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Niekas nenori kanclerystės Lenino painokos saviesiem Nori pašalint atstovą.

Illinois neturės alaus.

(Aacension sala priklauso
Anglijai. Ji yra maža salikė
Afrikos pakraštyje, už kelių
šimtų mylių į šiaurę nuo šv.
Helenos salos, ant kurios bu
vo išln-mlas ir mirė Napoleo-

BERLINAS, sp. 25. - Prezi- adina rusus barbarais, kuWASHINGTON, sp. 25.
CHICAGO.
dentas Ebertas negali sudaryti
rhios reikia pirmiau apšvies- Republikonų vadovas atstovų kretorius Mellon ir nusprendė,
kabineto, Svarbiausiu priežasbule, Mondell, šlantfie įnešė kad aptiekus gali pardavinėtį
ti.
tis tam yra tame, kad uė vie
atstovų butan, kad butų paša- alų ir vyną? kaipo vaistą, sulig
nas Vokietijos politikas negali True translatlon filed vvith thp pnst- liūtas lo buto narys, demokra daktarų receptais, Chicago ir
nrižiideti^ nė talkininkams, nė master at Chicago, III., Oct. 26, 1921 tas Thomas C. Blanton. iš visa Illinois valstija to alaus
Vokietijos žmonėms, kad Vokie as reųuired by the act of Oct. 6. 1917 ilTexas. Svarstymas atidėtus iki neragaus. Tai paskelbė Illinois
Išvarė visus ir tarnus.
25 (Rašo Lonis kCtvergo, kada gal bus jiose- generalinis prokuroras Brirndtija
užmokės konitribiidiją. | RYGA
Trockio kalba po dyje pats Blanton jiasiteisinti. atfe. Jis sako, kad nors fedcr
25.
Visi na Kancleris \Virth pildė savo pri Levine).
riai Karolio šeiminiykštės, iš žadą, nors visi manė, kad ne-r litinio švietimo konferencijai, Norima jį pašalinti lodei, kud milinė valdžia ir leido pardavi?
ėmus auklę ir vaikus, šiandie galima to atsiekti, bet netekus kuri užsibaigė pereitą subatą jis, paprašęs leisti papildyti rieti alų ir vyną aptiekose, lllit
'
Silezijos ne jis nebegalėjo to Maskvoje, sekė po Iz’nino per- savo
tapo išvaryti įiš Šveicarijos.
kalbą apie pagerinimą val nois valstijos įstatymai, kurič
sergėjimo, kad dabartinė eko- ‘džios spaustuvės, pridėjęs kon- vra daug aštresni už federali?
atlikli.
neminu,, politika prives prie ♦
Vokietija dabar turi viena sunkesnės kovos, negu kad bu gresiniame rekorde 'nepadorių nius .įstatymus, draudžia tai
kad Karolio premjeras Rakovsžodžių ir užmetimų, “kurie ne daryli ir nepripažįsta vvna
akimi žiūrėti į Augšt. Sileziją, vo civiliniai karai.
• u ir
ky ir grafas Apponyl yra suim
alų kaipo vaistą.- T
pritinka vartoti atstovui”.
kur viskas gali atsitikti, o kilta
Kalbėdamas apie internacioti. Taipjau suimta daug ir kimai aiškiai sako, kad daktarai
akimi į Bavariją., kur monar, tų įžymių Karolio rėmėjų.
negali prirašinėti alaus ir vyno,
ehistų jiidėjimas nuolatos stipkad Rusija yra apsupta vaistyo aptiekus negali jų pardavinė
Geležinkelių darbo taryba už-1
i “ rėja. Ant
laimės,
Wirtho bemis,
Kaip Karolis liko suimtas.
'.kuriose
buržuazija
yra
**
>
Bandė nusižudyti. Jo pagelbiti. .
t’krifianti, kad geležinkelie ki binėtas, nežiūrint rezignaci
labai
įsigalėjusi.
Darbininkai
Sakoma, kad Karolio sekė
ninkai irgi suimti.
Daktarai sako nesi priešinsią
čių algos nebus kapojamos jos, apsiėmė ir toliau dirbti iki
MADRIDAS, sp. 25. — Ispa
ir
buržuazija
kalba
apie
naują
jai a p laikė didelių nuostolių,
per metus laiko.
nebus sudarytas naujas kabi pDziciią. Užsienio buržuazijta nijos spėkos, kurios užėmė Ar- valstijos įstatyamms.
kada jie bandė pasitraukti iš
netas.
’nebesibijo bolševizmo ir todėl ruit kalną, pasitraukė iš tų po
Dicskc
į
TMa
Tovaros.
Gele

karalius Karolis, kurio bandy
GIIICAGO.
Geležinkelių
Vokietijai gręsią didžiausias
zicijų, sunaikinę kas verto yra
mas atgauti Vengrijos so«tą vėl žinkelio linija liko išardyta ir darbo taryba, kad kaip nors krizis, kokio nebuvo nuo įkū prekybinės sutartys yra psicho- kariniu žvilgsniu, sako oficianepasiseko, bandė nusišauti, iic turėjo apleisti traukinius. išvengus geležinkeliečiu streiko, rimo respublikos. Ir nėra bu
linis pranešimas.
PasitraukliCHICAGO.
Vakar Chicakada jį areštuota arti
Ko Kada jie bandė eiti pėsti, vals- šiandie duos geležinkeliečiams do kaip jį išrišti, kaip jo iš-' Vis dar yra galimas Rumuni ma labai trukdė sukilę moromom. Jo pati lito pamate,' tiečiai atkirto jų pasitraukimą naujų pasiu'lymų. Šiandie mat vengti. Svarbiausi jos keblu jos ir Lenki jos puoli imas, tęsė . kiečiai, nors jį dengė aeropla gos gatvėse automobiliai už
'I’rockis, bet trečdalis armijos
mušė 5 žmones ir sužeidė 3
kad jis rengiasi nusišauti ir į pietus.
prasideda darbo tan-bos pasi mai yra sekami:
nai,
kurie
motė
ant
sukilėlių
yra
deinobiližuojamas.
Jis
žmones.
L Kontribucijos. Tas nuver
bombas.
Karolis ir jo pati žila tapo tarimas su gt'ležinkeliečiais ir
džiaugiasi, kad buvusioji “bal-(
tė VVirtho kabinetą ir tąs nelei
Karclis ir žila dabar yra už suimti ties Komom. IMk. geležinkelių viršininkais.
tosios gvardijos” oficieriai už-'
Millkovas .atvyko.
daryti Eslerbazy pilyje, ties Oestenbinjg kareiviai, kurie | Kad sulaikius darbininkus džia suiujryti naują kabinetą. sieny rodo patriotinį sentimen- ® užmušti plėšikams užpuolus
2. Augšt. Sielzija. čia kai
'lala Tovaros. Anglijos komi- donge Karolio pasitraukimą,* nuo streiko, darbo taryba užtraukinį.
NEW YORK, sp. 25.
į čia
ta, pripažindami, kad sovietų
riosios
partijos
pritaria
priė

sionierius Vengrijoje Thomas tano apsupti ir paimti belą i s- tikrisianti, kad mažiausia per
atvyko iš Franci jos kadetų vaRusija yra ištikrųjų. Rusijos
Reaumont Hohler kartu su ki vėn.
so- dovas Povilas Miliukov ir SiMEK1CO CITY, sp. 25
I metus laiko nebus kapojamos mimui tautų sąjungos nuo šalis,
v•
sprendžio,
dešiniosios
partijos
tų šalių atstovais skubinasi at
------algos.
,
Tuo
Konferencijoje taipjau kal 81 kareiviai, saugojusieji expre- berlios direktoriato prezidentas
Traukimasis Įiagreitėjo, kad geležinkeliečiams
vyti į ten, kad užtikrinus sau Jano patirta, kad pulk. Heijas iuu iškalno pasakoma, kad bus - už atmetimą, nežiūrint kokios bėjo Leninas ir io pastabos, sinį traukinį, liko užmušti ir Nikelei Avksentjev. Jie pasi
butų lokio žingsnio pasekmes, kurias niekurie skaito perdaug 5 sužeisti, kada traukini užpuo
gumą kaliniams.
gavo
draugais ir važvtfiuoin, kad puoRiafi Karolį iš atmestas gcležinkelip reikalavi o centro partijos
nėra misi
lė
20
plėšikų.
Traukinis
ve

žinos
į
Washingt<>no
nusiginkValdžia svarsto apie Karotlio užpakalio. Panedėho ryte Ka mas nukapoti darbininkų algas
aštriomis, padarė gidų įspūdį
internavimą Tibanv abate iki rolio armija pradėto taip grei dar 10 nuoš., kurį jie rengėsi sprend usios.
visoie šalvie. Ji
pavadino žė $100,000 vertus pakelius į lavuno konferenciją, kad “pra
3.
Taksų
programas,
kuris
talkininkai galutinai nuspręs tai tirpti, kad valdžios karino- neužilgo paduoti darbo taiybai. ■
Rusiją barbariška
ir nurodė, La rėdo, Tex. ir užpuolimą pa nešus Amerikos žmonėms ir
suardė
Wirtho
kabinetą
ir
kai

ką su juo daryti. Tas abatas mene neteko su ja susidūri
kad vien likvidavimas analfa daryta ant jo vos išėjus iš delegatams derybose apie pa
Kai
tai
bus
pasiūlyta
geležin

navo
gyvastį
Matui
Erzbergeyra arti Bala ton ežero, a-pie 60 mo.
betu yra neužtek tinas.
Neuž Mėxico City. Užpuolimas bu dėti, Rusijoje ir išreiškus Rusų
/
keliečiams,
apie
tai
paskelbė
riui,
katalikų
vadovui.
m. į pietvakarius nuo H ūda peš
tenka išmokinti valstietį skair vo taip u-mus, kad kareiviai ne interesus dabartinėse internapati
darbo
taryba.
Ji
sako,
kad
I. Kreditų pienai, kurie nu t vii ir rašvfi. Kad darbininkų suspėjo ne pradėti gintis, trau ciotialinėse prdftlėmbše*’.
Kada Karolis -suprato, kad
to.
ii
vra
liek
užversta
darbu,
kad
ėjo niekais, Vokietijai netekus
Manoma, kad jokia šalis ne iam nepasiseks atgauti sosto,
valdžia galėtu išsilaikyti, rei kinis liko išplėštas, o plėšikai
ii
iokiu
būdu
per
metus
laiko
Augšt.
Silezijos.
"Dabar
yra
sutiks suteikti jam prieglaudos iis pasiuntė atstovus j Budapeš
kalinga pakelti abelną. kultū pabčgt> automobiliais į kalnus. Sociallstė moteris kandidatė į
negalės
prieiti
prie
algų
nukaabejotina ar Vokietija gaus pri ros laipsnį. Jis pasmerkė ve
gubernatorius.
ir todėl sprendžiama, kad jis tą, prašydamas pasidavimo są
roilmo
klausimo,
net
jeigu
ge

žadėtąjį
2,000,000000
auksinių
lygų.
Tečiaus
jo
šios
pastan

IŠTEISINO STINNES.
bus atiduotas Anglijos oficiedimą vien tik propagandos
ležinkeliai
ir
reikalautų
vėl
nur
PORTSMOUTH, Va., sp. 22.
markių
kreditą,
kurį
prižadėjo
gos
.
nebuvo
sėkmingos.
Karo

riams. kurie jį nugabens į to
nrieš
kyšiu
ėmimą
ir
biurokra

Vokįeliios industrija.
Hugo . Krm« ki'rh! rytinėse vnlstikia vietą, kokią paskirs talki lio kareiviai supratę, kad jie kapoti darbininkams algas.
tizmą ir sakė, kad senosios Ru | BĖRUKAS, sp. 25.
Išrodo, kad trįs partijos su uios biurokratija ėda naująją Stinnes liko išteisintas Essen jose moteris pasiskelbė kandi
trno parimti tarp dviejų ug
Ar toks darbo tarybos užninkai.
gcfležinkel iečiam s darys koalicija, būtent ar da Rusija.
teisme
po dato į gubernatorius. Jąja yra
Sakoma, kad su suimtuoju Ka nių, —valdžios kareivių iš prie t ik rin imas
ii kriminaliniame
roHu elgirmąsi laibai ;>agarbiai, kio ir pulk. Heiias ir barono • uos patenkins, ar ne, dar ne bartinė koalicija su didžiumos
Janinos pareiškė, ka<l Rusi-' <lv1c'M savaičių jo bylos naffri- Mrs. George Curtis iš Keller.
kaipo su žmogum karališkojo Pronav iš užpakalio — tapo žinia. Tai ipasirod.ys tik pa- socialistais, ar koalicija iš de- ia turėjo daugiau konferencijų nėjimo. Jis buvo kaitinamas,A®-*"" ka^latuoja Į V»r«iĮmokratų, katalikų ir liaudies ;r istatvmų, negu jai reikia. Jis kad jis prigavo valdžią ant nijos gubernatoriaus vietą ant
gimimo, bet jo palaikiai galbūt ragauti arnikos ir Karolis ne- čiame susirinkime,
Darydama tokius pnsiulymtis partijos, kas duotų Vokietijai sakė, kad šaliai reikalinga pa milionų markių, nieko nemokė nepriklausomųjų socialistų tibus aštriai nubausti. Tūli ma už ilgo pasiliko lik su dviem ro
i
'
no, kad Karolis šiuo savo iy- tom kareiviu, kurie buvo pri- geležinkeliečiams, valdžia bet grynai buržuazinę valdžią, ne prastų žmonių, kurie neturi damas belaisviams, kuriuos jis kieto.
gi nepaliaują rengtis prie strei- dalyvaujant nė vienam socia- laiko konferencijoms ir kai-; vertė dirbti savo anglių kasyk
giu neteko netik karūnos, bet versi! pasiduoti.
Užmušė 2 brolius.
Karolis ir Žila liko tada su- ko. Dalmr Chicagoje lankosi listui.
ir visa įo dinastija pražudė
homs. Jos vienatinė viltis yra , lose. Jis gi tvirtina, kad deilei
imti. Žita gailestingai malda- Pašto viršininkas Hays ir var
teises prie sosto.
\VARSHAW, Ind., sp. 25.
Amerikiečių dirbtuvės niekad ’Šmokinime mases suprasti po- ! samdymo belaisvių aplaikęs tik
vu,
kad
jai
leistu
gristi
pas
;
de
prezidento
Ha
rd
ingo
veda
Tikimasi, kad karalienei Ži1 i tinęs permainas. Ikišiol gi,
j 900,000 markiu nuostolių. Pa- Harry Long, 17 m., sunūs ukinebuvo nacionalizuotos.
vaikus,
bet
ios
maldavimas
Ii,
dorvbas
su
geležinkelių
komtai bus leista smrrįšti į šveicaMASKVA, sp. 21. -- Buvęs masės nesupranta, kad prole- bangus laikraščiai sakos kad ninko. užmušė du savo broĮ
panijomis
anie
pristatymą
paško
mandagiai
atmestas.
riia. kad ji galėtu ansi rūpint i
Manonm,
sovietu Rusijos ambasadoj rus toriato vaItsybe negali gyvuoti, išteisinimas Stinnes yra pasiti- liūs, 5 ir 3 metu,
1
to
ir
būtiniausių
iu
gyvenimo
)>al’ktais ten savo vaikais.
Kada Karolis paprašė susi
kad jis yra pamišęs.
Amerikoje, o dabar narys vy ’eigu ji neišmoks parduoti in-‘^°jhnas iš visos šalies,
reikmenų
laike
streiko.
Gėlė

Buvęs pnmieras Friedrich taikinio sąlygų, jam ta]M> pa
riausios ekonominės tarybos. dustrinius produktus naudai
je
/inkeliai
pasižadėjo
kooperuo

ir buvęs užsienio reikalu minis- duotos sekamos sąlygos: visi i
Ludvig C. A. Martens paaiški valstiečiu ir sukurti didelę vie
ti
su
valdžia,
t.
v.
išvien
lauteris Girstav Graetz taipjau ta- monarchistai turi be jokiu są
no stovį amerikiečiu valdomu ton mažų industrijų.
I
žvti
darbininkų
streiką.
Priža

po areštuoti.
lygų sudėti ginklus, vadovai gi
Leninas (tikisi, kad dabarti
dirbtuvių Rusijoje, kaip Inter
Skaitoma, kad vvriausfu va- in ir Karolio patarčiai bus ati da kad valdžia eis su geležin national Harvester Co., West- nis valymas komunistų )>artidovu Karolio sugįžimo vra duoti karo teismui, o karei keliais ir nodės iiems laužyti inghouse, Crane ir kitų. Jis tos pašalins-200.000 nariu, ku
Vengrijos seimo pirmininkas viams bus suteikta amnestija.' streiką paskelbė ir generalinis sako, kad tos dirbtuves niekad rie nesutinka dirbti sunkiau,
Bakovskv. Jis yra priešinin- Karoh’s oi taus internuotas Ven- prokuroras Daugherty.
nebuvo nacionalizuotos ir kad negu kad pirmiau dirix>. naukas admirolo Horthy ir tikčjo- griio’e iki didžiosios val'stvbČs
jos tebėra nuosavybe pirmųjų
si patraukti Karolio pusėn vi- nenutars kur ji padėti. Karo-. ŽUVO KOVOJ SU MUNŠAI- savininkų.
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
NIERiIATS.
sa a rni i i ą. Karoli u i jis sakė, lis be to turi pilnai abdikuoti. I
KVIEČIA
WIRTHA
SUDARY

Sovietų valdžia norinti, kad
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
kad Rudanešias nekantriai lau I tas salycas Karolis nieko ne
TI
MINISTERIJĄ.
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dauORANGE, Va., sp. 21. — Ke darbas tose dirbtvesc atsinau
kia io sugrįžimo.
atsakė, nors io pafnrčini ir pa
BERLINAS, sp. 25. —t Pre
jintu
kaip
galima
greičiausia.
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar že♦ Jšfikrum gi gvventoibi pasi tarė iam priimti. Karoliui nie turi žmonės liko užmučti ir 9 Apie tai jis pasakęs ir Ameri zidentas Ebertas pakvietė re
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
rodė nenrielankiais Karolio su ko neatsakius, kova nenasilio- suėsti kovo«ie su munŠainie- kos ambasadoriui Chinijoje. zignavus) ij kanclerį Wirthą pri
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
. riais. Užmušti šerifas ir poligrįžimui. Žmonės yra pavar- ve iki jis netapo suimtas.
būti senaią vietą ir sudaryti
Crane,
kada
tasis
keliavo
per
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
1 cistas ir du munšainieriai neg
ge nuo sumišimų ir vargo ir
naujų
kabinetą.
Rusija. Ant kiek International
džiant į spekuliaciją.
nori taikos, kurios negalėjo Monarchistų vadovai suimti rai. Suižestijei gi keršijo inumHarvcster
Co.
paliečiama,
val

duoti Karolis.
I VIFNNA. sd. 25. — čia gau šainieriams už užmušimą poli- džių sutinka nupirkti visus jos Reikalauja $5.000 atlyginimo.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
Vengri ios regento Horthy ta žinių, kad kada Karolis , ir eisiu, liedu negrai buvo užsi- gaminius, keblumų tik butų su
MADTSON, Wis„ sp. 25. -džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
daržinei ir ginės gana ilišleistas įsakymas sukilusiems 10 pati žila tapo areštuoti ties
budais apmokėjimo, gvaranti- John Dietz pareikalavo iš vais
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pahet paskui užsidegė darži- jomis ir 1.1.
ir remiantiems Karolį karei- Komorn, taipjau tapo ąreštuo-1
kios $5,000 atlyginimo už ne
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
viems. primenantis, kad iie vra 11 ir kiti monarchistų vadovai, n^‘ ,r j'to kartu, su j« sudegė,
teisingą jo nuteisimą ir išlaiky
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
prisiekę regentui ir reikalau kaip grafas Apponvi, pulk, ba
mą 10 metų kalėjime. Jis bu
PINIGU KURSAS.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
jantis tik jo vieno klausvti, ronas Lebar ir grafas Andras- ’Open shop” anglių kasyklose.!
vo nuteistas už užmušimą še
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
permainė visą padėtį. Mo- sy.
rifo
pa
geibi
ninko
Oscar
Harp,
Spalio 25 d., užsienio pini
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
ncrchistu spėkos liko išblašky
THURBER, Tex., sp. 20. — gų Vakar,
kaina, perkant jų ne mažiau kair kada policija buvo apgulusi jo
Gal
ištrems
Karolį
ant
salos.
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
I Tėvas and Pacific Coąl Co., už 25.000 dolerid, hankų buvo akai namą,’ kada jis nenorėjo užjtos ir jos baigia nvkti. Pas
Amerikos pinigais šiaip:
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
kiausios žinios iš Komom ro
LONDONAS, sp. 25, — Dip- kurios angliakasiai streikuoja tomą
kompanijai
Cameron
.... $3.97 ’eisti
AngMns 1 svaras .....
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
do, kad valdžios kareiviai tebe- lomaliniuo.se rateliuose kalba- jau nuo pavasario, kada kom...... 5- dambos, kuri buvo jo žemėje.
Austrijos 100 kronų ,
BnlHios 100 kronų ...
.... $7.25
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir J vi
siveja monarchistų kareivius ir ma. kad Karolis, delei jo ban- Danija paskelbė algų nukapoDabar jis galįs prirodyti, kad
.. $19
Danijos 100 kronų ....
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Jvmo atgauti sostą, galbūt bua, ihua, šiandie paskelbė, kad ji
Finu 100 markht
... $1.60 'Tarp visai nebuvo užmuštas,
... $7.30 bet tebėra gyvas, užlaikomas
Frakcijos 100 frankų
suomet kreipkitės | Naujienų Pinigų Siuntimo
Atremtas internavimui ant As- atidarys savo kasyklas, bot
Italijos
100
lirų
.........
....
$8.99
Skyrių.
“Socialdemokratas”
ension (Dangun žengimo) sa- “open shop” pamatais. Tcčiaus
...... 65- miškų kompanijų, kurios ir
Lietuvos 100 auksinų
J enkn 10O nwkbi ....
.... . 3- nuolč Dictzn.
tos arba ant vienos Canarv sa ii nesako, kur ji gaus neorga
Musu draugų savaitinis laikrašti
Teismui gi pri
..
$84.25
Olandų
100
guldSnų
iš Kauno. Skaitykit visi.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
lų. Apie tai nuspręs talkininkų nizuotu angliakasiu, kurie su
No’‘vpm 100 kronų ....
.. $1MF statytas lavonas buvo ne Haršvedu 100 kronų .......
.. $23 35 no, bet atgabentas iŠ Cliicagos
Gaunamas Nau jienose.
vyriausioji taryba.
Abclnai tiktų laužyti dadbininku ‘strei
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
Kaina 5c.
Šveicarų
100
kronų
. $18.32
manoma, kad jis bus perkeltas kąVokietijos 100 markių
...... 65c tūlos lavoninės.

Monarchistų sukilimas
užgniauštas

I

Nebekspos geležinkeliečiam^ algos

Karolis suimtas; gal bus
ištremtas ant salos.

Neleis kapoti geležinkelie
čiu algas.

|$na||ai MiaSI MOlOltOji

5 žmonės užmušti

Didžiausias
markių atpigimas

•z

UJIEN
ChleagCĮ,
■■NA
.....
.. . OS,
'
1 .... *"*—m,
1 -

Serecl

-s-sssfesa

Motery susirinkime

kį, Ivanauską, Gudarmvičių ir
Glidanavičicnę N. karo lauko
Moteris, New* Yorko pranašystes
j teismas savo š. m. rugsėjo 23
pasakė savo klausytojam-s. “.Saugo
axsarTrrarjgarxi«
dienos posėdy nuteisė: pil. Gukite atydžiai savo dukterių fizišką
|
vystymesi.
Motinos turi geiai padanaviČių kaleli ligi gyvos gal
aiškititi dalykus, jungiančius su jų
iu rankos, atitraukdamas nuo vos, Usoianskį kalėti 20 metų,
Naujienų PinigŲ Siuntinio Skyrius gavo sveikata ir turi tėmyt, • kad gamta
Iš lenky okupuotos
sumuštos ir sukruvintos mote- Ivanauską kalėti 15 metų
Ir pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės gelbėtų kas tik reikalinga.
srities.
Nereguliariftkumas ir skausmai per
riškes. Bet perdaug įniršęs Guidavičienę kalėti 4 metus. Uk Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai ta]X) sergėjimo simptomai tūlų nesmagu-,
mų ir motinos gali remtis ant Lydia
teismo nusprendi
PASAMENĖ, Kaltinėnų parap “ponas” apskrities milicijos va mergiečiai
E. Pinkham Vegetable Compound
pilnai
išmokėti
sekantiems
asmenims,
ir
prisiun

do padėjėjas, išsitraukęs revol mu labai nepatenkinti, nes, esą,
atitaisymui ir sugrąžinimui sveikatos
prie normalio stovio.
verį ir grasindamas Buividą per maža bausmė už taip aiš tė kvitus su paėmėjų parašais
“Vilnius” ražo:
Musų vargai vis nesimažina, šauti, suriko: ‘‘Kokią turi tei kų ir didelį nusikaltimų. Ryšy
Pinigus gavo:
su
šia
byla
milicijos
uždaryti
oIoToIoTo;
sę
užpulti
milicijos
valdininką?
”
bet dar dauginasi.
Praėjusių
9115 P. Dobrovolskienė
6909
•
—
D.
Burokas
Čia, vienok, ne taip gerai pa- pil. Uscianskio' ir pil. Ivanausžiemų mus plėšė be paliovos,
9116 — E. Dantienė
8433 —- U. Ivanauskienė
Kur seniausia,
viskų rekvizuodami. Atėjo Va sisekė, kaip su sumušta moteriš ko restoranai Ukmergėje.
91J.7 — J. Kukenis
Ten goriausia.
7485
—
K.
Lukminas
sara, nuganė pievas, be laiko ke — užpultasis patsai išsitrau
9122 — J. Tamošiūnas
8458 — A. Šoblinskienė
nuskynė nuo medžių vaisius kė savo revolverį ir ramino įsi
9126 — Katkauskienė
8494 — K. Šliažas
Pamėginkite naujo .
■■r
karščiavusį
žodžiais:
‘
‘
Geda
Lie

galas.
Atėjus
ruir vis dar ne
9127 — U. Vaičiulienė
8518 — A. Vanagas
tuvos
valdininkui,
dargi
milici

deniui nukasė darŽoves ir bul9128 — K. Bironas
8520 — O. Auksakaitė
ves naktimis, Kluonuose uki- jos atstovui mušti moteriškę ir
9129 — O. Antonaitienė
8582 — A. Vabalienė
n i ūkai randa išk uitus javus. dar nėščią”... Susirinko minia
8a uirtglslruot n vaiabnienklIaSuv. V*l«t
9132 — K. Buivis
8536 — Z. Bičiūnas
1'aUulu Biure.
Tokių tai laimę atenšė mums žmonių ir visi ėmė gėdyti ‘‘po
G
9134 — A. Narbutas
8543 — V. Sukolienė
N'aujaino mčlynarno pakelyje.
fe
ną viršininką”, kuris bandė
lenkų legioninkai. —Artojas.
(•
9137
—
M.
šulcienė
8544
—
O.
Danilienė
Viso* tvirtos, gemalus užmušan
(‘
pasislėpti.
C
čios ypatybės Šiame vaiste įdėtos,
9142
—
A.
Gedaminskienė
8546
—
J.
Vanagaitė
(•
I
su priemaiša priimnial švelnaus
Apie tą visą atsitikimą, kaip
9143
—
J.
Donilaitienė
Valdininku savalybė girdėtis,
8630
—
V.
Kazlauskas
kvčpalo.
Buividas padarė pareiš
Ruffles yra laoai paveikiantis
9149 —- S. Kanišauskas
8640 — J. Valiulius
kimą milicijos vadui, bet var
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
9169 '— N. Vasiliauskas
Penktadienį, rugsėjo 9 dienų,
8643 — J. širvidienė
jų i Lietuvą ir iš Lie
puikus plauku sutaisytojas, kuris
giai Miklius susilauks to, ko jis
patiks
kad
tuvos arba ir visur ki
9175 — O. Juknienė
8649 — E. Mazurienė
apie 5 vai. po pietų, pačiame Ra vertas. Bent iki šiai dienai dar
ir gačniautur • per Antverpą,
9179 — A. Liutkevičius
8655 — Jokšus S.
seinių miesto vidury, netoli nuo nenubaustas.
•iai ypatai.
— Milicijantas.
Rotterdamą, Breme
9181 — K. Stanevičia
gimnazijos, buvęs II nuovados
8656 — Jokšis P.
ną, Hamburgą, Liepo
(S-d).
Aptiekose
866Ž
milicijos viršininkas, o dabar
9186
—
M.
Urbonas
—
K.
Pakamonis
ją, Karaliaučių ir ki
parsiduoda
einąs apskrities milicijos vado
8665
D.
Barakauskas
—
J.
Butiškis
9219
po65c.arba
tus portus į Eidkūatsiųskite
ŠAULIAI.
nus
ir į patį Kauną,
8694
J.
Balčiūnas
—
J.
Jodvalkis
9221
pagelbininko pareigas, Simonas
AIGOHOI.4O?;
75c., tad
taip pat ir iš Lietuvos.
<5
Miklius,
pragarsėjęs .žmonių
ats’usime
9240 — E. Jackienė
8719 — A. Sedaikiui
Stačiūnų Vartotojų ^eiidrove
SIOPSDANDRŲ1F
per pafita
PMOMOTf S
9234 — F. Poreinskis
mušimu su buvusiu Raseinių Šukonių kaime Stačiūnų valsč.
8724 — A. Belskienė
tiesiog is
III-AITHY-SCAIP
Pinigus > siunčia į Lietuvą
labara*
9238 — K. Arbačauskienė
komendantu štenceliu Jurbarke atidarė cementinių dirbinių dirb
8744 — P. Grigaliūnienė
tori jos.
IIX ORI ANT KAIP
Ir visur pigiausiu kursu;
9243,— K. Masiliūnas
8746 — U. Vežienė
(byla dar pas Raseinių Tardyto tuvę, kurioj gaminama a) dokal•. f . .
už juos garantuoja, kad —
•■tOKtlNT->.i’lVIO OZ5
9245
—
P.
Tamošaitis
ją), sumušė nėščią moteriškę. koš stogams ir b) cementinės
8769
—
J.
Valiulis
ypač Lietuvoje — pinigai
Būtinai
reikalau
bus greitai ir parankiai iš
9350 — M. Lapinskienė
8772 — P. Skrodenis
Mušė per galvą, nugarą, šonus... plytos. Iš Vokietijos gabenami
kite
mokami artimiausioje vie
9265 — J. Strampickienč
Mušė taip, kaip tikras podeijos įrankiai tiltų rorėms ir šalygat/ 88 — O. Martinaitienei
šitokio
toje nuo priėmėjo gyve
pakelio.
9267 — J. Varkulienė .
8787 — M. Bubulausko
valdininkas rusų caro laikų. Su vių plytoms dirbti. Darbų iš
nimo.
Žiūrėkite
9280 — J. Mackevičius
8796 — D. Pundinas
kruvinta moteriškė šaukėsi ne plėtimui trobesiai, kurių vienas £ •AD.RICHTFR&CO
Pinigus i Lietuvą
kad balų
TBUSM Tt.MMINAl )ID(. 5
9281
—
M.
Dubinskis
8799
—
P.
Krikščiūnienė
savo balsu pagalbos...
INKARO
siunčia telegramų.
BROOKCYN.
skiriamas darbininkų gyvenimui,
vaisNb VV YORK
9284 — K. Kasparavičius
8813 — A. KukeviČius
Amerikos pinigus
baženklis.
Netoli gyvenantis Liet. Pr. ir kiti du dirbtuvėms, kurių puo
maino ant visų
9286 — J. Bareišis
8816 — J. Latonis
Pram. Banko vice-direktorius č. šimas atseis į 200,000 auksinų.
šalių pinigų.
9303 ~ O. Banevičienė
8817 —' K. šilkaičiutė
Buividas, grįžęs iš kelionės, mie — Pasibaigė kvotimai į Šiau
9305 — T. Rimkiene
8822 — D. Judvitienė
gojo savo bute. Išgirdęs per lių mokytojų Seminariją. Semi—
9308 — M. Geraioiutė
"VIENYBĖS”
8842 — P. Petrauskas
Telephone Boulevard 5052
sapną nežmonišką šauksmą, iš narijon šiemet įstojo: a) į pir
SPAUSTUVĖ
9321 — J. Sriogas
8848 — N. Umbras
šoko neapsirengęs per langą, mą klasę 47, kurių tarpe 28 vai
Dr. A. Juozaitis
Visokius spaudos dar
9825 — E. Jančienė
8857 — J, Masiokas
D E NT ĮSI A fe
pribėgo prie vaidininko ir žod kinai jr 19 mergaičių; b) į antrą
bus
atlieka greitai,
8873
’
_
_
_
—
V.
Sirtautas
9334
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
V.
Šilininkienė
pigiai ir gražiai.
žiais prašė liautis mušus. Bet klasę viena mergaitė ir e) į pir re. Semtom 9 v. ryto iki 12. Va
—
J.
Babonis
9349
8928
—
M.
Lukošienė
Spausdina
konstitucijas,
“ponas valdininkas , buvo taip mą kursą 11, kurių tarpe 4 vai kuraia 6—9. N edėl. pagal sutartim.
—
A.
Dagienė
4261 8o HaiuleU SI., t hicagu u
9358
8950
—
V.
Balčaitis
knygas, laiškams popieras,
įniršęs, kad net netėmijo Buivi- kinai ir 7 mergaitės. Viso šiemet
plakatus,
vizitines korteles,
—
Pikčunas
K.
9362
8951 — J. Laukaitienė
do ir vis mušė moterį jau parkri Seminariją lanko 102 asmens,
baliams tiklotus ir tt.
9365 — J. Ūdras
8956 — K. Kasparavičius
kurių 52 pirmą klasę, 24 — ant
tusių ant žemės.
9867 — I. Janušonis
8962 — B. Veleis
Ar matei Žemaičių
Tuomet Buividas nutvėrė jam rą klasę, 24 — pirmą kusą ir 2
9370 — J. Lukoševičienė
. "VIENYBĖ”
8964 — M. Marcijoniene
— laisvi klausytojai.
9376 — J. Jasaičiui.
EINA DU KART
8973 — Užus V.
— Mokytojų Kursus prie
SAVAITĖJE
9388'— Brizgienė
8974 — K. Makevtfius
Šiaulių mokytojų Seminarijos
Spausdina geriausius raš
9891 — A. Dementis
8977 — A. KerŠu'lis
tus, vėliausias žinias iŠ
DRESė MOTERIMS — NO. 1110.
šiemet lanko 26 mergaitės ir 14 Jeigu ne, tai ateik ateinantį
9393
—
A.
Batikauskas
8989
—
M.
Sadaitienė
Ketvergi},
Spalio
27,
1921,
ir
ja
Lietuvos
ir visur ir turi
vyrų.
i (L-va).
juokų
skyrių
9896 — U. Mačuikienė
8990 — P. Juvaikienė
pamatysi paveiksluose
"TARKA”
9404 — A. Rožecka
9001
K. Briedytė
UKMERGĖ.
AMERIKOJE $3.50 MET.
9405 — P. Makaveckis
9020 — O. Arlauskienė .
LIETUVOJE ........... 4.50
9406 — Z. Stasevčienė
Sugauti lenkų šnipai. Sugaii
9021
U. Galkienė
9408 — J. Sukelia
tus lenkų šnipus: pil. Uscians
9035 — Vasiliauskas
3140 So. Halsted St.
Pirkite ’'Vienybės” Ben
9410 — Navagrodskaitč
9039
K. čiurus
drovės Šerus. Dividendai
9458 — S. Bernotaitė
mokami. Ateityje bus di
9049 — J. K. Matulauskas
delis
pelnas.
9460 — A. Jankauskaitė
9061 — V. Martutaitis
Vienas šėras $10.

Kas Dedasi Lietuvoj

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Vei
<Jeri;iiisia'sjunthnas%iną
’aivakories.
NOTA
t«al
■I u

Nedj iki 3 pu pietų.

K. GUGIS

SENIAUSIA

flgenturA

VIENYBE

i

MILDOS TEATRE

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
NEW YjQRK.N.Y.

9 BI1OADW

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

su

LITUANIA....... Lapkr. 2
LATVIA ........... Lapkr. 9

ESTONIA ....... Lapkr. 23
POLONIA .... . Gruod. 7

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

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

UJO

šios dresės, pasiūtos su prirauktu
sejonu, rankovės yra pridurtos augšČiau alkūnės, f'
Si mada pritinka ypač
laibom moterim.i.
I
Tokiai dresel pavyzdys No. 1110 su-I
kirptos mieros nuo 36 iki 42 colių per
krutinę. Dresei 36 colių mieros rei-,
kia 5,-/4 jardo 40 colių pločio mate- ’
rijos.
Norint gauti tokiai dresei su- \
kirpti ir pasiūti
pavyzdi,
prašom
i*kirptL teimuu paduotą t>lankutę pa

žymėti mierą, parašyti savo vardą
pavardę ir aiškų adresą ir, idėjų* •
konvertą kartu su 15 centų (palt>
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mum>
šiaip
užadrpsavus:
NAUJIENOS
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep^
1789 S. Halsted St.. Chicago. [B
čia įdedu 15 centų Ir protai, at
siųsti man pavyzdi Not 1110.
Mieros ............... colių pev krutinę
(Vardas ir pavardi)

(Adresai)
(Miestas ir Valst.)

ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakara, išskyrų* otax
ir
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 Iki k2 r.
A.

Kl. Jurgelonis

Temykit! Temykit! Temykit!

Milda Teatras
Permaiftė savo Managerių!

I

Puikiausi nauji krutamieji paveikslai kas dienų.

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

Koncertas ir Šokiai
Rengia

S. L. D. A. 1-as APSKRITIS
Įvyks Seredoj, Spalio-October 26 d., 1921
M. MELDA2IO SVETAINĖJE,
2244 W. 23rd St.
Programas prasidės 7:30 vak. šiame programe dalyvaus S. L. D. A.
l-mo Apskr. šeši chorai ir Darb. Stygų Orkestrą. Visas pelnas šio vakaro
skyriamas ^ušelpimui Rusijos badaujančių žmonių.
KOMITETAS.
Įžanga ypatai 25c.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

Užlaiko didelį knygyną,
kur galinu gauti vi
šokių knygų.
Reikalaukite platesnių informacijų apie viską, rašykito mums laiškiu;, rcikalaukiito musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

Musų slyvų pajai, turi tikrų slyvų kvapą. •
Tik motinų konkurentas.

LITHUflNIflN
VIENYBE FUBL. 60.
193 Grand St. &
BrooKIun, N. y.

Užsisakyk
Reikalaukite
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o
■! i I ...................................................... —

SOCIALDEMOKRATAS

g
p

draugų .laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujieną
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų -agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti

I

Musų

DUODA

TEISIŲ

PATARIMUS

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. '
Panedėl|, Seredoj ir Pitny-,
čioj

šiuo

ofise

2816 So.

adreau

Michigan

avė.

Telef. Vlctory 90S2

JOHN

KUCHINSKAS

lietuvis

Advokatas

2201 W. 22nd Bu kertė Leavttl St.
Telephone Canal 2652.
VaJaados: 4 iki 6 po piet. ir ou<»
7 iki 9 vakare
Veda visoldab bylaa, viBuoae
eiRmnioae. Ekzemjnavoja Abatrak
cus, ir padirba visokius Dakuman
'us, perkant arba {Nuduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniu*
Skolina Pinigu* ant ph>*oo mnrga‘iaus ant lengvų iiilygą.

rei. Randolpb 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAI)
Ofisas ridu nutarty ji
A83OC1ATION BLIM.
19 So. La Balis BU
valandos; 9 ryto iki 6 po plati
Banedėliais iki 8 vakare.
Namą Tai. Hyds Part ttkt

V. W. RUIKAUSKaS
Advokatas
.

XV So. La Baile St. Roo» 114
Tai. Central 6390
f ak. i 812 W. 33rd SI., ( b.ra g.
Tai. Y arda 468i

S. W. BANES
advokatas

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M
1311 Rečiui Building
79 VYeat Monrue Street, Chicaxu
Phune Central 2560
Rez. 8214 S. Halated Kl
Vardą 1015. Vai.: 6 iki 4 vak
Tel. Hay murkei 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvi* Advokatas

Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avea
>fiso vai.; nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1305-7 127 N. Dearborn St.
Rundolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Res. 1102 & Ashland Blvt
Seeley 3670
rloĮolOiOloi

Jm

■ MUMUįm. ,,|ĮĮMĮĮI»HI IMI

Pbun* buuievoru <WUi

ANTANAS GREDUSKA
General!*

Waukegano
Lietuviai—

visi susi p ra tusi eji ir apsišvietusieji lietuviai

darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džioj klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.

Kur vienybė,
Ten galybė.

j

ADVOKATAS

KALVARIJĄ?

M asų * Moterims.

įn}

'

Norėdami SIŲSTI PU 1GŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. Bruževi
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
VVaukegan, III.

Kontraktoriua ir
budavotojas.
Budavojam* ir taisoma.

1401 W. 47th SU

ChicaK*

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)
L. DAMBROVVSKIS
savininkas

1711 W. 47th St

Tel.: Yards 413
farpe Hermi t ase ir Paulina.
Suvedame dratua
ir sudedame fixtu
re* i 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimai
kreipkitės
p.xa
mus arba telefonuokite, o mea su
teiksime apkainasuomet
tuojame.

i

SKAITYKIT IR PLATINK1T
“KT A TT T T T? KT n <□>»

Taipy
elektr.
krautuvę ir taiiome visty

gvaran

laikome
įrankių
amieje,

Seroda, Spalio 26 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, III

■ 'altine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW
labinus numuštos algos, dar tu
rės būti nupiginti pervežimo
kaštai, turės sumažėti mokės
Ant tūlų dalykų, vakar Chičiai, taksos, tarifas ir4dar že, miaus nupulti1 reikmenų kainos, cagos marketo kainos buvo se
imulo-1 Tik po to kaip tai viskas įvyks, kamos :

Marketo Kainos.

Pastabos apie Biznio
Eiseną.
Atsipeikėjimas. — Su

numu reikia pastebėti kad išaiA- ' g-alės pasidauRint
~

biznio

apy-

SVIESTAS — Creamery eks

Ne yra gražiai apvynio
tas, nei negraži kaina.
Tik puikiaufais, tyriau
sia,
ekonomiškiausia
prausimui muilaa, kokia
kada nors buvo pag*amintas..

kinimas “specialių”, kokį davė-Į mis ir pradės augti išdirbystė.
tra 45c., centralizuotas 89į^c„
me per Naujienas, pradeda at-l
>!<
ladles 30 ir 30’^ c., kaina retai♦
♦
nešti vaisių ir, kad Chicagos lie-j
ekstra viedriukai 48c.,
tuviai išpalengvo pradeda atsi-1 Patarimai Pirkėjams. Pagal liaviams:
Išdirbtas didžiausių muilo išdirbčjų
pasaulyj.
peikėti iš po bailios gembleriško to, ant kiek neatpigo ar atpigo spaustas 50c.
KIAUŠINIAI — švieži pir
kvaitulio ligos, kuri juos kan- yvairus daiktai, ir ant kiek dikino ilgoką laika, žmonės pama- deli tų daiktų yra sandėliai, ga- mieji 48 ir 50c., paprastai pir
tę teisybę apie “specialus” nebe-! įima maždaug spėti ar įvairių mieji 42 ir 45c., maišyti lotuose
nori apie juos nei begirdėti. Tik daiktų kainos eis augštyn ar že- 46 ir 48c., ekstra sudėti balto
agentai ir agentėliai nežino ką myn. Sulig tuo galima vado- medžio dėžėsna 55 ir 56c. mar- į
daryti, ir vieni leidžia visokias (vauties perkant tavorus, ar pa giukai 25 ir 29c., purvinokai 28
kalbąs, o kiti pradeda slėptis nuo gal jų kainas dabar jie verta ir 30c.
I GYVA PAUKŠTIENA — Kur
žmonių ir bėgti lauk iš Chicagos pirkti ar ne.
Ant nelaimės, žmonės neišeis
žemiaus paduodame nuomonę kės 28c. vištos 22c., pavasari
visiškai tvirti ir sveiki iš po tos apie yvairių tavorų dabartines niai 20c., gaidžiai 14c., antys
ligos. Labai didelė dalis jų pi kainas (kalba čia eina tik apie 26c., žąsys 23c.
ŠALDYTA PAUKŠTIENA —
nigų be abejonės pražus, nes olselij kainas:—
“specialų” mekleriai spėjo iš Alkoholis denaturuotas — Kurkęs 32 ir 33c., vištos 24 ir
25c., gaidžiai 16c., pavasariniai
pustyti, išdalinti ir paleisti ant verta pirkti.
vištukai 20 ir 23c.
vėjo labai didelę nurinktų pinigų
Obuoliai — verta pirkti kiek j BULVĖS — Baltosios, 100
dalį. Nei per teismą nei kitokiais reikia, bet neperdaug.
y®'.
svarų $1.70 ir $1.85. Saldžiosios
budais tų pinigų jau nebus gali
Miežiai — verta pirkti kada Jersey $2.00 ir $2.10 bamperis.
ma gauti, nes jų nebėra.
tiktai esti pigesni.
I ŽALI FRUKTAI — Obuoliai
Kiek mums žinoma, artimes
Pupos — verta pirkti iš kalno
$7.00 ir $10.00 statine; grėpsai
nieji meklerių agentai dabar jau keliems mėnesiams.
$1.25 ir $1.50 klimakso kašę; lePadarytas
yra atsiėmę savo pinigus ir yra
Plytos — su pirkimu galima monai $6.50 ir $7.25 dėžė; oranA rnerlkoj
pasirengę kelionėn. Apsukresni palaukti.
čiai $6.50 ir $7.50 dėžė; pyČės
žmonės taip pat susiranda būdų
Karbolis — verta prisipirkti $1.50 ir $5.00 bušelis; grušios
kaip atsiimti nuo meklerių savo dauginus.
pinigus. Tik didelė didžiuma pa Suris — verta prisipirkti dau-, $4.50 ir $5.00 bušelis.
ŽALIOS DARŽOVĖS — Bu
prastų žmonelių negali dabar at ginus. Vėliaus pavasaryj gal
rokai $1.00 ir $1.50 už 100 punsiimti pinigų ir turbut niekad būt brangesnis.
Idėlių; salierai $1.00 įr $1.25 dėsavo pinigų nebeatsiims.
į Kava — gana pigi, verta
ėž; morkos $1.00 ir $1.50 už 100
Mums taipgi teko patirti, kad pirkt
pundelių; kopūstai $1.50 ir $2.00
vienas “specialas”, kurs neužil Varis — verta prisipirkti dau
kreitas; žyduoliai kopūstai $1.75
go turės būti išmokėtas busiąs ginus visose jo formose.
ir $2.00 kreias; agurkai $2.50 ir
išmokamas gausiai, idant apgaKiaušiniai — nereikia prisiJiems reikalinga tamistos pagelbos. Jiems rei
>$3.25 dėžė; salotos galvose $3.50
vus lengvatikius žmones, kad jie pirkt daug, vėlau gal bus piges
kia maisto, jiems reikia drabužių patiems ir šeimy
ir $4.00 kreitas; grybai 40 ir 65c
vėl dėtų pinigus. Vienok, šį ni.
noms ant sunkios žiemos. Jūsų pagelba apsaugos
dėžė; cibuliai $4.00 ir $5.00 už
sykį žmonės jau turbut riebesiMiltai — dar nėra labai panuo vargo ir ligų. Jūsų pagelba palinksmins juos ant
100 švarų maišelį; pipirai 50 ir
duos apgauti. Kiek mums ži brangę, verta pirkti.
švenčių nes duos atminti kad jų draugai amerikie
75c.; bušelio kašė; ridikai $1.00
noma, daugybė žmonių iškalno
Stiklas — dabar tebėra per
ir $1.50 už 100 pundelių; tame-: čiai neužmiršta jų.
jau pasakė, kad su šiuo “specia- daug brangus.
Siųskit tuojaus, kad paspėtų į laiką jūsų pagel
tės $4.00 ir $4.50 kreitas.
al” jiem butų atmokėti atgal vi Glycerinas
verta prisipirkti
ba nueiti. Mes persiunčiame pinigus draftu, money
si | jų. pinigai, i /Tikrai .prią.^itos keliem mėnesiam.
?
orderiu, telegramų į visas šalis pasaulin
progos daugelis žmonių gal dar
Kumpis — dabartinės kainoT
THE UNION BANK OF CHICAGO.
spės atgauti jeigu ne visus tai peraugštos, turės būt žemesnės.
25 No. Dearborn Street.
bent dalį savo pinigų. Likusieji. šienas — gali pabrangt.
. pinigai bus prapuolę ankščiaus j Kanapės — verta prisipirkti j
Tai yra didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži
Komedija
ar vėliaus, ir tai bus Chicagos keliems mėnesiams.
noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo.
Parašė Harry Newton
lietuvių brangi mokestis už nau Švinas — dabar labai pigus.
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai
Vertė Jonas Ilga ūdas.
ją pasimokinimą, kad nereikia
Odos — pigios, verta pirkti.
Puslapių 23.
kalbanti klerkai.
būti lengvatikiais ir nereikia ti Medis — verta pirkti.
Kaina tik 10c.
Musų kainos žemiausios.
Gera statymui scenoje.
kėti pasakom apie urnų pralobi- i Avižos — kainos napastovios;
Tik dvi ypatos reikalauja
mą į trumpą laiką.
reikia pirkti atsargiai.
mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kraJ Svogūnai — verta prisipirkti.
sos ženkleliais.
i Popiera — kainos gana pi' Naujienų Knygynas
šėrai ir Bonai. — Kaip galima gįos
25 No. Dearborn St., arti Washington.
1739 So. Haltsed St.
didesnį nuošmtį uždirbti su pi-| Petroleum — verta prisipirkBANKO VAL.: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 5
Chicago, III.
nigais, mes jau nesykį aiškinodaug.
vai. vak. Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.
ine Biznio A žvalgoj e.
Bulves — kaip atpinga, verta
Su mažiausia rizika didesnį prisipirkti,
nuošimtį pinigams galima už-]j Gyvasai sidabras — dabartidirbti laikant juos findėjus į ngs kainos labai pigios, verta
tvirtų kompanijų Serus ar bo- į prisipirkti daug.
nūs.
Ryžius — gali pabrangti; verIndėjimas pinigų i šėrus ar 1 ta, prisipirkti.
bonus yra atliekamas tiktai po ' >Guma — gali pabrangti .
to, kaip komapnijų stovis, da
šelakas — dar gali atpigti.
bartinis, praeitas ir laukiamasai,
šilkas — gana pigus, galima
tampa gerai ištirtas. 1Beto rei- , pirkti.
kia pataikyti šėrai pirkti kada į Plienas — galima prisipirkti
jie pigus, o parduoti tada, kada keliems mėnesiams,
jie pabrangsta.
Cukrus — labai pigus, verta
JIE GERIAU JUOS MYLĖS!
Mes nesykį patarėme įdėti pi- pįrkti.
ragus į yvairių didžiųjų geležiuLajus — gal greit nepabrangs
Kam tai pirkti dovanas ir jas siųsti giminėms į Lietuvą? Gali
kelių serus ir bonus. Mes šį pa- bet gaijma pirkti,
foinnia
Aiama rlaicvVi I! Arbata
* ». » — verta
_
tarimą nolzarf
pakartojame
dar sykį.
prisipirkti.
pražūt arba sugadintos kelionėje, šalip to, gal būt tamistos gi
ida dabar eina kalba apie gele- j Cina __ verta prisipirkti dauminės nemylės tos dovanos, kurią nupirksite.
žiūkelių straiką, tai geležinkelių gįaus.
šėrai veikiaus puola negu kįla,
Bi6ka (skardis) — dabar pirk
PASIUSKIT PINIGŲ! Dabartiniu laiku pinigų kaina visai že
ir atpigimo laiku juos dabar laneverta.
ma. Jus galite pasiųst pinigus, kad pasiektų Kalėdų laiku. Ate ibai verta pirkti. Geležinkeliai,į Terpetinas
verta prisi
Amerikoj stovi ant gerų pamatų pirkti.
kit šią savaitę ir pasikalbėkite su p. Čaikausku, Pinigų Siuntimo
ir jų biznis tolinus nuolat taisy- • Kviečiai — verta pirkti.
Skyriaus vedėju. Jis kalba lietuviškai.
sis.
Šis yra tvirtas valstijinis bankas su turtu virš $6,000,000.00, saugį
•
»
♦ * ♦
Klausimai. — Visiems klau
vieta laikyt taupomus pinigus.
Biznio pasitaisymas.
Lau- siantiems apie kompanijų stovį
kiamas didesnis biznio pasitaisy ir šėrų vertę primename, kad
mas dar vis neateina. Tiesa iš kompanijų vardus reikia pa
dirby stė kaikuriose pramortės duoti pilnai, o taipgi būtinai pa
šakose pasididino. Angliakasy- žymėti kompanijų .vyriausių ofi
klų darbai nepasimažino, bet kai sų pilnus adresus. Beto negali
kur eina sparčiau. Vario kasy ma duoti atsakymų.
klose darbai irgi nemažėja *ir
Kl. Jurgelionis.
gal pasigerins. Geležies ir plie
no pramonėje darbai turės būti
■
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
gausesni.
Vienok, visuotinai
KNYGŲ SANDĖLIS
Taupymo Skyrius atdaras seredos vakare, nuo 6 iki 8 vai.
Amerikos biznis tebėra žymiai
Visą dieną subatoj — 9 ryto iki 8 vai. vak.
J. B. AGLINSKAS
nupuolęs ir neišeina iš krizio
8238 So. Halsted St.,
laipsnio. Pirm negu pasibaigs
CHICAGO, ILL.
Siiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
nupuolimo laikotarpis, dar bus

Pasiusk pagelbą savo
draugams ir giminėms
ant švenčių.

Namai

Pragarai

Union Bank of Chicago

Pasiuskit Tikrus Pinigus
Kalėdų Dovanoms!

l

Siunčiam pinigus
Lietuvon ir i kitas
dalis Pasaulio

8101 S. Halsted St., kampas 81os gaį.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi Aku

šerijos kolegi
jųi 11**1 prak
tikavusi Pana■ilvanijoB boapltaliM.
P*Mkmingal patarnauja , pria
Duo
d» rodą via»-

Taigi parduodam laivakortes va
žiuojantiems Lietuvon ir iš Lie
tuvos.

Liberty Trust &
Savings Bankas

Hoaa
Ilgom
moterims Ir
marginoma

Siunčia pinigus j Lietuvą, I/enkiją,
Latviją ir kitur ir ima visą atsa
komybę užtrikrinimą, kad jie nu
eis į paskirtas vietas, šitas bankas
yra didžiausia ir parankiausia in
stitucija siuntime pinigų Lietuvon
ir kitur, nes Kaune yra musų ban
ko skyrius. Taipgi, mes norim at
kreipti jūsų domę į tai, khd 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
orderį nurodydami kur ir kam jus
norit siųst pinigus, o mes tuoj pa
siųsim* juos paskirton vieton ir pa
gal dienos kursą.

DR. A. R. RLUMENTHAL
Akiy Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampaa 471 h St

Dienoms, 9 ryto Iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietf.

Liberty Trust &
Savings Bankas

Tel. Boulevard 6487

Parduodam laivakortes ant visų ge
riausių linijų važiuoti Lietuvon ir
iŠ Lietuvos.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Vedėjas, kaip pardavime laivakor
čių, taip ir siuntime pinigų yra lie
tuvy s: ZIGMUNTAS SONGAILA.
Kreipkitės pas jį su visais reika
lais, kaip tai: apie laivakortes ir
siuntimą pinigų; apie išgavimą pasportų, pasidėjimą pinigus Lietuvos
Rankoj ir tt.

Tel. Canal 2118
Ofisą valandos: nuo 10 ryta Iki
Rezidencija: 2811 W. 63rd 81
Tel. Proipect 8463

■ ■■■■■■■ ■■■■■■■»
Telephone Yards 5082 I

LIBERTY TRUST AND
SAVINGS BANK

DR. M. STUPNICKI !
Chicago, III.
VALANDOS i Nuo 8 Iki 11 ryt*
Ir nu* 5 iki 8 vakar*

Kamp. Roosevelt Road
ir Kedzie St.

O

Chicago, III

DR. M. T. STRIKOL’IS
Uetnvfs Gydytojas Ir Chirurgas
People Teatro Namų,
1616 W. 47tb St, Tel. BoiL 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak NedŠl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Talephone McKinley 268

Kojy šutimas
yra liga

-_3=----- L--------- !--—
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

•

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 smarvč pranyksta nuo Kojolo
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojotą 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 btojęiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas
nuo šutinio

Išsirašyk Kojolo buteliuką.
šiandien, vartodamas čia
pridėta kuponą.
Bingo! Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, 111.
Čia prisiunčiu $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojolo buteliuką
gydyti kojoms nuo šutimo.

. Adresas

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

h.......................... . ..................

CENTRAL MANUFACTURING
DISTR1CT BANK
1112 West 35-th Street

AKUŠERKA
Mrg. A. Michniewicz

.

DR P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa H
piet. 6 iki 9 vakare
- ■•diliomis nuo 9 Ud 12 ryto
1821 S. Halsted St.
Kampas 18 ir Halsted St

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALfUS
Gydytoja*

ir

VALANDOS:

i
3) h

Chirurgai
9—12

ryto

8802 So. Morgą* Street
Chicago. III.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TeJephono Yards 1582

:

E

DR. J. KULIS

LIETUVIS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
g Gydo visokias ligas motery, vai ■
■ kg Ir vyrų. Specialiai gydo lim
g
DanČias. senas ir paslaptin
g
gas vyrų ligas.
g 4259 So. Halsted SI. Cltrem. g
■■■■■■■■■■■■■■■ggggj

Teiephone Vao Buren 294
Kae. 1189 Tndependence Blvd Chicage

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterilkų, Vyriškų.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovai 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet
7—8 vak Nedšliomiu 10—12 dienų

DR. G. M.GLASER S

Didžiausias, atsukoiningiausiaa ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.

Tel Blvd. 0386

Praktikuoja 3* metai
Ofisas i
1149 S. Morgan St., kerti 82 St B
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASt
Moteriškų Ir Vyrilkų
Taipgi Chroniikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6- -8 B
vakare. Nedaliomis nuo 10—2 ■
po plot. B
U J.k.. .
.. fe. U* to M H Ht Wi. IIW K,

i.

du

b; ta B i#į

į

i
LT.1;!1 W l'M. J,

NAŲ-JIFINDS, CMciiro, UI.

sumos $844,000,000- ir pasi valdžios persekiojimų m b . no- idėjų, kad Rusijoje turi būt

Paskutinių dieny Rusijos
gyvenimas.

Sereda, Spali

•/

gerbimas manoma privers gau
siai spardytąjį armijos apatinį
šunį — eilinį kareivį — tenkin
tis savo nelaimingu ir bevilčiu
likimu.

paprastas alginis darbininkas. O
įdariusios dar kitokių skolų r^l° save materialiai aprūpinti, tuojaus įvykintas socializmas;
jam prisieina dirbti dįar sun
The Lithuanian Daily News 'ant sumos $131 086000
Jeigu bolševikai iššluotų juos jisai net netikėjo, kad bolšcvikiau. Jis su pačia ir vaikais
lauk iŠ partijos, tai jų, žinoma, kai ištiesi] to nori Reiškia, jo
kamuojasi, išsižadėdami mažne
Published Daily «xc«pt Sunday by
Taigi
tų
geležinkelių
sko

niekas nepasigailėtų.
pažvalgos dar buvo “menševithe Lithuanian New» pub. Co., Ine.
visko, kas yra prakilnesnio, kad
los . persveria jų kapitalo Bet jiegu komunistų partijos kiškos”.
[Naujienų korespondencija].
tik sau pliką pragyvenimą pa
Editor P. Grigaitis.
Ir
visi
kiti
“
sėbrai
”
seka
Franvertę $108,000,000. Reiškia, labas reikalauja “apsivalymo” i
darius.
Aklu bolševikų garbintoju ir
Sugrįžusieji
paskutinėmis
dieC
D4
šitame
dalyke.
nuo
tokių
elementų,
tai
kaip
1’39 SO. HALSTED ST., Šerai tų kompanijų, kurios bm su'ixičiu''DMete, Ariančiu
™
nomis iš Rusijos į Lietuvą trem-' Bet šitas pigus vylius neilgai
Tas yra dėlto, kad pramonės
CHICAGO, ILLINOIS. valdo tuos geležinkelius, yra
yra privatiniai valdomos. Ka
tą Lenino patarimą, ir mi dau ku jisai ėmė darytis tiktai vė uniai nupasakoja, kad dabar Ru turės pasisekimo.
Telephone Rooeevelt 8500
nė cento neverti.
sijoj padėtis esanti tiesiog ne Mes patartume naujų būdų dangi kapitalistai valdo pramo
« geliu kitų lietuviško bolševiz liau#.
nes, tai jie gali suželti ūkininko
Į Todėl aišku, kad jeigu men- bepakenčiama. Ypatingai sunki mhitariznnu. pagerbti.
437
Žinantys žmonės sako, kad mo vadų?
outis darbo žmonių. Algos su , Mes patartume, kad kon gresi- uždarbius į savo skrynias.
į
tie 71 geležinkelis yra ne iš Dedclė nebuvo bolševikas ne ševikai,", prisiplakusieji prie
tiktai 1917 metais, bet ne pru- bolševikų tiktai po pradžios lyginant su brangenybe gyveni- nis meuuiis mulų padėta ant kaŪkininkai turi susidėti su alSubscription Kates:
ėmimas,
o
daug-maž
tokiam
mui
reikalingųjų
daiktų
ten
nepo
kokio
Amerikos
generolo
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|7.00 per year outaide of Chicago. pat stovyje, kaip ir visi kiti
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Entered as Second CIass Matter
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Duodamieji
bolševikų
mainei
vienas
musų
stebuklingųjų
March 17th, 1914, at the Post Office
(New
Yorke
ir
apielinkčse),
tai
siškių
komunistų
vadams.
of Chicago, iii., under the act of vadinasi, yra faktinai visiš
Dėdelė-Pruseika ir “Laisvės”
]Bet išlėkti iš komunistų par- sto pajokai irgi nieko nešildo, karių nenumirė šitame kare,
March Znd, 1879.
kai subankrutiję.
Ažuot. špaltose
ir žodžiu agitavo už jį tijos, tai reiškia netektii “pa- dėl to žmonės kovoja su bado Nei vienas jų nei lengvai nenuNaujienos eina kasdien, lieki ri ant mėginus žmonių pinigais papriešinosi tiems subolševikė- joko ” iš Maskvos! Todėl nei mirtimi, kas kaip išmano. Kai- vo sužeistas.
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
kurie Dėdcle, nei kiti jo vienminčiai, nos maisto produktams ir ap-1 Jie visi gerai pasirūpino budrovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, taisyti biznį privatinių kom- juslėms sąjungiečiams,
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8500.
P. Morgano ir komp. atstopanijų, kurios tuos geležin užpuldinėdavo “Naujienų” re- nesiskubins pritaikyti prie sa- Kritai viskam neapsakomai auk- ti gana ( atokiai nuo fronto —
vas Thomas Lemont nuvyko
U tai mokiji m o Kainai
kelius valdo, valdžia turėtų daktorių. Dėdelė tuomet vadi- vęs tą Lenino taisyklę, kurią jie štos ir vis kaskart kįia aukštyn, kur nėra jokio pavojaus.
Chicago je —
u:
no kvailu išmistu tą bolševikų giria “Laisvėje”.
Juodos duonos svarui mokoma. Musų armija pražudė apie Meksikon nustatytii Meksikos
Metama
18.00 paimti juos į savo rankas. Ir
1330,000 kareivių — užmuštais ir užsienio tautinės skolos ir pri
nuo 5000 lig 7000 rublių.
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Pershing,—• “Juodasis Džekis”, sibaigti Amerikos karu su Mek
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
vimo
bilietų.
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prava
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Trims mėnesiams___ ________ 2.0(
aš nepaliesčiau jaučiamai trum kultūrinių V. č. K būties smulk laiškų lig šiol nemokėdavo nie- karierą pradėjo gana anksti. Bū
rikos armija ir laivynų stovin
Dviem mėnesiams_ _________ l.M
pais ir glaustais žodžiais paties menų. Nei klyksmų, nei kankini | Ko, dabar-gi už paprastą laišką damas jaunu šaunum kariu jis
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Čekistų užkapipese daugelio tuk- barbarizmą , pramanytą “kontrminginio Jungtinių Valstijų se- joms pinigus jų užmokėtus sulig
modamas,
“
Laisvės
”
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Pusei metų ___ ____
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išvežybos mokesčių įsakymo bir
Inatoriaus Warreno dukterį.
Trim* mėnesiams ____ _
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vėjų” tarpo.
Pinigus reikia siųsti palto Money
ju. ‘
;b •
linti
iš
komunistų
partijos
Orderiu, kartu su užsakymu.
Komiteto pirmininku sika išsižada savo sovereniteto.
■ i Ir išvažiuotų “delegacija”, pil- kaž-kodel labai pradėjo gaudyti ro
“menševikus”. Girdi,
I Pergyvenę pastaruosius ketsvetimą valiutą. Pavyzdžiui, jei jungtinįų Valstiją Senate, —
mes
paliovėme
na
pasitenkinimo,
tvirtu
kam nors priseina važiuoti į Lat- -kurję vietą jis laiko lig šiol,
“Jisai nurodo, kad tuomet, veris metus i
Pragoję neseniai buvo pirmos
pasirįžimu
triubyti
po
visą
Eu

viją ar Lietuvą, tai jie būtinai
kuomet paaiškėjo, jog bolše šiurpti prie žodžio “teroras”, o
^aįp0 vedybinę dovaną teik- tarptautinės darbininkų Olimpi
ropą
apie
tai,
kad
sovietinėj
Ru

nuiinn ii£
crnl^lrnlin hiliptfl.
, amasf
«.
•
i
r :»> nės Žaismės. Jose dalyvavo arti
paima
už gelžkelio
bilietą vokievokie- ^____
vikai galutinai laimės, tai jo aukų skaitmens tik mechani
j
senam
“
avių
karaliui
yra po pradžios 1918 m.,, į niai sudedama musų sąmonėje... sijoj yra “įstatymai”, yra “žmo čių arba osto markėmis. Iš Mas- prezidentas Teodoras Roosevel- 12,000 atletų abiejų lyčių, Cechoi<
niškumas”, yra “teisingumas!” kvos ligi Rygos kainuoja 1800
tas, tas “šimtanuošimtinis”, rau- Slovakijos, Belgijos, Vbkietijos,
Buvusiojo Austrijos ir K. P. pradėjo rašyties daug Teroras dar neapleido musų
menševikų.
Leninas nieko šalies gyvenimo, bet taipgi pa Kapinėj tyloj “Vidiniame ka auksinų.
donkraujis, dvikumštis ir ypa Suomijos, Švedijos, ir kitų šMių
Vengrijos kaizerio, Karlo, nesakę prieš tuos menševišiomis dienomis Radvilišky
siekė “baisių formų”. Jis pasidarbininkų Turnfereinų narių.
šalininkai tapo sumušti ne kus, kurie prisidėjo prie ko- slėpė už dešimčių “gaunamųjų” lėjime” niekas nešnabžteltų ši man teko plačiai kalbėti su grįš- tingai plačburnis amerikietis —
tiems “žymiems svetimšaliams”,
pakėlė jaunąjį “ožį” 162 laips
toli Budapešto, ir jisai pats,
numistų ankščiau, tai yra ir “išduodamųjų” raštų už rezo kad čia pat už sienos seni prity tančiais ešelonu iš Rusijos trem niais aukščiau jo vyresniųjų ka Didžiuma tautų, kovojusių pa
kartu su savo pačia, suim 1917 m. ir pradžioj 1918 m. liucijų, priteisimų ir įsakymų. rusieji socialistai delei šito tiniais. Jie apsakė apie nepapra rių. Jis greitai tapo pulkininku skutiniame kare žymios domės
yra atkreipę į fizinį lavinimą ir
tas. Suareštuoti tapo ir Bet vėliau, kuomet Sovietų Tuomet jis ramiai imasi dar “žmoniškumo” pasirįžta numirti stai sunkią padėtį ir rimtai tvir ir tapo pasiųstas Meksikos pa atletinius sportus.
įžymiausieji Karia šalininkų valdžios aparatas įsigalėjo, bo: visi formalumai išlaikyta... ir po šešioliką dienų išlaiko kan tino, kad bolševikai jokiu budu sienin, kur jis nuveikė daug ( Kaikurie didesnieji Vokietijos
kuomet Sovietų valdžia pra Jis veda savo auką pogrindin čių kupinus badavimus po akių ilgai neišsilaikysią, kadangi ša
vadai.
dėjo gyvuoti ne tik kaipo ir ten nukauna ją šuviu iš Kolto lengvaširdžio, mačiusio komu lies padėtis vis eina blogyn, pa narsių darbų nežinomų istori- dienraščiai pradėjo dėti sporto
jai.
priedus, kas yra naujiena toj ša
gerinti gi jie nei kaip nepajėgia.
Tuo budu antrasių ex-kai- firma, bet jau ištikrųjų (ką iš užpakalio.
nistinės valdžios formas....
Mums pasirįžus dalyvauti pa ly, -t
zerio mėginimas atgauti sa tai reiškia? “N.“ Red.), Pat Iš Kolto dėlto, kad tai yta . Birželis, 1921 m. Maskva, Lu* Vienas jaunas vyriukas sakė, sauliniame kare, Pershiugas, su
tijon pradėjo eiti daug men stambaus kalibro revolveris. Iš
kad jis Rusijoj turėjęs gerų prantama, buvo paskirtas vy
vo sostą pasibaigė dar neChinai arbatos augintojai iš
bianka.
Vidinis
kalėjimas
V.
č.
ševikų. Ypatingai daug jų užpakalio dėlto, kad toksai šūvis
draugų centro spaudos biure, riausiu Amerikos veikiančiųjų
moko kapitalizmo pamokų nuo
laimingiaus, negu pirmuti priėjo 1920-21 metais. Iš tų suskaldo galvą ir padaro negali K.
Očevidis.
kurie jam tvirtinę, jog Leninas pajiegų vadu.
Amerikos medvilnės augintojų.
nis. Karlas, matyt, padarė žmonių, sulig Lenino reko- mu pažinti aukos.
f
jąs pasiryžęs išlengvo perlei — (V. L. B.: “The New Day”.)
Chinai rengiasi sumažinti savo
'mendacr.ba, reikėtų vyti lauklaida, spėdamas, kad da
Po šito lavonas atiduodama
sti valdžių menševikams, ese
arbatos įętiinyL>«i.
v_
bar jau esąs patogus mo
“Kūnų skaičiaus vedejo” žinyrams ir abelnai demokratij<ti ii'
Kada Amerikos bankininkai
. Pešamas ūkininkas
kiek gaudamas stengsis vengti
mentas įvykinti valstybės Lenino pasigyrimas, kad la bon tolesniam tyrinėjimui. Nau
išpildys savo planus chinams ap
kraujo
liejimo
kįlant
perversmui.
jas
“
įsakymas
”
,
nauji
“
pildytobai
daug
męnševikų
įstoję
į
perversmą Vengrijoje. Pa*
Jei rankpelnis yra auka, ku rūpinti Amerikos mašinomis, tai
{Už iinMtas šiame skyriuje
jai
”
ir
čekistinių
“
operacijų
”
ra

Tik
nežinia,
kaip
jam
tas
pavyks,
rią kapitalizmas grynai nupeša, Amerikos darbininkai susidurs
nuomones Redakcija neatsako.}
sirodė, kad aplinkybės dar komunistų partiją, veikiausia
kadangi kairysis sparnas — tai ūkininkas yra antra po jo.
yra melagingas. Nes jeigu ji tas užsidaro.
su tikruoju darbo klausiniu.
nėra pribrendusios tokiam sai butų teisingas, tai kuo bu Budelis eina poilsio, sutvarkęs
“čeką” su Zinovjevu bei DzerŪkininkas yra pešamas trupu
žingsniui.
žinskiu priešaky žūt būt yra pa tį kitoniškiau — bet yra peša
tų galima išaiškinti tą faktą, “pateisinamuosius dokumentus”
Amerikos darbininkai, kurie
kad
Rusijos
komunistų
partija
ir
nešinas
paskutiniu
savo
auk
siryžę
nepasiduoti.
Dėlto
jie
ĮSPŪDIS
Iš
TAUTOS
mas vistiek.
Prieš monarchijos pavojų
moka aukštas kainas už angliš
prieš Lenino taikingą politiką Jis nedirba už algą ir«neran
turi išviso tiktai apie pusę imi- turtu. O ten, toli nuo pogrindBAŽNYČIOS”.
kąsias arbatos rųšis, turėtų ži
sukilo Vengrijos kaimynai, liono narių?
žio, naujo “įsakymo” belaukdadaro smarkiausią ataką.
da pašino savo mokamą j ame vo noti, kad Anglijos darbininkų
ir Vengrijos diktatorius Kada Rusijos bolševikai pa- mas jis naudojas gyvenimo
Kadangi
šalyje
vyruoja
did

Prieš pačią bažnyčią nenoriu
ke. Jis dirba, .taip sakant, sa
Horthy, matydamas, kad sigrobė valdžią ir įsteigė savo džiaugsmais, kurie dosniai krin- nieko sakyt, nors pasakyt butų žiūnais žmonių nepasitenkini vo kabliu, — bet jis neturi kon-*[ klasė apsisaugojo nuo mokėjimo
kasdieninių mokesčių, sujungtų
Karlas negalės atsilaikyti, >artijos diktatūrą, padarydami ta ant jo išąukšto už sunkų ir kas. Nuo Romos bažnyčios ji na mas, tad išvengimui plačiųjų trojgs ięaįnaį to, ką jis parduo- su aukštakainiu garsinimu, pa
jjg perka
jeigu jam ir pasisektų už neteisiais visus kitus Rusijos atsakomingą darbą. ..
go juoduma tesiskiria. Nieko minių sukilimo Čeką ant didžių- da> arb& kainai to>
remdama koperatinę darbuotę..
nilieČius, tai kiekvienam žmo šitas darbas, matoma, neleng praktiško, kas šiame gyvenimė jų stočių laikanti broniruotus
Abi nustato kas kitas.
imti sostą, buvo priverstas gui Rusijoje buvo tiesioginis
Apie 1902 m. Anglijos ir škovas. Kartais net čekistiniai bu naudinga ir būtina, nemokina, o traukinius, šarvuotus automobi Žinoma, jei ūkininkas yra nuojos didmeniniai koperatyvai
pasipriešinti
ex-kaizeriui. išrokavimas rašytis prie komu deliai neišlaiko. Iš proto išeina.
lius
ir
t.
t.
Monarchistas Horthy sumu nistų — idant apsaugojus savo Tuomet pasišalinusio vietoj skelbia vien tas pačias pasakas, Kas ten gali ištikiu jų įvykti, muotojas, tai lengva padaryti, apipirko Ceilone tris didelius plo
kaip ip Romos kunigai kad skel
kad jis atiduotų didelę /savo pro tus žemės arbatai auginti ir 1917
kailį nuo žvalgybos nagų, idant tuojaus stoja naujas “piklytošė karalių.
tuo
tarpu
sunku
atspėti,
bet
ap

bia. Tikinčiam lietuviui betgi
dukto dalį savininkui. Jei gi m. Ceilone ir Indijoje turėjo 17,Šitas Karlo nepasisekimas turėjus didesnį “pajoką” (mais jas”. Baudžiamojo.darbo apara gal ir patogiau toje “Tąutos” lamai padėtis labai rusti.
ūkis priklauso jam, bet jis turi 500 akrų žemes po arbata.
to
porciją),
idant
gavus
vietą
tas
nesustoja
nei
miliutai.
Seniau
grįžęs
tremtinis.
turės pirmiausia tą reikšmę,
skolą ant jos, tai lengva pada Bet Amerikos darbininkai ver
valdžioje ir idant, pagalios, tu Tiktai “įsakyme” atsiranda bažnyčioj negu romiečių.
ryti, kad jis atiduotų didelę sa čiau moka kas metai baisius mo
kad nuleis nosis monarchi rėjus progos atktiviai dayivauPastebiu apie negrynumą liekita pavardė ir revolverio gaidį
Generolas Pershing, vo produkto dalį skolinimo kesčius, kad parėmus niekam
jos šalininkai ir Vokietijoje. ti politikoje. Visokie karjeris spaudžia kita ranka....
. tuvių kalbos vartojamos pamal
kompanijai.
nevertus laikraščius po kelis
tai, ir šiaip veiklus, l>et nonusidose. Kadangi Tautos bažnyčia
Washingtoninė valdžia rugBet, anaiptol, tai nėra viskas. tūkstančius dolerių puslapiui stovejusių nuomonių žmonės,
Tai toks komunistinis užkam visas bažnytines apeigas laiko piučio mėnesio pradžioj pranešė' Net jei jis neturi ant savo
pirkdami Liptono Arbatą, arba
prie šitokių aplinkybių, žino pis! Visame Č.-K. veiklume vi lietuvių kalba, tai jos priedermė,
Anglijos valdžiai, kad gen. Per- ūkio jokių skolų, tai didelė jo kokią kitą gerai išgarsintą' rū
ma, turėjo pradėt skverbtis į sų labiausia stebina suderini rodos, turėtų būt tą kalbą vai
shing važiuoja Europon padėti produkto dalis yra tolydžio išvi- šį, kuri atneša įrėžančiai firmai
bolševikų pąrtiją.
tot
gryną,
apvalytą
nuo
visų
mas jau įgytojo orutiniO žibėsio
kongresinį medalį ant Franci jos liojama.
baisius pelnus.
Vienok ta partija ]>er ketve su niekeno dar nepasiektafa lenkiškų ir kitokių svetimų žod
ir
Anglijos
nežinomų
kareivių
Pilnai ištikima kapitalis rius metus savo viešpatavimo
Vis viena, ar jis yra nuomuožių. “Dūšios”, “čyščiai”, zerko- kapų; tą patį padare ji jam iš
niekšumo
ir
cinizmo
bedugne!
tojas, ar skolininkas, ar turi sa Pirmutinis komitetas Mokes
tams įstaiga, Interstate sugebėjo gauti tiktai kokį dve
lai
”
,
“
stolyčios
”
musų
kalboj
re

Čia nekalbama ir nemanoma
Commerce Commission, ne jetą ar trejetą šimtų tūkstan apie viešumą, apie bešališkumą gis senai nebetuir vietos, na o važiuojant, prašydama paskirti vo ūkį liuosą nuo skolų, trustai čių Vengėjų organizacijai vado
ceremonijoms dieną ir pranešti
senai apskaitė vertę 150 ge čių narių visoje milžiniškoje ir žmoniškumą, nes komunisti Tautos bažnyčios pamaldose jie apie tai generolui; bet nesulauk vienval jį apiplėšia.. Jie perka vauti Wisconsino valstijos poli
jo produktus jų nustatyta žema
ležinkelių Jungtinėse Valsti Rusijoje (neskaitant tų narių, nė apsaugėlė, jos tvėrėjų minti tebeskamba, ypač giedamoj dama atsakymo nei į vieną pra kaina. Jie paskaito jam daug tikoj tuoju'tikslu, kad ateinan
kuriuos ji turėjo prieš bolševi
čioji legislatura pasiliktų kontro
jose. Tas apskaitymas rodo kišką perversmą)! Jeigu tarpe mi buvo, yra ir bus tik organu tanelės ŠŠ. Litanijoj”. Laikas nešimą karo vyriausybė Wash- daugiau už .tuos daiktus, kuriuos lėje turtingi] žmonių ir korpora
apsidirbimui su bolševikų parti butų ir Tautos bažnyčiai nuo tų ingtone drauge su geh. Pershin jis perka, negu jie paprastai yra
įdomių dalykų.
šilų naujai įgytų narių butų bu
cijų, norinčių palaikyti mokesčių
nelemtų lenkiamų apsivalyt.
jos
“
klasiniais
priešais
”
,
čia
gei
jautėsi
įžeistais.
'verti
—
ir
šituo
žvilgsniu
jis
ir
Pusė geležinkelių augš- vę labai daug menševikų, tai
naštą ant ūkininkų ir miestų dar
— A. Rūkas.
“
moralių
”
ir
“
nemoralių
”
spau

Vienok aną dieną Anglijos aigįnįs darbininkas yra abudu bininkų pečių, turi savo tarpe
čiaus paminėtame skaičiuje menšęyikai kaipo atskira parti dimo būdų nėra, nes visa gera
valdžia, telegrafavo Paryžiun, tolygus.
'kelis valstijos senatorius. Taip
yra visai maži, todėl apie ja butų visai išnykę. O tuo ir visa “moralu”, kas jos vieš
išreikšdama
savo
džiaugsmą
del
(
pirkti
mašinas,
dru

tarpu yra gerai žinoma, kad
jų yra Czervvinski iš Milvvaukee.
šiaurinėj Škotijoj liepos prad
juos neapsimoka kalbėt. Gi socialdemokratai - menševikai patavimą stiprina ir saugoja.
geli. Pershingo sumanytojo ap- bužius, akstinuotas vielas, rišuCzerwinskiu[ yra
; .
valstijos
žioj
nebūva
tamsių
naktų.
Sau

Reikia
tik
“
nedaryti
bereika71 linija, kurių kiekviena tu Rusijoje pasiliko iki šiai dienai
silankymo
tikslu
padėjimo
kon
iriuosius
šniūrus,
lentas,
maistą,
(-tfaiisnuninku
vadas,
v
.
. seimo nalės
perėjimas
iš
i
šiaurvakarių
į
į
lykini
ilgiausia
Įiarlija
Rusijos
hpgo
trukšmo
,
veikiu
tik
tygresinio garbės medalio ant ne- a,ngpb) naminius daiktus, ir tt. fys jy[atheson.
ri daugiaus kaip vieną milioną kapitalo, yra vertos, pa darbininkuose, nežiūrint žiau- tai dirbti J Šitą paslaptį V. C. šiaurryčius, atsiranda raudona žinomo Anglijos kareivio kapo Kada jis perka, jis prie perka- Atrodo, kad iegislaturos vietų
žara viršum akyračio, kuri su \Vestminsterio Vienuolyne.
bnųjų daiktų vertės prideda dar republikonai ir demokratai na
gal Interstate Commerce riaušių valdžios persekiojimų. K. pasiekė pilnai.
f Rusijos konutnistų partiją
Ir jei kokia-nors įdomaujami jungia ilgas vasaros dienas į
Visas
tas
dalykas
yra
tik
miriai rengiasi susidėti su valstijos
Commission
apskaitymą įstojo, kieki galima nunianyb," “komiterno” delegacija aplanky- krūvą. Ant Moray-Firtho kranto' litarizmo pagerbimas “Gražiojoj savo produkto dalį.
[seiga to tokia, kad t rūsiams
pajiegomis, kad apsau$877,000,000 kartu.
*
tiktai labai nedidele dalis men- tų V. Č. K. “įstaigas”, tai “mą- vidurnaktėj lengvai galima skai- Francijoj”, niekšingiausiu, in įr susijungimams pabaigas peš- gOjUj6 turtingus žmones ir korz Bet tos geležinkelių lini ševikų
tokie, kurie būdami loniai butų nustebinta tyrinėja- tyti laikraštis. Paukščiai čiulba žiauriausio militarizmo pasauly, ti, vidutinis ukin. yra nedaug,
7 ar‘ 7poracijas nuo įplaukų ir paveljos yra išleidusios bonų ant silpnos valios žmones bijojo imi jų kabinetų mokslingomis be sustojimo.
šitas “nežinomo kareivio” pa- ba nei nėra, geresnėj padėty kaip dėjimo moJ.kesčių pavojaus.

NAUJIENOS

Įvairios Pastabos.

Rusijos komunistine žvalgyba

Apžvalga

Nonarchistų
nepasisekimas

Skaitytojų Balsai

Geležinkeliai
prasiskolinę.

r

i

m.

Na h.ttfwos.

vo
šimtą tūkstančių dolerių.
tuviams.
Iš Washingtono buvo atsi Žinoma, tokia suma pinigų pa
k
lankęs Lietuvos atstovybės na- prastiems darbo žmonėms sun
rya'Vinikas. Kalbėjo jis apie Me- ku buvo sudėti;
reikėjo užt u vi ų su ilcnkais (derybas, ir pa traukti ir paskolos; bet jeigu
BALTIMORE, md.
reiškė simpatijos
baltiinorie- tik visi bendrai veiks, tai nei ne
Čiams,
kad bendrai veikdami pamatys,
kaip bus atmokėta
Atidarymas Naujos
pasistatė gražių svetainę.
Po skola.
Svetainės.
kiekvieno kalbėtojo prakalbos
Prastas pasielgimas
vietos
griežė
muzika.
rašiau
Jau keletu kartų
lietuvių kunigo. Svetainės ati
•'Naujienose,” kad BaltimoPasibaigus prakalboms P. darymo komisija kvietė ir jį I
rėš lietuviai statosi nuosavą Lazauskas pasakė: “Nuo šian ateiti ir dalyvauti kartu, bet
svetainę. Dabar galiu pra die jau svetainės durys atida kunigas ne tik kad pats nėjo,
nešti, kad ballimoriečiai sa rytos ir prašau lankytis pub ate dar itr parapijoms graudeno
vo svetainę jau pasistatė.
likų ir toliaus, kokie bus paren neiti. Kvietė parapijos chorą
gimai.”
Toliaus tęsėsi balius dainuoti, bet matyt kunigo priAtidarymas naujas svetainės
net iki 3 valandos ryto. Visi grąsintas choras irgi iicatsibuvo sjndio 17 d. 1921. Atida
linksminosi, žiūrinėjo svetainės lankė. Mat kunigui pikta, kad
rymo komisija ir svetainės sta
kambarius ir gėrėjosi, kad vis visuomene nori toliaus pažengti
tymo bendrovės
komitetas kas įrengta moderniškai.
i iš. po bažnytinio .skiepo.
.stropiai dirbo, kolei prirengė
Svetainės pastatymas kaina—Zigmis.
svetainės atidarymo programų.
Bet užtai kiekvienas
gėrėjosi
EVTpA
atsilankęs j nepaprastų iškilmę.
CA ii.4
Nora įžangos tikintai buvo |x>
dolerį, bet publikos prisirinko
tiek,
kad net stovinčių pilna
visur — skiepe ir svetainėje,
.taip kaip kad Lietuvoj bažny
čioj per atlaidus.
r

1

nii

Buvo pažymėta, kad progra
mas prasidės 7:30 vai. vakare,
bet dėl kinkitrių priežasčių už
sitęsė kiek vėliaus. Pradedant
programą P. Lazauskas trum
pai paaiškino, dėl ko ir kaip
kilo sumanymas ątatyti nuo
savų svetaine. Paskui pristatė
pirmininku Dr. Bronusa. Atle
tų Choras padainavo Amerikos
ir Lietuvos himnus. Dvi mote
rys ėjo per svetaine nešdamos
gėlių vainikų ant steičiaus: vie-

soma respublika.

Jis važiavęs

per Lietuvos žemę ir jam la
bai patikę Lietuvos laukai.
Kalbėjo ir daugiau amerikie
čių, visi gyrė ir gėrėjosi gražiu
namu ir reiškė simpatijos lie-

DR. F: O. CARTER
Akys, Ausys, Nekis,
Gerklė.
Pasekmingai atitai
siau šios moters žvai
ras akis, gal būt, kad
tą padarysiu ir tamistai.
14 metai ant State St.
Tonsilus išimu
prietemos miegu
120 State St.
Vai.: 9 iki 6. Ned. 10
iki 12 vai. pietų
!4 metai prie State St.

OR A. MONTVID
Lieta vi* Gydytojas ir Chirurgas
2* Kast VVashtngton St.

j^DR.HERZMAN^K
U RUSIJOS

1824 VVabausia Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*

Persikui nao 3412 So. RalstMl St.
po No. 8318 So. Halsted St.
Carai H*tuvtami> tie omą# per 21
matu kaipo patyręs gydytąją*, ehi-

Valandos; nuo 10 iki 12 rytu
Telephone Central 8862

Rezidencijos tel. Kedzie 7716

rurga* Ir akušeris

Gydo aitrias Ir chronMka* Ilgas,

tyrę. mot*r* Ir vajką, pagal uatjauėlae metodą* X-Ray ir Htakfa*
•laktros prietaisu*.
Ofisas Ir I aha ra torija • 1025 W
»Hth St., netoli Fisk St
VALANDOS Nno Id -1? trt.r,
t z nu* 6 Iki 9 vai vakarai*
Dienomi* Can*
8110 *rh* RR’
ralephone*Naktimi** Omai
958 Drmra» 418*
GVVENrMAH: 3313 S. Halsted Si
V AL j 0---10 ryt/. Ir
9 v*| «ab

Jugrąžink
senų
laikų
■magų gydymą. Sujudini!
neveiklius plaučius. Natų
•e’s Lawlax mėlynas 25

ai««« W
T Piilimao

NAUDOTO IR NAUJO
LUMBERIOTIGIAI
Dideję Europos Karę Galite
Matyt savo namuose tik už $4.50

EXTRA

1. SHUSHO
tIUSERU

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.
CAKR BROS VVRECK1NG CO.,
3003-39 So. Halsted St„
Tel.: Yards 1294.

Torio patyrime
rnntare lignite t nj
poetlnarat
priM*
rlu ligonę Ir kudJ
M taika ligos.
10929 8 Aut* Si
Chicago III
■■■■■■■■n

Don’t Be an Idler

DR. CHARLES SEGAI 'I
Praktikuoja 16 siete'
Ofiaa*
<72* So. Ashland Are., I labo*
Chicago. Illinois

Kam tai laukt, kad biznis ateitų pas tave?

Vartok long-distance tehfonę biznio “vedi
mui” metodą.

Daugybė biznių laukia tave kad imtumeis
nueis prie kito. Vartok long-distęnce teleuž jo. Atidėliojimas gali reikšti, kad jis
fonę, gal biznis pagėręs.

, na apsiautai;) pasisiuvus iš Lie-

tuvos snalvotos vėliavos, o ki
ta iš Suvienytų Valstijų vėlia
vos. 'lai buvo kai|K) dviejų res
publikų pristatymas. Dainuo
jant himnus publika sustojo, ir
ateinant miesto valdininkams
taipgi sustojo pagerbimui sve
čiu. Dr. Bromttšas, vakaro pir
mininkas, pasakaitė iš rašto, kad
lietuviai daug vargo turėjo iki
pastate toki gražų namų; ra
gino, kad visi bendrai ir palai
kytu ant toliaus.
Pristatė kalbėti
bendrovės
pirmininką A. Laukaiti. Kal
bant Laukaičiui, publika taip
neramiai eh»ėsi, kad trukdė kal
bėto i ui kalbėti. Gal kai kuriems
i)“patiko Laukaičio išsireiški
mas, bet visgi reikėjo tvarkiaus
užsilaikyti ir pasirodyti prieš
svetimtaučius kulturingesniais
žmonėmis. A. Laukaitis daug
prisidėjo prie |>astatvnio sve
tainės; pirko pats keletą šėrų
ir daug vaikė be atlyginimo.
Daug buvo miesto ir valsti
jos valdininkų, bet kad jau ne
buvo laiko, tai kaikuriems ju
neteko kalbėti. Kalbėjo mies
to majoras, valstijos advokatas
ir Marylaado valstijos senato
rius France.
Miesto majoras
pagyręs lietuvius už jų darbš
tumų pasakė, kad jis (majo
ras) kalbėjęs keletą metų at
gal senoje svetainėje ant Barry gatvės, bet dabar jau kal
bąs gražiam name, o tai paro
dą, kad lietuviai progresuoja,—
sakė majoras.
Senatorius France, kaip prog
resyvus žmogus, kalbėjo apie
laisvę naujųjų respublikų. Kad
jis stojęs užtai, kad Lietuva bu
tų pripažinta kaipo nepriklau

b

Long-distance pašaukimas geriausis biznyj veikimas. Taupo laikę ir pinigus. Nau
dokis savo biznyj “Long-distance budę”.

EKTRA

Su musų patentuotu stereoskopu pamatysite visas Europos K .res, ku

rios buvo perdaugelį motų Francijoj, Austrijoj, Italijoj, Rusijoj. Serbijoj ir
tt. Matysit mušius kariškų laivų ir submarinus ant jūrių, mušius orlaivių
ir zappelinų, išverstus laukus, kaimus ir miestus, taipgi daugybę kitokių ir
gražiausių reginių pasaulyj. Matysit viską naturaliskai, taip, kad atrodys
kad būtumei pats ten buvęs ir savo akimis matęs, nes visi šie. reginiai yra
paimti Europoje, ir negali gauti šių tikrų ir tokių naturališkų reginių nie
kur, tik pas mus. šie reginiai bus tankistai kaipo atmintis didėsėt^ pasau
lines kares. Jis interesingu tainistos draugams ir kitiems, kurie tik ap
silankys. Apsisaugokit bevertės imituotojų. Šis patentuotas stereoskopas
labai gražiai padarytas ir tvirtas, alumino gaubtu ras, aksomu apvadžio

tas, kartu su 150 Europinės karės paveikslų, pasiųsime tik už $4.50. Yra
nepaprastu ir1 labai interesingu kiekvienam. Neatidėliok savo orderio, nes
duodame Šį speciali pasiūlymą per trumpą laiką, kaipo jo vertė yra
aukštesnė.
NESIŲSKIT PINIGU IŠKALNO. Tik iškirpkit šį pagarsinimą ir pa
siuskit jį įdedant 50c. pasiuntimo lėšų padengimui ir $4.50 užmokėsi, kada
siuntinis ateis į tavo namus. Rašyk tuojaus.

Reikalingi akiniai.

Specialistai dži<»v<»*
Moterilk*. V yri i k* b
t
Vaikn Uga
OFISO valandos
I
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nu* 2 iki
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai
'akaro.
Nadiliomi* nuo 10
’aiandoa ryto iki 1 vai. po pia.
Telefoną* Dresel 2880

Jei kenti galvom skaudėjimą ,
Jei skaitant raidės susilieja
Jei iš raidės darosi dv\
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skai>
<ta, tuomet reikalaukit akinių

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Aye„
Kampas 18-os gatvės.
Knt trečio augšto virš Platt’o ap
iekos, kambariai 14, 15, x6 ir lr
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai vak
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų

Dr. Maurice Kahn
Gydytojas ir

chirurgas
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

VARIETY SALES CO.,
1016 MILWAUKEE AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

Dept. 1013,

Gct acąuainted with the money and time saving
“atation to station” Service, explained onPage 12
of the eurrent issue of the Telephone Directory

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

Acbe?

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Kuomet kenti
galvos skaudėjimą
*
strėnų skaudėjimą
dantų skaudėjimą
neuralgijos
Arba kitokį skausmą,
mėgink

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Bis
Z?

— 11

8514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Luuin Avė.,
CHICAGO, ILL.
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jjVmarya
DOW1ATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Califomijos b
<41 tęs savo praktikavimą pė No
1208 W. Harriaoe St

Dr. Milcs Anti-Pain Pilis

Valandom 8—12 kasdieną b 6—9
vakare iiakiriant nedAldieniua

One or two and the pąin stpps
Contain no hablt-forming clruas

Havo you tried Dr. Milės’ Nervino.

——.... .......

..... ,/

yvur Drngįitt

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniŲj'Ų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
•

Už visai mažas lėšas, suteikiama u
eriausis gydymas, kokis tik mcdicinos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pas i gelbė
jo. todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fyzišką tvirtumą.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį
"Ačiū gydytojui už
leidimą nuo Illinois Valstijos.
išgydymą”.
St.
kampas Monroe, Crilly Buikling, Chicago,
35 South Dearborn
111. Imkit elevatorj iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

SERGANTI VYRAI

Or. W. Yuszkiewicz

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakar*
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak
Tel.: Canai 279

GYDAU visokias ligas vyrą ir tn<>
t*nj; galvos, akių nerviškumą, nusii
pimą, narių silpnumą, reumatizmą v
c
paralyžių ir kitas visokias ridu n ą Ii
gas Kaipo lietuvi* savo tautiečiam'
patarnauju kuoteisingiausia. Visas b
DR. P. ŠIMAITIS
<as gydau gamtiškais budais.
Naprapath
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*
Gydau be vaistų, be operacijų
Medėliomis nuo 9 iki I po pietų
2418 W. 45th St.
>40? Milwaukee Avė., Chicago Ui
Priėmimo vai. nuo 8 iki 7 vai. vak.
Phon*: Humboldt 6849
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
Chicago, 111.
—...
Į..............
,/

BECKS DEPT. STORE
3323-25 S. Halsted St.

DR. C. K. KLIAUGA

Užlaikytojas gerų

DENT1STAS
1821 Sa. Halsted Stn Chicago, UI.
kampa* 18th St.
▼alandesi 9—12 ryto Ir 1—9 vak.
■Phon* Canai 267

X

Dr. Maurice Kahn
Persikėlė į 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.

A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku

buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime
taksu.
'
"
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Halsted St,

DR. M. STARU LlONls'

PLUNKSNŲ
Oystai baltų zasų plunksnų
svaras .......................... 79c
Prima čystai baltų žąsų
plunksnų svaras ............. 98c

CHICAGO.

____ —........ — — ------------------------ -———------Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

tty<,ymas su page1’

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
5100 S. Ashland ’Ave.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:80 ir 6:80—8:30 P. M.
Nedaliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS

(
m

M

9

Lietuvy* Dentistae
10801 80. Michigaa Av^ Roeelaad.

Valandos: 9 ryte iki 12 dieną
■n* 1 p* pietą iki * vakar*.

Rinktos baltų žąsų plunks

Specialemaa: Moteni ligoe ir Chirargija.

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:30 P. M. r
Telephone: Ca ui 464

DR. P. P. ZALLYS

M

Telefonas 1 Boulevard 7042

j OR. C. Z. VEZELIS |

DR. W. F. KALISZ

O ■ r i |•
Specialistas Ligą *

j-....

.

Telefonas Pulliuan 856

nos maišytos su pūkais $1.39
d
čysti žasiniai pūkai ....... $1.98 S
SampeliGii ant pareikalavimo.

Tel. Monro* 2804

1145 MILWAUKEE AVĖ.

i.

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
upkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui
visokįę ligų:

Vyrų, moterų ir kūdikių
Vedama štabo
WEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St, šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.
Moderniškas būdas
ligos pažinimui.

Tajpinasi genai įrengta
Laboratorija ir X-*rKay.
Gydoma namie ir ligonbutyj.
Atdara kasdien nuo 12 iki
7 vai. vak.
. Veltui neturtingiems.

Kalbama lietuviškai. .

Lietavis Dentistas

* arti 474m gatvl*

?18*8W****l***8gg
DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenini.
Siutai Ir overkotai nuo $12.50 ir
augščisu.
Kelinės nuo $2.50 ir augš&au. /

Vaikams drabužiai, trankai ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaran
ned. iki 6 vai.

iki 9

S. GORDON.
1415 S. Ęą)(ite4 St.
Pilonai Canai 947

vai.,

.

G

NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGO
ŽINIOS
Susitvėrė “Ožių” draugija.
Aną dieną susitvėrė nauja
draugija, vardu Susivienijimas
“Ožių” Amerikoje. Sakoma,
šios draugijos tikslas busiąs ko
voti prieš visokios rųsies refor
matorius, ypatingai prieš •taip
vadinamas “blue lavv” vykinto
jus. .
ši draugija pasivadino save
Susivienijimu “Ožių” Ameriko
je dei to, nes, anot jų, tie vi
sokios rųšies reformatoriai iš
tikrųjų padarė amerikiečius tik
rikis “ožiais”.
Sako, kas dar nėra “ožys”,
tai gali juomi patapti, prisira
šydamas prie šios draugijos.
I
Pašovė grasinačiu laiškų
rašėją.

250 ex-kareivių gavo “ploščius” nos mėgėjų, nes publika yra
vienokia kaip Roselande, taip1
Kaip jau buvo rašyta, du j
įe, taip ir visuose L. S. S. 4 ir 22 kuopų komisijos
šimatai penkiasdešimts oxJka- i kituose
miestuose.
Kada Kalėdų vakarui rengti susirinkimas
reivių praeitą septinladionį ga publika susirenka tik tam, kad įvyks ketverge, spalių 27 d., kaip
vai. vakare d. St. Strazdo bute 2154
vo po vieną palaikį ploščių tarp savęs vaidinimo laiku pa W. 24th St. Komisijos nariai prašo
Cohano Grand teatre.
sikalbėjus ir kada ji stengiasi mi susirinkt laiku, nes turime ytin
— Pirmininkas.
Ex-karciviai buvo reikalau peršaukti net pąčius vaidinto svarbiu reikalų.
jami parodyti pnliuosavii no po jus, negali būti gero vaidini-1 Koncertas ir šokiai. S. L. D. A.
pierius ir sustatomi būriais po mo,.o publika kuilį tik tą ir da 1-mo Apskr. įvyks seredoj, spalio 2(
Meldažio saloj. Pradžia 7:30 v. v.
aštuonis kareivius vedami pri- ro. Reikia tad ir ją mokinti ir d.
Programe dalyvauja 6 chorai ir
'imieruoti “ploščių”.
Daro. Stygų Orkestras.
mokinti atsidėjus.
— Komitetas.
Tarpe jų buvo daug vedusių
Sėkmingos darbuotės rateliui
’r visai nei cento pinigų netu
North Sid&A Draugijų Sąryšio Vie
rinčių, kas buvo vėliau patirta. ateityj!
šo Knygyno delegatų mžneainip susi
Roselando Išeivis.
rinkimas įvyks ketverge, Spalio 27 <1.

PRANEŠIMAI.

i

Seroda, Spalio 26 d., 1921

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS,
REIKIA AGENTŲ, PILNAM visokių tautų kolonijoj. Biznis
laikui ar atliekamam. KomiŠinas senas 10 metų. Parduodu todėl,
ir alga. Dideli pinigai ir proga kad susižeidžiau. Kreipkitės į
“Naujienas” num. 421.
teisingam žmogui. Kreipkitės.
79 W. Monroe St.
Rm. 1103
PARDAVIMUI SALIUNAS,
VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI Į Di gražioj vietoj, lietuvių, rusų, podelę Taxi kompaniją, Už<larb'ist$ido liokų, taippat ir airių. Parsiduo
iki $150 į savaite, nuolatinis darbas. da pigiai. Priežastis pardavimo
Išmokinsime viską. $300 kapitalo
pradėsi biznį. Buk pats bosu. Ateik patirsite ant vietos, 3750 South
šianden prisirengęs dirbti. Atsišau Kedzie Avė.
kite 82 W. Washington St., Room 525.

kaip 8 vai. vakaro, Knygyno svetai
MAŠINISTAI PILNAI PATYRŲ
nėj, 1822 Wabansia Avo. Delegatai vi
Darbinio. si
gali užsitikrini gera interesą už
susirinkite.
— Sek r. A. Vilis.
$2.500, pasekmingoj išdirbystės kom
Svetainę.
panijoj, patentuoto patraukiančio da
lyko, kurį kiekvienas naudoja. PriRoselando Lietuvių Darbi
duokit kvalifikacijas smulkmeniškai.
ninku Švelninęs Statymo RenAtsišaukite tik laišku. Adresas 424,
drovės direktoriai susirinkime JIEšKAU. SAVO SUN AUS STA- Naujienos.
Ališaucko. Kilęs iš Mariamnracita sėktnatlieni nusprend?. nislbvo
polės npskiv, Balbieriškio parapijos.
ĮSTEIGTA NAUDINGA CHICAkad tau ateio laikas statyti ar Prieš karą gyveno Senintuose. Gir GOJ dirbtuvė, išdirbimui naujai pa
kad per karą buvo paimtas j tentuoti) wrench’ių, kuriuos vartoja
niekti svetainę. Tat pasirengę dėjau.
Amerikos kariuomenę. Nuo pat karo kiekvienas mekanikas, automobilio
išleisti nrisižadėjimo blankas, pradžios neturiu apie jį jokios žinios. savininkas, ir mašinistai; siūloma
pats. ai‘ kas apie jį žino malonė proga mažiems investoriams, kurie
ant kurių dabar stengsis sura Jis
kite rašyti šiuo adresu: Alena Ali- gali apkainuoti pardavojimo galimy
šyti visus pavienius ir d ra u gi- šauckienė. Balbieriškis, Mariampolės bės šio įrankio, tapti dalininku. Me
tinis pelnas nuo 25% iki 50% ant inias norinčius .prisidėti prle fo apskr., Lithuanią.
vestmento.
Prie tam, kapitalas bus,
'tarlio, ir tuo bildu surinkti
sunaudotas išpildyti orderius ir pas
-oiVn'lingn kanitalą.
tūmėti naują pardavimą. Rašykit
mums,
o mes pasiųsime savo atstovą,
čia Roselande yi*a susijungęs
kuris paaiškins smulkmeniškai. Ad
būrelis susipmtusiu darbinin- JIEŠKAU APSTVEDIMUI MERGL resas 425 Naujienos.
arba našles, kad ir su vienu vai
1”ii, kuriems rupi žmonių gero nos
ku, ne jaunesnės kaip 30 m-etų. Esu
vė. šitas būrelis sunkiam sve 38 metų. Turto nereikalauju — aš tu
REIKIA PATYRUSIŲ MAŠĮNISriu. Taipgi, mano draugas įieško sa
tainės steigimo darbui nuveik- vo
pažįstamos Petronėlės Pulokienės tu. Žmonės, galinti investuot mažai
•i vra gana mažas; tat iis rei ii turi du sunu. 1918 m. gyveno pas ninigtj, pageidaujama. Nuolatinis už
prie Talman Avė. Chicago. Jis siėmimas su gera alga. Didelės {ei
kalai! ia visu lietuviu darbinin švogerį
yra skolingas ir nori atsiteisti. Pri- gos ant investmento.
ku pagalbos, visų prisidėjimo duokit savo antrašu. B. Yonaitis, R. Rašykit
427 Naujienos
I, Box 72, Herrin, 111.
nrie to darbo.

llntiiviii Ratnlinnsa j™-“;““,
ROSELAND.

L. M. S. Ratelio vakaras

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI

SALIUNĄS,

yra 4 kambarių pragyvenimui.
Bandos $30.00, 5 metų lysas.

'

NAMAI-2EME

EXTRA, NEPAPRASTAS PASIUlymaa, pardavimui 3 aukštų muro na
mas, didelė krautuvė; karštas vanduo,
elektra, gasas, cementuotas skiepas,
dviems automobiliams garadžius. Ga
lite matyt kasdieną.
Atsišaukite,
2222 W. 21 st St.
PARDAVIMUI NAMAS SU SAliunu arba atskirai.
Pardavimo
priežastis, savininkas neteko laisnių.
Parduosiu pigiai.
Pirkėjas galės
gauti laisnj. Prie namo randasi sve
tainė ir garadžius. Parduosiu grei
tai, nes nenoriu uždarytų laiktyt.
Joe Neffas, 1500 S. 49th Avė., Ci
cero, III.

STORKM-SEROS

PARDAVIMUI 5 šėrai par
valtie $100 seras, industria’čs
Priimsiu
$450
PARDAVIMUI SALIUNAS, kompanijos.
visas ar pusė su cigarų, cigaretų cash. Rašykit, 426 Naujienos.
krautuve. Biznis išdirbtas per il
gus laikus. Norinti gerą vietą
gauti ati.šaukite, 5059 So. Ash
land Avė.
DIDŽIAUSIA
Mokvkla Chicagoj
• 3759 VVallace St.

Pereitą nedčldienį C,. Stru•nilo svetainė i (» Įvyko Lietuvių
Scenos Mylėtoju Ratelio vakara8. paminėjimui 10 metu Ra‘elio gyvavimo ’r veikimo vietos lietuvių scenoje.
PARDAVIMUI SALIUNAS LABuvo statoma, p-ini M. Dunbai geroj vietoj, maišytų tautų apgyventoj.
Priežastis pardavimo; išva
hilieniei režisuojant, A. Frožiuoju į Lietuvą.
Į mo-Gužučio trijų vieksmų draAtsišaukite
Aną diena Tovn Šiuo para
2501 W. 46th St.
I ma-ipasaka “Palocius
ežero
šė grasinantį laišką savo brolė
lugnuose”.
PARDAVIMUI SALIUNAS;
nui M. De Gcnnoro, 742 S.
fabula
yra
graži
ir
Dramos
I
visokių tautų kolonijoj. Parduo
Robev gal., reikalaudamas nuo
siu urnai, nes važiuoju į kitą
jo $30. Po to jis nuėjo jkis ji vaidinta ją gerai. Vadino se
miestą.
ir moteriškų drapana,
ir pasisiūlė, kad pasitarusi* ni Batelio na rrai, o jiems gaMitri mn
sistema
yra geriausia, via
uai
gelbėjo
•
chicagietės
megeMusų
1437 S. Morgan St.
duotų jam tuos pinigus mmešdepartamentuoamatą. Mokiniai
ti ir paduoti tiems piktada- :os P. MaHorienč,’ M. ZuteliuPARDAVIMUI SALIUNAS aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
riu m s. Jo brolėnas ant to su- ‘ė, P. Stankui te ir P. S. K.
geroj vietoj, arti dirbtuvių; drapanas, prie geriausiai įrengtų są
tiko ir nanrašė io pas jį pažy Vietiniai vaidylos šiaip buvo
Mes
maUdniai
kviečiame
ViREIKIA DARBININKO, SE biznis išdirbtas per daugelį me lygų. Išmokinam j trumpą laiką k
>asiskirstę
roles:
Gineitis
—
J.
liž laitai prieinamą kainą. Išmokęs
mėtu laiku ateiti.
rt’»s api-dinkės drau'nias ir kiek
no žmogaus, kuris negali dirb tų. Atsišaukite
amato, be darbo nebusi.
°ivarunas,
Grynuolė
—
J.
MenTuo taniu De Gennoro pra
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neviena asmenį neatitraukti nuo
tuvėje dirbti. Mėnesinė moke
4300
S.
Wood
St.
prekiuoja.
nešė apie tai policijai. Pora •vlaite, Rangys J. Daugėla, mii*m savo rankos. Mes. musų IŠSIRĖKDAVOJ A.
KAMBARIS, stis $25 iki $30, vailgis ir guolis
Atdara dienom ir vakarais.
nonas — B. Liiidkevičius.
jaunam, švariam vaikinui, arba naš
slaptosios policijos acentu tuosinkiame
darbe,
reikalaujam
MASTER
SYSTEM
DESIGNING
Turi
turėt
pahidijimą,
1606
So
lei. Našlei moteriai kambaris dykai,
SCHOOL,
jaus ateio į jo namus ir pasi Vrnoldąs —J. D. Šimkus, Tre- ’usu pagalbas. Mes norim tą kuri nedirba dirbtuvėj. Vaikinas, kad ' lalsted St.
190 N. STATE STREET. CHICAGO
J. Damušis, šviesale — mokėtų skambint kokį muzikai} in
slėpė. Gi kada Tony atėio tn ’eris
kirba
atlikti
savu
ir
mileli
vaiKampas Lake StrM ant 4 lubų.
strumentą. Kambariai garu šildomi
pinhm j^iktadariams nunešti ir °. Kini šiene Auske - L. šat- ru naudai. Pridėk, brolau, ir ir tt. Atsišaukite
PARDAVIMUI
—
P.
Mengelie’
ienė,
Gedrale
5548
Harper
Avė.
3136
ir
8138
Wallace St. 2 aukštų
beimant jam tuos pinigus, “dė
u
savo
ranka
prie
to!
Mokinkis dressmaking.
Tel.:
Dorchester
9300,
2-os
lubos
ir
skiepas
mūrinė
krautuvė ir flatai ir
vaidino
des” tuoiaus pasirodė. .lis <!•«»• ic. Mei Įrodęs rolėje
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
—
Bendrovės
Organizatorius.
hamė,
įsteigta
duonos
stotis.
2
auk

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- štų medinis pragyvenimui narnos su
vakarais.
bandė pabėgti, |iuHeisdamas ke mti M. Dunduliene.
dos
rakandai, turi būt parduoti už bi- mfuro cottage užpakalyj. Priimsime
mėgėjų,
Vaidinimas,
kai
dėl
letą širviu iš revolverio j juos
Speciales vakarinės klesos bizę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se- *4 000 cash, likusi suma išmokesčiais.
žinoma.
buvo
ytin
geras,
nors,
niavoms
merginoms, pasisiuvimui
;as,
valgomajam
kambariui
setas,
brt tapo nats anų pašautas.
Kaina $13,000 . Kreipkitės prie savi
sau
dresės.
miegruimio
setas,
kaurai,
davenport
PARENDAVOJU LYBERTY etc. Parduosime ant syk, arba atski ninko, 1-os lubos 3136 Wallace, arba
Pas Tony policija atrado buvo ir menkesnių paklaidų.
Korb & Co.. 2603 So. Hasted St.
VALENTINE
salę mitingams, vakarams, ba rai. Taipgi, puikiausis grouklis, pi 2807 W. 38th St., netoli Crane Co.,
daug grasinančių laišku, para Taip J. Pivarunui, nežiūrint di
dressmaging
COLLAGE
ir didelis, dubeltavų ^springsų -lirbtuvių, 2 aukštų muro krautuvė ir
šytu turtingiems italams. Da lelio stengi mos, visgi nepasise Liet. Darbininku Tary liams ir veselijoms. Kam bus anas
2407
Madison
Street,
phonographas su rekordais ir dai- flatai. Rendos $75 į mėnesį. Kaina
kė
atvaizdinti
atkaklų
Gineitį,
6205
S.
Halsted
St.
reikalinga; kreipkitės, N. B. m*anto atada, 1922 So. Kedzie Ave^ m5,500.00. Kreipkitės prie savininko
bar, sako, paaiškėjo kas rašy
bos
Konferencija.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
Marx, 7546 S. Peoria St., arba prie
davo grasinančius laiškus toe ’iėgi jo gailesčio, kada jis ne3000 So. Union Avė.
kit
išlygų paklausdami.
PARDAVIMUI 3 KAMBARIŲ Ko^b * Co., 26th & Halsted Sts
apiebnkes turtingiems italams ‘<nka dukters ir pačios (nors
Sara Patek, pirmininkė.
2540 Emerald Avė., kampinis 6 fia
thięagos Lietuvių Darbininku
tai gal tuo galima 'pateisinti,
rakandai. Parduosiu pigiai, nes lų muro namas. Kaina $7,000.00.
Itaid jis dramoj nėra ganėtinai Tarybos konferenciją įvyks ne
išvažiuoju iš Chicagos. Atsišau '2538 Emerald Avė. 3 aukštų muro
32 aldermanai gal negaus
namas 6 flatų. Kaina $6 000.00. Kreip
dalioj,
Gruodžio
11
diena,
10
vai.
Miškini išvestas ir apibudintas).
kite
kitės
prie savininko 2603 S. Halsted
algų.
MOTERŲ
Taipjau Arnoldas perdaug “dzu- ryto, Meldažio sevtaineje, 2242
Street.
924 W. 31 st PI.
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
West
23
Place.
Įbavo” (veiksmas eina ŽemaiREIKIA
MOTERS
AR
MERGIANT
RENDOS.
rina kiekvienam greitą progresą.
Ana dPna 32 aldemianai ga •’oj) — o gal jam, pagalios,
Draugijos ir kuopos priklau nos namų darbui. šeimyna maža,
3138 Wallace St. Rendos $75 į mė
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
vo pranešimus, kad sekamą pa
vaikų
nėra.
Su
užmokesčiu
susitaisančios
arba
norinčios
priklausy

aritmetikos,
istorijos, geografijos ir
nesį.
Krautuvė
ir
skiepas
su
moder

r'aipo vokiečių raiteliui, ir galikysim.
visų
high
school
Šakų.
nišku
6
kambarių
fatu
ir
barne,
muvasarį jiems algos bus nebe
'a atleisti nenažinima lietu ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite Atsišaukite
vakarus pasiSunaudokite
liuosus
•o namas. Insteigta duonkepykla su
mokamos. nes pa Virinimas vie ku kalbos. Buvo ir rbelnų išrinkti atstovus į konferenciją
PARDAVIMUI GROSERNf nečium.
1036 E. 93rd St.,
mokinimui. Mokestis prieinama.
Tel.: Bu rn si d e 2822.
niems metams iu farnvbos
VVaitches Prepnratory School,
ir delikatasen krautuve. Biznif
nakbidų, kurios yra bendros (po vieną atstovą nuo kiekvienų
PAKDAV1MUI
KAMPINIS
MŪRI4509 So. Ashland Avė.,
eita pavasarį buvęs nelegalis.
išdirbtas
per
daug
metų.
Lysa:
50
narių
arba
dalies)
ir
prisi

Chicago. II.
iis
namas
su
saliunu.
Visi
naujos
įsiems musu vaidinimams, —
MERGINA ilgas, renda. pigi. Atsišaukit
REIKALINGA
Sakoma. kad iie griebsis teismo
mados
įtaisymai
.
Biznis
išdirbtas.
I tai nesiskaitymas su laiku ir dėt prie to didelio judėjimo, ku
°arsiduoda labai pigiai. Priežastis —
priemonių išgavimui savo al- I *<» laiko drabužiais, bet kad ių riam vadovauja Lietuvių Darbi ar moteris prie namų darbo ma,P lės E. KAZLAUSKAITĖS
524 W. 33rd St.
iga. Atsišaukite greitu laiku.
ža
šeimyna,
su
mokesčiu
susitai

#U3601 S. Tx>we Avje.,
Siuvimo ir Kirpimo
PARDAVIMUI GROSERNĖ
ršvengti, reikėtų, kad musų ak ninkų Taryba.
Tel.: Yards 1833.
kysime. Atsišaukite J. C 2855 ir bučerne lietuvių ir kitų tau
MOKYKLA
toriai butų ir istorikais ir tu- Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, W. 39th St., Ist floor.
Paraukė teisman ant $3,509.00''
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
tų apgyvento] vietoj. Parsi PARDAVIMUI MEDINIS na
T*tu savo kostiumus, 'l'aip ir
desinuoti drabužius moterims ir
duoda greitai ir pigiai, 2956 mas, 4 kambarių; Rasas, van
Illinois Valstija
patraukė *dame veikale drabužiai lietu Chicagos ir apielinkių Paskolos Sto
vaikams.
čių domei. Paskolos darbas dar ne vi
MOREIKIA
PATYRUSIŲ
KLESOS:
S. Union Avė.
teisman Illinois Central gelžke- mi neatitiko tikrenybei, o ir sur užbaigtas. įteikia skubėti, kad
duo. Labai pigiai. Atsišaukit
Dienomis: Išskiriant Subatas nuo 9
terų
sortavimui
popierų.
neatsilikus
nuo
kitų
kooni.ių,
kad
savo
lių kompaniją, už •nemnMii- • ahtietis drąsiai užsirako sau
ryto iki 3 po pietų.
PARDAVIMUI SALIUNAS GERO.1 prie savininko.
alga,
Republic
Waste
Paper
Co.,
šventą
—
lietuvio
valstybinę
pareigą
Vakarais:
Utarninke, ketverge ir
mą taksų sumai $3,500,000.
>wkę, kuomet vaizduojamam su kaupu atlikus .
lietuvių apgyvento] vietoj ant Towr
5125
So.
Tripp
Avė.
pėtnyčioj
nuo
6 v. v. iki 9 v. v.
T,ako . Parduosiu labai pigiai, b i
Į ’aikotarpyj apie rukimą niekas Dėlto Paskolos Stočių Komiteto na 1039 W. Congress St., Tel.: Hay- of
Speciales
instrukcijos
pagal
rai, boliniai (pool tables) stalai ir kiti
market
856.
riai
teplatina
agitacinius
Komiteto
la

sutarimą.
Rengiasi patikti Foš.
Į ir girdėt nebuvo girdėjęs. Bet pelius, telanko uoliai Šeimynas, terenvisi įrengimai. Savininkas turi kitą
PONO RANDAUNTNKO ATIDAI
EVELYN ACADEMY OF
$5 iki $10 j mėnesį nupirks *4 arba
‘os mažos paklaidos būna kiek gia prakalbas. Nežiūrint savo kalbė
G0WN DESIGNING
Illinois Valstijos legijonų va
4547 S. Ashland Avė.
akerio vištoms vietos, mes pasko
REIKIA
3
PATYRUSIŲ
mo

toju,
prašoma
kreiptis
į
Apskričio
Pa

Room
402, 59 E. Adams St.,
Tel.: Boulevard 1152
linslm iki $2.000 pasibudavoti namn
dai buvo vakar susirinkę Chi- viename lietuvių statomame skolos Stočių Centro Valdybą, o ji pa terų sortavimui skudurų. Nuo
Tel:.
Harrison
1421.
Chicago.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. ne<1ė
'•eikale,
taip
kad
jos
net
ir
nerūpins
kalbėtojų.
cagoj išdirbti planus priėmi
PARDAVIMUI BUčERNe i’ ’ioms. arba 1620 Ashland Block 15-r
Visais tuo klausimu reikalais pra latinis darbas. West Side Metai
AUŠROS MOKYKLOJ
mui Foš, kuris pribusiąs Chi- bcdskai'to paklaidomis, o būti šoma kreiptis j Chicagos Paskolos Refining Co., 2917 S. LaSalle St. grosernė. Parduodame pigiai i’ N. Clark St. Daugelis namų subdivl
rllal. Imkit Archer Av. karą. Kreip
no musu teatro dalimi.
Centro pirmininką. J. A. Mickeliuną,
cagon 5 d. lapkričio mcn.
greitai.
Norinčiam
pirkti,
užsi

kitės
arba rašykit.
Tek:
Blvd.
858.
Publikos į vakarą atsilankė 3140 S. Wallace St.,Phone Yards 2652.
Pėtnyčioj, Spalio 14, prasidės
moka
pamatyt.
vidutiniškai ir. rodos, visi kaip
PARDAVIMUI
AKMENS pamokos lietuvių kalbos. MokinUž “munšainę” pražiopsojo
L. S. S. VIII Rajono Konferencija
3247
S.
Morgan
St.
REIKALINGA
JAUNA
LIEveikalu, taip ir vaidinimu liko jvyks septintadienyj, lapkričio 27 d.,
žiedurvertės $20,000.
priekiu namas, 2007 Blue Island tojaus Pavytas Adomaitis. Visi
patenkinti. Po vaidinimui bu Liuosybės svet., po nuni. 3925 So. tuvaitė į valgyklą, (weiterka).
PARDAVIMUI BUČERNĖ i Avė., krautuvė ir 6 flatai. Priei kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto.
PALLULIS
CAFE
vo šokiai.
Visos kuopos malonėkite išrinkti de
grosernė su namu. Biznis išdirb nama kaina. Pašaukite Mr. Sus- didesnės naudos mokiniams ir
Trys automobiliniai plėšikai
'
3200
So.
įlalsted
St.
šituo vakaru L. S M. Rate- legatus, nes ši konferencija turės iš
parankumui mokyklai, Prisiratas nuo seno. Savininkas aplei sman, Randolph 6624.
apipuolė Warren’ą ir jo pačią
naują Centralinį Komitetą
is užbaigė savo dešimties me rinkti
šyt galima visada.
1922 m. ir daug kiti? svarbių reikalų
56-tnj latvėj arti Illinois Cent
džia Chicagą.
Kreipkitės ?
|
REIKIA
2
MOTERŲ
SIUVItu darbuotę ir dabar žengia aptarti.
— J. J. Čeponis, sekr.
PARDAVIMUI 100 AKERIŲ FARral gelžkelio. Kadangi pikta
Naujienas num. 423.
ma
Micbigane. Pusė dirbamos, pusė
mui
burlap
maišų
rankomis.
3001 So. Įlalsted St.,
antran dešimtmetin. Visi ją
dariai buvo užtektinai paraga darbuotojai, nežiūrint pastarų Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų
gero
miško,
jaunas
sodas,
geri
budin

Chicago, III.
4801 S. Maplevvood Avė.
gai. per fanną eina geležinkelis, pusė
vę “skystimėlio”, tai jiemdviem jų laikų susiskaldymų ir’kraš- Choras rengia šsunij vakarą nedėlioj,
PARDAVIMUI.
GROSERNF
mylios nuo stoties, arti mokyki n, prie
TeL Lafayette 3992.
Inpkričio 27, Meldažio salė’. Bus gra
AMERIKOS LIETUVIŲ
pasisekė nuo ių paslėpti žiedu lutiniybhi, kurios neleidžia te žus
Lietuvių
kolonijoj.
Biznis
ge
State kelio. Verta $3,500; parduosiu
koncertas, o tainiau Dramatiško
ar mainysiu ant namo.
Geriausia
vertės $20.000, kada iie juodu atrui kaip reikiant plėtotis, nė Ratelio aktorių suvaidinta komodi ia
ras.
*
i
žemė
bulvėms,
bet
ir
taip
viskas
au
Aš Užgimiau”. Tikimės publiką
kratė. Tcčiaus piktadariai at ra nė kiek nusiminę ir ketina “gausiai
2242
W.
21
PI.
ga:
V.
Vebers,
743
S.
Laramie
Avė.,
atsilankysiant.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Chicago.
ėmė iš judviejų žiedų vertės ateityje dar daugiau veikti ir
.— Komitetas.
kalbų, aritmetikos, knygvedymšR, ste
$3,550. ir $62 pinigais.
VYRŲ
PARDAVIMUI ŠILDOMAS
nografijos, typevvriting. pirklybos tei
kelti lietuvių
teatrą. Dabar DIDELI DEBATAI. Prof. Scott
PARDAVIMUI 2 LOTAI, sių,
Suvienytų Valstijų istorijos, abelRatelis turi įkūręs nariams ir Nearing prieš Prof. Eari Dean HoREIKIA BUČERIO, KURIS pečius ant kietų anglių, geram< Parduosiu pigiai. Randasi tar- nos istorijos, geografijos, politikinės
Prisipažino pavogę $75,000.00 pastovius kursus, kad geriau wardą, Nedėlioj, Spalio 30, 2:30 vai. mokėtų atsakančiai savo darbą. stovyje išrodo kaip naujas.
pilietystės, dailiarašys'e 44 ir 45 PI. prie Francisco ekonomijos,
po
pietų,
Ashland
(BouPvard)
Auditis
ir
tt.
vertes kailių.
Atsišaukite
prasilavinus scenos meno.
toriume. kampas So. Ashland Blvd. ir Nemokantis tegul neatsišaukia.
Avė. Atsišaukite A. Bachus,
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
W.
Van
Buren
g-vė.
1811
So.
Union
Avė.
4
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
Bet kuomet rateli
žen2009 S. Įlalsted St.
Slaptosiom policijos agentai
2253 So. Oakley Atfe.
Debatuojama Klausimas:
iki 10 valandai.
sugavo R. McGrash, 21 metų gia priekyn, publika tebestovi “Ar vadžios aparatu bei industri
31(HI
H tl.MTFD «T.. CTIir^Gn.
PARDAVIMUI
2
AUGŠTŲ
NAUjos
nuosavybę
ir
administraciją
turi
PARDAVIMUI
MAŽA
BE
amžiaus, 1307 S. KiiMare avė., ant x ietos. Kokia ji buvo de paimti darbininkų klesa į savo ran REIKIA
! 's namas su krautuve dėl duonkekernė su restauracija, labai pi nykios.
Brighton Parke. Jx>tas karo
T. Duffy, 21 metų atmžiaus, šimt metų atgal, tokia tebėra kas, idant jos interesus išlaikius ir
BUČERIO.
linis
39x129
6 kambariai aitf augšto.
išgelbėjus
civilizaciją,
nuo
susmuki

giai.
Gera,
proga
dėl
poros
be
Atsišaukite
1121 Fillmore gat., ir Thomas ir dabar, tūlais gi atžvilgiais mo?”
Leveskio Mokykla
krautuvė
ir
2
kambariai ant piimo
kerių
arba
kas
nori
lunch
room
Haves, 20 metų amžiaus, 1267 yra net pažengusi atgal. Rei- įžangos mokesnis, perkant biletą
"rirenglamoji ir prekybos dėl su3651 So. Wallace St.
’Ugšto. Garu šildoma. Kaina $22,000
• ugusių Mokina Lietuvių ir Anbiznį,
317
E.
115
St.,
Pu'llmar
'7000
pinigais,
o
kitus
išmokėjimais
lavinti ir publiką, kad lanksto, 35c. Prie kasos 40c„ |skaiS. Kedvale avė. Visi trvs nriflų kalbų; Grammar School, High
E.
Wozniak.
2703
West
47
St.,
Phone
k,uo taksUKsipažino. kad jie buvo iwivo<»ęJ ir ji geriau išmoktų žiūrėti ir,tant
VYRŲ REIKIA. GALI PA- 2128.
School ir Prekybos dalykų. Priren
\afayette 4607.
Biletus galima gaut: Naujienų ofi
giama
prie kvotimų į visas augšso.
Kurie
supranta
angų
kalbą,
pri

brangiu kailių vertės $75,000 suprasti teatrą, nes publikai
daryt $10 į dieną. Gera proga PARDAVIMUI SALIUNAS VISO
’esniasias mokyklas.
Dienomis:
PARDAVIMUI NAUJA COTTAGE
valytų dalyvauti šiuose debatuoseiš S. Klein, 14 N. Cicero ave stovint ant vietos, negali žengti
vyrui turinčiam $800 kapitalo. kių tautu kolonijoj. Biznis nuo se 1 kambarių: maudynė, elektro šviesa, nuo 9:00 ryto Iki 4:00 p. p. Vak.:
priekyn ir pats teatras. Bet Chicagos L. S. Vyru Choro dainų Pinigai saugus, Patyrimas ne nai išdirbtas, prie dirbtuvių, Prie ietas fundamentas — viskas moder- 7-80 iki 9:30. Nedėldieniais nuo
krautuvės. . .
žasti patirsite ant vietos.
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
Mažas
aiška.
Prieinama kaina,
Už $750. buvo jie jau tu
kuli uždavinys ne tik r^petiriia šiandie, spalio 26. neįvyks, reikalingas. Kreipkitės, 105 N. Atsišaukite
lietuvių
gramatikos.
renda.
euah įmokėjimas, likusi kaip
2819 W. 88th St.
kaiKtj pardavę.
|
Ratelio, bet ir visų kitų sce- j
v£7ho£’riu dainuoti ’"m' , Clark St., Rbom 525.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

MOKYKLOS

APSIVEDIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIU

NAMAI-2EME

RAKANDAI

ISRENMVOJIOI

Pranešimai

REIKIA DARBlNJNKy

Vakarinė Mokykla

PARDAVIMUI

MOKYKLA

REIKIA DARBININKŲ

— S. Dilius.

Tel.: Lafayette 7497

Atsišaukite

