NAUJIENO

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Hnterod m second Glasa lUtter March 7, 1914, at the Post Office of Ghicafu, UL,

VOL. VIII.

Kaina 8c

*

Chicago,

True translation filed with the post-nr.aster at Chicago, III., June 23, 1921
as reąuired by the act of Oct 6, 1917

1 du<u lyga riša
Vilniaus klausima
Pabaltijo eina prieš Lenkiją

Notoje klausiama ar Graiki
ja priims talkininkų tarpinin
kavimą. Jei pasiūlymas yra
priimtinas, talkininkai perduos
sąlygas. Jei Graikija > priims,
talkininkai bandys priversti
Turkijos nacionalistus sudėti

Japonija reikalauja Siberijos turtų
Jauty lygos taryba riša
Vilniaus klausimą.

A'helnai visų manoma, kati
Graikija atmes talkininkų pasiūlymą.
Kabineto nariai sako, kad
rybų Rusai negalėtų išsilaikyti'
Graikija nemato reikalo tarpineitraliai.
' ninkystės, kadangi pergalė yra
į užtikrinta kaip tik prasidės oTrue translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 23, 1921 fensivas Anatolijoj.

Reikalaus, kad jos nuosprendis as reąuired by the act of Oct. 6. 1917
butų priimtas. Išklausė abiejų
True translation filed with the postpusių argumentųmaster at' Chicago, UI., June 23, 1921

Japonija reikalauja Siberi
GENEVA, Šveicarijoj, birž.
jos turtu22. — šiandie tautų lygos pil
domasis
komitetas išklausė
Lenkijos ir Lietuvos argumen
tus Vilniaus ir apielinkių klau
sime. Delei to pranašaujama,
kad pati taryba išneš savo nuo
sprendį tame dalyke ir parei
kalaus, kad abi puses laikytųsi
to nuosprendžio be jokių toli-i
niesniųjų

ar^iiinent ų.

'Tokios

nuomones laikomus! todėl, ]k»<i

PEKINAS, birž. 22. — Pasak
Chinijos valdžios paskelbtų ži
nių gautų nuo savo atstovo Či
toje, Japonija įteikė aštuonias
sąlygas Rusijos Tolimųjų Ryrespublikai, kaipo

pamatę

abi pusės atmetė plebiscitą,* o ji tos respublikos pripažinimui.
- - I Tarp tų sąlygų yra sekamos:
bandytas Briusselyje tiesioginis
susitaikinias nedavė jokių pa Japonijai turi būti leista plau
kioti Tolimųjų Rytų resp. upė
sekmių.
mis; Japonijai turi būti leis
ta dalyvauti šalies susisiekimo
sistemoje; Japonijai turi būti
duota neaprubežiuota
proga
ekslpuatuoti miškus ir išvysty
ti kasyklas; Rusijos respubli
ka turi pripažinti
Japonijos
Estonija ir Latvija remia Lie specialiuos teises Heihinkiang
tuvą Vilniaus klausime. Kuria apygardoj; Čita taipjau turi
si sąjunga.
pripažinti visas Japonijai gvarantuotas teises sulig senosios
RYGA, geg. 24 (Rosta-Wien Rusijos-Japonijos sutarties ir
paštu). — Pabaltijos valstybių turi atlyginti Japonijai už žu
konferencijoje Rygoje
daly vusius žmones ir sunaikintą
vaus Estonijos užsienio reika turtą laike Siberijos sumiši
lų ministeris Piip, Lietuvos už mų.
sienio reikalų ministeris PurycČita taipjau turi duoti paten
kis ir Latvijos užsienio reika kinančias gvarantijas, kad ji
lų ministeris Meirovitz.
Šioj bus tikrai demokratinė valsty
konferencijoj bus padarytas bė, galinti apginti japonų gy
galutinas nuosprendis
apie vastį ir turtą.
įkūrimą Pabaltijos
valstybių
Šitos sąlygos esančios atsa
sąjungos. Ta sąjunga pirmiau kymu į ultimatumą, kurį Toli
šia bus atkreipta prieš Lenkiją, mųjų Rytų respublika įteikė
kadangi Latvija ir Estonija re Japonijai per Chinijos ambasa
mia Lietuvos nusistatymą Vil dorių.
niaus klausime. Tuo pačiu lai
ku tečiaus eina tarybos tarp
True translation filed with the postPabaltijos valstybių klausime master
at Chicagą, III., June 23, 1921
įkūrimo sąjungos prieš Rusiją. as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pabaltijos šaljs nusistatę
prieš Lenkiją.

Rusija nebus neutrali Graikai svarstys talkininku
reikalavimus.
lenkŲ-lietuviu kare.
....... ’
'<<
PARYŽIUS, birž. 22. — An
Jei Lenkija pultų Lietuvą Rusi glijos, Francijos ir Italijos val
ja atsižadėtų savo neutraliteto, džių paduotas
reikalavimas
sako čičerinas.
Graikijai, kad ji atidėtų ofen-

vą Mažojoj Azijoj prieš Turki
Berlinas, birž. 22. (Chicagos jos nacionalistus, bus apsvars
žydų laikraščio Forverts ko tytas Graikijos valdžios, kada
respondento N. šifrino kablegrarna). — Sovietų
Rusijos

sugrįš į Athenus
premieras
Gounaris, sako Athenų žinia.

Žmonių komisaras užsienio rel- Premieras dabar yra Smyrnokalama, čičerinas,
pasiuntė ije,
- -bet sugrįš
................
į sostinę artimoj
Lenkų vyriausybei notą, kurioj ateityj.
Jis pareiškia, kad jeigu Lenkai
Echo de Paris sako, kad lor

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš
Kauno Kiekvienas darbininkas
privalėtų j| perskaityti. Num.
Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
centus.
Gaunamas Naujienų ofise.

as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai suėmė 3,500
belaisviu.

Reikalauja didelių koncesijų iš
Tolimųjų Rytų respublikos.

OPPElLN, birž. 22. — Lenkų
maištininkui* turi suėmę apie
2,500 civilinių belaisvių ir apie
1,000 karo belaisvių. Civiliniais
skaitomi tie, kurie buvo nužiuar

under the Act of Mareli S, 1879.

No. 145

UL, Ketvergas, Birželio (June) 23 d. 1921

kininkų pasiūlymą tarpininka
vimo Graikijos-Turkijos kare,
ji turės pati viena be jokios
pagelbos .vesti savo kampaniją
prieš Turkijos nacionalistus,
sako vakar gautoji talkininkų
nota, kurią šiandie svarstė ka
binetas.
Notos tekstas tapo telegra
fuotas karaliui Konstantinui
ir premjerui Gaunaris Sinyrno-

Graftas Rusijos prekyboje
tebeviešpatauja. Rusija kviečia
si kapitalistus atidaryti
dirbtuves.

STOCKHOLM, biro. 22. —
Prekyba su Rusija, tas magnitas, kuris traukė visų šalių biz
nierius į Rusijos parubežio uo
stus, jau prasidėjo. Veik du
metai atgal Litvinovas, pirma*
pradėjo tarybas apie atsteigimą prekybinių
ryšių ir jie
jau pradeda užsimegsti. Dau
gybės prekių gabenama į ry
tus. Į Daniją ir Vokietiją .at
plaukia laivai su oilmenimis,
linais ir kanapėmis. Du laivai
su prekėmis dėl Rusijos pereitą
savaitę išplaukė iŠ Stockholmo.
Vertė tų laivų prekių siekia
1,000,000 kronų.
Daugiausia prekių gabehama
iš Vokietijos portų. Trūkstant
laivų ten vartojama geležinės
barkos, kurias velka maži vil
kikai. Nors išgabenimas
iš
Rusijos yra nedidelis, bet Mas
kvoj paste'biama didelis veiki
mas.
Rusijos ekonomine taryba
pakvietė buvusius savininkus
didelių vilnų audinyčių Kuprianov ir
Želagin
apygar
dose,
sugrįžti ir , pradė
ti vesti savo dirbtuves.’ Jiems

cliiodomn teise piisalilitl VISUS
ir
agitatoriai. Beveik puse tų nepatinkamus darbininkus

paskutinių kelių dienų.
Beveik visos belaisvių sto
vyklos buvo Albu r n ir Neuburn, arti Lenkijos rubežiais.
Sakoma, kad su belaisviais ap
sieita neblogai.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 23, 1921
as reąuired by the act of Oct. C. 1917

Rusijoj siaučia cholera*
LONDONAS, birž. 22. — Iš
Helsingforso pranešama, kad
sveikatos komisaras Semaškų
įteikė visos Rusijos sveikatos
kongresui Maskvoje žinių, kad
maras smarkiai platinasi piet
rytinėj Rusijoj, nuo Persijos
iki Siberijos.
Cholera siaučianti pietinėse
ir centralinėse
gubernijose,
taipjau vargiai yra nors viena
gubernija, kuri butų liuosa nuo
materijos.
Sveikatos komisaras skaito,
kad los ligos
platinasi delei
daugybės musių ir uodų, kurie
išnešioja ligų perus.

18 darbininky apkaltinta
CHICAGO. — Vakar grand
jury išneš? apkaltinimo aktą
prieš 17 namų budavotojų uni
jų viršininkų ir prieš vieną ad
vokatą. Visi jie kaltinami priėminėjime kyšių ir bandyme
grąžinimais streikų išgauti iš
kontraktorių ir namų savinin
kų pinigų. Keli dabar apkaltin
tųjų jau ir pirmiau buvo apkal
tinti panašiuose dalykuose. Chi
cago Building Trades Council
prezidentas Thomas Kearney
yra kaltinamas tame, kad jis
priėmė nuo Asher $15,000 kai
po apsaugą, kad nebus streikų
budavojant Roofseveilt teatrą.
Kiti visi kaltinami priėminėjime pinigų už sutaikimą jurisdikcinių streikų.

das Curzon
ir
premieras
Briand savo konferencijoj su
tarė, kad Dardanelių ir Bosfo
ro laisve yra būtinu dalyku ir
4 ŽMONAS UŽMUŠTI.
todėl jei
turkų nacionalistai
KENOSHA, Wis., birž. 22. —
įeis į Sevres sutarties nustaty
tą neutrali zoną, jiems pastos 4 žmonės iš Kenoshos liko
užmušti prie Tr.ucsdale kryžke
kelią’ talkininkų kareiviai.
lės, traukiniui užbėgus ant jų
Ultimatumas gautas.
automobilio. Tarp užmuštųjų
ATHENAI, birž. 22. — Jei yra kontraktorius E. C. AnderGraikija atsisakys priimti tai- son.
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True translation filed with the post-, Reikia tečiaus atiduoti kredi
mastei* at Chicago, 111., June 23, 1921 tą sovietų vadovams: jie daro
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

"VISKAS PO SENOVEI".

viską, kad pašąlimis šitą pik
tą, bet visgi nepajicgia perkei
sti rusų temperamento. Jie at
šaukė du narius prekybos ko
misijos Revelyj. Vienas jų jau
tapo sušaudytas, o kitas sėdi
kalėjime, kartu su keliais kitais
tarpininkais iš Estonijos, kurie
taipjau yra įvelti į graftą. Dide
lis praturtėjimas Rusijos prcky
bos komisarų Švedijoj ir Da
nijoj parodo, kad jie mokėjo
pasinaudoti iš progos.

Chinija nenori tarybų su
Japonija
. .Su nuožiūra žiuri į Japonijos
pasiūlymą tartis apie šantungo
sugrąžinimą.

PEKINAS, birž. 22. - Chini
ja mano, kad nėra progos pra
dėti tarybas su Japonija ,apie
sugrąžinimą Chinijai Šantungo
pusiausalio ir su nuožiūra žiu
ri, į Japonijos pasiūlymus šia
me dalyke.
Tokią nuomonę išreiškė Člii
nijos užsienio reikalų ministeris I)r. W. W. Yen, kuris iš
dėstė šalies poziciją šantungo
ginče. Jis sakė, kad Chinija
praeityj visuomet žudė presti
žą ir pralaimėdavo
tarybose
apie internacionalinius klausi
mus.
“Jeigu Japonija mano be
su<f4i'QŽinti

vokiciEiij

per-

Nepriėmė komunistu.

.. $.08
$33.10
$14.26
$16.85

Amerikos Darbo Federaci Karalius atidarė Ulsterio
parlamentą.
jos Konvencijoje
DENVER, Colo., birž. 22. —
šiandie konvencija po triukš
mingų debatų atviru balsavimu
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią Airijai nepriklausomy
bės ir nubaudimo anglų oficie
rių, kurie atsižymėjo nuožmu
mais Airijoj. Paskelbimas boi
koto Angį, išdirbiniams tapo at
mestas didele didžiuma balsų,
taipjau priėme
rezoliuciją,
kuri reikalauja,
kad Volstead probibicijos ak
tas butų sušvelnintas ie kad
butų leista išdirbinėti alų. Re
zoliucija nurodo, kad nesant
gero alaus. Žmonės išdirbinėja munšainą, kuris jau šimtus
nuvarė į kapus.
Kova tarp Gomperso ir ge
ležinkeliečių unijų atsinaujino
klausime nacionalizavimo ir
-socializavimo geležinkelių. Re
zoliucijų komisija, kurioj sėdi
didžiumoj Gomperso šalinin
kai, geležinkeliečių reikalavi
mus atmetė ir patiekė labai
palšą rezoliuciją. Svarstant tą
rezoliuciją ir angliakasių prezi
dentas Lewis pasakė,
kaip
skaitoma, savo pirmą kampa
nijos prakalbą. Jis stojo už ma
žumos raportą ir rėmė nacionn
Ūžavimą visų pamatinių indus
trijų.
Kova tarp Lewis ir Gomper
so už prezidentystę aštrėja.
Slnptame

geleži nlcelie?-ių

vų susirinkime Illinois

pasisamdyti naujus. Tokie pat visas teises ir privilegijas, ko
pasiūlymai tapo duoti ir ki kias pirmiau turėjo Vokietija,”
tiems fabrikantams.
sakė ministeris, “ji gali paskel
Permatydamas reikalą arti bti tą faktą visam pasauliui ai
mesnio prekybinio susisiekimo. škiais žodžiais. Jeigu ji mano
Leninas įsakė atidaryti telegra pastatyti sąlygas už tokį sufinius susinešimus su visomis ^p^^inimą, ji taipjau turi atviparubežio valstybėmis ir a <
pasjceĮĮ)|į jas saiygas, kad
naujinti regu laimius pre y i
§aųs galėtų išnešti
apie
nlus susisiekimus., kad vaizbi jas savo nuosprendį.
ninkai galėtų greitai parduoti
“Chinija nenori tuščio sugrą
pfekes.
Kaip tik privatiniai savinin žinimo, bet nori iškalno žinoti,
kai sugrįš į savo dirbtuves Ru ką reiškia sugrąžinimas, ką Ja
sijoje, jie pradės pirkties žalią ponija mano daryti su visais
ją medžiagą, kas, manoma, at viešais triobėsiais, dokais, ge
silieps ant viso pirkimo Skan ležinkeliais, kasyklomis ir ki
tomis japonų, pagelba privers
dinavijoje ir Vokietijoj.
Toks atsinaujinimas preky tino pardavimo, užgriebtomis
bos su Rusija yra malonus žmo laike okupacijos nuosavybėmis,
nėms, kurie kantriai to laukė druskos industrija ir japonų
per virš dvejus metus kiekvie laike okupacijos surinktomis
name Pabaltijos uoste. Te iš geležinkelių įplaukomis.
čiaus tie, kurie tikėjosi, jog
“Togul Japonija pasisako ką
Rusijos biznis niekad nebesul- ji mano daryti šiais ir kitais
grįš prie senojo gratto metodo, klausimais ir nebus reikalo ta
labai apsivylė. Praktiškai kiek rybas vesti.
vienas pardavinis sovietų vald
“Daugiau to, Chinija nenori
žiai ėjo per pustuzinį tarpinin
kų, kurių
kiekvieną reikėjo pradedama tiesiogines tarybas
pražudyti savo teisių perduoti
“tepti.”
Šantungo klausimą tautų ly
Centru Rusijos biznio dabar
gai.
yra ReVelis. Ten sėdi desetkai
“Chinija užgirių intemaciotarpininkų, kurie duoda įvai
rių pasiūlymų, bet joks pasiū nalizaviiną Tsingtau uosto. Tai
lymas nesusilauks domės, jei pilnai sutinka su Chinijos poli
gu jis neis “atatinkamais ke tika atidaryti įvairius uostus in
ka
liais” ir jeigu nebus prižadėtas ternacionalinei prekyM,
didelis komisas. Amerikos ir dangi sprendžiama, kad tas pa
interesams.
Anglijos biznius atstovaujantįs gelbės Chinijos
žmonės sako, kad 15 nuoš. Tečiaus iniciativa šitame daly
gautos užmokesnio už prekes ke priklauso Chinijai, o ne Ja
nueina
visokiems
“patepi ponijai.”
mams”. Trumpai sakant, Ru
sijos biznis yra daromas sulig
tuo pačiu senuoju pienu — vi
siems kiek <gaUnt
daugiausia
BRIGHTON, Anglijoj, birž.
bandant pasipelnyti.
22. — Anglijos Darbo partija
savo konferensijoj šiandie at
PINIGŲ KURSAS.
metė radikaliu sparno- įnešimą
Vakar, birželio 22 d., užsienio pini- leisti Komunistų partijai įstoti
□ kaina, perkant ją ne mažiau kali
26,000 dolerių, banką buvo skat į Darbo partiją.
Angliakasių vadas Herbert
tema Amerikos pingais šiaip:
kad didžiuma
$3.74 Smith- pasakė,
Anglijos 1 svaras .....
Austrijos 100 kroną ..
. $0.20 angliakasių nepritaria komuni
$7.89
Belgijos 100 franką ..
$17.06 zmui. Kiti nariai irgi išreiškė
Danljos 100 kronų ....
$1.70 nuomonę,
Finų 100 markių ......
kad komunizmas
$7.98
Francijos 100 frankų
Italijos 100 lirų .........
. $4.96 yra pavojumi kaip demokrati
. $1.45 zmui, taip ir patiems darbinin
Lietuvos 100 auksinų .
Lenkų 100 markių ....
Olandų 100 galėtinų
Norvegų 100 kronų ....
šveicarų 100 kronų ....
švedų 100 kronų ....
Vokiečių 100 markią ..

Pirmas Lietuvių Dte nraštts Amer

atsto

Darbo

Federacijos prezidentas John
E. Walker padavė gana sun
kius apkaltinimus prieš John
Levvis. Buvo pašauktas ir Lewis, kad išaiškintų kaltinimus,
Sakoma, kad jis pasiteisinęs
patenkinančiai.
Pažymėtina, kad pažangos
nieji darbininkai remia Gompersą. Taip John E. Walker
remia Gompersą. Moterų rū
bų siuvėjų unija, kurią Gom
persą nesykį pasmerkė kaipo
“socialistinę organizaciją” irgi
nutarė remti Gompersą. Matyt,
kad pažangieji darbininkai dar
mažiau pasitiki Lewis,
negu
kad Gompersu. Pažangesni an
gliakasiai irgi atsisako remti
Lewis kandidatūrą. Angliaka
siai ne kaip žiuri į Lewis jau
pereito visuotino angliakasių
streiko.
*

Jis maldauja, kad Airijos žmo
nes susitaikintų ir įvyktų
šalyj taika.

BELFAST, birž. 22. — šian
die karalius Jurgis ir karalienė
Marė su didžiausiomis iškilmė
mis atidarė šiaurinės Airijos
—Ulsterio —
parlamentą.
Kaip ir prie pirmesnio neoficialinio atidarymo, sinn fei neriai
ir nacionalistai parlamento ati
darymo nedalyvavo; jame da
lyvavo vien unionistai, šalinin
kai susijungimo su Anglija—
ulsteriečiai.
Karalius savo kalboj nuo so
sto pareiškė, kad jis nuošird
žiai trokšta, kad šis įvykis bu
tų pirmu žingsniu prie užbai
gimo kariavimo, kad Airijos
žmonės, pagalios susitaikintų
ir kad visoje Airijoje įvyktų
taika. Jis taipjau geidžiąs, kad
ka.s dedasi čia — atidarymas
parlamento — galėtų pasikar
toti ir pietinėj Airijoj ir kad
jis galėtų ir ten dalyvauti pa
našiose ceremonijose.
Anglijos karaliai jau per 20
metų nėra buvę Airijoj.
4 vai. po piet karalius su
karaliene išvažiavo
atgal į
Londoną.
Atidarant parlamentą mieste
buvo pilna kareivių ir jokių di
desnių sumišimų nebuvo, jei
neskaityti vienoj miesto

dalyj

paleistų kelių šūvių. Policija
tris žmones suėmė ir pas juos
rado amunicijos.

130 žuvusiy kasykloj.
•BERLINAS, birželio 22. —
Skaičius žuvusių Herne, Westphalijoj, kasykloje, šiandie pa
siekė 130. Iš kasyklos be to
išimta
60 sunkiai
sužeistų
žmonių. Dar 50 angliakasių ne
surandama ir galbūt ir jie yra
žuvę. Ta kasykla priklauso
Hugo Stinnes.
DAUG ŽUVO ANT LAIVO.

STOOKHOLM, birž. 22. —
Didžiuma pasažierių ir įgulos
žuvo ant didžiausio Volgos
garlaivio pereitą savaitę, išti
kus ant jo ekspliozijai. Garlai
ZIEGLER, Ui. — F. E. De- vis sudegė. Tarp žuvusių yra
wees liko, užmuštas ir 5 anglia Nižni Novgorod arcivysk.upas
kasiai sunkiai sužeisti kasyklo ir Kazaniaus universiteto pro
je nukritus ant jų akmeniui. fesorius.

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

kims.

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
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolęs 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
untimo
Skyrių.

UŽ komunistų . priėmimą j
darbo partiją paduota 224,000

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

,...<*$146 balsų, o prieš 4,115,000 balsų.

j

NAUJIENOS, CMcago, ŪI
kurie išsijuosę dirba Lietuvos
Kas dedasi
ministerijoje...”
Lietuvoj.
Suprantama, lietuvių delega
Cook apskrities organizacijos cija prieš tuos Šneiderio melus
Gražus Hallondų Choras su Prakalbomis
ĘLEONORAVA, (Ras. ap.),
konvencija; Engdahl’is
ant vietos užprotestavo, ir jis
— Vietos darbininkai kovoda
prakišo.
turėjo nutilti.
įvyks
mi už materialį būvio pageri
Pėtnyčios ir Nedėlios vak., Birželio 24 ir 26 d.
Opozicijos argumentai.
nimą,
neužmiršo
ir
švietimo
Pradžia 8 vai. vakare.
Praeitą nedėldienį, birželio
reikalų.
Pernai
čionai
buvo
Trečiojo Internacionalo šali
19, Macbinists svetainėje buvo
BROLIŲ
STRUMILŲ
SVETAINĖJE
Cook apskrities socialistų orga ninkai, kaip sakiau, visą laiką įkurta mokykla^ žinoma), dar-'
107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III.
nizacijos konvencija.
Svar daugiausia žaidė tik susirinku bininkam griežtai pareikalavus.
biausia tos konvencijos tikslas siųjų ūpų. Kur jiems pristygo Nuo spalių inen. mokyklą lan-i Įžanga veltui
Kolektos nebus
kė
65
mok.
ir
57
suaugusieji.
1
argumentų,
ten
pakakdavo
sti

7 ............ ............
buvo toks: duoti delegatams in
Bus
geri
lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie svarbius gyve
Daugumai
neužteko
net
vietų.
strukcijų, kokios pozicijos jie prių gestų ir frazių.
nimo
reikalus.
Taipgi bus lietuviški geri giedotini ir giedos didelis
Suprantama, kad opozicijai Dvaro mdkykla, darbininkų
Hallondų choras. Prie to dar bus. Ir solo su kitoniškais gražiais paturi laikytis partijos konvenci
marginimais. Užkviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti.
joje, kuri įvyks Detroite birže tos rųšies “argumentus” at spiriama, buvo neblogai aprū
KOMITETAS.
lio 25-26 dd. Kitais žodžiais, remti buvo nesunku. Pirmiau pinta. Darbininkai geriausiai
Cook apskrities konvencija tu sia jie įrodė, kad pats savaimi supranta mokslo svarbą, nes
rėjo pasakyti, kaip ji žiuri į Trečiasai Internacionalas ne tėvų nutarimu vaikam išrašy
būtų blogas. Prieš jį mes ei ti 20 ekz. “Žiburėlio”. Visa
Trečiąjį Internacionalą.
tai kainuoja 500 auk- ir užmo
Dienotvarky
tas klausimas name ne todėl, kad jisai vadi kėta iš menkos darbininko al
buvo pastatytas į pirmą vietą. nasi “trečiuoju”, bet todėl, kad
gos. Darbininkai per susirin
Siūlymas buvo toks: Socialistų jo reikalavimai yra neišmintin kimus reikalauja, kad moky
Partija turi paduot savo apli gi. Priimti tuos reikalavimus klom butas butų padidintas, nes
kaciją įstojimui į Trečią In reikštų padaryti milžiniškos yra 120 vaikų, kurie nęlanko
ternacionalą ir kartu priimti skriaudos musų judėjimui. mokyklos.
visas to Internacionalo sąlygas, Reikštų atsižadėti visa to, ką
— taip vad.# “dvidešimt vienti ilgu ir sunkiu darbu esame at
MAŽEIKIAI. — Miesto dar
siekę.
punktą.”
bininkų profesine sąjunga jau
Kitas opozicijos argumentas įregistruota. Narius priiminėja
Ilgos diskusijos.
buvo toks: Ar Trečiasai Inter ir registruoja kas diena nuo 4
Konvencija atsidarė lygiai nacionalas ir to Internaciona
7 vai. po piet, Darbininkų
kaip trečią valandą po> pietų, lo šalininkai yra tikri, kad gt. 3. Iki visuotinam susirinki
Siūlymas pradėta
isvarstyti Jungtinėse Valstijose galima mui išrinkta laikinoji Valdy
ketvirtą valandą po pietų
pravesti tai, kas reikalaujama? ki, Draugai, spieskitės apie’ sa
kia pažymėti, kad diskusijos Iki šiol jie visa tai nopriparo- vo sąjungą.
buvo labai ilgos ir gan įdo- dė. Kalbėti apie nuvertimą val
SUBAČIUS
mios. Įdomios tuo, kad Tre- džios jėga reikštų nieko kita,
čiojo Internacionalo šalininkai, kaip politinę saužudybę. Reik ro darbininkų algos sekančios:
su Chicagos Sočia list redakto štų naują reakcijos pasiaubą. rugių 60 pūdų, žirnių 10 pd.,
rium Louis Engdahl pryšaky- O kokios naudos iš visa to tu- miežių 10 pd., avižų 10 pd., pi
je, visą laiką žaidė tik susirin retume? Musų organizacija bu nigais 480 auks.; šieno 30 pud.,
kusiųjų upu., Argumentų jie tų sudraskyta, jos nariai su vasarinių .šiaudų 30 pd-, rugi
neturėjo jokių, jei
neskaityt grusti į kalėjimus ar deportuo nių 30 pd., ganoma 2 karvi
tą “argumentą”, kad “mes, ne ti. O gal tuo mes pažadintume ir 2 avi be ėriukų. Moterys ei
sėdėdami į Trečiąjį Internacio Amerikos proletarus? Svajonė. na 90 dienų, vasaros metu 60
nalą, eisime prieš Rusijos re Įvykiai didžiojo karo metuj ir
voliuciją!“ Suprantama,
kad tam karui užsibaigus davė pa dens ir žiemos metu 30 dienų
tas argumentas yra labai nai kankamai įrodymų, kad Ame po 4 auks., daržam 300 kv.
vus: kalba juk ėjo apie tai, ar rikos darbininkai ytin toli at sieksnių, linų nesėja. Kiaulėm
galima priimti to Internaciona silikę nuo savo draugi) Euro draudžiama pasirinkti žoles
lo sąlygas, kurias jis padikta pos darbininkų. Juos dar reikia patvoriais. Gyvulius sunku iš
laikyti per žiemą, nes pašaro
vo kitų valstybių socialistams organizuoti, reikia apšviesti.
stinga.
ir kurios jiems yra nepriimti
Kad visa to atsiekus, nega
nos. Visa tai tinkamu bildu bu lima eiti tais keliais, kuriuos
TAUROPOLIO dvaras, Lapių
vo įrodyta. Tai turėjo pripa- mums rodo Trečiasai Interna
vals. — Dvaro darbininkai
cionalas. Reikia juk atsižvelgti
džiūk kalbėdamas apie tas są i tai, kokios -čia yra sąlygos.1^4 gauna 210 auk. pinigais, 40 p.
rugių, 10 pT žirnių, 10 p. mie
lygas jis pareiškė, kad jas rei
Visa, ką pasakė opozicija — žių, 5 p. kviečių ir 5 p. avi
kia priimti, bet paskui prašyti
Maskvos, kad ji tas sąlygas at negi suminėsi. Pakaks pažymė žų; žemes bulvėm 600 kv. siek
mainytų... Reiškia, Engdahl’is jus tik tai, kad kiekvienas snių, linam 200 k v. sieks., dar
turėjo pripažinti, kad tos sąly maskviškio Internacionalo ša- žam 160 sieks. Užlaikoma 2
Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
karvi
ir
1
avis,
pašaras
duoda

dirbtuves.
Cash arba ant išmoksimo.
ininkų
argumentas
buvo
gos, kurias mums stato TrečiaPirmutinė
Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
sai Internacionalas, yra netiku smulkmeilingai išnagrinėtas ir mas tik šiaudai. Moterys die
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
sios.
Bet kaip netikusios yra sumuštas. Sumuštas ne stip nas eina savo valgiu ir gauna
A. BARTKUS, Pres,
vasaros
metu
5
auks.,
visą
kitą
riais
žestais
ir
skambiomis
fratos sąlygos, taip netikęs buvo ir
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
laiką
2
—
3
auk.
dienai.
Tokia
Engdahl’io siiflymas. Kokios zeims, bet neginčijamais .fakgi mes turime gvarancijos, kad tais. B įje, opozicija nekartą čionai padėtis.
tos sąlygos bus atmainytos? pareiškė , kad tai]) greit, kaip
O jeigu maskviškis kiternacio- Trečiasai Internacionalas savo
atsiims, kaip
nalas jas neatmainys — kas reikalavimus
tada? Atsakyti į tai negalėjo greit jo taktika pakitęs — tu
nė Engdahl’is, nė visi kiti to rėsime progos kalbėti ir apie
Internacionalo šalininkai. Čia dėjimąsi j jį. O . kad visa tai
jie, taip sakant, “iškrito kiau bus padaryta — labai abejoti
netenka. “Kada nors ir Mask
rai.”
va susipras”, pasakė vienas de
“Revoliucinis socializmas
legatas. “Jeigu taip , bus —
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
ir reformizmas”.
mes pirmieji paduosime jai
Socialdemokratu Partijos.
Vienas jaunas vaikinėlis, ranką”.
Trečiojo Internacionalo šalinin
(Bus daugiau)
kas, ėmė riest maždaug šito
Kelias Į Socializmą.
Kas tai yra Socializacija
kią pasakaitę:
Parašyta Dr. O. Bauer.
Paraše K. Kautski
“Draugai, klausimas yra la Tel. Boulevard 5788.
•
Versta iš vokiečių kalbos.
bai aiškus. Čia nėra jokių as
Versta iš vokiečių kalbos.
Šiame veikale aprašo opiau
meniškumų. Dėtis į Trečiąjį
Ši knygutė yra taip aiški ir
sius šių dienų klausimus, pritai
Internacionalą reiškia revoliu
Augštos Klesos
naudinga, kad be jos nei vienas
komus Lietuvos
socializacicinį socializmą, nesidėti — reValgykla
jai. Verta didžiausios domos.
formizma”.
darbininkas neturėtų būti. Kai
3200 S. Halsted str.
Kaina — 35 centai.
na 35 centai.
Bet kaip greit jis šitą “gu
veikiausias valgis — lietu
drybę” pasakė, taip greit ūme
viškas ir amerikoniškas
—
su namų, o ne su restau“tarkuoti” liillųuitą, Longuetą,
ranto, skoniu.
Ledebourą, Seratti ir kitus so
Steigiamojo Seimo Socialde
Čia valgo lietuviški dakta
Vokiečių Nepriklauso
cialistų darbuotojus. Girdi, jie
rai, advokatai, aptiekoriai, <
mokratų Frakcijos
tokie ir tokie
bankieriai, dailininkai, inte
ne marksinin
mųjų Socialdemokratų
ligentiški biznieriai, veikėjai
kai ir tt.
DEKLERACIJA.
ir šiaip inteligentiški žmo
veikimo Programas.
nės.
i
Pareikšta seimo posėdy Frak
Tai buvo visas jo “revoliuci
Šioje
knygelėje
darbininkai
cijos vardu atstovo St. Kairio,
Valgykla susideda iš kelių
nis socializmas”, visa, ką jis
kambarių. Galima turėt priras daug ko pavyzdingo vedime
birželio 23 d. Tai darbininkų bal
galėjo pasakyti apie reformizvatiškus stalus ir kambarius.
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
sas į liaudį jų atstovo lupomis.
Atmosfera linksma, drau
mą. Suprantama, kad tokie “ar
giška ir daile moterims ir vy
tyt kiekvenas. Kaina 35c.
Kaina 20c.
gumentai” delegatus neįtikino.
rams.
•
I

Partijos reikalai

Extra!

Extra!

(as Bus

Augusi 1

ELEKTRA

Ką=tik Gavome iš Lietuvos

Paliulis Cafe
S

Melas apie lietuvius.

Vienas “ekstrą kairysis”, žy
dų delegatas Šneideris, ėjo dar
toliau. Jisai, kad savo tikslo
atsiekus, ėmė pasakoti nesą
mones apie Lietuvos socialde
mokratus. Girdi, kas yra tie so
cialistai? ‘‘Pasižiūrėkite į Len
kiją. Pilsiu Iškiš — socialistas,
Antrojo Internacionalo šulas.
Tam Internacionalui priklauso
ir Lietuvos socialdemokratai,

Kainos žemos.

Pavalgykite Čia sykį ir ne
norėsite valgyt niekur kitur.

Didelis pinigų sutapymas, peržiū
rint musų didelį bargeną vartotų ka
rų. Perskaitykit musų pagarsinimą
kitoje vietoje šio laikraščio.
MITCHEL AUTO CO.,
2328-2834 S. Michigan Avė.
]
Atdara, dienomis, vakarais ir nedė
tomis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai,
nes nedaug jų turime.
NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

AR MANAI APIE NAMUS?

uropean American Bureau

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Burę A. Petratis ir S. L. Fabionat

Bungalows, dviejų flatų, Siuntimas pinigų, laiw
ofisams namų, teatrų, ligonkortės, r asportai ir tt.
Jučių arba garadžių.
ARIJUŠAS
Re ai Ėst ate, Paskolom,
Taupyk pats savo pinigus
Insurinai ir tt.
pasinaudojant
nurodymu 809 W. 35th S't., Kamp. Halsted Si.
Tek: Boulevard 611.
latarnavimu, perkant spėVai.: 9 iki 6 kasdieną
ir auginant organizaciją Vak.i Utar. Ket, ir Sub. iki 9 vak.
Nedu iki 3 po pietų.
Namų Budavojimo DraugiNiekados nebuvo pirmiau
Žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar)a nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO? '

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurndestyj t
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

Žengk prie telefono
Pašauk National Headquarters, 5886 Randolph.
139 N, Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit District Sales Manager,

Staaley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361,

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
iŠ So. La Šalie St. Room 124
Tel. Central 6390
Vak.t 812 W. 33rd
CMcago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St.

Room 479

Tel. Main 2593

Namų Ofisas

1645 VVabansia Avė..
Tel. Haymarket 8869.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė,
Tel.: Boulevard 6080.
11005 S. Michigan Avė.,
Koseland, III.

Phone Boulevard 6301

Klauskit apie tai!

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Ne ryto

Kontraktorius ir
budavotojas.

THE HOME BUILDERS
Budavbjame ir taisome.
ASSOCIATION
1401 W. 47th St. Chicago.
National Headquarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
Siuomi pranešu visiems namų sa
139 N. Clark St.

Stogu Dengėjus

.

DR. VAITUSH, O. D.
T Actu vis Akių
Specialistas

Palengvins akių t įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, atitaiss
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir. toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
dus. Speciali atyda atkreipiama j
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po plot.
Ofisas 1553 W. 47tb St„ tempas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengėjus.
Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai, Patyrimą savo darbe turiu per 5 metų.
Taipgi turiu didelį troka per
stymui ir kitokiems visokiem
tarnavimas. Kreipkitės ypal
arba per telefoną.
J. GEDUTIS, •
2106 W. 24 St„
Pilone Roosevelt 8699.

Pilone Boulevaid 491

ASHLAND JEWELRY
MUSlt STORE

SelfReducing
CORSETS

LalkrodMai,
Auksybž,

iB

Colum-

bljos Grafonclas Ir
lietuviški neujausl
rekordai.
4187 S. Ashland t
ve.,
Ckicago. III.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon Rašomoji

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.

NEMO HYGIENJC-FASniON INSTITUTE
[Mcrf.K
231r^MHM»
N.vYoA

Popiera

minems Lietuvon, money orderiais ar draf
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

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
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisąn Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

NAUJIENOS, Chicago, IR

Ketvergas, Birželio 23, 1921
reigas eitų netaip, kaip pati jama, ar delei ko nors kita? Gal,
liaudis nori?
klausinėjama, ji ką nors pamatė
Nenoriu būti pranašas, bet teismabuty? Pamatė tą, ko jivisa tai kaipir rodo, kad Lie-! nai turėjo bijotis?.. Pagalios, ko
[Ui lireikitas šiame skyriuj*
t u vos liaudis ir vėl tempiama pats kaltintojų advokatas taip
nuomones Redakcija neatsako.}
į kokias nors “unijas” su tais, žvalgėsi ?
kurie musų gimtąjį kraštą enTai yra tik klausimai, kurie
ŽINOMA, KAD REMTI.
gė ir šiandie engiagal paaiškės vėliau.
Viena iš dviejų: arba į “uni Beje, tenka pažymėti, kad ir
“Ar remti dabartinę Lietu ją” su lenkų dvarininkais Lie su kitu kaltintojų* liudininku
vos valdžią?” tokiuo antgalviu tuvoje ar su “kultūrtrege buvo ta pati “istorija”: penkioli
panedėlio
Naujienose
(No: riais” Vąršavojc!
ka minučių po to, kai buvo apal
142) prabilo tūlas Darbininkas
Ir viename ir kitame atsi pusi Lola Andrews, ir su juo kas
ir .pasakęs porą žodžių padarė tikime .Lietuvos liaudis tokios nors panašaus atsitiko.
išvadą, kad, girdi, negalini’ “unijos” nenori. Jeigu musų
Keista, nesuprantama, miste
remti dabartinės Lietuvos val klerikalų ir jų sėbrų liaudinin riška.
džios. Kodėl? Todėl, kad ji ne kų valdžia visa tai padarys,
Kaltinamųjų advokatas dar
pašalinanti karo stovio, neiš tai tik prieš pačių Lietuvos vieną kaltintojų liudininką, kaž
dalinanti dvarų. Matai, girdi, gyventojų valią.
kokį Falknerį, gerokai pakočiojo.
Lietuvos valdžia prižadėjus rū
Bet tuomet tikrieji Lietuvos Jis liudijo, kad tą rytą prieš
pintis savo piliečių reikalais pardavikai bus niekas kita, įvyksiant puolimui Braintree
taip greitai, kaip greitai ji ap kaip musų klerikalai ir liaudi miestely, jisai važiavęs trauki
siginsianti nuo išorinių priešų, ninkai!
— Suvalkietis.
niu ir matęs vieną žmogų “di
gi dabar, p. Darbininko supra
deliais juodais ūsais”. Tas žmo
timu, Lietuva jau apsiginus
gus prie kiekvienos stoties klaunuo išorinių priešų, tačiau sa
sinėjęs ar čia yra Braintree.
vo žodžio nepildanti. Bet man
Liudininkas ji gerai pažįstasKodėl
apalpo
kaltintojų
liudinin

rodos, kad gerb. Darbininkas,
atsimenąs: tai buvęs Vanzetti.
kė Lola Anderews?
norom* ar nenorom*, čia stam
Tuomet kaltinamųjų advokatas
biai apsiriko. Ar Lietuva jau
Moore atsigrįžo į susirinkusius
[Iš Federuotosios Presos]
apsigynus nuo išorinių prie
DEDU AM, Mass. — Viena pasiklausyti tos bylos. Vieną
šų? Nuo Želigovskio? Skaud kaltintojų liudininkė, Lola And- žmogų jis paprašė atsistoti. Pražiai turime pasakyti, kad dar rews, kuri jau buvo klausinėta, šomasai atsistojo. Jisai buvo
ne. Lietuva yra nusistačius bū ir vėl tapo pašaukta liudytų. Šį tamsaus veido ir dideliais juo
tinai atsiimti savo sostinę Vil kartą ją klausinėjo kaltinamųjų dais ūsais, kaipir Vanzetti. Ad
nių, o Vilnius vis tebėra lenko advokatas Fred Moofe. Klausi vokatas tuomet kreipėsi į liudi
grobiko rankose.
nėjo kone išimtinai apie pačios ninką ir paklausė:
Su tuo grobiku padarini pa liudininkės gyvenimą. Tikslas,
“Ar tai ne tas pats žmogus,
liaubas, manyta atsiimti Vil suprantama, buvo toks: iškelti kurį .tamsta matei traukiny?’’
nius susitarimo keliu. Bet ga aikštėn “šviesiąsias” ir “tam
Liudininkas pasižvalgė ir at
baus tas pasirodė be pasek siąsias” tos poniutės gyvenimo sakė:
mių. Prie to dar išgirdome, “puses”.
“Aš nežinau. Gali būt, kad
kad Francija mano atiduoti
Savo “amatu” toji liudininkė jis”.
Vilnių ir Kauną, kaipo atlygi yra slaugotoja, bet ji ne regis Toks to liudininko elgėsis duo
nimą, už grąžinimą Vokie truota slaugytoja, dagi niekuo da pamato stipriai abejoti apie
čiams Silezijos. Paskui vėl pa met nėra buvusi slaugytojų mo tai, ką jis liudija.
sklydo žinios, kad bolševikai kykloje. Beto, sužinota, kad to
koncentruoja savo armiją prie ji liudininkė “užlaikiusi” kažko
Lietuvos rubežių ir mano pul kį vyrą. • Apie tai prisipažino pa
Ir vieni ir kiti—
ti Lietuvą. Tatai iš to mums ti liudininkė. Tada kaltinamų
nepatenkinti.
aišku, kad musų kraštui grę- jų advokatas ėmė jos klausinė
sia pavojus ir kad jis turi bū ti, koks tas “užlaikymas” bu
[Iš Federuotosios Presos]
tį. prisirengęs atremti savo vęs. Liudininkė paraudo ir ne
NEW YOBK. — Nors juri
priešą Bile vieną dieną. Paskui drąsiai atsakė:
ninkų — mašinistų unijos pir
dar IJetuva turi būti atsargi
“Ar butų reikalinga visa tai mininkas ir pasirašė naują su
ir su viduje esančiais lenkber- suminėti ?”.
tartį su taip vadinamu Shipniais bei bolševikais. Būdami
Liudininkę išgelbėjo kaltinto ping Boardu, bet jurininkų
kiek laisviau tie gaivalai tuo jų advokatas ir pats teisėjas streikas tuo neužsibaigs. šita
jau pradėtų sukti savo lizdus,„
sutartimi yra nepatenkinti ir
kurie ir daug žalos galėtų pa Thayer. Advokatas užprotesta jurininkai ir patys laivų savi
vo, kad šitaip klausinėti liudi
daryti musų kraštui.
ninkę negalima. Teisėjas pro ninkai. Pirmieji nepatenkinti
Vertus antraip, kad augš- testą priėmė, bet kartu pareiškė, todėl, kati jų organizacijos vir
čiau nurodytų dalykų ir nebe kad kaltinamųjų advokatas prie šininkas visa tai padarė prieš
būtų, sakysime, butų taip, kaip to klausimo dar galės grįžti, jei jų norą; antrieji —- kad Shipp. Darbininkas kad mano- Tuo gu bus tinkamos priežasties vi ping Boardas pripažino juri
met mums aišku, kad nauja.’ sa tuo diskredituoti liudininkę. ninkų uniją, kurią laivų savi
įsikūrusiai valdžiai sunku taip
Kaltinamųjų advokatas klau ninkai nori sugriauti.
Jurininkai reikalauja, kad
greitai suspėti viskas padary sinėjo toliau. Klausinėjimas tę
ti. Ar jinai jau galėjo suspėti sėsi kone per tris valandas laiko. jų organizacijos pirmininkas
išdalyti dvarus, ar ne, tai la Kartą liudininkė kažko pabalo ir tuojaus rezignuotų.
imi abejotinas klausimas. Aš apalpo. Ją tuoj įnešta iš kam
INFORMACIJA
esmi linkęs manyti, kad ji tu bario. Kilo mažytė panika. Kal
šjuomi
atkreipiame jūsų atydą, ka<
rėjo ir dar turi svarbesnių rei tintojų advokatas pribėgo prie kitoje vietoje
šiame laikraštyj, atra
kalų, todėl prie to visai ir ne durų, pro kurias nešta laukan jo site surašą geriausios progos vartotų
galėjo prieiti, nors ir buvo liudininkė. Paskui jis atbėgo karų. MITCHEL AUTO CO.,
jau daug apie tai kalbėta.
kone prie paties teisėjo ir ati
2328-2334 S. Michigan Avė.,
Atdara,
dienomis,, vakarais ir nedėPaskui, kas bus gero, jei džiai ėmė žiūrėti į susirinkusius liomis.
I
teismo
kambary
žmonės.
Po
to
mes paliausime rėmę dabarti
nę Lietuvos valdžią? Jei ką jis prisiartino prie teisėjo Thapadarysime, tai tik pasilpnin- yers ir kažką jam pasakė, čia
sime jos veikimą. O tas reiš teisėj is Thayer urnai pasišaukė
3331 So. Halsted St
kia — prailginsime dabartinę abiejų pusių advokatus. Pa
šaukė juos “tyliam pasitarimui”,
josios padėtį.
10 Metų šitam Bizny.
Todėl mes turime dar rem Viši susirinkusieji užėmė kvapą. Visi Rėmėjai Pilnai
ti Lietuvos valdžią — nerus- Laukta kažko nepaprasta. Tei- Užganėdinti.
tauti ant jos kol ji tikrai ap sėjis tuoj paliepė, kad prisaikinsigins nuo savo priešų, kol jai tieji teisėjai išeitų į atskirą kam
Pinigų Siuntimas, Pasportai,
Laivakortes.
nebegręs pavojus. Paskui gi barį; ir liepė užrakinti juos. Su
sirinkusiems
gi
pasakė,
kad
sė

matysime kas išpuola mums
Perkame ir parduodame namus
ir farmas.
dėtų,
kaip
sėdėję
—
per
dešimtį
daryti. — Susipratęs Kalvis.
minučių. Praąidėjo advokatų
Perkame ir parduoaame pir
mus Ir antrus morgečius.
pasitarimas. Visų veiduose ma
KĄ TAI REIŠKIA?
Duodame paskolas ant namų.
tėsi įtempimas. Kas nors labai
Padarome visokius dokumentus.
Lietuvos Informacijų Biuras rimtaus svarstyta. Kas — tuo
Teisingas, greitas ir geras pa
pranešg, kad jis apie Briuse tarpu dar nepaaiškėjo. Vis dėl
tarnavimas.
to,
daugelis
pasivelijo
spėti,
kad
lio tarybas esąs priverstas
tai apalpusios liudininkės reika Ofiso valandos:
“kantriai tylėti”.
Tai reiškia tik vieną: apie lais. Kiekvienas tarytum klau- Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; PaneSeredomis ir Pėtnyčiomis
tai, kas dėjosi tų derybų me ste klausė: kodėl apalpo Lola dėliais,
iki
6
vakaro.
Nedaliomis iki 2
tu, visuomenė negalės sužino Andrews? Ar tik dėlto, kad ji po pietų.
ti. Tai turi žinoti tik patys pavargo, pavargo ilgai klausinėLietuvos delegatai ir augŠtieji
MONTRĖAL’iki
valdininkai Kaune. Kaip jie pa
HAMBURG, DANZIG ir LIBAVO
darys, taip turės būt gera.
Per
Tuo būdu, vadinas, įvedama
tam tikra diplomatija — slap-.
toji diplomatija. Toji diplo
matija tegali reikšti tik tą, kad
Lietuvon delegacija yra priža
Vienintilis tiesus kelias į Baltiko Portus
dėjusi lenkams tai, kas Lietu
S. s. POLAND IŠPLAUKS RUGP. 10.
Piukiausis valgis, platus pasivaikščiojimas, publiškos poilsio sofos ir
vos žmonėms gali būt negei
rūkymui kambariai. Minkštos lovos, daugelis kambarių su dviem
daujama.
.
lovom.
Ką visa tai reiškia? Nejau
Platesnių informacijų ir kainų kreipkitės į
gi Lietuvos valdininkai yra pa
KOMPANIJOS OFISĄ 14 No. DEARBORN ST, CHICAGO, ILL.
Arba prie vietos Agento.
siirti tam, kad jie savas pa-

Skaitytoju Balsai

JIS UŽAUGINO TŪKSTAN
ČIUS KŪDIKIŲ.

Borden’s Eagle Brand Condensed Milk išaugino daugiau
kūdikių sveikais vyrais bei mo
terims, nei kad kiti kūdikiams
prirengti maistai sudėti krūvon.
Jei tamistos kūdikis netarpsta
prie dabartinio maisto, tad turi
jį pakeisti.

Ant puslapio 5 šio laikraš
čio šandien telpa pagarsinimas
Bordens Eagle Brand Condensed Milk. Iškirpkite kuponą ir
pasiųskte jį Borden Companijai,
o ji pasiųs veltui maitinimo ap
rašymą ir nurodymus naudoji
mus šio maisto jūsų kūdikiui.
Jis išaugino daugiau kūdikių,
nei kad kiti prirengti kūdikiams
maistai. Taipgi prisius “Kūdi
kių Gerovė” knygą.

SAČČHANZETTI BYLA.

M. J. Kiras &Co.

ESU CANADA LINES

Telephone Drover 5052

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

T. Pullman 5483
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iirmiau vadintas Severo Gyvybes
alzamas) ir Balzol plyskelei—su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jaknąs, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas
dėl priprasto žarnų užsikimšimo.
Prekė 88 centai. Aptiekosė visur.

S

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.
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Kiekvienas privalo įsigyti šią
labai naudingą knygą

1

Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje
knygoje rasite pamatines žinias iš
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos,
kaip tai:
1. žmogaus kūnas.
2. Valgįs ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.

r

pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

. Severa’s

•

..

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū

Jeigu teip, tai yra tas persergėjimų.
Apvilktas liežuvis su baltų ar rusvą
pleiskaną paprastai rodą apei netwarkumo jaknu ir virinimo maito
aparatų.

[SVEIKATA
•'

A.SHUSHO
AKUŠERIU

Ar yra jusu
'
liežuvis apvilktas?

11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi
saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir
dej imas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džioya.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei
katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik
$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit
tuojaus:

DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas tiktai jo vienintelė pasekmė
išnaikinimui pleiskanų, sudrutinimui plaukų.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote,
kad mes delei priežasties bedar
bės pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma
pagelba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei brangumo
nebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unc,
bonką parduosime už 75c, 4 unc.
po 45c, 5 bonkos, kiekviena po
75c. $3.75, mes parduosime už
$3.50; 12 bonkų, kiekviena po
75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos,
kiekviena po 75c $18.00, mes
parduosime už $10.00. Tokis iš
pardavimas nesitęs ilgai, nes
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite per paštą, reikia
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.
Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAS
3238 So. Halsted St.
Chicago, 111.
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HERZMAN'^^
Iš RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po N<r.i 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, parai nau
jausias metodas X-Ray ir Kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija; 1025 W.
18th St, netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
i Dienomis: Canal
Talephonaii-T8A!° arba3'57
) Naktimis: Drezel
! 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vai.

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

E X T R A.
Specialistas džiovos
žinia visiems lietuviams.
Moteriškų, Vyrišką Ir
Vaikų Ligų.
Atidariau perdirbimo taje
VALANDOS:
rų šapą; visokios rųšies, nu Nuo 10OFISO
iki 12 vai. Yyto, nuo 2 iki
dėvėtus tajerus perdirbu į 5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
Nedaliomis nuo 10 vai.
naujus ir. duodu gvaranciją vakaro.
valandos ryto iki 1 vai. po piev.
ant 5,000 mylių. Taipgi tū
Telefonai Drezel 2880
bas sutaisau ir visą darbą V--------------------------------------------------- /
gvarantuoju.
Pirma negu pirksite taje Tel. Austin 737
DR. MARYA
rus, ateikite ir pamatykite
D0WIATT—SASS.
visą darbą, tad sutapysite
pusę pinigų.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vii tęs savo praktikavimą po No
J. ZAKES,
5208 W. Harrison St.
WESTERN
TIRE RE- Valandos i 8—12 kasdieną ir 6—9
TREADING and VULCAvakaro išskiriant nedildienius.
h
—
.i................. ■■———■............. /
NIZING.
2514 So. Halsted St.
Canal 257
Chicago, III.
Naktinis Tel. Canal 2118
JlHIHR

IRI"-............. .............................

.""V .. ............ ............... ■'

............... -............... i

—........... - - ■ ■—----------------------------------------------- <h
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DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto;.l iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Kedėfiomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St,
Kampas 18 ir Halsted St.

Naujienų Knygynas

!■■■■■■■■■■■■■■■■■>
Valandos: 10-12 v. r, 1-3, 6-8
DR.
S. BlEžIS
v. v.
Nedėliomis
10-12 ryto.
"Tel.: Yards 6666

1739 So Halsted Street'
CHICAGO, ILLINOIS.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Boulevard
844822nd St, kampas
Ofisas:
2201 W.
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai.
vakare.gydytojas,
GyvenimoChirurgas
vieta: 8110
Lietuvis
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo Akušėras
10 iki 12 dieną.
8203 So. Halsted St, Chicago.

DR. V. A. ŠIMKUS ■

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune. .
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, m.

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

I

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2281 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
V,
,
—•

Telefone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St, Chicago, TU.

Tel. Pullman 842

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, ID.

’

DR. I. E. MAKARAS
Liete vis Gydytojai ir Chir ergas
10900 Michigan Avė, Roeelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6181
iki 8:80 vak.

PADJ1KNO!:, Uhkatfo, III

Ketvergas, Birželio 23.1921

i
socialdemokratai
duoti Rusijai savo prekes į kreGalima prie progos paste juos mylėti kaipo savo arty- Lietuvos
siūlė kitokią tvarką,
arką. Jie sakė, ditą. Jo nuomone:
bėt, kad tas asmuo yra kar mus.”
The I hu 1 m m Daily News tu ir Charlie Chaplino, gar Mes esame dėkingi “Drau kad vietoje nuolatinės kariuo
“Šįandie jau nebėra utopija
gui” už šitas informacijas. Jos menės reikia įvesti visuotiną
Published Daily eateSunday by
krutamųjų paveikslų mus tečiaus pusėtinai nustebi žmonių apsiginklavimą, maž (neįvykdinama svajonė) kal
1 IJthufci utn Nr»-< Pub. Co., luc. siojo
bėt apie paskolą. Supranta
artisto, advokatas, ir gauna no.
daug
kaip
yra
Šveicarijoje.
Vi

Editor P. Grigaitis
iš jo $100,000 metinės algos, Jeigu kiekvienas žmogus yra si suaugusieji ir sveiki vyrai tu mas dalykas, kad Rusija g va1739 SO. HALSTED ST., Kas jam gerai užmoka, tam artimas, ir jeigu todėl reikia rėtų sudaryt ginkluotą šalies rantuotų paskolą visu valsty
bės turtu.”
CHICAGO, i ILLINOIS.
mylėti net ir bolševikus, — tai jiegą, miliciją. Valstybė duoda
jisai dirba.
Taigi bolševikų valdžia jau
Telephone Roosevelt 8500
Mes nepeikiame pačios klausimas: ar “Draugas” myli kiekvienam jų ginklus, ir jie rengiasi j ieškot užsieniuose pa
kasmet po keletą savaičių, liuobolševikus ?
Subscription Ratas t
idėjos, kad atstovybė samdo Lietuvoje bolševikai yra areš siausiu nuo darbo laiku, mokina skolos ir sutinka, jos užtikrini
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. si advokatą diplomatijos rei tuojami ir kartais net pasmer si muštro; o visą kitą laiką jie mui, užstatyt visą valstybės tur
$8.00 per year in Chicago.
kalams. Bet jeigu jisai įtei kiami mirtin. Bet mes niekuo būva namie ir gyvena, kaip pa tą.
J
8c per copy.
Bet užsienio kapitalistai, kumet
nepastebėjome,
kad prasti piliečiai. Kariuomenės
Entered as Second Class Matter kė valdžiai raštą, kaip mo
March 17th, 1914, at the Post Office kamas atstovybės žmogus, “Draugas” butų užtaręs tuos sa užlaikymo lėšos tuomet butų Tie skolins pinigus bolševikams
of Chicago, III., under the act of
(jeigu skolins), tokiu užtikrini
vo “artimus” ir užprotestavęs mažos.
tai nėra pamato džiaugtis prieš
March 2nd, 1879.
jų žudymą. Priešingai,
Klerikalai tečiaus ir liaudinin mu, žinoma, nepasitenkins. Jie
Naujienos eina kasdien, išskiriant
jo
“
karštu
”
prielankumu
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
mes daug kartų matėme, kad kai atmetė šitokį socialdemo statys ir tam tikrų politnių są
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, Lietuvai.
“Draugas” teisina tokį žiaurų kratų pasiūlymą. Jie padarė lygų, kaip vidujinės, taip ir iš
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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Lietuvos valdžios apsėjimą su taip, kad Lietuvos jaunuomenė
bolševikais.
visą laiką praleidžia armijoje ir
Užsisakomoji Kaina:
Mes žinome taip pat, kad Lie tiktai keletą savaičių yra palei
Chicagoje — paštu:
$8.00
Metams - -........... tuvos klerikalai, t. y. “Draugo” džiama namo — vietoje to, kad
4.50
Pusei metą......................... vienminčiai, reikalavo Steigia ji butų visą laiką prie naudingo
. 2.25
Trims mėnesiams -............ 1.75
Dviem mėnesiams - - - —
majam Seime, kad butų įvestas darbo ir tik keletą savaičių pra
. i.oo
Vienam minėsiu!
Cook county (Chicagos) karo stovis, suteikiantis valdžiai leistų kariniam muštrui.
Chicagoje — per nešiotojus:
galios bausti valstybės priešus
Taigi, kaip sakėme, džiaugtis
Viena kopija_________________ - 08 socialistų konvencijoje, kuri
Savaitei_____
- - 18
nirtim. Karo stovis tapo įves nėra ko.
Mėnesiui
.
75 įvyko pereitą nedėldienį, pa
tas. Bet valstybės priešai juk
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, ėmė viršų vadinamojo “tre yra žmonės; o žmonės, pasak
paštu:
Kodel- KONCESIJOS IR KITI DA
Metams______________
$7.00 čiojo internacionalo” prie “Draugo”, yra artimai.
LYKAI RUSIJOJE,
Pusei metų______
— 4.00 šai.
gi tad Lietuvos krikščionys de
Trims mėnesiams
— 2.00
Dviem mėnesiams
.
1.50
Mes manėme, kad bus mokratai šitaip laužo artimo | “Naujienose” jau buvo rašy.75
Vienam mėnesiui
,, ,,
priešingai. Chicagos socia meilės prisakymą?
Trumpai sakant: kodėl tas, ta apie tai, kad Rusijos bolševiLietuvon ir kitur užaieniuoMi
listų organizacijoje iki šiol cunigas, kuris redaguoja **'.Drau(Atpiginta)
----- kų pastangos koncesijomis pri
Metams---------■
$8.00 buvo daugiaus, negu kurioje
gą”, ir visi musų kunigai bei jų traukti užsienių kapitalą iki šiol
Pusei metų ...........
—- 4.50
geidžiamų vaisių; speciTrims mėnesiams_______ 2.25
kitoje Socialistų Partijos salininkai iš vienos pusės skelPinigus reikia siųsti palto Money
aliai
buvo
nurodyta, kad derybos
dalyje,
bolševikuojančiųjų )ia artimo meilę, o iš antros puOrderiu, kartu su užsakymu.
su Amerikos kapitalistų atsto
elementų. Vietinis partijos sės stoja už žmonių žudymą? vu, Vanderlipu, kolkas dar yra
organas, “Chicago Social- Kodėl jie taip begėdiškai veid- be pasekmių.
nainiauja?
ist”, buvo ir tebėra vedamas
Dabar randame patvirtinimą
toms žinioms bolševikų šalti
Kai-kurie musų laikraš visai ne socialistinėje, o ko O KODĖL NE MILICIJA? niuose. Sovietų valdžios tele
čiai triukšmingai praneša, munistinėje dvasioje.
gramų agentūra “RostaVVien*
Brooklyno
“
Vienybė
”
gėrisi,
Pereitą
nedėldienį
tečiaus,
kad buvusis Jungtinių Val
birželio 2 d. praneša, kad komi
kuomet
susirinko
delegatai
kad Lietuvos valdžia elgiasi ne saras Krasinas pareiškęs:
stijų iždo sekretorius, Wm.
1 taip, kaip Rusijos caras, ir ne

Chicagos
“kairiasparniai’ ’
pralaimėjo.

Del aiškumo.

Gibbs McAdoo, “vėl” stojąs
už Lietuvą. Jisai įteikęs
valstybės sekretoriui, Hughes’ui, laišką, kuriame iš
dėstoma, kad Jungtinės Val
stijos privalančios kuogreičiausiai pripažinti Lietuvą.
Kad McAdoo’ “išdėstė”,
--pareiškė - ir- “išreiškė nuomonę”, prielankią Lietuvai,
mes neabejojame. Bet dėl
aiškumo bus ne pro šalį pa
sakyt, kodėl jisai taip pada
rė.
McAdoo ne tiktai buvo iž
do ministeris Wilsono’ kabi
nete, o ir yra buvusiojo pre
zidento žentas. Vienok Wilsonui prezidentaujant, jisai,
nepadarė nieko, kad padėjus
Lietuvai gaut Amerikos val
džios pripažinimą. Kodel-gi
jisai dabar ėmė staigiai taip
karštai ginti Lietuvos reika
lus?
Dėlto, kad jisai yra tam
pasamdytas. Lietuvos at
stovybė Washingtone kiek
laiko atgal paėmė McAdoo,
kaipo savo advokatą, kuris,
žinoma, dirba už tam tikrą
atlyginimą.

nuo visų vietinių socialistų
kuopų, tai pasirodė, kad bol
ševikų šalininkai sudaro ma
žumų. Jų pasiūlymas, kad
partija įstotų į “trečiąjį in
ternacionalą”, tapo po visa
pusiškų diskusijų atmestas.
Jeigu taip yra Chicagoje,
tai aišku, įąd. komunizmP
simpatizatoriai neturi jo
kios progos Socialistų Parti
joje. Tie žmonės, kuriuos
širdis traukia į Maskvą, ga
lės rašytis į Jungtinę Komu
nistų Partiją ir darbuotis iš
vien su “draugu Fraina”.
E*

Apžvalga
ARTIMO MEILE”.

Chicagos “Draugas” peikia
“Naujienas” už tai, kad jos
“vargšei Brooklyno bolševikų
‘Laisvei’ tiesiog nei vieną die
ną neduoda ramybes”.
Tą laikraštį mes, girdi, turį
mylėti, kadangi
“juk artymu yra kiekvienas
žmogus... ir Brooklyno ‘Lais
vės’ redakcija susideda iš
žmonių, tai ‘Naujienos’ turėtų

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

J
--- ---- «
— Taip. Jisai visuomet buvo tos nuomo
nės, kad tai geriausias mirties būdas, todėl kad
susijungia su smagiais pajautimais. Jus, turbut,
žinote, kad paskutiniam momente įvyksta gimties susierzinimas. Beje, aš tam netikiu.
Gartmanas pažiūrėjo į laikrodį. Ostapas gi
liai užsimąstė.
— Mums lieka dar truputis laiko. Iš jūsų
lango dirbtuve matyt?
— Dirbtuve?

“Nežinia dėl kokios priežas
ties Vanderlipas stengėsi iš
vengti pasikalbėjimo su ma
nim. Kiek žinau, jisai ketino
atsivežti su savim po grįžimo
į Maskvą raštiškus įgalioji
mus ir tam tikrą sumą depozitavimui, kaipo užtikrinimą,
idant galėtų įeiti galion laiki
nasis kontraktas, kuris buvo
su juo padarytas. Matoma,
jisai neįstengė išpildyt šitų
sąlygų ir išvažiavo.”

“Pavasario pradžioje buvo
paskelbta, kad kariuomenės
arkliai bus duodami ūkinin
kams, kad įdirbus žemes, o iš
kariuomenės bus paleisti vai
kinai, kurių namuose maža
darbininkų, dviems savaitėms
pagelbėti apdirbti laukus. Vė
liau apie šienapjūtę jie vėl buš
paleisti ant trijų savaičių.

Mes, deja, nerandame galimy
bės dalintis su “Vienybe” jos
džiaugsmu. Ką ji pastebėjo to
kio nepaprasto?
Dalis vyrų yra paleidžiama iš
kariuomenės dviem savaitėm
pavasario darbų laiku ir trims
savaitėms šienapjūtės laiku; vi
go, reiškia, penkioms savaitėms,
o likusias 47 savaites per metus
Jie turi išbūti armijoje!
Kam jie tenai yra laikomi,
kuomet karas yra sustojęs?
Dešimtys tūkstančių sveikiau
sių vyrų yra atitraukti nuo nau
dingo darbo: tai juk yra milži
niškas nuostolis šalies ukiui. Di
džiumą laiko jie praleidžia dyki,
įgydami ^netikusių papročių, ne
retai ištvirkdami ir persiimdami
kazermių dvasia. Tai yra pa
sekmė to, kad Lietuvos atžaga
reiviai užsimanė turėt nuolatinę
kariuomenę, panašią į tą, kuri
buvo caro laikais.

Tam pačiam Krasino pareiš
kime mes randame įdomių fak
tų, paliečiančių Rusijos preky
bą su užsieniu*
Tarp Europos ir Amerikos biz
nierių ir politikų buvo daug gin
čų delei to, ar Rusija šiandie tu
ri daug prekių išgabenimui ir ar
apsimoka vesti su ja prekyba.
Krasinas sako:
“Kas dėl eksporto, tai Ru
sija dar per ilgą laiką negalės
eksportuot kiek didesnėmis
kiekybėmis.”
Bet jeigu Rusija negalės duo
ti prekių už užsienio prekes, tai
kuo ji atsilygins su juo? Kra
sinas mano, kad Europa ir Ame
rika turės suprasti, jogei eko
nominis pasaulio atbudavojimas
priklauso nuo ekonominio Rusi
jos atbudavojimo, ir todėl turės

— Aš spėju; aš jo nemačiau.
Vėl ilgai tylėjo.
•
— Jūsų vitrikai pasirodė puikus. — Gart
manas atydžiai pažiurėjo į Ostapą. — Turbut,
jus ir pirmiau naudojotės jais?
— Taip! — atsakė Ostapas nieko negalvo
damas.
— Ar nenorite persitikrinti, ar nepasiliko
kas-nors valdyboj ?
Ostapas atsistojo.
- O jus tuo tarpu gerai prirengkUc arbatą...
Norėjo užžiebti žvakę.
Gartmanas išsigandęs į jį pažiurėjo.
— Ką jus darote? Norite pražudyti save?

Rašo

Kunigas

(Tęsinys).

Įstatymo autoriai, matomai
mane duoti palengvinimų Lie
tuvos beraščiams, bet tasai
palengvinimas išėjo tik nenau
dai vietos plačių liaudies sluok
snių reikalams. Įstatymu va
duojantis ir taip renkant, vie
tos žmones išrinkdavo Vals
čiaus Tarybos narius, skaitant
nuo 300 gyventojų vieną. Tokiuo . budu valščius su 9,(XX)
gyventoji^ išrinkdavo 30 Valščiaus Tarybos narių. Šitie 30
žmonių ir sudaro Valsčiuje
Sprendžiamąją įstaigą — Tary
bą. Vykdomąjį organą toji pat
Taryba rinkdavo iš savo tarpo
iš trijų asmenų, kurie būdavo
Valščiaus Valdybą. Pirminin
kas Valsčiaus Valdybos vadi
namas Viršaičių, tai pirmas
Valščių j e asmuo, kuriam pri
klauso, drauge su Valdybą,
vykdymas visų vietos reikalų,
taipgi atlikimas ir kaikurių
valdiškų prievolių.
Toji pat Valščiaus Taryba
renka atstovus Apskrities Tarybon, po vieną nuo kiekvienų
3000 gyventojų; tokiuo budu
valščius, kuriame yra 9000 gy
ventojų apskritim pasiunčia sa
vo 3 narius. Visi valsčiuose
išrinkti Apskrities Tarybos na
riai sudaro sprendžiamąją Ap
skrities įstaigą -— Apskrities
Tarybą. Pastaroji savo sesijo
je renka iš trijų narių vykdo
mąjį organą — Apskrities Val
dyba.
Štai, bendrai imant, kokiu
budu susidaro Valščių ir ap
skričių savivaldybių organai
Lietuvoje.
Miestai apskričių teisėmis
(Kaunas, Šiauliai, Panevėžys)

bes, minėto gyvumo

kas daugiau, nei 19 metų pa
baigoje. Žinoma, kas šių me

davo

tų rinkimuose laimės valsčiuo

kortelėmis,

saugojant

proporcinę rinkimų sistemą.
Miestai valščių teisėmis prisi
laikydavo tos

TDrys ^iirvai!

dalino kortas.

-----

tarė Gordonas

ir vėl

iš

Išrinkta Miesto Taryba, renka
vykdomąjį organą — Miesto
Valdyba iš trijų asmenų. Ap
skričių ir miestų vykdomųjų
organų nariai gali būti išrink
ti ir iš pašalinių kandidatų, t.
y. ir ne iš Tarybų — spren
džiamųjų organų narių tarpo.
Dabar aplamai jau žinome,
kokių pareigų turima vietos
savivaldybių, kaip jos renka
mos ir kokius sudaro organus
— sprendžiamuosius ir vykdo
muosius. Aišku v^ena, kad
šiaip bendrai imant, patsai įsta
tymas turi daug netobulumų,
bet didžiausis jo netobulumas
tai rinkimai kamuolėliais, ku
rie gadino visą reikalą. Toji
yda paaiškėjo buvusiuose Lie
tuvos savivaldybių suvažiavi
muose. Suvažiavimai nusista
tė,' kad rinkimų tvarka butų
pakeista, kad butų pritaikyta
visuotino, lygaus, tiesaus, slap
to balsavimo dėsniai rinkiniuo
se į savivaldybes, kad butų da
bojama rinkimuose proporcinė
sistema.

Steigiamasis Seimas išvardv
tus nenormalumus pašalino ir
šiemet rinkimai į savivaldybes
valščių ir miestų eis sulig nau
jo įstatymo, kurs įveda visuo
tiną balsavimą su kortelėmis,
pašalindamas nelemtuosius ka
muolėlius. Sulig naujo įstaty
mo rinkiniai turi eiti vienu

miestų Tarybos bus renkamos
ištisiems trejiems metams, pa
tys rinkimai Vidaus Reikalų
Ministerijos paskirti birželio

— Tai jisai jau išvažiavo? — paklausė GorČionai buvo susispietus didelė žmonių mi
donas.
nia. Visi tiktai kenkė viens kitam. Net gaisrinin
kai vos galėjo pereiti per minių.
— Žinoma! Senis buvo nusiminęs. Aš to ne
suprantu; išėjo koks tai nesusipratimas. Ostapas,
Gordonas parodė nepaprastų energijų.
visuomet buvo teisingiausis musų valdininkas.
Jam pasisekė pagalios padaryti tvarkų: jam
Visi paėmė kortas į rankas.
paliepus tuojau buvo pristatyti arkliai, ir už ke
lių minučių gaisrininkai galvatrūkčiais lėkė prie
— Bet pastarajame laike jau ant nieko ne
galima atsidėti, — užbaigė burmistras atsidus dirbtuvės.

----- Vanduo

sjušąlo! — kažin kas šuktelėjo

se, tai tuo pačiu turės laimėti
ir apskričių rinkimuose. ’

pačios tvarkos.

gčsi pavergti juos savo valiai, Nieks jo daugiau’
neklausė.
Galų gale pasiseko pristatyti daugiaus van
dens; bet jau nebuvo ko gelbėti. Didelė dirbtu
vė stovėjo liepsnose. Reginiai, ji buvo padegta iš
karto keliose vietose.

----

yra kur

Miesto Tarybos rinkimus atlik

— Įsivaizdinkite tąmstos, kad skaitmenys burmistrui, tartum jį už tai į kaitindamas.
Burmistras stovėjo viduryj gatvės, mirtinai
senio Ostapo paduoti pirmininkių, pasirodė, re
išbalęs, be kepurės; jis visiškai sumišo.
gimai, neteisingi!
—. čionai, dėde... imk mano arklius ir va
Burmistras tą sukuždėjęs apsidairė.
— Tai, žinoma, valdiška paslaptis. Jisai tu žiuok stačiai pas dirbtuvę... Aš...
Gordonas nubėgo prie miesto krautuvės, kur
rėjo tuojąu išvažiuoti pas pirmininką. Policijos
buvo gaisro įrankiai.
agentas jį nulydėjo.

VI.
,

Lietuvos Savivaldybės

Nesuskaitoma minia buvo apsupus gaisro
vietų. Visa dirbtuvė buvo liepsnose. Ji doge iš vi
sų kampų. Nauji liepsnos stulpai veržėsi įvairio
se vietose. Apie užgesinimų ugnies negalėjo būti
nė kalbos. Tas vandens truputis buvo išaikvotas
vienam akiesmirksnyj...

— Taip, teisybė... aš visai nepagalvojau.
Ir i^ėjo.

—r- Ar ir ji sudegs? — Ostapas piktai nusi

Maskviškio unijų internacio
nalo kongrese,kuris įvyko gegu
žės mėnesio gale, buvo paskelb
ta kai-kurios skaitlinės apie dar
bininkų unijų padėtį visame pa
saulyje.
Pasak “Rosta-Wien”, pirmi-

damas.
Kortoj o tylėdami.
Staiga į kambarį įsiveržė atkaklus šauks
mas: gaisras! gaisras!
Kažin koks žmogus įbėgo į kambarį uždusęs.
— Ponas burmistre!... dirbtuvė dega!... dirb
tuvė!...
Gatvėj pakilo neapsakomas triukšmas. Liuosnoriai gaisrininkai bespėkiai lakstė tai šian tai
ten.

Ostapas nenuvokdamas žiurėjo į jį-

----- Tarj> !

šypsojo. — Reiškia, visgi pasinaudojo mano pa
tarimu? He, he.„
— Kaip tik pradės degti, teiks ir mums
imties už darbo, — tarė Gartmanas rinitai.
— A-a!
Ilgai tylėjo.
— Jūsų tėvas, turbut, išvažiavo?

laiko kariuomenės dykos. Sako:

orinės politikos srityje. Ir jei
gu bolševikai norės gauti pas
kolą, tai jie turės jas priimti.

ninkas Lozovski pranešė, kad
19 ir 20 dieną. Krašte jau vi
tarptautiniame darbininkų unijų
sas mėnuo kaip eina priruojudėjime yra keturios dešimtys
šiamasai darbas: rengiami rin
milionų organizuotų darbininkų,
kikų sąrašai, statomi kandida
kurie yra prisidėję prie Amster- * tų sąrašai (kai kur partijų ir
damo arba prie Maskvos- Neto
įvairių grupių), žodžiu, savi
li 14 milionų unijistų priklausą
valdybių rinkimų kampanija
“raudonajam (t. y. maskviš
jau nebe už kalnų.
kiam) unijų internacionalui.”
Turiu dar pažymėti, kad su
lig naujojo rinkimų įstatymo,,
Lovovskis tuo budu pripažįsta,
pirmam trimečiui Apskričių
kad Amsterdamo unijų interna
Tarybos bus renkamos Valšcionalas turi apie 26 ar 27 mibo
čių Tarybų (kaip dabar), bet
nus narių, o Maskvos unijų in
1924 metais visuotini rinkimai
ternacionalas apie 14 milionų, t.
palies ir Apskričių Tarybų na
y. tiktai apie pusę to, ką turi
rius. Drauge su Valsčiaus sa
Amsterdamas.
vivaldybių organų rinkimais,
Bet jeigu Lozovskiui reikėtų
eis rinkimai tiesioginiai ir į
prirodyt, kad bolševikiškaip
Apskričių Tarybas, atskirais
unijų internacianale ištiesų yra
kandidatų sąrašais. Jei šifcmet
“netoli 14 milionų” narių, tai ji
rinkimai į savivaldybes nesu
sai vargiai galėtų. Mes bent
daro visai gyvo krašto gyveni
negirdėjome, kad kur-nors stam
me klausimo, tai busimuose
bios darbininkų unijos (išski
rinkiniuose tasai gyvumas pats
riant Rusiją) butų įstojusios į
savaimi apsireikš, nes kiekvie
Maskvos internacionalą. Viena politinė partija bus gyvai
nur-kitur bolševikų šalininkams,
užintoresuota kuodaugiausiai
tiesa, pavyko pervaryt unijose
turėti savo žmonių apskričių
rezoliuciją, išreiškiančią norą
savivaldybėse, kaipo vienetosc,
dėtis prie Maskvos internacio
kurios apima labai nemažą
nalo, bet tai dar nėra įstojimas.
gyventojų skaičių. Tuo pačiu,
žinoma, pasiliks didelės svar
bos dalyvavimas, yalščių savi
valdybių rinkimuose. Jau šie
met, kuomet eina rinkimai tik
į valsčių ir miestų savivaldy

(Toliau bus)

Redakcijos Atsakymai
Alex Stonis, Baroda. — Jei 1
tikrai tamstos draugas siuntė
laiškus, bet tamsta neatsiemei
jų greitai iš pašto, tai vietos
paštas galėjo juos arba grą
žinti siuntėjui, jei jis buvo pa
žymėjęs ant konverto savo
“return” adresą, arba dvi savaiti palaikęs sunaikinti.

Musų Moterims
II
VAIKAMS SIUTELIS. No. 8733.

8733
čia matote siutelį mažiems, nuo 2
iki 6 metų amžiaus, vaikučiams. Pa
togus, praktiškas, lengvas pasiūti ir
plauti — jeigu daromas iš tokios ma
terijos, kurią plaut galima.

Šitokiam siuteliui pavyzdys No.
8733 sukirptas vaikučiams, kaip sa
kyta, nuo 2 iki 6 mteų amžiaus. 4
metų vaikui reikia 1 % jardo švie
sios materijos 27 colių pločio ir iVi
jardo 27 colių pločio arba l‘/« jar
do 36 colių pločio tamsios materijos.
Norint gauti tokiam siuteliui su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, 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, 111.

— Vandens! Vandens! — rėkė. įniršus mi

nia.
J)

\

, •

Sumišimas vis augo. Visi lakstė, šukavo, dnvinejo piiliv£>iniiis,

baiesi. Veltui (iorclonas

(

(Bus daugiau)

sten-

' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
.
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakarą
Rezidencijos tel. Kedzie 7710

t

Ketvergas, Birželio 23, 1921
**■'-*' ---------
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CHICAGOS
:: ŽINIOS::
Mergaitė 15 metų nušovė
vyrų.
Mergaitė, penkiolikos metų
amžiaus, užvakar nušovė vyrų,
penkiasdešimts
dviejų metų.

žaisti. Praeitų savaitę jis siū
lęs jai pinigų, o kuomet ji pi
nigų neėmus tai jis grųsinimu
privertęs jų prie savo geidulių.
Kadangi jis buvo toks senas
kaip ir jos tėvas, tai mergaitė,
sakos, bijojusi jam pasipriešin
ti . Bet kuomet ji pasisakė sa
vo tėvams, tėvai išėmė Guy De
Paso varantą už tokj biaurų sa
vo pasielgimų. Paso turėjo užsistatyti penkis tūkstančius
dolerių kaucijos.
Užvakar kuomet Lucy vėl nu
bčgo pas jo dukteris žaisti, tai

prie Claredon pakraščio mau
dyklų. Keletas tapo sužeisti ir
keturi areštuoti. Muštynės sako
iškilo dėl maudyklų prievaizdų
didelio saugojimo. Matui tvora
dar tebėra išlaužta ir žaidimui
vieta neprirengta, todėl čionai
buvo pastatyti dabotojai, kad
maudyties čia neitų.
Prie vieno dabotojų, Ted Ritner, priėjo moteris, Mary Murner, 1147 So. Louis avė.,
ir
jiedu pradėjo bartis. Tuomet
moteris nutvėrė plaktukų
ir
smogė. Alexander Haltcr, 1117

Paskui ji pati pranešė įx>licijai jis pradėjęs jų kalbinti prie to So. Richmond gat.,
pribuvo
apie savo žmogžudystę, nurody paties. Ant to ji paleidus šūvį moteriai į pa geibų. Dabotojas

dama, jog vyro lavonas randa į jį. Jis ėmė bėgti, tuomet it ūme šauktis pagelbos. Taip tai
si prie Butler ir Dvidešimt pir užpakalio tapo nušautas. Mer penki šimtai žmonių ėmė tarp
mos gatvių Chicago Heights. gaitė sako, butų buvę geriau, savęs muštis. Moterys
ėmė
Mergaitė

yra

Laicy Bosą t i, jei ji

rai kų nutverdami
daužytis.
Maudyklų prieveizdos sumušta.
Dagi Bi t nerio kažin kas išmušė
priešakinius dantis bonkų pa
leidęs. Herry
Brown, 933
Sunnyside avė., išmušė
akį
skrendantis akmuo.
Galiaus pribuvo keturi detek
tyvai ir padare tvarkų. Keturi,
kurie manoma surengė tų be
tvarkę, areštuoti. Nuo dabar
busiu pastatyta daugiau prižiū
rėtojų.
Art Institutui auka.
Ponia Kimball paliko Art
Institutui $2,(MM),000 vertes ta
pybos kurinių, kuriuos ji su sa
vo vyru supirko Europoj. Pali
kime pažymėta,
kad dailos
murėjuje butų įtaisytas specia
lus kambarys po vardu Mr. and
Mrs. W. W. Kimball room,
kuriame turės būti pakabintas
paveikslas pono Kimball.
Bo to Mrs. Kimball paliko
dviems labdarybės fondams po
$100,000 ir vienam $50,000.
Paskui išdalino savo turtų gi
minėms, draugams ir tarnams.
Jos tarnai gavo nuo <$5,000 iki
$10,000. Laiškanešys irgi gavo
penkis tuksiančius dolerių.

KŪDIKIO BUTELĮ
Jei jus negalite žindyti jūsų kūdikio, išsirinkite
maistų, kuris yra maistingas ir taip lengvai virški
nantis, kaip jūsų pačios pienas. Duokite jūsų kūdikiui

EAGLE BRAND

Dvi moterys nusižudė.

(CONDENSED MILK)

Dviejų moterų lavonai užva
kar ištraukta iš Michigan eže.
ro. Vienas yra llelen B.«Williams, keturiasdešimta penkių
metų, inžinieriaus pačios; ant
ras — Maude Hurley, to patiesamžiaus, Dr. Herley pačios.
Abiejų vyrai sako, kad
jų
pačios ilga laikų sirguliavo ir
todėl buvusios nopasilenki tu
sios savo gyvenimu. Tankiai
jos kalbėdavusios apie saužudystę.
Policija įieško ežere ir tre
čios moters, nes prie ežero ra
sta vienas moteriškas čeverykas.

geriausias maistas kūdikiams — vartojamas per
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūk
stančių moterų.
The Borden Company
New York

Borden Building

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN

10

Ir gausi DYKAI musą knygą, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in

strukcijas jūsų kalboje.

0106

Vardas ....................................................................
Adresas ........................... .................... ...............

Peržiūrima stiklo kaina.
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KAZIMIERAS RUPŠIS

Paminėjimui metų sukaktuvių. Jau praėjo metai laiko kaip peraiskyrė su šiuo pasauliu musų brangiausias globėjas ir Tėvelis. Mirė
birželio 27 <1., 1920 m. 6:35 v. ryte turėdamas 49 metus amžiaus.
Velionis paėjo iš Kauno rėd., Tauragės apskr., Šilalės parap., Seru
mų kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus; paliko dideliam nuliūdi
me moterį Vincentą ir mažą dukrelę Kazimierą 3% metų'amžiaus ir
Lietuvoje dukterį Juzefą, seną motiną ir dvi seserį: Kotriną ir Magdelianą. Ak! Dieve, Dieve, kad ta beširdė mirtis atėjus atėmė gyvybę
ir suardė visą gyvenimą. Nors mirė, bet musų širdyse neužgęsta di
džiausias nusiminimas dėl mano brangaus prietelio. I.>ai būna j aru
lengva šios šalies žemelė, o vėlė jo būdama malonėje Dievo, tegul
išmelš ir mums nueiti pas jį ir gyventi per amžius linksmybėje, o
mes jo ant šio svįeto daugiau nesulauksime ir nematysime. Tai-gi
giminės, draugai ir pažįstami atmindami tą liūdną dieną A. A. Kazimiero mirties praeituose metuose ir pamename, kad velionis buvo
geras žmogus, turėjo daug giminių ir pažįstamų, tad dabar visi yra
širdingai kvičiami, atminti už jo vėlę ir atsilankyti ant pamaldų, kurios atsibus pirmadienyj, birželio 27 d., 7:40 rytę, Dievo Apveizdos
bažnyčioj prie 18-tos ir Union gatvių. O po pamaldų į namus po
numeriu 1819 S. Union Avė.
Kviečia nubudus moteris Vincenta Rupšienė ir maža dukrelė
Kazimiera.
'

PURITY BRAND
Selykla, Extraktas ir Apyniai
1 setas su drebučiais
$1.85
6 setai su drebučiais
$6.00
Komų cukraus 2 svarai
15c
Pukiausi importuoti čekiški apyniai sv.
$1.10
Oregon apyniai, svaras
70c
Džiovintų miežių salyklą 2 sv.
.
Rašykit lietuviškai reikalaudami katalogo. Iš toliau prisiųstus
orderius greitai išpildome.
Su orderiu turi būt prisinučiama ir pinigai čekiu arba money or
deriu.

BRIDGEPORT GROCERY
3352 So. Halsted St.

Lietuviai Detroit’o ir Apielinkč^l

Chicago, 111.
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AKUAERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospltalise.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose

RUSSIAN CONSULTATION BURBAU
,

5756 Grandy Avė.

Detroit, Mich.,

moterims ir
merginoms.

Ši vienintelė lietuviška įstaiga Detroite užtikrina kiekvienam pigiausį, greičhausį ir saugiausi per
siuntimą pinigų į Lietuvą, važiavimą Lietuvon ir iš Lietuvos.
Parduoda laivakortes ant visų linijų, suteikia pasportus ir visokius notarialiSkus dokumentus lietu
viškoj kalboj; duoda tikrus patarimus ir informacijas ant užklausimų.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
8149 8. Morgan 8t., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moterišką ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 19—2
po piet.
Telephoae Y arda 687

Pigiau ir teisingiau nei viena vietine agentūra augščiau pažymėtų dalykų nepadarys.

LIETUVIŲ SKYRRIUS DETROITE

ATNESE DŽIAUGSMU
Į NAMUS

Lietuvon ir iš Lietuvos

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

Užvakar išnešta kaltinimas
ant šešių stiklo kompanijų. Sa
koma, kad tos kompanijos esu
susitarusios
nustatyti stiklo
kainas ir kontroliuoti jo rin
kas. ^itų imsis peržiūrėti tam
Bet keletas nesusilaukė
to
tikras, žinoma kaipo iDailey,
išgydymo, nors tas žmogutis ir
Komitetas.
savo rankas ant
jų dėjo ii
maldas kalbėjo. Tokiems jis
“Išgydo” neregius ir kurčius.
pataria daugiau tikėti, kad jie
busią išgydyti.
“Stebuklingas gydytojas” F.
T. Bosworth; iš Dalias, Tcx„
Kaltinamas detektyvų prie
atvažiavo Chicagon ir pasista
tęs palapinę prie
Cicero
ir vaizdas Michael Hughes, kuris,
NortJi avė. “gydo”
neregius, sako, mušęs septynis areštuo
kurčius, raišus ir kitokius pa tuosius. Suareštuotų advoka
liegusius žmones. Mulkintojas tai kreipės prie teisėjo
John
sakosi, kad buk Dievas gelbsti Haas, kad gavus varantą areš
jam išgydyti tokius ligonis. Ji tuoti Hughes. Kuomet tas tei
sai tik uždeda savo rankas ant sėjas atsisakė varantą išduoti,
neregio akių, biskį pasimeldžia advokatai kreipės prie teisėjo
ir neregįs pradedąs regėti bei Joscph B. David, kriminaliam
kurčias girdėti.
teisnuvbuty.
Čia paimta tas
Devynių metų* mergaitė, Ir skundas atidon. Hughes ginasi,
ma Gest, 2011 N. Hamlin avė., kad, girdi, jis nieko nemušęs.
buvus kurčia ir kaip tas gydy
tojas uždėjęs savo rankas ant
Du chicagiečiai, policistas
jos ausų, ji tuojau pradėjusi Fred R. Fragel ir kondukto
girdėti. David Dalriberg, pia rius William J. Wolff, sutiko
nistas, sakosi jis buvęs užgi mirtį atostogas turėdami. Jie
męs aklas, bet dabar pagclba to nuvyko Uic duElambeau, Wis.
“gydytojo” ėmęs regėti. Ir ke žuvauti. Vienam jų pasitaikė
letas kitų tokias pat pasakas užstoti ant skęstančios smil
pasakoja — girdi, juos išgydęs ties. Antri du puolo jo gelbėti
tas “stebuklingas gydytojas” už ir jų vienas ten pateko. Tre
dėdamas savo rankas ir pasi- čias išsigelbėjo, bet savo draumelsdamas prie kur ten esan
(Tąsa seka ant 6-to puslp.)
čio dievo.
J..- ■■■■■■i.-..

!

701 W. 31st St.
Tel.: Yards 3654
Du blokai nuo Halsted St. į rytus.
Kampas Union Avo.

Kas norite siųsti pinigus į Lietuvą,
Kas manote važiuoti Lietuvon, arba par
traukti iš Lietuvos savo gimines,
Kas turite kitokius užrubežinių dalykų rei
kalus—šiuose reikaluos kreipkitės išimtinai
Į LIETUVIŲ SKYRIŲ ’
prie

•

butų jį nušovusi pereitų rautis viena kitai plaukus, vy

243 E. Dvidešimt pirmos gat., pėtnyčių.
Chicago Heights. Nužudytasai
buvo jos kaimynas, Guy De
Riaušės prie Claredon
Peso, 258 E. Dvidešimt pir
maudyklų.
mos gat- Jisai buvo našlys ir
paskutiniu laiku buvo pradė
Apie penkis šimtus besimau
jęs meilintis prie Lucy Hosati,
kuri atbėgdavo pas jo dukteris dančių užvakar pakėlė maištų

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz
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Altoona, Pa. — “Rašau, kad pa
sakius, kiek Lydia E. Pinkhahi Vegetable Compoun
das pagelbėjo man.
Mes turėjome šešis
kūdikius, kurie mi
rė veik tuoj gimę.
Nuo vienos valan
dos iki devynioli
kos dienų, tai il
giausiai jie gyveno.
Tuomet laukiausi
kito.
Išnaudojau
tuziną butelių jūsų
Vegetable Compaundo ir galiu sakyt,
kad tai didžiausia gyduolė ant že
mes šiam kūdikiui, kuris yra ketu
rių mėnesių senumo, ir sveikesmo
kūdikio jus nenorėtumėt. Siunčiu
jo paveikslą jums. Kiekvienas sako:
“Tai atrodo sveiku tas kūdikis”. Ga
lite panaudot parodymui šį mano laiš
ką”. Mrs. C. A. Benz, 131 3rd Avė.,
Altoona, Pa.
Nėra moters kuri negalėtų pcrslstatyt tą džiaugsmą ir laimę, kokios
atnešė kūdikis į ponios Benz namus,
koliai neturėjo tokio patyrimo.
Kiekviena moteris, kuri kenčia nuo
paprastų skaudėjimas, silpnėjimas,
nereguliariškumas, nerviškumas arba
“mėlynės”, negali ilsėtis, koliai neiš
mėgins Lydia E. Pinkliam Vegetable
Compoundą.
.. ......................... ..................

Dr. R. Wagner

>-

Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir motėm ligą
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Ar.
Phons: Prospect 2704

.....

bM. s.

t

PARDAVIMUI

Jūsų pasirinkime iš 96 vartotų ka
rų. Tarp šių visų atrasi tinkantį sa
vo kišeniui. Lengvi išmokėjimai. Tėmykit musų didelį pagarsinimą šiame
laikraštyj.
MITCHEL AUTO CO.,
2328-2334 S. Michigan Avė.
Atdara dienomis, vakarais ir nedėliomis.
1

Naujas
Europos žemlapis
su

Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką
Lietuvos su Rusiją
Parodo

wolf

SPECIALISTAS VYRIŠKŲ LIGŲ
Ofiso valandos: Kasdien 2 iki 4 ir
7 iki 9 vai. Ned. 10 iki 12 pietų.
1053 W. Roosevelt Rd., Chicago.
Tol. Canal 1986.

»

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

>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Į Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS :

:

LIETUVIS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vai- i
I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- g
■
pančias, senas ir paslaptin
gi
gas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St., Chicago. m

Telephone Yards 5332 ■

Į DR. M. STUPNICK1
5

g

3107 So. Morgan St„
Chicago, Ilk
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto £
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visų chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago,
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

1L - j. l.... ||-7---t -"-t----

DR, YUSKA

Phone Canal 6222

DR. K. NURKAITIS

1900 So. Halsted St

AKINIŲ
Pritaikytojas
2201 W. 22nd and
So. Leavitt Sts.
Vai.: vak. 5—9

KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
Versta iš Vokiečių kalbos
Turinys:
1. Politikos ir visuomenės re
voliucija;

2. Stambiosios pramonės socializacija;
3. Pramonės organizacija;
4. Darbininkų komitetai;
5. Stambiųjų dvarų socializacija;
6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ir namų
socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių ekspropriacija;
10. Socializacijos sąlygos.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas

35 puslapiai; Kaina 35c

1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Naujienų Knygynas,

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsime atpiginta kaina.—
v
tik po 25c.

Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas

—*

Kaip matote iš turinio, ši kny
gelė daug dalykų pamokina. Už
tat kiekvienas norįs apsipažinti
apie tai koks butų kelias į So
cializmą, būtinai turėtų perskai
tyti šią labai naudingą ir pamo
kinančią knygelę. Patartumėm
kiekvienam Naujienų skaityto
jui perskaityti ir pastudįjoti,
koks yra kelias į Socializmą. .

Naują Europos
Padalinimą

r DR. M. T. STRIKOL’IS'

~

Parašė Dr. O. Bauer

m ■ *........................—

»i

Lydia E. Pinkmah Vegetable Compoundas sugrąžino
poniai Benz sveikatą.

1739 S. Halsted St., Chicago, 11L

Tek Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

H Telefonas: Boulevard 7042

: DR. C. I. VEZELIS ĖM
S
Lietuvis Dentistas

4712 Soath Ashland Ave^
arti 47-toa gatvls

■

■■■■■■■■■■■■H
pgj..... ........

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

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas

ir

Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street,
x Chicago, UI.

V-

-
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Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Liet avys Dentistas
10801 So. Michigan Av^ Roselaud.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną,
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 Bo. Haiated St., Chicago, III.
■ kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
■...........

i

■■
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DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 si. kamp. Marshfield sv
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
< ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
s.i.. h, i
i.Tii-.Lias.,į - -sas—isa—si

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Ketvergas, Birželio 23, 1921

vaikus: B. Šnekutis, Antanas
šnekutis, Lil liana Kutliute, Angains negalėjo suteikti jokios toneta Rėkutė, Adele GustaiLiet. Moterų Aplv. Dr-ja turės šei
PARDAVIMUI visi barbemės ra
pagelbos. matydamas kaip jie čiutė ir Clara Eisnoriute. Pil mynišką
išvažiavimą nedalioj, birž.,
kandai, 3 krėslai, veidrodžiai, 2 pooldu išlengvo dingsta smiltyje.
tables. Parduosiu visus kartu arba
nas išleist i nes klesos sąrašas 26 d., kaip 10:00 vai. ryto miškuose.
atskirai. Atsišaukite.
Ton
vieton
nuvažiuoti
reikia
paimti
yra sekamas:
Trisdešimts penktus karus ir jais va
ST. RAZBADAUSKI,
Dr. Robertson užvakar laiky
1818 W. 47th St., Chicago.
žiuoti iki Ashland, čia paimti Ash
Jos. Baron
land karus ir važiuoti iki Aštuonias-į „ .
m a ▼
-r-» a
damas prakalbą Little Mothers
Walter Wasleeki
PARDUODU buČernę irgrosernę.
dešimt septintos gat. karų, kuriuos DARYK TAI DAHAR
kliubui tarp kitko pasakė, kad
paėmus važiuoti iki karai eis ir pas
Frank Trungalo
Biznis išdirbtas per daug metų. Renkui
paėjus
tris
blokus
į
pietus
bus
Jūsų
seną
karą
(nesenesnj
kaip
1912)
da
pigi, nėra kreditorių. Pragyveni
merginoms nesveika
nešioti
Lillian Shiel
išvažiavimo
vieta.
—
Komitetas.
imsime
į
mainus
kaipo
dalį
mui
kambariai. Pardavimo priežas
augštomis karkomis čeverykai,
Bennie Šnekutis
t
,
cash išmokesčio.
tis— važiuoju Lietuvon. Parduosiu už
ir kad penkiolikos metų GhiAnthony Šnekutis
V.„ L. S. S. kuopy, kurio, yra pri- KARAS TINKA KIEKVIENO teisingą pasiūlymą.
5159 S. Morgan St.
cagos mergaitė daugiau žino
sidėjusios prierengiamojo liepos 4 d. I
KISr/INlUl
Marguerite Schroeder
pikniko, komisijų susirinkimas įvyks parduot|a karUs išmokėjimais u....... . . .......... —- ---- -----------apie mažičio auklėjimą, negu
Benjamin S. Chlifkin
ketverge, birželio 28, Naujienų name.1
J
PARDAVIMUI saliunas su barais,
kaip kurios suaugusios inote96 karai, iš kurių gali pasirinkt
tuopų įgaliotiniai prašomi susirinkt
Martini Pestka
visokių tautų apgyventoj kolonijoj.
PIRMIAU ATEISI,
aiku. — B. Radžius.
Pardavimo priežastis, Draugystės ne
rys.
Barbara Orosz
PIRMIAU APSIRŪPINSI
leidžia būti tokiame biznyj.
DIDELIS RANKIUS VISOKIO IŠDIR
Froidu Mermelstein
307 E. Kensington Avė.
PASARGA
BIMO, ATDARŲ IR UŽDARŲ
Kensington, 111.
Chicagos universiteto
Satnuel Lovin
MODELIŲ
sorius A- A. Michelson greitai
Visi Mitchellio pertaisyti lygiai
Anthony Loverso
Norintieji pasigarsint j sekamos die
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
gvarantuojami kaip ir nauji.
nos
Naujienas,
turi
priduot
savo
pa

imsis tyrinėti Einšteino teorijų
Lillian Kutlis
vietoj.
Biznis gerai eina. Pardavimo
MĖNESINIŲ
IŠMOKĖJIMŲ
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
apie oro judėjimą kartu su žepriežastį
patirsite ant vietos. Norin
PLANAS
Rose Zisscan
karo.
tieji
pirkti,
pasiskubinkit.
$25.00
$200.00
$75.00
me. Būtent jis stengsis ištirti.
Sigmond Tunkiewicz
510
W. 81st St.
100.00
30.0
800.00
Pardavimai savasčių, biznių, auto
ar kartu su žeme sukasi ir oras
175.00
35.00
400.00
Alxons Tondrouski
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji40.oo
500.00
200.00
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
ar jis stovi ant vietos, o tik
mai,
apsivedimai, asmenų jieškojiPaul Tettenbam
200.00
45.0-0
600.00
prie
Michigan Avė. Tirštai lietuviais
apmokamai
ir
t.t.
turi
būt
iš
kalno
viena žemė tesisuka.
50.00
Eleanor Sikorski
700.00
250.00
apgyventa, netoli didelių dirbtuvių,
mi.
55.00
800.00
300.00
biznis išdirbta nuo keletos metų. Par
(Lena Seltzer
60.00
900.00
350.00
duosiu pusę arba visą. Pardavimo
Klaidos
padarytos
paskelbime,
turi
Lorraine Russell, dviejų me
65.oo
Antoinette Rėkus
400.00
1,000.00
priežastis, pirkau kitą biznį. Puiki pro
būt atitaisytos j 24 vai.
Augštesnių kainų karai proporcijoj. ga, pasinaudokit. Naujienos 320.
tų mergaitė, 1908 Montrose
Elizabeth Poznauski
<<
Nei morgečius,
blvd., užvakar iškrito pro lan
Barbara Price
Nei brokrečius ' (
gą nuo trečių lubų. Bet mano
Nei notary mokestis)
PARDAVIMUI saliunas ir groserLouis Harouski
freitas mokėt,
Nei
nė. Biznis gerai išdirbtas. Priežas
ma, kad jos žaizdos ne mirti
Frank Martini
tis pardavimo — važiuoju Lietuvon.
PAMEČIAU $500 šėms verčios. Kas 1 Nei taksai mokėt.
nos.
9342-44 Cottage Grove Avė.
Jos KrzVwicki
radote, sugrąžinkite, už tai bus atly
ginta.
i
Helen Knapp
TAMOŠIUS NOREIKA,
Mount Vernon, IH. paštas ir
Willard Kleszynski
Į
4628 S. Wood St.
gi nori suversti kaltę ant T.
3rd floor front.
Edi t h Katz
Murphy kaipo išvogėjo to paš
Sarah Karzen
RAKANDŲ BARGENAS
DU PARDAVOJIMO KABARIAI
to. Tasai paštas praeitą rudenį
ŽEMUTINES
GRINDYS
Mary Kaminski
Gera proga jaunai porai penkių (5)
Žemutinės grindys, Žemutinės grindys
apvogtas ant $100,000.
kambarių
rakandai. Gražiausia gro
Lawrence Jacobson
2328
2334
jikus
pianas
su roliais, didelis duoelMichigan Avė.
Michigan Avė.
Nathaniel Ingher
tava
springsa
phonographas su re
RENDAI 5 kambarių flatas, elek
ATDARA DIENOMIS
elemento Basile, 731 Vernon
kordais
ir
gvarantuota
daimanto ada
Juliana Honvith
tra ir kitos vigados, ant 2-jų lubų,
ta.
Gali
grajint
visokius
rekordus
Park place, užvakar nušovė
VAKARAIS, NEDALIOMIS
priekis. Tiktai $40. rendos.
Pevil Hopkins
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
' 2244 So. Charleston St.,
i
Telefonas Victory 3805
keturi nepažįstami vyrai, kurie
Adele Gūsiaitis
mados fruntinės setas, dining setas,
netoli Oakley Avė.
Važinėk kasdieną
pabėgo, žmogžudystes priežas
miegkambario setas, kaurai, devenMokėk sykį į mėnesį
Clyde Glause
portas,
pastatoma Ant grindų lempa,
tis manoma — kerštas.
Nathan Feldman
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
OAKLAND
sime ant syk arba atskirai už tavo
Clara Eisnor
Oakland
—
kaip
nauji
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio barAptiekoriai nenori alų pardavi
Henry Dmock
$750
geno. Rezidencija:
MOTERŲ
nėti. Užvakar PharmaceutiTouring Automobiliai
1922 So. Kedzie Avė.
John Drozdow.ski
Puikiausiai
tinkanti
pasivažinėji

cal asociacija savo susirinkime
REIKIA šeimininkės našlės be vai mui; visiškai nauji pertaisyti musų
Frank Drago
kų arba merginos namų darbui, ma Eačių dirbtuvėse; užlaikome Oakland
pareiškė, jog aptiekoriai nenorį
Mammie De George
PARADAVIMUI 5 kambarių visai
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt lotor Car Co. naujus karus, gvaranto “džiabo”
Gali iŠrendavot ir
geri
rakandai,
nereikia, valgis ir kambarią. Nuola tuotus ir 3Z) dienų VELTUI PATAR.
Joseph Bonk
kambariu
po
No.
5701 So. Laflin
tinis darbas. Atsišaukite:
NAVIMAS'; puikiausi ratlankiai; tik St. Savininką galima matyt visada
Joseph Bartalsky
OREMUS CHEMICAL
ras bargenas ;šis yra musų vadovas;
3200 S. Halsted St.
Chicagos bankierius, Charles
Joseph Baron
LABORATORY,
ateikite anksti. A,tdara visą nedėldie1718 So. Halsted St.
G- Dawcs, užvakar prezidento
nį vakarais iki 9 vai.
Buri* mokyklos užveizdėtoHardingo tapo nuskirtas bud- | jas prašo paskelbti, kad Burr
CHICAGO OAKLAND COMPANY
REIKIA patyrusių moterų sortavi2426 Michigan Avė.,
žeto direktorium.
mokykla bus atidara per visą mui popierinių atmatų. Smagi vieta,
Calumet 5310.
geros darbo aplinkybės.
vasarą vaikams pasižaisti.
REPUBLICAN WASTE PAPER CO.
PARDAVIMUI 120 akerių farma;
ŠV. MYKOLO MOKYKLA.
PARDAVIMUI Oakland karas, pi 9 kambarių stuba su skiepu, 2 kam
1039 W. Congress St.
giai. Savininkas apleidžia miestą. Ga barių vasarinis namukas, nauja barnė,
1644 Wabansia avė.
Tel. Haymarket 856.
lima matyt nuo 6 iki 7 vak.
vežimams pašiūrė, svirnas, garadžius,
ši mokykla yra parap
D. K.,
vištininkas ir kiaulininkas. Namuose
ir baigusieji ją vaikai yra visi
855 Wdit 51st PI.
įvesta elekeros šviesa. 5 arkliai, 9

(Tąsa nuo 5 pusi.).

PRANEŠIMAI.

I

AUTOMOBILIAI
IŠMAINYK SAVO
SENį KARį

I

PARDAVIMUI

RASTA-PAMESTA

MITGHELL
AUTO CO.,

RAKANDAI

SIŪLYMAI KAMRARlįl

REIKIA DARBININKU

NAMAI-2EME

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

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos Konferencija, kuri
buvo šaukiama susirinkti atei
nantį nedėkiienį,
birželio 26
dieną, nebeįvyks. Del
tam
tikrų priežasčių Ch. L- D. T.
Pildomasis Komitetas nutarė
atidėti ją vėlesniam laikui.
Kada dabar atidėtoji konfe
rencija įvyks, bus savu laiku
paskelbta.
—Ch. L. D. T. Pildomasis
Komitetas.

CICERO

lietuviai.

Pilnas

išleistines

šių

metų klesos yra sekamas:
Konstantas Savickas
Vincentas Rutkauskas
Antanas Valeika
Antanas Stanevičius
Petras Nausieda
Marija Paliliutė
Helena Paliliutė
Vinceslava Alegniutė
Paulina Malinauskas
Helena Maryanskiutė
Kazimieras Naujokas
Teodora Jasinskiutė
Mokyklos išleidimo aktas
bus parapijinėje salėje nedėlio
ję, birželio 26 d.

Kieno reikalus, gina
Illinois senatas?

Atmetė bilių, kuriuo norėta
apriboti darbo dienos ilgumas
Pas mus visados butų med
moterims.
žiagos laikraščio žinioms, tik
[IŠ Federuotosios Presosl
bėda, kad nėra kam jos sutvar
Illinois
SPRINGFIELD.
kyti ir pranešti [Na, o sveikas valstijos senatas didele didžiu
pats ar negalėtum to padaryti? ma balsų andais atmetė bilių.
— Red.]. Šiuo tarpu čia apsi kuriuo norėta apriboti darbo
reiškia didelis bruzdėjimas laikas moterims. Kitaip sakant,
vietos draugijose dėl šaukia pasiūlytasis bilius
reikalavo,
mosios Chicagos Lietuvių Dar kad darbo laikas moterims bu
bininkų Tarybos konferencijos tų neilgesnis, kaip aštuonios
[Ta konferencija jau atšaukta valandos į dieną.
ir šiuo tarpu neįvyks. —Red.].
Illinois valstijos darbininkai
Vienos draugijos pritaria ir tatai turi įsidėti Į galvą. Sena
ruošiasi dalyvauti, kitos nežino^ te sėdį ne jų reikalų gynėjai,
ką daryti: dalyvauti ar nedaly bet — kapitalistų.
‘ .
vauti? [Konferencijai neįvykstant, klausimas joms savaime
išsiriša. — Red.]. —Teisingas.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI

REIKIA KELETOS

PARDUODU studio labai geroj vietoj, gerąi įrengta. Labai
gera proga dėl gero fotografo.
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 314.

VYRŲ

Priimsime keletą vyrų į smar
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
turi keletą šimtų dolerių arba
touring karą i mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 j
savaitę ir visuomet užsiėmę per
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.
Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

PARDAVIMUI bučernė ir grosėmė- Biznis išdirbtas per daumišiną pagal kontraktą ir vyrai no1 m®tų. Parduosiu pigiai, nes
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo apleidžiu Šią šalį.

$6 iki $20 į dieną ir trumpame laiAtsiinnkite*
ke tapti superintendentu. Jei esi
AtsisauKue.
darbščiu ir nori padaryti didelius pi-1
1857 North Avė.
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
kasdieną.
Lietuvių apgyventoj vietoj. Pigiai AtCHICAGO MUTUAL CASUALTYI sišauk‘J?n£?’: M. „„„„„„„
CO
JUSTIN MACKIEWICH,
S.
Dearbom
St.
L
/342 So. Leavitt St.,
Roseland. — Gerbiamų draugijų ir
• 431
kliubų valdybos ir nariai, taipgi ir
Room 911-912.
Phone Canal 1678biznieriai Roselando, West Pullmano,
PARDAVIMUI bučemės ir groserSouth Chicagos, Kensingtono, Burnnčs rakandai pigiai, n\ažai vartoti.
side, Harvey ir apielinkės esat© kvie
Parduodu už pirmą pasiūlymą. Atsi
čiami atvykti į labai svarbų masinį
šaukite:
susirinkimą pėtnyčios vakare, birž.
PARDAVIMUI Haines, 1920, 7 sė- Į
T^Y TUMOSA,
24 d., Visų šventų parapijos svetai
nėj, 10806 So. Wabash avė.
dynių automobilius. Mainysiu ant ma-1
741
1 ........
*’ .....
L. L. P. Stoties
žesnio, arba parduosiu cash, pigiai.
PARDAVIMUI saliunas su namu;
Pirmininkas J. Savickas,
Taipgi Dodge 1919, Touring automo
gera
vieta. Biznis išdirbtas per dau
Raštininkas J. Pivoriūnas.
bilius.
geli
metų.
Turi būt parduota grei
P. MIKALIUNAS,
tai,
nes
savininkas
išvažiuoja Lietu
2507 W. 47th St.,
Roseland. — PStnyčios ir Nedėlios
von.
Atsišaukite:
Tel.: Lafayette 4011.
vakarais, birž. 24 ir 26, bus gražios
1942 Canalport Ave.t
prakalbos Brolių Strumilų svet., 107FORDAI
FORDAI
'
ta ir Indiana .avė. Prakalbos bus an FORDAI
glų ir lietuvių kalbomis apie svarbius
48 touring ir roadsters 1917—1921
n*nnAvriurTn
x
i* * »
PARDAVIMUI restauraąas lietuvių
gyvenimo reikalus. Taipjau bus geri modelių, su arba be starterių; tikras
rietuvių
gledoriai ir
Ir Uiuenu
di.Įelm olandų VILUcho- i. bargenas, vaBlL
cash m
ar išmoksimai. Im-1
1U
III!“ I
įvairių pamargini- sime
jūsų sena Fordą į mainus. Att/i
ras. Bus ir šiaip
*
5sus lietusius,
vyrus dara
vakarais iki~10 vai.
mų. Kviečiame
Kviečiame visus
lietuvius, vyrus
iteris atsilankyti.
2560 So. Halsted St.
P™ i Naujienų ofisą No 319.
ir moteris
atsilankyti. įžanga
Įžanga dykai.
dykai. |
priešais
26th
St.
i
1
Nebus nė jokių kolektų.—Komitetas.

PraneSimai

VAIKAI BAIGĘ MOKYKLAS
Vakar dienos Naujienos bu
vo paduotas sąrašas lietuvių
vaikų, baigusių šiemet pradines
mokyklas Chicagos pietinėje ir
vakarinėje dafyje.
Šiandie paduodame dvejetą
sąrašų iš šiaurinės Chicagos
daliesBURR SCHOOL

Ashland ir Winchester avė.

Tarp baigusių šią mokyklą
vaikų randame šiuos lietuvių

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

Kolonijoj jūsų žmonių,’kur gali tamista pagelbėt savo kaimyną ir tamistos
kaimynas
tamistos,
šir
džių ir sielą.
Stambaus pro<juktyvio
kietmedžio
miško,
nu
kirsto dvidešimts metų atgal, pardavojame po $25 už akerį. Bažnyčia
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta
žemė turi abeln^ vertę virš $135 už
akerj. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.
JONAS P. EVALDAS, .
Lietuviška Agentūra
840 West 33rd St.,
Chicago, III.
Tel. Yards 2790

PARDAVIMUI NAMAS’ Už PUSĘ
KAINOS,
vertas $4,600.00, parduoda už $2,300.
Rendos neša $25.00 j mėnesi. Turi būt
parduotas šią savaitę. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. Namas randasi ant
Bridgeporto.
A. CHELEDINAS,
3301 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 6775.

PARDAVIMUI namas, 2 pagyveni
mų, po 5 kambarius, elektra, gasas, va
nos. Viskas pirmos klesos. Parduosiu
už $5750.00. 4440 So. Mozart St. Na
mą parodys gyventojas antro floro.
Atsišaukit:
3339 Douglas Blvd.
Phone Ročkwell 5863
Iš ryto 7—8; vakare 6—7.
FARMA Už PUSĘ KAINOS

mais: 12 akerių avižų, 3 ak. žirnių,
7 ak. cukriniais burokais, 3 ak. žirnių,
žiu, 6 ak. bulvių, 7 ak. komų, 2% ak.
tabako, 18 ak. šieno, daržas užsodytas
Miestas ir geležinkelis 1 mylia. Kai
na už viską $10,000.00. Pusę cash.
Kreipkitės tliojaus.
ALEX VĖRĖS,
Box 1.04,
Nadeau, Mich.
Ii ....

—

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant
vieno pagyvenimo, 5 kambariai; elek
tra, karštas vanduo, cementuotas skie
pas, iš fronto saliunas su barais ir
visais įtaisymais. Parduosiu arba
mainysiu ant kendžių Storo, • arba
grošerio.
Atsišaukite:
3601 S. Lowe Avė.
BARGENAS.
Parduosiu arba mainysiu krautuvę
ant namo. Krautuvė geroj vietoj, la
bai pelningas biznis, tą liudija, kad
prieš 3 metus pirkta už
$500.00,
šiandie turi vertės apyvartoje dau
giau $13,000. Mainant ant namo —
namas turi būt vertės bent $7,000.
Perkant už cash’ su 100%, arba su
tiksiu su pirkėjo nuosprendžiu, nes
esu priverstas greitai parduoti. Paidavimo priežastį, patirsite ant vietos.
Pinigus ant syk visus mokėt nerei
kia. Nepatyrusiam biznyj, nurodysiu
visus budus, kas yra biznyj reikalin
ga, taip, kad trumpame laike galės
atlikti savo užduoti, kaip kad senas
biznierius.
Kreipkitės tik laišku:
Naujienos 316.
EXTRA.
Turi būt parduota šią savaitę 2 augš
tų medinis namas.
Krautuve ir 3
flatai, prie Halsted St. arti 50th St.
Gera vieta groseriui. Apleidžui mies
tą. Geriausias pasiūlymas paims na
mą.
L. KARWOSKI,
5159 S. Racine Avė.

.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
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.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatą Valenčiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
7:80 vai. vak.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Chicago.

80 akerių geriausios žemės, Wisconsin valst., įmokant $500.00 nupirk
si. Arba mainysiu ant namo, loto ar LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
kokio biznio.
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant
C. P. SUROMSKI & CO.
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
3346 So. Halsted St.
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
DIDŽIAUSIS BARGENAS KUO
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
MET NORS BUVO.
tis; kasos globėjai: I. P. ChuplinsBizniavas namas, galima viso kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
kį biznį varyt, tarpe 34-os ir 35- Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
laikomi kiekvieno mėn. antrą suos. Rendos virš. $1,200 į metą. batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S.
Paaukausime, kadangi pinigų Auburn Avė.
į

reikia. Veikit urnai Atsišaukite.
3511 S. Halsted St.
TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ

STOCKAI-SEROS
PARDUODU 20 šėrų Co-operative
Society of America. Pardavimo prie
žastis— važiuoju JJetuvon.
TONY,
1931 Canalport Avė.
2-os lubos užpakalyj.
Į

■ ■■■■

Į.J . nu II

kiie.-1—L—l-l'—

TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
10520 Indiana Aye.; iždininkas I.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
prot. Tašt. P. Grigula, 10449 Wentworth Avė.; turto rašt. W. Dargia,
10520 State St
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 341 E. Kensington
Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevskis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt
nueitų i Lietuvą greitai ir būti} pil

Ar norit, kad jūsų pinigai

karvės, 2 didelės
kiaulės ir vištų; nai išmoksti ?
Pinigai pasiųsti pei
taipgi- vi šoki įrankiai. Užsėta seka- musų ofisą yra pilnai išmokami į ma-

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių
krautuvė lietuvių apgyventoj vietoj.
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
Biznis išdirbtas per daugelį metų.
mas 2-jų pagyvenimų, po 4 kamba
Atsišaukite:
rius, elektros šviesa, maudynės, aukš
D. N.
tas cementuotas beismantas. Parduo
4637 Marshfield Avė., Chicago.
siu už $6000.00. Kas turite lotą ge
roj vietoj, priimsiu kaipo pirmą įmokėjimą. Atsilankykit tuojau pas
SZEMET & LUCAS
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj. Norinti gerą gyvenimą pada
t 4217 Archer Avė.
ryt, pasiskubinkit, nes greitai parduo
du, kadangi į Lietuvą važiuoju.
PARDUODU du namu ir saliuną;
2960 S. Lowe Avė.
\ rendos
neša $200.00 į mėnesį. Turi
REIKIA jauno, inteligentiško vaiki'
būt
parduotas
labai greitai, nes sa
no su pardavėjo gabumais. Gera al
vininkas
važiuoja
Lietuvon.
ga, teisingai ypatai. Nėra reikalo i PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. Parduosiu už $18,000.00.
Atsišaukite:
kad mokėtų angliškai. Atsišaukite.
Biznis išdirbtas * per daugelį metų.
ANT
MAROZAS
WM. J. BOCKNOR,
' Parduosiu pigiai, nes turiu apleisti
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.
R. 811—64 W. Randolph St.
šį miestą.
į Atsišaukite:
PARDAVIMUI, 3538 So. Union Avė.
2655 W. 48rd St.,
7 kambarių muro cottage; gasas mau
REIKIA pirmos klesos kepėjo bal... ....
_.......... , ...
dvnė, elektro šviesa. Labai gerame
tos, juodos ruginės duonosii r keksų.
PARDAVIMUI Ice Cream Parlor padėjime. Galima eit gyvent nuo
A!ga $40 i savaitę. Miestelis šva- ir kitoki ivairiausi dajktai. pragy_ l iepos 1. Kaina $3,000. išmokėjimais.
rus, prie Michigan ežero. Geram vy- yenimui
kambariai užpakalyj. i į. FIRST NATIONAL REALTY CO.,
rui, limbas ant
°y
. hai gera vieta, biznis išdirbtas per
736 W. 35th St.,
1634 Mead St.?
Racine, Wis.
met^ Atsišaukite
Naujienos
Klauskit Mr. J. A. Burke.

1.1S pArieV vienosaiš°dklžiausių ^veikatos ir atsitikimu insurance komna

NAMAI-2EME

žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.

J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
M. Beiga, 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.

AKUŠERKA M. BANIENE
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
po antru vyru
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
VAITKEVIČIENE
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čiŠiuomi pranešu savo kostumerkoms
vinskas;
nut rašt. X. Shaikus, 1557
kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
ted St., dąbar atidariau ofisą po nūn?
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard
A.
Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
3138.
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
Nuolatinis rėmėjų skait- tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Montliaus augimas parodo, kad LIBERTY
vid, 2121 Western Avė.
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
SAVITARPINES PAŠALPOS: pir
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
1 ............................... !
....
1
------- r
kus, 1557 Girard St.; turto rašt.
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charles
ton St.; kasier. J. Degutis, 3918
Division St.; kasos globėjai: J. Ra
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
N. Western Avę.

MOKYKLOS

KIŠENINIŲ
MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis,- 2538 Charleston St; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
Avė.

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, 8231 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. California
Avė.; Kontr. rašt. St. Jai
LABAI REIKIA
rembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 į
subatą kiekvieno mėnesio D. Shesavaitę laukia. Lengva išmokti. Die
maičio svet., 1750 S. Union Avė.
nomis arba vakarais klesos.
DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
Master Sewing School
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
Principalas
mų rašt. F. Ažusenis. 4014 S. MaJOS F. KRASNICKA
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
190 Nnorth State St.
sierius Mykolas Budas; kasos glo
Kampas Lake St. 4-fl.
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
VALENTINE DRESMAKING
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
18-tos ir Union avė.
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon,
LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS:
1850 N. Wells St.
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
W. 33rd St; Padėjėjas Juozas Ka
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
tonas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
mo, Designing bizniui ir namams.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
3327 S. Wallace St; Turto rašt.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Juozas Šokas, 8222 S. Wallaco St.;
Klesos dienomis ir vakarais. PaKasierius Juozas Račiūnas; Kasos
reikalaukit knygėlės.
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
Tel. Seeley 1648.
kimus
laiko kiekvieno mėnesio pir
SARA PATEK, pirmininkė.
mą subafvakarį Jono Maziliausko
salėj, 3259 So. Union Avenue.

