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Uždraudžia geležinkelie
čiams streikuoti
Daug minkterių užmušta
Portugalijoj

Tautų sąjungos tarybos nuo
sprendis jau paskelbtas. Pa
dalinimas bus daromas laips
niškai. Padėtis Vokietijoje
gerėja.
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Lenkija gauna pu

Pusė Augštosios Silezijos
atiduodama Lenkijai

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

žiaus, iki nesusikurs Lenkų valdžia. Vokiečiai Lenkijos zone
ir lenkai Vokietijos zone gali
gyventi savo vietose per 15 me
tų.
Parvdinio sąlygos bus vyki
namos bendros komisijos, su
sidedančios iš lenkų, vokiečių
ir saleziečių. Arbitraeijos teis
mai veiks privatiniuose ginčuo
se.

'važmos kainų. Bet ji tečiaus
reikalavo, kad streiko paskelbi
mas butų atidėtas. Geležinke
liečiai buvo sutikę su pinnesniais dviem pasiūlymais, bet
negalėjo sulikti atidėti streiko.
Jie sakė^kad streiką atidėti jie
neturi galės. Streikas turi įvykli paskirtą dieną, arba gali
ma jį visai atšaukti, dar prieš
streiko pradžią padarant pilną
sutarti, bei atidėjimo -.negaili,
būti. Darbo taryba negalėjo
prižadėti viską padaryti prieš
streiko diena ir geležinkeliečių
vadovui išvažinėjo nieko nepe
šė.
Nrv.’ Vorka <Mstrikto geležinkf

O tie doleriai tik juokiasi

Mušeikos neleidžia iškrauti iš Valstiečiai žudo komisarus, kutraukiniu maisto streikuojan
rie renka maistą
tiems spar mainieriams.
1IKLSINGFORS, sp. 21.
WAST FRANKFORT, III., šiaurinės Rusijos gubernijose
spz. 21. — Ginkluoti mušeikos, valstiečiai griežtai priešinasi
vadindntįs save policistais, ne rinkimui maisto taksų. Jie žu
leido angliakasių ufiijos atsto do prisiųstus rinkti maistą ka
vams iškrauti iš traukiniu reivius ir daugely] vi<4ų prasi
maistą, kulis buvo prisiųstas dėjo atviri sukilimai.
Novgoi-do gubernijoj suk i li
i Rosiclare, Hardi n
maitinimui streikuojančių' spar nas prasidėjo nukandus dau
gelį valstiečių, kurie neužmomaiiuTrių šeimynų.

skubiai siimtine-

jrma pa skelbimai streiko. Tai
daroma dėlto, kad teisimas ne
galėtu įsimaišyti ir išduoti in.i'unctioną |irioš gtddžinkielie, čius.
)
International & Great Nnrth
ern geležinkelio trainmenai gal
būt* sustreikuos dar šiandie.
Prie jų gal prisidės ir svičmnnri. Bot paskutinėmis ži
niomis, i u streikas gal bus ati
dėtas iki visuotinam streikui
spalio 30 d.
Kansris ir Okilahomn guber
natoriai skolina, kad jie pa
tins geležinkelius, iei geleži nk'Hočiai sustreikuotu ir tada
i ieškos savanoriu darbininJ<ų
operavimui
nors lavoninių
traukinių.
Lewis laiškais maldauja Kansas
angliukaius paliauti streika
vus.

Mainicrių

Liepia grįžti į darbą

Oariin tarvba uždraudžia ve ’
ležinkeliečiams streikuoti

■________ L-

linijos

distrikto

apie tai gubernatoriui Small
Jis sako, kad daugelis šeimynų
Rosiclare veik badauja, )>et ka
da angliakasių unijos atstovai
atgabeno maisto ir bandė jį iš
dalinti, jie tapo mušeikų išva
ryti iš miestelio, su įsakymu
niekad daugiau nebegrįŠti į jį.
Fox reikalauja, kad giibemato
rius ką nors veiktų šiame da
lyke ir neleistų mušeikoms
taip sauvaliauti.

Prašo neprileisti prievartos.

’-ejo savo

taksu ar kurių gal-

'ijai tapo paimti kaipo pal>aii1a.
Valstiečiai susirėmė su
komunistais, o žydams prigre
bi no pogromais.
Pt’Md Finlandijos rubežiau.i
”alstic('iai, užpykinti rinkimu
maisto, užmušė dušimti komiarų.
Petrogrado payganloj
' emisarai vaigsto tik su didele
argyba. Murmansko apygar
doj komisarai pradėjo platų
konfiskavimą gyvulių (u ne
nokė ii mą taksų.
Dabar paskelbta nauji tak
ai, sulig kuriais valstiččiai tu•ės atiduoti geležinkeliams 10
■>uoš. visų malkų. Nauji mal’’ų taksai renkami kaip ir mals
'o taksai •— pageibu organizuo
ji ginkluotų spėkų.

SPBINGFIFLD, III., sp. 21
Gubernatorius Small šiandie
atsikreipė į vietos Raidžią Kosiclare, prašydamas ją nepri
leisti jokios prievartos, koki?
GriaudeHa Leninas savo
gali iškilti delei ginkluotų nmsekėjus.
šiekų neleidimo iškrauti maistu
KONSTANTINOPOIJS, sp.
Tme trnnslation filed with the post- ir jį išdalinti liadaujančioins sp. 20.
Neužilgo išvažiuos i
master at Chicago, 111., Oct. 22, 1921 šeimynoms streikieriu.
Anatoliją Anglijos misija, tiks
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917
Kartu gubernatorius
pasi- lu užkalbinti Turkijos nacio
MASKVA, sp. 19.
Rusijos
nalistus apie taiką su Graikija.
premjeras l^eninas kalbėdamas šaukė, pasitarimui gen. adjjušiandie apie naująją Rusijos tantą Dicksoną, kuris ten kele
ekoutrminę politiką larp kitko tą savaičių atgali tyrinėjo padė
t Į. Tečiaus nieko daugiau ne
pareiškė:
“Mes turime skaitytis su fak bus veikiama iki neiviks ten
L
tu, kad mes atsteigiame kapita kokiuV svarbesnių nuotakiu.
Dar prieš keletą mėnesių
lizmą (ir taipgi su klausimu, ar
buvome paskelbė, kad imsi
valstiečiai paseks kapitalistus,
me sĮ>aiisdinti Naujienose gar
Reikalauja pasitikėjimo
ar komunistus. Jiegu kapita
balsavimo.
naus .Amerikos rašytojo. Uplistai suorganizuos greičiau ir
tono
Sinčiai ro
apysaką
geriau, jie pasiusimus, konrfc
PARYŽIUS, sp. 21. — Pre “100% Patriotas”. Del kainistus, velniop.
mjeras Briand pertraukė atsto ’’iirių priežasčių spausdini
“Musų problema yra pada vų bute debatus apie abelną mas betgi buvo atidėtas. Da
ryti ateities kapitalizmą pri valdžios politiką ir pareikala bar ir pranešam savo skai
klausyti valstybei ir jai tarnau vo pasitikėjimo balsavimo mi- tytojams, kad tą pasakojimą
ti. Mes cfabar esame apsupti pisterijai. jis sakė:
sįčkų stipresniu už mus ir kaži
iienose ateinančia savaitę
“Kada aš kalbėsiu ateityj
laimėjus pergalę, mes turime pasauliui, aš noriu kalbėti var Veikalas be galo
nanaddti paskutines musų spė de Francįjos. Jeigu aš to ne
/ jis riebus
kas ir pertikrinti valstiečius ir vertas, išmeskite mane”. Po to r-pau dinamas, tatai
taipjau <larbininkiLs apie rejka- jis plačiai išdėstė valdžios vi- nu skattytdjgi lai nepraleaVia nei vieno numerio.
Hnnimą musų siekinių ir jų
✓
veikiningiimą bendram labui.
“Dabartinis grįžimas prie ka
pitalizmo nėra atsteiginias pri
vatinės nuosavybės, -bet asme
niniu komunistiniu interesų.
Kad pripažinti (reorganizuoti?)
musų ekonominį gyvenimą,
mes turime užinteresuoti kieknoną suecialistą ir mums šia
me dalyke nepasisekė ikišiol
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
h‘esiogine ataka. Dabar mes tu
rime pradėti aplinkinį judėji
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
mą. Jiegu vėl mums nepavyks,
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dau
’tiekvienas musu eisime felniop
giais auksinų negu pereitais metais. Ar dar žer busime pakarti, ir mes užmiaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prje
’»ta mausime to.
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
“Aš sakau jums: ‘Eikite į
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
Mznį. Dirbkite greta knpitalisdžiant i spekuliaciją.
A ’
'o, kaip Rusijos, taip ir užsienio, kuris išgaus iš jusų 100
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
nuošimčių. Tegul jis patampa
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
turtingu. Bet pasimokinkite
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa’š lo, ir tik tada grynai kęiiiusieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
mstiriė respublika bus įkurta.
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
Tai sunkus, keblus darbas, ibet
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
nsi jį turime atlikti, kadangi
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
'ėra kitokios išeities!*
sumas pagal pigiausio dienos kurso, ko>ks tik
“laikas piešimui politinių
yTa New Yorke ar Chicagoje. Naujienos
Naujienos yra
"aveikslų apie didžiausius tiks
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
ės yra perėjęs. Mos turime
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Miversti teoriją į praktiką. Mes
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir J vi
'irime atlikti daug kultūrinio
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
’nrbo ir tapigi sugromufliuoti
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo
nišų politinius patarimus, kad
Skyrių.
'alėtumėm išgelbėti musų (po’tinį perversmą”.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

BERL1NAS, sp. 21. —Reich
Sumišimai Silezijoje.
stagas vakar pradėjo nepapras
tą posėdį, kad išvedus Vokieti- j Bet permainos
Silezijoje
ją iš dabartinės keblios pade- neina tuo pat lengvumu, kaip
nusakyta iš Paryžiaus. Vakar
ties.
Iš vienos pusės tautų sąjun- Myslmvitze bomba išardė tniogos tarvba atėmė iš Vokietjos besį, kur buvo Vokietijos pilekomisija. Vienas žmopusę Augšt. Silezijos, bran- biscito koinisja.
žinoINDIANAPOLIS, Ind„ sp.21.
gi a u šią dalį industrinės Vokie- ^us liko sužeistas.
- Angliakasių unijos centraHKeliai
iš
Lenkams
atiduotos
tiios, ir atidavė ją Lenkijai
nis prezidentas John L. Lcwis
vokiečiai bėga iš atiduotosios da ‘ apygardos yra pilni tūkstančių
šiandie išsiuntinėjo asmeniškus
Naivoii
Portugalijosvaldžia
lies Silezijos; Vokietijos gi vai-' nabesrelių, ...kurie bėga linkui
laiškus kiekviNiam Kansas an
panaikino
pereitus
rinkimus.
Vokietijos
zono,
veždami
esi
ra

džia, skaitoma geriausia Kokią
gliakasiui, 'maldaudamas juos
ji ikišiol turėjo, yra arti su kandus ir kitus savd daiigtus,
paliauti streikavus ir tuojaus
LONDONAS,
sn.
21.
—
Iš
kiek jų gali sutalpinti į savo
smukimo ir puolimo..
grįsti į /larbą. Visi Kansas an
vežimus. Bėgimas kas valan Paryžiaus pranešama, kad ke gliakasiai streikuoja nito die
Bet iš kitos pusės, valdžios dą didėja.
li kabineto nariai liko užmušti nos, kada jų zvadovai Alexanraportai rodo apie smarkų kįlaike sumišimų Usbonoje sero- der Howat ir Dorchy ta
pa
limą Vokietijos prekybos, pa
doie. Tarp užmuštųjų yra sodinti kalėjiman už per 9Ūlengvinančios industrinį krizį;
nromieras ir vidaus reikalų mą industrinio teismo .{staty.
markės vertė kila, kas mažina
i miuėsteris Autom o Granio ir mų.
' .
/
finansini
krizį; prezidentas
ikurines Portugalijos resnubliKlientas ui sėkmingai veikia,
kos ir buvęs ios prazi(lentas
VRANGFLIO KAREIVIAI
kad prikalbinus tris svarbiauMa/’bndo Dos Santos.
GELBĖS SERBUS.
skis partijas remti nauią Wir- fcaukia geležinkeliečius dar vie
Madrido žinia sako, kad bu
tho kabinetą, tuo išvengiant po
nam pasitarimui. Saukia ir vęs laivvno miiristcris Jose
SOFIJA, sp. 21. . — Pasak
litinį krizį.
geležinkelių viršininkus.
Carlos Maia ir Otrios Silva
taniau tano užmušti, o buvęs gautu čia žinių, kuli tūkstančiai
Silezijos padalinimas.
CHICAGO. — Geležinkelių finansų ministeris Cunha Iz'al kareivių ir oficierių buvusios
Vrangelio armijos atvyko į ZaVakar paskelbtas Paryžiuje darbo tarvba padare dar vie •'įkeistas.
bu* Paskirti prie
tautu sąjungos tarybos nuosn- na žingsnį neprilcidinnri ge
Sudars'tifs naujas kabinelas, ’ •ereb’ kuT
Vidaus ^l,K°
armijos ir tuorendis nadfdina lygiomis dali ležinkeliečių prie streiko. Ji va kuriame promieru ir
i Albanijos
mis plebiscito anv<'ardą Augšt. kar išleido uždraudimą gele veikalu ministeriu yra ]>ulk Įai,s bus
S’h'ziios tsrn Vokietiios ir Len žinkeliečiams streikui 11 ir pa Mąnuel C.oelho. Jis (*sąs res- ir Vengrijos frontus. Niekurie
tečiaus mano, kad didžiuma ru
kitės kiekvienai duodant
sišaukė penkių geležinkeliu bro- ^nhlikonas.
skeičiti valsči»\ kuriuos n«nia Hui viršininkus ir viršininkus ■■J.isbonos žinia suko, kad1 ka- su kareivių bus pasiusti į Įta
vnV’ž^a bus ivedama laipsniš- “klejos A” iTeležinkolių dar vie v‘»net'ns vra sudarytas nenąrti- lpos frontą. Rusais komanduos
npr nonHolika molu.
nam pasitarimui. Tas pasitari ninis pamatais. Jis nanaikino serbu ofičieriai ir rusų unterB”bn*iu< eina pidej Odro im° mas Įvyks sekamą seredą Chi- nariamentarinius rinkimus Ue- o Piei erini.
Rusams bus apmokama ir
iki Niebosebau. Nuo ten iki caeoie.
'vis 1<1. ir atšaukė visus da
Lisss.u, kur iis susijungia su
F'ždrausdama
geležinkelie bartinio parlamento nutarimus jie padidins Jugo Slaviios ar
mijos išlaidas šiemet 2,000,000,senimni rūbeliu.
čiams streikuoti darbo tarvba
000 dinaru (normaliai apir
Vokietiia rauna 22 valsčių** ca-Ubut veikė prezidento Har
Siunčia karo laivą.
$100.000,000). Ikišiol jugo sla
pietinei ir 20 vnlsčiu šiaurinėj dinio Įsakymais. Betgi tūli nu
anv<»nrdoi. Lenki »a rauna pie rodo. kad transportaciios įsta
LONDONAS, sp. 21. — Au vai veikė trijuose pavoiinauotuose 19 ir šiaurėje 21 valsčių. tomai tokios galės, kaip už di ios firmoms ir gyvento j rtfrris se frontuose — Vengrų Šiaurė
Lenkija, gauna Bvbnik ir P1ess drausti streikus, tarybai neduo Tiisbonoje prašanti tapo pasiųs- je ir Albanų ir Itadų pietuose.
vnUčius. o Vokieti »a rauna Be da ir ji n reali davinėti uždrau
j ten karinis laivas. Ispanai Jugo Slaviios sentikiai su Bul
nt b en. Cderritz ir Batibor.
dimu. Tečiaus
kiti nurodo, z*wenitobri irgi prašo karinių garija dabar yra draugiška.
• Ambasadorių tarybai užde kad geležinkeliečiams >ffiekiau- ’^ivu. Mieste esą dabar ramu,
2 ŽUVO ANT LAIVO.
dama pareira išrauti abelna «sant, tarvba gali anie tai pas ųet buvo nemažai plėšimu, kad
sutari j tari) Vokiet i tos ir įlen kelbti viešai ir tada prezidesnprivertė firmas prašyti paMARINE CITY, Mich., sp. 20
ki ios anie knoneravimą valdv- tas turėtų gailės įsfrnatišyti ir telbos.
—Du žmonės sudegė ir kapito
me tu žemiu. Vartniamioii ten panaudoti prieš gelcžinkelionas liko sužeistas sudegus la
n»ni<?ni bus Vokiečių markės. ėius visas karo galės ir aktus Nušautas jieškant munšaino voniniam laivui Wolfe.
Muktai ir poetiniai rubliai Vurie dar nėra nannikinti.
vienodi. Muitai m nūs ta vii,
Ką dnrvs geležinkeliečiai su
KANSAS CITY, sp. 20.—Vio
su išėmimu žaliom medžiagų nždrandim u, dar nežinia, be* vis žmogus liko užmuštas ir
PINIGU KURSAS.
Imnortai iš Lenkijos [zono į ’ie sako, kad pasitarimo. ii> 'ris sunkiai sužeisti arti OsccoSpalio 21 d., užsienio pir’
Vokietiia turi byti laisvi per >»krai dalyvausią, nors (nuola ’o. Ta., kada Šerifas bandė na- gu Vakar,
kaina, perkant jų ne mažiau ka?
tris metus.
tinis keliavimas jau yra jiemr Mrvti kratą autoffnoJiiliuje, už 25.000 dolerių, bankų buvo ska’
tomą Amerikos pinigais šiaip:
ieškant munšaino.
Abiem zonų gyventojai gali nusibodęs.
Angliios 1 svaras .........
. $3.9’
pereiti iš vieno į kitą zoną be
Užvakarykštis pasitarimas sr
..... P
Austrijos 100 kronų ....
Bei
v
i
los
100
kronų
.....
$7.°
Nužudė 11 žmonių.
jokių formalumų ant rube- *nrvba buvo nesėkmingas. TaDanijos 100 kronų .......
$19‘>
_L—_.
fvbn rneko nauio nasiidvti
Finų 100 markių .........
$l.e
Francijos
100
frankų
..
$7.°
’ožinketiečiams neturėto. Ji siu
MANIJ A, P. I., sp. 21. —
Italijos
100
lirų
............
I “Socialdemokratas”
’ū hūkanoti prdkin važmos ka» ^ilininietis Angamran, ant sa^
Lietuvos 100 auksinų ...
.... 6K
Lenku
100
ma
T
khi
.......
.... ?
Mindanao, išėjo iŠ proto ir
I Musu draugų savaitinis laikraštis nas ant tiek, ant kiek tapo nu$3 L1’
*
Olandų
100
guldenų
ift Kauno. Skaitykit visi.
jynotos a Iros ir kad nebus nau '’ižtidė 11 žmonių iš savo šeiNorvegu 100 kronų ....
?(3.r
S23.30
’ SKAITYKIT IR PLĄTINKTT
Švedų
100
kronų
...........
Gaunamas Naujienose.
In nukapoiimų algų iki nebir ^vnos. Paskiri ir pats nusi
šveicaru
100
kronų
Kaina 5c.
pilnai pravestas
nukaposimas žudė.
Vokietijos 100 markių
.... <*5c

Daug ministeriu užmušta

Neleidžia duoti maistą , Kelia maištą prieš maisto
maineriams
J
taksus

‘Mokiukitės iš kapitalistu’

100! Patriotas

C
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markių atpigimas
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K u,s Dedasi Lietuvoj
IŠ VILNIAUS.
-f- Patogu. Pastebėta, jog ypa
tingai puolama, idant iš lietuvių
atėmus, tie namai ir butai, ku
riuose jie yra remontą padarę.
Taip daroma su gimnazijos rū
mais, taip pačiu pastaruoju lai
ku ir su kun. Kuktos bei K. Stašio namais prie I-sios Panamarių gatvelės N-r 17. kur miestas
rekvizavo 6 tik ką remontuotus
butus ge.žkeliąčiaius. Tie nau*ai
yra išnuomoti Vilniaus lietuvių
draugijai vargdieniams vaikams
globoti.
“Laisvas” apsisprendimas.
Vilniaus lenkų vyriausybės įstai
gose renkama parašai iš valdi
ninkų, jog protestuoją prieš
Tautų Sąjungos nutarimą. Kas
nepasirašys, busiąs lenkų paša
lintas nuo vietos. Neabejojame,
jog parašų bus daug. Kasžin
betgi, kaip tatai atrodys — vė
liau....
RASEINIAI.

darai nebuvo tiek “durni”, kad
ieškotų revoliucijos vaikų tar
pe ir juos puldinėtų.— (S-d.)
ŠIAULIAI.

Po Apskr. Viršininko ir Mi
licijos Vado raštine yra rusiskalėjimas. Ypač dabar, kai
taip uoliai dirba Žvalgyba, ra
sis būna visuomet pilnas. Jis
turi 6 metr. ilgio ir tiek pat
pločio, mokama jin sukimšti
iki 60 žmonių, neskiriant vyrų
nuo moterų, neskiriant net be
pročių. jei losi taiko. Valgyt
nors išlaikoma
neduodama,
kartais iki 9 parų. Vargas pa
bėgoliam iš Rusų ir Lenkų, neš
tų dauguma pliki, alkani, Jei
suimtieji nesidalintų tarp sa
vęs maistu, tai ne viems jų
gal patektų iš to urvo tiesiog
dangun. Krikščioniškai musų
valdžiai reikėtų atkreipti paga
liau domės į tą urvą nors ir
dėlto, kad be laiko žmonių dan
gun nevarius.

valdžios, bet privatinėmis įstai
gomis, ir kad valdžia juos šelp
tų proporcionaliai tam tikros pa
saulėžvalgos žmonių skaičiui.
(Kauno “Laisve”)
šnipo reveliacijos.
Paskelbęs Pilėno “reveliacijas” apie Lietuvos valdžią, val
dininkus, žvalgybą etc., “Kelei
vis” pastebi:
‘“Taip pasakoja buvęs Lietu
vos “žvalgybos” organizatorius
(Pilėnas). Argi tas neparodo, iš
kokių padaužų ta “žvalgyba” su
sideda?”
Kažin.
•
)
Pilėnas — Šnipas, šnipas yra
šnipas, šnipo reveliacijos yra
šnipo reveliacijos. Kas šnipo reveliacijoniis tiki?

Bolševikės susisapnavimas.
— Jie (socia’istai), ypač lie
tuviškieji, net už lietaus nebu
vimą Rusijoj kaltina bolševikus,
— sako brooklyniškė bolševikų
Laisvė.
Ji čia susisapnavo, matyt pri
siminus užpernykščių metų Ge
gužinę šventę: tą dieną, mato
te, lijo, ir bolševikai ėmė kaltin
ai socialistus, “ypač lietuviškuo|sius”, kad tai jie dangų praŠIAULIAI.
! kiurdę ir dėlto bolševikai — irŠiaulių kalėjime didelė ne_ gi ypač lietuviškieji — negalėję
ikj padaryt revoliucijos Amerikoj.
tvarka. Kalėjime laikoma
600 ųmonių vietoj 250, kiek nor
maliai ten gali būt. Kalinių
tarpe iškilo grįžtamoji šiltine. I
Del didelio susikimšimo, nešva- ■
rūmo ir baltinių stokos kova
u epidemija visai nesiseka
Pastaruoju laiku daroma pa
stangų liga nugalėti, bet be rei
kalingų priemonių. Vargas
tie musų kalėjimai!—-(S-d).

Paskutiniu laiku areštuotas
gimnazijos mokytojas Petras
Bartuška, areštuotas kaip tik
pamokom prasidedant. P. Bar
tuška išvežtas Kaunan, o jojo
vietoj mokykloj liko spraga,
nes nėra tiek gero mokytojaus,
kas jį pavaduotų. Visi Rasei
niai mylėjo P. B., kaipo išmin
tingą ir gerą žmogų, o ypačiai
mokiniai jo pasigenda. Visą
mokytojavimo laiką P. B. jokion politikon nesidėjo, bet
Žvalgyba atradusi kokių tai
Pastabėlės
“senų nuodėmių”. Be Abejonės,
tai yra klerikalų ir reakcijos
Kas dar gyvai įrodo reikalą tuo
auka.
»
l
jau atskirt bažnyčią nuo
Žvalgybai neužteko mokyto
valstybės.
jo; ji jau ir į gimnazistus kim
ba. Kas tik kiek karštesnis, . Kaune, per susirinkimą kuni
tai jau tuoj patenka Žvalgybos gų, dalyvavusių vyskupijos ju“rejestran” ir kreiva akim se bilėjaus iškilmėse (apie 50 ku
kamas. Laukiama kratų. Su nigų), buvo nutarta reikalauti
areštavus P?
'Žvalgyba lei iš Šeimom,-v ................. ....... .....
a) išleisti įstatymus, įrašant
džia paskalų, buk kai kurie mo
kinių atėję apsiginklavę jo va juos į konstituciją, kad katali
duotų. Gerai, girdi, kad susi kams butų katalikiškos mokyk
pratę greitai išvežti, nes jau los, kad mokytojais jose tegalė
naktį butu užpuolę tie “bolše tų būti praktikaujautieji katali
(
vikai”. Net matę, kaip stovė kai;
b) kuogreičiausia panaikinti
dami gatvėje akmenis rinkę
dabartinę tvarką, kur katalikus
langams daužyti.
Tą Žvalgybą pas mus tur būt moko nekatalikai mokytojai;
c) nelukuriuojant įsteigti ka
jau visi puola, turbūt net mu
sų mažutės, neramios blusos. talikišką universitetą;
d) pravesti įstatymą, ku
Vargas žvalgybai! O visgi
tenka prisiminti, kad Caro žan- riems universitetai skaitytus nę

Vieną juokingiausią komediją, kurią suloš DRAMATIŠKAS RATELIS
Stato scenoj Lietuvių Kriaučių Kliubas Savitarpinės paš.

Atidarymas
15*tos gatves

Publiško Marketo
■IIIIIIIIIIIIIH

Subatoj ir nedėlioj, spalio 22 ir 23,
500 kupeių 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.

Jefferson ir 15th SI.
ĮEIGAl Ganai ir 15th St.
Glinton ir 15111 St.
ATIDARYMO SPECIALUMAI — 3200 pekai No. 1
gražiausių Šiaurinės Wisconsin bulvių, po 29c. už peką.
i
Galima sutaupyt nuo 35 iki 50 nuošimčių ant tavorų
pirktų 15-os gatvės MARKETE.
Tėmykit muši] pagarsinimus — tikrų bargenų.
Atdara kas dieną ir nedėliomis.

Dideli Debatai
Prof.
Prof.
SCCHT NEARING
prieš
EARL DEAN HOVVARDĄ
iš New Yorko .
Chicagietį
Pirmininkauja SAMUEL LEVIN,
Mngr. Chicagos Jungtinės A. C. W. of A. Tarybos

Ned. Spalio 30, 2:30 v. po pietų

(T

Po perstatymo šokiai iki vėlybos nakties prie puikios BALAKO ork.
Todėl draugai ir draugės kviečiame skaitlingai atsilankyti, o bu
kite pilnai užganėdinti, nes šis vienas juokingiausias veikalas, kuyis ir
nuliudusiuis palinksmina; pi iegtam galėsite linksmai pažaist ir pašokt.
Pradžia 6:30 vai. vakare.
įžanga prie durų $1, 75c. ir 50c. iš anksto pas narius 75c., 50c. ir 35c.
KOMITETAS^

PASARGA. Prifažiuoti galima Ashland Avė. karais, vienas blo
kas i North už Milwaukee Avė., 1315 N. Ashland Avė.

i

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.į

geriausia
laivakories.- pnšiKirtui ir 11 Z•s/

Taigi parduodam laivakortes važiuojantiems Lietuvon ir iš Lio’tUVOB.

Liberty Irusi &
Savings Bankas

D. Boulfeva d

on<

e.

y

K. GUGIS

Siunčia pinigus j Lietuvą, Lenkiją,
Latviją ir kitur ir ima visą atsa
komybę ųžtrikiinimą, kad jie nu
eis j pa; kiltas vietas. Šitas bankas
yra didžiausia ir parankiausia in
stitucija siuntime pinigų Lietuvon
ir kitur, nes Kaune yra musų •ban
ko skyiius. Taipgi, mes norim at
kreipti jūsų domę j tai, kad pini
gai siunčiami Lietuvon telegramų
per musų banką — nueina į 24 va
landas — tai greičiausias būdas.
Kurie negalite ateiti pas mus ypatiškai, tai atsiųskit mums money
orderj nurodydami kur ir kam jus
norit si’jst pinigus, o mes tuoj pasiųsinv juos paskiiton vieton ir pagal dienos kursą.

ADVOKATAS

Miesto ofisas:
127 N. Dearborn Stw 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 utarninką ir
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN

KUCH1NSKAS

LIETUVIS ADVOKATAM

2201 W. 22nd «U kerti Lcavitt St
Telephone Canal 2552.
Valandos; 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 tki 9 vakare.
Veda visokia* byla*, r|auoa*
teiBnvuoBe. Ekzeininavoja Abu t r ak
tub, ir padirba via »kiut> Dokunrien
rus, perkant arba pa;duodant, Lo
tu8, Namus, Farmas ir Bizniu*.
Skolina Pinigu* ant pii.no morgą
Maus ant lengvų illygų

Liberty Irusi &
Savings Bankas •
Parduodam laivakortes ant visų ge
riaušių linijų važiuoti Lietuvon ir
iš Lietuvos.

i «i Raudotpb zays
J

'

$.

.

'

(

j

Vedėjas, kaip pardavime laivakor’ių, taip ir siuntime pinigų yra lieuvys: ZIGMUNTAS SONGAILA.
Kreipkitės pas jį su viąais reika
lais, kaip tai: apie laivakortes ir
iuntimą pinigų; apie išgavimą pa
pertų, pasidėjimą pinigus Lietuvos
lankoj ir tt.
. «

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS
Ofisas vidunulestyj i
A88OC1AT1ON BLD«
19 Bo. La Šalie St.
valandos; b ryto iki 6 po pietų
Panedtliaik iki 8 vakare
Namų Tel. HLyd* Purk 8S»k
.........................
I
Į,/

LIBERTY IRUSI ANO
SAVINOS BANK

V. W

RUTKAUSKaS
Advokatas

rt So. L* šalie Si. Koua De

Tel. Central 6899
•al.1 612 W. 33rd 3l„ (Kcag*
Tel Yard* 4631

Kamp. Roosevelt Road
ir Kedzic St.

S. VV. BANE8
. ADVOKATAS
%
Vai.: 9 A. M. iki b P. M
1311 Reclor Butlding
19 W eal MofirOt Street, Chicago
1 Phone Central 2590
Kez. 3214 S. HalHted St
Yards 1015. Vai.: 6 iki • ««k
--------------------------------------- L_u.
lel. Haymarket 3669

JOSEPH VV. GRIGAI
Lietuvi* Advokatu*
Kambarin 306, Home Bank Bhlg
Aamp. Milw.iukee ir Ashland Ave»ifiso vai.; nuo 9 iki 5 ir nuo
iki 9 vakare.

Didžiausias, alsakomingiuusias i
pigiausias rakandų
mufuotojas at>
Bridgeporto, nes guliu patarnaut
kaip didesniam taip Ir mažesnia>

M

t-

Vakaraiju UUę, Ket
fONecL; iki

DEBATUOJAMA KLAUSIMAS: n ,
“Ar valdžios aparatą bei industrijos nuosavybę ir administraciją
turi paimti darbininkų klesa į savo rankas, idant jos interesus išlai
kius ir išgebėjus civilizaciją, nuo susmukimo?”
įžangos mokesnis, perkant biletą išanksto, 35c. Prie kasos 40c.,
Įskaitant karo taksus.
Biletus galima gaut: Amalgameted Clothing Woikers ofise, 409
'S; Halsted St.; Je\vish Daily Fonvard, 1128 Bue Island Avė.; County
Office Socialist l’arty, 220 So. Ashland Blvd. Paštu galima užsisakyt adresuojant: O. C. Wilson, 220 So. Ashland Bltfd.

o«<
3
e

Kcal lėtute;

l n.Mi rjVAi
809 W. 35th,st ,;artl S

Kampas So. Ashland Blvd. ir VV. Van Buren g-vė.

darbe.

C/>

fZi

KONCERTAS ir BALIUS

VVM. DAMBRAUSKAS,

GOLAN & GOLAN

817 W. 34th St., Chicago

Tel Blvd 9336

ADVOKATAI III PATARflJ/J

Rengia Apšvietos ir Dailės Draugijos ir S. L. A. 63 kp.

Nedėlioj, Spalio-October 23 d., 1921
K. of P. Svetainėj, 9231 Cottege Grovo Avė., Burnside, III.
/ sJ
Pradžia 5 vai. vak. Programas prasidės lygiai 7 vai.
Kur dalyvaus keli chorai, taipgi bus deklamacijų ir šiaip visokių
pamarginimų.
Kviečia Komitetas.

Ned. Spalio-October, 23, 1921
Związek Polek svetainėj, 1315 North Ashland Avė.

pUROPEAH AMERICAN RUREAU

ASHLAND (BOULEVARD) AUDITORIUME

s

“Gyvi Nabašninkai

Didelis

Junčiam pinigus
Lietuvon ir i kitas
dalis Paša lio

k

New Peoples Electric Go

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

(Not Ine.)

L. DAMBROVVSKIS
■aviniukas

T

1711 VV. 47th St.
Tel.: Yardh 413
Tarpe Herinitage ir Paulina.

J. p. vvau ches

LA W Y LR Lietuvy* Advokatą*
Dienomis; Room 511 —
127 N. Dearborn St.

Suvedame dratu*
ir sudedame flxtv
Tel. Dearborn 6096
res į 6 kambarių
Vakarais:
10736 S. Wabash Avė.
namą už $69.00
Tel.:
Pullman 6377.
Persitikrinimui
kreipkitės
pata?us arba telefo
nuokite, o mes su Hhone Boulevard 6301
teiksime apkaina
ANTANAS GREDUSKA
rimą. Darbą vi *
General!*
suomei
gvarar
tuojame.
Kontraktorius Ir

Rusiškos ir turkiškos Vanos
IZth STREET
Tel. Kedziv 89U2

8514-16 Kuuaevelt Rd.
Arti bt. Lotus Avė..

budavotojas.

Taipgi, laikome
elektr.
Įrankių
oautuvę ir taisome viską namieje
imu kainos prieinamos.

CH1CAGO, ||LL.

aLOCIUS ežero dugnuose
Trijų veiksmų Dramą
Dešimt metinėse savo gyvavimo sukaktuvėse stato L. S. M. Ratelis

Nedėlioj, Spalio-October, 23 dieną, 1921

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

1401 W. 47th St.

Chicairo

CHAS strumil svetainėj
107-ta ir Indiana Avė.
Vaidinimas prasidės lygiai 7 vai. vaS.
!
t

/

Budavojame ir taisome.

Jau 10 metų sukanka, kaip L. S. M. Ratelis veikia Lietuvių scenai ir per visą tą
laiką uoliai darbuojasi! scenos naudai ir vietos draugijoms, kad davus vietos liotuviams sveikų ir gražių pramogų, šiuo vakaru jis minės tas sukaktuves savo naudinga
darbavįmos. Ir jis rūpinasi, kad šis vakaras butų dar geresnis ir už tuos, kokius, jis
davė praeityj. Todėl jis visus kviečia atsilankyti į šj vakarą ir paminėti sukaktuves
dešimties metų visų musų darbuotės.
Visus kviečia skaitlingai atsilankyti L. S. M. RATELIS.
Po vaidinimui ŠOKIAI.
Orkestrą K. POCIAUS

=±===

J

Subata,
Spalio
„y1 "■ ■' '
— ...22.i. d., 1921

NAUJIENOS, Chieago, TU.

Pasiųsk pagelbą savo
draugams ir giminėms
ant švenčių.
Jiems reikalinga tamistos pagelbos. Jiems rei
kia maisto, jiems reikia drabužių patiems ir šeimy
noms ant sunkios žiemos. Jūsų pagelba apsaugos
nuo vargo ir ligų. Jūsų pagelba palinksmins juos ant
švenčių nes duos atminti kad jų draugai amerikie
čiai neužmiršta jų.
Siųskit tuojaus, kad paspėtų į laiką jūsų pagel
ba nueiti. Mes persiunčiame pinigus draftu, money
orderiu, telegramų į visas šalis pasaulio.
*
THE UNION BANK OF CHICAGO.
25 No. Dearborn Street.
Tai yra didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži
noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo.
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai
kalbanti klerkai.
Musų kainos žemiausios.

.Union Bank of Chieago
25 No. Dearborn St., arti Washington.

KORESPONDENCIJŪS j
HERRICK, OHIO.
Darbai čia anglių kasyklose
eina, neprasčiausiai; dirba kas
dien. Kas turi gerus “pleisus”,
uždirba neblogai.
Musų kolonijoj gyvena daug
rusų ir slavokų. Lietuvių yra
tik keturi ncvedėliai, su šeimy
nom nėra. LaikYaščių gauname
Naujienas ir Keleivį. Rusai la
bai mėgsta gerti, tat darosi sar
mogonkos ir traukia, o prisi
traukę kartais ir muštynių suke
lia. Kadangi musų kolonija, men
ka, tik kaimelis, tai ir pramogų
jokių nėra.
— Maineris.

Skaitytoju Baisa'

’

'

.

'

‘
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AKUŠERKA
Mis. A. Michniewicz

Septyniolika šimtu naujų
kostumeriy į vieną mėnesi

gaf.

8101 S. Halsted St., kampas Šios
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Balguil

•

Aku

Ją; Ilgai prak

tikuvusl Ponn
|

I

ailvanijo* hoi
pitallaa.
Pa.
P®-

tarnauja

gimdymą. Duo

Šis tvirtas valstijinis bankas yra devynių metų senumo ir
smarkiai auga. Daug šimtų jūsų draugų ir kaimynų pradėjo
taupyt pas mus pereitą mėnesį. Augimo pasitikėjimas senų ir
naujų kostumerių reiškia, kad (Zina į geresnę ir tvirtesnę vietą
darymui jiems bankinio biznio.
Jei nesi dar kostumeriu, mes geidžiame, kad įstotum musų
depozitorių šeimynom

kioae

ligom

moterims

Ir

merginom*

DR. A. R. RLUMENTHAl
Akiu Specialistais
4649 S. Ashland Avė.

Dar Jus turite laiko pasiųst ant Kalėdij dovanų savo drau
gams Lietuvon. Šimtai žmonių šioj apielinkė jau yra pasiuntę
1 Kalėdoms pinigų per musų Pinigų Siuntimo Skyrių. Specialiai
dabar žemos kainos. Matykit p. Čaikauską šiandien.

K a m pa a 47th St

[Ui Išreikštas štame tkurtuj*
nuomone* Redakcija neatsako.]

4 DEL LAISVĖS LIETUVOJ.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

CENTRAL MANUFACTURING
D1STR1CT BANK

Naujienų 241 num. Lietuvos
Ned. 10 iki 12 pietj.’
Proletaras rašo apie laisvę Lie
tuvoj. Jis nurodo, kad visi tie
Tel. Boulevard 6487
suvaržymai ir karo stovis Lietu
voj esą reikalingi einamuoju lai
Ttlephone Van Burto 294
kotarpiu. Klausimas betgi, ar
1112 West 35-th Street
Raa. 1189 Tndeptndenrt Blvd Chicag*
Lietuvos valdžia teisingai elgiau
Turtas virš $6,000,000.00. Valstijinis Bankas, Devynių Metų Šėpas
si, ar teisingai baudžia už koius nors prasižengimus, ir ar
RŪBAS GYDYTOJAS ir CHIRURGA>
Sąrcialiiita* Moterišką, Vyriik*
ilIHHIIIIIIIIIIIIfflllfflN
tikrus prasižengėlius baudžia?
Vaiką ir ritą chroniška ligą
Čia nėra reikalo minėti vardus
Ofisą*! 3354 So Halsted St. Chiraa*
Ttlephone Drovai 9698
tų Lietuvos piliečių, kuriuos taip kovos? Rodosi, kad jau labai yra
Valandos:
10—11 ryto; 2—8 p* pitt
TELEGRAMŲ AR PAŠTU
pamokomi tie skaudus faktai iš
nežmoniškai
kankino
ir
tebe7
—
8
rak.
Nediliomis 10—12 dianą
už žemiausią kainą.
Visi užsakymai siunčiami per mus, yra
kankina. Kas skaito “Naujie Rusijos darbininkų partijų skyišmokami priėmėjui LIETUVOJ j labai trumpą laiką.
(
nas”, Lietuvos “Socialdemokra limo ir jų vaisiai.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Laivakortės ir Pasportai j ir iš Lietuvos
lelepnun* Yarda 1632
h
Skaudus bandymai. Iš turtin
tą’’ ir kitus laikraščius, tas ži
Musų atstovas pasitinka musų keliauninkus New Yorke
ant stoties; gerai prižiūri keleivius ir jų bagažus ir palydi i
GOLD MEDAL FLOUR
no gerai Lietuvos “laisvę” ir giausios šalies padarė badu mir
laivą.
$10.00
110 svaru dvigubuose maišeliuose ...........................
kam ta “laisvė” yra. Darbinin štančių elgetyną, šalyje visu
CUKRUS
LIETUVIS
Visas informacijas teikiame veltui
kus, visai nekaltus ir nepriešin- smarkumu šėlsta priespauda,
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAM J
. $6.00
50 svaru Domino Cane smulkaus, 2 pakeliuose....
KONDENSUOTAS PIENAS
g Gydo visokias liga* motorą. vai
gus Lietuvos valdžiai valdinin kerštai, kančios, prakeikimas.
$10.00
Geriausia šių laiku, 48 šmotai .................................. ?.
■ ką Ir vyrą Specialiai gydo lim [
kai kapoja nagaikom, pliekia Sugriauti šalį pavyko lengvai,
EVAPORATED PIENAS
■
tianėiaa seno ir paslaptie
$10.00
Leggetto Prcmiero, dėžė Iš 48 dėžių.......................
■
gas vyrų ligas
g
šompolais, kol nelaimingasis ap bet jai atstatyti jie nebeišga'lvoČYSTI
TAUKAI
1935-39 Mihvaukee Avė., jirti Western Avė.,
svaigsta, ir prievarta liepia sa ja, iš katro galo, ir už ko besi10 svarų, viename Rohe Bros............. :.......................
$4.00
Chieago, III.
C5 svarai viename............................................ ..............
$7.50
kytis, kad esi “įkaltas”, kad esi griebti. Ir kas gi čia kati? Ne,
24 svarai, 3 svarų dėžėj ..................................................
$8.00
“komunistai”; Ir kada kankina- ne jie, bet tie prąlceikti buržu
.
.<
LAŠINIAI
masaį, nebepakęsdamas kančių, jai, o labiausiai socialistai, kam
20 svarų puimaušnj užpakalinių riebumų ...........
$8.00
'
.
IIAME
pasisako taip, kaip jo budeliai jie tupčioję vidurkely ir trukdę
24-25 svarų, rūkyta Rohe Bros............................................................... $12.50
jam liepia sakytis, tada, jį ati komunizmo smarkiam vežimui.
Musų kainos padengia visa pervežimą, talpinant: vandenio perve
1900 So. Halated St
žimą, karės taksas, nesantaikos, straiko ir revoliucijos riziką.
duoda karo teismui, arba kalėji- Jei ne tie nelabieji socialparsidaTel. Canal 2118
UžrubežĮpiuose reikaluose 10% reikės pridėt.
man grudžia. Taip prievarta pa vėliai, tai Lenino užkurtoji tik
Musų sudėti pakeliai.
Ofise valandos i nuo 10 ryte ftn
Išsiunčiame už prieiiftmą kainą.
darę “prasikaltėliais” ar “komu rosios revoliucijos ugnis butų
8 vakare
Reaidcadja:
2811 W. Mrd Ra
nistais”, tie budeliai baudžia ne jau senai supleškinusi visą bur
AMERICAN MERCHANTS SHIPPING & FORWARDING CO.
—
isa
CHICAGO nnnMHBM
i
Tai.
Proapect
84 BS
Viršiausias ofisas: 147/ Fourth Avė., New York.
kaltus žmones už tai, kad gal jie žuazinį pasaulį, negu tik tolimo
Mi!wcukee Avė. cor. Carpenter St
nemokėjo įtikti vienam kitam ji užjurinė Amerika bebūtų iš
valdininkėliui, ar kunigėliui, ar likusi nuo tos karščiausios liepNARIAI FED RAL RESERVE SYSTEM
snos.
kunigėlio gaspadinei.
ą lalafonas. Boulevard 7042
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Tai vis šių dienų karti tikreTokia tai teisybė, tokia tai
laisvė Lietuvoj.
nybė.
Saugios Depozitu Dėžės
Broliai naujieniečiai, jus einat
Lietuvos Proletaras nurodo,
Turiu garbės pranešti savo seniems Draugams ir Pažįstamiems,
Mainoma Svetimšaliu FHnigai
kad karo stovį panaikinus grėstų tikruoju kėliu. Nors ištiktųjų
kad esu persikėlusi j kitą vietą ir maloniai prašau jų atsilan
Lietwvi» Dentįsta*
kyti pas mane. Turiu' visokių vėliausios mados drabužių krau
ne tik išlaukinis, bet ir viduti- tas kelias netrumpas ir sunkus,
■
4712 8o«th Ashlaad Avk.
tuvę ir pardavinėju pigiau negu kiti. Vyrų, Moterų ir Vaikų
Atdara panedelials ir subatomis iki 8 vai. vak. nis pavojus — bolševikų sąmok- bet hies esame liudininkais, kad
Drabužiai geros materijos ir gerai padaryti.
Didelis jmsirinkimus. Tuiiu vilties, kad kiekvienas bus patenkintas mano pa
šiai, pagalios ir huliganai. To- istorija perdaug didelių šuolių į
tarnavimu. Taigi prašau atsilankyti.
kių pavojingų gaivalų yra juk nepakenčia. Tik tokiuo keliu, ku-!
Su pagarba,
ir kituose kraštuose, betgi dėl riuo ligi šiol ėjo jūsų Sąjunga,
(seniau) čAPINSKIENfe,
jų nekaltų žmonių nekankina. Ir pasieksime pageidaujomojo tik(dabar) MATULAUSKIENĖ
kada gi, pagalios, tas vidurinis slo, — geroves, brolybės ir ly
3356 Su. Halsted St,
x
Chieago, 111/
■pavojus nebegrasins?
\ gybės teisių. Tai gi nieko neat
d
Mes, Amerikos lietuviai socia sižvelgdami į visokių priešų pa
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
stangas,
drąsiti
žengiate,
bro

listai esame priešingi bolševi
4631 So. Ashand Avė.
31 st St., prie Wallace St.
Tai.: Yards 994
kams, bet esam priešingi ir Lie liai ir draugai naujieniečiai, pir
CHICAGO.
tuvos reakcininkų valdžios dar myn. — Lietuvos Darbininkas.
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
*
ir
7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po
Po valstijos priežiūra
bams. Mes norim, kad su pilie 15 IX 1921 m.
Susivcsk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
pietų.
Tel . .Oaki and 1294J
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, Jei norite. Mielai
čiais butų teisingai elgiamos ir
apkainavimą suteikiame.
u
kad nekaltų žmonių nekankintų,
Atsidaryk it accounta pas mus
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
nepersekiotų. Dagi ir prasikaltu
DR. P. ŠIMAITIS
Pinigų Siuntimas. Keliauninkų Čekiai.
sius žmones bausti inkvizicijos
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chieago, ūl.
Naprapatb
Gydau
be
vaistų be operacijų
Kapitalas $100,000.00. Perviršis $15,000.00.
priemonėmis nedera.
2418 W. 45th St.
Atlik Banko reikalus įjas mus.
Mes visados rėmėm Lietuvos
Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
Olandija dabar naudojasi “pa
10737 So. Michigan Avė.
Moderniškos pasidėjimui saugios dėžutės.
laisvę; padėjom ir Lietuvos val togumais” pasauliui suteiktais mo saiką, kuris dabar yra VoPriėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
džiai kovoti su svetimais užpuo karo už demolfratingumą.
Chieago, III.
ietijoje. Todėl lengva suprasti,
'
—
—
--------------------3323-25
S.
Halsted
St.
likais; bet mes negalime remti
Daugelis didelių dirbtuvių ta kad darbininkų klasė negali sėk
valdžios, kuri nenori pripažint po uždarytos visai, o kitos ren mingai kovoti su darbdaviais
Užlaikytojes gerų
DR. M. STAPULJONl/
žmonėms laisvo piliečio .teisių ir giama uždaryti per kelias atei vien reformų pamatais. Olandi
Gydau be gyduolių ir be operacijų
tas jų teises po kojų trypia.
nančias savaites. Nuolatinis vo jos darbdaviai, būdami priversti
3347 Emerald Avė.
— A. G. Vaitkunas.
9
ild
11
ryte Ir 9 iki 10 vakare
kiečių markės puolimas pagim mokėti didesnes algas, kaip kad
Tel.: Boulevard 9397
dė panikų. Olandijos fabrikantai Vokietijoje mokama, negali pa
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vale
Tai.?
Cahal
279
Cystai
baltų
zasų
plunksnų
Broliai “Naujieniečiai” visiškai atkirsti nuo vokiečių gaminti prekių to paties pigu
laikykitės vienybės! rinkų, nes jie negali lenktyniuo mo ką Vokietijoje. Tas reiškia, svaras ______ ____ .... 79c
ti su Vokietijos fabrikantais. kad jie negali atsilaikyti vokie Prima čystai baltų žąsų
DRABUŽIAI
(Laiškas iš Lietuvos)
Juo žemiau marke nupuola, juo čių lenktynėms, poliaus tas reiš
plunksnų svaras. .........98c
.
VvrsmR. vaikinama ir vaikams
pigiau parduodama Vokietijos kia, kad dirbtuvės, taip kaip ir
Mes Ir vėl savo senoj vietoj ir ma
Beskaitydamas
Naujienas”- prekės užsienio rinkose. Vokie-1 dabar, turi būti uždarytos. Iš tb Rinktos baltų žąsų plunks
Išsikraustėme į gavo.naują vietą ir
loniai
savo senus drau
gaunu patirti, kad tarp draugų čių markės puolimas verčia Olan- matome, kad čia galima pasi nos maišytos su pūkais $1.39 gus Ir užkviečiame
rėmėjus.
padarėme didelį išpardavimą, kelinių
naujieniečių nėra vienybės ir dijos fabrikantus mušti savo rinkti arba aukštas algas ir ne čysti žasiniai pūkai ........ $1.98 Turime puikiausią pasirinkimą naudrapanų apkainuotą, tinkančiai
darbą, arba žemas aląas ir dar Sampeliad ant pareikalavimo eekvieno
dėlto net yra pavojaus Ameri kainas.
ir overkotų tik per vieną savaitę.
Idšeniui.
I
Siutai
ir
overkotai nuo $12^0 ir
kos Lietuvių Socialistų Sąjun
Kad veikmingai galėjus kon bą.
\
— ' angMiau.
gos skylimui. Liūdni apsireiški kuruoti su vokiečių fabrikantais,
Laike išpardavimo, duosime kelines
Priimti Vokietijos pragyveni bartinės kapitalizmo sistemos, i Kelinės nuo $2.50 ir aukščiau,
mai, kad tiems nelemtiems dar Olandijos" darbdaviai ^turi nu mo saiką yra tas pats ką priim Pasaulio ux turi gerai Vaikams drabužiai, trunka! Ir
darbininkai
vavisiškai veltui. Darbas gvarantuotas.
lytos.
bininkų partijų skylimams vis mušti algas darbininkams tiek,
ti palengvą badavimą ir didelį suprasti, kad kapitalizmas mir Gausi savo pinigą vertą, arba ;gaudar nėra galo. Nejaugi jus, bro kad jie galėtų pagaminti prekes
šta ir kad tik nauja visuomenės rf pinigus atgal,
1391 Mihvaukee Avė., kampas
liai, ligi šiol vis dar 'nematote iš taip pigiai kaip Vokietijos išdir skurdą. Tas pats pragyvenimo tvarka padėtį išgelbės.
Atdara kas vakaras iki 9 val.
praeities, kokiuos liūdnus ir kar bėjai. Tas reiškia, kad Olandijos saikas bus pritaikomas Anglijai__________________________ ned. Iki 6 vai.
Wood St., 3 floras.
čius vaisius divė tie nelemti par darbininkai turi būti prisirengu- ir ga'liaus Amerikai. Išėjimo iŠ SKAITYKIT IR PLATINKIT I
S. GORPON,
tijų skylimai ir jų tarpusavio siais priimti tą patį pragyveni- to nėra, jei mes laikysimės dar
•‘N A U J I E N A S ”, Ph....
*•

BANKO VAL.: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 5
vai. vak. Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vąl. po pietų.

MONEY ORDERIAI

DR. A. A. ROTH

Lietuvon

l

^Sniia sla, didžiaisia bi nio jsiaiga •
Sveikata, smagumas kLkvienam panely!
Libava, elslngfurs, Ryga, Ravelis, Memelis
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FIRST STATE BANK i1
WEST THIRTY

Dr. Maurice Kalni

STREIKAS UŽBAIGTAS

Padais Olandijoje.

BEGKS DEPT. STORE

Lipk laiptais,
sutaupysi $10.00

PLUNKSNŲ

k

j

:

NĄTLTTEKOR, ChlcAgo. HI.

Subata, Spalio 22 ČL, 1921

;■ Rusijos komunistinė žvalgyba

prie tų didelių dalykų. Dalykų konvencijai kasdien. Jungtinių
vvrų’ drabužius, kurie įsisiu
būtinų darbininkų gyvenime.
j Valstijų teismai pasirinko laiką
vi mas apseina žymiai pi
Darbininkai be savo politinės raštams įteikti pavojingiausiu'giau”.
organizacijos, negali pasekmių- antpuoliu, kokį valdžia yra kada
Iš visu Amerikos lietuviu su(Tęsinys)
gai ir tiksliai ginti savo ir savo padariusi, kada delegatai spren
organizuotuių bendrovių i*raklesos reikalų. Tat Jūsų, kaipo dė, kurį jiems pasirinkus, Howa
nonei kelti, ši bendrovė “Rū
tą ar Lewisą. I/ewis žadėjo jiems
bas” yra tur-biut pasekmingiaukarjeros daryti, bet dėl kažko- darbininkų, būtina priedermė dė
3. Komendaturoj.
ramumą; valdžia grūmojo karu
ia. Prie jos tvėrimo dau
cio netikėto atsitikimo pakliu ties savon organizacijon — Lie
— šitas spaudimas į konvenci
giausia prisidėjo Chicagos lie Kalinys, peržengusia čekisti vusius į V. č. K. nagus ir dveje tuvių Socialistų Sąjungon!
Penki nariai gali sudaryt kuo ją buvo kiekviename klausime,
tuviai rubsiuviai. čia randasi nės trobos slenkstį, ne tuojaus tą žioplų “pereklių”, mėginančių
pakliūva į rūstųjį urvą, kur as
kur administracija laimėjo.
:r jos centras.
iššnipinėti pas išsigandusius pą. Paskiau kiekvienas narys
šitas pažangiečių norų susirė
loje nespėja džiūti kraujo kla- žmonZ7iokių4okių““hn7ų,“k«^ Pri^Wna daugiau savo draugų.
mimas su baime valdžios yra
VOKIETTTOS
KOMUNISTAI nai, kur be paliovos čekši revolpalengvinus tolesnį darbą vy Ir jeigu kuri kuopa nepatingi la
vėrių gaidžiai, kur oras dreba
biau pasidarbuoti, urnai padau- matomas perdėm. Visur, kur tik
VfiL SUSKILO.
riausybei.
reikalingas greitas veikimas ir
nuo kankinamųjų klyksmo ir beNuo ryto prasideda palengvas ’m_a,8avo ^U0P^*
Oficialis Vokietijos komnnis- gėdiško budelių kvatojimo.
Jei jūsų’mieste nėra dar Lie greita politika, laimėjo Lewis.
areštuotųjų “skirstymas”. Del
hi organas, “Rote Fahne” pra-| Ne, pirma negu pakliuvus pa- tikslumo reikia pasakyti, kad ko- tuvių Socialistų Sąjungos kuo Kituose dalykuose, kurie yra
atidedami tolesniam laikui, vir
n eša, kad komunistų atstovai skutimam “apdirbimui” pas bumendaturoje “areštuotieji” va pos; pamėginkit ją suorganizuo’iirbrip.^e (imneriios se’me):. delį, kiekvienas areštuotasis tuiti. Darbas nesunkus ir labai pa šų gavo pažangiečiai. Jie galėjo
dinami “sulaikytaisiais”.
net IIowatą išrinkti savo tarp
„J Levi, Adolf Hoffmann, ri pereiti visą eilę laipsniškų etanaul
Užklausus — už ką mus su- prastas — tik pakalbėti su vieiaunesnvsis, pų, panašiai kaip žmogaus dūšia areštavo, - įėjusi kameron vai- au kitu savo, drau^u ir
tautiniu delegatu į konvencijos
^nciimig,
pabaigą.
^ueAvelI, Wackwitz ir Reich po mirties turi pereiti eilę at. džia ne be malonumo būtinai at- tuojau
uojau sudarysit.
sudaiysit.
nsiorvanizavo kaipo
atskira mainų, bekeliaudama, sulig bra- sako: “Suareštuoti?! Kę
Ką'! Mes,
Mes» darbininkai, negalime sė,*”nkriiii ir pasivadino “Ko<mu- manų mokslu, iš vieno pasauli jųs kalbate? Susimildami, pilie^ukti, kad kas mus su'•‘’f’iie Drrbo Ren'b’iiom‘'ne”. nio “plano” į kitą.
Bolivijos žibalo sėmyklos pra
čiai! Jus neareštuoti, o tik organizuotų. Mes patys privaioKartu tas laikraštis praneša,
Pirmasis “planas” kiekvieno sulaikyti! Ištirsime.... išaiš- !ne organizuotis; patįs privalo- deda atkreipti į save (lomę; dvi
’-ad atstovai Daeuinig ir Hoff- “kontr-revoliucionierio” kely, tai
i me rūpintis savo kleso^ reika Anglijos, dvi Amerikoj ir viena
kinsim....
”
"ann pasitraukė iš komunistų k o m e n d a t u r a.
lais, visuomet. Jei mes nesiru- čili kompanijos jau dirba sulig
Visiškai
taip,
kaip
senaisiais
“‘arti jos.
Perdalinta plonomis sienelė- geraisiuis laikais žandarų rot- Pinsime savo klesos reikalais, senomis koncesijomis. Naujas
Taigi Vokietijoje tveria*’ mis į visą eilę kantonų, kamba- mįsįraį rašydavo: — areštuotas, kiti
mus nesirūpins. Netik amerikiečių prašymas neseniai
komunistu partijų, sale nų ir užkaborių siu trinksinčio*
kad nesirūpins, bet dar labiau tapo atmestas; valdžia, kuri įėjo
Jvieju pirniiaus gyvavusiųjų mis be paliovos durimis ir slan kol paaiškės suareštavimo prie
; mus varžys ir spaus; dar labiau galėn ačiū paskutinei revoliuci
žastys.
Pu?ei metų ----4.00 ■ mįs aukomis.
’onninistų partijų.
jai, sakoma, yra nepalanki sve
kiojančiais teii ir atgal ček.stais ,I Per 2-3 dienas “sulaikytieji” didins musų vargus.
Trims mėnesiams ......
2.00
_
Dviem mėnesiams ______
1.50
O ką-gi bolševikai sutvėrė
ji padaro ant. greitųjų sukaltos gyvena ta viltim, lai nusimini-! Be organizacijos mes esame timšaliams duoti šituos tūrius
Vienam mėnesiui ___________ .75
— apart visuotino ekonomi VOKIETIJOS SOCIALISTAI IR “etapkos” įspūdžio, kur trukš- mu. Laikas nuo laiko juos šau- bejiegiai. Vieh.tik organizuoti naudoti.
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
KOALICINE VALDŽIA.
minga ir purvina; kur nuo ma kia tyrinėtojai, jiems žada “pa- darbininkai yja tvirti ir galingi,
nio suirimo ir baisiausi
(Atpiginta)
Metams ____
$8.00
chorkos ir betvarkumo kvepia liuosavimą”. Po to staiga pasi-1 Darbininkai neprivalo paisyti
Pusei n^etų ______
4.50 žmonių skurdo? Ir ar nėrt
Trirr.’s mėnesiams ..............
2.25 faktas, kad jie žiauriaus var
Vakar mes paskelbėme ilgo- paprastuoju “Rusijos kvapu”, ir rodo - “pavardžių sumaišy- j°kilĮ užmetinėjimų ir niekini-

dos, jisai kartu mėgina jti
NAUJIENOS
kinti pasaulį, kad jisai visgi
The Lithuanian Daily News s
atlikęs labai didelį darbą:
Published Daily except Sunday by išgriovęs feudalizmą (vidur
the lathuanian
Pub. Co., Ine.
amžių tvarką) Rusijoje nuo
Editor P. Grigaitis.
dugnaus, negu tai padariu
1739 SO. HALSTED ST., si didžioji revoliucija FranCHICAGO, ILLINOIS.
cijoje; ir sutvėręs naujos de
Telephone Roosevelt 8500
mokratijos formą — sovietų
Subscription Ratea:
valdžią, šitais jo pasigyri
$8.00 per year in Canacla.
$7.00 per year outside of Chicago. mais tečiaus gali džiaugtu
$8.00 pei year in Chicago.
3c. per copy.
tiktai tie neprotaujanty:
Entered as Second Clans Matter žmoneliai, kurie iki šiol tikė
March 17th. 1914. at the Po«t Office
of Chicago, III., under the act of davo kiekvienam jo žodžiui
March 2nd, 1879.
Rusijos revoliucija įvyko
Naujienos eina kasdien, išskiriant beveik pusantro šimto metų
neįiėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, vėliaus, negu Francijos, to
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
dėl butų keista, jeigu ji bu
Užsimokėjimo Kaina:
tų atsiekusi viduramžių
Chicajfoje — paėtu:
Metams . .......... ...... ...T____
$8.00 tvarkos .griovime tiktai tiek
Pusei metų __________ ___
4.50
Trims mėnesiams ___ ___
2.25 kiek atsiekė 18-jo šimtmeČic
Dviem mėnesiams
... .....
1.75 revoliucionieriai. Rusijos re
Vienam mėnesiui _ _______
1.00
voliucijos uždavinys buvo ne
Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ___________
03 tiktai nuodugniaus išgriauti
Savaitei __ _______ _
18
Mėnesiui ...______
75 senosios tvarkos pamatus, c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, ir daugiaus sutverti ateičiai.
paštu:
Metams .................
$7.00 Į tliekant tai kuomažiausio

Redakcijos Atsakymai.

paAto

Oriieriu.

kvartų

su

Morx«y

kij

tojo terorą rr daugiaus išŲe

užsakymu.

straipsių

kur anaiptol neateina ant liežu
arba
vio
iškilmingai
rustus žodžiai,
koalicinėje val
apystovos.

JcJausiimu socialis

tu dalyvavimo

“paaiškėjo

naujos

mų daromų jų org-anizacijai. Kas

"Vaitlceviči.ci i.

O sulaikytieji vis nieko neveikia, tas jokios reikš-

jo žmonių kraujo, negu džioje. Mes išreiškėme tą nuo kuriuos Dante perskaitė įženg Sėdi, leisdami laikų begalimuos 'i’ės nei vertės gyvenime neturi,
ti ir vadinama “gailestingom
jos jakobiniečiai ?
monę, kad prie* tam tikrų ap damas į pragarą: Palikite visas pasikalbėjimuos ir gaudami kas- Nebūkime beverčiais! OrganiLeninas prisipažįs Franci
seselėm”. Tinkamesnio vardo
Kas-gi dėl “sovietinės vai linkybių gali būt geriaus, kad viltis — jus, kurie įeinate!
zuokimės ir dėkimės prie Lietu
dien
po
kaušą
skystos
sriubos.
neturiht, reikia tenkintis tuo.
ta, kad klydo.
džios” formos, tai ji buvo ir socialistai dalyvauja valdžioje čia visa taip gerai pažįstama Po pirmutinio tyrinėjimo da vių Socialistų Sąjungos!
Draugiškai,
kartu su buržuazinėmis iparti- ,r taip priprasta rusui socialis- lis sulaikytųjų paliuosuojama.
tebėra
tiktai
ant
popieros.
Chicagos “Daily News”
t
tui,
ragavusiam
senos
carines
A. ^ymontas, L. L. S. Sekr.
’omis, negu kad jie paveda visą
Visus kitus pažymi, kaipo
Laisvi
rinkimai
į
darbinin
korespondentas, Louis Le
valdžią buržuazijai.
4 " i persiuntimų praktikos.... Tiesą “areštuotuosius”; dar kartą 1739 So. Halsted St.,
kų
tarybas
Rusijoje
pasi

Socialistų tikslas negali būt Pasakius, ne visa. Yra šis-tas (trečią pagal skaičių) iškrečia
Chicago, Iii.
vine, praneša telegrafu iš
MAŽIEM SERMĖGA — NO. 1124.
Maskvos turini straipsnio, baigė tą valandą,' kai bolše versti buržazinę valdžią, nežili- nauja, “komunistiška”. Jei “lais.' ir perkelia į “Vidujinį V. Č. K.
kurį
paskelbė
Leninas vikai pasigrobė valdžią į sa rint kokia ji butų ir neatsi- ‘ v«je” kiekvieno sovietinio pilie-Į kalėjimą” — į antrąjį kontr-režvelgiant į aplinkybes; jų tiks- čio gyvenimas prabėga tarp “pa“Pravdoje” dėl prisiartinan vo rankas. Ne tarybos val his taip pat negali būt skverb joko” jieškojimo ir eilinės “an voliucionierių dūšių kelionių ra
čių ketvirtųjų metinių sovie do Rusiją, o centralinis bol tis j valdžios vielas, kad ir tam ketos” lakštelio pripildymo, tai tą.
(Bus daugiaus)
Jungtinių Amerikos Kasyklų
tų respublikos sukaktuvių. ševikų partijos komitetai’ reikėtų taikytis su atžagarei tuomi labiaus čia, ant V. č. K.
Darbininkai užbaigė savo konfe
ir
žvalgyba
(če-Ka).
slenksčio
areštuotasis
turi
ati

viais.
Socialistai
gali
eiti
į
Bolševikų valdžios galva,
renciją Indianapolise. Buvusioji
Rusija
dar
neparodė,
kad
duot
donį
nesulaikomam
vald

valdžią
tiktai
tani,
kad
apgy

apžvelgdamas ketverius sa
administracija laimėjo rinkimus;
žios linkimui prie “moksliškai
nus
darbininkų
klesos
reikalus,
visuotinu
balsavimu
išrink
L-ewis, Green ir kompanija turi
vų dui:bu..inetlis, sako, kad
statistinių
”
valdymo
metodų.
To
ir
tiktai
tuomet,
kai
nėra
kito

pilną kontrolę ant šalies organi
Rusijos revoliucija gali tuo toji valdžia esanti bloga; to kio budo šitam tikslui atsiekti. dėl, išsodintas iš “gruzoviko” ir
zacijos. Busimos ateinantį pa
Draugai:
- irpu turėt tiktai buržua, kios valdžios ji dar nesuspė
Po to, kai tapo atspausdintas pristatytas dežuruojančio ko šiuo laišku aš noriu su jumis vasarį kovos klausimai, kada da
nj, demokratinį pobūdį, ir jo nė išbandyti praktikoje augščiaus paminėtasai straips mendanto kvatieron, jis tuojaus draugiškai, atvirai ir nuošird bartinis kontraktas pasibaigs vi
kad svarbiausias jos uždavi O kad bolševikiškos rųšies nis, gavome pluoštą laikraščių sėda prie didžiulio lakšto su ke- žiai pasikalbėti.
soj šaly, atidėta iki antram kon
nys yra apvalyt šalį nuo feu- valdžia yra niekam netikus, ’š Vokietijos, ir tenai radome liomis dešimtimis klausimų ir Jus žinote, kad Jungtinėse vencijos sušaukimui ateinantį
Valstijose ir Europoje mes, dar vasario mėnesį. Administracija
dalizmo ir viduramžių liku tai tą šiandie mato kiekvie įdomų susirašinėjimą dėl da- imasi jį pripildyti,
lyvaviano
valdžioje
tarp
sočiai-j
Po
to
atvežtąjį
vėl
iškrato.
bininkai, pergyvenome baisius su konvencijos sutikimu pabau1124
čių. Leninas prisipažįsta, nas, kuris turi akis.
demokratų
didžiumiečių
ir
ne

Atima
visa,
ko
nesuspėta
atim

Bet
palauksime.
Ketve
karo
laikus.
Po
tos
didelės
pade
Hovvatą
iš
Kansas
ir
Farringkad pradžioje revoliucijos
priklausomųjų socialdemokra ti areštuojant, net paišelį, laik
saulio tragedijos čia, Jungtinė-(toną iš Illinoj aus.
ar mergučė gali nešioti
jisai ir jo draugai manę, jo- rius metus reikėjo laukti, tų. Pirmieji, būtent, paklausė rodėlį ir šliubinį žiedą (jei auk se Valstijose viešpatauja nedar Tarptautinių susijungimų rei- šiąVaikutis
sermėgą, jeigu pasiusk iš “navy
serge”. Mada šios sermėgos la
gei galima busią tuojaus iki Leninas suprato, kad nepriklausomųjų sočiai demo- sinis). Rašo begalę “įsakymų” bas. Rusijoj kita baisi nelaimė kainose angliakasiai atmetė pa- blue
bai pritinka mažiems.
įsteigti komunistinę tvarką; Rusijos revoliucija yra ne kratų, ar Sie sutiktų sto’ti “kvitų”, “raštelių”, kad areštuo — badas. Kitose šalyse taip pat siulinimą dėtis su Raudonąja Tokiai sermėgai pavyzdys No. 1124
sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 nvetų.
i valdžią, jiegu butų reorgani- tasis priimta. Ant galo, moksDarbininkų Unijų Tarptautine, Pasiūti sermėgą 4 metų vaikučiui
ir nedarbas ir badas.
bet tai buvusi klaida, nes komunistinė, o buržuaziniai- zuojamas dabartinis
Wirth’o liekai apdirbtą žmogų sodina į
1% jardo 44 colių materijos.
ūkininkų šalyje toks progra demokratinė. Gal ateis lai kabinetas, ir jiegu sutiktų, tai kambarį prie komendaturos, pa Mums, darbininkams, sunku' Prisidėjimo reikaiavo mažiau reiks
Norint gauti tokiai sermėgai su
visur.
Bet
nežiūrint
tų
visų
sunkaip
300
delegatų
tatai
nei
varkas,
kada
jisai
supras,
kad
kirpti
ir pasiūti pavyzdį, prašom
mas įvykinti negalima.
kokiomis sąlygomis.
skirtą areštuotiems. Laikymo kenybių, mes privalome rupin- došankio nebuvo. Tapo išrinkta Akirpti žemiau paduotą blankutę, pa
Nėra abejonės apie tai, ir jo “sovietinė demokrati Įdomu, ką į tai atsakė nepri laikas čia paprastai tęsiasi ke ties savo reikalais. Kad pasek-(delegatai Tarptautinėn Anglia- žymėti mierą, parašyti savo vaidą,
pavardę ir aiškų adresą ir, {dėjus |
klausomieji socialdemokratai. lias dienas.
kad “Daily News” kores ja” yra nevykęs dalykas.
mingiau galėtume ginti savo rei- kasių konferencijon, prie kurios tronvertą kartu su 15 centų (pašto
Jie sako, kad, pirma negu iš
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
pondentas teisingai paduoda
Tai savo rųšies “skirstymo” kalus, privalome jungtis į orga- yra prisidėję Anglijos angliaka- šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
reikšti savo sutikimą, jie nori
vieta.
PATTERN
DE1T.,
1739
S. Halsted
nizacijas.
|
šiai
ir
buvo
priimtas
pranešimas
Lenino straipsnio turinį, ka
žinot, ar visos koalicinės išir
St.,
Chicago,
III.
Čia pakliūva visi areštuotieji
Lietuvių Socialistų Sąjunga iš paskutinės taYptautinės kondangi, viena, jisai yra bolše
ti jos (t. y. katalikų Centras,
socialdemokratai didžiunūečiai V. č. K. įsakymu: vyrai ir mo Amerikoj yra vienatine lietuvių ferencijos.
vikų simpatizatorius; antra,
NAUJIENOS Pattern Dep.
ters,
politiniai
ir
kriminalistai,
Badaujančios
Rusijos
šelpipolitinė
organizacija,
kuri
re1739
S. Halsted St., Chicago, UI.
ir demokratai) yra pasirūku
lygiai tokio pat turinio iš
čia
(dedu 15 centų, ir prašau at
AMERIKIEČIAI ORGANIZUO sios veikti valdžioje, bendrai su giminės' ir “netyčia” pakliuvę miąsi Markso mokslo pamatais, mas priimta su paraginimu ang- siųsti man
pavyzdį No. 1124.
traukos iš to straipsnio bu JA INDUSTRIJĄ IJETUVOJE.
—
visi
atsiduria
ilgame
apytam

Lietuvių
Socialistų
Sąjunga
liakasių
paaukoti
vienos
dienos
nepriklausomaisiais
socialde
Mieros ............................ I....... metų
vo dvejetas dienų prieš tai
mokratais ir priimti tam tik- siame kambary su langais į kie Amerikoj gyvuoja nuo 1905 me- uždarbį tarti tikslui. Rezoliucijos
paduotos kitų koresponden Kauniškėje Lietuvoje ran rus jų reikallavinuvs. O tie mą, buvusiame pirmiaus kokios tų. Tiesa, ji dabar yra neskait- priimta šitos:
krautuves sandėliu.
(Vardas ir parardl)
tų.
linjra nariais, bet ji mokėjo ir j
Anglių kasyklų suvisuomenSdame sekamą įdomų straipsne reikalavimai yra sekami:
Taigi bolševikų vadas pa lį, įdėtą Finansų, Prekybos ir Kad valstybes išlaidų ir už šitoje “kameroje” (stiklinė moka išlaikyti savo tikslą ir j21imas.
sieninių skolų padengimui butų mis durimis) kasdien telpa po programą. Ji yra. vienatinė orga* Amnestija politiniams kali(Adresas)
galios atvirai prisipažino, Pramonės skyriuje:
kelias
dešimtis
žmonių,
ir
ji
pri

niams.
nizacija,
kuri
teisingiausiai
nu

uždėta didesnė našta ant tur“Amerikos lietuvių akcinė,1 tingimi klcsų;
kad jo pozicija Rusijos revo
mena tipingąją Chitrovo rinkos rodo darbininkams kelią. Nuro Didesnis susiartinimas su
bendrove
“
Rūbas
”
stato
prie
(Miestas ir Vaisi.)
liucijos klausime buvo klai
Kad valdžia pavartotų reiš “nakvynę”. Pasieniais iš lentų do, kaip ir kokiu budu darbinin gelžkelių tarnautojais. ,

Musų Moterims

Angliakasiu konvencija

LS.S. Reikalai
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Juros
upes ties Tauragės
kiamų ' priemonių apgynimui
miestu cementinį tvenkinį ir
reikšdamas, kad Rusijos re- elektros stotį. Vanduo bus respublikos ir kovai su monarchistine reakcija;
pakeltas tris metrus aukščio,
rėt tiktai buržuaziniai-demo kurio puolimas pagamins 250 Kad bintu daugiau daroma
socialės politikos srityje;
kratinį pobūdį, kadangi Ru arklių jiegą. Tvenkinys bus
Kad butų socializuotos ka
pabaigtas
gruodžio
mėnesio
1
sija yra ūkininkų šalis su
syklos;
d.
Prie
tvenkinio
yra
stei

menkai išsiplėtojusia pramo giama linų verpykla ir au Kad linkui užsienių valdžia
ne, — Leninas pakartoja tą, dykla, kurioj ketaima ap vestų susitaikymo politiką.
ką per ketverius metus be dirbti žymia Lietuvon linų Iš šito atsakymo yra aišku,
nepriklausomieji socialdepaliovos tvirtina visi Rusi <lalį. Tuo budu vandens jė kad
inokratai sutiktų stoti į koalicijos ir kitų šalių “menševi ga bus išnaudota dviems tiks nę valdžią, jiegu kitos sudaran
kai”. Leninas su savo paka lams; nakties melu apšvies čios koaliciją partijos priimtų
miestelį elektros šviesa, die
likais buvo apšaukę juos už
nos metu sukti aitdlinyčioj
tai darbininkų klesos parda- mašinas. Be to„ Bendrove Bokalas giinli rcsipubliką ir
vikais ir buržuazijos tar “Bobas” įskigė Kąune, Di pravesti naudingas darbininkų
džioji Vilniaus gal. 11 Nr., klėstu reformas, kaių matome,
nais.
verčia ir revoiliucinius Vokieti
drabužių
siuvyklą.
Siuvyklą
Tiesa tuo budu ima viršų.
jos socialdemoki’atus pritarti
įruošta
vėliausio išradimo
Bet Rusijos diktatorius da niašinoinis, kurios yra varo-' dalyvavimui valdžioj e.
ir šiandie neturi pasiryžimo • mos elektros jėga. Darbas :
T
pilnai pripažinti ją. Mušda atliekamas
aancriikoiiūška SKAITYKIT IR PLATINKIT
.4
masis į krutinę dėl savo klai- sistema. Guuiinama , vien lik

dinga pačiam pamate. Pa
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sukaltos lovos, ^int kurių sėdi ir kai pasekmingiausiai gali laimė Dakotos ūkininkų Bepartinės
guli vyrai ir moters. Asloje krū ti.
Lygos parėmimas.
vos kūnų. Visk tai tik-tik ap Darbininkas nepriklausydamas Tautinės Ūkininkų Darbo Par
šviečiama tamsiai žibančia lem politinei savo klesos organizaci tijos pripažinimas.
pele.
Kada Lewis laimėjo savo ko
jai, daro skriaudą ir sau ir ki
Ryte tolesnis kameros pildy tiems darbininkams. Nepriklau vą su Hovvatu ir llowat apleido
mas apsistoja. Areštuotieji, pra- sydamas politinei organizacijai, konvenciją, važiuodamas atbuli
. , .įr .kažin ' ,kaip ,butų
. gabus,
__ i'___
__ iz
___ _
snųdę dvi, tris valandas, neatsi- kad
savo .laiką. i-is::
kalėjime
Kansase,
peikeję dar nuo pirmo įspūdžio, negali tiek daug gera padaryti konvencija apsisuko ir išrinko
pradeda viens kitam pasakoti sau ir kitiems, kiek galėtų pa- Howatą vienu savo Tarptautinių
savo nesuprantamo ir slėpiningo daryti kovodamas (bendrai su ki- Delegatų,
areštavimo “istoriją”....
tais organizuotais darbininkais. | Konvencija atmetė Lewiso
Čia tuojaus gali atskirti ir
Darbininkas priklausydamas pranešimą apie
mirtinai persigandusius gyven organizacijai moka mokesčius, pernai metais.
tojus, pataikiusius i svetimą “komokesčių susidaro šiek tiek
Apie pačią konvenciją galima
gę” ir nuošaliai tūnantį tos ko- kapitalo, kuriuo organizacija lei- pasakyti tiek, kad delegatų di
šės kaltininką —- seną patyrusį džia <liu4bįmnkains literatūrą; džiuma buvo bent taip vadinasocialistą; ir sovietipius kyšių rengia prakalbas ir mokslines miejipažangiečiai;kadjienorčėmėjus, spekuliantus bei iždo eik- paskaitas; o kur gailimu, steigia jo puolamai veikiančios unijos
votojus, kukliu lakoniškumu be- darbininkams mokyklas. Tas vis- politikos prieš kasyklų savininsuslepiančius už prasižengimo kas turi begalo dideles vertės kus ir valdžią. Bet didžiuma jų
tarnyboje”; ir svetįmšalius ko- darbininkams.
turėjo baimės tokios politikos!
munistus, važiavusius sovietinėn
nepriklausyda- sėkmių; valdžios pagrūmojimas
Darbininkas
Mekkon greitos komisurinės! mas organizacijai neprisideda savo stipria runka buvo rodoma
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Lietuvių Jaut. Kataliku
BAŽNYČIA
Vardu M. D. Šidlavos
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal žmonių iš
galę.
Klebonas.

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

OR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoja!, ir Chirargaa

V ’

25 East Washin(ton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 WabaiiNiu Avė.
Valandos; nuu 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos
tel. Kedzie
7715
, * t
<
I
f
* ■
r

Telcphone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Ne dėl. pagal sutarimo.
$261 So. Hahted St., Chicago, III

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Subatg, Spalio 22 d., 1921
valandėlei.
Netrukus priėjo dirba, negu kad būdavo pirtaipjau man nepažįstama mo* minu. Vakare, kaip šešios, tai
teriškė ir prašneko:
nežiūri, ar butų pagada ar lie— Ana, nugi čia ir Lietuvos tus, viską meta ir eina namo,
pinigų esama!
Toliau tęsė:
Pasisakė, kad ji dar nesenai* — Pas ūkininkus taipgi daKad dabar vyrams yra sunku
atvažiuot iš Lietuvos, tai kol a įvažiavus iš Lietuvos, koki še- bar moka į dienų po 10 rublių,
ir valgyti gana taiko, ir da kad
kas tik moterys l>ei merginos ši menesiai,
— Na, o kaip patinka pas tik galėtų gauti, da ir už tiek
atvažiuoja, ir tų dar tik kelios
teatvažiavo. Man teko su ke mus Amerikoj? — paklausiau. nelabai kas nor eiti. Ir žy
liomis iš jų pasikalbėti. Kiek Moteriškė tik ranka numojo: dams dabar gera Lietuvoj, kai
vienos vis klausiau, kaip patin — Et, su savo Amerika! Be- jie lygias teises gavo. Daug žy
ka Amerikoj ir atsakymų ’ga reikalo tik jų taip giria. Kad dų ir valdžios vietas užima. Tik
bučiau žinojus, amžinai nebū spekuliantai daug bloga daroę
vau nuo visų tą patį:
jie ir lenkams duonos į anų pu
“Lietuvoj buvo daug geriau. čiau važiavus.
Pasisakė esanti našlė ir at sę pristatę.
Kad tik aš užsidirbsiu kelionei,
Man pasakius, kad milicija
tai ir grįšiu atgal”. Dvi mergi važiavus pas dukterį, kuri jų
nos, nesenai atvykusios iš Lie kvietus. Su dukteria betgi ne juk saugoja sienų, moteriške
tuvos ir apsigyvenusios Brigh- susitaikius ir išėjus pas sveti atsake: Kų čia milicija! miliaiton Parke nutarė netekėti už mus gyventi. Dirbanti pas aptokio vyro, kuris neprižada į tiekorių ir kai tik užsidirbsian jiantui tik pašmeruok, tai jis
Lietuvų grįžti. Vienai toks at ti kelionei, tuojau grįšianti at visai ir užsimerkia, busiąs nie
ko nematąs. Gali vežt ką tik
silaikė, ir toji ištekėjo, o jos gal į Lietuvą.
— Ko dabar Lietuvoj reikė nori, visi tik pinigo laukia.
draugei taipgi ne vienas vai
kinų peršasi, bet kad jie nepri jo? — pasakojo ji man. —Ma Rublis ir šneka, rublis ir tyli
žada grįžti Lietuvon, tai ir nei-, tytum, kaip dabar gražiai žmo taip buvo prie caro, taip yra ir
na nė už vieno.
| nes gyvena! Daug geriau, ne- dabar. Neva tarnauja savo ša
Nesenai man beeinant Kals- * gu prieš karų, ir kaip daug da- liai, bet už pinigus parsiduoda
x
ted gatve (Chicago j) pa ma bar žmonės tur pinigų, tai nie jr gana!
Išsišnekėjęs valandų laiko grį
čiau vieno ofiso lange iškabin kad pirmiau tiek neturėjo. Da
tus svetimų kraštų pingus, tarp bar ir dvaruose jau tai ne ki žau pilnas džiaugsmo. O džiau
kurių buvo ir Lietuvos “auksi tusyk. Darbininkai turi viso giaus dėlto, kad nė viena ne
nų”. Sustojęs ir užsižiopsojau kių sąjungų ir daug trumpiau peikia Lietuvos gyvenimo, juo
labiau, kad aš ir pats ketinu
važiuoti kada nors. Po tiri
vargų ir bėdų aš nesitikėjau iš
girsti to, kų dabar nuo dau
gelio išgirdau, ir kas tiesiok
stebina mane. Aš maniau, kad
nuo karo vargų išvažiavę, tai
tik džiaugsis atvykę į šių šalį,
o čia jie sako: “Lietuvoj ge
riau!” — Griunas.
Sušelpkite Juos dabar kolei žemas kursas markių.

Nepatinka Amerikoj nau
jiems ateiviams.

Svarbus Pranešimas
KALĖDOS ARTINASI, NEUŽMIRŠKITE SAVIŠKIŲ LIETUVOJE NAUDOKITĖS
PROGA, SIŲSKITE PINIGUS KOL MARKES PIGIOS ATEIKITE Į Slį BEN
DROVĘ KOR GAUSITE NURODYMĄ
kaip siųsti pinigus PATIEMS, kad pinigai butų išmokami ant artymesnio pašto, ir nurodysime
jums, kaip lengviausiai Jūsų giminės galėtų gauti pinigus Lietuvoje.

PINIGAI PARDUODAMI ŠIOJE BENDROVĖJE PAGAL PIGIAUSI KURSĄ
Jeigu manote važiuoti Lietuvon, tai kreipkitės į šią Bendrovę, nes čia Jus gausite pigiausias lai
vakortes. Jūsų bagažai paimami nuo namų ir pristatomi iki laivo; bagažai inšiurinti ir Jums duo
dame visus patarnavimus.

MES ATGABENSIME JŪSŲ GIMINES IS LIETUVOS
už pigausią kainą ir atsakančiai.
Jeigu norite, kad Jūsų pinigai atneštų legališką ir gerą nuošimtį, tai pirkite pas mus aukso bonus.
Mes taipgi parduodame bonus ir ant išmokėjimo.
/
Visus patarimus duodame dykai. Kreipkitės.
Ofisas atviras kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro, Utarninkais ir Subatomis iki 8 valandai
vakro, Nedėliomis nuo 10 iki 2 dienos.

BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION

Gimines Lietuvoje

35 South Dearborn Stret

Chicago, Ilinois

Duris 205

Laukia dusu Kalėdinės Dovanos
PINIGUS’ Į LIETUVĄ IR KITUR
greičiausiai ir pigiausiai pasiunčia
UNIVERSAL STATE BANKAS

Kapitalas $200,000.00.
Perviršis $50,000.00.
DIDŽIAUSIS, TVIRČIAUSIS IR PARANKIAUSI
Lietuvių Valstijinis Bankas netik Chicagoje bet ir visoj Amerikoje
YRA

UNIVERSAL STATE BANKAS
Taupykite pinigus šiame Banke ir bukite visados
šio Banko Kostumeriais
Šiame Banke visų Pinigai randasi saugioje vietoje, nes tą saugu
mą užtikrina Suv. Valst. Valdžia, kuri .sdVo pinigus irgi laiko šia
me Banke.

Pinigus išmokame ant kiekvieno pareikalavimo
BANKO VALANDOS;
Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 v. po piet ir vakarais: Utarninkais
nuo 6 iki 8:30 vakare ir Subatomis visa dieną iki 8:30 vakare.

Universal State Bank

3252 So. Halsted St.,

Kalėdoms

Chicago, III.

Prisiartinant

ĮSAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimi
nes, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus.
Kiekvienas Lietuvis turi savo artimųjų Lietu
voje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia
reikalingos pašalpos. Ir kaip tik dabar yra lai
kas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų juos dar
pinu švenčių. Nebe to dar, kad nebūtų reikalinga Lietuvoje
ir šiaip paramos, žiemai ateinant, — Dar daug yra tenai
vargo ir skurdo, dar toli gražu neužgijo tos musų žmonių
žaizdos, kurias uždavė jiems karė. Taigi musų, Amerikiečių
pareiga yra nepamiršti anoj pusėj vargstančių savo giminių.
Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiun
timu Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas.
Maža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daug galimy
bių, kad gali pakilti, — tat kiekvienas kas turi reikalų per
siųsti Lietuvon pinigus, lai pasinaudoja žemu kursu da
bar jau.
Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš že
miau paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip
su kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per mu
sų Bankų. Taip, išsiųsta Lietuvon per Baltic States Bankų:
1921 m. Sausio mėnesy —•-2,530,456 auks.; Vasario mėn. —
2,082,795 auks.; Kovo mėn. — 2,640,861 auks.; Balandžio
mėn. — 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auks.;
Birželio mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886
auks.; Rugpiučio mėn. — 5,696,650 auks.; Rugsėjo mėn. —
5114,750 auks. Viso per 9 mėnesius išsiųsta per musų Ban
kų į Lietuvų 31 milionas 678 tūkstančiai ir 25 auksinai ir
nei vienas skatikas iš tų pinigų nėra žuvęs!
Baltic States Bankas užtikrina, kad per jį siųsti pinigai
kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; Baltic States Bankas duo
da pilniausią garantiją už pinigų čielybę.
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t.
y. kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais Baltic States
Banko patarnavimais įr siųsk pinigus į Lietuvų dabar, kuo
met už dolerį gaunama labai daug auksinų.
Adresuokite mums šitaip:
BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė.,
New York, N. Y.

Italija panaudoja bedarbius
, viešiemsL_darbams.
__

Italijos valdžia mėgina nedar
bo klausimą išspręsti panaudo
dama šalies bedarbius šalį pa
gerinantiems darbams.
700,000,000 lirų (apie $28,000,000) ji paskyrė viešiems dar
bams, ir 100,000,000 lirų (apie
$4,000,000) laukams gerinti, ši
tą darbą didžiumoje atlieka pri
vatinės bendroVūŠ, kurioms val
džia duoda pašalpą ir koncesijas.
Pinigai šitiems reikalams yra
gaunami bankuose.
150,000,000 lirų (apie $6,000,000) yra paskirta išleisti tele
grafo ir telefono sistemų page
rinimui. Be to valdžia įgaliojo
riesti pomarinį kabelį, kad turė
jus tiesius susisiekimus su Ispa
nija, Graikija, Brazilija, Uiu.
guaju ir Argentina ir tuoini pa
darius Italiją nepriklausoma'
nuo užsienio kabelinių kompani
jų.
Italijos vandeninės pajiegos
plėtojimas eina sparčiai. Prieš
karą ji turėjo apie 935,000 arkių pajiegos iš šito šaltinio, o
dabar ji jos turi 1,750,000 ark
lų pajiegos. šitam tikslui ištai
syta 59 rezervoarai ir dirbtiniai
ežerai.
Kilu svarbiu pramoniniu pro
jektu yra džiovinimas Pontine
pelkių, kurios užima apie 150,000
akrų plotą tarp Rymo ,ir Neapoio. Šita žemė lig šiol po penkis
mėnesius kas metai stovėjo po
vandeniu sriautams nuo kaimy
ninių kalnų ją užplovus ir van
duo bestovėdamas ant jos pa
versdavo jų į pavojingų drugio
vietą.
Kompanija susiorganizavusi
su kapitalu 50,000,000 lirų ši
tam žemės plotui džiovinti, dir
bo apie metus laiko ir ištaisė
apie 7,750 akrų; dirva yra ge
ra kviečiams ar tamėtėms au
ginti.

1

Kiekvienas važiuojantis Lietuvon nori turėti laiminga kelionę. MES JUM UŽTIKRINAM TEISINGĄ PATARNAVIMĄ IR LAIMINGĄ KELIONĘ, JEIGU
PIRKSITE LAIVAKORTES PAS MUS.

...... . .

Ka patvirtina žemiau paduotas laiškas musų pasažiero:
Rugsėjo 29, 1921.
Brangus Fabionai ir Mickiavičius:
“Pranešam jum, kad parvažiavom į Lietuvą gerai ir laimingai ant laivo vardu,
“Lituania”. Valgis geras ir duoda po 4 sykius į dieną. Visas prižiūrėjimas yra geras
ir miegoti visiem yra kambariai.
“Taipogi esam labai dėkingi Mr. Fabionui už prielankų išleidimą ant dypo Chi
cagoj ir už bagažų pasiuntimą, žodžiu sakant esam labai užganėdinti ir dėkingi jum
už jūsų teisingą ir atsakantį patarnavimą kelionėj. Ir patariant visiem važiuoti per
. Piliau.’.’-------- .
.........
•■
Su ah-augiŠkumu,
JUOZAPAS KISIELIUS,
Utenos apskrities, Debeikių valsčius
Aniunų kaimas, LIETUVA.

Mes turim daugybę padėkavonių nuo musų pasažierų parvažiavusių į Lietuvą arba
atvažiavusių iš Lietuvos per

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L. FABIONAS ir Z. S,'MICKEVIČIUS, Vedėjai

809 West 35th Street,

(arti Halsted)

Chicago, III.

1

Pirm negu pradėsit rengtis važiuoti Lietuvon, atsilankykit pas nuis ir pradėkit viską daryti nuo pradžios iki

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

Kojol

pabaigos per žmones pilnai žinančius kelionės dalykus. Mes jum išaiškinsim naujausį ir geriausi būdą pinigų
perkėlime į Lietuvų.

išgydo kojas
nuo šutimo

Išsirašyk Kojolo buteliukui.
Šiandien, vartodamas čia
pridėta kuponą.

Turi būt priežastis

I LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo.

Kodėl šis bankas taip nepaprastai užau
go į šešiolika metų nuo jo įsteigimo —
kodėl musų turtas dabar yra $12,000,000

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę
Spalio 15
Sainland)
New York į
Hamburgą.
Kroonland) New York (Lapkr. 26
Lapland)
Hamburgą
(Spalio 29
. Lapkr. 5
Finland ....
. Lapkr. 19
Zeeland....

Patarnavimas
Yra atsakymu — pagelbingas, manda
gus apsiėjimas su 30,000 depozitorių.
Susipažinkit su West Side patarnavi
mu. Pasimatyk su musų vienu virši
ninkų šiądien apie savo finansinius rei
kalus.

> American Line

7
a-\\ i :st SidemtoSBank.
i
Bank of ‘Safety and Iriendlij įavicc

Rooscvdl Road ai Halslcd Street-Chicago
-r—"

r

I

________

_

.

~

---- -lt-1 "1 ■»

,

Mongolia)
(Spalio 26
New York
(Lapkr. 5
Minneknhda
Lapkr. 23
Manchuria) Hamburgą (Lap__.
_
Tikietal tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
120 laivų
1,300,000 tonų
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Agent, 14 North Dearborn St.,

CANADIANjj,. PACIFIC
STEAMSHIPS

LIMITED

■

t

CITIZENS STATE BANK

LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St, Chicago, III.
Phone Drover 8473
"1 . .... ...

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

Liaivakor.tes $1 AC50 Kojų šutimas
LIETUVON IvO
yra liga

t

R. URBONAS,

1

MĘLROSE PARK, ILLINOIS
x
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% paiukio mokama už padėtus pinigus
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

NAUJA
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešiinas su Pilava,
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų.
Šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
. .
KAINOS IKI DANZIQUI pigiau• "•
$200.00
sios kabinete
......... .......... .
Trečios klesos....................... . $110.00
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa................... .... .... $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba
THE OANADIAN PACIFIC
Railway Trafiko agentas
40 N. Dearborn S't,
Chkago, III.

Bingol Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, III.
Čia prisiunčiu $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojolo buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.

, Adresas

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

PAKLAUSĖ SAVO
DRAUGES PATARIMO
Dabar geriausioje sveikato
je, kadangi naudojo Lydia
E. Pinkham Vegetable
Compoundų.
Detroit, Mich. — “Nesijaučiau gcrai per keletą metų ir niekada ne
galėjau
valgyti
pusryčių, ir visuo
met jaučiau gal
vos skaudėjimą ar
ba jaučiau pailsu
si, kas vertė ma
ne pertraukti darilsėtis. NiepJ
ka(l neturėjau gy$ J
dytojo nei ėmiau
■ gyduolių, koliai no1
buvo nurodyta su.........J siedkos, pas kurią
tankiai apsilankydavau. Ėmiau ketu
ris .b**'- ųus Lydia E. Pinkham Ve
getable Compoundą ir dabar esu ge
riausioje sveikatoje ir linksma apsi
dirbu stubos darbu. Tikrai sugraži
no pilniausiai sveikatą”. — Mrs. L.
M. DARRAS, 46 Hovvard SL, De
troit, Mich.
Ne visuomet biznyje moteris svei
katos priversta neatlieka savo dar
bo, bet labai tankiai pasitaiko, kad
namų moteris to neįgali. Kuomet
strėnų ir galvos skaudėjimas sunai
kinu visą ambiciją, ir eina silpnyn.
Kuomet tik kenti kokią negalę, vi
suomet naudok geriausią gyduolę,
Lydia E. Pinkham Vegetable Compound. j

Subatą, Spalio 22

NAUJIENOS, Chicago, fll.

1921

valandėlei.
Netrukus priėjo dirba, į negu kad būdavo pirtaipjaui man nepažįstama mo-, minu. Vakare, kaip šešios, tai
toniško ir prašneko:
nežiūri, ar butų pagaila ar lie— Ana, nugi čia ir Lietuvos tus, viskę meta ir eina namo,
pinigų esama!
Toliau tęs?:
Pasisakė, kad ji dlar nesenai* — Pas ūkininkus taipgi da
Kad dabar vyrams yra sunku
atvažiuot iš Lietuvos, tai kol (atvažiavus
---------------iš laetuvos, koki še- bar moka į dienų po 10 rublių,
kas tik moterys l>ed merginos ši mėnesiai,
ir valgyti gana taiko, ir da kad
— Na, o kaip patinka pas tik galėtų gauti, dla ir už tiek
atvažiuoja, ir tų dar tik kelios
teatvažiavo. Man teko su ke- mus Amerikoj? — paklausiau. nelabai kas nor eiti. Ir žy
liomis iš jų pasikalbėti. Kiek Moteriškė tik ranka numojo: dams dabar gera Lietuvoj, kai
— Et, su savo Amerika! Be- jie lygias teises gavo. Daug žy
vienos vis klausiau, kaip patin
ka Amerikoj ir atsakymą 'ga reikalo tik ję taip giria. Kati dų ir valdžios vietas užima. Tik
bučiau žinojus, amžinai nebū spekuliantai daug bloga daro^:
vau nuo visų tą patį:
jie ir lenkams duonos į anų pu
“Lietuvoj buvo daug geriau. čiau važiavus.
__ __
sę pristatę.
Kad
lik _aš________________
užsidirbsiu kelionei, Pasisakė esanti našlė ir ai
Man pasakius, kad milicija
tai ir grįšiu atgal”. Dvi mergi- važiavus pas dukterį, kuri ję
Su dukteria betgi ne juk saugoja sienų, moteriškė
nos, nesenai atvykusios iš Lie- kvietus.
" 1
tuvos ir apsigyvenusios Brigh- susitaikius ir išėjus pas sveti atsakė: — Kų čia milicija! miliciton Parke nutarė netekėti už mus gyventi. Dirluinti pas aptokio vyro, kuris neprižada į tiekorių ir kai tik užsidirbsian- j'antui tik pašmeruok, tai jis
Lietuvę grįžti. Vienai toks at- Ii kelionei, tuojau grįšianti at visai ir užsimerkia, busiąs nie
ko nematęs. Gali vežt kę tik
silaikė, ir toji ištekėjo, o jos1 gal į Lietuvę.
draugei taipgi ne vienas vai — Ko dabar Lietuvoj reikė nori, visi tik pinigo laukia.
kinų peršasi, bet kad jie nepri jo? — pasakojo ji man. —Ma Rublis ir šneka, rublis ir tyli—
žada grįžti Lietuvon, tai ir nei tytum, kaip dabar gražiai žmo taip buvo prie caro, taip yra ir
nes Ivonai Daug geriau, ne dabar. Neva tarnauja savo ša
na nė už vieno.
Nesenai man beeinant Ilals- gu prieš karų, ir kaip daug da liai, bet už pinigus parsiduoda
/
ted gatve (Chicagoj) pama bar žmonės tur pinigų, tai nie jr gana!
Išši šnekėjęs valandų laiko grį
čiau vieno ofiso lange iškabin kad pirmiau tiek neturėjo. Da
tus svetimų kraštų pingus, tarp bar ir dvaruose jau tai ne ki žau pilnas džiaugsmo. O džiau
kurių buvo ir Uetuvos “auksi tusyk. Darbininkai turi viso giaus dėlto, kad nė viena ne
nų”. Sustojęs ir užsižiopsojau kių sęjungij ir daug trumpiau peikia Lietuvos gyvenimo, juo
labiau, kad aš ir pats ketinu
važiuoti kada nors. Po tiri
vargų ir bėdų aš nesitikėjau iš
girsti to, kę dabar nuo dau
gelio išgirdau, ir kas tiesiok
stebina mane. Aš maniau, kad
nuo karo vargų išvažiavę, tai
tik džiaugsis atvykę į šių šalį,
o čia jie sako: “Lietuvoj ge
riau!’’ — Griunas.
Sušelpkite Juos dabar kolei žemas kursas markių.

Nepatinka Amerikoj naujiems ateiviams.

Svarbus Pranešima
KALĖDOS ARTINASI, NEUŽMIRŠKITE SAVIŠKIŲ LIETUVOJE NAUDOKITĖS
PROGA, SIŲSKITE PINIGUS KOL MARKES PIGIOS ATEIKITE Į Slį BEN
DROVE KUR GAUSITE NURODYMĄ
kaip siųsti pinigus PATIEMS, kad pinigai butų išmokami ant artymesnio pašto, ir nurodysime
jums, kaip lengviausiai Jūsų giminės galėtų gauti pinigus Lietuvoje.

PINIGAI PARDUODAMI ŠIOJE BENDROVĖJE PAGAL PIGIAUSI KURSĄ
Jeigu manote važiuoti Lietuvon, tai kreipkitės į šią Bendrovę, nes čia Jus gausite pigiausias lai
vakortes. Jūsų bagažai paimami nuo namų ir pristatomi iki laivo; bagažai inšiurinti ir Jums duo
dame visus patarnavimus.

MES ATGARENSIME JOSŲ GIMINES IS LIETUVOS
už pigausią kainą ir atsakančiai.
Jeigu norite, kad Jūsų pinigai atneštų legališką ir gerą nuošimtį, tai pirkite pas mus aukso bonus.
Mes taipgi parduodame bonus ir ant išmokėjimo.

Visus patarimus duodame dykai. Kreipkitės.
Ofisas atviras kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro, Utarninkais ir Subatomis iki 8 valandai
vakro, Nedėliomis nuo 10 iki 2 dienos.

BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION

Gimines Lietuvoje

35 South Dearborn Stret.

Chicago, Ilinois

Duris 205

Laukia dusu Kalėdines Dovanos
PINIGUS' I LIETUVĄ IR KITUR
greičiausiai ir pigiausiai pasiunčia
UNIVERSAL STATE BANKAS

..t

Italija panaudoja bedarbius
viešiems darbams.

Kapitalas $200,000.00.
1 Perviršis $50,000.00.
DIDŽIAUSIS, TVIRČIAUSIS IR PARANKIAUSIS
Lietuvių Valstijinis Bankas netik Chicagoje bet ir visoj Amerikoje
YRA

UNIVERSAL STATE BANKAS

Taupykite pinigus šiame Banke ir bukite visados
šio Banko Kostumeriais
Šiame Banke visų Pinigai randasi saugioje vietoje, nes tą saugu
mą užtikrina Suv. Valst. Valdžia, kuri .sutVo pinigus irgi laiko šia
me Banke.

, fti
v

Pinigus išmokame ant kiekvieno pareikalavimo
BANKO VALANDOS:
Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 v. po piet ir vakarais: Utarninkais
nuo 6 iki 8:30 vakare ir Subatomis visa dieną iki 8:30 vakare.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.,

Kalėdoms

Chicago, III.

Prisiartinant

ĮSAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimi
nes, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus.
Kiekvienas Lietuvis turi savo artimųjų Lietu
voje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia
gal ir labai reikalingos pašalpos. Ir kaip tik dabar yra lai
kas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų juos dar
pinu švenčių. Nebe to dar, kad nebūtų reikalinga Lietuvoje
ir šiaip paramos, žiemai ateinant, — Dar daug yra tenai
vargo ir skurdo, dar toli gražu neužgijo tos musų žmonių
žaizdos, kurias uždavė jiems karė. Taigi musų, Amerikiečių
pareiga yra nepamiršti anoj pusėj vargstančių savo giminių.
Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiun
timu Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas.
Maža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daug galimy
bių, kad gali pakilti, — tat kiekvienas kas turi reikalą per
siųsti Lietuvon pinigus, lai pasinaudoja žemu kursu da
bar jau.
Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš že
miau paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip
su kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per mu
sų Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon per Baltic States Banką:
2,530,456 auks.; Vasario mėn. —
1921 m. Sausio mėnesy
2,640,861 auks.; Balandžio
2,082,795 auks.; Kovo mėn.
mėn. — 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auks.;
Birželio men. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886
auks.; Rugpiučio mėn. — 5,696,650 auks.; Rugsėjo mėn. —
5114,750 auks. Viso per 9 mėnesius išsiųsta per musų Ban
ką į Lietuvą 31 milionas 678 tūkstančiai ir 25 auksinai ir
nei vienas skatikas įš tų pinigų nėra žuvęs!
Baltic States Bankas užtikrina, kad per jį siųsti pinigai
kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; Baltic States Bankas duo
da pilniausią garantiją už pinigų čielybę.
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t.
y. kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais Baltic States
Banko-patarnavimais ir siųsk pinigus į Lietuvę dabar, kuo
met už dolerį gaunama labai daug auksinų.
Adresuokite mums šitaip:

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė.,
New York, N. Y.

v

Italijos valdžia mėgina nedar
bo klausinių išspręsti panaudo
dama šalies bedarbius šalį pa
gerinantiems darbams.
700,000,000 lirų (apie $28,000,000) ji paskyrė viešiems dar
bams, ir 100,000,000 lirų (apie
$4,000,000) laukams gerinti, ši
tų darbą didžiumoje atlieka pri
vatinės bendroVūS; kurioms val
džia duoda pašalpą ir koncesijas.
Pinigai šitiems reikalams yra
gaunami bankuose.
150,000,000 lirų (apie $6,000,000) yra paskirta išleisti tele
grafo ir telefono sistemų page
rinimui. Be to valdžia įgaliojo
tiesti pomarinį kabelį, kad turė
jus tiesius susisiekimus su Ispa
nija, Graikija, Brazilija, Uruguaju ir Argentina ir tuomi pa
darius Italiją nepriklausoma
nuo užsienio kabelinių kompani
jų.
Italijos vandeninės pajiegos
plėtojimas eina sparčiai* Prieš
Tarą ji turėjo apie 935,000 ark
lų pajiegos iš šito šaltinio, o
dabar ji jos turi 1,750,000 ark
lų pajiegos. šitam tikslui ištai
syta 59 rezervoarai ir dirbtiniai
ežerai.
Kilu svarbiu pramoniniu pro
, ektu yra. džiovinimas Pentine
pelkių, kurios užima apie 150,000
akrų plotą tarp Rymo ir Neapoio. Šita žemė lig šiol po penkis
mėnesius kas metai stovėjo po
vandeniu sriautams nuo kaimy
ninių kalnų ją užplovus ir van
duo bestovėdamas ant jos pa
versdavo jų į pavojingų drugio
vietą.
Kompani j a susiorganizav usi
su kapitalu 50,000,000 lirų ši
tam žemės plotui džiovinti, dir
bo apie metus laiko ir ištaisė
apie 7,750 akrų; dirva, yra ge
ra kviečiams ar tamūtėms au-

Kojų šutimas
Laivakortes M
LIETUVON i W '

Kiekvienas važiuojantis Lietuvon nori turėti laiminga kelionę. MES JUM UŽTIKRINAM TEISINGĄ PATARNAVIMĄ IR LAIMINGĄ KELIONĘ, JEIGU

PIRKSITE LAIVAKORTES PAS MUS.

..

Ka patvirtina žemiau paduotas laiškas musų pasažiero:
Rugsėjo 29, 1921.
Brangus Fabionai ir Mickiavičius:
“Pranešam jum, kad parvažiavom į Lietuvą gerai ir laimingai ant laivo vardu,
“Lituania”. Valgis geras ir duoda po 4 sykius į dieną. Visas prižiūrėjimas yra geras
ir miegoti visiem yra kambariai.
“Taipogi esam labai dėkingi Mr. Fabionui už prielankų išleidimą ant dypo Chi
cagoj ir už bagažų pasiuntimą. žodžiu sakant esam labai užganėdinti h* dėkingi jum
už jūsų teisingą ir atsakanti patarnavimą kelionėj. Ir patariant visiem važiuoti per
.......... Piliau... . ...
Su draugiškumu,
JUOZAPAS KISIELIUS,
’
Utenos apskrities, Debeikių, valsčius
Aniunų kaimas, LIETUVA.

Mes turim daugybę padėkavonių nuo musų pasažierų parvažiavusių į Lietuvą arba
atvažiavusių iš Lietuvos per

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L. FABIONAS ir Z. S,'MICKEVIČIUS, Vedėjai

809 West 35th Street,

(arti Halsted)

Pirm negu pradėsit rengtis važiuoti Lietuvon, atsilankykit pas mus ir pradėkit viską daryti nuo pradžios iki
pabaigos per žmones pilnai žinančius kelionės dalykus. Mes jum išaiškinsim naujausĮ ir geriausį būdą pinigų
perkėlime j Lietuvą.

Turi būt priežastis

I LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, moderniško laivo.

Kodėl šis bankas taip nepaprastai užau
go į šešiolika metų nuo jo įsteigimo —
kodėl musų jurtas dabar yra $12,000,000

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę
Spalio 15
Sainland)
New York į
Hamburgą.
Kroonland) New York (Lapkr. 26
\ Lapland)
Hamburgą
(Spalio 29
. Lapkr. 5
Finland .
. Lapkr. 19
Zceland....

Patarnavimas
Yra atsakymu — pagelbingas, manda
gus apsiėjimas su 30,000 depozitorių.
Susipažinkit su West Side patarnavi
mu. Pasimatyk su musų vienu virši
ninkų šiądien apie $avo finansinius rei
kalus.

American Line

W
est Side Sfc Ban k
97u? Bank ofSafely and Fricndly Smce

ČIUŽENS STATE BANK

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

,

‘l....... .. .......... ..

išgydo kojas
nuo šutimo

Šiandien, vartodamas čia
pridėta kuponą.

I

R. URBONAS,

Kojol
Išsirašyk Kojolo buteliuką.

Rooscvclt Road ai Halsted Strcel* Chicago

LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th STm Chicago, III.
Phone Drover 3473

Chicago, III.

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

MELROSE PARK, ILLINOIS
(Rankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suka,
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

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

Bingo! Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, III.
Čia prisiunčia $1.00 už kuri
atsiųskite man Kojoto buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.

Adresas

..................... M......... ....

PAKLAUSĖ SAVO
DRAUGES PATARIMO
Dabar geriausioje svęikato
je, kadangi naudojo Lydia
E. Pinkham Vegetable
Compoundą.

Detroit, Mich. — “Nesijaučiau ge
rai per keletą metų ir niekada ne
galėjau
valgyti
pusryčių, ir visuo
met jaučiau gal
vos skaudčjimą ar
STEAMSHIPS
LIMITED
ba jaučiau pailsu
si, kas vert£ ma
ne pertraukti dar
bą ir ilsėtis. Nie
NAUJA
kad
neturėjau gy
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
dytojo
nei ėmiau
IKI DANZIGO.
gyduolių,
koliai ne
Pagabiausis susinešimas su Pilava, i
buvo nurodyta suKaunu ir Karaliaučium.
siedkos, pas kurią
VISA VANDENIU KELIONĖ
tankiai apsilankydavau. Ėmiau ketu
BE PASIVĖLAVIMO,
ris butelius Lydia E. Pinkham Ve
BE PERSĖDIMO.
getable Compoundą ir dabai* esu ge
Dideliais, smarkiais ir populiariais j riausioje sveikatoje ir linksma apsi
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir dirbu stubos darbu. Tikrai sugraži
“Corsican” 11,500 tonų.
no pilniausiai sveikatą”. — Mrs. L.
Šie garlaiviai sustos prie HARVE M. DARRAŠ, 46 Hovvard St., Dvir SOUTH AM I’TON.
troit, Mich.
KAINOS IKI DANZ1GUI pigiau
Ne visuomet biznyje moteris svei
sios kabinete ........................ $200.00 katos priversta neatlieka savo dar
Trečios kle.sos ........................ $110.00 bo, bet labai tankiai pasitaiko, kad
Kaina iki Pilavos.
namų moteris to neįgali. Kuomet
Trečia klesa............................ $135.00 strėnų ir galvos skaudėjimas sunai
Atsišaukite prie artimiausio laiva kinu vitsą ambiciją, ir eina silpnyn.
korčių agento, arba
Kuomet tik kenti kokią negalę, vi
THE OANADIAN PACIFIC
suomet naudok geriausią gyduolę,
Hailway Trafiko agentas
Lydia E. Pinkham Vegetable Com40 N. Dearborn St.,
Chicago, 111. pound.

CANADIANjjj. PACIFIC

r

NAUJIENOS, Chicago, III.

Nedarbo Konferencija
didelė farsa.
Washingtone atstovaujama tik
darbininkų nekenčiančio di
džiojo biznio reikalai.

Mėgink Lifebuoy
VIENA SAVAITĘ
Pamatysite pagerinimą
nes pažinsi ant savo
odos i tą trumpą laiką.
Tyras, nedažytas, paimu aliejus
suteikia Lifebuoy raudona spalvų

Padarytas Amerikoj

Suandinavian - American Line
| PILIAVĄ
Laivas “HELLIG OLAV”

LAPKR. 1
Laivas “OSCAR U”

SPALIO 26
Visa trečia kliasa susideda iš kajutų dėl 2 ir 4 žmonių. Del in
formacijų kreipkitės prie vietinio
agento arba prie vieno iš Kompa
nijos ofisų:
Scandinavian-American Line

27 Whitehall St., New York, N. Y.
117 N. Dearbom St., Chicago, III.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.
248 Washington St., Boston, Mass.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
įmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,
FREDERICK BROS,
3700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

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

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

K. PIKELIS,

1907 So- Halsted St-,

Chicapro. Tll.

Prezidentas Ilavding atidary
damas Hoovero konferenciją ne
darbo klausimui spręsti nenoroms pasakė trumpą prakalbą i
. šimtą konferencininkų ir svečiu
susirinkusių jo pakvietimu. Cha
rakteringu budu jis palietė ne
laimingą dalyką sakydamas:
“Nedarbas visuomet esti. Sa
ko, kad ir geriausiais laikais
Jungtinėse Valstijose be darbo
būva pusantro miliono žmonių.
Skaičius atrodo tokiu dideliu tik
dėlto, kad mus yra šimtas mili
jonų; šitas veltėdžių nuošimtis
visuomet būva pas mua.
“Bet dabar yra perdidelis be Konferencija šaukiama nusi
darbių skaičius ir mums rupi ne ginklavimui aptarti yra svarbi
tik jis sumažinti, bet kad prie ne tik darbininkų klasei, bet ir
dabartinių sąlygų žiemos sunke (ir ypatingai svarbi) biznio pa
nybėms atėjus jis neitų didyn”. sauliui. šitą konferencija biznie
šitaip išreiškęs savo susirūpi riaus akimis žiūrint, gali reikšti
nimą, prezidentas pasakė konfe skirtumą tarpe Europos išsimorencijai, kad ji savo patarimu kamybės ir bankini tumo.
dabarties pramonines sąlygas
Mažai skaitant — Ba.bsono
taisyti neprivalo liesti pamatinių statistika — svarbesnėsės Euro
dalykų.
pos šalys dabar išleidžia dau
“Bus vietoje pasakius“, tarė giau kaip $5,000,000,000 kas
jis aštriu balsu, “kad iš jus ne* metas apsigynimo ir užpuolimo
reikalaujama'seniai ginčijamus ginklams. Tik Anglija, Belgija,
musų visuomenės klausimus iš Franci j a ir Italija išleidžia apie
spręsti. Mes pastatėme šios die $3,000,000,000.
nos Ameriką ant ekonominio,
pramoninio ir politinio gyveni
■ Severoš Gyduoles užlaiko
mo pamatų, kurie padare mus
tuo, kuo mes esam ir šventyklos
nėra reikafb dabar pertaisyti“.
Nervintos,
P-nas lloover savo kalboj į
Sunaikintos
Moterės
konferenciją pripažino, kad atei
nančioji Žiema atneš didelę ne
kentančios nuo skausmo nugaroi,
laimę tiems žmonėms, kurių pi
otrenosė, tampymo jausmą, ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
nigai pasibaigė, seniai jau nedir
netvarką gamtiškos priedermęs,
bant. Jis pasakė, kad “dora ir
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo
ekonominė sistema“ negali išlik
ti, jei nebus surasta, budai varg
šams aprūpinti gyvenimo reik
menimis, “šaly turinčioj pertek
lių visokių gyvenimo reikmenų,
kur žmonės norintiejį dirbti yra
(Severo Regulą tori u).
Kuris yra
verčiami apsieiti be Šitų reikme
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ię nenų“.
regulariškumų. kuremis moterys
Bet ir šitaip dalykams esant,
kenčia. Gaukite pas sava Aptieketiaus
Šiunden.
p. lloover, nenori žinoti jokios
Prei:5 $1.25.
tėviškos globos, jokių išmokėji
mų iš kasos — nieko kita, kaip
tik pradėti pramonę senu budu
&. IOWA /
ir senais pelnais.
. Įvairių konferencijos komitetų
pryšaky yra biznieriai, kurie ne
sutiks su tuo, kad darbdavio ir
darbininko santykiuose, arba
darbdavio arx darbininko ir vai
stybes santykiuose yra kas blo
ga. Youngstowno Skardos ir Dū
dų komp. prezidentas James A.
Campbell yra nedarbo statisti
kos pirmininku. Javų spekulian
tas Julius Baimes Komitete sam
L( 1N K SMIN K1 l’ES D Y Sl'Er i i ik ai.
dymo agentūroms ir registruotei Jei
jusų maistas nematomas arba ne
ištirti. New Bedford Cotton
tinkamas, skaitykit šitą.
Tūkstančiai
viltį nu
Mills komp. prezidentas yra pir stoję, dyspeptikaisilpnėjančių
atgavo sveikatą, šie
mininku komiteto fabrikantų laimingi žmonės neskelbia, kad ste
greitojo reikalo priemonėms iš buklais atgavo savo sveikatą — tai
buvo paprastas minties išteriškimas
tirti. Miami anglies komp. pir pasirinkime ir mėginime ir perstikrimininkas iš Chicagos galva ko nime gyduolių, specialiai priimtų jų
ypatingoms negalėms, šie visi galu
miteto greito reikalo priemo tini išsigydymai yra pasekme pagelnėms kasyklose, šitie vyrai ge bos Nature’s Lawlax. Jei jusų vi
duriai pailsę arba persidirbę mėgin*
rai žino, kas turi būti priparody- kit Nature’s Lawlax, o patėmysit stai
ta — kad darbininkai reikalau gų pagerėjimą. Skausmai pirm val
gio ar po valgio pranyks. Daugiau
ja, per daug ir kad algos reikia neturėsi vidurių išpūtimą, gasų, negardaus skonio. Atgausi tikrą apeti
numušti.
\

Regulator

Įvairios Pastabos,

Milwaukee majoras Daniel W.
Hoan tapo išrinktas Milwaukės
Ugniagesių ir Policijos Tarybos
pirmininku.
Ohio Socialistų valstijinis sek
retorius pareiškė Ohios plutokratu • organizacijai
“Constitutional Defense leaąue”, kad jis

Persikėlė savo rezidenciją Tel.: Yards 994. Nakti
mis ir nedėliomis po pietų tel.: Oakland 1294
4631 So. Ashland Avė. ,
Ofiso vai.: nuo 8 vai. iki 10 ryte; nuo 1 iki 3 ir nuo
7 iki 9 vai. vakaro.
į

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spedalamas: Moterą ligos ir Chirargija.
1145 MILWAUKE« AVĖ.

CHICAGO.

stoti į debatus socializmo klau
simu. Iššaukimas tapo priimtas.

tą ir sužlebČios, ką tik suvalgysi. Dau
gybės, gerai sužlebčiotas maistas pa
didins spėką, padarys šviesesniu ir
turėsi daugiau ambicijos.
į savaitę
jausiesi pagerėjimą ir burnoj gerą
skonį.
Žmonėms, kurie nesijaučia geraR
serga galvos skaudėjimu, pilvo ne
smagumais ir vidurių užkietėjimu,
tokiems Nature’s Lawlax geriausias
pagydymas.
Pardavojamas tik mėlynose dėžutė
se po 25c. ir 50c. ir gvarantuotas.

ŽINOVAS
Ateik Ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS
*
LIGAS, r.

PATARIMAS DYKAI

Auksinai dabar
labai 'ATPIGO

...

:

Kurčios ..
Tekančios
Ūžiančios
Užkimštos

Skaudama
Bėganti ..
Kreiva ..
Užkimšta

Nosis
Nosis
Nosis
Nosis

Skaudama
Silpna ..
Kataruota
Papūtus

Ausįs
Ausįs
Ausįs
Ausįs

Gerklė
Gerklė
Gerkle
Gerkle

Valandos: nuo 9 iki 6. Nvlėldieniais nuo 10 »kl 19

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
parduoda laivakoites
Trečia klesa laivakor
Piliavai-Karaliaučiui
galima atlikti vien i
Lenkijos. Tiesiai ifi
dos į Piliavą.

pnt didžiausių ir geirausių linijų,
ps iš New Yorko arba Canados iki
ik $110.00. Visą kelionę Lietuvon
[indėnių, nekliudant Vokietijos nei
New Yorko į Piliavą arba iš Cana-

DABAR EINA DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Lietuvių Prekybos Bendroves Šerų dėl pastatymo Lietu
voje įvairių dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po
$7.00 vienas. Todėl jeigu nori gauti fcerą pelną už savo
pinigus, pirk ko greičiausiai.
Del platesnių informacijų, reikale laivakorčių, pinigų
siuntimo Lietuvon, šėnj, pasportų ir income taksų kreip
kitės šiuom adresu:

.

Jei
Jei
Jei
Jei

Lithuanian Sales
Corporation

“John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Are,
Kampas 18-os. gatvėn.
Ant trečio augšto virš Platt’o ap
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų

OFISO VALANDOS: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00
ryte iki 3:00 po pietų. Ofiso Vedėjas V. M. Stulpinas.

Gencralis Ofisas:
LITHUANIAN SA-LES CORP,
414 Broadway,
Boston 27, Mass.

Or. W. Yuszkiewicz

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

SERGANTI VYRAI
1

<įiį

o

Už visai mažas lėšas, suteikiama gtniaush gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigclbėjo, todėl, guli būt gera vieta ir tamistai.

GYDAU visokia* Ii z a*
ir mo
terų; gaivos, akių nerviškumą nusil
pimų, narių silpnumų, reumatizmų,
paralyžių ir kitas visokias d durių li
gas Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteigingiausla Visas li
ga.® gydau gamtiškais budais
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago OI
Phnne- Humboldt 5R49

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumų, reumatizmą, kraujo užnuodini• mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligasr gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu, žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir
fyzišką tvirtumą.

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

pasiekia kiekvieną.

Kiekvieną sergančią y patą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia ju
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
Aėiu gyu?U/joi
gauti sveikatą. ,
išgydymą”.
Geriausis medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarhno kambariai puikiausiai įrengti patogumui
ir geriausiam gydypiui, žinomų chroniški) gydymų, nervų ir kitų ligų.
x ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą.
Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra
įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.
PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

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

m

fteumatizm Sausge e
Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulųx Gėlimu, arba Mėšlungiu g
—- raumenų sukimu; nes skau- j
dėjimai naikina kūno gyvybę g
ir dažnai ant patalo paguldo.
mo

■

stis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka
vonės pasveikę. Prekė 50c pei
p<tčtą 55c arba dvi už $1.05.

■
■
■
■
■

CAPSICO COMPOUND

Knyga: “ŠALTINIS SVE1 ■
KATOS”, augalais gydytiem ■
kaina 50 centų.

Justin Kulis

Naujas

H 3759 So. Ha'sled St.

Automobilių Ligonbutis
\

kenti galvos skaudėjimų,
skaitant raidės susilieja,
iš raidės darosi dv5.
turi uždegimų akių,

Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

3313 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.
Phone Yards 6062,

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

M. LUNGEVIČIA ir V. G. MILAVlčIA,
2929-31-33 Wcntworth Avė.,
Chicago, III
arti 31-inos gatves.
Boulcvrard ^501 3

S

Chicago. III. J

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Kotelis su 100 kambarių

Lankant , musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz

mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų diegiioN paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naująusiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
dienos

tik

Utaroinknie

divną ir naktį.

' Dienos dcl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarain'<us nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro

■ PRANEŠIMAS

.... uLV ii- L; .ui' ...

Akįs
Akjs
Akįs
Akįs

23 metai prie State gatvės
!20 So State St„
Chicar* HL

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

Tel. s

.: A

Silpnos ..
Skaudamos
Raudonos
žvairos ..

Franklin O. Carter, M. D.

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS

A. F. CZESNA,

Siunčiamo pinigus Lie- ■
■ tuvon, prisiuntimas užtik- JĮ
Spartus Vokieti jos socialistų ! rintas.
■
profesinių sąjungų augimas po
Inšuruojame nuo ugnie;
karo pasiekė aukšto savo narių
namus, rakandus ir auti
skaičiaus 1920 m. vidury, kuo
mobilius.
met jų narių skaičius siekė 8,100,000; po to narių skaičius
Parduodame namus, sko- ■
truputį sumažėjo, pasiekdamas
liname pinigus, s
M
8,025,000, ’ kurių
tarpe tų
Evaldas & Pupauskas H
1,metų
pabaigoje buvo
N
810 W. 33rd St.,
Vidutinis
700,000 moterų.
tais
menarių
skaičius
Yards 2790
sr
tais buvo 7,890,000, o 1919 m.
f

1921

Atitaiso žvairas akis vienu atsilanky
mu, be jokiofl chloroformos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Severa’s

su kiekvienu jos atstovu apsiimti

Dr. Maurice Kahn

buvo 5,4?0,000. Prie lygos yra
prisidėjusios penkiosdešimt dvi
centristinės draugijos su dau
giau kaip 27,000 vietų sąjungų.
\
__
Po keturiolikos metų uždrausties Japonijos Socialistų Lyga,
kuri slaptai palaike /avo būti,
išėjo stipresnė negu buvo. Dau
gelis profesijos vyrų ir moterų,
pasipiktinusių naujovine išnau
dojimo sistema ir bnonarchistine valdžia, prisidėjo prie lygos
ir taipgi darbuojas steigdami
koperacines įstaigas greitam
darbininkų susišelpimui. Lyga
taipgi padeda darbininkam vesti
streikus ir varo stiprią agitaci
ją už respublikinę valdymo for
mą, nors daugumas narių pa
geidauja sovietines formos. Konservatiesiems ir atgaleiviškiems
elementams, kaip galima numa
nyti, nepatinka lygos darbai.

Subata, Spalio 22 d

(

_ . . mbhhhi

657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.
Telef. Boulevard 4552

Tel. Boulevard 1969

P. K. MALELO,
Elektriko Kontraktorius

Nuvedame dratus į senus ir nauus tumius, sudedam fikčerius ir
jstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
33-36 So. Halsted St»,
Chicago, UI.
■■

_____

z

MATr.TTFNrtS. ChknW. HT

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
BALTIMORIETIS APLANKĖ
“NAUJIENŲ“ REDAKCIJĄ.
Vakar “Naujienų.“ Redakci
joje apsilankė
,---------- .p. A. Kurelaitis .

ninkas Teodoras fcaliapinas bus vesdavo <lel to, kad gyveninio
Chicago j už i šešių savaičių.
Gruodžio 4 dienų jis duos kon
certų didžiuliame vidurmiesčio
teatre Auditorium. Skelbiamos
bilietų kainos nebrangios, nuo
1 dol iki
dol ir galima jau LIET. MOTERŲ “APŠVIETOS“
DRAUGIJOJ.
išaftksto gaut pirkti.

Lietuviu Ratuliunsp

Saldainių misterija dar
nepaaiškėjo.

Lietuvių
Moterų Draugija
“Apšvietei“ yra viena veikliau
siųjų Chicagos moterų draugi

Vakar buvo padaryta naujas jų.

Visuomenės

ir

kultūros

kuriais darbe ji nuo senai yra pasižyko Chicagon kaipo delegatas aną vakarą užnuodijo šešias ’nfhisi kaipo viena pirmųjų
Rubsiuvių Bendrovės konferen- VVest End Ligoninės slaugęs. Tik pastaraisiais laikais Jos
iš Baltimorės, M<1„ kuris atvy- analyzas tų saldainių,

cijon, nuo Baltimorės Bendro- Chcmista-i kol kas dar
__ vis ne darbštumas kiek pairo, o tai dėl

Jis pasiliks Clii- gali surasti, kokie nuodai juocagoj iki utarninko.
se randasi. Pirmiau, sako, buk
fai buvę suradę juose “potaŠALIAPINAS BUS CHICAGOJ rium cyanide“ (kaliomėhnetalio), gi vėliau arseniko (žiurk
GRUODŽIO PRADŽIOJ.
žolių), bet dabar tam užginČiGarsusis rusų operos daini :nma.
Tyrinėjimai dar tebedaroma,
bet kol kas jokio pėdsakio ne•urandama.
Kuomet kenti

vės skyriaus.

jiebe?

galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimą
dantų skaudėjimą
neuralgijos
Arba kitokį skausmą,
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and tho pain stopa
Contain no habit-formlng dregs

Have you trled Dr. Milės’ Nervii..

Suareštavo “Sultoną
Anų <Meną slaptosios polici
jos agentai suareštavo William
A. Fuston už daugpatystę. Jis
•'risipažino, kad yra vedęs še
šias pačias, bet visas apleidęs.
Belo jis prisipažino, kad jis

ASHLAND DENIISTS l)r.Vairush,O.D
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės*1 ir "biįdges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir perdegimą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiaus j
maistą su musų
uždėtomis
•platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

į Dantis ištraukiame be skausmo
I Atdara vakarais ir^nedėlioma.
[ Teks Blvd. 9660

Lietuvis Akių Specialistas

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

1553 W» 47th Št„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush* •

nesusipratimų
kuriu-nekur: i
draugijos vidui, dėl kmikurių
narių užsivarinėiimo
’ns nares, kas uždėjo ant drau"iios juodų dūmę ir s uj tarai i*avo jos veikimą, Tų nesusi
matiniu vaisiu^ buvo dar i’
♦‘is, kad spalio 2 diena draugia
’avo susirinkime nušalino nu<
”i°tos pirmininkę M. Dundulie
ne, o jos vieton išrinko kita
P. Petraitienę. Bintų gera, kad
’alu pale taika sugrietu dramr’on, idant ji vėl galėtų atsi
duoti rimtam visuomeniniam
’nrbui.
Spalio 15 dieną draugija tu”ėio draugišką vakarėli Mark
White Scptare salėj. Vakarie
nės lajku pirmininkė P. Petraih‘ene įteikė puikia si dabrino
’ovnna vienai garbės narei, d.
Cibulskienei, kiuri
būdama
draugijoj per dešimtį metu ne
’’arto neėmė pašalpos iš d r-jos
:ždo. — Narė.

Birutes Draugijos jiegomis
rvtoi, spalio 23, Pulaskio salėj
18-ta ir Ashland Avė., statoma
scenoj St. Šimkaus melodra
ma “Išeivis”, svarbiausiose ro’ese dalyvduiant p-lei Marijo
nai Rakauskaitei, p. K. Sabo
niui, p-lei Staniuliiutei, p-lei A
^miaičiutei, pn. Jenčiui, Maka
rui ir k. Pradžia
v. v.
---- ,----- —----------

ROSET.AND

• ■

Dešimt metu darbuotės.

’o duoti ir geresnių vakari) i;
joms daugiau nebereikėjo gal
vos sukti kaip surinkus “savas

gydyn,as su pagei-

DR. J W. BEAUDETTE

Pinigai Išmoketi.lietuvoje

Mr’DR.ia HERZMAK-^M
RUSIJOH

Bažnytinės
Žinios

šiandien atsidaro naujas marPeraikill mo 3412 So. Balrtotf Rt.
ketas
prie
15-os
gatvės,
perei

Ratelis buvo nepartinis ir
po Na 3318 So. Haluted 8L 1
me jo susispietė įvairių pažiū nant Jefferson, Canal ir Clinton
Goral lietuviam* finom**
2?
motu kaipo patyrąn odytoja* chi
rų žmonės (nors kraštutiniai Sts. Tai yra vienas iŠ didžiau
rur»a« ir akuieri*
klerikalai prie jo nesidėjo). sių publiškų manketų, kuris už?ydo tltrlaa ir chronlikas Usnu,
Per savo dešimtį metų gyvavi- ims daug vietos ir bus par<lavoSvarbus pranešimas Chicagienio jis suvaidino, sau ir įvai- jama visokis tavoras, kaipo; iš
prietaisus
•
čiains ir apielinkės lietuviams, «l*ktro»
Ofisas ir T aharatorija? 1028 W
rioms vietos d ra u gijoms, apie valgomų daiktų, apsirengimui kad atsibus pašventinimas tur
’Hth St., netoli Fisk St.
ii m tą veikalų. Nėra nė vienos drapanų ir tt.
VALANDOS, Nuo lOtingo
condalabro,
arba
aniuolų
•ižangesnės vietos <traugijos,
Rasi ir patogiau ar pigiau laikančių po dešimts elektros t- nu* S tkf R vai vakarai*
Dienomis Cana' 1
’*uriai Ratelis nebūtų pasitarna kaip koks daiktas bus galima
8110 arba RK7
^viešos
lempų,
Lietuvių
Tautos
r«i»»Dhnnr •
vęs bent kelinis vakarais. Kar nusipirkti.
Naktimi*
DrtieJ
x Katalikų bažnyčioj, po vardu
95#
Drnvgt
418^
ais. statant didesnius veikalus,
\m. D. šidlavos, kampas 35-tos GYVENIMAS: 3313 S. Halated St.
•įasilkviesdavo talkom chicagioVAL' O 10 ryto ir «—9 *aJ -ak j
t -/
xius, o kada išgalėdavo, eidavo LAIŠKAI Id LIETUVOS RAN . gatvės ir Union Avė. Apeigos —... .. ........ - ------atsibus
spalio
23,
nedėlioj,
pra

DASI
NAUJIENŲ
OFISE:
•• chica<Hečianis pagclbon. Tik į
džia 11:00 vai. ryto. Apeigų pa
įčiu Rateliui, roselandicčiams
šventinimą išpildys Jo Malonybe
Juozapas Babris
'"'•'■o pamatyti didesniuosius
Kun. Vysk. S. B. Mickevičius, D.
Kazim. Barodzian
•’eikahis, kuriuos pastatyti “saD. Patarnaujant Lietuvių Tau
Franciškus Beišis 2
”0 spėkomis” nė pirmiau, nė
tos Katalikų bažnyčios kuni
Juozas Beliauskas
’abar nė viena draugija nebugama.
Bieluskas
’’ išgalėjusi. Daug vakarų sunatvrlmi
I Malonus tautiečiai kataliku
'‘nt+ry llynii*.
->n«;ė jis grynai labdaringiems • Paul Gudas
nepraleiskit šios progos. Stebu
^•♦Ing-ni
nrWn
"kslpims- visiems musų svar
Jonas Gudaitis
Hp-nne ir kudi
klingai gražiai atrodo papuoštas
biesiems viešiems reikalams.
VVeliuni Greitjurgis
kj laika Iffpa
didysis
altorius.
Daug
pašventė
•ftA29 S Stata
Per visą jo gyvavimo laiką
J. Ilerman 2
Cbtrafn III
darbo
Jo
Malonybė
Vyskupas
pa’latdyj viešpatavo draugiškuAntony Ignatovicz 2
puošdamas bažnyčią, susivieniję
nas, pilnas sutikimas (“artisSt. Klimas
pritariančios geros minties žmo
;niam temperamentui“ čia vie J. Kuras
DR CHARLES ŠĖLAI
nės, permatydami dalyką stojo
ns visai nebuvo) ir didelis at J. Luska
Praktikuota 15 aaeta«
bendran darban su pagelba Vie
idavimas narių pamėgląjam
Step. Mazeiko
OfiRa*
špaties.
lalykai—scenai. Gal todėl jam
472® So. Aakland Ava, i labor
Tony Plonis
Chicago. Illinois
Kviečia geros širdies žmones
pasisekę “surasti” ir tikrai geJurgis Prekša
Sp4*cia1istas džiovu
ant nurodyto laiko atsilankyt ir
m talentų ir duoti ytin sėk Chas. Petkus
Mnteriiką Vyriikg Ir
į persitikrint, kad darbas atlie
mingus vilkams, nežiūrint vi Juozap. Palubinskas
Vaiką Ligą
kamas su palaiminimu Dievo.
lkinusių klinčių (stokos dekoFrank Selemanavičia
OFISO VALANDOS
Kviečia Komitetas.
"acijų, saliu ir dažnai stokos
Frank Shevokas
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 ik)
’nkamo išc’lavinimo). Tik ’
S
vai. po piet ir nuo 7 iki 8;80 vai
Jonas Sangaila
*akaro
NedėJioEųlr ouo 10 ra>
vasarį kaikurlems “komu11'
Fran. Starkienė
•alandoR
ryto iki 1 vai po pia.
GANĖTINAS PRIPA’anis“ sumanius' “užkariaudi”
telefoną* Dreael 2880
Jonas Stralia .
RODYMAS.
----------------------------------------- --------------bateli savo “partijai”, buvo kiMarija Urkutienė
nesutikimu, bet suspendavus
K'lem. Yašmontas
Virš 1,350,000 butelių Tri- LiaaiRaiiia ■■■■■■■■■
vieną porelę (kuri nė nespėju
Silvestras Vasiliauskas
nerio Karčiojo Vyno aplei ■ OR. G. M. GLASEH
si net kojų apšilti Ratelvi buP. Visnauskas
do išsiuntinėjimo kambarį
Praktikaoja 30 meta*
o pradeius kelti triukšmą)
Jos. Žilis
Ufiaas >
pereitą metą. Šios skaitlį
''aikiai viskas antilo.
<140 8. Morgan St., kerti W Mi
nes yra ganėtinu priparodyUž'bai rimui dešimties mejij
Chirago, lllinnia
mu,
kad
tūkstančiai
ir
tūk

«
SPECIALISTAS'
savo sėkmingos darbuotės, L.
Muieriiką ir Vyriibą
stančiai yra persitikrinę jo
M. Ratelis rengia savo
Taipgi Chroniiką Liga
hiliejini“ vakarą rvto, spalio Liet. Darbininku Tary vertybe atsitikime prasto
OFISO VALANDOS
apetito, vidurių užkietėjimo, B \u<> 10 rytoKki 3 po piatą ą r
■*3 d., Chas. Strumilo svetainei,
bos Konferencija.
galvos skaudėjimo ir mažes H »akare Nedėliomis nuo 10- -2
nrie 107 ir Indiana Avė. gatpo piet.
nių pilvo nesmagumų. Bet ai•
”iu. Vaidinama bus A. FromoTelrpbnar Vnrrl. M'f
Gužučio triių veiksmu dramaChicagos Lietuvių Darbininkų tokia pat reputacija yra ir ■■■■■■■■■■KBaauaai
nasaka “Palooiųs ežero dug Tarybos konferenciją įvyks ne- ant kitų Trinerio gyduolių
nuose“. Jis bafidys pasirodyti dėlioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai. ir profesionalai žmonės nie
xiamc vakare visame savo ge ryto, Meldafcio sevtainėje, 2242 kad jų neišleidžia iš minties.
mine. o rosęlandiečiai, kuriems VVest 23 Place.
’batelis liek daug per tą dešimDraugijos ir kuopos priklau surgikas iš No. Zulch, Tex*i melų veikė ir visus smagi sančios arba norinčios priklausy as rašė mums: “Kovo 27,
no savo vykusiais vaidinimais, ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 1921. Vartojau Trinerio. Li•cikia tikėtis, visi iki vienam išrinkti atstovus Į konferenciją nimentą ir Trinerio Antipu'mužes į i o vakarą — apvaini- (po vieną atstovą nuo kiekvienų triną privatiškai su didžiau
’moti jo ibsa ir naudinga dar 50 narių arba dalies) ir prisi siai užsiganėdinančiomis pa
buotę. —Roselando Išeivis.
dėt prie to didelio judėjimo, ku sekmėmis paaukštinimo iš257
riam vadovauja Lietuvių Darbi dirbystės, nes jos pasistato ■ Canal
PADĖKOJIMAS.
savo klesoje pačios. — Rug- Naktini* Tol. Canal 2118
ninkų Taryba.
DR P Z. ZALATOR1S
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, piučio 27, 1921. Labai esu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Visiems Archer Avė. Barnūs
užganėdintu
aplaižytomis
10 iki 12 ryto; 1 ik* 4 po
birbi ninkanis gatvekarių tai- Chicagos ir apiclinkių Paskalos Sto pasekmėmis nuo Trinerio Valandos:
piet. H iki 9 vakarą
vtojains, kurio mane, nusto- čių domei. Paskolos darbas dar ne vi Angelica Karčiojo Toniko,
ouo 9 Iki 12
sur
užbaigtas.
Reikia
skubėti,
kad
1821 S. Halsted St.
’isi akiu šviesybes, taip gausiai
maneatsilikus nuo kitų koonijų, kad savo kuris buvo naudojamas
,
.
Kampa* 18 ir Halstnd Si
ušelpč paaukoję man $317.35 šventą — lietuvio valstybinę pareigą no HlOterS, kaipo generallS k- ..............................................................
— n-lna nuo parduoto auksinio su kaupu atlikus .
Paskolos Stočių Komiteto na tonikas, po keletos ligos sa
’'"kuodelio, ir gilumos širdies riaiDėlto
tepkitina agitacinius Komiteto la vaičių su geriausiomis pa
Telephoiie Yards 5032 a
’ariu ačiū, ačiū! Kol gyvas bu- pelius, telanko uoliai šeimynas, teren- sekmėmis“. Trinerio Lini
prakalbas. Nežiūrint savo kalbė
ui neužmiršiu iusu širdies ge- gia
tojų, prašoma kreiptis į Apskričio Pa mentas suteikia urnas pasek
•’iimo ir draugiškumo.
skolos Stočių Centro Valdybą, o ji pa mes nuo reumatizmo, neu

ši rudeni sukanka dešimt
metų kaip čia įsikūrė Lietuviu
pcenGs Mylėtojų Batelis Jis
isikure l'.dl m., kadi vietos
Kepėjai
rietuvių scenoje viešpatavo pil
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
kas chaosas. Kiekviena drauMusų slyvų pajai padaryti prieš saulę
pi’a rengė eibes vakarų su vai
džiovintų slyvų.
dinimais (nes į paprastus šo
kius žmonės buvo nustoję lanUžsisakyk
Reikalaukite
r'vtis) ir viską rengė “savomis
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o
dėkomis“.* Vaidintojai buvo
neišlavinti, kartais negabus, o
ir draugi joms rūpėjo vien pel
I
Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
nas, o ne vaidinimo gerumas,
“Perstatymas” joms tarnavo
♦l'k kaipo meškere pasigauti
nnblikai. ___
„____
Draugijoms
neišpilOfisą*
Ofisas
1-mt Tą, ką jos žada, ir duo
Novako Vaistini
5100 S. Ashland Avė
1724 S. Ashland Avė.
dant prastus vaidinimus, publiant viršaus Banko
Stanislovas Milinavičius.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M
Ka pagalios atsisakė budi žuvi
W. 16th St., Chicago.
Ned.: 2:80—4:10 P. M.
Nekėliomis iki 2:30 P. M
mi ir eiti ant dramaiių mešik©Telephone:* Ca ai 4G4
Telephone: Republic 80B
"ės. Vakarai pradėjo duoti
Suktumo meistras.
’ramrijoms ne naudos, tik nuo
“Eamonn de Valera susitiko
stolių: tais metais visi vaVarhi
"šėmus gal. vieną ar du, “įlindo pasaulio suktumo meistrą ir ap
veikė jį“.
’ skvlc’’.
Frank P. Walsh, Airių Kepubi Bet kiekvienoje draugijoj
grupėje buvo po vieną, kita ir likos konsulis Jungtinėse Val
^ern vaidinioiu. Tik jie veikė stijose pasakė šituos žodžius,
Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo atskirai ir neidavo vaidinti ki lipdamas iŠ laivo George Wapranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės tur. Reikė i o tokius vaidintojus shington, sugrįžus jam iš Airi
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo suvienyti i viena draugija, kuri jos, kur jis išbuvo astuonias sa
•
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun mpintusi lik vaidinimu ir abel- vaites.
“Nei kreiva diplomatija, nei
nai scenos reikalais. Tada tai
tė kvitus su paėmėju parašais.
’r kilo sumanymas kurti L. S. Anglijos ginklai neįstengs išnauPinigus gavo:
M. Ratelį. Vaidintoiams-me- jo nukalti vergijos pančių Airi
r’ėiams su tuo sutinkant, su- jai”, pasakė jisai.
8871 — M. Andrijaitienė
9086 — K. Ramanauskas
mnnvina ir įvykinta.
8874 — Lazauzkienė E.
9089 —■• A. Čekanauskaitė
Vėliausiomis Cenzo Biuro su
Įsikūrė iis su visai mažučių
8878 — A. Petraitis
9092 — A. Aieknaitis
biireliu scenos mėgėjų ir tuo dėtomis skaitlinėmis ari t kiek8881 — J. Kavaliauskas
9094 — U. Saldis
jau ėmėsi už darbo - lavini- vieno 1,000 žmonių Jungtinėse
8882
9096 — A. Gudmonas
mos scenos meno. Jo pirmas Valstijose pripuola 837 balti, 99
8883 — P. Kasiuis
9097 — J. Salučka
viešas pasirodymas buvo gruo juodi, 21/! raudonų ir 1% gelto
8957 — A. Venclovas
9104 — M. Vaicekauskas
džio 25. 1911. Tuo vakaru iis nųjų.
8975 — E. Labinskaitė
9110 — J. Skeparis
nutraukė dome ir kilu mėgėjų,
8981 — M. Junavičienė
9113 — E. Kavaliauskaitė
Gamtiniai Špicbergeno turtai
kurie Ii<»• skeptiškai iš pradžių
8988 — J. Macaitienė
9359 — P. Rulis
į ii žiurėio, ir i ii pradėjo užšalusioje šiaurėj pradeda at
9046 — F. Zuperkaitė
9375 — J. B. Budrulis
spiestis vis daugiau ir geros1'’ kreipti į save domės. Yra ap
9050 — J. Navickienė
9377 — O. Masiulytė
spėkų, taip kad netrukus jis skaitoma, kati šitanle salyne yra
9052 — A. Palkovanskis
9385 — J. Arklauskis
šilčio iiradėti stalvti ir didės- devyni biljonai tonų anglies ir
9073 — B. Beniušienė
9386 — A. Laipol
nius ir Geresnius veikalus iš mu daug geležines rudos. Taip
9081 — B. Plauskienė
9387 — A. Krikščiūnas
su vis dar tebesančio neturtin rio, asbcslos, miolio,' inolibdego dramatinio reperiuiaro. Jis pat esą dideli klodai cinko, va
Kvitai su paėmėjų parašais randasi
taipjau ėjo va idinti ir kitomis lio, žibalinės skalos ir gal Ii no
‘ Naujienų” ofise.
taip kad jos galė so žibalo.

Specialistas Ligų &

NAUJAS MARKETAS ŠIĄ
DIEN ATSIDARO.

L SHIISHO
ailKERU

Pranešimai

Į OR. M. STUPNICKI :

rūpins kalbėtojų.
f
Visais tuo klausimu reikalais pra
šoma kreiptis į Chicagos Paskolos
Centro pirmininką, J. A. Miękeliuną,

3140 S. Wallace St.,Phone Yards 2652.

Debatai prof. Scott Ncaringo su
Ear Dean Howardu,.. įvyks nedėlioj
spalio 30 d., '2:30 vai. po pietų. Ash
land Auditorium1, 338 So. Ashland
Blvd. Tikietus galima gauti Naujienij ofise po 35c. Prie kasos bus 40c.

ralgijos ir lumbago. Trine
rio Antipu trinas yra geriaus gargaliavimui ir plo
vimui burnos ir Trinerio
Angelika Kartusis Tonikas
pardavojamas visose vaisti
nėse ir visų vaistų pardavė:
jų.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai Phone Boulevard 491
nų repeticijos įvyks nedėlioj. Spalio
23, Mildos salėj, 3142 So. Halsted,
ASHLAND JEWELRY
kaip vienuolikta valanda ryto.
Visi
MUSIC STORE
dainoriai malonėkit būti paskirtu lai
ku. Dar priimami ir nauji nariai, ku
Deimantai,
rio myli dainuot. — Sekr. J. Gedrnitis
Lnikrodžiai,
Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-ves da
Auksybė, Colininkų metinis susirinkimas bus Spa
lumbijos Grafolio 22, 6 vai. vakaro, Mildos svet. 3142
nolas ir lietuviš
So. Halsted St. Kviečiam dalyvauti
ki naujausi t re
visus b-vės dalininkus ypatiškai arba
kordai.
per įgaliavimus (proxy). Šiame susi
rinkime bus išduota b-ves vadybos ra
4537 S. Ashland
portai, revizijos komisijos raportai,
Av., Chicago, Iii.
ir direktorius adv. K. Gugis išduos ra
portą apie b-vės įgaliotinių veikimą
bei nuveiktus darbus Lietuvoje.
— Vadyba.
Dirbėjas ir Importuotojas g»
Kausią armoniką pasaulyj. Viso
Bumside. — Apš vietos ir Dailės kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
Draugijos ir S. L. A. 68 kuopos na gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams
Rašyki angliškai dol informaciją
riams žinotina, kad nedėlioj. spalio
23, bus Koncertas ir Balius K. of P.
salėj,. 9231 Cottage Grove Avė. Visi
nariai malonėkite dalyvauti.
— Komitetas.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia
lavinimosi diskusijas kas panedčlis
per šį mėnesį. Mark White Sųuare
knygyne Halsted ir 29-ta gatvė, 7:30
vai. vak. Kviečiame atsilankyti kuoskaitingiausiai vyrus ir moteris.
Komitetas.

(Seka ant 8-lo puslp.)

• 1(17 So.

Morgas

St.

Chicago. Ui.
B
8

VaIANDOS, Nuo 8 iki t) ryt*

Ir nuo 5 iki H vakaru

Lietuvys Gydytoja* ir Chirarga*

People Teatro Name,
1616 W. 47tb St., Tel Hoai. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak Nedėi 10 iki 12 ryti'
Boa. 2914 IV. 43rd Strro)
Telephone McKinley 268

rei. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALHJS
Gydytoja* ir Chirurgą*
VALANDOS: tf—12 ryto .
2—9 vakaro.
S1S03 So. Morgan Street.
Chicago. IU.
ir iaririaaHMMBMK/
..................................................

• ■■■"■ . .................

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS
1821 So. Halsted St^ ( kk*agix III
kampa* 181b St.
Valanda*i 9—12 ryto ir 1—• vak
Phone Cana) 257

DR. P. P. ZALLYS
817 Blae laland Ava.

■
B

DR. M. L STRIKOL’IS '

Telefonai* Pulin.<an 866

Ruatta & Serenelli

■

Lietovya Dantistas
Hjrtllll So. Mickigaa Av„ RoaelaaA.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

%

-- - -

t

1

-NAUJIENOS, Chicago, TU
(Tąsa nuo 7-to pusi.)
Rosclando ir kitų apielinkės Lietu*
vių doinąi! Pirmusyk L. L. M. Rate
lis stato “Palocius Ežero Dugnuose”—
drama trijose veikme r, ęlešimts metų
Ratelio gyvavimo sukaktuvėms. Malo
niai kviečia visus lietuvius atsilankyti
į šitą spektaklj nedėlioj, spalio 23,
Chas. Strumilo svetainėje, 107 ir In
diana Avė. Vaidiniams prasidės lygiai
7 vai. vakare.
— Komitetas.

REIKIA tlAijBINiNKŲ

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI

MOTERŲ

BUICK AUTOMOBILIUS — COU
PE, — delei išvažiavimo j Lietuvą,
REIKIA MOTERŲ PRIE parsiduoda labai pigiai. Automobi
lius {rengtas labai gerai, su visais pa
sortavimo popieros, nuolatinis togumais,
labai parankus daktarui ar
mažai
šeimynai.
Galima matyti bile
darbas, gera alga. Atsišaukite,
kada, susitarus telefonu Calumet 2630
L. Rosenburg & Co., 2143 So. arba atsilankius j 3027 Indiana Avė.,
| paskambinus varpeli 4 apartmento.
Loomis St.

M

NAMAI-ŽEME.

NAMAI-ŽEME.

1921

NAMAI-ŽEME

VALGYKLA ANT PARDA- PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS PARDAVIMUI MŪRINIS 2 PAGY- j PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
ir biznis, Cigaru, Notions ir taip to yeniinų po 4 kambarius namas,, visi su saliunu arba mainysiu ant kitoniš
Vimo Lietuvių apgyventoj vie liau
West Side, netoli bažnyčios, gera įtaisymai vėlinusios mados. Pardavi ko biznio, namo arba loto. Biznis yra
proga
lietuviui.
toj. Geras biznis. Atsišaukite
išdirbta, 5 kambarių pagyvenimas.
mo priežastis; važiuoju Lietuvon.
JUSTINAS MACKIEVICH,
Garage 2 mašinoms. Namas garu šil
Atsišaukite
laišku.
2342 So. Leavitt St.
domas,,
elektros šviesa. Namas ir
4836 So. California Avė. •
Phone Canal 1678.
Naujienos No. 419
saliunas kainuoja $6,500.00. Namas

randasi ant kampo. J. Valandų?, 3601
PARDAVIMUI FARMA, PUIKIOJ So. Lowe Avė.
PARDAVIMUI
prie Chicagos, žemė pirmos kle*
Ynrds 1833
3136 ir 3138 Wallace St. 2 aukštų vietoj
sos, prikauso prie Chicagos, su gyvu
L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
ir
skiepas
mūrinė
krautuvė
ir
f
lutai
ir
REIKIA MOTERS NAMŲ
liais. Priežastis pardavavimo, senat
mas įvyks nedėlioj, Spalio 23, 10 vai.
barnė, įsteigta duonos stotis. 2 auk vė arba išmainysiu ant namo.
ryto, Fello\vslup House, 831 W. 33 PI. prižiūrėjimui. % Geras
PARDAVIMUI MEDINIS na
namas.
štų medinis pragyvenimui namas su
Atsišaukite
Visi nariai mtdonėkite būt laiku, nes
muro cottage užpakalyj. Priimsime
mas, 4 kambarių; gasas, van
Kreipkitės, Moes Apperel Shop,
PETRULEVIČIA,
turim svarbių reikalų apsvarstyt.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
$4,000 cash, likusi suma išmokančiais.
3844
So.
Emerald
Avė.
duo. Labai pigiai. Atsišaukit
— Org. J. M. Vainauckar.
3286 Milwaukee Avė.
'
Kaina $13,000 . Kreipkitės prie savi
yra 4 kambarių pragyvenimui.
PARpAVIMUI ICE BOX ninko,
1-os lubos 3136 Wallace, arba
prie savininko.
Randos $30.00, 5 metų lysas.
tinkamas bučeriui ar saliunui Koch & Co., 2603 So. Hasted St.
BARGENAS FARMŲ
Ketvirto Wardo politiško Kliubo
5125 So. Tripp Avė.
REIKIA PATYRUSIŲ IR
Parsiduoda daug farmų, didelių ir
2807 W. 38th St., netoli Crane Co.,
3759 VValace St.
mergaičių choras ir Soc. Vyrų choras
Atsišaukite
mažų
45
akerių
geros
žemės,
visa
dirbtuvių, 2 aukštų muro krautuvė ir
rengia gražų vakarą nedėlioję 23 d. nepatyrusių moterų skudurų
2607
S.
Halsted
St.
flatai. Rendos $75 į mėnesį. Kaina dirbama % mylios nuo miesto, 10
| PARDAVIMUI SAI/IUNAS MAIspalio, Midos svetainėje. Pradžia 6:30. sortavimui. Kreipkitės,
$5,500.00. Kreipkitės prie savininko karvių, 3 arkliai, 9 kiaulės, 100 višGARADŽIUS
TALPINANšytų tautų apgyventoj vietoj. Biznis
Marx, 7546 S. Peoria St., arba prie . tų, visos mašinos, tik $10,000.
Contiuental Paper Co.,
PARDAVIMUI
SALIUNAS
IR Roch &~ Co., 26th & W»ted Sts
išdirbtas gerai. Pardavimo priežas
“.j
80 akerių gera žemė, netoli miesto, tis 30 automobilių pardavimui
The fifth annual season of the Mary
1451
So.
Peoria
St.
luneruimis
priešais
3
coal
yardžius.
tis
apleidžiu
miestą.
2540
Emerald
Avė.,
kampinis
6
fla10
karvių, 3 argliai, 15 kiaulių, 100 arba išmainymui ant namo arba
Garden Foru m- begins Sunday night at
Atsišaukite
{
Naujienų
ofisą,
klaus

vištų,
visos mašinos., visi nauji budin
r A/i <rendos
i
• 4j ikambai . tų ---muro—namas.. Kaina $7,000.00.
poloniai Hali 20 W. Randoph St.
dami 418.
'
1
bile kokio biznio. Atsišaukite:
$15.00
ant
menesio,
tai,
tik
$9.000.
2588 Emerald Avė. 3 aukštų muro
There will be a debate betwecn two
REIKIA
MOTERS
AR
MERriai pagyvenimui; gerą žmogų priim namas 6 flatų. Kaina $6.000.00. Kreip
90
akerių
labai
gera
žemė,
14
kar

C. P. Suromski Co., 3846 Soužfi
of the foremost negro thinkers and
siu už pusininką. Atsišaukite Frank kitės prie ^savininko 2603 S. Halsted vių, 4 arkliai, 6 kiaulės, 80 vištų. Vi
edueators in the United States “Duos ginos prie namų darbo. Alaža
PARDAVIMUI GROSERNĖ Krest 8259 So. Canal St.
sos mašinos, nauji budinkai, 90 už Halsted St.
Street.
Communism offer a better incentive šeimyna.
akerį
ir bučernė, su namu * arba be
to sočiai progresu than capitnlism”,
60 akerių labai gera žemė netoli di
ANT RENDOS.
Atsišaukit
Robert llarueon, “yes”, John H.
PARDAVIMUI CLEANING
namo.
Biznis
senas
ir
geras.
delio
miesto, su visai budintais, par
Ovens, “No”. M. C. Walsh, Chair —
3138 Wallace St. Rendos $75 į mė
1730 So. Halsted St.
Storas
ir
naujų
drabužių
dirbtu

siduoda
pigiai.
Kreipkitės į Naujienas No. 417.
nesį. Krautuvė ir skiepas su moder
man. This will be onc of the best
|
120
akerių
su gerais budintais tik
vė. Biznis gerai eina, karštas nišku 6 kambarių fatu ir barne, mu po $80 už akerį.
debates of the season.
VISŲ ATYDAI!
ro namas. Insteigta duonkepykla su
REIKIA MOTERS ARBA MERG1vanduo,
garu
apšildomus.
Atsi

Turiu
labai
gerų
farmu
ant
randos,
Jei
turi
$150 ar daugiau, investyk
PARDAV1MUI
GROSERNĖ,
SALpečium.
Birutės sekanti repeticija “Išeivio” nos a bei n am namų darbui. Geras už dainių, cigarų ir kitu visokių daiktų šaukite 3754 N. Ashland Av.
nuo 40 — 60 — 80 — 120 160 akerių kur yra saugumas užtikrintas ir neša
mokestis
ir
pragyvenimas.
bus Raymond Chapel svetainėj suim
su ęvvuliąis ir be gyvulių.
didelį nuošimtį. Patyrimas kvailes
krautuvė. Biznis cash. Tokio biznio
Kreipkitės
IR VĖL BARGENAS ANT
toj spalio 22 d. Meldžiu virus solis
Turiu
abai
gerų
saliunų,
parsiduo

nio nepadarys. Telefonuokit nedėlioj
arti nėra. Parduosiu pigiai. Parda
J. BUDRIKW
BRIDGEPORTO.
tus ir choristus būtinai ateiti j šią
da
labai
pigiai
su
namu.
tarpe 10 ir 11 vai. iš ryto, Stewart 37.
vimo priežastj patirsite ant vietos.
PARDAVIMUI GROSERNĖ, 5 ruimų namas iv 6 lotai parsiduo3343 So. Halsted St.,
svarbią repeticiją.
— Sekretorė.
Visos
faunos
randasi
Fond
du
I^ee
Klauskit
719 W. 119th St.
Phone Blvd. 8167.
,
įmokėti
$500.00,
o
Gera
vieta.
’
da
už
$2,500.00.
lietuvių
kolonijoj
Countv,
W
i
s^ons
i
n
vMstiioj.
Geriau

S. J. MITCHELL.
West Pulmian,
likusius
kaip
ręnda.
sios
farmos
visoj
Wisconsinoi,
nelabai
Tek: Pullman 1226.
Atsišaukite
Neužmirškit atsilankyti ant “Išei
Parsiduoda 2 pagyvenimų namas po toli nuo Chicagos. Kas norit nirkt ar
REIKIA SIUVAMŲ MAŠINŲ
vio” nedėlioj, spalio 23 d., Pulaskio
5 ruimus ant Ixiwe Avė.
Rendos randuoti, tai pasiskubinkit rašyt laiš
3233
So.
Halsted.
St.
svetainėje 8 vai. vak. Po lošimo šo operatorių
$30.00 į mėnesį. Kaina $1,800.00, ką tuojaus.
kiai.
— Komitetas.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
įmokėti $500.00, o likusius kaip renda.
Interlock Spring Seat Corp. .
WALTER JANULIS.
geroj vietoj, biznis išdirbtas per PARDAVIMUI SALIUNAS, AP- 4 pagyvenimų namas 4, 5 ię. 2 po 7 Box 42,
St. Cloud, Wis.
4801 S. Maplewood Avė.
gyventa tirštai maišytų tautų, Biz- ruimus, geram stovy j. Renda $81.00
30 metų, arti dirbtuvių. Atsi- nis išdirbtas per daug metų, Prie- į mėnesį. Kaina tik $4,500.00.
L S. S. VIII Rajono Konferencija
PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ MUįvyks septintadienyj, lapkričio 27 d., Į
žastis pardavimo, važiuoju Lietuvon.
I šaukite
Pardavimui namas su groseriu ant
REIKIA MATRASŲ DIRLiuosybės svet., po num. 3925 So.
ro
namas ir madinės cnttoge. Trn’leAtsišaukite
Bridgeporto. Kaina$3,500.00.
4801 S. Lincoln St.
10:30 vai. ryto. iM-;n
tas
ir rasas. Darbininkui proga. Ne
Kedzie avė. Pradžia
f
v 2444 W. 46th PI.
I Nepraleiskit šitų bargenų. Susto<lo-
J *r*
Visos kuopos mnlzmltlrlbA
malonėkite iirinkti
išrinkti de
toli
38th St. ir Pamali Avė. Kaina
— kit mokėję randas kitiems, o mokėkit
interlock Spring Seat Corp.
legatus, nes ši konferencija turės iš- j
$i
5
n0
nardavimp. $500 cash
PARDAVIMŪI BUČERNE ir P«y« sau Ir bukit savininkais puikių llkndusgreitame
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
rinkti naują Centralinį Komitetą
Vnjn
renda.
A. C. Krveger,
,
, , . namų ir todėl šioj bedarbėj nereik
4801 S. Maplewood Avė.
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų
58
W
Washington
St.
Tel.: Deargrosenė. arba mainysiu ant na grosernė, Visokių tautų kolom, mokėti tokių brangių rendų kitiems,
aptarti.
— J. J. Čeponis, sekr.
bom 2036.
Del platesnių žinių kreipkitės į
mo pusę biznio. Biznis geras, vi joj. Biznis senas ir geras. Vie-1 FIRST
5^
NATIONAL
REALTY
Co.,
REIKIA 7 PATYRUSIŲ MO- sokių tautų kolonijoj.
na bučernė bloke. Turi būt par Klausk P. Bumeiko. Patarimai dykai. VIENAS AKERIS, VIŠTŲ IR
Ketvirtojo Wardo Lietuvių Polit. ir terų sortavimui skudurų. Gera
daržovių farma. riebi žęmė. 5 kamb.
4310 S. Wood St.
duota urnai, 4624 S. Wood St.
P. Kliubo Jauni) Mergaičių Choras ir
KAM
DARBAS
NĖRA
UŽTIKRINstuba,
elektros šviesa, geras vanduo
alga.
Ateikit
panedėlyj
dirbt.
Chicagos Lietuvių Socialistų Choras
tas,
arba
neturi
darbo
pirk
šitą
62
Ir
daugelis
gerų dalykų. Labai pri
bendrai rengia gražų vakarą nedėlioj
HARRY DRAY,
PARDAVIMUI
BU
čERNe is
akerių
farmą,
lietuvių
kolonijoj,
Hart,
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
ir
einama
greitame
pardavime iš prie
spalio 23 Mildos salėj 3142 S. Halsted
Mich.
Parduodama
farma
iš
didelės
žasties
biznio.
Imkit
St. ką
grosernė,
lietuvių
kolonijoj.
Biz

1447
Blue
Island
Avė.
St. Pradžia 6 v. vak. Bus koncertai
Deslgn ir pasisiūti sau
grosernė. Parduodame pigiai ir priežasties ir labai pigiai. Yra triobos: rą iki Mt. Grcenwood,Halsted
10636
Homan
teatras ir balius.
— Komitetas.
nis geras, nuo senai išdirbtas. grietai. Norinčiam pirkt, UŽsi- 7 kambarių stuba, cemento fundamen- Avė.
drapanas.
; Kreipkitės į “Naujienas” num. tnokn namatvt
-to’ su «klePu> vanduo stuboj, sinka,
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo
Mokiname: patrinų padarymui,
inoKa
pamatyt.
maudynė, barnė taip pat ant cimento;
120.
DIDELI
BARGENAI
Amerikoj 2 kp. susirinkimas įvyks st>kirpimo,
pritaikymo ir siuvimo;
3247 S. Morgan St.
. I upelis bėga per farmą, 6 akeriai Bizniavi kampiniai ir viduriniai lo
batoj spalio 22 d. 7:30 v. v. Raymond
klesos.
dienomis
ir vakarais.
_ _ 1 miČko. Kauskit laišku. S. Juszka,
tai.
Turi
būt
parduota
{
30
dienu.
!
Chanel svetainėj, 816 W. 31 gat. Na
Specialis
skyrius
mokinimui ope
VYRU
R. 1, Hart, Mich.
PARDAVIMUI GROSERNĖ
Cash
ar
ant
išmokėjimo.
Veikit
greii
riai ir nenariai norintieii prisirašyti
ruoti
siuvarr.q
mašiną
Mašiną va
PARDAVIMUI SOFT Drinks
tai.
ro augšta elektros spėka, kaip kad
prašoma skaitlingai atrilankyd, nes
REIKALINGAS
SHAUFFERIS maišytų tautų apgyventoj vie
Parlor, lietuvių apgyventoj vie
Kampas Cravvford ir 47 g. 125x125 pd.
kriaučių šapose.
bus daug svarbių reikalų.
prie Taxi Cab. su mažai pinigų už pu
toj.
Biznis
išdirbtas
per
dau

Kampas
Archer
ir
Hamlin
116x200
pd.
K
— Valdyyba.
sininką. Kati ir nemokanti išmokin
toj. Biznis išdirbtas pef daug
Kampas Archer ir 49 gt. 100x128 pd.
Master Sewing School
siu, busi ant savęs bosu ir uždirbsi geli motų. Atsišaukite, 2615
DIDELI BARGENAI.
metų.
Gali
pirkti
visą
ar
pusę.
Kampas Cravvford ir 60 g. 50x1
pd;
gerai.
Pasiskubink,
jeigu
nedirbi
ir
Parsiduoda
naujas
mūrinis
namas,
T.Intuviu Avietinio Dr-ja r*»n$ria pra mažai uždirbi.
Drake Avė.
Princi palas
Priežastis, turiu kitą biznį, 1737 baltų plytų, frontas, pečium šildomas, Kamnns Kedzie ir 46 gt. 44x195 pd.
kalbas au pamarginimnis nedėlioi, spa
JOS F kasnicka
prie
Kedzje
ir
45-os
gt.
50x125
nd.
2
Adresas
422
Naujienos.
1 fintas G kambariai, 2-ras 7 karnbalio 23 d.. Raymond Chnnel svetainėj,
So. "Union Avė.- •
' 190 North Si ate St.
riak
vanos, elektriku, cementavotas 2 nrio 47-os ir Turner 50x125 pėdas.
8į1$ yį. 81, gat. Pradžia 7*30 v. v. {
PARDAVIMUI GROSERNĖ
Kampas
Lake St. 4-fl.
Kainu
ar
lllvoni
VrelnkU
“
*s
in<
baseeinntas. lotas 30 pėdų, mūrinis
Lietuviai kviečiami atisvankvti kuo
REIKIA GERO BUčERIO, ir bučernė lietuvių ir kitų tau
WM.
D.
MUR.DDCK
&
CO.
garadžius 3 karam gale loto. Kaina
skaitlingiausiai.
— Komitetas.
4400 So. Kedzie Avė.
kuris supranta gerai savo dar tu apgyventoj vietoj. Parsi- PARDAVIMUI Čeverykų taisymo tik $6,000.00. Įmokėjimas pagal su
Tel.: Lafavette 5604.
Randasi arti Archer Avė.
vėliausio^ mados įtaisymai. tarties.
Mokinkis dressmaking.
Liet. Kriančin Klivhis Sav. Pašal bą. Kad mokėtų važiuoti su for- duoda greitai ir pigiai,,
295(> dirbtuvė,
J. N. Zewert, Mgr.
Parduosiu pigiai, važiuoju j Lietuvą. Verta atydos, nepraleiskit šios progos.
Braižymo,
siuvimo — Dienomis ar
pos veneria vaknrra nedčl’oi, snelin 93 d du.-Atsišaukite tuojaus,
Del platesnių žinių kreipkitės pas
's. Union Avė.
Nemokantį šiaučiąus amato, išmokin
vakarais.
Z'viazek Polek svet. 131 Ik N. Ashland
FABIONAS IR MICK.1AVIČIUS, i PARDAVIMUI
siu. Kas nupirks, tas laimės. Pelno
BTZNIŠKA
2350
So.
Leavitt
St.
Avė. B>’s vaidinama InlBi iuokingns j
809 W. 35th Street,
Chicago, III.'
Speciali vakarinės jklesos bizPARDAVIMUI SALIUTAS GEROJ į savaitę nuo $50 iki $75.
fa^as “Gvvieii Nabašninv«i”. V-«i-,
prapertė 3 aukštu mūras, 2 auk niavoms
(Arti
Halsted).
3430
So.
Halsted
St.
merginoms, parasiuvimui
lietuvių apgyvento.) vietoj ant Towh
<Uns Dramatiškas Ratelis.
Visus I
štu
medinis
užpakalyj.
Kaina
sau
dresės.
REIKIA 25 VYRŲ PATYRU of I>ake . Parduosiu labai pigiai, ba
kviečiamo į vakaru. - Komitetas
rai, boliniai (pcol tables) stalai ir kiti
810.000. Rendos $1,416, 2242 W.
SIŲ į serap yard. Atsmaukite, visi
VALENTINE
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR
įrengimai. Savininkas turi kitą
DRESSMAGING
COLLAGE x
C’Mrao'oa f.ietnvių
Vvru
Leopold Cohen Iron Co.,
21 st PI.
i
kondžių štoras apgyventa lietuvių vie
biznį
2407
Madison
Street,
Choras rengia ft*unu vasara nedėlioj.
BARGENAS.
ta. -Parduosiu už tikra pasiūlymą.
4547 S. Ashland Avė.
3000
So.
Kedzie
Avė.
6205
S.
Halsted
St.
lankriėio 27. Meldnžio salei. Bus e*aPardavimui nrba išmainymui ant
Tel.: Boulcvard 1152
Priežastis pardavimo patirsite ant
PONO RANDAUNTNKO ATIDAI
žn* Pon^nriJis. o taikiau D’-nmafifko
vietos, Savininka galima matyti vi- bi^io 4 pagyvenimų mūrinis namas su $5 iki $10 į mėnesį nupirks U arba
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
Ratelio aktorių sųvei'Hnta kom^diia , REIKIA SIUVAMOS MAŠI, aukštu beizmantu. Namas taip geras ’A akerio vjštnmk vietos, mes pasko
i sados.
kit išlygų paklausdami.
“Al tTžHminn”. Tikimės publiką
kaip ir pauias no 5 ir 6 kambarius. linsim iki $2.000 pasibudavoti narna
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
1531 So. 49th Ct.,
fsara Patek, pirmininkė.
nos operatorių.
gausiai atsilankysiant.
Randasi netoli lituviškns bažnyčios.
grosernė maišyti) tautų apgyventoj
Cicero, III.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedė- k
— KomitetasInterlock Spring Seat Corp.,
C. P. SU RDM SK J CO.
vietoj.
Biznis išdirbtas per daugelį
i tiems, arba 1620 Ashland Block. 155
3346 So. Hidsted St.
meti).
Turi
būt
parduota
greitu
lai

I
N. Clark St. Daugelis namų subdivi4801 S. Maplevvood Avė.
*
PARDUODU VIENA BIZNI ___
ku.
ziiai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
Teatras ir balins. Pe^Ha Am. liet
ARBA MAINYMUI kitės arba rašykit.
Atsišaukite
D«rh. Lito*. Dr-ios 104 kn. Pus n**riš dviejų ar kriaučišką Šapą su 2 PARDAVIMUI
pagyvenimu
medinis
namas po 6
l
.
..
3537
Wallace St.
Btot**” dvtohi versmu vaizdeliu “SnREIKIA MATO ASŲ DIRMažos klesos ir gera priežiūra, užtik
tavorais,
ar.be
tavoro,
ar
galiū

kambarius,
viskas
{taisyta
pagal vė
vilto širdis”.
epelio
d . M bėjų.
rina
kiekvienam greitą progresą.
360 AKERIŲ FARMA VISA Ap
liausios mados. Rendos neša $70 į mė
cvpf.. 2^44 W. 23 PI. Pradžia
Mokinama
anglų ir lietuvių kalbų,
VALGYKLA ANT PARDA- ną. Kreipkitės 1585 W.Grand Av nesi.
Namas ant 2 lotų pastatytas, tverta, gera tvora, žemė gera be smil aritmetikos, istorijos, geografijos ir
Interlock Spring Seat Corp.
punktualiŠkai 7:80 vai. vnkara.
vimo Lietuvių apgyventoj vie Kriaučiška šapa yra visai kitoj puikioj vietoj, arti 63-os ir Kedzie ties. Iš Chicagos eina iki Carney visų high school šakų.
— Komitetas.
4801 S. Maplewood Avė.
Ava. ĮneŠt $1,000, o kitus ant ištno- Northwestern geležinkelis. 2 mylios
toj Biznis nuo senų Laikų. Atsi
Sunaudokite liuosus vakarus pasiktečio. Arba mainysiu ant mažo nuo miesto. 130 akerių dirbamos 50 mokinimui. Mokestis prieinama.
šaukit.
graserio nr ’'*wši”os. Atsišaukit greit, ckmių puikaus miško, vertės $3.000,
Wait<*hes Prepnratory School,
REIKIA AGENTŲ, PILNAM
kas norit puikioj vietoj gyvent. J. Na kitą gera ganykla ir smulkus miškas:
4509 So. Ashland Avė.,
PARDAVIMUI
BARBERNfiS
1947 So. Halsted St.
mon, 3452 So. Halsted St.. 2-os lubos. linelis teka per farmą, geras namas.
laikui ar atliekamam. Komišinas
Chicago. II.
rakandai pigiai. Kreipkitės die N^Šlioj galima matyt iki 4 vai. po 2 didelės barnės> šilo, sodas, visos ma
JIEšKAU SAVO
PUSBROLIO ir alga. Dideli pinigai ir proga
šinos. geros karvės, arkliai, avys, viš
PARDAVIMUI SALIUNAS, nomis arba vakarais.
pietų.
Jurgio Petrausko, iš Lietuvos paeina
tos. kiaulės, šimtas, kornai. avižos
Raguvėlės parap. Amerikoj gyveną teisingam žmogui. Kreipkitės^
visokių tautų kolonijoj. Biznis
’ LĄIMfiS J IEŠKOTOJAM S
miežiai, kviečiai rugiai, bulvės. W.
VIDIKAS,
9 metai.
Paskutiniu laiku gyvęno Rm. 1108 — 79 W. Monroe St.
viską kartu parduodu po $35.00 u*
senas 10 metų. Parduodu todėl,
įrengiamoji ir prekybos dėl s
5706 So. Morgan St. .
Pittsburgh, Pa. Malonės jis pats ar
akerj. Įmokei $15.00 už akerį, liko
igusių Mokina Lietuvių ir An
kas kitas pranešti, busiu dėkinga
Štai kur žmogaus laimė!
kad susižeidžiau. Kreipkitės į
sius ant 5%, ilgam laikui arba mai
-lų kalbų; Graminar School, Hig1
Ona Žiuraitė-Žekenė, 2740 W. 39 PI.
Parsiduoda
8 Datų naujas muro na nysiu ant gero namo. Kaimynai lie
REIKIA
“Naujienas” num. 421.
Įchool ir Prekybos dalykų. Priren
Chicago, III.
mas su visais naujausios mados įtai- tuviai, Platesnes žinias suteiksiu
BUSHELMANO .
lama prie kvotimų j visas augš
1 symais, murmuro tranais ir priean laišku.
A
Vesniasias
mokyklas. Dienomis
giais.
Kaina tik $35,000.
Rendos
5542 So. Halsted St.
GEORGE RAIDŲ,
JIEšKAU
SAVO
PAŽĮSTAMO
PARDAVIMUI GROSERNĖ PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ moka
nuo
9:00
rvto
iki 4:00 p. p. Vak.:
į motus $6,600. Tas bargenas j
Camey, Mich.
Jono Paluckio. Pirmiaus gyveno Rapo
5
kambarius
namas;
saliunas
ir
7-30
iki
9:30.
Nedėldieninis nuo
ir bučernė, lietuviai ir lenkai ko__
n___ n__________
, ___
daugiau
vok a nuošimčių
negu koki,s
cine, Wis. Jis pats ar kas kitas mel
REIKALINGAS
BUČERIS stumeriai
garadžius
11
ryto
iki
1
▼.
p p. mokinamu
‘ ‘ . Tas
prie bizniavo., gatves,
$Xe‘n«
džiu atsišaukti arba pranešti, nes tu
PARDAVIMUI
NAUJAS
KAMPIlietuvių
grarr.
’
atikoR.
namas, visuotinė žmogaus laimė. Na
mokantis savo darbą. Atsišaukit
riu svarbų reikalą .
cash
parduodama.
Pardavimo
tai
lietuviais.
Kreipkitės
prie
savimas randasi South Sidėi. Kas nori nis muro namas, 4 pagyvenimų, fur1717 S Halsted St.. arti 18 gM*
P> MICKEVIČIA,
greitai^
ninko.
. \
nace apšildomas, gražioj south sal
ta
namą
įgyti,
malonėkite
pasiskubin1739 So. Halsted St.
priežastis einu į kitą biznį, 1521
10501 Edbrook Avė.
j ti, nes savininkas išvažiuoja j kitą dės vietoj. Parduosiu pigiai, arba
8001 So. Emerald Avė.
2
aukštas,
priekis.
W. 47th St.
I miestą dėlto parduoda pigiai. Taip mainysiu ant farmos, arba mažesnio
JIEŠKAU SAVO VYRO .JONO
■r-i
AMERIKOS LIETUVIŲ
gi didelis bargertas ant farmos. Na namo.
z Razmus kuris gvveno 1940 Canalport
TUOJAUS TŪRIŲ PARDUOTI 6 mai su bizniu, krautuvėms ir kitokį
Atsišaukite:
Avė., Seredoj, Spalio 19, 1921, kas-1
PARDAVIMUI SALIUNAS, kambariu spaustų plytų bungalow. nanašųs bizniai. Beveik už dyką —
S7FMET & LUCAS,
žin kur prasišalino ir nepareina na- ■
Furnice šiluma grįstas antaukštis, vi žmogus privengtas tuokus parduoti,
4217 Archer Avė.
visas
arba
pusė,
geroj
vietoj.
mo.
Aš esu nesenai atvažiavusi iš
si parankamai, arti gražaus parko. nes turi važiuoti į Čekiją, prie savo
Mokinama* angliškos ir lietuviikou
IJetuvog ir turiu mergaitę 8 metų.
išdirbtas per
LH4U13 įminus
pvi 6
u met.
mvv. Prie
xnv- Kftlnu $6/?60 _
Jmok6jima3
PARDAVIMUI NAUJI 4 KAMBA- Biznis
tėvynės
turtų!
<»
kalbų,
aritmetikos, knygvedynti*.
Man dabar be vyro bloga gyventi. Jei rių rakandai. C
PARDAVIMUI
4
KAMBARIŲ
Gera proga iaunave- žastis patirsite ant vietos. Atsi- /pagal
Į paga) pirkėjo išgalę.
išgalę____
Taingi
turiu
daugiau
privatiškų*
na

nografijos,
typewritlng. pirklybos tei
kas žino kur jis yra, malonėkit pra džiams. Gražusi kambariai,
kambariai kuriuose
nnula cottage.
Dideli kambariai, sių, Suvienytų Valstijų istorijos, ab«l
H. M. STENN,
mų
ir
bizniui
genj
namų
kuriuos
ga

nešti, busiu dėkinga. Amelija Erazmus, gali pasilikę ir gyvent. Kam reikia, šaukite 8204 S. Halsted St
elektra, lietas pamatas, miesto van nos istorijos, geografijog. politikinės
2643 West 69th St.
lima pigiai pirkti.
1940 Canalport Avė., Chicago, III.
pasisKubinkit
duo. Kaina $3.550. Cash ar išmokė ekonomijos, pilietystis, dailiarašysPlnt.ecniu žinių krainkitčs
3533 So. Wallace St.
MILDA FE AL ESTATE CO., * jimais. 6046 S. K’ldare Avė. Kreinki- tės ir tt.
KRIAUČIŲ BIZNIS. VALYDIDELI BARGENAI
3 lubos priekis
tės 6049 So.\ Kildare Avė.
Tel.:
751 W. 31st St.,
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Prospeet
8578.
mo, dažymo ir naujo darbo; di
Phone Yards 6296 ,
1 valandai po platų Vakarai* nuo 6
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- delė elektrinė mašina. Perpilnai JDaugelį namų turime ant surašo
iki 10 valandai
PARDAVIMUI 4 KAMBA- 31M <30 n <i.«TFn
kandai ,vtsi ant syk ar po vieną. Vi
PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- sokiu prie namų baldų yra, nes namą darbo. Parduosiu pigiai — turiu listo, flatų namų ir lotų pardavi ir biznis, Cignrs, Nntions ir taip to
riu namas su maudynėms. Barnos nuo 25 iki 40 rr atų amžiaus. Esu pardariau ant griovimo, tai daug vis
liau
Wnct
Side,
netoli
bažnyčios,
gera
kitą
biznį.
2007
Augusta
St.
ar
mui.
Ateik
ir
apsimokės
atsilan

34 metų vaikinas ir turiu savo mažą ko yra. o pats valiuoju j IJetuvą.
nė 2 karvės ir vištininkas. Gera
proga lietuviui .
AUŠROS MOKYKLOJ
štonika ir labai reikia gaspadinės.
1391
Milwaukee
Avė.
kymas.
'
Gaus pirkti už prieinama kainą.
MR. JEPRY,
proga lietuviui. Kaina $8,000.
C. S.,
822 W. 37th PI.
2300 So. Oakley Avė.
E
AL
ESTATE
INSURANCE
13 Diamond St.
Kreipkitės prie savininko.
2-os lubos.
Pėtnyčioj, Spalio 14, prasidės
S. S. Pittsburgh. Pa.
PARDAVIMUI SALIUNA
LOANS
BARGENAI.
331 W. 105th St.
pamokos lietuvių kalbos. MokinPardavimui 2 aukštu moderniškas
biznis išdirbtas gerai. Atsišau
Dunne & Gorman
tojaus Pavytas Adomaitis, Visi
muro nnmns. 2—4 knmbariu. antaukškite,
3825 Archer A v. J.Gudonis MgT. tisjr RHepas. R’*itrbtnn Parl<e. Kai
pardavimui naujas medį- i<vįegiami pradėti tuo laiku dėlei
na *7.000. Jmokėt $800, lengvi išmo- nis namas (3 metai statytas) pui.
B19 W.’20th St.
Tel.: Lafayette 6809.
PARDAVIMUI
GERIAUSIAME
kus pagvvenimas vienai šeimynai; . didesnės naudos mokiniams 11*
REIKIA VIDUTINIŠKO KAMBAkėiinvai.
rio vienam vyrui našliui, su valgiu ar padėiimc auto-trokas, diktas, uždary
2 aukStu moderniškos muro namas. viskas įrengta pagal noriausios ma- I parankumUi mokyklai, Prisirabe valgio, su lova ar be lovos, prie tu viršum ir šonais, tinkąs prie viso
5
—
p kambariu, garu Šildomas, Brigh- dos; šalę tuščias lotas, gražus žoly,
PARDAVIMUI GROSERIS ir PARDAVIMUI 4 FLATŲ
blaivų žmonių. Turinti panašų kam kio biznio: bučernčs. grosernės ir ki• j
i™..:
n tt •
a
ton Park. Kaina ^0 500
nas, ir suaugo modž’,1i nsulai numa- syt galima Visada,
tokiam bizniui.
Parduosiu labui pi- confectionery, 4 pragyvenimui muro namas 2812 S. Union Av.
barį, malo’-'fV'tr. r,nešti .
KOnvgnwSKT BROS.
levot^s iš vidaus ir iš iš lauko pusės.
M. MEŠKAUSKJS,
giai kaip ir uždvką, nes nrie šian^ua- ( kambariai
pigi rendflA
4265 Archer Avė.
Parsiduoda už “eąsh” savininkas ranKaina $8,800, Savininkas ant
3001 So. Halsted St.,
2001 Canalport Avė.
ofihą nekėlioj tfuo 12,dusi ant vietoto,2514 W. 45th Strteet,
Kreipkitės
i
btol^etŠk’H3^*^t€
2800 Emerald Avė.
vietos.
Chicago, 01.
Tel.: Canal 3820.
iki 6 valandai.
Brightoir Park.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
vietoj lietuvių apgyvento, su visais
fornišiais arba be Parduosiu pigiai,
nes važiuoju { Lietuvą.
Atsišaukite
1715 W. 46th St.

STOCKAI-SEROS

MOKYKLOS

MOKINKIS

REIKIA DARBININKU

i

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

Vakarinė Mokykla

ASMENŲ MOJIMAI

9

Le' e^kio Mokyki;

NAMAI-ZEME

RAKANDAI

MOKYKLA

APSIVEDIMAI

JIESKO KAMBARIU

AUTOMOBIIIAI

y

