kad Illinois pa
“
Spalio
revoliucija
nuvertė
pasiųsta sąryšyj su nuteisimu
VVASHINGTONAS, sp. 18 d.ullllliMflu
IVdullu tuTU grįsti į savo vyriausią raštinę aukoti pinigai buk heteis’mgai
feudalizmą
ir
barbarinj
kapita

| Bostone nužudymui dviejų ita(Liet. Inf. Biuras) —Eltos pra- oipmo 117 |
hlQVP ck‘velnn(,e- Tniinn enų broli- vra išl(‘idžiami
lizmą,
kurie
tramdė
Rusijos
Vakar vienas asmuo gavo. lų darbininkų, Sacco ir Vanzetnešbnu, spalio 12 d. lenkai ^llld U4LIGIUVUo IflloVęi jos prezidentas Lee jau išvažia- j
Rems ir toliau Howatą.
kultūrą. Mos saviliamės gar- Jaiškutį iš Lietuvos, kuriuo t ti. Dėlei to nuteisimo ambadvyliktą naktį Varėnos šiaitVVASHINGTONAS, sp. 18 d.
Darbo taryba telegrafavo į
SPRINGFn'U), III sp 20 kę rtlikę tai pilniau, negu pa-* pmiuša, kad garsusis lietuvių sadorius gavęs kdetą laiškų ir
rėje užpuolė Lietuvos sargylią
iždiniu^?n,ne’.ios revoliucija ir
prie demarkacijos linijos, bet (Liet. Inf. Biuras) — Eltos \Vasbingtoną prašydama naujų - Illinois angliakasių ru lr'Hii- Anglijos revoliucija 1819 m. Po operos dainininkas Kipras Pct-1 grūmojimų.
kas Nesbit sako, kad
pranešimu spalio 16 d. Kauno instrukcijų.
rauskas (brolis kompozitoriaus Į Prie Amerikos ambasadų,
gi tapo išvaikyti.
ketūrių
metų
mes
esame
tik

Miko Petrausko) vedęs duktė- kaip Franci joj, taip ir Italijoj,
mieste buvo atidengtas ]ximiak
Geležinkeliečių vadovai sa gi yra visi tie gandai, kad buk
ri,
kad
mes
neklydome.
Dau

rį garsaus rusų dainininko Ša- Belgijoj ir Anglijoj tapo pastalas žuvusioms už Lietuvos lais- ko, kad streiko nutarimas ne- ištraukiama pagelba Kansas
giau
to,
mes
niekad
nesišalino| lytos didelės sargybos.
Prie paminklo atidengimo bus atšauktas ir kad jie neturi angliakasių kovai su industriniu
teismu. Jis sako, kad Illinois me nuo pasekmių, kaip tą da Artimesnių žinių apie
Demonstracija prieš Amerikos
rė vakarinės šalįs.
stoviu.
tai pranešėjas nepaduoda
. rėš įvykti paskirtą dieną. Strei- angliakasiai stori su Howa!n ir
konsulatą.
‘Mes
pašalinome religinį
į ko gulima išvengti tik padarant tik pinigus perkelia iš Kansas
BREST, Frakcijoj, sp. 20.
į Illinois valstiją. O tai daro tamsumą ir taipjau begėdystę.
VVASH1NGTONAS, sp. 18 d.
- 6,000 žmonių minia šiandie
ma
todėl,
kad
Kansas
anglia(Liet.’lnf. Biuras) — Spalio
Sovietų valdžia yra maksimum
padarė demonstraciją
prieš
Geležinkelių nuignatai irgi kasių iždininkas Harvey yra
14 d. Suomija pripažino Lietu
dėl valstiečių ir .VIENNA, sp. 20. - Austei Amerikos konsulatu. Buvo ištikisi, kad streikas ivvks ir to priešingas lloxvatui. Todėl jie demokratybės
vos v«‘spirb4iką dc jure.
claTbiniulcŲ.
Mes šlavėme pa jos valdžia rengiasi Ttždčti pil- keltos raudonos vėliavos ir plo
Streikas nebus atidėtas, jei Iki
to laiko nebus susitakinta.

Finlandija pripažino Lietuvą
Burgenlando sutartis atmesta

Lietuviai išvaikė užpuolu
sius lenkus.

Kipras Petrauskas vedė
Šaliapino dukterį.

Suomija pripažino Lietuvą
de jure.

Austrija atmetė Burgen- £ S.iki 8!reik0 p,,skel’
lando sutartį

Kontroliuos grūdus.

dėl jie daro visų reikiamu pri- nenori palikti

VIENNA, sp. 20. — Veneci sirenginių, kad istreiką kaip
joj padarytoji sutartis apie nors sulaužius. Jie jau atidarė
Burgenlamią tapo vakar at- rytuose streiklaužių samdymo
. .
įnešta atstovų buto užsienio
reikalų komiteto.
Tarp darbininku vis dar te
Komiteto priimtoji rezolin- bėra didelių nesusitarimų ir
Protestuok prieš lenkp perse- cij’* safa>- kad talkininkų pozi- nesutikimų. Niekurios .lalįs
cija buvo pro-vengriška, kada darbininku ant tulu geležinke
kiojJmua Vilniuje.
buvo rašoma teritorinės sąly liu net risai atsisuko nuo da
W.VSH1NGTONAS, sp. 18 d. gos St. Germain sutarties. Te- lyvavimo streike.
Geležinkeliu koiųpąniios, msi
(Liet. Inf. Biuras) • Spalio čiaus vaddžia įgaliojama yru
11 d- Kaune įvyko tūkstanti atnarrrinti derybas sų Vengrija, ' (yda mos tokirfs nesuisitari mus
nės minios protesto mitingas tuo pačiu laiku apsaugojant tam pačių darbininkų,, smardarbinin
prb'š lenku persekiojimus Vil Austrijos interesus ir Burgen- kauta ir grumoia u.
kams, taipjau skelbia visokius
iu u* je. šiame protesto mitinge lando gyventojų teises.
pasi cirimus apie tai kaip ioms
dalvvavo Kauniečiai ir Vilniaus
lengva bus sulaužyti streiką ir
lxn Gardino tremtiniai. Bmx>
kiek dainą ios jau turi streik
ka’bėto’u ’š įvairių organizaci
laužiu (kurie nepažįsta gele
jų ir tautybių.
žinkelių darbo). Net ir studen
Mitingas išnešė sekamus nu
tai esą siūlosi laužyti streiką.
tarimus:
Protestuoti visam pasauliui Nuvertė ją kariuomenė. Nauja Tekis pasirilvmns gautas nuo
Iždu u h universiteto studentų
]>rieš lenku elgimąsi Vilniuie; į ministerija jau susidarė.
fStr*‘iklaužaavimas Amerikos
ReiVnlar<ti Lietirvos vyriausvbės išrupinimo /lidžiuui valsLONDONAS, sp. 20. -- Pa- studentams vra priprastas da
tvbm globos skriaudžiamiems
gautų Portugalijos legaci- lykas, bet'tik iš iu nėra jokios
Liehivos rtb^ams okupuotoj'e jos žinių, po neJcrurinos revo- naudos iuos samdančiom komVi’niaus srityje;
liucijos Portugalijos, ministeri- naniiom).
Pennsylvania geležinkelis at
ftmimnsi nriemonau protes- ja jau tapo sudarvta ir ji pilsisakė pripažinti geležinkelių
tuoti prieš P. Hymans’o pa- nai kontroliuoja IJsboną.
darbo tarybos autoritetą ir pil
siūlymo projektą; ,
Ministerija rezignavo.
dyti jos įsakymus. Geležinke
Reikalauti, sulyg laisvai pa
reikšta (rudu gxventoiu valia, i LONDONAS, sp. 20.—Iš Lis- liai stropiai pildė tarybos nuo
priiunrrmo lietuvei visos Gnr- bonos pranešama, kad Portu- sprendžius, kada jie buvo nau
dino s^t’es su Baltstoge, Lie- gaujos ministerija rezignavo dingi geležinkeliams ir žalin
tnvos Pranta ir Slaniu ligi Bu- po sėkmingo militarinio judėji- gi darbininkams, bet prie ma
ge> ir Narevo upių;
' mo. Nauja ministerija bus su- žiausio netaip naudingo jiems
Šaukti risuomene nėriniuoti daryta «al būt su ex-revolhicio-' nuosprend^o, jie jau atsisako
suprovokuoti nė atkeršyti len nieriu Manuel Maria Coelho, ją pripažinti. Jei geležinkeliai
atsisako pripažinti tarvbą, ku
kams Lietuvoje; ir
kaipo premjeru.
š.'HiVĮj visuomene mrkoti nau
Vigo žinia sako, kad karino- ri tik jų naudai veik e, tai ko
iu Vytauto gimnazijos rūmų menės sukilimas prieš valdžią dėl turi ją pripažinti darbinin
Vilniuje
pastatymui.
prasidėjo Lisbonoje vakar. Ka kai, apie kuriuos ji mažiausiai
•
paisė?
Kaimo Miestą Taryba protes reiviai buvo užėmę strategiš
tuoja prieš žlnurn lenkų pasi- kas pozicijas mieste ir apielinkėse.
elgimą.
Mušlai Ltabonos gatvėse.
WASHTNGTONAS, sp. 18 d.
BELGRADAS, sp. 20. -Ge
(Liet. Inf. Biuras) — Eltos
BADAJOSE, Ispanijoj, sp.
pranešimu, spalio
d. Kauno 20. — Gautomis žiniomis, <Ti- rai evo žinią sako, kad pulkas
miestą tnrvba išnešė protestą dedių sumišimų buvo kariuo savanorių čemogorų paėmė
prieš lenku okupantų žiauru menei sukilus seredoje Lisbo svarbų Albanijos miestą Scu
tari. Černogorafa vadovavęs
pa-sieMina Vilniuje su Lietuvos noje.
kuMuros įstaigoms.
Tarybos
Sumišimai prasidėjo uždarius gen. Martinorič, buvęs černoasignavo nukentėhisiems 50.- politikierių susirinkimo rietą, gorios armios komanduotojas.
(XX) auksinų pašelpos.
Brasiliera kavinę. Buvo susi- ^ta nėra patvirtinta,
rėmimų tarp. piliečių ir ros(čemogorija _ dabar yra priLenkai uždarė Amerikos Lietu rėmimų tarp, piliečių ir rospublikos gvardijos ir nemažai iP^ie Jugo-Slavijos ir
vių Frekvhos Bendrovės krau
buvo šaudytasi, nors skaičiaus ^erno^orai todėl yra dalimi
tuves Vilniuje.
sužeistų nežinoma. Paskui į- Ju#° Arijos armijos).
VVASHINGTONAS, sp. 18 d. simaišė jurininkai, kurie pra(Liet. Inf. Biuras) —. Eltos dėio šaudyti į mWą i7daugelį Apako-traukia teisman munšalno pardavėją.
žmonių sužeidė. Paskui susi
PORTLAND, Ore., sp. 20.—
rėmė su policija ir studentai.
^Socialdemokratas”
n-us? žmonių tapo areštuota už,H- Thurber nusipirko mnnšaino, kuri išgėręs apako. Dabar
Mūru drnuąą savaitinis laikrašti.’
dalyvavimę sumišimuose.
iš Kauno. Skaitykit visi.
jis traukia teisman numšaino
pardavėię George Yrotrką ir
SKAITYKIT IR PLATINKIT
Gaunamas Nauilenose.

Didelis Lietuviu protesto
mitingas.

Portugalijos valdžia
nuversta.

Serbai paėmė Scutari.
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reikalauja

$3,000 atlyginimo.

pinigui

nedrau-

gingose rankose ir patįs viską

Kuria naują Internacio
nalą.
Londone prasideda socialisti-;
nin partijų konferencija apie
įkūrimą nauju socialistų ir
darbininkuv Internacionalo,

sauliui naujos ilgies (Icniokra- ną kontrolę ant grudų. Ūkinio- kotai su

tybę — butenti: proletariaito
diktatūrą. Mes įtekinus neužmirštame, kad mes padarėm ir
dar darom daug klaidų. Sun
kiausiu musų darbu buvo atsteigimas musų ekonomines
budavonės, bet mes žengiame
pinu y n”.

toywoodas gavo kasyklų >

MASKVA, sp. 20. .... Pabė
LONDONAS, sp. 20. -IPreliminaris susirinkimas buvo gęs iš Amerikos nuo kalėjimo
laikomas vakar, kad prisiren bausmės I. W. W. vadovas
gus prie konferencijos, kuri William D. ljaywood gavo di
prasidenki čia šiandie. Ją su deliu anglies koncesijų Kuznecšaukė Anglijos Darbo pertuos ki baseine, sovietų Siberiioic.
pildomasis komi tetas ir Vien Tas koncesijas jam davė Libe
uos Internacionalas, tikslu į- rijos revoliucinis komitetas.
Koncesijos Haywoodiri tapo
kurii naują Internacionalą,
kuris užimtu vietą Antrojo ir duotos kaipo galvai Amerikos
Trečiojo Internacionalų ir a|>- darbininku grūmės. Pienuojama
irntų riša darbininku ir socia samdy ti 2,800 Amerikos anglia
listų jud'ėiimą visų šalių, ku kasių, kurių keli jau yra Ru
rios n^U'tinka su kraštutinė sijoj, o kiti neužilgo atvažiuiomis doktrinomis Maskvos In sia. Valdžia duos medžių bai kužėms, taipjau kafilius, va^
ternacionalo.
Susirinkimas buvo putoti- lak,IS ir n,aist«- Darbininkai Ri
- - *
■  gvarantuoja pirmais metais
nis ir jame pirmininkavo
An
- . įiidioimoper ,pus^ padidinti anglių proglijos _
Darbo ’partijos
1
?Jk<mSrt7»SnWkaa Frede- <h,kciin- k,,ri ds 'aidžiai. Antriek W. JoAvett. Dalyvavo gi{ trais metais darbininkai naši lai
Artlmr Henderson ir kiti An kys 50 nuoš. iškastų anglių, ku
glijos parlamento darbiečiki rie eis supirkimui mašinų ip
nariai, Vokietijos atstovas Ge- praplėtimui kasyklų.
org Ledel>our, Austrijos atsto
vas Dr. Friedirich Adler, Fran fiALTAPINO KOJOMS LON
DONAS BATŲ NETURĮS.
cuos ąMovas Jean Ijonguet ir
Šveicarijos atstovas
Robert
LONDONAS, spalio 20. —
Grimm.
v
Ispanijos ir Argentinos So Garsusis rusu dainininkas Teo
cialistu partijos jau prisižadė doras šaliapinas buvo privers
jo prisidėti prie naujojo Inter tas pabūti Londone “bosiaku’*,
tai vra basom
koiom. Mat
nacionalo.
’š Rusiios atvyko jis čia baisiai
reikėjo
MADRIDAS, sp. 18. — Ofi- sunlvšusiais batais,
cialiniai paskelbta, kad gink tuojau natri i įsitaisyti. Bet
luotas . automolMlms pasiekė vargas,—jis dėvi batus “nekil
Arruit kainą, Morokoje, ir rado mingojo” 13 numerio, o pasi
ten lavonus 500 Ispanijos ka rodo, kad tokiam didelėm koreivių, kurie žuvo savo poste. !om žmonių Anglijoj nėra ir
Mirikantai to numerio batų
risai nedirba, šaliapinuii neli
PINIGU KURSAS. jo niekas kita daryt, kaip uždsakvt specialiai sau batus, ir
Vnkar, Spalio 20 d.į užsienio pini
jru knina, perkant ją ne mažiau kai’ ’*pl jie buvo padaryti, garsus
už 25.000 dolerių, bankų buvo akai ^asiRtas turėto pasėdėt ‘basas.
tomą Amerikos pinigais šiaip:
Užvakar šalianinas apleido
Anglijos 1 svaras..... . ....... $3.9''
.......... F Londoną ir iškeliavo j AmeriA natri ios 190 kronų ..
Baigi los 100 frankų ... ....... S7Jr ’ a, kame jis duos koncertus
Danijos 100 kronų ....
... $19.?'
Finų 100 markių ......
....... $1 9' ’augely miestų, tame ir ChicaFrnnH.ios 100 frankų
...... U.*'
Italijos 100 lirų .........
___ $3.°r ’oj*

Lietuvos 100 auksini)
Lenku 109 ma’kiu ....
Olandų 100 guldinų .
Norvegu 109 kronų ....
švedu 100 k’-onų
sveienrų 100 kronu
Vokietijos 100 markių

.......... 70
.......... ... p
Z’.”$iu.o'
..... $12,pr
...u $23.v.
....

. I

»

BOSTON, Mass., sp. 19. —
'merikos laivas Deranof šian
die atgahetto iš Vokietijos 3.000
70<’ tonų žaislų. Kapitonas sako,

užrašais “Mes reika-

kai bus verčiami atiduoti visus taniame teisingumo dėl Sacco
savo grūdus valdžiai.
į ir Vanzetti“ ir “šalin kapitalis< tinė Amerika”.
PAUUOSAVO APKALTINTUS

Minia grasinusi suardyti trio-

: bčsį ir išsiskirstė išdaužiusi
daugybę langu. Bresto mayoCHICAGO.
Fcdcndinis ru yra komunistas.
teisėjas Landis, prašant disAgitaciin u*ž demonstracijas
trikto prokurorui Clyne vakar prie Amerikos konsulatų už papanaikino apkaltinimus prieš liuo^av'mą Sacco ir Vanzetti
16 kiaušinių ir sviesto perkup- smarkiai
vedama
pietinėj
čių, kurie liepos 2 d. buvo ap Franci joj ir Italijoj.
kaltinti grand jnry už peržen
gimą Shermano antitrustinių į- Demonstracija prie ambasados.
statymų bandymu Chicagos * BRUSSH.S, sp. 20 — Daug
sviesto ir kiaušinių tarybos kon- policijos tapo pasta Iria prie
toliuoti ir nustatinėti kainas. .Amerikos legaeijos iš jirii'žasApkaltinimas tapo panaikuitas tięs komunistų dcmonstnicijų.
todėl, kad tie perkupčiai buk
Minios žmonių
susirinko
permainę savo taktiką kiauši prie legaeijos. reikalaudamos
nių prekyboje.
poli uogavimo Sacco ir Vanzctli. Minia pasidarė taip grąži
JAGKSON, Mo., sp. 19. —Pa nanti, kad ]>oiirija puolė ją
tarėjas Striker liindis pavieto mušti lazdomis.
chancerv teisme uždėjo arti
Ambasadorius gavęs grūmo
$9,500,000 pabaudos ant pir jančių laiškų. Pranešama, kad
miau čia dariusių biznį ugnies grumdančiu laiškų gavę taip
apdraudos kompanijų. 33 kom jau Amerikos ambasadoriai
panijos tapo priteistos užsimo Italijoje ir Anglijoje. Visuo
kėti po $195,875, o kitos po $1,- se juose buvo reikalaujama
000 ir daugiau.
paliuosuoti Sacco ir Vanzetti.
>EIzNAGAUDAS.

Didžiausias
markių atpigimas
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk daugiaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žemiaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
šito auksinų pigumo,, kam reikia siųsti pinigų
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant f spekuliaciją.

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

* 1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.
■*

■
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pliką pragyvenimą pasidaryti.
Privatinė pramonių nuosavy
bė tai veltėdžių šautuvas, si
kuriuo jie žmonėms kelią pas
toj a.
žmonėms vis bus kelias pas
nuzija turinti ligi Naujų Metų
rasti sau butą, gi ligi tam lai- tojama iki jie tą nuosavybę šaukui turinti teisės popiet moky- tuvą paims į savo rankas; ki
į taip pasakius, iki jie įkurs bend
iiti tuose pat namuose.
rą pramonių valdymą ii* kantro.
Tai bent lenkų teisybė!
Užpuolimas. Einant Napole liavimą — Socializmą.
ono gatve Sicnkievičių (Vidu
Didžiuoju Socialistų pastijos
rinė g-vč Nr. 11) užpuolė keli tikslu yra sustaudyti šitą visuo
ginkluoti žmonės ir ištraukė menes Kapitunaunių veltėdžių
jam iš kišeniaus 150,000 mrk. išnaudojimą naudingų daruminSodžiuje Popaska Mcikunų kų. Musų pirmutiniu tiksiu
valsčiaus į Adolfo Lachavičiaus yra pasirūpinti, kad įvyktų to
bustą įsibrovė keli ginkluoti kios są^gos, kur kapitalistinė
žmonės, o surišę šeimininkus, klasė negalės kitų žmonių plėšti.
Omė po trobą špukuoti IšnešBet darydami šitą, mes po
už 500,000 lenkų draug turime įvykinti daug ki
ta daiktų
markių,
tų tikslų — nes visos biogyuės,
Vogimas, Iš Elenos šmidt nurios yra apsėdę šios dienos vi
(Polocko g Nr. 20—4) busto suomenę, paeina nuo privatinio
išvogta visokių daiktų už 200, pramonių valdymo.
000 markių.
Tatai benaikindami privatinį
išnaudojamųjų pramonių savinimą, mes ne tik išnaudojimą nai
Garbi kapitalisto
kiname, bet taipgi naikiname
vagystė.
podraug ir visas kitas blogybes.
Mes panaikiname skurdą. Mes
Kapitalistas nuperka eilę dalių
vienoj korporacijoj ir eilę ver panaikiname vaikų vergimą. Mes
tybės popierių kitoj korporaci panaikiname politinį sugedimą.
joj. Jis padeda juos į savo sau Mes panaikiname kyšius. Mes
gią pasidėjimo skrynią, arba į panaikiname bereikalingas nelai
savo indaują, kad neprapultų. mes gyvasčiai ir sąnariams. Mes
Kada ateina dalybų diena, jis padarome paieistuvybę, savižu
gauna čekį kaipo dalybos dalį dybę, beprotybę ir pražangą to
nuo savo įdėlio. Jis paduoda sa kia retenybe, kad jos steuins
vo sekretoriui čekį padėti ban žmones, kuomet jos atsitiks,
ažuot buvus kasdieniniais dalykai) jo vardu.
Kada ateina palukių mokėjimo kais,
diena, jis pasako savo sekreto žodžiu, mes panaikiname vi
riui nukirpti palukinius kuponus sas aiškiai visumenines blogynuo vertybės popierių ir padėti bes ir įvykdome tokias sąlygas,
uos bankan jo vardu.
| kur žmonija pirmu kartu pradės
Šitos dalybos ir palukiai daž tikrai gyventi, o ne leisti vis;)
laiką beišdirbant progą gyventi.
nai pasiekia milionus dolerių.
Jis taipgi ima palukius už
John M. Work.
paskolas, pelnus iš darbininkų
algų, nuomus už namus ir biz
nio vietas, ir tt., \r tt. z
(Not Inoj
Jis neuždirba nei vieno savo
L.
DAMBROVVSK1S
įplaukų peno, jis gauna jas dyaaviiunkiiH

Dedasi Lietuvoj
VILNIUS

Naujas antpuolis ijrieš gim

naziją. Vakar rugsdfo 19 d.
Lietuvių Gimnazijoh atėjo lenkų
į,eieverio var. gimnazijos vedė
jas p. zelskis su dviem tos pat
gimnazijos mokytojom ir patei
kė lietuvių gimnazijos vedėjui
M. Biržiškai Švietimo Departa
mento Direktoriaus p. Licntaraviciaus raštą, kuriuo p. z. yra
įgaliojamas apimti Lelevelio
gimnazijos vardu lietuvių gim
nazijos rumus (Mickevičiaus g.
38) ir esamus ten valstybinius
rakandus, gi lietuvių gimnazijai
leisti tuose rūmuose užsiimti
nuo 4 vai. po piet. į tai lietuvių
gimnazijos vedėjas išpraužių žodžiu, paskiau čia pat parūpintu
raštų pareiškė protestą prieš mė
ginimą užgriebti lietuvių trusu
bei lėšomis sutvarkytus namus,
virtusius lietuviams tautos na
mais, ir paversti lietuvius tų rū
mų kampininkas, idant vėliau
juos visai išten išvarius.
B-ka atsisakė rodyti lenkų gim
nazijos valdybai rumus i šiaip
padėti jiems juos apimti
(“Viln.”)

j

Iš lietuvių gimnazijos,
visose 19 klasėse buvo 490 moki
nių (273 bernaičiai ir 217 mer
gaičių), kurių tarpe 444 (90%)
iš Vilnijos (259 Vilniaus miesto
Vilniaus aps.
gyventojai, 67
Lydos
43 — Trakų aps. ir 32
bei Ašmenos aps.) ir 46 (10%)
ne iš Vilnijos (19 iš gretimųjų
Kaunij^ pakraščiųį — aluntiečių ir kt., Lio iš tolimesniųjų
Kaunijos kraštų ir 7 iš Suvalki
jos). Pastebėtina, jog Suvalki
ja bei tolimesnioji Kaunija nau
jų mokinių šiemet veik visai nė
ra davusios. Del mokinių skai
čiaus pirmos vietos priklauso
Maištams, . širvintams, < Giedrai-.
čiams (Viln. aps.), Daugėliškiui i Vyrai ir moters, kurie uždir
(Švenčionių aps.), Valkininkui bo, negauna jų.
Vyrai ir moters; kurie dirba
(Trakų aps.).
— (“Viln.”)
naudingą, pasaulio darbą, galva
Iš lietuvių gimnazijos. Va ar rankomis, gauna tik dalį sa
kar rugsėjo 20 d. I-ji Vilniau# vo uždarbių.
Likusi dalis tenka šitiems
Vyrų Gimnazija gavo Preky
bos, Pramonės ir Atstatymo veltėdžiams.
Veltėdžiai gali gauti didžiauD.ipartamento raštą,
kuriuo
reikalaujama, kad lietuvių gim Fią naudingųjų minių uždarbi j
nazija paliuosuotų ligi rugsėjo dalį dėlto, kad jie, veltėdžiai,
20 d. rumus kariu su direkto valdo gamybos ir paskaidos
riaus ir sargų butais, užleisda priemones. Minios turi atiduoti
ma visa tai Švietimo Depar- jiems didesnę savo uždarbių datamento naudai; lietuvių gini- jį jei jos nori gauti progą sau

skaITYK IR NAUDOKIS ŠIUO N’E- TflA ! A IIQ
K U C' I l f i\ I PAPRASTU PASIULYMU IR PROGA ■ U UJ AUū
Nesiųsk is kalno pinigų. Tik iškirpk šį paveikslą ir pasiųsk mums su savo
vardu ir antrašu, o mes išsiųsim^ šiuos keturis naudingus ir brangius daik
tus, kaipo sampelj ant dešimts dienų veltui išmėginimo! Buk tikras ir
pirmas pasinaudok šią išimtina metine proga. Jei nori persistayt šių daik
tų didelę vertę, imk progą šio didelio pasiūlymo, o busi musų atstovu.

New Peoples Electric Co
1711 W. 47th St
Tel.: Yardh 413
Tarpe

Herniilage

Ir

Paulina.

Suvedame drauuir •udtMlame fixti
res į 6 kambarių
narną už $69.00
Persitikrinimui
creipkitėa
p. u
rtu s arba telefo
nu oktte, o tnes su
ciksime apkaina
»inią. fDarbą vi
tevarai
<uomet
uojaine
r«ipgi taikome
Jotnkių
eiektr.
Yrautuvę ir taisome viską n&mieje
<au kainos prieinamos

Norėdami SIŲSTI P L 1GŲ

savo giminėms LIETUVON,

kreipkitės į J. E. Bruže vi

čiaus aptiekę:
VVAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Mariem Street,
VVaukegan, 111.

Kur 80/iiaudia,
Ton geriausia.

Didelis

Atidarymas
15-tos gatvės

Publiško Markelo
Subatoj ir nedėlioj, spalio 22 ir 23,
500 kupčių pardavos visokį tavorą: maistą, daržoves, žuvį, drabu
žius, Dry Goods ir tt.
Beno koncertas — Subatoj 1 iki
4:00 po pietų.

Nedėlioj 11:00 iki 3:00 po pietų

{EIGA:

Jefferson ir 15th St.
Canal ir 15thSt.
Clinton ir 15th St.

ATIDARYMO SPECIALUMAI — 3200 pekai No. 1
gražiausių šiaurinės Wisconsin bulvių, po 29c. už peGalima sutaupyt nuo 35 iki 50 nuošimčių ant tavorų
pirktų 15-os gatvės MARKETE.

Tėmykit musų pagarsinimus — tikrų bargenų.

Atdara kas dieną ir nedėliomis.

puROPĘAN AMERICAN ftUREAU

SENIAUSIA

VIENYBE
P

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų Į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.
S5 ■ ES
Pinigus siunčia į Lietuvą
Ir visur pigiausiu kursu;
ui juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo pridmdjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.

Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.
S D S į
"VIENYBES”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.
Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir tt.

S ■ HS
”VIENYBfi”

Temykil! Temylėti TemykitI

Milda Teatras
Permainė savo Managerių!
Puikiausi nauji krutamieji paveikslai kas dieną

EINA DU KART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi
Juoką skyrių

”TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

as ■
Pirkite ”Vienybė8” Ben
droves ščrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

NEPAPRASTAI PUIKUS VODEVILIAI.
Įžanga po senovėj: Balkonas 17c., Apačioj 28c.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie'i.voj,
Kaune
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
N u m. Kaina 5 centai.

Waukegano
Lietuviai—

rrwTFT^i

Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuvis’
1a rbi'ninkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai aplirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. <
.
‘
;
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
i Z39 South Halsted Street,
Chicago, OI.

Vienas Šeras $10.
EŽS B
Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti vi
sokių kuygų. .

Reikalaukite platesnių
formacijų apie viską,
šykito mums laiškus, rei
kalaukito musu piniginio
kurso ir knygų katalogo.
Su visokiais reikalais
kreipkitės žiuo adresu:

LITHUflNlflN
VIENYBE FUBL 60
193 Grand St. B
Brooklyn, N. Y.
Kur vienybė,
Ten galybe.

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.

(ierhiusia siuntimas pinigų,
laivakortes, pašporlai ii t.t.
ffl Roal r'sf:i1<- |*ask
liihiii-inai ir i.l

809 W. 3&th St , arti S. F
Erei Boulevarti 611

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas:
127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411
Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd Su kerti Leavitl
Telephonr Canal 2562
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

7 iki 9 vdbm

Veda visokias bylaa,
įeisimuose. Ekseminavoja Abstrak
tu8, Ir' padirba vis *kiu*> Dokumeo
cua, lervant arba parduodant. Lo
tUB,r Namus, Farmas ir Biznius
Skolina Pinigus ant pii-?)n morgo
Maiifr ant lengvų iilygų

ei. Rtndolpb 230h

A. A. SLAKIS
X AUTOMATAI
Ofisas vidunuMety).
488OC1ATION BLDk
19 Su. U Šalie Si
'aiandos. a ryto ikj b
Panodšliaj. iki 8 vi
Name TeL Hyda Parį

vv

RUTKaUSK xS
Ad v ukalus

**<». La rutile 31 Kou» M>

lel. centrai 68wt’
112
13ro 3l.(
T«1 Y ur*l*
i

S. W. BANĖS
ADVUhAlAa

Vai.: 9 A. M. iki b P. M
1811 Keclur Hmlding
Wesl Mourut Street, ChicaK1
Phune Central 2660
Rez. 3214 S. Halated St.
Varda 1015. Vai.: 6 iki »
lel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GR1GAL
z
Lietuvis Advokatu
Karnbaris 306, Home Bank Bhig
Kam p. Milvv iukee ir Ashland A v et
Ofiso vai., nuo 9 iki 5 ir nuo "i
iki 9 vakare.

ADVOKATAI IR PATARftJ/J

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Re&. 1102 S. Ashland Blvd.
• Seeley 3670

none Bu ule v ura 63 UI

ANTANAS GRED'JAKA
Genaralis

Kontraktoriua ir
būda v otojau.
Budavojame ir taisome.

MII W 47th St

Chirafro

Kenoshos Pinigai iš
Lietuvon Rockfordo
nori siusti piru

LIET. AM. RŪBŲ IŠDIRBIMO B-VĖS DALININKŲ

Metinis Susirinkimas
1. Laikrodį su Gegute. Tik-ką aplaikeme iš Europos
Yra didelės mderos
Jaikrodis 8x12, padarytas brangaus ir gero medžio
ažiai rankoms išpjnudarbo ir taip nustatytas,
stytas. Geriausio
r...............................
_ . kad laiką teisingai laiko, kadangi reguliuojamas dviems vo’goms.i.
Gegutė
p
Gegute pasirodo
per dureles, kad
Įšaukus valandas ir pusvalandžius ir varpelis suskamba po kiekvienam ku
kavimui, labai maloniu meliodišku balsu.
♦
2. Aukštos rūšies geležinkellnį laikrodį. Labai gero išdirbimo ir puikiausio
materijolo ir turi tikrus akmenis. Taip nustatytas, kad laiko teisingai lai
ką. Yra įdėtus
įdėtas j sidabrinius lukštus, gražiausiai išmarginti ir nupališiuoti.
nupa!
šis laikrodis
" gvarantuotas ant daugelio
‘
“ metų.
J.
3. Automatiškas pištalietas. Labai parankus daiktas apsigynimui savęs.
savęs.
4. Barometeris
_________
ir Thermometeris
B.________
daikte.
Jis nurodo
Jis nurodo
orą vieną
orą vieną
dieną dieną
iškal- iškalno. Instrumentas pritvirtintas prie medžio, kuris rankoms išpjaustytas ir
gražiai palituruotas. Thermometeris, kuris rodo temperatūrą yra aukščiau
sieiti.
Baromė rio. Tokis naudingas
ISIDfiM48K1T, NE VIENAS,
Negaišuok! Rašyk šiandieni.
šiandien! įdėk 50 centų stampoms, kad padengus nors
pusę persiuntimo lėšų ir daleisk mums pasiųsti Šitą nepaprastos vertės setą.
Kada daiktus pristatys, tada laišknešiui užmokėsi $9.00. Parodyk tą setą
draugams ir kaimynams. Lai jie nusprendžia puikiausios vertybės kiek
vieną daktą. Jei prirodysl, kad šis setas nėra vertas dvigubos musų kai
nos, sugrąžinsime pinigus. VEIKIT GREITAI! DABAR!

Dept. 288,

UNION SALES COMPANY,
673 W. Madison St.,
Thicago, III,

Spalio-October, 22, Mildos svet.
3142 So. Halsted St.
Šis metinis susirinkimas yra saukiamas tikslu aptarti visus svarbiausius
b-vės vvgdinamus klausimus; todėl yra kviečiama visi bendrovės dalininkai ir
(kės) dalyvauti ypatiškai arba per įgaliavimus (proxy) šiame susirinkime.
t ryjui (3) board direktorių, padidinimas b-vės kapitalo nuo $50,000 iki $200,000,
bus išduodama valdybos ir revizijos komisijos raportai, ir bus išduotas raS ortas per direktorių, adv. K. Gugį, kuris neseniai sugrįžo iš Lietuvos, apie
-vės įstaigų rūbų .siuvimo dirbtuvę Kaune, kuri jau keistos mėnesių, kaip dir
ba, taipgi apie steigiamų audmyčios fabriką ir elektros gaminimo stotį, Tau
ragės mieste, taipgi bus eilės kitų svarstomų klausimų.
Pradžia 6 vai. vakare.
Kviečia Liet. Am. Rūbų Išdirbimo Brvės Valdyba.

gus iš Kenoshos savo gi
minėme Lietuvon, m*
-•

ai

tais tegul kreipiasi pa
A. Pakšį.
18 ei* pinigai yra p
iiunėlami Lietuvon gn
Čiausiu budu ir už pi r
zu siuntimą pilnai
koma.
Parduodamos laiva• •*
kortės Lietuvon ir if
Lietuvos.
Kreipkitės pas
t

14v :,l ,l"*» ■ : '•

‘

Lietuvon
Pinigus iš Rockforch
Lietuvon galima tieski
siųsti per S. J. Petrau*
ską, Roekford Real Es
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pi
siunčiami Lietuvon grd*
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsi#
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

A. Pakšys J.S.Petrauskas
220 Mi!waukee Aven
Kenosha. Wia

809 So. Main Str.
Jtockford, QL

NAUJIENOS, Chicago, III

•■H!
...........į.i,.i;iį i.

------------
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I KORESPONDENCIJOS Į
KENOSHA, AVIS.

kinet, jei kas kokių klausimų tu
rįs. Vietos komunistų lyderis
Spalio 16 dieną įvyko Lietu klausia, sako: “Dabar visur Eunupuolę, ir Rusi
vių Namo Kooperatyvas Drau ropoj pini
gijos

susirinkimas joj

mėnesinis

pinigai

os

vertčs;

DR. J. T. VITKAUS AUKA.
Laike vakari jos moksleivis A.
Kalvaitis lankės Clevelande, kur
susitiko su D-ru J. T. Vitkumi,
buvusiu Valparaiso Universiteto
moksleiviu. Suprasdamas moks
leiviu reikalas, jis tatai paau
kojo L. M. S. Draugijai $5.00,
už ką Draugija taria jam nuo

tai širdų ačiū.

Liotuvos Gynimo Komitetui .... 46.58
Lietuvos šaulių Sąjungai ..............39.51
Rusijoj Badau j. Lietuviams....... 25.00

’

ii t

Gerą Muilą

♦

AMERICAN
FAMILY
SOAP

Jlche?

Dr. Milės Anti-Pain Pilis

Išsikraustėme j savo naują vietą ir
padarėme didelį išpardavimą, kelinių
ir overkotų tik per vieną savaitę.
Laike išpardavimo, duosime kelines
visiškai veltui. Darbas gvarantuotas.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
'nevV

________O BI1OADW____________

VtiRK.N.V.

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karallaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant mu
sų pasažlerai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja, šaka musų reguliariško
suslnešimo su Hamburgu, Danzigu ir *Liepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

ESTONIA ------ Lapkr. 28
POLONIA .......... Gruod. 7

LITUANIA........ Lapkr. 3
LATVIA ............ Lapkr. 9

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

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

X

1391 Milwaukee Avė., kampas

Wood St, 3 floras.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susiveak elektros dratus j savo nąmą dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus iš mokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619

W

47th St

Tel

•: Hik-. .<i d

1892 Chicago,’9 III

TeL Monroe 2894

DR. W. F. KALISZ
Spedaliraaa Moterį Ilgo*

MILWAUKE7 AVĖ.

Akw-

lerijoa kolegi
ją; Ilgai prak

tikavusi Penu-

Lifebuoy

•ilvanijoa hoa-

užlai

ko jauną odą

tarnauja

prie

gimdymą. Duo
tigOM

žymua

moterims

ir

marfinomi.

RAUDONAS

šmotas

DR. A. R. RLUMENTHAL
Akiu Specialistas
Padarytas Amerikoj

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47tb St.

K' * •

Tai apsimoka pirkti

Lipk laiptais,
sutaupysi $10.00

Baigtu!

avižos su lukštais

L. M. S. D. Rašt. K. Margis.
įsipirksi dabarSchlitzo salėj. Dalyvavo geras jeigu žmogus
davė tik 35 bušelius nuo akro.
skaičius narių. Mat ta draugija tiniu kursu pinig ar gausi vėNaujosios avižos ypatingai ge
kuoinet
yra nutarusi laikyti susirinki liau gerai uždirbt,
Lietuvos Atstovybės ros penimiams šerti.
mus — kas trys mėnesiai vi šuo- kursas pakils?“
Amerikoje pas
tinius ir kas du mėnesiu tik di
Kobros arba Pietų Amerikos
I Kalbėtojas bando atsakyti,
kelbimas.
rektorių. šiame susirinkime nu aiškinti, bet niekas nesidaro —piktosios angies įkandimas nėra
Mėnesinė aukų apyskaita.
tarta kviesti iš Chicagos p. Kve
pavojingas tiems, kurie yra
1921 m. Rugsėjo mėn.
nieko negal išaiškinti. Kągi iš
I. Vastybės reikalams.
♦
daro vedamas choras (turbut
skiepinti žalčio kandalų serumu,
aiškins, kad patsai nieko apie
Kariuomenės Sanitarijai:
Kanklių — vardo tikrai nežinau)
žalčiams duodama kąsti aseptiPittsburgh, Pa., už knyg. “Su
tuos dalykus neišmano ...
Lietuva
ar
prie
Lenkijos
”
per
ir artistai pastatyti vietos sce
nis šydas; į kurį jie suleidžia saJ. Petkevičių ........................ $14.00
noj “Kaminakrėtį” taip greitai,
■ vo nuodus. Paskui tie nuodai atPittsburgh, Pa., Auka Liet. Raud.
Kryžiaus,
per
B.
Gurevičiū

kaip tatai bus galima. Tuo bil
skiedžiama su cukrum arba pie
tę ................................,.......... $800.00
Musų dūšių gautojas taip įsi
du kenoshiečiai turėsime progos
nu ir įleidžiama arkliui po oda.
Viso............
pamatyti ir pasiklausyti šaunių drąsino, kad parapijonlm ir fcivS?.:00r--------Dietų Amerikoje yra išdalinta
II. Lietuvos Raudonajam Kryžiui.
jų Chicagos dainininkų — cho tulikų draugijom pasakė, kad Youngstovvn, O. Auką per susi
daugiau kaip 5000 dūdelių šitų
imą per Stupinkevičf
Stupinkevičių, .... $18.00 ųVinmi
jeigu jam nebusią palankus, tai rinkimą
ro ir solistų. Lauksime.
III. Lietuvos Gynimo Komitetui.
ne tik vakarų, bet nei susirinki Worcester Mass., auka šv. Jur
mų neįeisiąs laikyti šv. Petro gio Dr., per Ant. Dailydą... $46.58
IV. Lietuvos šaulių Sąjungai.
svetainėj. O jei taip, tai geriau Providence,
R. I. aukos surinktos
lą pačią dieną, taigi spalio
. -r
jjojama prisidėti
per prakabas per V. Bankaus16, vakare, vietos “komunistai prie jau pradėto darbo, prie Lie
ką................................................... $33.11
Pittsburgh,
Pa., už knygas “Tri
prisidengę LDLD. firma, buvo tuvių Namo Bendrovės, ir įsi;
mitas” per Petkevičių ........ $*1.40
surengę prakalbas Schlitzo sa steigti nuosavą namą.
Torrington, Conn. auka Juozo .
Kašubo ...................................... $2.00
lėj. Kalbėtoju buvo kažin koks
— Kenosh ietis.
Viso ... . ... $Š9.51
žalpis iš Chicagos. Visa jo kai-.
V.
Rusijoj
Badaujantiems
Lietuviams.
ba susidėjo iš barškinimo apie
Silver Creek. Pa., aukos 1-mo S.
buržujus, išdavikus ir koliojimo
I, L. A. apskričio per Bulotą .... $25.00
HART, MICH.
Kariuomenes Sanitarijai ...... $314.00
socialistų. Taipjau melavo ką be- ‘
Lietuvos Raud. Kryžiui
18.00
įmanydamas apie Naujienas iri
Pareiškimas.
jų vedėjus—Grigaitį Jurgelionį etc. Ir komunistėliai pliauš
Lietuvių Ūkininkų Kooperatikino delnais tikėdami ir džiaug vinės Sąjungos direktorių posė
damies, kad jau Naujienas val
dy spalio 1 dieną, Oceana Kote
dą, ar bent tuojau valdysią bol
ly, tapo priimta šitokia rezoliu
ševikai.... Tiem gaivalėliani ver
cija — pareiškimas:
tėtų atsiminti netolimos praei
Kadangi laikraštuko pavardy
ties tokios jau mali-malienės.
Kiek laiko atgal kai Chicagoj pa to “Amerikos Ūkininkas“ leidė
sirodė bolševikų lapukas “Žari jas p. M. Valenčius skelbiasi parKIRK’S
ja“, jie džiaugėsi ir sake, kad lavinėjąs visokius ūkio produk
dabar jau busiąs Naujienoms tus miesto žmonėms, kurie ių
galas. Bet to lapuko atsiradimo reikalauja, o taipjau pardavinė
Naujienos nei nepajuto, ir neil ja ukius, dengdamasis, kaip ten
gai trukus pati “žarija“ užgeso ka girdėt, Lietuvių Ūkininkų Koir išdūlėjo. Brooklyniškė “Lais operativinės Sąjungos vardu, ta
vė“ irgi tik aukomis ir išmaldo-. tai matome reikalo pareikšti vie
mis tepasilaiko. “VHnis“, vilk šai štai ką:
1) Ponas M. Valenčius nėra
dama inizernr gyvenimą. tikisi
gulėsianti savo šlykščiais prasi ūkininkas, o tik šiaip verslinin
•**]
manymais ir šmeižimais Nau kas;
Tyras muilas — neturi nepriim2)
Jis
nėra
Lietuvių
Ūkininkų
jienų pakenkti joms. Bet veltui.
naus kvapo. Išvalo ploniausius,
Naujienoms tie kovojimai ir Kooperativinės Sąjungos narys,
gražiausius leisus, lininius ir vil
šmeižtai nelimpa, bet grįžta at nei jos pastatytas žmogus ku
nonius visiškai saugiai. Padaro
gal patiems šmeižikams, jų pa riam nors bizniui jos vardu da
baltus kaip sniegą, minkštu^ ir
čių nenaudai. Nes žmonės gerai lyti. Liet. Ūkininkų Kooperatisupranta, kad kas niekuo dau \pnė Sąjunga nieko bendra su p.
švarius su mažiau darbo “Geras
M.
ValenČium
neturi.
giau neužsiima, kaip tik biauromuilas pigesnis, nei naujos dra
Komitetas:
jimais kitų, tas pats yra biaupanos”.
P. Karneckas.
rus ir nešvarus, ir nuo jų šąli- 4
Martin K. Plėnis.
naši. Pliauškutis žaldokas dar
Taupyk apvyniojamą popierą, ne* sausi bran
St. Bujwidas.
ir šiandie tvirtina, kad inteli
gią dovaną.
gentai reikią varyti į Šapas dirb
ti, o laikraščius redaguot turi pa
Gaukit dovanų surašą nuo savo groserninko
tys darbininkai, jokio mokslo nė
arba
Kuomet kenti .
ję. Mat mūsiškių “komunistų” j
galvos skaudėjimą
JAMES S. KIRK & CO., 1238 W. North Avenue, Chicago
supratimu mokslas yra buržujų
strėnų skaudėjimą
dantų skaudėjimą
išmislas, ir kas kvailiau, tai ge
neuralgijos
riau....
Arba kitokį skausmą,
Kaip pirma sakiau, tasai “orą- ’
mėgink
torius“ nieko lemta nepasakė. Ii 1
žinoma, ką lemta gali pasakyt
žmogus, kur pats nieko nežino?
One or two and the paln stops
no hablt-formlng druga
Baigęs kalbėt pasisakė, kad Have Contain
yęu tried Dr. Milės’ Nervine?
dabar jis galįs į klausimus atsajDruppfeč
Knm It

8101 S. Halsted St., kampan 81ob gat>
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Y arda 8654.

Viso............$443.00

Pietų Dakotos žemdirbystės
Kolegija po keturių metų atsi
dėjimo užaugino belukštes avi
žas. Naujosios avižos šiemet da
vė 80 bušelių nuo akro. Papras
tosios baltos

1 Inlittr/tn flvnlmn

AKUŠERKA
Mm. A. Michniewicz

ir

Ckinrgija.

CHICAGO.

I

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak
Ned. 10 iki 12 pietą.
Tel. Boulevard 6487
Telephime Van Bures 294
Res. 1189 Tndepondence Blvd Chlcagt

DR. A. A. ROTH

SVEIKAS
muilas

Nauji ir Antrarankiai.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistas Moterišką. Vyriškų.
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephons Drovai 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot
7—8 vak.
Nedaliomis 10—12 diena

Cash Registeriai
Registeriai pardavimui lengvomis mėnesinėmis mokestimis, be palukų. Didelis numušimas daromas ant senų
registerių.
Kiekvienas registeris parduodamas su rašyta gvarantija
ant dugno Cach Registerių, pasirašyta The National Cash
Register Company.
Mes turime visas reikalingas reikmenis Cash Registeriams.
Pašaukit musų taisymo departamentą, jei jusu registeris
reikalauja pataisymo.

DR. J. KULIS
LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į
Gydo rinokias ligas moterų, vai
ką Ir vyrų. Specialiai gydo hm
pančiaa, senas ir paalaptis
gan vyrą ligas.
■
■ 1259 8o. Halsted St., Cbirasi. ■

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY,
172 N. Michigant Avė.,
Phone Randolph 4600

Tarpe Randolph ir I^ake Sts.
Vienatinis ofisas Chicagoj.

DR. YDSKI
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryta Ud
8 vakare.
Realdearija: 2811 W. ttrd 84
Tel. Prospect 8464

Lietuvon ir iš Lietuvos

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Halsted St

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentietaa
arti 47-toa gatvla

Tel.: Yards 994.

Tel.: Naktimis ir nedalioj po pietų !

Oakland 1294.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.

OFISO V AL.:
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir 7 iki 9 v. J

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų he operacijų
2418 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
Chicago, III.

DR.

M.

STAPUL1ONIS

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3847 Rmcrald Avė.
9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare
Tol.: Boulevard 9897
731 W. 18-ta got.
2 Iki 8 vak
Tel.r Canal 279

DRABUŽIAI.
✓

Vvrnms. vaikinama ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniau užkviečiamo savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkalnuotų, tinkančiai
kiekvieno IdŠeniui.
Siutai ir overkotai nuo SI 2.50 ir
augžčiau.
Kelinės nuo 12.50 ir sugilčiau.

Vaikams drabužiai, trunka! Ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai,

iki 9

S. GORDGN,
1415 S. Halsted St.

PhoAM Canal W7

vaL

ilL*

Am*
Pėtnyčia, Spalio 21 d , 1021
Taigi tam tikrose aplinky- iš bėdos, ir ne tam, kad pa'1 ęius sąrašus”. Po kelių mėnesių
bėse koalicija su buržuazi- naikinus klesų kovą, o tiktai jie taiPsi staiga paleidžiama į
nėmis partijomis' gali būti tam, kad išlaikius tą arba ki- ^Uyg^^™a^žtus’ kad pas’ Visiems, atsiuntusiems kores
neišvengiamas dalykas. Į ją tą svarbią darbininkų klesai
pondencijų apie “Dvi seserį”.
Tai taip vadinamieji “ciklovi- Korespondencijas atidedama į
socialistai eina ne iš gero, b poziciją.

labai galinga partija, bet di- mas darbininkų į priešingas
džiumbs ji neturi nė imperi- viena kitai partijas ir atkakThe Lithuanian Daily News
jos seime (reichstage), nė Ii tarpusavinė jų kova neleiuebliLnhiuam^,y
in^
valstijų seimuose do tokiaj valdžiai pastoviai
□c. (jan(jtagUoge^ rp0(iei ji vie- įsikurti., šioje-gi valandoje
Editor P. Grigaitis.
kai . Jie taip pat pripranta prie šalį. Vieni rašo taip, kiti kaip
na valdyt šalį negali, jeigu Europos buržuazija jau yra
periodinių savo gyvenimo per- tik priešingai. Iš to skaitytojai
1739 SO. HALSTED ST., ji nęnori laužyt demokrati- taip sustiprėjusi, kad revo- n
a>
I
•
- r
t
i
mainų, kaip kad pamario gyven- vis viena nesužinos, kaip tikrai
CHICAGO, ILLINOIS.
tojai prie juros priepludžių ir! yra. Kas buvo apie tai dien
Telephone Koosevelt 8500
.................................
i
nuoslūgių. Jų areštavimai daro raštyj, tegu to ir pakaks.
Subscription Kates:
ma “planingoj” tvarkoj, be jo
(socialdemokratai yra suski- žuazijos nuvertimą dabar j
$8.00 per year in Canada.
(Šitas straipsnis buvo išspaus žiūrint į V. č. K. užimamą na kio trukšmo ir painių. Jų laga
$7.00 per year outside of Chicago. lę.
jau nebetiki nė patys Euro
$8.00 per year in Chicago.
dintas rugsėjo 4, 6 ir 7 dd. š. mą nuo aikštės, gauni tokio minai visuomet prirengti busi
8c. per copy.
Jeigu vieni socialdemokra- Pos•nrv komunistai,
• • 1i •
m. Rusijos socialistų-revoiiucio- įspūdžio: nei akstinuotosios vie mai kelionei, ir atėjusiam “siapTaigi klausimas šiandie nierių
Entered as Second Class Matter tai negali valdyt, tai jiems
laikraštyje “Volia Rossii”, los “nei kulkosvaidžių, nei žval tai-operacinio” skyriaus atstovui
March 17th, 1914. at the Pust Office
ADVOKATAS
:
gali
būti
tiktai
apie
tai,
ar
of Chicago, 111., under the act of pasilieka tiktai arba dalin
kuris eina Pragoję. Dėdama jį, gybininkų. Namas, kaip namas; pasilieka tik “paprašyti” arešMarch 2nd, 1879.
tis valdžia su buržuazinėmis imti dalį valdžios, paliekant to laikraščio redakcija parašė ši jo šaligatviu ramiai vaikščioja tuotojo užimti vietą stovinčiame DUODA TEISIŲ PATARIMUS'
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Naujienos eina kasdien, itakiriant partijomis, arba atsisakyti kitų dalį buržuazijai, ar visai tokią pastabą: “Dėdami aprašy- laimingosios Sovdepijos piliečiai, dęs prieangiu automobily,
Panedėlį,
Seredoj ir Pėtnynedėldieniua. Leidžia Naujienų Ben
|mą vidujinės gyvenimo tvarkos ir tik prie įeinamųjų durų stovi
Čioj
ofise
šiuo
adresu
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, nuo dalyvavimo valdžioje ir valdžios išsižadėti.
Daug painesnis dalykas su tą
UI. — Telefonas: Koosevelt 8500.
reikšmingas
jos
Vochros
sargy

e’,^
ja socialistų rųšimi, kurie nėra 2816 So. Michigan avė.
pavesti visą galią buržuazi- Vokietijos scheidemannie- tiektą vieno musų k^±"
draugo,
mar
binis
(Vochra
—
vidaus
apsaugos
Užsimokėjimo Kaina:
čiai, kaip matėme, mano, čiusio visa ką savo akimis, at kariuomenė,, arba, vartojant se įrašyti į “Kietuosius sąrašus”,
Telef. Victory 9082
Ijai.
Chicago je — paėtu:
Metams .......... ..... ......... .... •
kad esą geriaus turėti bent kreipiame skaitytoją domę į ši- nąją terminologiją, “Specialis kurie dėl vienos ar kitos prie
Panaši
padėtis
yra
ir
ItaPusei metų .................. .....
žasties yra nesugaudomi ir ku
balso valdžioje, ne- ;ą straipsnį, pirmu Kartu sutei žandarų korpusas”).
Truns mėnesiams______
" 2.25 lijoje, kur socialistai sudarošiek-tiek
-------- ,-------rių sugavimui tenka panaudoti
Dviem mėnesiams
kiantį
nuodugnų
ir
bešališką
Le

Keturių
metų
“
praktika
”
pa

Z i.oo stipriausią partiją parla-'gu visai neturėti ; ir kad pa
Vienam trūnėsiui
visas čekistinės juodosios magi- J DATRIJOTIZMAS
nino
‘
Negyvojo
Namo
’
vaizdą.
Už
mokino
sostinės
čekistus
prisi

tekus
į
valdžią,
jie
yra
pasi

1 Pavėdumas tuii būt
jos įmones—pradedant šnipais
1 mente, bet toli-gražu dar ne
Chicagoje — per nešiotojus:
teisingumą
mes
atsakome.
Jei
laikyti
padorumo
iš
paviršiaus
ir
03
Viena kopija _________
ryžę daryti taiką net su at
ir provokatoriais ir baigiant me
pasargos žodis
Savaitei _______ ___ ___
18 turi didžiumos. Taip pat Au
žmonių sąžinė nebūtų prigėrusi nevaidinti gatvėje kruvinų dra džioklėmis ir užpuolimais iš pa
Šitokia takti didžiojo karo kraujuose, tai ši mų.
Mėnesiui _ ______
75 strijoje, Švedijoje, Latvijoje žagareiviais.
I0WA STATE
salų.
Ne
pro
šalį
bus
pastebėti,
ka faktinai reiškia klesų ko tas pasibaisėtinas istorinis doku “Mažiaus trukšmo. Mažiaus
Suvienytose Valstijose m Chicagoj, ir keliose kitose šalyse.
SAVINGS BANK
paėtu:
kad tai praktikuojama labai plaKapitalas ir Perviršis—
Metams _____ ____ „_____ $7.00
Kaipgi socialistai privalo vos principo atmetimą. Ji mentas priverstą sudrebėti pasi praeivių domės” — štai ką sai čiai ir nevisuomet “be naudos”.
Pusei metų_________________ 4.00
galėtų būt teisinga tiktai piktinimu visus dorus žmones.”) ko visiems saviškiams tylusis “Pavykus” suimti tokį nesu$120,000.00.
Trims mėnesiams _ ______
2.00 elgtis tokiose sąlygose?
i
namas No. 2 prie Lubianskos gaudomą socialistą, į veikimo
Dviem mėnesiams
1.50
tuomet, kuomet darbininkų
,u_.
S. E. Cof. Fourth and
Socialistinis
Europos
ju

Vienam mėnesiui________ __ .75
reikalai nebūtų priešingi ka “Parblokšti savo priešą po sa- aikštės. Bet “anapus” slenksčio vietą atvažiuoja su ■ savotišku
Jackson Sts.
dėjimas
davė
du
griežtai
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
viskas pasirodo savo nedažyta iškilmingumu ir lydimas minios
SIOUX CITY, IA.
(Atpiginta)
priešingu vienas antram pitalistų ir dvarininkų rei vim ir, sėdint ant jo, vykinti me pavidale. Ir įeinančiam jau
Metams . .................................... $8.00
Vokietijos didžiu- greitą teismą ir bausmę” — tai neateina j galvą klausti, kokiai “patsai” tyrinėtojas”, prityrimo
Pusei metų . ......
4.50 atsakymu į tą klausimą. kalams.
Trims mėnesiams _________ 2.25
virto gero bolševistinio tono sovietinių organų kategorijai gavęs toje grupėje. Jo kišenių j e
miečių
vadai,
ištiesų,
jau
ir
Kraštutinė
kairioji
srovė
—
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
ženklu visuose, čekistiniuose R. priklauso šita puni įstaiga.... Už įsakymas areštuoti “visus įta
Orderiu, kartu su užsakymu.
savo
raštuose
skelbia,
kad
bolševikai arba komunistai
S. F. S. R. (Rusijos Socialisti aklinai uždarytų durų ir dažais riamus žmones”, o širdy —
slapta didelio “laimikio” viltis. Į
— sako, kad darbininkų kle klesų kovos teorija esanti nės Federacinės Respublikos) ur
BAŽNYČIA
nuteptų
langų
komunistinė
žval

“
pasenusi
“
.
Tokiuose
atsitikimuose
visas
sos atstovai prie
Vardu M. D“ Sidlavos
vuose.
, \
'
Cenzūra
gyba čia diena dienon daro savo namas apverčiama aukštyn ko
Bažnytinių apeigų patar
Susipratusiųjų darbinin Taip prasidėjo nuo pilnių jų nelemtą, kruviną darbą!
linkybių
neprivalą
dirbti
val

navimas
pagal Žmonių iėLietuvoje.
jomis,
žinoma,
su
neišvengiamu
galę.
Klebonas.
džioje bendrai su buržuazi kų minios niekuomet nepri- ’ lapkričio perversmo dienų, kuo- Butų paklaida manyti, kad brangių daiktų prapuolimu.
3509 So. Union Avė.
tars
tokioms
jų
pasakoms
ir
met
Smolno
požeminiai
tapo
ant
ja;
jų
uždavinys
turįs
būti
Šios
dienos
žvalgyba
yra
tokia,
Lietuvos valdžia yra ne
Areštuojama visi užtiktieji šei
Phone Boulevard 6576
nesidės
su
Stinne
’
o
partija,
greitųjų
paversti
kalėjimu,
o
kokokia
ją
Maskva
pažino
du-trys
kartą skelbusi per savo įga- nuversti buržuazinę valdžią
mynos nariai, neišskiriant senių j
Nuolatinė
kova
su
savo
iš-1
‘"““istinis sinedrionas sMMa- metai atgal — baisus kruvinas ir vaikų. Bute paliekama slapta ■
liotinius amerikiečiams, kad
paimti,visą galią į savo
kur žmonės tardomi išto “sargyba”, kuri sugauna dar
DR. A. MONTVID
naudotojais įpiatina^ ar t- tįesjaį įr greitaj vykino savo urvas,
Lietuvoje nesą cenzūros, rankas.
i i
Uetsvis Gydytojas ir Chirurgu
bulintomis kančiomis, kur su vieną, kitą dešimtį žmonių, ne
25 East Washingtor St.
ninkus
žiūrėti
į
buržuaziją,
g
re
įt
a
i
šaudomąjį
teismą,
Valdžfa, girdi, draudžianti! Griežtai priešingos nuošaudoma teisieji ir kaltieji vien tikėtai atėjusių pas kitus to naValandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
spausdinti laikraščiuose tik- monėš laikosi ta socialistų kaipo į priešą, ir jiems yra j šita teisiamųjų ir teisėjų te- dėl atskirų čekistų užgaidos.
mo gyventojus ir niekuomet sa
1824 VVabansia Avė.
tai tokias žinias, kurios pa- srovė, kurią reprezentuoja nemaloni mintis turėt ką ritorinio artumo sistema pasiro- žinoma, tai nereiškia, kad da vo gyvenime nemačiusių tiesio
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. K ėdžio 7715
liečia kariuomenės ir krašto Vokietijos didžiumiečiai so nors bendra net ir su pažan- dė esanti labai “tikslinga” ir ji bar jau nebešaudoma be teismo, ginio savo nelaimės kaltininko.
giaisiais buržuazijos sluogs- ’ tapo padėta visų Sovietines Res- kad dabar tūkstančiai žmonių Visas šitas suareštuotų’ žmo
apsaugos reikalus — idant cialdemokratai, vadovauja.
į publikos žvalgybų darbuotės panebesikankina nesuskai tomofle nių būrys nugabenama į V. C.
Telephone Boulevard 5052
. Įmatan.
.
tomis žiniomis negalėtų pa- mi Scheidemanno. Jie stoja
stovyklose ir kalėjimuose. Prie
Dr. A. Juozaitis
sinaudoti Lietuvos priešai, už tai, kad darbininkų klesa Vienok aplinkybės kai tais | Bet jei provinciniuose mies- šingai, V. Č. K. “darbuojasi” iš K. ir uždaroma įvairiam laikui-.DENTĮSTAS
Bet štai mes gavome 39- turi nepraleist jokios progos susidaro tokios, kad eiti iŠ- tuose čekistiniai urvai dar vis sijuosus ir su “Respublikoj? O atatinkamas tyrinėtojas užve Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

Redakcijos Atsakymai.

NAUJIENOS

T

Rusijos komunistine žvalgyba

KI. Jurgelonis

Lietuvių Taut. Katalikų

tą

“Socialdemokrato”

nu.- įstatyt savo atstovus į valei- vien su savo priešu esti nau- ' tebeturi nesugabumo ir visiško priešais apsidirba taip pat leng

merj. Jame įdėta straipsnis žią,—jeigu tiktai juos burapie gelžkeliečių padėtį. Ta- žuazija tenai įsileidžia.
me straipsnyje kalbama vien Pereitą mėnesį įvyko Votiktai apie tai, kad gelžkelių kietijos socialdemokratų didarbininkai gauna labai džlumiečių suvažiavimas Gomenkas algas ir kad valdžia erlitz’e, kur buvo nutarta davisai nesirūpina jų padėtim, lyvauti koalicinėje valdžioSu karo reikalais šitie daly- je, jeigu į ją net įeis monarkai, žinoma, neturi nieko chistinė “liaudies partija”
bendra; nė lenkai, nė kiti ko- (vėliaus buvo pranešta, kad
kie Lietuvos priešai negali partijos nariai atmetė tą supasinaudoti to straipsnio tu- važiavimo nutarimą dviejų
riniu savo pienams.
trečdalių balsų didžįuma).
Vienok cenzorius išbrau Nei vienos, nei antros tų
kė apie trečdalį to straips- kraštutinių srovių pozicija
nio, ir jame pasiliko trijose tečiaų§ negali patenkinti
vietosedideli balti tarpai.
| rimtai protaujančius darbiTaigi Lietuvos valdžia be ninkus.
reikalo meluoja amerikie Atimti valdžią iš buržuačiams.
Cenzūra Lietuvoje zijos Rusijosbolševikams,
yra ne tiktai karinė, o ir po- tiega, pasisekė, bet ko jie tuo
litinė. Valdžia varžo laikraš- atsiekė? Darbininkai Rusičius, kuomet jie gina darbi- joje Šiandie gyvena ne ge
niukų, reikalus ir kritikuoja riaus, o daug blogiaus, negu
valdžią. Tiktai toki laikraš- gyvendavo pirma; laisvės
čiai, kurie užtaria darbinin- jie irgi daug mažiaus turi;
kų išnaudotojus ir giria vai- šalies ūkis visiškai suiręs,
džią, naudojasi pilniausia žmonės miršta badu. Bolšelaisve.
vikų valdžia neįstengė paAmerikos lietuviai darbi- kelti šalį į augštesnį laipsnį,
ninkai negali pritarti Šito- bet vietoje to ji dabar pati
deda didžiausių pastangų,
kiai politikai.
kad atgaivinus Rusijoje ka
pitalizmą.
Koalicija su
Tokioje šalyje, kur pra
buržuazija.
monė da yra menkai išsiplė
Jau keletas metų, kaip tojusi ir darbininkų klesa
Europos socialistai ginčijasi silpnai, darbininkams nėra
tarp savęs dėl klausimo: ar išrokavimo versti buržuazi
gali darbininkų klesos atsto jų ir imti ant savo pečių vi
vai dalyvauti valdžioje kar są valdymo nąštą.
Vakarinės Europos šaly
tu su buržuazija?
Tas klausimas šiandie sto se, kur ekonominis progre
vi kibai aštriai Vokietijoje sas yra daug tolinus nuženir Italijoje, ir taip pat ištiso- gęs, negu Rusijoje,, re volių
je eilėje kitų šalių.
Įcinė
valdžia veije
h".' darbininkų
’
Vokietijoje po revoliucijos kiausia butų turėjusi mačocialdemokratai pasidarė žjaus keblumų, bet suskiliVA

KlUCll

CAOVAACAl

v

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

dingą. Šitaip būna, pav. tuo- I “technikinio”' netobulumo žy
žy vai ir stropiai, kaip ir seniaus.
Bet šitoj darbuotėj jau apsi
mei, kuomet tenka kovot su mę; jei ištisi nedidelių, aksti
nuotąja viela apjuostų, namelių reiškia tam tikra sistema, “re
keletu priešų kartu: jeigu kvartalai dar liudija apie čekis- voliucinių įstatų prisilaikymo”
stosi sykiu prieš visus prie tinių įmonių menkumą, — tai panašumas. Apsireiškia savotiššus, tai busi nugalėtas; o jei Maskvoje išsyk jauti, kad čia ki įpročiai. .
gu su vienu arba su dviem yra “čekistinė sostinė”, turinti Atsirado net, baisu 'pasuk/ti,
priešais laikinai susitarsi ir savo žinioj ir dideles technjki- — savotiška rutina, h* juo ryšpulsi kitus priešus, tai bus nes galimybes ir “bendradar- kiau iš pradinio chaoso ėmė išbius” dideliu praktikos patyri- sikišti charakteringieji čeki sti
nugalėti jie. šitokių situa rnų.
|nės struktūros bruožai, juo aišcijų klesų kovoje pasitaiko | Maskva sutvėrė dabar istorinį kiaus gulė ant jų bolševistinio
taip pat dažnai, kaip ir tau- ‘/Orezvičainos Komisijos” tipą ir “genijaus” antspauda.
tų kovoje (kare), ir darbi todėl ji teisėtai “viešpatauja” ir teisėtai užims ypatingą vietą
ninkai darytų stambią klai suteikia tono visai saugomajai “visų laikų ir tautų žvalgybų is
provincijai.
torijoje”.
dą, jeigu jie to nepaisytų.
Ant kai kurių susidėjusios prie
Vokietijoje šiandie eina
, 1. Miestas mieste.
Lubiankos “būties”, ypatybių
kova ne dėl to, kad tuojaus Kaip žinoma, skaitlingos žval norėtųsi kiek smulkiau apsisto
nuvertus buržuaziją ir įstei gybinės įstaigos Maskvoj užima ti.
gus darbininkų klesos val visą rajoną miesto cefcntre, tarp
2. Areštai.
__
Didžiosios ir Mažosios i Lubiankų
__
____
džią,
o dėl to,z kad apgynus
respubliką. Kova eina tar- su visa eile prieinančiųjrie jų . Praėjo tie laikai, kuomet V.
pe respublikos jiegų ir mo gatvių ir skersgatvių, j Čia ran- č. K. uždaviniu skaitėsi medžiodasi begaliniai skyriai ir skyrė- klė ant “senosios tvarkos” atnarchijos jiegų. Už respu liai su “slaptai-operacinėmis”, stovų. Juos seniai jau išgaudė
bliką, žinoma, stoja darbi-, “atsižinamomis”, “stątistiŠko- ir žymiai išnaikino, arba “prininkai, o už sugrąžinimą mis”, “datografiškomi.v” ir ki- jaukino”. Tiktai retkarčiais išei
monarchijos — junkeriai ir tomis funkcijomis, čia Ar darbi- na į aikštę koksai naujas “baldidžiuma buržuazijos. Dalis ninkų tardomieji “kabinetai”, tagvardiečių sąmokslas”, ir tuoburžuazijos tečiaus taipgi centrai, vadovaujantys ištisai met stropiai pradeda darbuotis
provokatorių ir šnipų armijai, atatinkamas čekiltinis aparatas,
remia respubliką. Buržua čia ir kalinamoji vieta krimina-1 Visa “kirtimo’ Jhpėka paskuttzijos pasidalinimas į monar i liems prasižengėliams ir' viso- niais dvejais melfais yra atkreip
chijos ir respublikos šalinin ki os spalvos, lyties, ūgio iir tau-1 ta į socialistų partijas. Jų nariai
kus apsireiškia gana aštriai: tybės kontr-revoliucininkaiis, su sudaro didžiausių V. Č. K. polikatalikų Centro vadas Erz- tamsiais karcerais, su rūsiais tinių “k'lijentų” dalį ir todėl subergeris buvo taip neapken “sėdėjimui” ir su tusiais styšau- prantama, kad medžiojant šitos
dymams, su budeliais ir “k ii n ų rųšies “respublikos priešus” iščiamas monarchistų, kad jie skaičiaus užveizdomis” (esa sidirbo ir šio laiko “areštų tech
net nužudė jį.
ma ir tokios tarnybos!).... \
nika”.
Kovoje tarpe šitų dviejų Tai visas miestas mie Kaip žinoma, bolševikai serga
’ “profesine” visų išnaudotoją ir
buržuazijos frakcijų darbi- ste, besidarbuojąs jungtinėunis
___ - i i .
_ .
. >
.• •
ninku interesas, žinoma, yra pajiegomis V. C. K. ir M. č.'K. prispaudėjų liga, kuri medicina(Visos Rusijos ir Maskvos

je turi vardą “persekiojimo ma-

tame, kad paimtų viršų res zvyčainų Komisijų) dieną ir n.ak- nija”. Jos priepuoliai ištinka val
publikoniškoji dalis. Dar tį. ‘
\ Į džios atstovus gana reguliariai,
bininkai
lai
uuminčii gali daugiaus *«*-,
Didysis V. č. K- darbuotės atsikartodami tam tikrais luiko-

da visą, nauju “bylų” eilę.
(Bus dauginus)

Nuolatinis

So.

Haluted SU
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Agota Viščiuliutė, vedėja
g—fmTgrni, kt.t
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MOTERIMS VESTĖ — NO. 1111.

~—t—■.irsc?— -j

Kaip buvo pranešta, kiekvieną petnyčią talpa šiame skyriuj moterims
įdomus straipsniai apie įvairius namų
dalykus.
Norėtume šį skyrelį išplėtoti taip,
kad jis butų Įdomus ir kad juo galėtų
moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti,
jei turėsime bendradarbių iš pačių
musų skaitytojų tarpo. Deltogi kvie
čiame bendradarbiauti. Moterys, mer
ginos, kurios ką nusimano, ką gero
žino, kas butų naudinga ir kitoms
sesėms žinoti, tegul rašinėja ir dali
nasi savo žiniom su kitomis skaity
tojomis.
Vedėja.

APIE KOPŪSTUS.
Kopūstus lietuviai daugiausia var
toja raugintus. Bet jie yra skanus ir
kitaip sutaisyti.
čia paduodame keletą receptų ko
pūstams sutaisyti:

KOPŪSTŲ SALOTOS.
Smulkiai supiausčius kopūstų galvą,
numazgokite ir sudėję į puodą užpilkit
vandeniu, kad tik apsemtų. Virkit
pamažu
iki kopūstai bus minkšti, nuŠi daili vestė labai pritinka dėvė
Rankovės
ilgos,
ir
.
Hekit
visą
vandenį, užpilkit pienu iki
jimui' su siutu.
f._ 1.
.
apsems,
ir
užbarstykit kiek patinka
dailiai prirauktos prie rankovgales.
druskos
ir
pipirų.
Jeigu turite sūru
Tokiai vestei pavyzdys No. 1111 su
mo
nuo
mėsos,
dadėldte,
jei ne, var
kirptos mieros 36 iki 42 colių per
krutinę.
36 colių vestei reikia 2% toki! sviestą. Dėkit ant stalo labai
jardo 36 colių materijos ir % jardo ra karštus.
šytos materijos apikaklei ir rankovgalčms.
KITAS RECEPTAS KOPŪSTŲ
Norint gauti tokiai vestei su
SALOTOMS.
kirpti ir ■ pasiūti pavyzdį, prašom
Supiaustykit
kopūstus smulkiai,
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
virkit sūdytam vandenyj iki
žymėti mierą, parašyti savo vardą smarkiai
bus minkšti, ir gerai nusunkit. Tuo
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus i tarpu padarykit sūrymą iš vieno
konventą kartu su 15 centų (palt< Šaukšto sviesto, pusės šaukštuko dru
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti raunu skos ,truputį pipirų ir acto. Jeigu
liaip
užadresavus: NAUJIENOS patinka, galima vaitot net piną puo
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted duką acto. Actas turi būti geras:
St., Chicago, III.
“Malt” arba “cider”. Išmaišę gerai,
pžpilkit ant kopūstų.
Uždenkit ko
pūstus ir tegul stovi toliau nuo ug
nies penketą minučių. Dėkit tuojaus
ant stalo.

areštavimų atsi-

Ir čia, po Maskvos akių, budri kilojimas sutverė tam tikrą rųlaukdami, kol jie turės pa-.....
. ........
čekipė
akis saugoja “__
Respubli- šį “kalėjimo sėdėtojų”, kurie
kankamai jiegų nugalėt visą jęOg»>
daboja jos slaptus prjepuolių kvaitulio> dienomis
jstąiga
paimama pagal “kietuoburžuaziją.
.
ir atvirus pribus. ‘
‘

IMPERFECT IN

•261

Musų Moterims.

mėt, paremdami šitą buržua- aparatas užima didelį daugeliu ; tarpiais. Tuomet, panikinėje baizijos dalį ir padėdami jai aukštų apdraudos bendrovės mėje, areštuojama socialistai iš
surtiušti monarchistus, negu “Rossija” namą,
stovėdami visai nuošaliai |ir gavo "šonu į ’Lubianskajų aikštę,' *i

re. Scredom 9 v. ryto iki 12. Va-

karais G----- 9. We<UEl. pagal sutarimo.

ORIGINAL

MORKOS.

Prie mėsos taipjau“ pritinka morkos
sekamai sutaisytos:
Perpiaųkit per puse išilgai keletą
skųstų morkų ir virkit sūdytam van
denyj.
Kaip bus minkštos nusurįMit
ir (dėkit į puodą, pridėję šaukštą, svie

sto, truputį pętruškų (sukapotų), pi
pirų, druskos ir cukraus ir užpilkit
ant visko skystimą vienos citrinos,
įdėję į puodą, kratykit ant neperku^tos ugnies keletą minučių, ir dėkit
‘ ant stalo karštoj toneikoj.

B

NATLHWnH. fMcnp'n. TFT.

yčia. Spalio 21 d., 1921
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CHICAGOS
:: ŽINIOS::

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

Gyvi nabašnlkai Nortsidėj.
i« RUSIJOS
Šioje kolonijoj randasi kele
Pcmikill nao 3412 So. Haloted St.
tas \ progresyvių draugijų, tarp
90 No. 8318 So. Halnted St.
jų yra ir Lietuvių Kriaučių
ttera! Hat u vi amu iinomn. p«r 29
Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo motu
Kliubas Savitarpinės Pašalpos,
kaipo patyrę* gydytąją* ehi
nirgaF
ir aku taria
pranešimą
iš
Lietuvos
Prekybos
ir
Pramonės
įsikūręs dar 1909 metais. Jo
Gydo aitrias ir chronllka* Hgaa,
tikslas buvo ne tik šelpti narius Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo vyra, motorą ir vaiką, pagal oaaKoks skirtumas!»
metodą* X-Ray ir Kitokią*
ligoje, bet ir rūpintis platinimu pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun JauRiM
•lektro* prietaisu*.
Ofisą* Ir T«baratorijai 1025 W.
Vakar laikraščiai pranešė, apšvietus tarpe lietuvių ir kiek tė kvitus su paėmėju parašais.
iHth
St., netoli Fisk St.
kad sekamą sepbintadienį, po galint jjadėti kriaučiams orga
VALANDOSi Nuo 10—11 pietą,
Pinigus gavo:
I? nuo 8 iki 8 vai. vakarai*
pietų, bus duodama nedirban nizuotis į uniją, nes tais lai
Dienomis Ganai
tiems ex-kareiviams ploščiai kais krlaučiai buvo baisiausiai 8147—L. Žukauskienė
8110 arba R57
8420 — P. Jankevičienė
Taiephanab
išnaudojami.
Dabar,
kada
ChiCohnno Grancl Opera name. Ir
Naktimi*- Orazei
8424 — M. Pilkienė
cagos siuvėjai susiorganizavo 8140 -L. Kaspcravičiutč
ORO
• Drnver 4188
prašo, kaid Visi tie, kurie turi
8425
—
V.
Gailavičia
Berną
ta
vičiene
8372—M.
GYVENIMAS: 8313 8. Hahted 8L
“Mliokanius” — kad ir pras ir turi stiprią uniją, Kliubas 8375— A. Temošaitįenė
VAL.I 0—10 ryto ir R—9 va) «ak
8427 — J. Vaitkienė
kuli turiniu
čiausius — pilsčius, suneštų rūpinasi daugiau
8431 — D. Mickevičius
8376- J. Papievis
iki septintadieniui viršminoton darbu ir šelpimu sergančių na 8681—M. Dovidas
8435 — K. Montvilienė
vieton. Mat daug ex-karciviu rių. Klhiban gali įstoti ir ne 8386—K. Pažerier.ė
8^39 — Staskus
dpb&r neturi iško* nusipirkti ir kriaučiai, kaip vynai taip ir 8394—S. Skučas,
8443 — P. Tenzigolskis
«
drabužių. Tai tais iš žmonių moterys ir merginos, nežiūrint 8399— M. Kazanausktus
8447 — J. Dravinskas
surinktais ‘'plokščiais” norima savo politinių nei tikybinių pa- 8400—A. Budai
8448 — P. Šilaika
nors kiek iii “širdis” pašildyti... žvalgų, nesenesni kaip 40 m. 8401— J. Paulauskienė
8450 — R. Miniotienė
Kada reikėjo kareiviams ei unž. Susirinkimai laikomi pir
Turin patyrim*
8453 — J. Greitjurgis
seredą
kiekvieno
menesio
.
8402
—
J.
Stankūnienė
ma
nnfarą
Hgn*e: H)
ti kariauti už “denidkratiia”,
8405
—
K.
Aleksas
8454
—
U.
Vikšrienė
•erfiniml
prMn
♦ai jiems buvo sakoma, kad Viešo Knygyno svetainėj, kurį 8422—P. Povilonis
"lu
ligone
ir
kudi
8482 — B. Dabuskienė
jis
irgi
palaiko.
Dabar
Kriau

kj
laika
Ilgo*.
kai sugrįšite, tai mes jums pa
8423— S. Singždinas
8500 — A. Gudauską s
S State st
mpinsime visko ir darbų ir kas čių KM ubo rupesniu bus sta 8434—*T. Meškauskas
8505
—
A.
Rickenė
tik yra reikalinga gyvenime. toma scenoj juokinga ko-medi- 8436—-M. Bagentovičiene
8510 — D. Augustauskienė
Bet dabar... well... žada “parū q “Gyvi nabašninkai” — ne- 8445—J. Ubis
8514 — A. Mučienė
dėlioj, spalio 23 d. Zuiązek Popinti” nors “ploščius”...
DR. CHARLES SEGAL
8517 — S. Balkaitė
lek svetainėje, 1315 N. Ash- 8451—J. Budvičas
Praktikuoja 15 metai
land
Avė.
Rengėjai
tikisi,
kad
,
8455
—
K.
Valatkienė
8519
—
F.
širvinskienė
Ofisą*
Darbininkas laimėjo $15,000
8457—iStepaniai Vaitkaitč
j
tą
vakarą
vietos
irapielinkės
8521
—
P.
Zdanauskas
4780
80.
Ashland
Are., 2 labos
bylą.
8479—S. Ambrozaitiene
Chicago, Illinois.
8522 ~ S. Šakys
publika gausiai atsilankys.
8481—M. Žitkus
Specialistas džiovos
8525 — J. Saltonas
Marion Pavne. 26 metų ami8485—U. Barzinienė
Mnteriiką. Vyriiką Ir
8526 — A. Janusevičiai
ROSE1 AND
*iaus. išlaimeio $15 000 bylą.
Valka Un
8487—J. Dancevičiui
8529 — A. Navickis
Jis dirbo Wcstern Electric komOFISO VALANDOS:
Parapijos pastogėj.
8488 -Z. Janovičaitė
8531 — J. Daniunienė
rmniioi ir ten bedirbdamas prie
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 tk»
Kas galėtų žinot, jei patys 8493—J. Gerulskis
8534 — J. Leskus
8 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai
nepataisytos mašinos kaip rei nepasisakvtų. Praeitą petnyčią
vakaro
Nadiliomi* nuo 10 vai.
Kai i imas
8537 — M. Bulkauskaitč
kia, (javo džiovą. Užvedė by vietos Visų Šventų Parapijos 8498—A. Jokubauskienė
valandos ryto iki 1 vai. po
8548 — J* Glibauskienė
Telefonas Drezel 2880
li prieš tą kompaniją ir ją choras turėjo susirinkimą baž
k
y
8490—M. Stepis
8551
P. Borauskas
laimė jo\
nytinėj salėj. Buvo susirinkę 8502—J. Buividas
8552
M. Stanaitytė
bažnyčios komitetai ir klebonas 8507 -P. Gaškas
8553 — J. Skultiniene
žėjo ant geros.
kunigas Lapelis.
Pastarasis
Zicringienė.
■ DR. G. M. GLASER B
8555 — T. Krušaitė
skundėsi ant vargonininko, kad ^512
Baranauskas
Praktikuoja 3» metai
8556 — K. Vaičiukauskienė
Ana naikfj du apsiginklavę ’is esąs toks negeras žmogus.
Ofisas 1
Kazlauskas
8559 — K. Vaitiekienė
■ 1149 8. Morgan St, kerti 82 St
niktadariai iėio i smuklę, po Kai jis ateinąs į bažnyčią mi 8515
. Pakalniškaitė
Chicago, Illinois.
8560 — O. Strigienė
romi.’ 1911 So. Ručine avė., ir šių šventų laikyti ir pramatąs 8516—S. Krupelis
SPECIALISTAS.
8561 — L Petraitis
uŽDOidė ten du vyru ir dvi mo vargonininką, jis negalįs į jį 8554 —O. Atkači unaitė
Moteriiką ir Vyrišką
8562 — O. Stankūnienė
V.
raipgi Chroniiką Ligą
terį. Mr. George Stamick, sto žiūrėti nei mišių gerai laikyti, 1557—A. Brenčienė
OFISO VALANDOS8563 — K. Rakšis
vėdama už Įvaro,
pasigavo nes jis j j apkalbas etc. Pasiro 8558—K. ivr'vi’’”i,'itei
Nuo 10 ryto iki 8 po pistą, &
N
8564 — O. Kupelienė
ab'em už sprandu. Vienam do, kad jau penki metai, kaip
H vakare Nedaliomis nuo 10—2 M
Matiejunas
8570 M. Mažeikienė
pabėgti, o kaitas, mė vnnigas sir'varmnininku nvks- R572—S. Janeliunas
■ t
Po Piet
felepkna^ Vurrf.
8571
—
P.
Gudmonaitė
tydamas. kad nenabėgs, tuo- ♦asi, ale niekas iki šiol nežino 8579—K. Bagdoniutė
8574 — B. Varakojienė
iaus pradėm šaudvti ir abu vy mos. Vargonininkas aštriai kir 8580—E. Raželio
8586 S. Sunkus
ru mirtinai pasavę, bot vėliau ir tosi prieš kunigą ir pasiguodė, 8585—B. Žiogas
Tai. Austi n 787
8591 — F. Stasevičienė
nats ravo i kailį nuo tos mote- kad tasis jį Įskundęs Kunigų 8587 —M. Vamagirui
859^ — A. Vanagas
”5ps tiok, kad jau buvo visai ’n kingai. taip kad jis vietos 8594—M. Gudaitis
DR. MARYA
8596 — P. Valseris (Balser)
be žado, kada pribuvo policija. niekur negautų.
DOWIATT—SASS.
8599—A. Poškus
8610
—
D.
Kučinskaitė
Bažnyčios komitetai užsipuo 8605—Ona i Grndinskienc
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
»<)
tęs savo praktikavimą ps No
8621
—
K.
Karol,
Liutkevičienė
Sužeidė stenografę.
lė ant choristų, kam laike pa 1653—J. Juraite
1208 W. Garrisos St
8625 — B. Pečiukienė
Užvakar 2:30 valandą po pie maldų garsiai šnekasi, o tie vėl 8657—B. Andrijaitė
VaJandosi 8—12 kasdieną Ir 6—9
8634 — M. Burolienė
tų išpuolė didelis miesto salės atsikirto, sakydami, kad jeigu i(>72—M. Stupurienč
vakare (iskiriant o»d4ldleniu»
8644 — M. Ačius
lango stiklas ir įdribo f svei :nms valia rūkyti koridoriuje, 8675—S. Štokas
............ ... ..................................
...............
katos skyriaus ofisą, kuru dir kodėl nuims negalima šnekėtis. 8697—P. Urbonas
8636 — J. Klioras
Mgs
■JĮĮĮJULLSSJ------------ JUL—a_____ ■■■■J'JL" ....................... bo Miss Marsella S>weene\ ir Choristai taipjau užsistojo ir ( 8718—B. Penkauskas
8647 — J. Jakaitis
Canai 257
kiti ir perkirto jai dešinį petį, už vargonininką.—L. K. S.
8652
—
Janeliunas
Naktinis Tei. Cansd 2118
, 8720—J. Bacevičius
o kitus tai tik išgasdinoH nes
8653 — S. Tautkus
8733—P. Urbaitis
DR P. Z. ZALATORIS
nežinojo kame dalykas.
8659
—
O.
Pikčiunikė
8759
—
A.
Kriščiunienė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BPTCUTTnN PARK
8661
—
J.
Čeplinskis
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
8804—J. Alisauskas
piet 8 iki 9 vakare.
Iš D. L. K. Keistučio Pašelp. ir 8887—O. Akuckienė
8667 — P. O. Balašauskienė
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
Polit. Kliubo darbuotes.
8670 — V. Aimanas
8891—M. Baltušis
1821 & Halsted St.
Spalio 16 d. Keistučio Kliu 8906—A.Abakanavičius
Kampa*
18 ir Haiated St
8680 — J. Balsaitis
P-lė Babickai t ė išvažia bas laike savo mėnesinį susi 8909-7D. čižiunas
8682 — K. Stonis
rinkimą.
Iš
valdybos
raportų
8683 — A. Butkienė
vo i Rytus.
8911—A. Bagolione
pasirodė, kad jau pasibaigė iš
8685 — O. Makaveckienė
■
Telephone Yards 5032 ■
8913-^U. Neverdauskienė
■
■
mokėjimas
vienos
knygutės
į
8686 — O. čiparienė
Artistė p-lė Une Rabickaitė
90764-M. Koncevičiųtė
vakar išvažiavo į Rytų valsti Smilką ir kliubas gauna jau j 9077—J. ĖKoncevičius
8687 — A. Klumbaitė
iždą,
vieną
tūkstantį
ir
keturias
jas. Mus prašo paskelbti, kad
8691 — M. Busilienė
9083— P. Gapsevičia
1107 80. Morgas SU
dešimtis
dolerių.
Tolinus
seka
jos vedami Dramos Kursai tuo
8692 — M. Žilinskiene
Chicage, UI.
9084— M. Kuprius
raportas
spektaklio
“
Dvi
sese

budu kuriam -nekuriama laikui
■ VALANDOS) Nuo 8 iki 11 ryte |
8693 — M. Aukštelienė
18989—A. Didjurgitė
rys
”
,
kilią
išduoda
Varnienė,
P.
ir nuo 5 iki 8 vakarą
pertraukiami.
8703 — A. žilinskiutė
Alinmrskas ir p-lė A. Zakarai- 9100—J. Markevičienė
8708 — J. A’leckunas
9106—O. šimonaite
te.
Iš
raporto
paaiškėjo,
kad
BIRUT® STATO IŠEIVI.
8715 — V. Parednis
nuo to spektaklio, kuris buvo 9108—A. Petraitienė
8716 — U. Makauskienė
9109—J. Juzenienė
spalio
9
Meldiažio
svet.,
gryno
Birutes Draugija pradeda sa
8722 — V. Bačanskas
9111—V. Zubas
nelno
kliubui
liko
$208.61.
Pir

Laeluvya Gydytojas Ir Cturargaa
vo vakarų sezoną. Sezoną ati
8725 — V. Muleučienė
Tel. 99 — J. Balakaitė
mininkas
Maleda
vardu
Kliubo
Poople Teatro Namo,
daro žinoma jau ebieagiečiams
8727 — O. Vilžinskienė
ištaria ačiū kaip vakaro komi-*2330, M. Šilcienč
1616 W. 47th St., Tei. Bosi. 160
kompozitoriaus St. Šimkaus
8728 — P. Petronaiti
2^5430
—
Masilionas
J.
VALANDOS)
trijų aktų melodrama “Išeivis”, tetam, taip ir veikalo autorei u 5508 — A. Kasperavičius
8729 — J. Daukšas
8 iki 8 vak. Nedėl 10 iki 12 ryto
kurią stato ateinantį nedėfldienį, leidimą Kliubui jį sulošti. To 5879 — P. Augustinaitienė
Ree. 2914 W. 43n^reet
8730 — A. Montvda
linus
nutarta
prisidėti
prie
ko

Telephone McKinley 268
spalio 23, Pulaskio salėj (18-ta
8585 — M. Staškienė
7026 — V. Savickienė
miteto
gelbėjimui
badaujančių
ir Ashland AvČT). Roles turi
8736 — M. Sabašauskas
8370 — K. Palinauskas
pasiskirstę šie Birutės artistai: Rusijos žmonių. Išrinkta trys
8737 — J. Ramašauskas
8371 — A. P. Jasutis
IcL Boulevard 2160
Jono rolę, K. Sabonis; Jievutės, atstovai i tą komitetą ir aš8738 — A. Petraitis
8378 — J. Kelpšas
tuoni
aukų
rinkėjai.
Duota
p-lė Marijona
Rakauskaitė;
P. Vaičikauskas
8745
Dr.A.J.KARALIUS
8381 — M. Radavičienė
Mariutės, p-lė ’ A. Žemaičiųtė; taipgi įnešimas paaukauti iš
O. Miškunaitė
8747
Gydytojas ir Chirurgai
Amerikono, P. Jančius; Miko, Kliubo iždo $200.00 Rusijos ba 8384 — A. Silickas
B. Mažrimas
8754
VALANDOS: 9—12 ryto
burdingieriaus, Makaras; Moti daujantiems, bet kad įnešimas 8387 — O. šimanskititė
8757 — P. Andriliau&kas
2—9 vakaro.
nos, p-lė S. Siautuliu tė; šeimi duota iau veik prieš uždarant 8390 — F. Ruseckas
8760 — A. Vaišnoraite
8801 So. Morgan Street,
ninkių, pp. Lekaviečienė, Šat susirinkimą ir daug narių buvo 8393 — K. Vaičiulis
8761 — M. Meteliunas
Chicago, ūl.
kauskienė ir Žalpiene. Direk jau išsiskirstę, tai galutinas nu 8397 — L. Masiliunienė
8763 — V. Benderis
toriauja p. A. Olis; pianu tarimas palikta sekamam susi 8398 —* L. Plekienė
8766 — J. Mikšis
akompanuoja p. J. Bijanskas: rinkimui, kuris bus sušauktas 8404 — Tamašiunienė
8784 — A. Radvilienė
atvirais laiškeliais. (Tas atide- 8407 — A. Alošienė
DR. C. K. KLIAUGA
režisoruoja p. U'ktvcris.
8785
—
J.
Ivoškas
DICNT18TA8
iimas įnešimo labai nepatiko 8408 — A. Misiūnas
ris.
1821
80.
Halated
SL Chicago. Di.
8806
—
P.
Krasnauskas
Birutė, kaip išimtinai dailės tiems, kurie varė agitaiojlą 8410 — M. Liepas
kampas 18tb St.
8853 - Aleksandravičius K.
8414 — V. Davulis
Valandosi 9—12 ryto ir 1—9 vak. I
draugija, visados turėjo ir turi
(Tąsa
6-lo pusi.)
8854 - D? Mikalojui
Phone Canai 257
8415
—
K.
Skudris
'
didžiausios Chieųgos lietuvių
, .,
- ;
.
;
— ,
yyj
8856 — M. Grigienė
8417
—
A.
Grigaliūnas
visuomenės užuojautos. Jos vaTelefonas Pullm«n 856 J
8858 — J. Fokienė
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
U18 •■T • A. Čepulis
karai-konccrlai ir spektakliaiDR. P. P. ZALLY8
KNYGŲ SANDRUS
8870 — A. Gudinauskienė
8419 — B. Latukicne
visados buvo skailmeningai pub.
Lietavys Dentistas
J.
B.
AGLINSKAS
likos lankomi, tat reikia tikė
10801 So. Michigaa Avn Roseland.
Kvitai
su
paėmėją
parašais
randasi
3238
So.
Ralnted
S't.,
Valandos: 9 ryto Iki 12 dieną
tis, kad ir šis vakaras turės ge
Nuo 1 po pietą iki 9 vakaza.
CHICAGO, ILL.
“Naujieną” ofise.
riausio pasisekimo.—W. A. S.
MmRmHRRNHRHHHi
t
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Tėvas ir Motina

—

VISUOMET PRIMENA SAVO VAIKAMS

Pažiūrėk kur eina ir ką moki už mąstymą, sa
vo sunkiai uždirbtais pinigais. Nebūk išmin
tingesnis už milioną žmonių kurie jau yra per
sitikrinę ir kurie pirko sau kotus, siutus ir plosčius padarytus ant orderio pas Lipmaną, ka
dangi Lipmanas yra žinomas ir kas nebūk perka
pas Lipmaną yra tikru, kad gauna gera materijolą ir gerą darbą tik už pusę kainos. Kadan
gi Lipmanas pats išdirba ir visi žino, kad tas
yra tiesa. Dabar mes siūlome geriausius kotus
ir siutus po.............. $12.50 ir aukščiau.
Ploščius taip pigiai kaip $35.00 ir aukščiau.
Ateik ir persitikrink pats. Ne eik ten, kur nori
tik tavo pinigų. Ateik pas mus, o gausi vertę.
LIPMAN,
1133 Milwaukee Avė.,

Chicago, III.

jy----------------------- i-------------------------------- -

—

1

PRAŠALINK SLOGAS GARAIS
Į Kvėpuok su gyduolėms sutaisytus garus VICK VAPORUB |
| prablaivinimui galvos, sulaikant slogas |
paliuosuos persigerdamas priimnus ir gydantis garas Tuo budu
aplaikysit lengvą kvėpavimą ir
lengvą miegą, kuomet paprastai
ryte, labiau slogos kankina.
VICKS VAPORUB yra puikiau
sia prirengimas senovės budu gy
dyme nuo slogi! nuryjant karčias
gyduoles, ypatingai kūdikiams.
VICKS yra priimnus, lengvas var
toti ir geros pasekmės.

Išmėgint veikimą .VICKS VAPO
RUB MOSTIES sušildyk Šaukšte ir
kvėpuok su gyduolėms sutaisytus
garus kurie pagydys. Patėmysi
kaip giliai nueina orinėmis dūdelė
mis ir kaip greit galvoj palengvės.

Vartojimas VICKS VAPORUB
taip yra išsiplatinęs kad gali gauti
kiekvienoje vaistinėj®, 35c.

Virs 17 miiionų puodelių išvartojama kas metas.

Venerališkų, kraujo, odos, kroniŠkų, inkstų

I

Specialistas Ligy *

su pagel-

, “Skas

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas

Ofisas

NoVako Vaistinė
1724 S. Ashland* Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:10 P. M.
Telephone: Cą ai 464 •

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

• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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3614-16 Rooseveit Rd.
Arti St. Louis Ave„
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DR. M. STUPNICKI :

Ir? m. t. STRIKOCIS1

VICKS
vVapoRub

Ant nakties, galvojo ar krutinėję
turiht šalti, trink su VICKS gerai
gerklę ir krutinę ir įdėk biskį į
šnerves, ir kvėpuok gerai. Uždėk
ant krutinės karštą flanelį. Kū
nas sušilęs, užšidys ir VICKS kuris

Lietuviu Rateliuose
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NORTH SIDE

CHICAGOS
ŽINIOS

Lietuviai pardavėjai p
mus laukia Jūsų

uikiausis užsidedamas vilaginis kalnierius visiškai
zOFass veltui.

Koks skirtumas!

Pertikrinimui kiekvieną pir
kėją drabužių pas mus, mes
duosime vieną Šių puikiai at
rodančių imituotą ronio
odos kalnierių veltui su kiek
vienu overkotu už $20 ar
aukščiau. Geriausia kalnie
čius vėjuotame ore. Ateik
ir gauk sau.

Vakar laikraščiai pranešė,
kad sekamą sepfcintadienį, po
pietų, bus duodama nedirban
tiems ex-kareiviams ploščiai
Cohnno Grand Opera name. Ir
prašo. ka<t visi tie, kurie turi
“atliokamm — kad ir prasčiausius — plosčius, suneštų
iki septintadieniui viršmineton
vieton. Mat daug ex-kareiviu
dplbar neturi iško‘ nusipirkti ir
drabužių. Tai tais iš žmonių
surinktais ‘'ploščiais” norima
nors kiek iii “širdis” pašildyti...
Kada reikėjo kareiviams ei
ti kariauti už “demdkratija”,
♦ai jiems buvo sakoma, kad
kai sugrįšite, tai mes jums pa
mpinsime visko ir darbų ir kas
tik yra reikalinga gyvenime.
Bet dabar... well... žada “parū
pinti” nors “plošČius”...

VYRŲ OVERKOTAI. Pui
kus ulsterettes dideliu ulster
kalnierium; double brested
stailo; diržas užpakalyj ar
ba diržas aplinkui; mėlyni,
rudi arba žali, labai šilti ir
gražau darbo; mieros 34 iki
44. Subatoj (su vilaginiu
kalnierium veltui) po

Darbininkas

Kiti overkotai po $50,
$45, $40 ir $35

Užėjo ant geros

VISUOMET PRIMENA SAVO VAIKAMS
Pažiūrėk kur eina ir ką moki už mąstymą, sa
vo sunkiai uždirbtais pinigais. Nebūk išmin
tingesnis už milioną žmonių kurie jau yra per
sitikrinę ir kurie pirko sau kotus, siutus ir plosčlus padarytus tint orderio pas Lipmaną, ka
dangi Lipmanas yra žinomas ir kas nebūk perka
pas Lipmaną yra tikru, kad gauna gera materijolą ir gerą darbą tik už pusę kainos. Kadan
gi Lipmanas pats išdirba ir visi žino, kad tas
yra tiesa. Dabar mes siūlome geriausius kotus
ir siutus po....... r. $ 12.50 ir aukščiau.
Ploščius taip pigiai kaip $35.00 ir aukščiau.
Ateik ir persitikrink pats. Ne eik ten, kur nori
tik tavo pinigų. Ateik pas mus, o gausi vertę.
LIPMAN
Chicago, III
1133 Milwaukee Avė

Ana neik t į du apsiginklavę
nik tada rmi iėio į smuklę, po
nmn. 1911 So. Ručine avė., ir
užnouilė ten du vyru ir dvi mo♦eri. Mr. George Stainick, sto
vėdama už kiro, pasigavo
ab'em už sprandu. Vienam
nnsivekė pahpędi. o kiltas, maIvdamas, kad ^nenabėgs, tuoiaus pradėio šaudyti ir abu vy
ru mirtinai pasavę, bet vėliau ir
nats gavo į kailį nuo tos mote••ips tiek, kad jau buvo visai
be žado, -kada pribuvo jMiHcija.
Sužeidė stenografę.
Užvakar 2:30 valandą po pie
tų išpuolė didelis miesto sales
lango stiklas ir įdribo į svei
katos skyriaus ofisą, kur dir
bo Miss Marseliu Sweeney ir
kiti ir perkirto jai dešinį petį,

PRAŠALINK SLOGAS GARAIS

o kitus

ik su gyduolėms sutaisytus garus VICK VAPORUB
| prablaivinimui galvos, sulaikant slogas |

Ant nakties, galvojo ar krutinėję
turiht šaltj, trink su VICKS gerai
gerklę ir krutinę ir įdėk biskį į
šnerves, ir kvėpuok gerai. Uždėk
ant krutinės karštą flanelį. Kū
nas sušilęs, užšidys ir VICKS kuris

Lietuvio Rateliuose
P-lė Babickaitė išvažia
vo j Rytus.

VICKS VAPORUB yra puikiausis prirengimas senovės budu gy
dyme nuo slogų nuryjant karčias
gyduoles, ypatingai kūdikiams.
VICKS yra priimnus, lengvas var
toti ir geros pasekmės.

Artistė p-le Une Babickaitė
vakar išvažiavo į Rytų valsti
jas. Mus prašo paskelbti, kad
jos vedami Dramos Kursai tuo
budu kuriam nckuriams laikui
pertraukiami.

Vartojimas VICKS VAPORUB
taip yra išsiplatinęs kad gali gauti
kiekvienoje vaistinėje, 35c.

BIRUTĖ STATO IŠEIVĮ

Virs 17 niilionų puodelių išvar
tojams kas metas.

Ofisai

Ofisas
6100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
—2:80 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedaliomis iki 2:80 P. M.
Telephone: Republic 805

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

: Rusiškos ir Turkiškos Va!i:; Ov
> 1 ■‘t, ' •

'A 5 i

Tol. Kedik 8902

8514-16 RooMveit Rd.
Arti St. Louii Are-

i M a M M.

tik išgąsdino^ nes

paliuosuos persigerdainas p Him
nus ir gydantis garaa Tuo budu
aplaikysit lengvą kvėpavimą ir
lengvą miegą, kuomet paprastai
ryte, labiau slogos kankina.

Sami

12th STREET

tai

nežinojo kame dalykas.

OnAAtAlirkiAA I
Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
bp6CI3llSl3S Ilgy £
spg^iik“
DR. J. W. BEAUDETTE

S

$15,000

Marion Pavne, 26 metų am
žiaus. išlaimėjo $15 000 bylą.
Jis dirbo Western Electric koninuniioi ir ten bedirbdamas prie
nepataisytos mašinos kaip rei
kia, gavo džiovą. Užvedė by
la prieš tą kompaniją ir ją

Tėvas ir Motina

Išmėgint veikimu VICKS VAPO
RUB MOSTIES sušildyk šaukšte ir
kvėpuok su gyduolėms sutaisytus
garus kurie pagydys. Patėmysi
kaip giliai nueina orinėmis dūdelė
mis ir kaip greit galvoj palengvės.

laimėjo

'i ' ( * ‘‘I H "1 -1 •« >*

4 M M A 11II M M 4 K .« M M M »

:

Birutės Draugija pradeda sa
vo vakarų sezoną. Sezoną ati
daro žinoma jau chicagiečiams
kompozitoriaus St. Šimkaus
trijų aktų melodrama “Išeivis”,
kurią stato ateinantį nedėfldienį,
spalio 23, Pulaskio salėj (18-ta
ir Ashland Avė.). Roles turi
pasiskirstę šie Birutės artistai:
Jono rolę, K. Sabonis; Jievutės,
p-lė Marijona
Rakauskaite;
Mariutės, p-lė A. Žemaičiųtė;
Amerikono, P. Jaučius; Miko,
burdingieriaus, Makaras Motinos, p-lė S. Staniuliutė; šeimininkių, pp. įLekaviečienč, Šat
kauskienė ir Žalpienė. Direk
toriauja p. A. Olis; pianu
akompanuoja p. J. Bijanskas:
režisoruoja p. U'ktvcvis.
ris.
Birutė, kaip išimtinai dailės
draugija
didžiausios Chicago
visuomenės užuojautos. Jos vakarai-koncertai ir spektakliai —
visados buvo skaitinei) ingai pub
likos lankomi, tat reikia tikė
tis, kad ir šis vakaras turės ge»
riausio pasisekimo

=bs-.j:?--Pinlpi Išmoka Liw

^;DR.lt HERZMAN^M
RUSIJON
Pinikill nio 3412 So. Ralited St.

tas \ progresyvių draugijų, tarp
po No. 8318 So. Halitod St.
jų yra ir Lietuvių Kriaučių
40*ral ((•tuv1aiT.li llnomn. per 22
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo
Kliubas Savitarpinės Pašalpos,
kaipo patyręs (rydyte)aa ehl
rurrar
Ir aku taria
įsikūręs dar 1909 metais. Jo pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Gydo atfriaa Ir chronllkmi Hk*i,
tikslas buvo ne tik šelpti narius Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo vyra, motorų Ir vaikę, pa«al oaijauRiM metodai X-Ray b kitokiai
ligoje, bet ir rūpintis platinimu pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun •liktroa
priotaiiui.
apšvietus tarpe lietuvių ir kiek tė kvitus su paėmėjų parašais.
Ofisai Ir T abaratoriju 1025 W.
I8th St., netoli Pisk St,
įgalint padėti kriaučiams orga
VALANDOS) Nuo 10—12 oietę.
nizuotis į uniją, nes tais lai
Pinigus gavo:
b nuo 6 iki 8 vai. vakarėli
Dieuomir: Canal
kais kriaučiai buvo baisiausiai
8110 irba 857
8420
P.
Jankevičienė
T*leph«D»l
išnaudojami. Dabar, kada Chi- 8147—L Žukauskienė
Naktimis*
Or*xe)
8424
M. Pilkienė
cagos siuvėjai saisiorganizavo 8140—L Kasperavičių te
_
OKI - Drov.* 41 SS
8425
V. Gailavičia
GYVENIMAS: 3313 S. Hateted St.
ir turi siliprią uniją, Kliubas 8372—M Bcrnalavičiene
V AL.* 9—10 ryto (r R—9 vai »ak
8427
J.
Vaitkienė
rūpinasi daugiau
'kuli turiniu 8375— A Temošaitiene
8431
D. Mickevičius
darbu ir šelpimu sergančių na 8376— J. Papievis
8435
K. Montvilienė
Dovidas
rių. Kliuban gali įstoti ir ne 8681
w
I Kmiman •4«
Staškus
8386
K.
Pažericnū
kriaučiai, kaip vyrai taip ir
8443
P. Tenzigolskis
moterys ir merginos, nežiūrint 8394—S. Skučas
KazanaiLskas
8447
J. Dravinskas
savo politinių nei tikybinių pa- 8399— N
8448
P. šilaika
žvalgų, nesenesni kaip 40 m. 8400—A Budai
8450
R. Miniotienė
nmž. Susirinkimai laikomi pir 8401— J Paulauskienė
16*29 S State 81
Tnrln
patyrimu
.
Cblcago
8453
J. Greltjurgis
-<o
ligone
(r |||ku4J
mą seredą kiekvieno menesio 8402— J. Stankūnienė
”«terę
Hgnn*;
ru
M laika ligos.
8405
—
K.
Aleksas
8454
U.
Vikšrienė
Viešo Knygyno svetainėj, kurį
8482
B. Dabuskienė
jis irgi palaiko. Dabar Kriau <8422—P. Povilonis
8500
A. Gudauską s
čių Kliubo rupesniu bus sta 8423—S. Singždinas
8434
—
T.
Meškauskas
8505
A. Rickenė
toma scenoj juokinga komedi8510
D. Augustauskienė
a “Gyvi nabaŠninkai” — ne- 8436—M. Bagentovičiene
8445-J.
Ubis
8514
A. Mučienė
dėlioj, spalio 23 d. Z^nązek PoDR. CHARLES SEGAL
lek svetainėje, 1315 N. Ash-!3451—J. Budvičas
8517
S. Balkaitė
Praktiko*)* 15 oastal
land Avė. Rengėjai tikisi, kad t 8455—K. Valaikienė
8519
F* širvinskienė
Ofisą*
P. Zdanauskas
8521
į tą vakarą vietos irapielinkės 8457—(Stepaniai Vaitkaitė
<72* 8o. Aibland Avė., 2 labo*
8479 S. Ambrozaitienė
Cbieafo, Illinoia
8522
S. Šakys
publika gausiai atsilankys.
8481 M. Žitkus
Specialistas džiovos
J. Sultonas
8525
8485
Barzinienė
Moteriikę. Vyriikę Ir
8526
A. Janusevičiai
pn«E1 AND
Vaikę Lin
8487
Dancevičiui
8529
OFISO VALANDOS:
Parapijos pastogėj.
8488
Janovičaitė
8531
J. Daniunienė
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik
Kas galėtų žinot, jei patys 8493—J. G erų Iškiš
8534
J. Leskus
i vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai
nepasisakytų. Praeitą petnyčią 8497—L. Kaliimas
^akaro
N«diliomii> auo 10 vai
M. Bulkauskaitė
8537
•alandoa
ryto iki 1 vai. po pi»u
vietos Visų Šventų Parapijos 8198—A. Jokubauskienė
Ji
Glibauskienė
8548
Telefonas Dreiel 2880
choras turėjo susirinkimą baž 8490—M. S tebris
P. Borauskas
8551
nytinei salėj. Buvo susirinkę 8502-4. Bu i vidas
M. Stanaitytė
8552
hažnvčios komitetai ir klebonas 8507 P. Gaškas
J. Skultinienė
8553
kunigas Lapelis.
Pastarasis 8509 -Z. Zieringienc.
■ DR. G. M. GLASER
T. Krušaite
8555
skundėsi ant vargonininko, kad 8512-J. Baranauskas
Praktikaoja 8* metai
K. Vaičiukauskienė
8556
Ofisas:
»is esąs toks negeras žmogus.
Kazlauskas
8559
K. Vaitiekienė
■ 1149 8. Morgan St, kerti 82 Si
Kai jis ateinąs į bažnyčią mi 8515— 0 Pakai n iškaitė
Ckicigo, Illinoli.
O. Strigienė
8560
šių šventų laikyti ir jiamatąs 8516— S. Krupelis
SPECIALISTAS*
L Petraitis
8561
vargonininką, ris negalįs į jį 8554—0 Atkačiunaitė
Moteriškę ir VyriAkę
O. Stankūnienė
8562
J
.
faipgi
Uhrnniikę Lig*
žiūrėti nei mišių gerai laikyti,
Brenčienė
OFISO VALANDOS
į
K. Rakšis
8563
nes jis i j apkalbas etc. Pasiro
IMT iiVnlnifei
a
Nuo
10
ryto
iki
8
pu
piatę,
S
4
8564
O. Kupelienė
do, kad jau penki metai, kaip
I vakare Nedėliomis nuo 10—2
8570 M. Mažeikienė
■ .
po piet
Knniųas su varrnninihku pyks 8572—S. Janeliunas
■
folopkn*.
Vnrrf. ai1.
P. Gudmonaitė
8571
tasi, ale niekas iki šiol nežino 8579—K. Bagdoniutė
B. Varakojienė
8574
tos. Vargonininkas aštriai kir 8580—E. Ružello
8586 S. Šimkus
tosi prieš kunigą ir pasiguodė, 8585 -B. Žiogas
T*i. Austi n 78?
F. Stasevičienė
8591
l<ad tasis ji įskundęs Kunigi? 8587-M Vamagirui
A. Vanagas
8595
DR. MARY A
aiungai. taip kad jis vietos 8594—•M. Gudaitis
P. Vaiseris (Balser)
8596
DOW1ATT—-SASS.
niekur negautų.
8599—A. Poškus
D. Kučinskaitė
8610
Bažnyčios komitetai užsipuo 8605 Onai Gnidinekiene
Kętik tugriko ii CaliforaijoB h
vii
tęs savo praktikavimą p« No
K.
Karol.
Liutkevičienė
8621
lė ant choristų, kam laike pa W53 J. Juraite
52118 W. Harrisov St
B. Pečiukienė
8625
maldų garsiai šnekasi, o tie vėl 8657 B. Andrijaite
Valandos) 8—12 kasdienę Ir 6—9
M. Burolienė
8634
atsikirto, sakydami, kad jeigu *672 M. Stupurienė
vakare (ištiriant o *<141 dieni u*
8644
M. Ačius
nims valia rūkyti koridoriuje, 8675—S. Štokas
J. Klioras
8636
kodėl mums negalima šnekėtis. 8697
Urbonas
8647
J. Jakaitis
Choristai taipjau užsistojo ir (8718—B Penkauskas
Cinai 267
Janeliunas
8652
Naktinis T*l. Cinai 2118
už vargonininką.- L. K. S.
i 8720—J. Pacevičius

|». sn
I UU$ERI4

■

873a—P

Urbaitis

j 8759
Kriščiunienė
__ PARK
|8804 J. Alisauskas
Iš D. L. K. Keistučio Pašelp. ir 18887- O. Akuckienė
Polit. Kliubo darbuotės.
18891 M. Baltušis
Spalio 16 d. Keistučio Kliu8906 A.Abakanavičius
bas laikė savo mėnesinį susi 8909 D. čižiunas
rinkimą. Iš valdybos raportų 8911
A. Bagolione
pasirodė, kad jau pasibaigė iš
8913—U. Neverdauskienė
mokėjimas vienos knygutes į
9076- ^-M. Koncevičiutė
Smilką ir kliubas gauna jau į
iždą vieną tūkstantį ir keturias 9077—J. KKoncevičius
9083—R. Gapsevičia
dešimtis dolerių. Tolinus seka
raportas spektaklio “Dvi sese 9084—M. Kuprius
18989—A. Didjurgitė
rys”, kurį išduoda Varnienė, P.
Alinauskas ir p-lė A. Zakarai- 9100—J. Markevičienė y
te. IŠ raporto paaiškėjo, kad 9106—O. šimonaitė
nuo to spektaklio, kuris buvo 9108— A. Petraitienė
, Juzenienė
spalio 9 Mcldažio svet., gryno 9109—J.
nelno kliubui liko $208.61. Pir 9111— V. Zubas
mininkas MalMa vardu Kliubo Tel. 991 — J. Balakaitė
ištaria ačiū kaip vakaro komi 2330 -- M. šilcienė
tetam, taip ir veikalo autorei už 5430 -- Masilionas J.
leidimą Kliubui jį sulošti. To 5508 -- A. Kasperavičius
linus nutarta prisidėti prie ko 5879 -- P. Augustinaitienė
miteto gelbėjimui badaujančių 7026 -- V. Savickienė
Rusijos žimonių. Išrinkta trys 8370 -- K. Palinauskas
4
atstovai į tą komitetą ir aŠ- 8371 -- A. P. Jasutis
tuoni aukų rinkėjai.
Duota 8378 -- J. Kelpšas
taipgi įnešimas paaukauti iš 8381 -- M. Radavičienė
Kliubo iždo $200.00 Rusijos ba 8384 -- A. Silickas
daujantiems, bet kad įnešimas 8387 -- O. šimanskiUtė
duota jau veik prieš uždarant 8390 -- F. Ruseckas
susirinkimą ir daug narių buvo 8393 -- K. Vaičiulis
jau išsiskirstę, tai galutinas nu 8397 —- L, Masiliunienė
tarimas palikta sekamam susi 8398 -- L. Plekienė
rinkimui, kuris bus sušauktas 8404 -- Tamašiunienė
atvirais laiškeliais. (Tas atidė- 8407 -- A. Alošienė
iianas įnešimo labai nepatiko 8408 -- A. Misiūnas
tiems, kurie vare agiitaicjlą 8410 -- M. Liepas
8 414 -- V. Davulis
8415 -- K. Skudris
8417 -- A. Grigaliūnas
DIDŽIA VIRTAS LIETH VTSKŲ
O- A. Čepulis
KNYGŲ SANDĖLIS
8419
B. Latukiene

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

8653

S. Tautkus

8659
8661
8667
8670

O. Pikčiunikė
J. čeplinskis
P. O. Balašauskienė
V. Aimanas

8680

J. Balsaitis

8682
8683
8685
8686
8687
8691
8692
8693
8703
8708
8715
8716
8722
8725
8727
8728
8729
8730
8535
8736
8737
8738
8745
8747
8754
8757
8760
8761
8763
8766
8784
8785
8806
8853
8834
8856
8858
8870

DR

P. Z. ZAkATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakar*.
Nadiliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 & Malited St.
Kampai* 18 ir Haloted St

K. ^tonis
A. Butkienė
O. Makaveckienė
O. čiparienė
A. Klumbaitė
M. Busilienė
M. Žilinskienė
M. Aukštelienė
A. žilinskiutė
J. Aieckunas
V. Parednis
U. Makauskienė
V. Bačanskas
V. Muleučienė
O. Vilžinskienė
P. Petronaiti
J. Daukšas
A. Montvda
M. Staškienė
M. Sabašauskas
J. Ramašauskas
A. Petraitis
P. Vaičikauskas
O. Miškunaitė
B. Mažrimas
P. Andriliauskas
A. Vaišnoraitė
M. Meteliunas
V. Benderis
J. Mikšis
A. Radvilienė
J. Ivoškas
P. Krasnauskąs
Aleksandravičius K.
DŽ Mikalojui
M. Grigienė
J. Fokienė

A. Gudinauskienė

Kvitai su paėmėją parašais randasi
“Naujieną” ofise.

O

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 8o. Morgan SU
CMcagn, UI.
VALANDOS) Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakar*

DR. M. T. STRIKOL'IS
Liet avy b Gydytojas ir Ckirargas

People Teatro Nam*.
1616 W. 47th St.. T«l. Boal. 160
VALANDOS)
6 iki 8 vak Nedėl 10 iki 12 ryto
Re*. 2914 W. 4Srd Street
Telephone McKinley 268

I'el. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8301 So. Morgan StTMt.
- Chicago, UI.

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS
1821 So. Hahted St, Chiear*. Di.
kampa* 18tb St.
Valandai! 9—12 ryto ir 1
Phone Canal 257

Telefoną* Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavyi Dentistai
10801 So. Mickigaa Avn Roseiind.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienę
Nu* 1 po pietį Ad 9 vakar*.

t»
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PARDAVIMUI

scenas ir cituoja tariamai vai Roselando ir kitu apielinkės Lietu
vių domei! Pirmusyk L. L. M. Rate
dintojų žodžius ir posakius to lis
stato “Palocius Ežero Dugnuose”—
prieš buvusį Kliubo vakarų, at- kius. kurių spadoj paprastai ne drama trijose veikmėse, dešimts motų J1EŠKAU SAVO PUSBROLIO'
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
BUICK
AUTOMOBILIUS
—
COU
PONO RANDAUNINKO ATIDAI
vietoj
lietuvių apgyventa, su visais
gyvavimo sukaktuvėms. Malo Jurgio Petrausko, iš Lietuvos paeina
ktftbinedaini nuo rolių vaidin vartoja. Patys veikalo neima* Ratelio
PE,
—
delei
išvažiavimo
į
Lietuvą,
fornišiais
aiba
be
Parduosiu
pigiai,
iki $10 (
nupirks M arba
niai kviečia visus lietuvius atsilankyti
tojus, ir dar patys prisidėjo tę nė rašte nė scenoj, negali į šitą spektaklj nedėlioj, spalio 28, Raguvėlės parap. Amerikoj gyvena parniduoda labai pigiai. Automobi nes važiuoju j Lietuvą.
1
akerio vištoms vietos, mes pasko9 metui. Paskutiniu laiku gyveno lius Įrengtas laba! gerai, su visais pa
i linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.
Atsišaukite
prie surengimo kito pramogų mo apie jj spręsti, o kad iš vi Chas. Strumilo svetainėje, 107 ir In Pittsburgh, Pa. Malonės jis pats al togumais,
labai parankus daktarui ar
Kreipkitės 5850 Archer Avė. neda
1715 W. 46th St.
diana Avė. Vaidinimas prasidės lygiai kas kitas pranešti, busiu dėkinga.
mažai šeimynai. Galima matyti bile
lioms, arba 1620 Ashland Blęck, 155
vakaro tų pačių dienų kaip bu sos tos krūvos korespondenci 7 vai. vakare.
— Komitetas.
Ona Žiurnitė-Žekenė, 2740 W. 39 PI. kada, susitarus telefonu Calumet 2630
N. Clark St. Daugelis namų ‘subdivivo Khubo vakaras. Bot ką pa jų. grieštai vienų kitoms prie
Chicago, III.
j arba atsilankius i 3027 Indiana Avė.,
PARDAVIMUI IGE BOK zijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
paskambinus varpeli 4 apartmento.
darysi...) Pagaliąs nutarta iš šingų skaitytojai vis viena tie Liet. Am. Ruhų Išdirblmo B-vės da
tinkamos bučeriui ^ar saliunui kitės arba rašykit.
lininkų metinis susirinkimas bus Spa- I
JIEŠKAU KAZIMIERO BA- ----- —————— ------ ---nešti užuojautos
iTZoliucija sos nesužinos, tat visas jas ati lio 22, 6 vai. vakare, Mildos svet. 3142
Atsišaukite
360 AKERIŲ FARMA VISA Ap
So. Halsted St. Kviečiam dalyvauti nio ir Jurgio Janiševičio Biržų
(Irgei M. Dundulienei dėl ne dedant į šaljl.
2607 S. Halsted St.
visus b-vės dalininkus ypatiškai arba
tverta, gera tvora, žemė gera be smil
teisi ngo smerkimo jos veikalo
ties. Iš Chica*fps eina iki Carney
per jgaliavimus (proxy). Siame susi parap., Medeikių kaimo. Gyveno
Northwestern
geležinkelis. 2 mylios
rinkime bus išduota b-vės vadybos ra Worcester, Mass. Atsišaukit J.
“Dvi
Seserys“, kurį jMidarė
PARDAVIMUI SALIUNAS, PARDAVIMUI SALIUNAS IR . nuo miesto. 180
akerių dirbamos, 50
portai,
revizijos
komisijos
raportai,
Naujienų No. 210 p. Ne Melas.
_eiIU puikaus
.,ulKi.us miško,
„nKKn vertės $8t000,
ir direktorius adv. K. Gugis išduos ra Slavinckas, 1161 E. 61 St^ Chi yra 4 kambarių pragyvenimui. lunčruimis priešais 3 coal yardžiys. Hskėrių
Biznis vendo,
eina gerai,
lystas ant4 3kambarį
metų Mta ecra <ranvkla ir smulkus mišką*
portą apie b-vės Įgaliotiniu veikimą cago, III .
as;
Reikia pasakyti, kad Keistu
ąę.00
ant mėneįo,
Randos
$30.0J),
5
metų
lysas.
■
J
Acuuity,
AmniuS^
bei
nuveiktus
darbus
Lietuvoje.
čio Kliubas dabar labai gerai
nai pagyvenimui; gerą žmogų prilm- i ~2 didelės
*• * •- barnės,
•
- šilo,
•* Qsodas,
•
3759 Walace St.
visos ma
siu
už
pusininką.
Atsišaukite
Frank
gyvuoja, kiekvienų susirinkimų
šinos,
geros
karvės,
arkliai,
avys,
viš
šie laiškai yra atėję iš Euro
Krest 3259 So. Canal St.
tos,
kiaulės,
šienas,
komai,
avižos,
įsirašo naujų narių, žinoma, pos. Kam jie priklauso, tegul Burnside. — Apšvietos ir Dailės -------------------------------------------------- - PARDAVIMUI SALIUNAS MAImiežiai, kviečiai, rugiai, bulvės, —
Draugijos ir S. T.. A. 68 kuopos na
negalima sakuti, kad Kliubas nueina į vynausįjį paštų, (Clark riams
KAM
REIKALINGA
VEDUSI
lautų apgyvento] vietoj. Biznis
PARDAVIMUI
CLEANING
kartu parduodu po $35.00 už
žinotina, kad nedalioj, spalio
w
.
. . .y ,
išdirbtas gerai. Pardavimo priežassavo tarpe neturėtų tokiu, ku ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 23, bus Koncertas ir Balius K. of P. pora už jamtonų. Atsmaukite, tis apleidžiu miestą.
storas n naujų drabužių dirbtu- l 8ju8 ant ė%, ilgam laikui arba maisalėj,, 9231 Cottage Grove Avė. Visi Petras Smith 1807 Blaire St ! Atsišaukite į Naujiernj ofisą, klaus
rie bet laiku taikosi pakišti ko klaust prie langelio, kur padėta nariai
g<
ve. Biznis gerai
eina, ’karštas nysiu
nVsIu ant T^l
k^Ao—_namo.
malonėkite dalyvauti.
*
___
X/Kaimynai
—-__ _ 1lie1__
dami 418.
tuviai.
Platesnes
žinias
suteiksiu
jų kliubo viešam v<*ikimui ir iškaba “Advertised Window“,
— Komitetas.
Chicago, III.
vanduo, garu apšildomas. Atsi- laLBku’.
nutempti jį į fanatiško kairio lobėj nuo Adams gatvės, pasa
GEORGE HAIDU,
PARDAVIMUI GROSERNĖ šaukite 3754 N. Ashland Av.
L.
S.
S.
4
kp.
mėnesinis
susirinki

Carney. Mich.
jo sparno tarbn. Bet įiems ta kant laiško NUMERI, kaip kad mas Jvyks nedelioj, Spalio 28. 10 vai.
ir
bučernė,
su
namu
arba
be
tai nepavvks, tik reikia kliubie-1 šiame sąraše pažymėta. Laiš- rvto, Fcllowship llouse, 831 W. 38 PI.
namo. Biznis senas ir geras.
čiams lankyti susirinkimus ir ikus paštas laiko tik keturiolikų Visi nariai malonėkite būt laiku, nes
PARDAVIMUI NAUJAS KAMPIMOTERŲ
_________
turim svarbių reikalų apsvarstyt.
Kreipkitės
į
Naujienas
No.
417.
nis
muro namas, 4 pagyvenimų, furnepasiduoti svetiniu protu be- •■dienų nuo paskelbimo.
— Org. J. M. Vainauckas.
PARDUODU
FARMA
nace
apšildomas, gražioj south sal
REIKIA MOTERŲ PRIE
^vadovaujantiems keliems, ku
arba mainau ant namo. Lietuvos kli dės vietoj. Parduosiu pigiai, arba
sortavimo popieros, nuolatinis PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- matas, gera žemė ir budinkai; 40 ake mainysiu ant faunos, arba mažesnio
901 Abaromaitis Stanislovas
rie visus už nosių norėtų
Ketvirto Wardo politiško Kliubo darbas, gera alga. Atsišaukite, dainių, cigarų ir kitu visokių daiktų rių, — 20 ariamos — 2 melžiamos namo.
903 Antonavičei Franciškus
džioti.
krautuvė. Biznis cash. Tokio biznio karvės, 1 telvčia, 2 geri arkiai, 4
904 Rarlokovis Josef
Atsišaukite:
mergaičių chorus ir Soc. Vyrų choras
L.
Rosenburg
&
Co.,
2143
So.
arti
nėra.
Parduosiu
pigiai.
Pardakiaulės,
75
vištos
ir
mašinos
žemei
SZEMET & LUCAS,
905
Bartkus
Juzean
Kažin kur dingo tas Kliubo
rengia gražų vakarą nedėliojo 23 d.
1
vimo
priežastį
patirsite
ant
vietos.
dirbti.
Visa
žemė
aptverta,
upelis
910 Bliudžius Juzefą
4217 Archer Avė.
spalio, Midos svetainėje. Pradžia 6:80. Loomis St.
išrinktasis koresj>ondentas, kad 915 Burauckas A.
719 W. 119th St.
bėga palei triobaa, gera ganykla, ge»i
West Pulmran,
keliai mokykla 1 mvlia. 3 mylios iki
nesimato rodos tik syki pasi 917 BnikawsHs Ludwiku
PARDAVIMUI
4
KAMBARIŲ
Tel.:
Pullman
1226.
gožkelio, pačtą j stuba atveža, prie di
923 Daraskevirh Kaz.
REIKIA .MOTERS ABELrodė, tai ir rinkas.
The
fifth
annual
season
of
the
Mary
nnnia
cottape.
Dideli
kambariai,
delio
miesto
Rhinelander,
WJs.
Lietu

927 Durieno Mrs. Ona
nain
namų
darbui.
Geistina
kad
Gardon
Forum
begins
Sunday
night
at
elektra,
lietas
pamatas,
miesto
van
vių kolonijoj. Kaina $3.700. Atsigau
—Kliubletis.
982 Gcezinis John
PARDAVIMUI
SALIUNAS
Colonial
Hali
20
W.
Randoph
St.
kit 3°51 S. Hnlsted St., Chicago, klau duo. Kaina 83 550. Cash ar išmokė
989 Dirandite Miss Anna
mokėtų nors kiek angliškai. Ma
There will be a debate l>etween tvvo
jimais. 6046 S. KOdare Avė. Kreinkigeroj vietoj. Priežatį pardavi skit Bružo arba Kriščiūno.
940 Jatulis Johanna
of the foremost negro thinkers and žas flatas, nėra skalbimo. H. Zetės
6049 So. Kildare Avė.
Tel.:
<U2 G^na* B.
u/un t a t rros re zot i t tci ja
mo patirsit ant vietos.
educators
in
the
United
States
“
Does
<M5 Xijowckis Jonas
leznick, 1136 So. Central Park |
PAPDAVTMUI BIZNIO NAMAS Prospect 8578.
D-GE1 M. DVNDVL1ENEI.
Ųonununism offer a better incentive
947 Kozakwicnz O.
3512
Lowe
Avė.
ir biznis C'gars, Notions ir taip to
to sočiai progresą than capitnlism”, Avė. 3 fl. Phone Kedzie 4337. į
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REIKIA DARBININKO

Konchus John
/
K'votkausHs Juzapas
Masažas .Tonas
Pnrfisntplns A.
M^zeiko Frank
MocVnpeĮęag Paul
967 Miksvs S.
968 Minett Jne
971 Nemcauskis Steponas
Pn/lAMrjr Tjrenras
990 Redakcija Draugo
904 P«**»on*»u Klemensas
1005 Sliautar»* Vlncents
1011 StulninaiM T
1018 Stn’nąo*; Tomm.
inu Sn veria John
im 5 ^tnkonas P.
inoo
Viepei M.
1023 Tontitis Turgis
1IV>5 Uriton Vi^tor
1986 WiHrpa<5 JoRenaa
in.11
Petre s
1048 ZivajVnucVig po7i
1044 Makuleni Kazimieru
952
9M
961
96.8
964

NAMALZEME

PARDAVIMUI
liau West Side, netoli bažnyčios, gera
proga
liktoriui.
3136 ir 3138 Wallace St 2 aukštų
D. L. K. Keistučio Poš. ir
MOTERS
NAMŲ)
PARDAVIMUI
SALIUNAS,
JUSTINAS
MACKTFVICH,
ir
skiepas mūrinė krautuvė ir flatai ir
REIKIA
Polit. Kilimas savo mėnesinia
2842 So. T^nvitt St.
geroj
vietoj,
biznis
išdirbtas
per
bamė,
icteigta duonos stotis. 2 auk
į pĮdžiurėjimui. Geras namas.
Phone Canal 1678.
me susirinkime spalio 16 nu
štų
medinis
pragyvenimui narnas su
30 metų, arti dirbtuvių. Atsi
muro
cottage
užpakalyj. Priimsime
tarė išnešti užuojautos rezoliuBirutės sekanti repeticila “Išeivio” Kreipkitės, Moes Apperel Shop, šaukite
PAPnAVIMUT FARMOS STAKAS, M 000 cash. likusi suma išmokesčiais.
bus Raymond Chapel svetainėj suba- 3286 Milwaukee Avė.
ir trankiai, grnži vieta, gera žemė. Kaina $13,000 . Kreipkitės prie savi
eiia d-‘rei M. Dundulienei dėl
4301 S. Lincoln St.
toj spalio 22 d. Meldžiu visus solis
Naudokitės. naVnl nenervėlai. nes ge ninko, 1-os lubos 3136 Wallace. arba
p. Ne Melo s tridieni o Nmiiintus ir choristus būtinai ateiti į šią
ra prona dėl Hetuvio. kuris turi paty Ko/’h A- Co.. 2003 So. Hasted St.
REIKIA PATYRUSIŲ IR
rimą šiame biznyj. Žemės 147 ake
svarbią repeticiją.
— Sekretorė.
nu 210 num., kur jis neteisin
PARDAVIMUI BUčERNĖ ir liai R. 85 Dol. Stnko laipsniai: karvių 2807 W. 38th St.. netoli Crane Co.,
dirbtuvių, 2 aukštu muro krautuve ir
nepatyrusių moterų skudurų
gai rašo anie ios Darašvtų vei
grosenė. arba mainysiu ant na 21, kjnulh) 21, žasu 25, ančių 50: viš flatai. Rendos $75 j mėnesj. Kaina
kalą “Dvi Seesrys” ir to veika
?00 ir vj«o<? mašinos; i^vai 1.000 $5.500.00. Kreipkitės nrie savininko
Neužmirškit atsilankyti ant “Išei sortavimui. Kreipkitės,
mo pusę biznio. Biznis geras, vi tų
bušeliu.
Tik šeši tūkstančiai. Paimt Mane. 7546 S. Peoria St., arba prie
vio
”
nedelioj,
spalio
23
d.,
Pulaskio
lo vaidinima sjmlio 9 diena.
Continental Paper Co.,
traukini iš North Wėstom stoties ir Konb # Co., 26th & Maiste*! Kts
sokių
tautų
kolonijoj.
svetainėje 8 vai. vak. Po lošimo šo
Ponn«! Ne Melas saiko, kad vei
1451 So. Peoria St.
važiuoti i Gamec 111.. o iš ten naimt
kiai.
— Komitetas.
2540 Emerald Avc., kamni"is 6 fin
4310 S. Wood St.
taxi. D. Čepila, R. R. J., Box 45, Grays tų muro namas. Kaina $7.900.00.
kale .“Dvi seservs’* pridėta biau*Ūke. III.
2538 Emerald Avė. 3 ankštu muro
riu žodžiu, kuriu snaudoi varREIKIA
MOTERS
AR
MER-1
PARDAVIMUI
BUčERNft
is
L. S. S. VIII Rajono Konferencija
narnas 6 flatu. Kaina $6 000 00. Kreip
tot net negnH.ma. Bet mes girjvyks septintndienyj, lapkričio 27 d., ginos prie namų <larlx>: Maža grosernė, lietuvių ko’oniioj. BizPARDAVIMUI MŪRINIS 2 PAGY- kitės prie savininko 2603 S. Halsted
Liuosybės svet., po num. 3925 So. šeimyna.
venimų po 4 kambarius narnas, visi Street.
dė’omc lošeius kaliiant ir sa
uis geras, huo senai išdirbtas. jtaisvmai
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto.
vėliausios mados. Pardavi
kome kad tai tik tižsipuoHnms
Visos kuopos malonėkite išrinkti deAtsišaukit
ANT RENDOS.,
Kreipkitės į “Naujienas” num. mo priežastis; važiuoju IJetuvon.
legatus, nes ši konferencija turės iš- j
3138
Wallace
St. Rendos $75 į mė
Atsišaukite
ant d-gės Dundulienės. Vietoj,
1730 So. Halsted St
420.
rinkti naują Centralinj Komitetą
(Apgarsinimai)
nesį.
Krautuvė
ir skiepas su moder
4836 So. California Avė.
kur Ne Melas sako, kad “dar
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų -nišku 6 kambariu fatu ir baime, mu
aptarti.
— J. J. Čeponis, sek r.
PABDAVIMUI GROSERNĖ
tik šešiolikos metu ir ne sy
ro namas. Insteigta duonkepykla su
PARDAVIMUI FARM A, PUIKIOJ nečinm.
kio...*. vokale tokiu Žod-Hų nė
maišytų tautų apgyventoj vie vietoj prie Chicagos. žemė pirmos kle-i1-.‘-"ire jauM.1 i- ■Jwri!»!!ig.ei!a-L"" "■■■■■■
Ketvirtojo Wardo Libtiivių Polit. ir *
soh, prikauso prie Chicagos. su gyvu
toj.
Biznis
išdirbtas
per
dau

ra ir lošėjai tokiu žodžiu ne
P. Kliubo Jnunu Mergaičių Chores ir I
Priežastis pardavavimo, senat
__________
Chicagos Lietuvių Socialistų Choras *■
vartojo. Sako, kadi ILinkn ir
gelį metų. Atsišaukite, 2615 liais.
vė arba išmainysiu ant namo.
bendrai rengia gražų vakare nedelioj
REIKIA VYRŲ, GALI PA- Drake Avė.
Atsišaukite
lypljia bnve nmnnogės. ištiesi;
snalio 23 Mildos salėj 3142 S. Halsted
Į PARDAVIMUI 10 ŠERŲ. $10
PETRULEVIČIA,
gi karo kitos taip ir Liskos apSt. Pradžia 6 v. vak. Bus°konceSas daryti $10 į dieną. Tai yra žmoStock Share.
Libertv Land and
3344 So. Emerald Avė.
— Komitetas, gui proga turinčiam $300 kapiteatras ir balius.
l
Investment
Company.
3801 S. Halsted
sitars-smias buvo toks, kad tik ,
PARDAVIMUI
SALIUNAS
St.,
Chicago,
III.
Meldžiu
atsišaukti
rankos buvo nuogos, o šinm I Svarbus pranešimas Chicagie- Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 1 talo. Pinigai užtikrinti. Paty visokiu tautu apgyventas labai
BARGENAS FARM U
tiems,
katrie
perka
iš
aukščiau
minė
Parsiduoda daug farmų, didelių ir tos Co. fermą, lotus ar namą, tuomet
š>el»Ps visai tinkamos morališ čiams ir apielinkės lietuviams, Amerikoj 2 kn. susirinkimas jvyks su- rimas nereikalingas. Kreipkitės otriai. Savininkas ten pat gy mažų
45 akerių geros žemės, visa kompanija priima Serus pilną jų ver
batoj spalio 22 d. 7-80 v. v. Raymo”d 82 W. Washington st., Room 525 vena iš užpakalio. 9344 Cottagc dirbama
kai scen«i. Jiegu imsim** nuo kad atsibus pašventinimas tur Chanel
¥j mylios nuo miesto. 10 tę. Frank Jankus. 216 Colfąx Avė.,
svetainėj, 816 W. 81 gat. Na
I
karvių,
3
arkliai, 9 kiaules. 100 viŠ- Benton Harbor, Mich.
guma kritikuoti, tai iau nelvti- tingo condalabro, arba aniuolų riai ir nennriai norintieii prisirašyti
Grove Avė.
' tų. visos mašinos, tik $10,000.
nant kitataučiu scena, bet tik laikančių po dešimts elektros nrašoma skaitlingai atsilankyti, nes
80 akerių gera žeme, netoli miesto,
REIKIA VIRĖJO SUPRANbus daug svarbių reikalų.
PARDAVIMUI
GROSERNĖ
10 karvių, 3 argliai, 15 kiaulių, 100
pačių lietiniu vakarus, kur ma- šviesos lempų, Lietuvių Tautos
—- Valdyyba.
tančio gaminti lietuviškus val ir buČeme lietuvių ir kitu tau vištų, vicos mašinos., visi nauji budmtom dar Klmau nuo«/om krūti Katalikų bažnyčioj, po vardu
kai. tik $9 000.
tu. apgyvento} vietoj. Parsi- 90 akerių labai gera Žemė, 14 kar
nėm ir plikom rankom. Tuingi M. D. šidlavos, kampas 35-tos Lietuviu švietimo Dr-ja rengia pra gius.
3212 S. Halsted St.
su pnmarginimnis nedėlioi, spa
(IuoyM greitai ir pigiai,
2956 vių, 4 arkliai, 6 kiaulės, 80 vištų. Vi
posakvta ten, kad Paryž&HM gatvės ir Union Avė. Apeigos kalbas
lio 23 d.. Raymond Chnnel svetainėj,
sos mašinos, nauji budinkai, 90 už
S. Union Avė.
miliorrierius. o čia vro naru-us- atsibus spalio 23, nedelioj, pra 816 W. 31 p-at. Pradžia 7’80 v. v. į REIKALINGAS
akerį
SHAUFFERIS ____________ ____________________
kviečiami . atsilankvti kuo
60 akerių labai gera žemė netoli di
tas dirbtuvėlės sari įlinkas, ku- džia 11:00 vai ryto. Apeigų pa Uetuviai
prie
Taxi
Cab.
su
mažai
pinigų už puPARDAVIMUI SALIUNAS G^ROJ delio miesto, su visai budinkais, par
skaitlingiausiai.
Komitetas.
sininką. Kad ir nemokanti išmokin- lietuvių apgyventos vietoj ant Town siduoda pigiai.
ris nrpulrvoja visus pinigus ir šventinimą išpildys Jo Malonybė
siu, busi ant savęs bosu ir uždirbsi of yjaire , Parduosiu labai piriai b*»Liet. Kriančin KH»«hn« finv. Pašal gerai. Pasiskubink, jeigu nedirbi ir rai. boliniai (nool tables) stalai Ir kiti Į 120 skėriu su gerais budinkais tik
darbininkams algų nei*hnoka; Kun. Vysk. S. B. Mickevičius, D.
po $80 už akerlren»ri* vakara redėi;nl. snnlio 23 d. mažai uždirbi.
ir iokio nuogumo ant jo nesi D. Patarnaujant Lietuvių Tau nos
visi
įrengimai.
Savininkas
turi
kitą
Turiu labni gerų farmu ant rendos,
Związe,’r‘Polek svet. 1215 N. Ashland
Adresas 422 Naujienos.
biznj
nuo
40 — 60 — 80 — 120 160 akerių
matė kai rnnlni ir burnos nuo tos Katalikų bažnyčios kuni Avė. B’»s vaidinama labai inokintras
4547
S.
Ashland
Avė.
su
gyvulinis
ir be gyvulių.
, farsas “Gvviejj Nabašninkni”. Vaiguma. Natalija trečiame akte; gams.
Tel.:
Boulevard
1152
Turiu
abai
gerų saliunų, parsiduo
REIKALINGAS
ŽMOGUS
ANT
' dins Dramatiškas Ratelis. Visus
da
lahai
pigiai
su namu.
ūkės,
jeigu
ir
dirbti
negalėtų
dol
li

visai nedah’vauja ir Juozas i Malonus tautiečiai katalikai (kviečiama t vakarą,
Komitetas
Visos
farmos
randasi Fond du I^ee
gos
ar
senatvės,
bus
aprūpintas.
Dirb

PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
kortoms nelošė, tik su vienu'
Countv,
Wis'
’
nnsin
vnlsti<oj. Geriau
ti
nereikės.
Ūkė
arti
Chicagos.
grosemė maifivtu tautų apgyvento!
nepraleiskit šios progos. Stebu Chlracms Ue*nvhi SUv*iali«tM Vvrii
sios
farmos
visoj
Wisconsinoi,
nelnbai
koziminkn išsikalba savo var
vietoj.
Biznis išdirbtas per daugelj
klingai gražiai atrodo papuoštas Choras renpin š^imu vaVar^ "MėHoj, Atsišaukite
toli
nuo
Chfragos.
Ka«
norit
nirkt
ar
PETRULEVTČTA,
metij. Turi būt parduota greitu lai
Deslgn ir pasisiūti sau
gus. Knkin bodu Linka. Nata
l^nkričio
27.
Meldežio
Bu«s
o-^arenduoti.
tai
pasiskubinkit
rašyt
laiš

3844
So.
Emerald
Avė.
didysis altorius. Daug pašventė žns Vnnee*t.As. o taikiau DrnmafUjjo
ku.
drapanas.
ką tuojau «.
lija ir visi pateko gvventi i tuos
Atsišaukite
darbo Jo Malonybė Vyskupas pa- Patelio nVforiu suvnOH’itn komedHa
WALTER JANULIS.
n«mii8? Linka vra paimta iš
3537 So. Wullace St.
AS Užriminn”. Tikimės publiką 1 REIKIA BMtERlO, GEISTINA,
Mokiname: patrinų padarymui,
Box 42,
St. Cloud, Wis.
puošdamas bažnyčių, susivieniję “gausiai
kuris butų iš Lietuvos kepėjas. Turi
kirpimo, pritaikymo
siuvimo;
atsilankysiant.
laivu
prieplaukos; Natalija
mokėti kepti juodą, baltą duonas ir
VALGYKLA ANT PARDApritariančios geros minties žmo
klesos. dienomis Ir vakarais.
— KomitetasPARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ MUdnrbo įieško j us, o vtrai visi
kėksus.
Specialia skyrius mokinimui ope
vimo
Lietuvių
apgyventoj
vie

nės,
permatydami
dalykų
stojo
ro
namas ir medinės cottige. Toi>e- ruoti siuvama mašiną Mašiną va
Kreipkitės
slapstėsi nuo . valdžios kaipo
Teatras ir balius. Re"«ria Am. Liet,
1529 Portland Avė.,
toj Biznis nuo senų laikų. Atsi- tas ir pasas. Darbininkui proga. Ne ro augšta elektros spėka, kaip kad
prasikaltėliai. Na. tai ir visas bendran darban su pagelba Vie pnvh. Lite*-. Dr-<o« 104 kn. Upe; n^rtoli 88th St. ir Pamcll Avė. Kaina
Chicago Heights, III.
kriaučių šapose.
šaukit.
špaties.
atntvtn
dvieiu
versmu
vaizdelis
“
Su$1.500
greitame pardavime. $500 cash
biaiirumas, kuri p. Ne Melas
Širdį*”. podėlio!. .<r»oHn 2$ d.. M.
likusius kairi renda. A. C. Krueger,
Kviečia geros širdies žmones vilta
Master Sewing School
1947 So. Halsted St.
išvirkščiai išvertė, Toliau saMedauta •vAt... ?944 W. 28 PI. Pradžių
58 W. Washington St. TeL: DcarPrincipalas
bom 2086.
REIKIA
ko. kad visuomenei reikia pro- ant nurodyto laiko atsilankyt ir punktuališkai 7:80 vai.— vakare.
JOS
F. KASNICKA
Komitetą#.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
fpofnnti. kad “Dvi SAsprvs ne- persitikrint, kad darbas atlie
BUČERIO
190 North State St.
visokių tautų kolonijoj. Biznis VENAS AKERTS, VIŠTŲ LR
kamas
su
palaiminimu
Dievo.
daržovių
farma,
riebi
žemė.
5
kam-h.
Kampa*
Lake St. 4-fl.
3200 Lowe Avė.
butu daii'tian sfntvtns Ijrhivlų
senas
10
metų.
Parduodu
todėl,
stuba,
elektros
šviesa
geras
vanduo
Kviečia Komitetas.
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PARDAVIMUI GROSERNĖ
žino pranešti, turiu svarbų reikalą.
VYRU IR MOTERŲ
Hetnviii vra, nes tai dar nivma Chicagos ir apielinkių Paskolos Sto
Specialės vakarinės klesos bizR. DARAŠKA,
ir būčemė, lietuviai ir lenkai ko> DIDELI BARGENAI
niavoms merginoms, pasisiuvimui
2852 Emerald Avė.,
kartų lietuviu scenoj pasirodė čių domei. Paskolos darbas dar ne vi
Bizniavi kampiniai ir viduriniai lo sau dresės.
APSUKRUS VYRAI IR MOTERIS stumeriai prie bizniavęs gatvės,
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Sara Patek, pirmininkė.
[REDAKCIJOS PASTARA. skolos Stočių Centro Valdybą, o ji pa
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kit šiandien:
■
.
........----------—Z
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Biznis išdirbtas per 6 met. Prie 2 prie 47-os ir Tumer 50x125 pėdas.
Del knlbamoio veikalo ir jo rūpins kalbėtojų.
PROFESSOR DR. FR. FRONT,
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Visais tuo klausimu reikalais pra
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KRIAUČIŲ BIZNIS. VALYdencihi. Rašvtoiai pasiskirs Town of Lake. Šiuomi pranešame
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
PARDAVIMUI
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Gera proga jaunave- dėlė elektrinė mašina. Perpilnai prapertė 3 aukštu mūras, 2 auk visų high school šakų.
nerasdami jame nieko, kad ga šimčiai už 1920 m. bus išmokami se- garadžių galės pas mane laikyti džlams.
Sunaudokite Huosus vakarus pasiGražus kambariai, kuriuose
Kaina mokinimui. Mokestis prieinama.
v,.*, automobilių. Galima pa ga]j pnHiHke ir gyvent. Kam rciikia, daibo. I arduosiu pigiai -- tui u štu medinis užpakalyj.
lėtu žmoffaus padorumo jaus- ^^^pMkt^enr Sp^io iriVs vai. kas turi
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kitų biznį. 2007 Augusta St. ar $10,000. Raidos $1,416, 2B42 W< >t WaltfbęH Prepnralnry Schocd,
4509 So. Ashland Avtų
vfmi tremų kuponus.
3564 So. Halsted St. •
<
sl”®o lUDvS
>Su’bo,W^-^M
s
11891 Milvvaukee A Ve.
j 21 st pi.
piktinę aprašo berveik ištisas
Chicago, II.
— Trustis Walter Sharka.
piienis

Robert Hardeon, “yes”, John H.
Ovens,-“No”. M. C. Walsh, Chair —
man. This will be one of the best
debates of the season.
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