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Graikai atmesią ultimatumą
12 laivų prapuolė

Siberijos juodašimčiai išblaškyti

Ginklas turįs išrišti ginčus.
Betgi ofensivas laikinai bus
atidėtas.

LONDONAS, birž.
21. —
Daily Mail korespondentas Athenuose praneša, kad jis paty
ręs iš autoritetingų šaltinių dė
lei talkininkų notos apie atidė
jimų Graikijos ofensivo prieš
Turkijos nacionalistus,
jog
graikai skaito, kad tik karinis
veikimas yra vienatiniu tikru
ir greitu bildu įvykinti taikų
artimuose rytuose.
Delei to
Graikijos valdžia esanti nusisprendus nepriimti jokio pa
siūlymo, kuris sutrukdytų ar
suvilkintų karinį veikimų.
Francija tariasi su turkais.

PARYŽIUS, birž. 21- — Grai
kų rateliai Paryžiuje tvirtina,
kad gavęs talkininkų ultimatu
mų, karalius Konstantinas ati
dėjo ofensiva prieš
Turkijos
nacionalistus iki liepos Amen.
Graikijos šnipai, kurie sugrį
žo į Konstantinopolį tvirtina,
kad didelis skaičius

Tečiaus
Konstantinopolis
yra dideliame pavojuje, jei
turkai pradėtų puolimų. Talki
ninkai turi ten tik 12,009 karei
vių. Prisi'bijoma, kad jei Ismid pusiausalis pakliūtų nacio
nalistams, pats Konstantinopo
lis atsidurtų dideliame pavoju
jeTuo pačiu laiku
turkai ir
kurdai nuolatos vargina Fran
cijos avanpostus Cilicijoj, 1 o
Francijos parlamento priešin
gumas kariniam toje apygar
doje veikimui kasdie didėja.
Pripažįstama, kad karine
padėtis Turkijos nacionalistų
Mažojoj Azijoj yra daug ge
resnė už graikų ir talkininkų
padėtį.
Nors jaučiama, kad Kons
tantinopolio valdžia ir Graiki
ja galbūt paklausys proto, ži
nios rodo, kad Angoros vald
žia yra rankose kraštutiniųjų
nacionalistų, kurie netik nori
išvaryti graikus iš Mažosios
Azijos, bet ir atsisako atiduoti
Smyrnų, Trakus ir net Syrijų,
Palestinų ir Mesopotamiją.
Prie tokių aplinkybių Fran
cija yra palinkusi bandyti pa
kreipti Angoros vadovus užve
dant tiesioginius diplomatinius

bolAevikij ryšius su pačių Turkijos nacio

oficierių jau atvyko į Angorų
ir kad Mustapha Kernai Pašai
tapo prižadėta, jog prieš liepos
10 d. pagelbai turkams atvyks
į Mažųjų Aziją trįs divizijos
raudonosios akvalerijos.
Premiero Briando draugas,
Henri Franklin Boullion, da
bar yra Angoroje ir kasdie lai
kus konferencijas su Kemalu ir
tikimasi, kad jis perduos Tur
kijos kontr-pasiulymus Briandui, vieton tų sųlygų, kurios
tapo sutartos Londone pereito
kovo mėn.. bet kurias Turkijos
nacionalistai atmetė.
Turkai gali sumušti
talkininkus.

PARYŽIUS, birž. 21. — įšir
do Curzono apsilankymas Pa
ryžiuje užbaigė laikinus nesuti
kimus. Pamatiniai nesutiki
mai tarp Francijos ir Anglijos
pasilieka
neišrišti. Silezijos
klausime talkininkai pareika
laus iš komisijos išnaujo ban
dyti nustatyti rubežius
tarp
Lenkijos ir Vokietijos, pasi
remiant pasekmėmis
pereito
balsavimo. Ta sutartis, jei bus
padaryta, duos pamatų nau
jiems premierų svarstymams.
Artimuose rytuose šiandie
sprendžia spėka,
betgi nė
Francija, nė Angli ja negali pa
naudoti ten savo spėkų.
Iš labai patikėtinų šaltinių
patirta, kad Francijos valdžia
skaito, jog Graikijos kareiviai
negali niekame prilygti tur
kams. Betgi iš kitos pusės tur
kai negali daugiau tikėtis, kaip
uždaryti graikus Smyrnoje, bet
negalės jų išmesti iš tos tvir
tovės.
SOCIALDEMOKRATAS.

nalistų valdžia.

12 laivų prapuolė.
Jungt. Valstijos nesuranda 12
laivų, kurie prapuolė Atlantiko vandenyne.

WASHINGTON, birž. 21. —
Valdžia tyrinėja didelę misteri
jų ir negali jos išrišti. Keletu
dienų atgal ji pasigedo trijų
laivų, kurie paslaptingu bildu
prapuolė Atlantiko vandenyne.
Jie išplaukė iš New Yorko ir
nieko apie juos daugiau nebe
girdėta. Prekybos sekretorius
Hoover pasiskubino paskelbti1,
kad tie laivai galbūt atsidūrė
sovietų Rusijoje, į kur juos nu
gabeno laivų įgulos.
Viena buorinė valtis, Carroll
A. Deering, buvo rasta apleista
North Carolina pakraštyje. Ant
laivo nerasta nė vieho žmo
gaus. Už kelių dienų buvusi iš
griebta bonka su rašteliu, kad
valtį užpuolė kitas laivas ir su
ėmė visų įgulų iš 12 žmonių.
Mistrija tokio laivų pražuvi
mo dar labiau padidėjo, kada
New Yorke tapo paskelbta, kad
dar penki laivai paslaptingu
būdu prapuolė. Washingtonas
irgi pasigenda dviejų laivų. To
kiu būdu paslaptingai prapuo
lė jau 12 laivų. Apie juos nėra
mažiausios žinios, nors jie iš
plaukė pereitų o kiti ir keletą
mėnesių atgal. Jie
visi žu
vo be jokios žinios, tarsi juos
jura butų prarijusi. Visi jie
prapuolė Atlantiko vandenyne.
Nuo vieno tų laivų buvo gautas
šauksmas pagelbos, bet kada
kiti laivai nuplaukė į tų vietų,
kur tas laivas buvo, jokio laivo
neberado.
Valdžia tų laivų žuvinio pa
slaptį stengiasi atspėti, bet nepajiegia.

Musų draugų laikraštis B
Kauno. Kiekvienas darbininkai
privalėtų j| perakaitvti Nnm
Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
11 įmonių sužeista.
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
OLKAHOMA CITY, Okla.—
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 11 žmonių liko sužeista tavocentus.
riniam traukiniui užbėgus ant
Gaunamas Naujienų ofise.
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Graikai atmesią talkininką
ultimatumą.

uoder the Act of March I, 1878.

68 žuvo anglią kasykloje.

Galutinai sumušė Siberijos
juodašimčius.

BERLINAS, birž. 21. — 68
žmonės liko užmušti ir 73 su
žeisti ekspliozi joje, kuri vakar
sunaikino didesnę dalį Mont
Cenis anglių
kasyklos, arti
PEKINAS, birž. 21. — Anti- Herne, Westphalijoj.
Laike
bolševikų spėkos, komanduoja eksplioziįos kasykloje
buvo
mos gen. barono von Ungern- apie 300 žmonių.
Sternborg, kurios buvo įsibriovusios į pietinę Siberijų, tapo
galutinai sumuštos Tolimųjų
Rytų respublikos armijos, sa
ko gautoji iš Čitos žinia.
LONDONAS, birž.
21. —
Ji sako, kad “plėšikų ban Karalius Jurgis ir karalienė
dos’’ tapo veik visai išnaikin Marė šiandie išvažiavo iš Lon
tos, o kurie išliko, tie pabėgo dono į Bclfast, Ulsterio Airijoj,
į Mongoliją.
kad dalyvavus Ulsterio parla
Sovietų valdžia Maskvoje pa mento atidaryme. Karalius kai
sisiulė prisiims t i bolševikų ar ba apie visų Airijos klausimų
mijų pagelbėti Tolimųjų Rylų jau tapo užbaigta.
respublikai nuveikti
baronų
Atstovų bute vaigsčiojo gan
Ungern-Sternberg, bet Čitos dų, kad sinn feineriai gali pa
valdžia atsakė, kad pati respub sinaudoti karaliaus atvykimu į
lika apsidirbs su juo.
Ulsterj, kad tiesioginiai jam per
davus taikos pasiūlymų.
Visi
Nepripažįsta Lietuvos.
geležinkeliai, kuriais karalius
Tokio, birž. 21. — Pasak ži važiuos stropiai
dabojami.
nios iš Harbino, Čitos valdžia Taipjau į Belfastą sutraukta
paskelbė mobilizacijų 10 klesų daug kariuomenės, kuri netik
(nuo 1890 iki 1901 m.), taip saugos karalius, bet ir dalyvaus
jau mobilizacijų visų buvusių parlamento atidarymo ceremo
oficierių. Kaip tik tas įsakymas nijose.
tapo paskelbtas, tuoj prie ar
Suimtas anglų grafas,
mijos kvatieros susirinko dau
gybė žmonių, reikalavusių paDUBLINAS,
birž. 21. —
liuosavimo remiantis tuo, kad Rando grafas (earl), 71 m., ta
jie priklauso prie įvairių nepri po suimtas šiandie sinn feineklausomų tautų. Delei to vald rių, kurie sudegino -jo pilį Ber
žia išleido paaiškinimų, kad ną rd.
7
tik keturias buvusias Rusijos
Knockoroghery kaimas be
šalis Tolimųjų Rytų respublika veik visas tapo sudegintas pe
yra pripažinusi, būtent Latviją, reitą naktį; išliko tik trįs na
Estonijų, Lenkiją ir Finliandi- mai. Jį padegė vidurnaktyj ne
jų ir kad visų kitų šalių pilie žinomi maskuoti žmonės, ku
čiai, kurių hera pripažinusi ši rie nedavė gyventojams laiko
respublika, negali būti pa-liuo- nė apsirėdyti.
suoti nuo kareiviavimo.

Karalius vyksta Airijon.

Kivirčiai Vladivostoke.

Žinios iš Vladivostoko sako,
kad tarp Vladivostoko vald
žios ir Japonijos armijos iškįlo dideli nesusipratimai, delei
valdžios padarytų
kratų jieškant paslėptų ginklų. Pirmoji
krata buvo padaryta japonų
rezidencijų distrikte, kur su
imta kelis Keppel armijos pa
sekė j us.
Japonai, užprotestavo prieš
tai, nes tas distriktas yra po
japonų kontrole, nurodant kad
pirmiau buvo sutarta kratas da
ryti bendrai, rusams ir japo
nams dalyvaujant. Atsimokėjimui Japonijos kareiviai pada
rė kratų Rusijos valdžios triobėsiuose ir raštinėse. Jie iškra
tė ir nuginklavo tuos, kurie ne
turėjo policistų liudijimų.
Sakoma, kad Rusijos karei
vių komanduotojas pabėgo lai
vu iš miesto.
------------- ------ —-—

Bedarbiai kelia riaušes.
BERLINAS, birž. 21. — Tuk
stančiai bedarbių šiandie atėjo
i darbininkų tarybos salę ir pa
reikalavo, kad visi tie, kurie dir
ba, apleistų savo darbus, taip,
kad ir bedarbiai galėtų gauti
darbo. Tarybos prezidentas ta
po sumuštas ir paliktas krau
juose paplūdęs.
Mušis išsiplėtė iki ilgainiui
jame dalyvavo apie 5,(MM) žmo
nių. Muštynėse vartota kumš
čiai, kėdės ir lazdos. Atvykusi
policija sustabdė mūšį po dvie
jų valandų. Paskui bedarbiai
užpuolė valgyklų, į kur buvo
nugabentas sužeistas preziden
tas ir išdaužė duris, langus ir
sulaužė rakandus.
Nulinčiavo negrą.

McCORMIOK, S. C.,
Neg
ras Quarrels, kaltinamas už
puolime ant baltos moteries,
tapo nulinčiuotas. Jį priversta
Įlipti į medĮ ir ten suvarstyta
kulkomis.

Naujas Vienuos kabinetas.

True translation ined with the postmaster at Chicago, III., June 22, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečių 100 markių ______

$1.50

Riaušės prie kasyklą.

LONDONAS, birž. 21—šian
birž. 21. — Tary
Rusijos sutartis su Ghinija bosVRAšAVA,
tarp Lenkijos valdžios ir die atsidarius niekurioms ka

LONDONAS, birž. 20. —
Washington D. Vanderlip iš
plaukdamas į Ameriką pasakė:
“Japonija pakartotinais agreąiviškumo aktais Vladivosto
ke stumia Rusiją ir Chiniją į
uniją, kad su laiku atėmus iš
Japonijos rytinį Azijos pakraš
tį“Abejose savo kelionėse Ru
sijoj aš mačiau, kad visų klesų
rusai yra nusisprendę, kad
Japonija neturi pasilaikyti ry
tinio pakraščio senosios Rusi
jos imperijos. Japonai, kaipo
žmonės ir inimigrantai yra pri
imami Rusijoj,
bet Japonija
yra negeidaujama, kada ji atei
na kaipo užkariautoja.
“Sibcrijoj yra apie 15,000,000 žmonių, uždarytų inalaječių rasės tautos. Ta šalis galė
tų išmaitinti 1 (M),(MM),(MM) žmo
nių, bet ji turi turėti priėjimą
prie jurų.
1v j
Daug revoliucijų buvo toli
muose rytuose, bet Leninas vi
suomet išlaikė ryšius su Siberija. Galima būti tikru, kad
Maskva pasilaikys tą distriktų.
“Maskva veikia išvien
su
Chinija. Aš skaičiau naujųjų
Rusijos-Chinijo's sutartį. Gal
būt ji jau yra pasirašyta abiejų
valdžių. Sutartis
yra vien
draugiškumo sutartis, kokias
daro kaimyniškos valstybės.
“Reikšmingu yra tik tai, kad
šia sutartimi Rusija sugrąžina
Chinijai Chinijos Rytinį gele
žinkelį, kurį pabudavojo rusai,
bet kurį dabar valdo japonai.
Visa carų atimta

iš

Chinijos

teritorijos yra
sugrąžinama.
Taipjau bus atmokėta ir už
mokėtoji kontribucija.
“Kaip Rusijos, taip ir Chini
jos politikai sutarė, kad Japo
nijos užmačios Azijos kontincn
te turi būti sustabdytos.
“Nors niekas negali prana
šauti, kas galės atsitikti, bet
jaučiama, kad karas artinasi.
Ateis laikas, kada Rusija galės
aprūpinti Chiniją municija ir
ginklais, kad toji galėtų kariau
aprūpinti Chiniją amunicija ir
Chinija gali nušluoti Japonija
nuo Azijos pakraščio.”

VIENNA, biri .21. — Vien
uos policijos viršininkui Joh
anu Schrober tapo pavesta su
daryti naujų kabinetą, kuris su
sidės vieh iš ekspertų ir ku
riame nebus
politikderių.
Schober jiaduos ministerių są
rašą nacionalinei tarybai ry
to. Schober yra labai populia
ria tarp talkininkų ratelių Viennoj, ypač tarp anglų ir ame
rikiečių.
Krikščionjs socialistai ir di
NUTEISĖ 40 JAPONŲ
džioji vokiečių partija pasiža
SUŠAUDYMUI.
dėjo remti naujųjų valdybų, o
socialidemokratai laikysis lin
TOKIO, birž. 21.
Iš šimokui jos neutraliai. Tuo užsi
baigė trijų savaičių politinis nozoki pranešama, kad 40 ja
ponų, kuriuos suėmė cliiniečių
krizis Austrijoj.
kareiviai Kulone, tapo nuteisti
sušaudymui. Tie japonai pir
PATARIA SUSTABDYTI
miau tarnavo Semionovo ar
GINKLAVIMOSI LENK
mijoj, paskui
prisidėjo prie
TYNES.
LONDONAS, birž. 21. — Jan Ungerno kareivių. Kulone jie
Christian Smuts, premjeras išplėšė budistų šventnamį ir
Pietų Afrikos Unijos, imperijos išnešė iš jo įbrangmenis. Juos
konferencijoje šiandie perser- areštavus jis sakėsi, kad esą
gėjo Angliją prieš lenktynes japonų oficieriai, bet pasirodė,
ginklavimosi su Jungt. Valsti kad jie jais nėra.
jomis. Jis pareiškęs sekamai:
Policija saugos Stms.
“Ginklavimasis priguli nuo
nacionalinės politikos. Musų
NEW YORK, birž. 21. — Ka
politika turi būti tokia, kad pa
darius ginklavimosi lenktynes dangi airiai rengėsi padaryti
demonstracijų
kada laivu
negalimomis.
“Mano nuomone, didžiausia Olympic ryto sugrįš iš Anglijos
klaida butų ginklavimos lenk admirolas Sįhis, prieplaukoj
bus pastatyta šimtai policijos,
tynės prieš Ameriką.”
kad neprileidus tokios demon
Visas kelias į vieš
PINIGU KURSAS. stracijos.
butį irgi bus policijos saugo
Vakar, birželio 21 d., užsienio pini- mas.
Sims išlipęs iš laivo ir
kaina, perkant Jų ne mažiau kalt
važiuos
nl 26.000 doleriu, banku buvo akai papietavęs tuoj aus
**ma Amerikos plngais iiaip:
Washingtonan, prisistatyti lai
Anglijos 1 svaras ............... $3.76 vyno sekretoriui, kaip to reika
Austrijos 100 kronų ........... $0.21 lauja duotas jam įsakymas.
JBelgijos 100 frankų ............... $7.96
Danijos 100 kront? ............... $17.25
Finų 100 markių .....
$1.70
Francijos 100 frankų................ $8.05
Italijos 100 lirų .................. $5.0^
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50
Lenku 100 markių ................... $0.8
Olandų 100 guldenų ........... $33.25
Norvegų 100 kronų............... $14,65
šveicarų 100 kronų ........... $16.95
Švedų 100 kronų ................... $22.50

Žydai pertraukė tarybas.

WASHINGTON, birž. 21. —
Prezidentas Hardingas šiandie
naskyrė Chicagos
bankierių
Charles G- Dawes biudžeto di
rektorių. Jis užims vietų liepos
1 d., kada pradeda veikti nau
jieji įstatymai.

žydų atstovų apie pagerinimų
santikių ir padėties žydų Len
kijoje, tapo nesenai pertrauk
tos po kelių susirinkimų, lai
kytų kelių mėnesių bėgyje.
Žydai sako, prasidėjus tary
boms žydų padėtis netik nepa
gerėjo, bet dar pablogėjo
ir
nėra prospektų kad ji greitai
vėl pagerėtų. Todėl paskaityta,
kad prie tokių aplinkybių tęsi
mas tarybų su lenkais negali
atnešti jokios žydams naudos.
Lenkija dabar turi apie 30,000,000 gyventojų, iš kurių apie
4,000,000 yra žydai.

sykloms ir niekuriems anglia
kasiams pabandžius grįžti, ki
ti angliakasiai pastojo
jiems
kelių ir bandė
jų neprileisti
prie kasyklų. Iš tos priežasties
keliose vietose ištiko smarkių
susirėmimų tarp policijos ir
streikierių. Tuoise susirėmi
muose pridaryta didelių nuos
tolių ir daug žmonių sužeista.

WASHINGTON, birž. 20.—
Viduryj Atlantiko nežinia kaip
prapuolė tris nemaži Amerikos
prekybiniai laivai. Prekybos
sekretorius Hoover mano, kad
tų laivų įgulos laivus nugabe
no į sovietų Rusiją. Bet galbūt
tie laivai paskendo, kadangi
juos valdė nepatyrę streiklau
žiai, kurie jau ne vienų laivų
sugadino.

ROKIŠKIS.

Moteris pirmininkavo
bute.

atstovų

WASHINGTON, birž. 21. —
Pirmų sykį Jungt. Valstijų is
torijoj, moteris šiandie pirmi
ninkavo atstovų bute. Juo bu
vo atstove Alice Robertson, ifeDe Valerą vėl “išrinktas”
publikonė, iš Oklahoma.
Ji
prezidentu.
pirmininkavo apie 10 minutų
NEW YORK, birž. 20. — Ta laiko.
po paskelbta, kad Eamonn DeValgo vinis.
Valcra vėl tapo išrinktas Airi
PHILADELPHIA. — Dakta
jos respublikos prezidentu. Bu ras pasakė, kad Thomas Wilvęs Airijos “pasiuntinis” Pa liams reikalinga daugiau gele
ryžiuje, Scan (James) O’Ceal- žies. Tad jis kartą išėjo ant
laigb, tapo išrinktas pirminin gatvės ir pradėjo valgyti viso
ku Airijos parlamento — dail kios rųšies vinis, juos užsiger
eirreann.
damas skistimu, kuris prasi
žengia su 18-tu priedu. Jis ta
Prapuolė 3 laivai.
po areštuotas už girtavimų.

2 chicagiečiai žuvo smiltyse.

„ ——J,,—.,,
CHICAGO. — Policistas Fragel ir konduktorius Wolff, ku
rie buvo išvažiavę į Lac Du
Flambeaum, Wis.,
praleisti
atostogas, plaukiodami ežeru
išvirto iš valties 5 pėdų gilu
me, bet pateko į slenkančių
smiltį ir prigėrė.
4 žmones nužudė.

BELLEFONTE, Pa.,
birž.
20. — Rookvievv
kalėjime
šiandie elektros kėdėje
tapo
nužudyti 4 žmonės. Jie buvo
nuteisti nužudymui už užmuši
mų vieno žmogaus Erie, PaJau senai Pennsylvanijoj nebu
vo, kad už vienų žmogžudystę
žudytų keturis žmones.

Vietos biednuomenė daugu
moj yra sustačiusi savo triobeles ant ūkininkų žemės. Ra
štu sutarčių nejiadaryta. Da
bar savininkai kelia nuomas
ir atiduoda bylas rišti teismui.
Teismas priteisia atiduoti ūki
ninkam žemės, triobas, gi kur
nori ten ir dėk.
Tas

pats ir

su ganyklomis-

Miestelio ūkininkai kelia kai
nas už ganiavų, net tiek toli
nueina, kad už vienos karvės
ganymų reikalauja 400 aiiks.
Yra ir tokių, kurie nesidrovi
reikalauti 800 auks. Už darbų
gi kuliant tie patys ūkininkai
moka po 8 s v. rugių prie 15
v. darbo.

•MIKULIŠKIAI. — Janavos
vai. Dvaro ordinarijos rugių
48 p., miežių 18 p., žirnių 4
p., avižų 6 p., pinigais 260 auk
sinų. Žemės bulvėm % deš.,
linų sėjama 4 gorčiai, daržam
100 kv. sieksnių. Išlaikoma
1—2 karves ir 1 avis. Moterys
eina dienas, rudenį, žiemų ir
pavasarį; gauna po 1 auk., va
sara gi po 2 auk. dienai. Mo
terim neišėjus darban, įgalio
tinis išskaito iš ordinarijos.

Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. ' Jeigu
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumaę pagal pigiausio diepos kurso, koks tik
. yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Hilsted SL,
Chicago, Ui.

NAiLiH^No::

Vaite Baigė Mokyklas
K

šią savaitę visos pradings mo
kyklos Chicagoj užsibaigia.
Vaikams iš to yra linksmumo.

Prasidės vakacijos.,

Emma Rochetto
Mildred Smith
Anton Statkus
Albert Strasser
Ed. Tracey
Wm. Trekm
Margaret Weldenhofer
Frances Weingartner
Bennie žekas

Dauguma persiskiria su mo
kykla tik porai menesių. Bet
AUŠROS VARTŲ MOKYKLA.
viena klesa sako sudiev pradinei
23rd PI. ir Oakley Avė.
mokyklai ant visados, tai yra
užbaigusieji mokyklą — “gra- ši mokykla yra parapijinė ir visi
ją baigiantieji yra Lietuviai.
duates”.
Stepanija Bubiniutė
Viktoras Černiauskas
Lietuvių vaikai yra išsisklai
Vladislava Doviataitė
Liudvina Gasilioniutė ,
dę po daugybę Chicagos mokyk
Petras Gataveckas
lų. Todėl negalimas yra dalykas
Elena Griąulaitė
Petras
Jaukštis
sugaudyti koks Lietuvių vaikų
Adelina JanuŠoniutė
skaičius bus šįmet baigęs pradi
Adelina Jodikiutė
Cecilija
Kalašinskiuti
nes mokyklas.
Vincentas Keturakis
Žemiau mes paduodame įvairių
mokyklų išleidžiamųjų klesų są
rašus kur Lietuvių skaičius yra
didesnis. Kaikurių mokyklų są
rašai yra paduoti pilnai, k*»d
matytųsi koks nuošimtis Lietu
vių vaikų jas baigia.

APVEIZDOS DIEVO
MOKYKLA
18th ir Union A ve.
Ši mokykla yra parapijine ir
visi baigusi ją yra Lietuviai.

Ona Kodžiutė
Petronėlė Kiršlutė
Boleslovas LakaviČius
Tekle Lakavičiutė
Juozapas Lukošius
Alfonsas Lukošiunaa
Antanas Macijauskas
A. Marcinkiutė
E.

Obalsis — “O; Tada T”

S

HEALY-SCHOOL
31th St. & Wallace Sts.

E. BužinskaitS

Tarp baigiančiųjų šią mokyklą yra
sekami Lietuviai: Petras Conradas,
John Geležius, Robert Rachaitis An
ton Statkus ir Bennie žekas.
Pilnos klesos sąrašas yra sekamas:
Wrfr. Albert
Frank Blaha
Peter Conrad
Thomas Cashin
Adeline Dunne
John Dėdina
Mary Donovan
Theresa Domą
Marry Eaton
George Florian
Catherine Green
John Geležius
Murul Hayes
Margaret Henry
Margaret Heston
Marie Huck
Hurbin Ingels .
George Joch
Arthur Koscica
Anna Koscira
George I>ander
Walter Geahy
Amold Levin
|
Pauline Lekeroski
Chas Lyons
Helen McBride
Alice Miller
Velma Mudd
Thomas Murphy
Albert Prockauska
Robert Rachaitis
George Ronshausen

J. KruSas
L. Grigonis

.
> 1

/

/

•

WALSH SCHOOL

20th ir Peoria Sts.

.Tohn Wohlrol
Catherine Yankowski

’

J. K a ta u skaitė *
S. Kaminskaitė
L. Overlingaitė
S. Mikalauskaitė
O. Grigoniutė
M. Trumpinto
E. Smartlauckaitė
S. Jodeikaitė
B. Jurevičiūtė
A, Miliutė
B. Augustinaitė
B. Čepaitė
A. Petkįutė
P. Statkiute
E. šlekiutė
A. Vaitekoniutė
J. Deveikiutė
B. Dana į kaitė
M. Klimai t ė
B. Tamošauskaitė

AR NORI NAMO?
Pašauk National Headąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

Veronioa Zawadi

WHITTIKR SCHOOL
1900 W. 23rd St.
>

Tarp baiganČių šią mokyklą randame sekančius Lietuvių vaikus: Katarina Barkauskiutė, Jonas Barkaus
kas, Anna Benešiunas, Alės Gedrainis, ir Felix C. VVinskunas.
*
Pilnas šių metų klesos sąrašas yra
sekamas:
Frank M. Banich
Katherine Barkauskas
John Barkauskas
George I. Barrett Jr.
Anna Beneshunas
Angeline C. Bothe
Frank E. Cihak
Roman Chodkovvski
Evelyn M. V. Fuerstenau
Russoll H. Fuerstenau
Alex Gedrainis
Ralph A. Hšmpton
Bessie A. Hosek
William F. Kizau’'
PICKHARD SCHOOL
Mary Kondract
22nd St ir Oakley Avė.
Barbara M. Ko ridėk
Kateherine Mary Kraus
Napoleon D. Luborsky
Tarp baigiančiųjų šią mokyklą yra
Angeline Miller
šie Lietuviai: Juzė Česnauskiutė, Ed
Walter Miller
uardas Kadzevskis, Marė KučinskiuMildred Bernice Rausch
tč ir Povilas Jucius.
Pearl Samusis
Pilnas šių metų klesos sąrašas yra
Robert L. Shimek
sekantis:
Marie Shostek
Aldo Bachini
Charles James Stanek
Bruną Belandi
|'
Marie F. Steblay
Eilėn Bishop
Amelia Stritar
1
Louis Cacini
Mary Vachulka
Roger Cappelli
Irma H. A. Waffenschmidt
Josephine Cesnowskas
Felis C< Winskunas
Loretta Faxon
Elta E. Zahrobsky
Eva Grannecki

Buvę A. Petratia ir S. L. Fabionaa

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 824

Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd SU Cbicago

,Tel. Yards 4681.

Stanley Ruhey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Jakšas,

Tarp baigiančių šią mokykla yra se
kantys Lietuviai: Vytautas Krukonis
Kazimieras Ramanauskas, Paulina
Vaitiekus, Stanley Waišulis, Leo Waršauskas.
Pilnas klesos sąrašas yra sekamas:
Mary Adolph
Peter Bosch
John Lilek
James Lukna
Elizabeth Shlapecka
Irene Day
Jos, Masek
Henry Duris
' T/ertore McNas
Wm. Furstenam
Louise Fricke
Milton Grossman
Christine Hinning
Helen Kieno
Jos Kohout
John Kruzic
Mary Kolinsky
Richard Kral
Elizabeth Krasny
Vytom Krukonis
Evelyn McGuire
Paul Michalic
Jane Mrazek
Sylvia Novotny
Julia
Owald
ši mokykla yra parapijinė ir visi ją
Alec Patrick
baigiantieji yra Lietuviai:
Jean Pelikan
Jos,
Pokomy
J. Rapolavičia
Libbie
Preisler
I. Miknius
Daniel
Prepelica
J. Rimkus
i
Michael
Prercudor
L. Plahecki
Chas.
Ramanauskas
K. Smaguris
Pauline Vaitiekus
S. Trijonis
X
Elizabeth Reuter
J. Skarnulis
George Ross
J. Bartkevičia
Mildred
Spolec
P. Sebelskas
Edith
Strul
J. Butkus
Sylvia Triska
K. Aleksandravičia
Clara
Vogt
J. Jutkevičia
John
Vicik
A, Nevickas
Štai/ ‘y Waishulis
P. Martinaitis
Anna Vallush
J. Žukauskas
Geo
Warshauskas
D. Gedgaudas
Stanley
Wiggins
P. Jucius
Helen
Wolf
J. Jogminas

E. Virbickas
J. Ijesčiauskas
V. Vidmontas
J. žemgulaitė
B. Balčiūnaitė

Bernice A. Waitkus
Anna S. Yuctus

George Fuko
Jos Lawrence
Elizabeth lAvvrence
Gertrude Lyon
Elizabeth M ach ai ek
Elizabeth Michalites
Jos. Minarcini
George Popplar
Mary Shenvaitis
Albert Shelus
Christine Skaritka
Rose Stefanic
Anna Vallis
Valiera Yakshas
Peter Wabal
Stephen Yczo.

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Bungalows, dviejų flatų, Siuntimas pinigų, laiva
ofisams namų, teatrų, ligonkortės, pašportai ir tt.
bučių arba garadžių.
NOTARIJUiAS
Keel
Estete, Paskolos,
Taupyk pats savo pinigus
Insurinai ir tt.
pasinaudojant
nurodymu 809 W. 35th St., Kamp. Halsted Si.
Tel.: Boulevard 611.
patarnavimu, perkant spė
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
kų ir auginant organizaciją Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.t iki 3 po pietų.
Namų Budavojimo Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau Tel. Randolph 2898
žmonėms siūloma panašus
A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
patarnavimas įsigijime ar
Ofisas vidūrndestyji
ba nusipirkime materijolo ir
AS8OCIATION BLDG.
pasibudavojimo sau namo.
19 So. La Šalie St.

Žengk prie telefono

Petras Vabalas.
Pilnas šių metų klesos sąrašas yra
sekamas:

Marcelė Markiutė
>
Kazimieras Možeikis
Antanai Paleliunas
Ona Pastamokaitė
’
Vincentas Radžius
Marijona Rieškevičiutė
Anicetas šliužas
Anastazija Tamkiutė
Mykolas Tarulis
Alfonsas Vabrinckas
Stanislove Zaura

ši mokykla yra Airių Katalikų ir ją
yra baigę, kaip matyt, tik trys Lietu
viai: Robert Gilia, Jonas Mockus ir
Mary E. Wargas.
Pilnas šių metų kjesos sąrašas yra
sekamas:
Vaikai:
Comelius Colllns
Arthur Cook
Francis Cassata
Clarence Deegan
\
Robert Gillis
William Ireland
Lavvrence Lorden
William Mangold
John Moskus
Michael Oslakovic
ARMOUR SCHOOL
Anthony Orent
John Rice
C3rd PI. ir Morgan St.
John Smith
John
Shumack
*.ią mokyklą šimet beigia sekan- Į . . I
’
I
r’c-ji Lietuvių vaikai: Stele*'Ar.is,
Mergaites:
M'conel P. Balchunas, Angeline Pe
Rose
L
Albąnesę
,,
,
rint, faelen- Byanshas, ^£v i A. E.
Mary
R.
’
Royle
Chesna, Charles A. J. Jusaitis, J ertme
Anna J. Burg •
Kibort, Edward Mockus, Charles NaVeronica
B. Burke
glavitch, Albert Peldzus, Elsie M.
Margaret
C. Denne
Rimkus, Blanche E. Stanewicz, JoseKlaudia
E.
Miką
phine, A. Urbanowicz, Anton S. Va
/lary
I.
Raleigh
las, Petronella Valas, Mary VarkaJosephine F. Severą
lis, Bemiėe A. Waitkus ir Anna S.
Irene M. Slattery
Yuctus.
Sylvia B. Traub
Mary E. Wargas
Iš visų viešųjų mokyklų, kaip-ma
Ethel M. Waterloo
tyt, yra už vis Lietuviškiausia Armour Mokykla, nes joj Lietuvių yra
didžiausias nuošimtis. Pilna* Armour
ŠVENTO JURGIO MOaYKLA.
mokyklos išleisdinės klesos sąrašas
33rd ir Aubum Avė.
yra sekamas:

Petronella Valas
Mary Varkalis

august7
?
t

Shelus, Anna Valis, Valeria

JJL-Jl-tlSlLSBS?

-L!

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Tarp baigiančiųjų šią mokyklą yra
šitie Lietuvių vaikai: Elzbieta Mikolaičiutė, Marė Žemaičiutė, Albertas

MarcinkintS
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AR MANAI APIE NAMUS? European American Bureau

String ir 17th Sts.

SACRED HEART SCHOOL

Stella Artis
Iaiuis Bendnarowicz
Michael P. Balchunas
Angeline Berent
Helen Byanskas
Helen C. Cantwell
Eva A. E. Chesna
James W. Cody
Violet A. Dober
Edmond J. Dowd
Charles A. J. Juzaitia
Jcnnie Kibort
George McCormick
Edward Mockus
Charles Naglevitch
gaivina H. Pallace
Albert Peldzus
Elsie M. Rimkus
Blanche E. Stanewioz *
Josephine A. Urbanowicz
Anton S. Valas

|

,
IMt____ IJSL L-1

DAVID SWING SCHOOL

%

P. Kaminskas
K. Jankus
V. I^aurynaitis
A. I^aurynaitis
A. Garbašauskas
A. Gudlinskas
A. Vidmontas
S. Pttrušonia
J. Skiria
11. Snitimieras
B. kutaitis
M. JakštAitf
A. Augenčiatė
S. Dresdauskiute
S. Tautkiutė
E. Juškiutė
E. Mockaitė
O. Bitinaitė
O. Matijošaitė

Stanley Glumb
Violet Johnson
Edward Kadziewski
Alma Kamholz
Emma Kollenkark
Wm. Kremen
Marie Kuchinski
Ruby Izjporatti
Florence Levin
Alice Ligler
Jame Maloney
Emma Maurig
Alice P. Meycr
Wm. Maurinini
Stanley Nelson
Allison Newquist
Stanley Mcdinski
Dorothy Olmstead
Emma Phillips
Paul Ruchas
Frank Ryter
Raymond Schirmer
John Schwartz
Emilie Singcr
Wm. Soric
George Widner
Anton Zimmer

m

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
•
Atdaras
SEREDOMS, SUBATOMS
ir
NEDĖLIOJUS

Puikus
Vodevilius ir Krutami Paveikslai
V5 ........................

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris Phone Boulevard 6301
padaromas ant konservaty- ANTANAS GREDUŠKA
Generalis
vio pamato.
Kontraktorius ir
CHARLES MESKIS
budavotojas.
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Budavojame ir taisome.
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 1401 W. 47th St, Chicago.
1361*

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headąuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
139 N. Clark St.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
A. BARTKUS, Prea.

Stogu Dengojas
Šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengėjas. Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.
J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Pbone Roosevelt 8699.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III
Pamėginkite naujo

Su užregistruotu valsbaženkliuSuv. Valst.
1‘ateutu Biure.

Naujaino mėlyname pakelyje.

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniąją liniją važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
C® NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną
ofise duoda laivakorčią skyriaus vedėjas >
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksą.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokią atidėliojimą ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
Chicago

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Šiame vaiste idčtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
►kvčpalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir ghčniaueiaiypatai.

ALCO/lOl

SIOPSDANDRIJIh
ppoMon.s

HEAl.THYSCAI.Pj
I.IĮXURIANT HAIRl

EAU.RKHTER’ącO
BUSHff OMINAi. H10'; <

BROOKLYN
NfeW YOPK

Aptiekoee
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75o., tad
atsiusime
per paštą
tiesiog iš
labaratorijos.
Batinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite
kad butų
INKARO
vaisbaženklis.

KODĖL JI ATRODO TAIP SENA?

Šis klausimas yra klausiamas dau
gelio moterų, kurios apsivedė virš tris
dešimts metų turėdamos ir dirbo stu-

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 933G

Waukegano
Lietumi—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
VVaukegan, III.

bos darbą ir prižiūrėjo kūdikius.

Kuomet moteris kenčia ;noterišku&
silpnumus, apsireiškia skausmai, gal
vos ir strėnų skaudėjimas, ir ner
viškas erzinimas, tuomet negali atlik
ti savo pareigų, būti linksma nei pa
silaikyt jaunystėj. Priversta kovot,
kad išsilaikiub nuo nervų suirimo ir ar
gali sulaukti senatvės?
Lydia E. Pinkham Vegetable Compound išgelbėjo daugelį moterų nuo
panašaus likimo. Tūkstančiai padė
kos laiškų nuo panašių moterų liudi
ja apio pasekmes šią stebėtiną šak
nų ir žolių gyduolę nuo moteriškų li
gų-

Wll OlM

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
Daktaras Petras Šimaitis jama po 40c svaras. Reikalau
Napraphath’as
dami popieros kreipkitės Naujie
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai. nų ofisan Kas norite gauti pop. p. 2:30 iki 5:30 vai, kasdieną, išski
pierų į kitą miestą paštu, turė
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
site primokėti už persiuntimą
528 S. Ashland Blvd.,
skyriumai po
nuo svaro.
Kampas Harrison St., Chicago.
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Savaime Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW
ir pramonė, dą mažiaus turės tie, gryno pelno iš aliejaus ir miško
kurie pinigus skolino. Lietuva, biznio.
betgi, turėtų neabejotinos nau
INVADER OIL CO.
dos jiegu Amerikos Lietuvių pi
nigai butų indėti tiesiai į Lie Klausimas:
Gerb. Biznio Apžvalgos vedė
Lietuvių Bendrovės. — Lietu tuvos prekybą ir pramonę. Gali

Pastabos apie biznio
eiseną.

T1

vių tarpe bendrovės ir bendro- būti, kad Lietuvoj yra žmonių su jas: Meldžiu tamistos paaiškint
vinis biznio vedimas yra dar nau bizniškais talentai, kurie nėra kiek plačiau apie šėrus ii’ stovį

ne’s mes ribrim darbuotis bend
arės
mmą, kurie
rovei steigime pramones Liet
laike.
vos Valstybėje.
Investuok savo
Yra pasiryžimo gauti žalią ma
Pasilieku su tikra pagarba,
pinigus saugiai
terijolą pigiau, ir tuomi nuo iš
Juozas Bručas.”
dirbto produkto kainą mažintDabartinė kaina užsiliks dar ant
į C)Morgečio
keletos mėnesių vienoda.
Praėjusį mėnesį tarpe lietuvių
Aukso Bondsai
Real Estate biznierių dar susi
neša
laukta vienos puikios įstaigos.
gero *
Paskutiniu laiku tame biznyje
pelną
Vakar Chicagos marketo kai
pradėjo apsireikšti daugiau nuo nos buvo ant tūlų daiktų seka
THE BENPERCE kompa
seklumo .stipresnes įstaigos ir mos:
nijos Aukso Bondsai yra
pilnai apsaugoti, nes jie
geriau prirengtų pamatų patar
Sviestas — creamery 33c.,
yra Pirmas Morgečius ant
nauti visuomenei. Minima įstai centralizuotas 82Vkc., kaina revisų kompanijų turtų. In
vestuoti pinigai yra sau
gą suorganizavo gerai chicagie- taileriam 36c., spaustas 38c.
gus ir neša gerą nuošimtį.
čiam pažįstami, patyrę biznieriai
Nuošimtis
(procentas) iš
Kiaušiniai ■— švieži pirmieji
mokamas du kartu me
užvardindami ją “Atlas Realty 24 ir 25 c., paprastai pirmieji
tuose didžiausioje ChiCo” po numeriu 4601 So. Her 21 ir 22 c., maišyti lotuose 22 ir
cagos Rankoje.
Kituose
miestuose gyvenantieji ga
mitage Avė., pačiame centre 23c-, extra sūrėti balto medžio
li iškolektuoti nuošimtį
Town of Lake lietuvių kolonijos. dėžėsna 32 ir 33c., margiukai
{>er bile vieną State Bancą.
Įsteigėjai yra ponai A. M. Bar- 18j/2 ir 1916c.,.purvinukai 19^c.
Bondsai yra po $100
čius, kuris seniau buvo su J. J. ir 20y2c.
ir $500.
Zolpu, E. D. Witkauski, irgi per
Šituos
bondsus
» galima
Gyva Paukštiena —kurkęs 30
pirkti
su
mažu
įmokojikeletą metų toj apielinkėj tu c., vištos 27 c., gaidžiai 16c., an
mu, o likusius pinigus iš
rėjęs ant savęs panašų biznį ir tys 25 c-, žąsys 15c., pavasari
mokėti per 10 mėnesių.
trečias—adv. J. P- Waitches, ga niai antukai 23c.
Parduodame,
mainomo,
bus ir patyręs praktikuojantis
perkame ir ištiriame įvai
Negyva paukštiena — kurkęs
rių kompanijų šėrus. Atei
advokatas. Jie užsiima pardavi 25c ir 30c., vištos 26 ir 27c., gai
kite ar rašykite.
mu namų ir žemių-ukių, siunčia džiai 15 ir 16c., antys 28 c., žą
Peoples Investmont Co.
pinigus Lietuvon, parduoda lai sys 15 c-, paVasariniai žąsiukai
220 S. State st.,
Rooin 1422
vakortes, parūpina pasportus ir 23c.
Tel. Harrison 2024
padaro visokius legalius popie■
Chicago
Bulvės — šiaurinės baltosios
rius-dokumentus.
$2.25 ir $2-50 100 svarų, šviežios
Linkėtina jiems daug pasise 50 ir 60 c. už 100 svarų; saldžio
kimo.
Biz. Reporteris.
NAUDOTO IR NAUJO
sios bulvės $2.50 ir $3.50 hamLUMBERIO PIGIAI
peris.
ELEKTRA.
Durims, langams, plaisteriui lente
žali fruktai — obuoliai $2.00
lės, stogui popiera.
Elektra yra reikalinga kiek ir $3.00 bušelis; vyšnios $2.50
CARR BROS WRECKING CO.,
vienam gyventojuj, ji sparčiai ir $3.00, 16 kortų dėžė; lemo3003-39 S’o. Halsted St.,
Tel.: Yards 1294. »
auga vartojime įvairiose jos for nai $9.00 ir $10.00, 50 dėžė;
mose ir žada daug ateityj. Vie orančiai $5.50 ir $6.00 dėže; pynok tarpe lietuvių labai mažai čės $2.00 ir $3-00 kreitas.
Tel. Yards 145
kas užsiima tuomi bizniu bei ama
Uogos—agrastai $3.00 ir $3,-1
JOHN J. ZOLP,
tu. Iš aplinkybių sprendžiant, 50 už 24 kvortų dėžę; avietės Real Estate — Paskola — Insurąnce
turėtų būti daug didesnis skai $7.00 ir $8.50 24 kvortų dėžė; Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.
čius tuomi užsiimančių. Tat p. žemuogės $2.00 ir $3.00 16 kvor
4601 So. Marshfitdd Avė.,
P. K. Molelo būdamas senu elek- tų dėžė.
Chicago.
tro-mekoniku ir matydamas rei
kalingumą elektros biznio įstai
gų, įsteigė elektros reikmenų
krautuvę ant Bridgeporto, po No
3336 S. Halsted St, kur toj apie_
<> BUOADWAY
. NKVV YORK . N Y.
|
linkėj tokios krautuvės šiuomi
arba Hamburg—Eitkūnai
laiku visai nebuvo. Velijame
I LIETUVĄ
jam daug pasisekimo.

pradeda
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Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Marketo Kainos

Dr. A. R. Blunienthal
AKIU SPECIALISTAS
Akis Egxamia«»i« Dykai

Gyvenimas yra
tuičias, kada pra«
nyksta regėjimas.
gflglgSry 4
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometar. Ypatinga doma at
kreipiame i vai
kui. Vai. t nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephoni Yards 4817
Boulevard 6487

^■DR.HERZMAN^
Iš RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
▼yru, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 16—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
. ( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephonai:
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

BALTUOS AMERIKOS LINIJA

Laivai iiplaukn kai 14 d. Dideli dvieją Sriubą pašto laivai iiplaaks
“POLONIA”
JULY 6 (
“ESTONIA” ............ AUG. 3
S.S.LITUANIA LIEPOS 20 ]
S. S. POLONIA Aug. 17
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifar, Canada
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Ajeat, 120 N. La Šalie Su

Specialistas džiovos
Moterišku, Vyrilką ir
Vailni Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos lyto iki 1 vai. po pieu.
Telefonas Drezel 2880

Tel. Austin 737

DR. MARYA

kada svarais ar pavieniais.

Dabar,

permatyti šiuos dalykus. Tas pai. Apie tai negali būti kalbos, aliejaus biznyje įvyksta didelis
galės vesti prie gero.
O vienok, Amerika su tuo nesi- krizis ir aliejaus yra pervirš,
Anaiptol, Amerikos gali būt, kad Invader Oil komTuo tarpu, betgi, Lietuvių skubina.
bendrovių vedėjams reikia atsi valdžia nori dar sunkų tarifą už- panija bus priversta nebemokėminti, kad bendrovės, kaip ir ke- krauti ant Europos produktų, ti dividendų. Sakoma betgi, kad
no jos nebūtų vedamos, yra vie Tas nepagelbės, bet pablogins Invader kompanija nenukentės
šas dalykas ir, kad jų pačių pa dalyus Amerikoj. Nieko gėrės- tiek, kaip kitos mažesnės komtekimui reikalinga, idant jų nio Amerikai galų gale neišeis panijos, kadangi jį turi savo
veikimas butų daugiau viešai ži ir iš to, kad ji neįsileidžia nau- dirbtuvę aliejui perdirbti (refinomas. čia ypačiai turiu ome- jos imigracijos. Europa iš kitos. nery). Invader kompanija pati
nėj bendrovių atskaitas. Jau pusės turi kogreičiaus įvykinti ; savo šėrus parduoda po $2.50
nekalbant apie bendrovių šėri- taiką ir nebeleisti nei cento ka-j ($1 už šėrą ir $1.50 pridėčko).
ninkus, atskaitos yra žingeidu riškiems reikalams. Kol ji to. Biržoje betgi tos kompanijos se
sekti kiekvienam, kas žingeidau- nepadarys, tol pagelba iš Ame rų galima gauti po pusantro do
ja Lietuvių biznio išsiplėtojimu. rikos bus bergždžias dalykas.
lerio.
K. Jurgelionis.
Atskaitų viešumas negali pa
Kl. Jurgelionis.
kenkti nei vienai bendrovei, ne
Lietuviškos-Amerikoniškos Ru
žiūrint ar jos atskaita rodo pel
ČrOIIC ID DHKSIIC
R
utnUu IK DUBU vi bų Išdirbinio Bendrovės Sekr enūs ar nuostolius. Tik, juk ži
nant finansinį bendrovių stovį,
torius J. Stungis gavo sekamą
laišką iš Lietuvos:
galima butų Lietuviams “investo
riains” spręsti apie savo ir kitų
“Liet. Am. Rūbų Išdirbinio
žmonių šėrų vertes.
B-vei:
Butų labai geistina, kad visos
HOUSTON OIL CO.
šiuomi kreipiuosi prie tamstų
Lietuvių bendrovės prisiųstų1 sa Klausimas:
norėdamas dasižinoti apie bendvo atskaitas apskelbimui Nau Gerbiamas biznio Apžvalgos • rovės veikimą, kaip sekas musų
jienose. Jas mes paskelbsime
Vedėjas!
‘gerbiamai bendrovei? Gerbiamielu noru be atlyginimo.
“Naujienose” patėmijau įvai-jmieji draugai, malonėkit prisius
*
♦
rių klausimų tame skyriuje ir ti mant antrašą bendrovės įga*
i gražių atsakymų. Tad ir aš no-1 liotinių, nes čia yra daugelis
Lietuvos Pramonės Finansa-! riu įsimaišyti su savo klausimu: parvažiavusių iš Amerikos, kuvimas. — Lietuvos Laisvės Bo- ; Esu pirkęs šėrų; Houston Oil rie jieško progos prisidėti prie
nai, kurie pardavinėjami, ar ko- Fields Association, Houston,1 industrijos steigimo.
I Amerikiečiai nemėgsta gyven
kie kiti Lietuvos Valdžios bonai,, Texas.
Nuo 1917 m. mokėjo tik sykį ti ant ūkių, o miestuose jie ne
kurie dar bus pardavinėjami
Amerikoj, ilgą laiką negalima dividentą ir sykį padvigubino gauna tinkamo užsiėmimo, nes
bus skaityti saugiu investmen- šėrus. Dabar 'jau metai laiko dirbtuvių beveik, kaip ir nėra
tu. Kas dės pinigus į valdžios negaunu žinių iš tos Association. Raguvoje yra daug amerikiečių
bonus, tas dės juos kaipo auką Tad meldžiu paaiškinti kaip ten parvažiavusių, kurie nori prisi
iš meilės prie Lietuvos Valdžios. biznis egzistuoja, ir kokios ver dėti prie musų bendrovės ii’ di
deliais kapitalais įsteigimui verLietuvai, betgi, reikia Ameri tės Šerai yra.
Su tikra pagarba,
pimo-audimo dirbtuvės, kurioje
kos Lietuvių pinigų ir ji juos tu
K. Kai ris,
patys galėtų dirbti, nes Lietuvo
rėtų gaut. Amerikos Lietuviai
Portland, Ore je minėtos rųšies dirbtuvė turės
gali paskolinti arba indėti į Lie
geriausią pasekmę.
Lietuvos
tuvos biznį nemažai pinigų, tik Atsakymas:
Apie Houston Oil Fields As- ykininkai užaugina labai daug
to jie negali padaryti skolinant
arba duodant Valdžiai. Valdžiai sociation mes nieko tikro nega- (linų, kuriuos mes ir privalom
:~±! 1j -visuomenės reikalin
paskolinti pinigai, ypač tokiai, Įėjome patilti. Tai matomai pagaminti
kokia ji yra dabar, tai yra iš nėra “Houston Oil Co. of Texas”, gas reikmenis.
mesti pinigai, iš kurių naudos kuri yra didelė kompanija turė-l Gerbiamas G. Stungi (sekr.),
vargiai turės Lietuvos prekyba jusi pereitais metąis $1,756,594 malonėk pranešti man apie tai,
•

A.SHUSHO
AKUSERKA

Nauja Įstaiga.

jas dalykas. Lietuvių bendro Rusiškos dvasios pagadinti. To šios kompanijos: Invader Oil
vės pradėjo įsikurti tik pasku kie žmonės sutvers Lietuvos Refining Co. Muskogee, Oklahotiniais keliais metais. Kadangi pramoninį gyvenimą. Jie turės mą. Aš labai interesuojuosi šios
bendrovė bizniui vesti Lietu būti stiprios valios žmonės. Ir kompanijos Šerais, bet nežiniau
viams yra naujas dalykas, visas jeigu toki žmonės ten dirba, tai kaip ji stovi, tad meldžiu pa
bendrovės iki šiol turėjo ir te judėti Amerikiečių Lietuvių pi- aiškint plačiau, už ką busiu labeturi audringą gyvenimą. Mes nigai per keletą metų galės pa bai jums dėkingas.
| Su pagarba
nežinome nei vienos bendrovės sidvigubinti.
Mr. A. Mazeįis,
šitoj linkmėje dar tik maža!
kur nebūtų nesusipratimų, užsi
Chicago, 111.
puolimų, pavydo, keršto ir kitų pradžia tepadaryta. Tikras gi
nelemtų dalykų, kurie gali tik Lietuvos finansavimas dar tik
Atsakymas:
ardyti,o ne tvarkyti reikalą. Ne turės prasidėt.
♦
*
Invader Oil and Refining Co.
viena bendrovė dėl šitų dalykų
♦
tapo organizuota 1916 metų pra
turėjo ir dar turės suklupti ir
Europa ir Amerikos Krizis,— džioj sulig Oklahomos valstijos
nustoti gyvavus. Jiegu Lietu
viai turės išlikti biznyj, tai jie Amerikoj su šiuo mėnesiu kri- įstatymų ir užsiima aliejaus išturės pergyventi šitą ardymo ir zis vėl yra atjaučiamas visoj jo dirbimu. Jos prezidentu ir ve
Prokudcija viršija dėju yra B. F. Wood, kurs pirpavydo periodą.
Vėliaus, iš aštrumoj.
skaudžių patyrimų, jie įsigįs ge pareikalavimą, bedarbė tebesidi- miaus užsiimdinėjo žemių parda
resnio supratimo apie tai, kas dina, šėrai ir bonai vėl pradėjo vinėjimu Texas valstijoj. Kom
panija vertina savo arenduojayra bendrovė arba korporacija ir žemyn krist.
Tai yra iš dalies todėl, kad da- mas žemes iki $3,750,000, bet
kaip bendroviniu arba korporaty
viu budu yra vedamas biznis. bar yra vasara, o vasarą viskas 1 reikia atsiminti, kad aliejaus žeBendrovė yra didelis įrankis paprastai eina silpniau. Tečiau ' mių vertinimas visuomet yra sun
‘ • pamatinė
didesniai pramonei ir prekybai ___
svarbiausioji
ir šių ku ar negalima patikrinti. Komplėtot. Jeigu mes šiandien netu blogų laikų priežastis yra Euro- panijos mašinerija esanti verta
rėtumėm bendrovių, tai mes iš- poje ir jos nesibaigiančiose bėdo-! $664,954. Bėgamasis arba dir
tikro gyventume kokio 16-to ar se. Tiesa, Europa daro pastan- Į bamasis kapitalas išneša $190,17-to amžiaus laikais. Tik vei gų krutėti, bet tas dar nedaro' 238, o bėgamosios skolos $103,kiant, bendroviniu budu galima įspudžio į dalykų stovį. Anaiptol 727. Viso turto kompanija tubuvo sukelti dideli kapitalai su Europos žmonės eina biednyn. rinti $5,180,875, o viso atsakokoncentruotam vedimui didelės Jų reikalavimai nesididina. Jie mybių (kartu su indėtu kapitanaujoviškos pramonės ir didelio net atpranta nešioti marškinius lu) $2,565,552. Tokiu budu komnaujovinio biznio. Bendrovės ant kūno. O kada ir kur žmo- j panijos vertė išnešanti $1,943,sutelkė į vieną krūvą didelius nės eina biednyn, tada ir ten ne- 356. /
Sakoma, kad šitoks apskaitlia
skaičius žmopių su pinigais iš- gali eiti bagotyn prekyba ir pravimas nesąs perdėtas. Kompaniplėtojimui vienos ar kitos pra- monė. .
monės šakos. Tačiaus, iš kitos! Anąsyk buvome patėmiję, kad ja dabar gaunanti iš savo žemių
pusės, bendrovių gyvavimo his- kaikurie ekonomistai sako, jog i apie 1200 iki 1500 bačkų aliežinoma ----nėra
torija aiškiai parodė, kad tik to- Amerika yra turtinga ir galėtų' jaus kasdien. Tai
-------------kios bendrovės išliko ir prisidėjo apseiti be Europos. Tas tiesa, perdaug, bet kada kompanija
prie progreso, kurios buvo ir yra kad Amerika yra turtinga, bet ji pati ir išdirbanti aliejų, tai tuvedamos ir koncentruojamos ne- yra susirišusi tūkstančiais pre- rinti pelno,
Invader Oil kompanija iki šiol
didelio skaičiaus dalyką išma- kybinių ryšių su Europa ir, taip
PIGYN EINA.
nančių patyrusių žmonių. Minios kaip dabar dalykai stovi, ji ne- mokėjo po vieną procentą mene
National Biscuit Company pa
tvarkymas ar biznio vedimas gali neatjausti viso to kas de- sinių dividendų (kas lyginas
niekad neprivedė prie gerų re- daąi Europoj. Jiegu ten yra var dauginus kaip 12 procentų meti- skelbė, kad savo išdirbamus sal
gas, tai ir čia gerovė negali ii- nių). Nuo savo užsidėjimo ji džiuosius džiovintus pyragaičius
zultatų.
Lietuvių bendrovės ar bent gai tesėti.
(išmokėjo mėnesinius dividendus nupigino, kaip pakeliais, taip ir
jų veikėjai jau dabar

T. Pullman 5482
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kainų

Pridedant
numažinimą,

DOWIATT—SASS.

RED STAR LINE

Kątik Lugrižo iš Californijos ir
▼ai tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

New York — Hamburg
Libau — Danzig

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldieniua

Samland
Gothland

Liepos 18
Ganai 257
Naktinis Tel. Canal 2118

Liepos 30

Tik 3-os klesos

. AMERICAN LINE
Tiesi kelionė

New York — Hamburg
Parankiausia kelionė lietuviams ir
rusams
Dideli ir modemiški dubeltavais
šriubais garlaiviai.

DR. P. Z. ZALATORIS

LAIVAKORTES | LIETUVA
PER KLAIPĖDA

Minnekahda*»'ž 3» Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Manchuria Liepos 14
Karaliaučiaus $107.10
Mongolia Liepos 28
14 No. Dearborn St.,
Chicago, III.

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui
visokiu ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių
Vedama štabo
WEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.
Modemiškas būdas
ligos pažinimui.
Talpinasi gerai įrengta
Laboratorija ir X—Ray.
Gydoma namie ir ligonbutyj.
Atdara kasdien nuo 12 iki
7 vai. vak.
Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.
Atlas

Realty

Company

Real Ėst ate—Loann & Insurance
Foreign Exchange &
i
Steamship Tickets
4601 So. Hermitage Avenue
Savininkai: E. D. Witkowskir A, M.
Barčus, J. P. Waitches.
Phonę: Boulevard 6080

Tel.: Yards 6666
Boulovard 8448

1 LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipilkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas, nes
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-mos dienos.
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
.

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Lithuanian Sales Corp

Lith. Sales Corp.

13249 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

■

DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuiėras
8203 So. Halsted StM Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Laivakortės iki Liepojuj' $114.00;
iki Kauno $117.00.

Atsišaukite Kompanijos ofisan

Arba prie vietos agento.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 S. Halsted SU
Kampas 18 ir Halsted St.

-------DR. Š. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

k.

.......

.lu

Telephonh Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 ild 9
vak.
3325 So. Halsted St., Oicago, Iii.

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojai Ir Chirirgai
10900 Miohigan AreM Roaelanda.
Vai. 10 ild 12, 2 iki 4 ir 6i8l

Sereda, 'Birželio 22 d., 1921
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lijų ir kitų klerikalizmo Gomperso viešpa
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
įstaigų “dorumą” mes čia tavimas pavojuje. Pagyrų puodai.
paltui
Metams......... ................. ....... <7.00 nekalbėsime, nes tai visai at
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Trims mėnesiams
2.00 skiras
klausimas,
kurį Visai netikėtai Amerikos Galutiniai Italijos parla
Dviem mėnesiams
1.50
mento rinkimų rezultatai ro
Vienam mėnesiui - - .
.75 “Draugas” čionai be reika Darbo Federacijos konvencido, kad socialistų tapo išlo pakėlė.
Lietuvon Ir kitur uisienluoMi
joje atsirado stipri opozicija
komunistų H
(Atpiginta)
I8oo* Vyskupą Karevičių mes Samueliui Gompersui. Tri
Metams -----------Pusei metų ____
4’50 į nupeikėme ne už tai, kad ji- jų stipriausiųjų unijų dele Kuomet Italijos socialistų
Trims mėnesiams_______________
kongrese įvyko skilimas, tai
Pinigus' reikia siųsti palto Money sai remia arba kitiems pata gatai — angliakasių, maši
Orderiu, kartu su užsakymu.
ria remti klerikališką labda nistų ir dailidžių — remia komunistai sakė, kad jie tu
ar r'.1
rybę, o už tai, kad jisai at John Lewis’o kandidatūrą į rį miniose daugiaus šalinin
kų, negu socialistai, nors
kalbinėja žmones nuo našlai Federacijos
Turėtų atitaisyt
prezidentus. kongrese komunistai sudarė
čių šelpimo per neklerikališ- Jeigu su jais eis išvien bent
klaidą.
kas organizacijas. Jo laiš dalis kitų unijų atstovų, tai tiktai apie trečdalį viso de
Lietuvos valdžia padarė ke juk pasakyta, kad esą Gompersas gali būt sumuš legatų skaičiaus.
Pasirodo tečiaus, kad tai
stambią klaidą, paskirdama tiksliaus teikti pašalpą kle tas.
kontroliuojamoms Dabartinis A. D. F. prezi buvo tuščias pasigyrimas.
savo atstovu Amerikoje kle rikalų
rikalą, Valdemarą Carnec- prieglaudoms, o ne Liet. dentas turi labai didelį auto Jeigu partijos suvažiavime
kį. Ji klysta, jeigu įsivaiz Raudonajam Kryžiui!
ritetą savo organizacijoje. socialistai turėjo dvigubai
duoja, kad klerikalai Ameri Raudonasis Kryžius nėra Per visą laiką jos gyvavimo daugiaus balsų už komunis
kos visuomenėje esą labai partijos organizacija;, jisai jisai buvo vyriausias jos vir tus, tai parlamento rinki
neturi nieko bendra nei su šininkas; tik vieną kartą ji muose, jie surinko beveik
populeriški.
Bet kad Lietuvos valdžia socialistų partija, nei su sai pralaimėjo rinkimus dešimtį kartų daugiaus bal
padarė Misijos nariu p. Ma- “Naujienoms”. Todėl yra konvencijoje, būtent, 1894 sų.
stauską, tai yra da aršiaus. visai idijotiškas tas “Drau metais, kuomet Federacijos Komunistai visuomet la
Tas asmuo neturi jokio var go” plepėjimas, jogei “Nau prezidentu tapo išrinktas bai didžiuojasi savo “galy
do tarp Amerikos lietuvių. jienų” Redakcija dėlto pa angliakasys John McBride. be” ir stengiasi parodyti'ją
Karo laiku jisai “informa smerkusi Karevičiaus agita Amerikos Darbo Federa didesne, negu ji yra; savovo” Amerikos valdžią apie ciją, kad ji norinti turėt cija tuomet atmetė Gomper- gi oponentų jėgą jie visuo
lietuvių judėjimą, o nuvy $100,000 algos savaitei.
są dėl jo atžagareiviškumo met kiek galėdami mažina.
kęs Europon jisai sėbravo su Šitokį kvaili priekaištai ir priešinimosi socialistams. O tai yra dėlto, kad komu
Gabriu.
tai yra naujas pavyzdys kle- Bet sekančiais metais Gom nistai yra pajėgos garbinto
Jeigu Lietuvos valdžia no rikališko “doros” supratimo. persas vėl paėmė viršų ant jai. Jie yra šventai įsitiki
savo oponentų, ir nuo to lai nę, kad pajėga galima viską
ri, kad amerikiečiai turėtų
ko iki dabar tas didis darbi padaryti. Pajėga jie mug^
bent kiek pagarbos jos at Kapitalistams
ninkų unijų susivienijimas no ekonominiai atsiiikusibjė
stovybei šioje šalyje, tai ji atdaras kelias.
buvo kaip ir kokia tvirtovė Rusijoje įvykini! socializmą.
privalo prašalinti tą gaivalą
Amerikos mašinistų uni prieš radikalizmą ir socializ
kuogreičiausiai.
jos prezidentą, M. Johnsto- mą Amerikos darbininkų
Murphy gelbėjęs O’Connor
ną, bolševikų valdžia neįsi judėjime.
pasislėpti.
Šneka apie dorą. leido į Rusiją, nežiūrint to Labai skaudus smūgis
fakto, kad jisai atstovauja Gomperso autoritetui buvo Murphy, kuris areštuotas už
Mes išreiškėme pasipikti labai prielankią bolševikams šalies vyriausybės rinkimai išvogimų Deanborn gat. pašto,
nimą tuo, kad Kauno vysku darbininkų organizaciją, ir pereitąjį rudenį. Jisai rėmė sako parūpinęs namų paslėpti
pas Karevičius patarė ame kad jisai pats iki šiol buvo demokratų partiją, kuri ta žmogžudę Toinniy O’Connor,
kuris nušovė detektyvų O’Neill.
rikiečiams siųsti savo aukas didelis bolševikų pritarėjas. po sumušta.
katalikiškoms organizaci Bet kapitalistams ir kapi Kita stambi Gomperso Esu O’Connor gyvenęs ant $hekelio tūlam name ir pa
joms, negu Liet. Raudona talistinių organizacijų atsto klaida buvo atsimetimas nuo ridan
dėjęs Murphy padaryti planus
jam Kryžiui.
vams durys į Rusiją yra at- Tarptautinės Unijų Federa- išvogimui Dearborn pašto.
SI1",
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ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(T$sa)
Toji mintis jam atrodė nepaprastai genią?
liška.
Vėl paskendo mieguistame užsi mąstyme.
Tik laikas nuo laiko jautė, kaip kokia tai min
tis pamažėl: slenka per smegenyną... Visiškai
pamažėl, tartum sprogęs balioną?, kursai lai vel
kasi žeme, tai vėl kyla oran.
Praslinko kiek laiko.
Ir štai jisai staiga lipa senais tropais. Laip

tai jam atrodė seni pažįstami. Skaitė parašus,

laikų jam atrodė, kad jį stumia kokia tai nema
toma spėka.
)
Jautė, kad turi lipti augštyn, o pankui jį
lipo ir siena.
Šiai jisai milžiniškam bokšte, žemai be
dugnė. Negalėjo nulipti. Staiga suprato, kad
bokšte nėra trepu; tartum vilyčia, kilo iš žemės
bokštas, ir jisai dabar buvo viršutiniam kam
baryj po stogu, tuščiame ir vieninteliame. Dan
gus kaitino stogo geležį taip, kad jisai negalė
jo kvėpuoti; paskui staiga tapo šalta; jisai su
šalo, drebėjo, tartum apuščs lapai, dantys kale
no nuo šalčio..
Ir staiga išgirdo kūdikio riksmą... Nešė jį
ant ranką. Kūdikis rėkė taip, kad rodėsi, jo ger
klė pliš. Riksmas kankinančiai gręžė jo ausis,
kentė, kaip niekuomet gyvastyj...
Norėjo pabėgti ir* negalėjo; jaute, kad nie

aplinkinių

sodžių ir

sudaro

miestų savivaldybes tokiomis
pat teisėmis, kaip valščiai. Visi
miestai, turį daugiau ne 10,000 gyventojų tvarkosi apskri
čių teisėmis. Valščių ir miestų
savivaldybių žinioje yra: mo
kesčių rinkimas, jų aikvojimas,
valstybinių mokesčių rinkimas,
valščių turtų ūkis. Tos savi
valdybės rūpinasi: maisto rei
kalais, neturtėlių globojimu,
apšvietos globojimas
(moky
klų, knygynų, mažėjų, liaudies
namų kūrimas ir užlaikymas,
kultūros įstaigų palaikymas,

paskaitų, kursų organizavimas
ir t. t.), sveikatos globojimas,

kurs apima ligoninių, vaistinių,
ambulatorijų steigimų, sanita

rinių sąlygų priežiūra, rupi n imos higijena ir t. t. Žemdir
bystės, pramonės ir prekybos
rėmimas
ir organizavimas,
ugniagesių draugijų steigimą,
kelių, tiltų taisymą, melioraci
jos (sausinimo dirvos) teisė,
smulkaus kredito įstaigų orga
nizavimas, darbo nuo išnaudo
jimo apsaugojimas, juridines
pagalbos teikimas ir įvairių

skri toliais; būtent, valščiaus te
ritorija dalinama į dalis — apskritčlius, kur rinkikai rinkda
vo žinomą nustatytą skaičių
Valščiaus Tarybos narių. Kad
išlaikyti demokratingumą, su
lig įstatymo, kiekvienas rinki-,
kas privalėjo būti įtrauktas į
rinkinių sąrašus, kiekvieną sta
tomą kandidatą turėjo parem
ti 25 rinkikai; žodžiu, viskas
tvarkoj e. Tik viena apystova
sugadino visą tą dėmokratipgumą, būtent toji, kad rinki
kai rinkimų dieną susirinkę
nuo 8 vai. ryto, apie dvyliktą
valandą pradėdavo balsuoti
kandidatus, tam tikrais ka
muolėliais, (praktikoje būdavo •
žirnių ir pupų). Toksai kamuo
lėliais balsavimas keliolikos
kandidatų už ir prieš turėjo
užimti tiek laiko, kad prie
Lietuvos žmonių krikščioniš
kos kantrybės, turėjo pagamin
ai tik vieną — šaliniinąsi nuo
tokių nuobodžių rinkimų. To
dėl dar 19 metais kamuolėlių
rinkimai praėjo labai negyvai
ir veik jokios atmainos neįne
šti į vietos savivaldybes.
(Toliau bus)

— klerikalai garsiai sukvatojo: •
“ha, ha — gerai!”
Nėra abejonės, kad klerika
lams visa tai yra gerai. Ret ar
[ėZž išreikštas šiame akpnujo
gerai yra jaunai Lietuvos res
nuomones Redakcija neatsako.}
publikai — kitas klausimas.
Bandito Želigovskio gaujos dar
AK TOLI JIE EIS?
bastosi po Vilnių ir jo apielinkės. By valandų jos ir vėl
Lietuvoje siaučia reakcija. gali užpulti Lietuvą,
Pažangesnis biednuomonės ele
Kas bus tuomet? Visi juk
mentas be jokios atodairos
persekiojamas. Lietuvos vald žinome, kad Lietuvų apginti,
žia eina net iki to, kad tuos ir tinkamai apginti, gali ne
savo priešininkus ji be jokių klerikalai ir jų davatkos, bet
ceremonijų šaudo, šaudo ar pati Lietuvos demokratija —
jos darbininkai ir vargingieji
grudžia į kalėjimus.
valstiečiai. Bet jeigu dabarti
Musu klerikalai visa tuo be nė Lietuvos valdžia tuos dargalo džiaugiasi. Džiaugiasi ir
Lietuvoj ir čia, Amerikoje. Pa jeigu ji vietoj su ta demokra
vyzdžiui, kada Steigiamam tija eiti, eis su tos demokrati
Seime kalbėjo soc.-dem. atsto jos priešais — kaip bus tuo
vas d. Požėla, įrodydamas ne met? Ar ta demokratija pano
deramus valdininkų darbus rės ginti Kauną, kuriame sėdi
— mušimą areštuotųjų ir tt. “buožės”? Tie “buožės”, kur

marškiniukiis, ir šaltis vienam akies mirksnyj
sukaustė mažą kūnelį.
Laukinis džiaugsmas pripildė jo nervus,
nustvėrė stiklinę, šalto vandens ir išliejo ant kū
dikio.
Vaikas nustojo rėkęs. Užviešpatavo velniš
kas, deginantis tylėjimas; tik degė dvi aki įnirš-Į
tančio kūdikio; matė jo priešmirtinį nusišypso
jimą.
Staiga kūdikis pašoko augštyn... Ne... ne kū
dikis... laukinė, katė. Puolė ant jo ir įsisegė na
gais į jo gerklę... Ostapas atsiuntė ją, jausdamas,
kad atplėšia gabalus savo kūno, suspaudė katę
rankomis, trenkė į žemę, spardė kojomis.
Bet įniršęs gyvulis kandžiojo, draskė, dra-

lietęs kampe, pas patį pečių.
Pašoko nerimasties apimtas.
— A-a! Dabar artinasi beprotystė! A-a! a-a!
Norėjo užžiebti lempą, bet jo rankos taip
drebėjo, kad abažūras nukrito ant žemės ir su
dužo į tūkstančius smulkių gabalėlių.
— A«rd! dabar artinasi! dabar sėlina! —
kartojo, jisai tolydžios.
Galų gale jam pasisekė užžiebti lempų...
Paskui paskendo j keistų be jokios minties pa
dėjimų. <
Staiga kažkas paliete jį.
Palengva dirstelėjo.
— Nepažįstate manęą?
— A, tai jus, Garimam Aš miegojau.
— Turbut, ne. Tai buvo greičiau letargi-

Tuomet jisai nustvėrė kažkur geležinę lazdą J<1

atsake Gartinanas visiškai rainiai. — Aš

ir įniršęs pradėjo mušti gyvulį. Jisai rėkė ir de- l’a,emijau sį-tų Paį,a^ų P»s vienų draugų Ix)ii-

tartum kūdikis... Ostapas mušė, tartum done. Jisai persėdėjo tokiu badu daugiau kaip
met, niekuomet... šauksmas vis darėsi garses beprotis, nieko nematydamas, nieko negirdėda dvidešimts valandų.

- -Ištikrųjų? O ką tai, po teisybes, turėtų
nis, kūdikis sunkesnis ir sunkesnis, v.os galėjo mas, tiktai jausdamas, kad katė dar gyva, kad
jisai niekuomet nuo jos neatsiliuosuos: štai ji reikšti? — Ostapas paklausė. — Kaip jus maišlaikyti jį ant rankų.
uote?
Ir tuomet jo galvoj žaibo greitumu gimė vėl puolė ant jo ir drūčiai įsisegė į jo veidų.
—- Ką turi reikšti pas jus — nežinau, Gi
Pabudo. Jo dantys garsiai kaleno. Girdėjo
mintis: užmušk jį, užmušk!
Apsidairė, tartum ko j ieškodamas kuo ga kažkokius knarkiančius balsus ir jokiu budu ne mano draugas pasikorė po dviejų dienų.
— Pasikorė ?!
*
lėtų jį užmušti: ir nieko nerado. Puolė prie ku- galėjo suvaldyti savo veidą.

dikio, nustvėrė jį su įsiutimu, perplėšė aujt jo |1

Redakcijos Atsakymai.
K. B. Juodylai, Chgo. — Jū
sų rašinys kaipo žinia netinka.
Rašinėkit mums žinių, ne pole
mikų su kažinkokiais kalbėto
jais, kuriuos musų skaitytojų
gal tik vienas antras tegirdėjo
ir patys įvertino.

Musų Moterims
SUKNIA NUMERIS 9832

Skaitytoju Balsai

prie durų prikaltus, ir jie taipgi atrodė pažįsta kuomet neatsiliuosuos nuo to kūdikio, niekuo javo,

mais. Jau jisai seniau buvo juos skaitęs-..
Jojo širdis buvo pilna neapsakomos neri-'
mąslios, negalėjo suprasti, ko taip nerimavo;
jaute tik kančių ir neapykantą, jautė, kaip jie
augo vis labiau ir labiau. Sustojo, todėl kad ne
žinojo, kur esti... Ir staiga suprato: žinoma, į
savo namus!
Išsigando. Ko jisai eina namo? Bet tuo pat

nieko gera neatsiekė. Ar rem
sime jų ir ateity?
— Amerikietis.

Kuomet atsigavo, pamalė, kad sėdi susi-

(Bus daugiau)

3) 632

Kvietkuota materija šilko ar organdi
labai patogu vartoti šitam fasonui.
Jis yra lygus madingas ir lengva pa
siūti namie. Tokiai sukniai pavyzdys
No 9832 yra sukirptas nuo 36 iki 42
colių per krutinę. 36 mierai reikia
4% jardo 36 colių pločio materijos su
puse jardo kitoniškos—įstatyt krūti
nėn.
Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųs man pavyzdį No. 9832.

Mieros .......................... per krutinę
(Vardas ir pavardi)
(Adresas)

(Miestas ir Valęt.)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862
1824 AVabajiaia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted SL, Chicago, I1L

KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y
Išvažiavimas

šių. Viename pakrumėlyj keli
sėdžia, kitame — pora, ant dide
lio akmens vėl keletas sėdžia;
nuo viens kito slankioja, į kits
kitą žiuri... Vienas, tik šuva di
delis pulką vaikų ir suaugusių
paskui save vedžiojasi, nes mes
tas tolin pagalį, nulėkęs atneša
ir liežuvį iškišęs seilę varvina,
laukia, kad vėl mestų kas paga
lį jam parnešti . Negana to, dar
šuva moka su bole žaisti, net tris
boles į dantis sutalpina, šū
kaudami vaikai, kartais ir didie
ji prisidėję, su šunimi žaidžia.
— Ar mes čia taip ir sėdėsim
nosį nuleidę?
tariasi vaiki-

Nedėlioję, birželio 12 buvo su
rengtas socialistų išvažiavimas į
mišką, ant kalno, arti miesto,
prie upės, labai gražioje vieto
je. Tas išvažiavimas turėjo
įvykt birželio 5, bet nesuspėjus
rengėjai ir teko atidėt vėlesnei
deinai.
Puiki diena, saulėta pasitaikė,
šiltas ir grynas oras Ant kalno
miške žolės, žiedai kvepia, Me
džių lapai, vėjelio pučiami nui
ga, šakos linguojas! Toliau reReikia ką nors pradėti.
pakalnėje po ko n ai
ginys gražus
Na, ir pradeda. Trumpą lazjomis driekiasi miestas baltais
ir raudonais muro trobesiais, dikę įsmeigia į žemę, vienas pa
plotas pripintas pristatytas, silenkęs lazdikės galą paėmęs,
bokštais pagražintas, gatvė sau už ausies nusistvėręs, turi
mis suraižytas. Toliau dar prie dešimt sykių aplink lazdikę apšais ir-gi panašus kalnas, apau i sisukti. Pažymėta skaičių kar
gęs medžiais riogso. Tenai ma tų apsisukęs, tąja lazdike turi
tyti puikus milžiniški balti trio pataikinti už kelių žingsnių į
besiai — sako: “turtuolių rezi- medį įdurti. Kitas pataiko, o ki
Apie antrų valandą, tas apsisukęs ima svyruoti, ne
dencijos
keletas žmonių jau ant kalno su pataiko, arba krinta ant žemės.
sirinko. Dar vienas, dar du atei Juokai žiūrintiems.
sako: rei
na, pamažu renkasi.
Piemenų žaislas,
Vaikščioja, šnekučiuoja, gru kia ko kita.
Į ratą!“ šaukia.
pelėms, porelėmis susisėdą pa “Į ratą
kuliniais. Kiti seniai besimalę Kimbasi į ratą, — mažai žmoKas nubčsveikinasi* Nepažįstami susipa nių, mažas ratelis
gęs iš vieno pakrumio atsiveda,
žįsta, viens kitą pristato.
kitas iš kito, pašaukia, pamoja,
— Labai malonu!
— dar porą mergaičių pritrau
— Labai malonu!
— Dar yra atvažiavę p. Vizai kia, dar pora vyrų prislenka.
iŠ Brookiyno, kur jie dingo? Ratas išsiplečia. Pagaudo “tre
Paklydo, ar ko? Tu bėk į pa tį“; katinas pelę pagaudo; pakalnę, aš kalną apeisiu, — taria silakstę pailso. Susisėdę ant že
mės, dovanas, komplimentus pa
si du vyrai.
Atbėgęs į pakalnę pasiųstasis renka. Prisijuokę, prisikvatoję,
vaikinas, pamatęs automobilį pasilsėję, vėl sustojo į ratą, ėmė
“puodus degti”. Na, kad išpėrė
pribėgęs šaukia:
— Kur jus dingote? Manė vienas kitam kailį su žiužiu, be
me, kad paklydote. Mano drau varydami aplinkui! Ne vienam
gas apėjo visą kalną, aš į pakal ir ant rytojaus turbut peršėjo
nę bėgau, gerai, kad jūsų veži nugarą, mat vienmarškiniai,
žiužio smūgis kiaurai lenda.
mą pamačiau.
Jau ir saulė ant laidos, ir al
— Ogi mes visą muzėjų ap
žiūrėjom. Štai čia senovės pa kis ėmė skelbties, nors vandens
reikalauti- Kaikurie jau namo
laikų... Labai įdomu.
— Taip? Na, tai jau eikim. rengiasi. Vėsiau pasidarė.
Automobiliu privažiavo prie Tuomet p. Vizienė užima Kri
pat kalno atkrantės. Takas staus vietą. Kaip Kristus pen
staigus, sumintas į kalną. Sa kiomis žuvelėmis ir trimis duo
ko esąs ir kitas takas pašliau- nomis minias pripenėjo, taip p.
niui aplink kalną, bet toli; čia Vizienė viso suvažiavimo žmo
nors suųku įlipti, bet čia pat nes, kiek dar neišvaikščiojo na
mo, privaišino gardžiais senviarti.
Ropštasi tiesiai, mažieji pir- čiais su agurkais, obuoliais ir
ma Kur pašlauniau takas — orenčiais, dagi ir pasukomis pa
rop- girdė. Užkandę vyrai ėmė “probėga stati, kur stačiau
lomi s repečkioja. Didieji atsi gramo” geidauti, vienas kitą
likę, pūškuodami, uždusę tempia prie “ppyčiaus” varyti. Mažos
viens kitą; atsipusdami, pasilsė trys mergaitės Viziukės daug
nesiragino: gražiai padekliamadami vos užsiropštėĮlipo net šešios dusios vienos vo, trio ir solo padainavo, lietu
šeimynos; pripildė maž trečią viškai ir angliškai. *
programas pradėtas, vyrai
dalį suvažiavusių. Taip iš viso
prisirinko žmonių gal (niekas viens kitą varo toliau tęsti, “panesuskaitė) apie trisdešimtį du- spyčiuoti“, bet visi tik purtosi-

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR. B. M. ROSS
Specialistas
TĮb

ų

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo

užnuodiji m u, inkstų, puslSs Šlapimo ir visokiomis

privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly BuHding — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų.,
Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėlibrnis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydi jau daug
Įmonių nuo kaspininfls kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai Žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deitogi ir aeiiai-

Kirmėlės ženklai
Žmonis serganti taja biauria liga paprastai skundžiasi dideliu pilvo skaudij imu; jiems rodos, tartum kas i gerklę
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausym. ūžia, skauda po krutino.
Kas tokių simptomų turi, tegul ateina pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip i
▼yru taip ir motorų. Patarimai dyka*. \
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DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marehfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. rak,
Nediiiomi* nuo 10 iki 12 diena.

Ant galo vienas prabilo: keliais
žodžiais atsisveikino su žemaite
ir prašė jos papasakoti Lietuvo
je apie veikimą lietuvių Ameri
koje
duokim nors ir apie šį
Suvažiavimą...
Paprašė Žemaitės nors kelis
žodžius nuo savęs pratarti.
Moteris įheša pataisymą, nesistojus kalbėti. Žeinaįtė, sėdėda
ma ant žemės; kalba:
— Matydama šiame suvažia
vime šunį dalyvaujant, taigi apie
šunį ir pasaką pasakysiu...
Papasakojo trumpai apie ko
kio tai pono Vilniuje mandrai
išlnokinto šunies sumanius dar
bus, dar prieš kelias dešimtis
metų girdėtus. Pasaka parodo,
kaip išdvėsęs šuva išgelbėtas
nuo mirties per kitą šunį, pas
kui buvo dėkingas ir ištikimas

NEPAPRASTA

PROGA

Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
tui, visiškai gvarantuojame, kad visų amžį laikys.
Kam mokčt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iŠ
taip vadinamų Storngc Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertės reteilerių nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00.su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar wholesale.
Taipgi turime keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosime už pigiau nei padarymas kain'avo.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedėliomis nuo 10 ryto iki
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bile laike.
Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi
siunčiame C. O. D.

Tiktai

John Nolan, 376 Cicero avė-,
užvakar atėmė nuo savo pačios
du savo vaikučius ir automobi
liu pabėgo. Kai kurie norėjo
jį sulaikyti, bet jis sušovė iš
revolverio ir tie atsitraukė.

IMtfaaa

9 DR. G. WL GLASER S
JL

5

Praktiknoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 82 St. i
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi

DR. M. T. STRIKOL’IS
Liet avys Gydytojas ir Chirurgas

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

Šviesinęs ir sierinės maudynės.
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus
Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis
maudynėmis.
MOTERŲ SKYRIUS
VYRŲ SKYRIUS.

1527 N. Halsted S t

1550 Clybourn Avė

Moteris patarnauja
Atdara kasdien
Atdara Utarninkais ir Ketvergais nuo Q iki 6
Tel. Lincoln 4424
Atdara Utarninkais ir Pėtnyčioms nuo 7 iki 6
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vai. vakare, Išskiriant ncdeldienius
nuo 7 ryto iki 12 dienos.
Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

“Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAMBINO
juna abiem Y*

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiaus!
Net ir mažyčiai žino, kad

yra geriausia gyduolė visame pasauly je, kuri duoda galimybės būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį,
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
apniokotu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street,

John J. Smelana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augŠto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Or. W. Yuszkiewicz

Borough of Brooklyo, New York City

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.
!■■■■■■■■■■■■*■■■!

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
Telephone Yards 5382 ■
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
8107 So, Morgan Stn
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
Chicago, III.
gas gydau gamtiškais budais.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto )
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukeo Avė., Chicago, III.
Phono: Humboldt 5849

• DR. M. STUPNIGKI :

Pasidaryk sau vynų
Vynuoges, Vynuogės
Vynuogės.

Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinanuf kainų.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.

Chicago, I1L

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independcnce Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir rišu chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 tak. Nedėliomis 10—12 dienų.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Dirbėjas ir Importuotojai ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams,
Rašykt angliškai dėl informacijų.

.

Kepėjai

i Telefonas: Boulevard 7042

Pasiryžk ant Case & Martin ir savo pajų, kurie pri
rodys užsiganėdinimą.
Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Te!. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St
Tel. Prospect 8466

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

DR. C. Z. VE2ELIS ;

Reikalaukite
Case & Martin’o

Lieti vis Dentistas

4712 Soith Ashland Ave^

Ruatta & Serenelli
817 Blae Island Avė.

arti 47-tos gatvia
■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Tel. Boulevard 2160

jtche?
Kuomet kenti

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
PRASYK

JŲ SAVO

GROSERNINKO

Galvos skaudėjimą,
Strėnų skaudėjimą
Dantų skaudėjimą,
Neuralgiją,

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops
Contain no hablt-formlno drugs

H avė you trled Dr. Milės* Nervine?
Aeft vot*r I/ruggitt

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, ŪL
Telefonas Pulln-an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietnvys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

12th STREET

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

Tel. Kedzie 8902

J. B. AGLINSKAS

DR. C. K. KLIAUGA

3514*16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė.,
CHICAGO,. ILL.

3288 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, UI
kampas 18th SU
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

E R B. Naujienų skai
tytoj o« ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti j tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

G

Tol. Monroo 2804

Vagys užvakar įlindo į Sidney Wanzer namus, 364 West
Normai parkway,
ir išnešė
$3,000 vertės daiktų.

moterims ir
merginoms.

3

priverstas tuo tarpu kantriai ty

lėti, kad nepajudinus kokio nors
dalyko, kursai gal reikia palikti
po paslapties skraiste, Vargu,
ar toksai delegacijos atsargunas gali padidinti jos autorite*
tą. Todėl ir pačiąm Lietuvos
Informacijos Biurui, kurio pra
simus yra gaminusi Lietuvos
Atstovybės rods geriausia bus
amžinai nutilti ir laukti iki nau
jai pastatytas žmogus, kaip
“Eltos“ Telegramų Agentūros
agentas, galės pradėti teikti sa
vo žinių.
Lietuvių Informacijų Biuras.
15. VI. 1921.

i '

Moteriškų ir Vyrilkų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
[ Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 N
vakare. Nedaliomis nuo 10—2 ■
■ .
P° Piet.
■
■
Telephone Yards 687

A. f. GEHL CO. KARŠTO ORO ĮSTAIGA
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS

Per šį laiką Lietuvos Atsto
vybei teko betarpiai tartis su
Valstybės Departamentu dėl
Lietuvos pripažinimo, tečiau ikišiol klausimas tebėra svarsto
mas. Be to Lietuvos Atstovy
bės įgaliotinis McAdoo birželio
13 d. yra įteikęs naujį laišką
Valstybės Sekretoriui Hughes ir
nurodęs į visą eilę momentų, dėl
kurių reikalinga greičiau su
teikti Lietuvai pripažinimą.
Svarbiausiuoju momentu yra iš
irimas Lietuvių-Lenkų derybų
Briuselyje, kokių derybų susu
kimas gali privesti abi pusi prie
ginklo susirėmimo.
Apie pačių Briuselio derybų ei
seną, apie padarytuosius iš vie
nos ii’ kitos pusės pasiūlymus,
apie paties Hymano pasiūlymą
tuo tarpu žinių negalima teikti,
nes Lietuvių Delegacija pasiža
dėjusi yra pati suteikti praneši
mus apie visą tą derybų bėgį.
Lietuvos Informacijų Biuras yra

įjSĮĮ

Tiktai

Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
$8 vertes rekordų veltui kožnarn, kuria tik atsineš šį apgarsinimų.

NESIRŪPINK!

Rupesniu Amerikos Lietuvių
Suvažiavimo Sekretoriaus gerb.
F. Bagočiaus jau tapo surašytas
ir prisiųstas Lietuvos Informa
cijų Biurui buvusio suvažiavimo
protokolas. Tasai protokolas ta
po patvirtintas ir Suvąžiftvimo
pirmininko gerb. S. Gegužio ir
bus išsiuntinėjamas visiems
Suvažiavimo atstovams, laikraš
čių redakcijoms ir šiaip nurody
toms įstaigoms, idant butų ga
lima supažindinti plačioji Ame
rikos visuomenė su padarytais
nutarimais.

AKufiERRA
Baigusi Aku
šerijos kolegii,gai ,,rak'
tikavusi Pennsilvanijos hos*
t UH pitalėse.
Pasėkmingai patarnauja prie
' fiirdymo. Duo
feMįS du rodą viso*

■v-J
Bp' '

tarnas savo išgelbėtojo.

Užbaigiant darbą

701 W< 31«t SI.
Tel.: Yards 3654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.

h

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,

Tuom pasibaigė programas.
Ritomės pakalniui prie veži
mo, taip-pat sunkiai kaip ir už
lipant į kalną, nes baugu nurie
tėjus, sprąndą nusisukti.
Paskui vienas draugas paais
jkino, kad šį suvažiavimą sociali
stai rengę nuo savęs atskirdi, ir
komunistai nuo savęs, toje pat
vietoje ir tuo pačiu laiku. . Bet
: ocialistų susirinka nedaug, ko
munistų- gi dar- mažiau. Taigi
susiėję daiktan kartu pažaidė, ir
užbaigtas kriukisXXX.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojus ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marsbfield st
Valandosi iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 0 vakaro.
Tol. Prospect 1167

Sereda, Birželio 22 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, m,

B
[ Vagys atstatė jai

[CHICAGOS j (įgus.

revolverius
------ 18 I

Visų L. S. S. kuopų, kurios yra pri-

prierengiamojo liepos 4 <1.
ir reikalavo jos atiduoti . ” . J '1 sidUjusios
pikniko, komisijų susirinkimas įvyks

Policistų algą padidinta.

Miesto finansų komitetas
užvakar vakare padidino policistų algas ^300 į metus ir 524
detektivų $100. Bet tuo pačiu
svkiu tasai komitetas sumaži
no trisdešimt penkių praeitą
pavasarį išrinktų aldermanų
algas į metus, o dabar bus mo
kaina tris tūkstančiai penki
šimtai. Paskui buvo pastebėta,
jog miestas dabar turi $38,00,000 biudžeto. Tai didžiausias
biudžetas, kada kokį miestas
yra turėjęs. Todėl kitų miesto
18,950 darbininkų prašymas
pakelti algas tapo atmestas.

Moteris smagiai užsimojo
ir adatą įbedė į vieno vagių kū
ną. Tasai pašoko į šalį. Ant
ras banditas smogė jai kumšte
į žandą. Moteris atsistojo ir vėl
kihos į vagis. Trečias vagis
vėl ją perbloškė ant grindų
duodamas
revolverio kotu.
Ant jos šauksmo subėgo žmo
nės. Du vagys paspėjo pabėg
ti, o vienam jinai įsikiibo taip
kietai, kad nežiūrint jo smūgių
jai duodamų ir yisų pastangŲ
nesuspėjo pasiliuosuoti.
Sugautasąr pasisakė esąs Edward

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI

ketverge, birželio 23, Naujienų name.
PARDUODU studio labai ge PARDAVIMUI naujas mūrinis na
Kuopų įgaliotiniai prašomi susirinkt
mas 2-jų pagyvenimų, po 4 kamba
laiku. — B. Rudžius.
roj vietoj, gerai įrengta. Labai rius,
elektros Šviesa, maudynės, aukš
gera proga dėl gero fotografo. tas cementuotas beismantas. Parduo
siu už $6000.00. Kas turite lotą ge
Savininkas išeina iš biznio. At- roj
vietoj, priimsiu kaipo pirmą įmokėjimą. Atsilankykit tuojau pas
siŠaukite Naujienos 314.
SZEMET & LUCAS
J IEŠKAU kambario su valgiu vie
4217 Archer Avo.
nam vaikinui Bridgeport apielinkėj.
Turinti kambarį, malonėkite praneš
PARDAVIMUI saliunaš, visas ar
ti.
PARDUODU du namu ir saliuną;
ba
tik viena dalis. Pardavimo prie rendos neša $200.00 į mėnesį. Turi
S. S.
žastis—važiuoju Lietuvon. Parduo būt parduotas labai greitai, nes sa
3336 So. Halsted St
siu pigiai, jeigu greitai atsišauks.
vininkas važiuoja LietuvonCH. GAVCUS,
Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite:
i 6057 S. State St., Chicago.
ANT MAROZAS
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA šeimininkės našlės be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas. Atsišaukite:
OREMUS CHEMICAL
LABORATORY,
1718 So. Halsted St.

PARDAVIMUI čevąrykų taisymo
šapa su visais įtaisymais, taipgi kam
bariai dėl gyvenimo su visais rakan
dais. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
ju Lietuvon. Atsišaukite.
C K.
813 W. 35th St., Chicago.
•
.

PARDAVIMUI, 3538 So. Union Avė.
7 kambarių muro cottage; gasas mau
dynė, elektro šviesa. Labai gerame
padėjime. Galima eit gyvent nuo
Liepos. 1. Kaina $3,000. išmokėjimais.
FIRT NATIONAL REALTY CO.,
736 W. 35th St.,
Klauskit Mr. J. A. Burke.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų muro
namus puikaiusiam padėjime: elektra, DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
gasas ,vana, antaukštis, porčiai ir
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
beizmantas. Randos $l/)44 į metus.
padėjėjas Ant. A. .Tuščius; nutar.
Kaina tik $7,350.00. Pasinaudokite pro
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal
ga, nes turi būt parduotas į labai
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedectrumpą laiką. Savininkas ant 2-rų lu
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
bų iš užpakalio.
ras Puulauskis; centro rašt. Ant.
3211 S. Union Avė.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
ir Petras Vėstelia; maršalkos: I.
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas) 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.
PARDUODU 20 šėrų Co-operative
Society of America. Pardavimo prie
žastis— važiuoju Lietuvon.
•
TONY,
LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
1931 Canalport Avė.
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
2-os lubos užpakalyj.
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W- 31 st St.; nutar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
2334 W. 23rd St.
Ar norit, kad jūsų pinigai Paulauskas,
Susirinkimai laikomi kiekvieno
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
mėnesio paskutinę subatą Valennai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
7:30 vai. vak.
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III. A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS; Pirmin.
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
AKUŠERKA M. BANIENĖ
Cicero,
III.; Vice-pirm. W. Prusis,
t
po antru vyru
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
VAITKEVIČIENĖ
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
šiuomi pranešu savo kostumerkoms
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
ted St., dabar atidariau ofisą po num.
North Avė.
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard
Susirinkimai laikomi kas mėne3138.
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Chicago.

STOCKAI-SEROS

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Vieną valandą prieš Mrs.
Edward C. Petit divorso teisiną
jos advokatas pareiškė, kad ji
PARDAVIMUI mūrinis namas ant
PARDAVIMUI saliunas; pardavi
nai yra pagimdžiusi dvinukus.
vieno
pagyvenimo, 5 kambariai; elek
mo priežastis — liga.
tra,
karštas
vanduo, cementuotas skie
Tuomet jos vyras nuraudo ir
2516 Blue Island Avė.
pas,
iš
fronto
saliunas su barais ir
Kampas
Leavitt
St.,
parodė norą gyventi su savo
visais įtaisymais. Parduosiu arba
Ai
mainysiu ant kendžių Storo, arba
pačia.
Abiejų pusių advoka
VYRŲ
groserio.
Gražuoles sodinsią kalėjimam tai pasitarę panaike tą bylą.
Atsišaukite:
3601 S. Lowe Avė.
Gražų Sheridan kelią apny
REIKIA KELETOS
PARDAVIMUI saliunas, visokių
Panyte Carolyn Dc Windt,
tautų kolonijoj. Pigiai, nes apleidžiu
ko gražuoles mergaites. Jos il
VYRŲ
Chicagą.
Priimsime keletą vyrų į smar
goj eilėje šalikelę nustoję lau Evanstono niilionierio duktė,
1857 W. 13 St.
PARDAVIMUI NAMAS’ UŽ PUSĘ
kini augančią taxl Cab Co. Jei
pergreitai
važiavo
bulvaru.
Pa

kia pravažiuojančių automoboKAINOS,
turi keletą šimtų dolerių arba
skui
jai
važiuojant
|>amnži
povertas
$4,600.00,
parduoda už $2,300.
lių. Pamatę puikų vyrą auto
touring karą į' mainus ant taxi
Rendos
neša
$25.00
į mėnesį. Turi būt
cab. Mes išmokinsime biznio ir
mobily, savo šypsena priverčia licistas Robert McCaull ją su
parduotas
šią
savaitę.'Savininkas
va
pastatysime dirbti tuojau. Mu
PARDUODU labai pigiai grosernės žiuoja Lietuvon. Namas randasi ant
jį sustoti ir jų vieną ar daugiau laikė. “Už ką gi čia dabar? Juk
sų žmonės padaro virš $100.00 į
barus, ice box už $125. Geras arklys, Bridgeporto.
Nuolatinis rėmėjų skaitaš
nepergreitai
važiuoju?
’
’
—
savaitę
ir visuomet užsiėmė per
automofoilin įsisodinti. Paskuti
vežimas ir visi įtaisymai. <
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
A. CHELEDINAS,
52 savaiti į metą. Platesnių ži
T. LEDŽIUS,
LAND & INVESTMENT CO. ofise
niu laiku atsirado taip daug nusistebėjo panytė. “Bet tams
3301
So.
Halsted
St.
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
2431 W. 45th St.,
visi
reikalai yra atliekami teisingai,
Tel.:
Boulevard
6775.
ta
važiavai
pergreitai,
”
—
atsa

CHICAGO COMMERCIAL
nusiskundimų iš pačių, sužiegerai
ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
EXCHANGE
kė
areštuotojas.
“
O
kur
tu
tuo

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
dotinių pusės apie tą reiškinį,
Independence State Bank Bldg.
3301
So. Halsted Str., Chicago, III.
met
buvai
kad
aš
tave
nema

kad kapt. McCarthy ėmės tą
3159 W. Roosevelt Rd.
BARGENAS.
PARDAVIMUI čeverykų taisymo
Rm. 329-81
Parduosiu arba mainysiu krautuvę
čiau?” — vėl klausė mergaite.
šapa. Priverstas greitu laiku par
dalyką ištirti.
Atdara
kas
diena
nuo
10:00
iki
ant
namo. Krautuvė geroj vietoj, la
duoti—turiu du bizniu. Elektros spė
9:00 vak.
bai
pelningas biznis, tą liudija, kad
Jisai ištyrė, jog kožną rytų “Nagi, aš policijos orlaivy tave
ka varomos mašinos, Stiebelius Ame
nužiūrėjau.
”
Ji
užsimokėjo
$5
prieš
3 metus pirkta už
$500.00,
rican Canspen, taipgi ir kiti visokį į1—
koks 2,500 mergaičių nustoja
šiandie
turi
vertės
apyvartoje
dau
rankiai. Atsišaukite tuojaus.
DIDŽIAUSIA
REIKIA pirmarankio virėjo dieno
bulvarą pradedant nuo Law- bausmės.
giau
$13,000.
Mainant
ant
namo
—
ANTON STANEVICH,
namas turi būt vertės bent $7,000.
mis. Mokestis gera, darbas ant visa
Mokykla Chicagoj
.
639 W. 18th St.,
rence ir baigiant Belmont alė
Perkant
už
cash
su
100%,
arba
su

Atsišaukite:
dos.
Tel.: Roosevelt 7997.
Mrs. Charles J. Zitter, 1214
ja ir taip gaudo pravažiuojan
KAUNO VALGYKLA,
tiksiu su pirkėjo nuosprendžiu, nes
W.
87
placc,
vėl
dingo
ii
savo
esu
priverstas greitai parduoti. Pai2325
S.
leavitt
St.
čius. Kapt. McCarthy daugiau
davimo
priežastj, patirsite ant vietos.
sia stebisi tuo, kad tos mergai- namų. Du menesiai atgal ji bu ------------------------------------------------- PARDAVIMUI grosernė ir kendžių
Pinigus ant syk visus mokėt nerei
kia. Nepatyrusiam biznyj, nurodysiu
life
k
B
7znL
uv
rJ^p«:
PK
«
’
Sj:
tęs vra
žinomos vo dingus ir sugrįžus pasiteisi
visus budus, kas yra biznyj reikalin
INSURANCE.
Atsišaukite:
“north shore” mergaitės, pasi no, kad buvus nustojus atmin
ga, taip, kad trumpame laike galės
D. N.
tį.
Dabtirgi
jos
vyras
mano,
atlikti savo užduotį, kaip kad senas
mokinusios ir i>erteklingni gy
4637 Marshfield Avė., Chicago..
biznierius.
Kreipkitės tik laišku:
Labai gera propozicija, nes kiek
venančios. Toksai ireiškinys, kad dėl kitokios priežasties jos vienas
Naujienos
316.
žmogus gali uždirbt nuo $50
------ .—)---------- ------------------------- Designing, kirpimo, fitavimo, ir
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
McCarthy supratimu, yra pa- nėra.
siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų.
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vojingas kaip vyrams,, taip ir
Musų
sistema yra geriausia, čia
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
vietoj. Norinti gebą gyvenimą pada
MAINYMUI 8 flatų ir dviejų krau mokiname atskiruose departamentuo
mergaitėms.
ryt, pasiskubinkit, nes greitai parduo tuvių, garu apšildomas namas. OgCOMMONWEALTH LIFE
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
du,
kadangi j Liėtuvą važiuoju.
den Avė., arti St. Luois Avė.’, busian aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuvo
Po dviejų savaičių
INSURANCE CO.,
29200 S. Lowe Avė.
čiam1 automobilių centre, ant mažes drapanas, prie geriausiai įrengtų są
mo tos padėties vakar McCarnio įtaisyto arba tuščio.
431 S. Dearborn St.,
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
NAUMAN & DUWALDT,
thy nusprendė nuskirti keletą
Room 911-912
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė.
604
So.
Cicero
Avė.
Tel.:
Wabash
8415.
’amato, be darbo nebusi.
puikiai išrodančių detektyvų,
Biznis išdirbtas per daugelį metų.
Tel.: Austin 1507 arba rez. RockAteikite pasiteirauti, tas nieko neParduosiu pigiai, (nes turiu apleisti vvell 9094.
kurie važinėsią tuo keliu. Bet
prekiuoja.
.»
Klauskit Stanley J. čuplis.
REIKIA jauno, inteligentiško vaiki' šį miestą.
Atdara dienom ir vakarais.
kada juos merginos prisiprašys
Atsišaukite:
no su pardavėjo gabumais. Gera alMASTER
SYSTEM
DESIGNING
pasiimti automobiliu, tai jie
2655 W. 43rd St.,
ga, teisingai ypatai. Nėra reikalo
SCHOOL,
angliškai. Atsišaukite.
vietoj nuvežti jų į miestą, nu
Chicagos Lietuvių Darbinin kad mokėtų
>
PARDAVIMUI biznis ir biznio sa- 190 N. STATE STREET, CHICAGO
WM. J. BOCKNOR,
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
I
ARDAVIMUI
Ice
,
Cream
J
arlor
Į
vasti
netoli Chicagos.
vešiu nuovadon.
kų Tarybos Konferencija, kuri
R. 811—64 W. Randolph St.
ir kitoki įvairiausi daiktai.
Pragy

................
Saliunas, hotelis, cigarų krautuvė
venimui 4 kambariai užpakalyj. La ir piknikams daržas. Randasi viduryj
buvo šaukiama susirinkti ateibai gera vieta, biznis išdirbtas per Chicago Heights, netoli lietuviškos
VALENTINE DRESMAKING
Šaudymams su banditais.
mnantį nedėldienį, birželio 26 REIKIA pirmos klesos kepėjo bal daug
metų. Atsišaukite
Naujienos bažnyčios ir lietuvių apielinkėj.
COLLEGES
Detektyvai, Albert Booth ir dieną, nebeįvyks- Del
tam tos, juodos ruginės duonos ir keksų. 317.
Savastis susideda iš didelio dviejų 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison.
/\lga $40 į savaitę. Miestelis šva
augštu namo su saliunu, cigarų krau
Thomas Ward, važiavo
savo tikrų priežasčių Ch. L. D. T. rus,
1850 N. We!ls St.
prie Michigan ežero. Geram vy
EXTRA
$2,000
PIGIAU.
tuve, dideliu dining kambariu ir 6
automobiliu Western avė. į Pildomasis Koųritetas
nutarė rui, darbas ant visados.
Pardavimui bučernė ir grosernė ar didelių gyvenimui kambarių ant 1-mų
137 Mokyklos Jnn^t. Valstijose.
H. MOCKUS,
ba mainysiu ant loto, narna, automo lubų ir 25 dideli viešbučio kambariai
pietus, kaip pamatė privažiuo atidėti ją vėlesniam laikui.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi
1634 Mead St.,
Racine, Wis.
bilius ir t.t. Priežastį pardavimo SU-' ant antrų lubų. Visi garu apšildomi mo, Desitminsr bizniui ir namarr.'s.

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS

Lietuviu Rateliuose
Ch. L. Darb. Tarb. konf.
atidėta.

jantį

automobilį prie Thieme-

so saliuno, 5338
S. Western
avė. Iš automobilio iššoko du
vyrai ir išsitraukę revolverius
įėjo saliunan, kiti du pasiliko
automobily. Detektyvai sustojo
savo automobilį ir atstatė re
volverius dviems vyrams, ku
rie dar sėdėjo
automobily.
Vienas vyrų ėmė šaukti saliu
nan suėjusius savo
draugus.
Tiedu išbėgo iš saliuno ir tuo
jau prasidėjo šaudymasis . su
detektyvais. Vienas vagių tapo
pašautas. Automobily sėdėjusi
du vyrai iššoko ir pagavę sa
vo sužeistąjį sėbrą įtempė sė
dynėm Paskui neatsižiuredami
detektyvų šūvių nuvažiavo ir
dingo iš poheistų akių tamso
je.

Gatvės nebus platinamos.
Nelabai senai miestas buvo
nusprendęs praplatinti Vakari
nėj Chicagos daly keletą gat
vių. Bet užvakar miesto finan
sų komitetas nusprendė to ne
daryti nežiūrint kiek tas lėšuotų. Tatai ar tas darbas bus
pradėtas dirbti, ar visai atmes
tas, priklausis nuo to, kaip lo
kalia komitetas paduos aps
kaitliavimą kiek tas darbas at
siedtų.
Dabar mieštas turi
pradėjęs statyti du tiltus, tečiau nėra pinigų jų pabaigimui.
Todėl nenorima to paties susi
laukti ir pradėjus gatves pla
tinti.
Moters karė su užpuolikais.
Mrs. Lottie Hali užvakar va
kare ką tokio siuvo namie prie
2902 Fullerton avė., kuomet
prieš ją apsireiškė trys užpuo
likai, apsiginklavę revolveriais.

Kada dabar atidėtoji koufe-

rencija įvyks, bus savu laiku
paskelbta.
—Ch. L. D. T. Pildomasis
Komitetas.

k

REIKIA patyrusio bučerio.
1919 S. Halsted St.

BRTDGEPORT
Vargas dėl klastingos
“dešimkės.”
Praeitą pėtnyčią policija bu
vo areštavusi vieną lietuvę, tu
rėjusią neteisingą dešinitdoleriuę. Dalykas buvo toks: P. Ta
mošiūnienė, gyvenanti
regis
Union avnėj, buvo kažin kur
gavusi popierinį dešimt dole
rių. Kalbamą dieną ji, nuėjus
į 12-th Street Store (prie Hals
ted ir 12-tos gatvių), norėjo nu
sipirkti matracą. Tečiau kai ji
padavė pinigus pardavėjui, ta
sai pasižiūrėjęs į paduotą jam
dešimtdolerinę tuojau pašau
kė policiją ir moteriškę areš
tavo. To negana, policija be
matant atbrazdėjo ir į jos na
mus kratos daryti,
ar neras
daugiau tokių dešimtdolerinių.
Mat pasirodė, kad ta dešimtdolerine, kurią p. Tamašauskienė
buvo iš ko tai gavus, buvo ne
tikra, bet ji to visai nežinojo.
Lietuviai apsižiūrėkite, kai
gaunate iš ko dešimtdolerines.
— Skaitytojas.

Pranešimai
Liet. Moterų Apšv. Dr-ja turės šei
mynišką išvažiavimą nedėlioj, birž.,
26 d., kaip 10:00 vai. ryto miškuose.
Ton vieton nuvažiuoti reikia paimti
Trisdešimts penktus karus ir jais va
žiuoti iki Ashland, čia paimti Ash
land karus ir važiuoti iki Aštuonias
dešimt septintos gat. karų, kuriuos
paėmus važiuoti iki karai eis ir pas
kui paėjus tris blokus į pietus bus
išvdfiavimo vieta. — Komitetas.

Kam reikalingas patyręs bučeris, kreipkitės į Naujienų ofi
są laišku pažymėdami No 318.

žinosite ant vietos,
j Kreipkitės:
AUGUST GRIGAS,
4605 S. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė- Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Parduosiu pigiai, nes
apleidžiu šią šalį.
Atsišaukite:
, 1857 North Avė.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

J...'g-

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 pasažierių, 6 cilinderių, Detroiter Continental auto
mobilius. Motoras gerame stovyje.
Parduosiu pigiai. Važiuoju į kitą
miestą, atsilankykite nuo 6 iki 10 vai.
vakare.
3153 So. Emerald Avė.

Gera proga jaunai porai penkių (5)
kambarių rakandai. Gražiausis grojiklis pianas su roliais, didelis dųbeltava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta.
Gali grajint visokius rekordus
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
mados fruntinės setas, dining setas,
miegkambario setas, kaurai, devenportas, pastatoma ant. grindų lempa,
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bargeno. Rezidencija:
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Fordas Seden
1918 m. Atrodo ir cino kaip
naujas. Parduosiu labai pigiai.
Matyt galima visados. M. Ma PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
siliūnas, 1318 So. 49-th Ct-, dai. Gali ir kambarius paimti. Kambriai šviesus. Dvi lovos, siuvama rna
Cicero, III.
šina visai nauja, visi indai. Parduo-

ir elektros šviesa.
Piknikams daržas aptvertas me
dikus priaugęs.
Didelė 50x60 šo
kiams salė, baras, užkandžiam vieta;
stricking mašina, kūdikiams lopšiai,
vasarnamiai, stalai, suolai, elektros
šviesa ir visi įrengimai laikymui pik
niku.
Chicago Heights turi 25/)00 gyven
tojų ir virš 100 dirbtuvių, visos gat
vės grįstos.
Tai yra vienintelė tos rųšies vie
ta Chicago Heights ir labai gera pro
pozicija.
Savininkas buvo biznyje per 30 me
tų, bet dabar nori pasiliuosuoti.
Užsiinteresavę gali matyt ir derėtis
tiesiai su savininku. Visas cash ne
reikalaujama, nes savininkas duos ant
išmokė.jiino Kaina $30,000.00. Galima
priimti mažą savastį kaipo pirmą įmokėjimą.
LOUIS POTUCEK,
Terminai Hotel,
Chicago, Heights, III.
Tel.: 1584.

EXTRA.»
Turi būt parduota šią savaitę 2 augš
tų medinis namas.
Krautuvė ir 3
fintai, prie Halsted St. arti 50tb St.
Gera vieta groseriui. Apleidžui mies
tą. Geriausias pasiūlymas paims na
mą.
L. KARWOSKI,
5159 S. Racine Avė.
_________ __________ L

NAMAI-ZEME.

Vietos duodamos dykai. Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjinr/ais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
I/eknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: L P. Chuplinskas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
laikomi kiekvieno mėn. antrą subatvakarį A. Urbono salėj, 3338 S.
Auburn Avc.
TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi• ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas L Urbutis,
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wcntworth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
10520 State St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 341 E. Kensington
Avė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES P. IR P.
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevskis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
M. Bciga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuosybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
'7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čivinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont
vid, 2121 Western Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shaikus, 1557 Girard St.; turto rašt.
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charles
ton St.; kasier. J. Degutis, 3913
Diviaion St.; kasos globėjai: J. Ra
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
xlakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
N. Western Avė.

Mokinama: angliškos ir lietuviško?
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel
nos istorijos, geografijos, politikinė.*
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys
tės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo f CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
iki 10 valandai.
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Vilis. 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 VVinchester
Avė.
AUŠROS MOKYKLOJ

ŠIE SKYRIAI:

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠĖL
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. California Avė.; Kontr. rašt. St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, Dl.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma-plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
18-tos ir Union avė.

Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris visi ncatidėliodam
BARGENAS.
4 kambarių stuba ir 4 lotai par pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
davimui. Vištų, žąsų, ožka, kralikai, niausią ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
karveliai. Kaina $2,950.00
Prisirašyti galima visada.
8718 W. 56th PI.

su už pirmą pasiūlymą, greitai ir- pi
PARDAVIMUI automobilius Chand giai.
r
PETRAS RAMANAUSKAS,
ler, 5 -tajerai. Visas gerame stovyje;
AR TURI $300.00?
parduosiu pigiai, už pirmą pasiūly 3220 So. Lime St., 2-os lubos iš užpa
Pirk namą—bargenas.
mą. Atsišaukite:
kalio.
ALEX ZADRAUSKAS,
2 augštų mūrinis namas po 6 kam
2519 W. 45th PI.,
barius su augštu skiepu. Kaina $3,Tel.: Lafayette 6089.
200.00'.
4 pagyvenimų mūrinis namas po 4
kambarius
( su maudynėmis. Kaina
PARDAVIMUI Haines, 1920, 7 sė
PARDAVIMUI
120
akerių
farma;
$4,500.00.
dynių automobilius. Mainysiu ant ma 9 kambarių stuba su skiepu, 2 kam
Kampinis namas su štoru; 5 kam
žesnio, arba parduosiu cash, pigiai. barių vasarinis namukas, nauja barnė,
bariai
viršutiniame pagyvenime. Kai
Taipgi Dodge 1919, Touring automo- vežimams pašiūrė, svirnas, garadžius,’
na
$2,900.00.
bilius.
vištininkas ir kiaulininkas. Namuose
2 pagyvenimų mūrinis namas, po 4
P. MIKALIUNAS,
įvesta
elekeros
šviesa. 5 arkliai, 9 kambarius, netoli šv. Jurgio bažny
2507 W. 47th St.,
karvės, 2 didelės kiaules ir vištų; čios. Kaina $2,900.00.
Tel Lafayette- 4011.
taipgi visoki įrankiai. . Užsėta seka
2119 So. Halsted St., didelis kam
mais: 12 akerių avižų, 3 ak. žirnių, pinis namas ant 4 augštų. Rendos neFORDAI
FORDAI
FORDAI 7 ak. cukriniais burokais, 3 ak. žirnių, ia $307.00 J mėnesį. Parduosiu pigiai
48 touring ir roadsters 1917—1921 žiu, 6 ak. bulvių, 7 ak. komų, 216 ek. arba mainysiu ant mažesnio namo?
modelių, su arba be starterių; tikras tabako, 18 ak. šieno, daržas užsodytas (mokėt tik $4,0'00.00, likusius kaip
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im Miestas ir geležinkelis 1 mylia. Kai rendą.
sime jūsų seną Fordą į mainus. At na už viską $10,000.00. Pusę cash.
Priimame lotus bei įvairius Šerus,
dara vakarais iki 10 vai.
Kreipkitės tliojaus.
kaipo pirmą imokėjimą už namą.
2560 So. Halsted St.
ALEX VĖRĖS,
C. P. SUROMSKI & CO.,
priešais 26th St.
|
Box 104,
Nadeau, Mich.
3846 So. Halsted St.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbų; Grammar School,
High School, ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į
visas augštesniasias mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.
VYRAI IR MOTERS, mokinkite?
barbeno amato dienomis ai’ vakarais.
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet
mokinantis amate. Išmokę uždirba
nuo $12 iki $15 į savaitę.
International Barber College,
653 West Madison St.,
Chicago, III.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Katėnas, 3809 S. Union Ave.;» Nut.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
3327 S. Wallace St.: Turto rašt
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.;
Kasierius Juozas Račiūnas: Kasos
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno menesio pir
mą subatvakari Jono Maziliausko
salėj, 3259 So. Union Avcnue.

