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Gompersas vėl išrinktas Socialistą partijos kon
vencija prasidėjo.
Federacijos prezidentu

Lietuva po militarizmo kurka

Karas tarpJRusijos ir
Latvijos?

DENVER, Colo., birž. 25. —
Senasis Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas,
Sainuel
Gompersas, sumušė angliaka
sių prezidentą John LevMis ir
vėl tapo išrinktas Federacijos
prezidentu. Gompersas gavo
25,022 balsus, o Lewis balsų
gavo tik 12,324.
Sakoma, kad Gompersas net
apsiverkęs, kada pakįlo padėkuoti delegatams už jo išrinki
mą. Gompersas liekuodamas
už išrinkimą pasakė, kad jis
džiaugiasi, jog “Hearstas nega
li kontroliuoti Amerikos Darbo
Federacijos”. Ir prisižadėjo,
kad jis drąsiai ir atvirai kovo
siąs už darbininkų reikalus.
John Lcwis užsiginė, kad jis
buk esąs Hearsto kandidatas.
Renkant prezidentą,
unijų
balsai susiskaldę ir tik
vieni

Graikija atmete talkininkų
prsiulymą
True translation fiJed with the postmaster at Chicago, III., June 27, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija paskelbusi kary
Latvijai.
Graikija atmetusi talkinin
Nesutikimai iškįlę delei su
kų pasiūlymą.
šaudymo 17 komunistų.

Anglija pasiūlė taika
Airijai.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 27, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Atmetė dėjimąsi prie III Inter
nacionalo ir partija nepriklau
sys nė prie vieno internaciona
linio socialistų sąryšio.

Gompersas džiaugiasi, kad
Hearstas nevaldysiąs
Federacijos.

Siūlo taiką Airijai

17 komunistų.

Die nra štiš Amer

Chicago, fflį Panedelis, Birželio (June), 27 d., 1921.

True translation filed with the post-master at Chicago, III., June 27, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

ATMENAT, birž. 26. — Grai
LONDONAS, birž. 25.
Laikraštis London Times gavo kija šiandie atmetė Francijos,
Anglijos ir Italijos pasisiūlymą
žinią, kad karo stovis gyvuoja
tarpininkauti su Turkijos naci
tarp Latvijos ir Rusijos. Kionalistais, kad sustabdžius (irai
virčiai iškįlo delei sušaudymo,
su pritarimu Latvijos valdžios,

Pirmas Lietuvių

—

mašinistai, visi iki vienam, bal

šis nuotikis sujudino

Cape

į Naujojo Lietuvos Atstovo
sako, kad nebuvo kitokio budo i
prisistatymas.
priversti tuo izraelitus suprasti,

Town seimų. Premjeras Sinuts

jog yra reikalinga gerbti
tymus.

įsta

Italijos kareiviai susirėmė
su lenkais.
PARYŽIUS, birž. 26. — Pu Baltąją vergių prekyba
Vokietijoje.
siau oficialiais Wolff biuras iš

True translation nied with the post-

savo už Le\vis. Net ir anglia

master at Chicago, 111., .June 27, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

kasiai nebalsavo už Lewisą.
Federacijos sekretorių
tapo

Armėnijoj esą ramu.

išrinktas senasis, Frank Morrison. Taipjau tapo išrinktas

ir

DETROIT, Mich., birž. 25. —
Šiandie čia atidarė Socialistų
partijos konvencija. Joje daly
vauja delegatai nuo 26 valstijų,
jų tarpe žymiausi socialistų va
dovai Amerikoje.
Konvencija turės apsvarstyti
daugybę svarbių klausimų, taip
jau partijos prisidėjimą prie
Maskvos komunistų internacio
nalo, ar kokio kito socialistų in
ternacionalo.
Apie prisidėjimą prie Inter
nacionalo, partijos konvencija
jau tarė savo žodį. Po trijų va
landų smarkaus ginčo, konven
cija 35 balsais prieš 4 nutarė
nesidėti prie komunistų Interna
cionalo (Maskvoje). Tečiaus
konvencija atmetė ir kitą įne
šimą, būtent prisidėti prie Vien
uos internacionalo.
Reiškia, partija per tūlą lai
ką nepriklausys prie jokio so
cialistų Internacionalo.
Komunistai ir kairiasparniai
bandė sukelti triukšmą konven
cijoje, laike balsavimo, bet jie
turėjo nutilti, kada prigrasin
ta, kad jie bus pašalinti iš ša
lęs.

senasis iždininkas, Daniel J.
TIFLIS, birž. 26. — Gruzija J. Tobin.
VVASIIINGTONAS, birž. 22. ir Armėnija, kaip išrodo, da
— Naujai paskirtas Lietuvos bar pergyvena periodą ramu Ūkininkai veikiau pasiduoda
Tai esąs paskutinis Anglijos
Respublikos Atstovas, š. A. mo galutinai įsikūrus sovietų
beprotystei.
pasiūlymas taikos. De Valera
Jungtinėse Valstijose, Valdema- valdžiai. Valdžia yra neva ra n
kviečiamas i Londoną.
: ras Vytautas Čarneckis, jau at- koše vietos revoliucinių komi
WASHINGTON, birž. 26.—
Berlino praneša apie susirėmi
Įvyko Amerikon š. m. birželio 15 tetų, bet jie priklauso nuo slap Homeopatų suvažiavime vienas
LONIMVNAS, birž. 25. — Be mą tarp Italijos kareivių ir Baltųjų vergių prekyba atgaiperėmė Atstovybę ir pra tų Rusijos komitetų.
daktaras, Lee, pareiškė, kad uveik išvakariuose Anglijos vai- Lenkų maištininkų į pietus nuo
vino Francijos okupacine
LILLE, Francijoj, birž. 25.
dėjo faktinai eiti savo pareigas.
Bolševiku kareiviai Tiflise, kininkų kasmet išeina iš proto
džios
griebimos
aštresnių Košei, Augšt. Silezijoj.
armija.
j Šiądien, birželio 22 d. apsilan Balnine ir Erivane elgiasi gana daugiau, negu bent kurios kle- — Lille-Paryžiaus ekspresinis
priemonių nuraminti
pietinę
kė pas Jungtinių Valstijų Val [gerai. Sakoma, kad jie bando sos kitų žmonių. Darbas, rū traukinis šiandie ties Albert nu
Abi pusės pasitraukia.
Airiją, ta valdžia padarė dar
stybės Sekretorių, p. Hughes, I pertikrinti amerikiečius ir ki- pesčiai ir stoka tinkamų pasi šoko nuo bėgių. 23 žmonės liko
vieną žingsnį susitaikimui su
BERIAMAS, birž. 26. —• Pa žiausaa dvidešimtame (šimtme atsisveikinimui, buvusis Lietu-i tus svetimšalius, kad Baku nuo linksminimų yra svarbiausia užmušti ir 40 sužeistasinn feineriais.
galios pramatoma taika Silezi tyje baltųjų vergių pirklių šai- vos Atstovas J. Vileišis, ir pri- žmumai daugiau nebeatsikar- priežastim beprotystės pas ūki
Po karaliaus asmeniniam at joj. Pasak vieno Berlino laik- ka tapo išardyta šiandie, kada
sistatė naujasis Lietuvos Atsto- tos. Ikišiol nedaug žmonių su ninkus.
Berline
ir
Frankfurte
tapo
are

sišaukimui, atidarant Uisterio I raįčio,, talkininkai,
vokiečių
NAUJAS SUKILIMAS
vas Jungtinėms Valstijoms V. šaudyta. Jais buvo daugiausia
A'
štuota
daugybė
vyrų
ir
moterų,
parlamentą, į visus airius sus- į.komanduotojas gen- Hoefer ir
i
MEKSIKOJE.
Čarneckis.
maisto spekuliatoriai8 UŽMUŠTI MUšYJ SU
tabdyti kariavimą atleisti Ji“1’j Lenkų maištininkų
vadovas užsiėmusių ta prekyba. Viena
Beveik pusė miestų gyvento
BANDYTAIS.
užmiršti,
..x
x». premieras tLloyd Ge | Korfanty sutarė pra
ši šaika pardavė daugiau kaip
SAN ANTONIO, Tex., birž.
jų neturi pinigų ir juos maitina
orge parašė
laišką Airijos kimą vokiečių ir lenkų spėkų 400 mergaičių
užlaikytojams
LAREDO, Tex., birž. 23. — 26. — Iš Mexico City praneša
'bolševikų sriubos virtuvės. Do
“prezidentui” Eamonn de Va nedėlioj.
ištvirkimo (prostitucijos) naleris, kuris keletą menesių at- Atėjusios platesnės žinios apie ma, kad gen. Gonzales lies La
lerą, kviesdamas jį atvykti su
mų okupacijos zone.
1 gal buvo vertas 5,000 rub., da Meksikos federalinių kareivių redo perėjo rubežių su 70 žmo
ver

draugu į Londoną ir atlaikyti
Pasak policijos, baltųjų
dvyliką kartu mūšį su bandytais į pietus nuo nėmis ir Obregono garnizonas
bar
yra
vertas
konferenciją su Anglijos vald
gių prekyba, kuri prieš ku rą
Nuevo Laredo sako, kad tame Lampazos sukįlo ir sudegino
: tiek.
žia ir Ulsterio premjeru, kad
Vokietijoje jau buvo pilnai su
mūšyje 8 kareiviai tapo užmu kelis geležinkelio tiltus.
vie’
V 1
1 1
TOLEDO, birž. 26.
kilos
sankrovos,
dar sykį pabandžius susitaikinva
_
Valgyklos
ir
valdyta, išėjo iš rybų kada nuolika iš 13 kaltinamųjų
šti ir 20 sužeista. Kiek žuvo
sankrovas,
yra
i išėmus maisto
Francijos karinės valdžios įsa kar teisėjo Kilits teisme, t
bandytų, neturima žinių.
COLUMBUS,
Ind. — čia
Tuo pačiu
laiku Anglija
kymais tapo įsteigti Francijos rasti kaltais suokalbyje apiplč ' uždaryti. Svetimšalių abelnai
įvyko kitas nuotikis. Iš vištos
stropiai rengiasi prie karo Ai Jie tapo užmušti vienai sektai kareiviams ištvirkimo namai šli Toledo paštą, iš kurio išplė nekliudoma, nors turčių rūmai
JOLIET, Ilk, . _ Jbirž. 26. — atimta viščiukus. Likusi
be
ir
nuosavybės
tapo
rekvizuorijoj. Jis iškils, jei Airija nesu
okupacijos
zone.
Vietos
kalėjime
skaičius
kali

atsisakius apleisti valdžios
jų višta pasiėmė tada savo
šta apie $1,000,000 pinigais ii
tiks priimti
Anglijęs taikos
i
tos.
Šimtai
merginų
tapo
pasiųv
nių nuolatos didėja. Vien nuo globon mažyčius kačiukus. Ki
žemę.
bonais.
ta į Frankfurtą neva dirbti na
pereitų metų skaičius padidėjo tų, ypač katės, prie kačiukų vi
Tarp
rastųjų
kaltais
yra
su-j
šis Llod George pasiūlymas
20 nuoš.
CAPE T()WN, Pietinėj Afri muose ar dirbtuvėse, šaikos asai neprileidžia.
sinn feineriams taikos,
esąs koj, birž. 26. — Vietos religi gentai Frankfurte išvežė tas lenkėjusi lietuvaite Vanda Ur
paskutinis Anglijos valdžios nė sekta, pasivadinusi “Izraeli merginas į įvairius miestelius bai taite ir jos brolis
pasiūlymas taikos Airijai, Ka tais”,
vedama
“'pranašo” palei Reino upę, kur tapo įkur Urbai tis.
A
CHICAGO. — Streikieris Ju
dangi Airijos atsakymui duota Enoch, kuri atsisakė evakuoti ti raudonojo žiburio namai.
Gorėk is Newkelios dienos, tad manoma, kad valdžios žemę ties Bulheek, ar
Policija gavo prirodymų ir Chicago, Ind., teisine liudijo, seph Sonocia, kuris pikietavo
Ward Baking Co. dirbtuvę, ta
Airijos parlamentas neįstengs ti Queenstown, tapo prievarta padarė areštus kada iškįlo peš
kad Vanda jam davusi paslėp
po pašautas subatoj ir dabar gu
priešintis Anglijai ir turės pri išmesta iš ten ir ištikusiame tynės naktiniame Berlino kliuti už $85,000 iionų, kuriuos jis
siųsti savo delegatus. De Valera mūšyje su policija,
171 tos be už kainą parduodamos mer- paskui bandė išleisti. Vanda . U ligonbutyje. Prie dirbtuvės
privažiavo automobilius su 5
nrudėies savo nasitarimus su sektos narių liko užmušta ir ginos. Paprastai pirkliai gauDabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
to visko užsiginė ir sake, kad ji
ginkluotais
žmonėmis
ir
ėmė
arba
dra ilgais.
davo
po
1,(MX)
markių,
126 sužeisti.
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
kunigui ne tik nedavusi Bonų,
vytis Sonocia. Policija bandė
Per keletą metų valdžia leis apie. $14, už merginą.
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
bet ir nęšimačiusi su juo Chi-.
sustabdyti
automobilių, bet
tinis Anglijos taikos pasiūly davo tiems ‘izraelitams” švęs
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
cagoje. Ji sakė, kad kun. Go
jame buvę žmones pradėjo sau
mas Airijai. Jei ir šį sykį taikos ti ant savo žemės velykas, bet
rėk todėl taip liudija prieš ją,
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
pasiūlymas bus atmestas, Ang kiekvienais metais vis didesnis
(lyti ir į policiją. Tame besišau
kad nori jai atkeršyti už tai,
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
dyme in tapo pašautas Sonocia.
lija ketina griebtis
aštresnių skaičius pasilikdavo ant “šven
kad ji atsisakiusi ištvirkauti su Manoma, kad į jį pataikė polikitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
priemonių numalšinimui airių tos žemės”, taip kad pagalios
NEW YORK, birž. 26. — juo.
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
' -I
cisto kulka. Spėjama, kad au
sukilimo. Valdžia sako, kad ne ten išaugo miestelis iš apie 350 Negrų draugija paskelbė, Ikad
kompanijos
Visiems rastiems kaltais bau tomobilyj buvo
žiūrint airių skundimus, kad šėtrų. Ta sekta draudė paša kaltinamą, kad Amerikos puik.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
jie pilnai patyrė karo stovio na liečiams įeiti jų miestelin, ar Russell, komanduotojas Ame smė bus paskirta rugpjūčio pasamdyti mušeikos.
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
štą, jie pamatys visą baisumą pripažinti kitokią valdžią, kaip rikos jurininkų ant Havvaii sa mėn. Aštuoni iš rastųjų kaltais .
koje, ir Naujienų siunčiama pinigai greičiaus pa
SUGRĄŽINS AMERIKIE
karinio veikimo, kada bus at Jehovos, kaip ją aiškina prana los, apkalino du redaktorius ir dar bus teisiami už patį pašto
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
ČIAMS NUOSAVYBES.
mestas šis taikos pasiūlymas ir šas Enochas.
uždraudė laikraščiams rašyti išplėšimą, kadangi jie dabar bu
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
WASHINGTON, birž. 24.—
Valdžia tūlą laiką bandė už apie hawaiiečių paduotą me vo rasti tik suokalbyje apiplėš
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
I Valstybės departamentas piitysavo spėką.
registruoti miestelį, bet polici morialą Amerikos kongresui. ti paštą.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Bylos kun. Gorėk ir kelių ki- re, kad Vokietijos valdžia paja turėjo pasitraukti, kad iš Amerikos kareiviai j ieško ir
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
t;, kurie liudijo valdžios pusė- skelbė sugrąžinsianti likusias
vengus kraujo praliejimo. Taip trečio redaktoriaus.
yra New Yorke ar Ch|cagoje. Naujienos yra
SOCIALDEMOKRATAS.
je bus išspręstos vėliau.
sekvestruotas amerikiečių nuojau nepavyko prikalbinti tuos
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—-Lie
Musų draugų * laikraštis Iš “izraelitus” apleisti tą vietą.
Pašto apiplėšimas įvyko vas. savybes, kurios buvo užgrieb
TEATRAS SUGRIUVO; 8
tuvos Prekybos ir Prartonės Banko Kaune. Nau
Kauno. Kiekvienas darbininkas
ti d-, kada ant jo užpuolė 6 tos laike karo,
ŽUVO.
Galiaus 800 policistų išėjo iš
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
privalytų j| perskaityti Num.
ir paėmė $1,000,000 piJohnstovvn, Pa., birželio 24. žmones
Queenstown.
Su
šauksmu
a • M
•
sus kitus svieto kraštds. Siųsdami pinigus, vi
Jau atėjo
Socialdemokratas
4 žuvo gaisre.
— 8 žmonės liko užmušti ir 8 (nigais ir bonais. Išpradžių bu“
Jehova
liepia
mums
kariauti,
”
num. 7. 8 .9. 10, 11. 12. 13, 14, 4,000 tų “izraelitų” puolt" ant snžeisti suftriii'vus Crt*«n<l fent- ( vo aplcaltinta 18 žmonių, Let
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
15 ir 16 ir Paštininkų Raišo nr.
< Skyrių.
'
I
BALTIMORE,
Md.,
birž.
25.
policijos.
Policija
r»ri.«*iloido rui Barncsboro miestelyj. Sale trįs prisipažino
prie kaltes ir
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 juos arti ir tada šovė. Prana- (teatro buvo kasama vieta ki- juos lengvai nubausta, prieš du — 2 moterįs ir du vaikai žuvo
NAUJIENŲ PINIGŲ .SIUNTIMO SKYRIUS
centus.
šas Enoch tada pasidavė. Mics- tam triobėsiui, kas susilpnino apkaltinimai liko panaikinti, 11 gaisre,, kuris sunaikino namą
1789 So. Halsted SI.,
Chicago, III
Gaunamas Naujienų oflac.
East TFairmounte.
telis bus sunaikintas.
teatro pamatus ir tasis griuvo.rasta kaltais ir* 2 ištoisjiniti.
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]

23 žuvo ant traukinio.

Lietuvaitė rasta kalta api
plėšime pašto.

C

C

Anglai užmušė 170
žmonių.

Pašovė pikiefuotoją.

Dabar laikas
slysti pinigai Lietuvon

Apkalinn redaktorius.

* M

a

J fl J 11 l 1 | t/3,

*

l J I Ii. • 1 J c.<

£J 1 1

1L 1 k |U i

| lI1

1 SCI l i I L

v

9 X 1/

11II V-i» Iviy J •

kjc.llv

L. A. £ o

| ' * Uyl£/iXZil 11V

£9A AV

>• V •

•

IV C* A l v-O

■* »

Pagedėlis, Birželio 27, 1921

NAUJIENOS, Chieago, UI

9

o politika savo: ekonomijoje
išeina“ ir iš jo cituotųjų “Nau- valdžios tvarką.
jienų“ žodžių. Toks pasakymas,' Kad jie ištiesų to nori, tai pa- augs privatinė nuosavybė ir ka
rr j
x-. v. . .v m
kad lietuviai kovoja su lenkais tvirtina ir vieno bolševikų lyde- pitalistiniai santykiai, o vald
Kada atėjo
žinia
is
Euro, , dvarų,
,
... nereiškia, rio, N. Rucharino, kalba, pasa žia bus komunistiška. Tai yra
J.
clel
anaiptol
pos, kad sovietų valdžia ne- kad visų lietuvių interesai arba kyta trečiamjas komunistų in tiesiog idiotizmas.
įsileido į Rusiją Amerikos Į Visų lenkų interesai esą vienodi. ternacionalo kongrese, kuris da- Bet ta utopija yra ir labai
mašinistų unijos prezidento! Lenkijoje yra darbininkų kle- bar* yra susirinkęs Maskvoje. kenksminga. Jeigu Rusijos val
Johnstono, tai mes nurodė- sa, kuriai visai nęrupi g'i'ti len- Aiškindamas, kodėl sovietų val džia mėgins “sukti ratą“ taip,
me, jogei tai yra labai kei kų dvarininkų reikalus nei na džia paskutiniu laiku padarė ■ kaip jai patinka, ažuot tarnamie, nei svetur. Taip pat tenai įvairių nusileidimų ekonominėje vus visuomenės re•eikalams, tai
sta, kadangi užsienio kapi yra ir valstiečių klesa, kuriai srityje, jisai pareiškė:
šalies plėtojimąsi bus trukdo
talistų atstovai nuolatos lan negali būti jokios naudos iš to,
“Vienas principas yra pa-1 mas, iki neateis valanda, kuokosi Rusijoje.
kad Lenkijos dvarininkai pa matinis. Mes turime tvirtaij met žmonėms pritruks kantryBet štai dabar telegrafas vergtų Lietuvą. Bet to neveizint laikyti savo diktatūrą kad ir bes ir jie prašalins diktatorius.
praneša, kad Rusijos valdo Lenkijos legionai laužiasi Lietu čia dar taip. Koliai valdžios
nai davė leidimą įvažiuot į von. Kas juos tenai siunčia? Ne mašinerija musų rankose, mes
darbininkai ir ne uk’ninkai, o
galime sukti ratą į dešinę ar
ją Jungtinių Valstijų sena dvarininkai.
toriui, ponui France, kuris Lenkijos dvarininkai yra dar ba į kairę... Mes nedarysime
politinių koncesijų (nu
vyksta tenai tikslu susipa taip galingi, kad jų reikalai dik jokių
sileidimų), bet žymias ekono Lietuvių Socialistų Są
žinti su Rusijos žmonių pa tuoja tos šalies politiką (ypatin mines koncesijas. Koalicines jungos nariams praneši
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žmonės kol kas dar neįstengia
pakreipti savo šalies politiką į
kitokias vėžes. Ačiū tam, Len
kija ginkluota jėga puola Lietu
vą, kad padėjus Lenkijos ir Lie
tuvos dvarininkams uždėt savo
jungą arib Lietuvos valstiečių.
Lietuva yra priversta gintis.
Visi žino, kad ji susideda ne
vien iš mažažemių ir bežemių
valstiečių, kuriems pirmoje ei
lėje grūmoja dvarininkų jungo
pavojus. Ji turi ir dvarininkų,
ir labai stambių ūkininkų ir ku
nigų, ir tokių miesto buržujų,
kuriems Lenkijos dvarininkai
arba visai nėra baisus, arba net
Orderiu, kartu su užsakymu.
yra pageidaujami talkininkaiM Jeigu šitie elementai turėtų sa
vo rankose visą galią Lietuvo
je, tai veikiausia nebūtų kilę joĮkio karo su Lenkija; jie butų
Pirmutinis Lietuvos res-i
susitaikę su lenkų grobikais ir
KOMUNISTIŠKOS
publikos atstovas Jungtinė- j
butų pasidalinę grobį tarp sa
NESĄMONĖS.
se Valstijose buvo^dv. Jo-;
vęs. Bet Lietuvoje yra pakanka
nas Vileišis. Amerikos kle- :
mai stiprus tie valstiečių sluogrikalai ėdė jį kiek įmanyda- •■ “Laisvės“ Vabalas-Politikas sniai, kurie kovoja už pasiliuomi ir pagalios prispyrė Lie-' (kuris kitąsyk vartodavo . pseu, gavimą nuo dvarininkų jungo,
tuvos valdžią paskirti atsto- įdonimą
> <lo”lln;? “Pruseika“) sTr‘es,da' ir jokia valdžia negali atvirai
eiti prieš tų sluogsnių reikalus.
VU knkscionj demokratą, p.' akg> kad lenkų-lietuvių kova Lietuvos valdžia todėl turi gin
Valdemarą Čarneckį.
i yra ne tiek tautinė, kiek socia- ti šalį nuo lenkiškų užpuolikų.
Vileišis išvažiavo. Jo vie-’linė ■— kova dėl dvarų, ir kad “Laisvės“ Vabalas, kuris at
ton atvyko klerikalų parti- lenkų pusė gina dvarininkų rei- rado, jogei “Naujienos“ užmir
jos žmogus. Ir, vos suspėjęs italus, o lietuvių pusė valstiečių kusios klesų skirtumus Lietuvo
'• reikalus. Del šitokios “Naujie- je ir Lenkijoje, neturi jokios
(nų“ nuomonės išreiškimo tas be- nuovokos apie tai, kas yra kle
sis Lietuvos atstovas, pasak !sikeikiantis “literatas” rašo:
sų kova. Jisai turėtų žinot, pav.,
laikraščių pranešimų, su
“Išeina taip, kad lietuvių kad kitąsyk Jungtinės Valstijos
džiaugsmu pasigyrė:
kov°j° su An^ja už savo nevisuomenė nėra susiskaldžius
i
!
“Lietuvoje
radikalai-; į klesas. Ji visa — prieš dva priklausomybę: Anglija norėjo
laikyt po savo- valdžia Jungti
bolševikai persekiojami vi- j rininkus. O lenkų visuomene nes Valstijas, o šios ginkluota
už dvarus.
su smarkumu.”
“Tai yra pažiūra, kuria vi jiega pasipriešino tam. Bet tai
“Radikalais - bolševikais” suomet populiarizavo tauti visai nereiškė, kad Anglijoje ar
ba Jungtinėse Valstijose tuomet
Lietuvoje, kaip žinia, dažnai ninkai ir klerikalai. Klesų, : nebuvę klesų skirtumų. Francuvisi į
yra paverčiami žmonės, ne girdi, pas mus nėra; mes
mužiku
Zl^ ir Prusy karas, kuris kilo
esame demokratai,
turintys nieko bendra nei su
anot 1870 metais, buvo, rimčiausių
vaikai, juodnugariai
istorikų nuomone, tautinis karas
radikalizmu nei su bolševiz kun. Tumo.“
i vokiečių pusėje (tokios ntiomomu. Kiekvienas asmuo, kuris
Skelbti tokį dalyką, kad “Nau-; nes laikosi ypatingai socialisdėl kokios nors priežasties jienos
“ buk sakančios, jogei lie-1 tai)vienok iš to neišeina, kad
užtraukia ant savęs klebono ^uvįų tautoje nesą klesų skirtu- penkios dešimtys metų atgal
arba žvalgybos viršininko; mų, gali tiktai galutinas besar- Vokietijoje nebuvę klesų.
neapykantą, yra apšaukia- matis arba asilas. “Naujienos“
mas “bolševiku”.
niekuomet nepaliauja aiškinusios
KENKSMINGA UTOPIJA.
klesinių reikalų prieštaravimus
O paskui -tuos bolševi- Lietuvoje, ir kiekvienas žmogus, Jau buvo pastebėta šioje vie
kus”, ahot Čarneckio, perse- kui’isyyra perskaitęs bent vieną toje, kad Rusijos bolševikai da
kioja visu smarkumu!
[musų dienraščio numerį, žnio bartineje savo politikoje sten
tatai gerai.
giasi atsiekti dvejopo tikslo: reVileišis šitokiais dalykais j Bet tas “Laisvės“ Vab^o Jue-! organizuot ekonominį šalies gy
nesidžiaugdavo.
lagingas tvirtinimas visai “ne* venimą, bet palikt be keitimo
Metams
-,r ----- - , , ___ $8.00
Pusei meta
4.50
Trims mėnesiams
. ____ 2.25
Dviem mėnesiams ___ _ ____ 1.75
Vienam mėnesiui
. . .. ____ 1.00

ka.
1
Senatorius France turi to
kį pat tikslų, kaip ir maši
nistų unijos prezidentas.
hieagoje — per n ei i o tojusi
Viena kopija___________ ______ 08 Juodu abu yra tos pačios
Savaitei .............
.... 18
Minėsiu! _____ ________ , ___ _ - 75 šalies piliečiai. Kodėl tečiaus
jvienytose Valstijom ne Chlcafoj, J bolševikai priėmė republikopaltu:
Metams__ .... . - _ $7.00 inišką senatorių, o nepriėmė
Pusei metų ............... ....
4.00
Trims mėnesiams . ........... ____ 2.00 Johnstono? Nejaugi tiktai
Dviem mėnesiams
___
1.50 dėlto, kad p. France, kaipo
Vienam mėnesiui _______ _____ .75
kapitalistiškas politikierius,
Lietuvon ir kitur užsianluoMi
(Atpiginta)
gali padėt bolševikams gaut
Metams$8.00 Amerikos valdžios pripaži
Pusei metų ...............
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Trims mėnesiams ___________ 2.25 nimą?,
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Skirtumas

ST. PSIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
Jo širdis nustojo tvaksėjus. Ar buvo* tai
varpų balsas? Nebuvo įsitikrinęs. Dieve! Tai,
turbūt, tik kraujo užimąs, mušančio galvon.
Pradėjo laukti. Praslinko tarsi amžinastis.
Stengėsi apgalėti save, bet neteko spėkų.
O skambesys jo ausyse girdėjosi vis gar
siau:
Pratysus liūdnas dejavimas.
Klausėsi...
Ne, jisai neapsiriko!
Mašinališkai atidarė bldkinę ir švistelėjo
ore; bet čia jį spėkos apleido ir jisai parpuolė
kartu su blokine ant žemės.
Atsikėlė, išliejo kerosiną karštligiškai dre
bančiomis rankomis ant ]>opicrų, išsiėmė deg
tukus, bet taip drūčiai drebėjo, kad negalėjo už
žiebti degtuką. Mašinališkai nužengė atgal kelis
žiiigsnius ir metė degtuką. Ak|ls-mirksnyj viskas
užsiliepsnojo.
I

Į

. i;.

mas.

valdžios negali būti ir net ne

gali būti pilnps teisių lygy
bės tarpe valstiečių ir darbi
ninkų... Politinė koncesijų
reikšmė yra tame, kad jos
ramina ir neutralizuoja smul
kiąją vidurinę klesą. Faktinai, nusiraminimas jau įvy
ko.“

šitais žodžiais Bucharinas ai
škiai prisipažįsta, kad ekonomi
nėje srityje bolševikai jau yra
sumušti. Jie yra priversti atsi
žadėt savo pirmutinių planų ir
daryti didžiausių nusileidimų vi
durinėms klasėms (daugiausia,
žinoma, ūkininkams). Bet jie
dar tebesitiki atsilaikysią poli
tikoje.
Ramindami žmones ekonomi
niais nusileidimais, Rusijos ko
munistai tikisi išlaikyt savo ran
kose diktatūrą ir paskui, kada
ateis laikas, pavartot ją tam,
kad įvykinus komunizmo tvarką.
Bolševikai tuo tikslu nori nepaleist iš savo kontrolės stam
biųjų industrijų. Jie pripažįsta
privatinio savininko teises ūki
ninkams; jie sutinka pavesti
privatiniems kapitalistams smul
kiąsias ir vidutines pramones,
— bet geležinkelius ir tas pra
monės šakas, kuriose veikia di
deles dirbtuvės, bolševikai keti
na ir toliaus laikyt savo ranko
se.
Bolševikai mano, kad tuo bil
du jie, stovėdami prie valstybės
vairo, galės sulaukti to laiko,
kuomet ir kitos industrijos ša
kos taip išsiplėtos, jogei jas bus
galima paimti į valstybės ran
kas, ir tuomet komunizmo tvar
ka bus įvykinta visame šalies
gyvenime.
Bet tai yra utopija. Jeigu so
vietų valdžia buvo priversta
pripažinti privatines nuosavy
bės viešpatavimą ir žemės ūky
je, ir smulkiojoje ir vidutinėje
industrijoje, tai ji negalės su
laikyt privatinius savininkus
nuo paėmimo valdžios į savo
rankas. Tie savininkai juk suda
rys milžinišką didžiumą gyve
noj ų (gal kokius 90%)!
Socialistų mokslas, kurį su
tvėrė Karolis Marksas, sako,
kad ekonomija yra visuomenės
plėtojimosi pagrindas; politika
priklauso nuo ekonomijos. Bolševikai-gi dabar įsivaizduoja,
kad ekonomija eis savo keliu,

„ i. m ——

RACINE, WIS.

Lietuvhii katalikai laužo
ragus klerikalams.

A iX

L.S.S. Reikalai

dėtim ir su bolševizmo tvar gai užsieninę). Lenkijos darbo

[korespondencijos

Kaip žinia, buvusiame nese
nai lietuvių suvažiavime Wa-

gus klerikalų vadams — Bu
čiui, Mastauskui & Co. Sakau
katalikai tatai padarė, nes ta
me suvažiavime didžiuma at
stovų buvo nuo katalikiškų
draugijų. Katalikų draugijas
atstovaudami, jie betgi nesekė
paskui klerikalų vadus,
ne
klausė jų nurodymų, bet sto
ro uras už Lietuvos

jo

reikalus ir

pagerbė Lietuvos

Draugai: Buvusiam sekretoriui-vertėjui rezignavus jo pa- kalų vadai visados niekino ir
reigas eiti nutarė pats Pildo- pačiame suvažiavime bandė
masis Komitetas. Savo posč- diskredituoti ir žeminti.
Mes nors toli nuo Washingdy, birželio 23 d., 1921, Pildomasai Komitetas padarė ata- tono gyvename, betgi katali
tinkamų tarimų, kuris bus iš kiškos musų draugijos (šv.
spausdintas laikraščiuose ir Kazimiero ir k.) sudėjo 125
taipjau pasiųstas visoms musų dolerių delegatui pasiųsti ir deorganizacijos kuopoms,
Čia
rimtų katalikų ir gerų lietuvį.
pranešu tiktai tiek:
Delegatui iš su
suvažiavimo
dar
v ciziciN i ino gui
Sekrctorio-vertėjo purcifĮiis
]
noin Ko
Ko-I
dabar eina du Pildomojo
 negrįžus klerikalų laikraščiuomiteto nariai: jo sekretoris St. se “Drauge” ir “Darb-ke” pa
Strazdas ir P. Miller. Pirmasai sirodė straipsnių persergiaTlčių
reikalus, nesuri- visuomenę, kad ji nesiskaitytų
šlus su narių mokesniais
ir su suvažiavimo padarytais ta
ija. Pavyzdžiui, rimas. Visą tą suvažiavimą jie
jisai tvarkys kuopų įnešimus- bandė ant juoko palaikyti. Rasiulymus, siuntinės (kuopoms) cino lietuviai katalikai, pasi
balsavimo blankas, joms- grį skaitę visa to, ką tie klerikalų
žus balsavimo davinius
su laikraščiai rašė, tikėdami ir ne
tvarkys ir skalbs juos visų br- tikėdami bėgo tuojau teirautis
ganizaei jos narių žiniai, ir tt. pas savo delegatą, kaip tik taBelo, jisai teiks tokių informa- sis buvo iš Wasliingtono su
ei jų musų organizacijos reika- grįžęs. Delegatas paaiškino,
lais, kokių reikalaūs LSS. kuo- kad suvažiavime dalykai buvę
svarstomi kuorimčiausiai, kad
pos ir pavieni draugai.
Drg. P. Miller gi priiminės viskas buvo gerai ir kad kal
klerikalų laikraščių
LSS. narių mokesnius, siunti bamųjų
nes kuopoms mokesnių žymes straksėjimai, priekaištai ir pa
ir duos atatinkamų
raportų juokimai neturi nė jokio pa
partijai bei musų organizacijos mato, o todėl žmonės nepri
kuopoms. Partijai jis bus žino valą jiems tikėti.
Jei suvažiavimai!. butų bu
mas kaipo laikinasai sekretovęs pasiųstas koks nors kilos
sriovės žmogus, tai katalikai
Vadinas, dartbas pasidalinta. gal butų jo pasakojimais nepa
Tad draugai, turintys kokių tikėję, bet dabar jie negalėjo
nors reikalų, nesurištų su narių netikėti, nes jie visi žino, kad
mokesniais, tegul rašo 1JSS. jų išrinktasis yra geras kata
Pildomojo Komiteto
sekreto likas ir pilnai užtikimas žmo
riui adresuojant šitaip: M. St. gus. Ir jie su pasipiktinimu
Strazdas, 1739 So. Halsted St., numojo ranka į tas klerikalų
Chieago, III.
laikraščių taradaikas.
Gi narių mokesnius
siunA. Bobelis sakė, kad kai bus
prisiųstas protokolas, jis duo
nių blankų, reikia adresuoti: siąs pilną raportą apie suva
Mr. P. Miller, 163. N. Robey žiavimą. Bet protokolo ilgai
St., Chieago, III.
neprisiunčiama. Tat vienas vie
los klerikalų žmogus J. Kesmi
su
nas, su nieku nepasitaręs, ima
Milleriu eisiva tol, kol bus
ir sušaukia birželio 20 <1. susi
rinkta nauji (1921 metams)
rinkimą bažnytinėj svet. Žmo
nės mane, kad čia delegatas
jų Metų.
duos pranešimą apie suvažia
Draugai ir musų organizaci vimą ir susirinko gausiai. Bet
jos kuopos pia.šomos lai įsido apsiriko. Atėję svetainėn jie
mėti ir visus savo reikalus ves rado ant pagrindų prie stale
ti taip, kaip Pildomasai Komi lio besėdintį J. Kesminą. Ima
tetas nutarė.
ma teirautis, kas ir kam tą
St. Strazdas,
s
susirinkimą šaukė. Kesminas
L. S. S. Pildomojo Komiteto ima aiškintis, kad šaukusi Pa
Sekretorius.
skolos Stotis. Bet pasirodo,

Jisai puolė prie išėjimo. Bet negalėjo ati-|
Paskui tik juodi laukai — ir taip staigiai
daryti durų. Akicsmirksnyj jisai atsiminė, kaip pasidarė minkšta, lai]) smagu — taip... ak! taip...
sunkiai turėjo jąs atidaryti įeinant... Nustojo
nuovokos... Durnai jį troškino... Mirtinos bai
VIII.
mės apimtas jisai trauke duris abiem rankom,
Gordonas nustojo viso nuduoto ramumo, ku
draskydamas jąs iki kraujų į surūdijusią seną
spyną... Nerimastyje tąsė jąs, mušė kumščio- rį taip sunkiai užlaikė per ištisą dieną.
Sėdėjo krūmuose po tiltu ir laukė Stepo.
mis, spardė... bet viskas buvo veltui.
I uomet mirtinos baimės apimtas pradėjo
šaukti, 1 artum žvėris. Taip kad plaučiai galeKokį velnių ten veikia tiedu? Tartum jau
tai]) sunku butų atidaryti kokį ten iždų su pageljo trukti.
Jį smaugė kosulys.
Kliūtis? Staigi, nepermatyta?...
Liepsna platinosi nepaprastai greitai. Laižė
Krūptelėjo,
jo kojas. Numetė nuo savęs
. drabužius,, metė
juos į ugiTį, stengdamasis užgesyti jų; stengėsi
O gal būt Stepas galų-gale neišdrįso?...
Na, prie to jisai yra prisirengęs. Palauks dar
iš paskutinėjų, stvarstė viskų, kas pateko po
bertainį valandos. Paskui patsai nueis ir padegs.
ranka, ir metė į ugnį.
Pradėjo galvoti apie begalinius keblumus.
Šaukė, juokėsi. Užmiršo apie pavojų, gre
Teisybę sakant, negerai jisai padarė, kad taip
siantį gyvasčiai- Jau jam atrodė, kad užgesino
ugnį. Spardė jų kojomis, gniaužė rankomis, ko ištikimai pasielgė su Stepu... Bet, ne, negalimas
vojo su tųjų lukstantgalve Hidra — Hidra — daiktas; Stepas būtinai tų atliks.
Staiga išvydo pirmutinę liepsną besiveržian
Hidva! Bet staiga liepsna vėl pakilo. Išpradžių
tik durnai, paskui pakilo viršun liepsna — mil čių iš valdybos.
Žiurėjo į lai taip, tartum nekuomel nesitikė
žiniškas ugnies liežuvis... Vronskis taip suko
sėjo, tartum norėjo viskų iš savęs išmesti: krau- jo to matyli. Labai nustebo.
Paskui, pamatęs uraganų šėlstančios lieps
jai pradėjo baisiai bėgt iš burnos.
Nusviro, parpuolė. Baisiai aštri šviesa vie- nos, veik nustojo valdyti. savimi.
Jį apėmė gyvuliškas džiaugsmas. Veidas
ąą akiesmirksnį švistelėjo jo akyse...

1 s

persikrcipč. Jaute didelį norų šaukti iš džiaugs
mo, buvo pasiruošęs šokti aplink valdybų...
Noras šaukti iš džiaugsmo buvo taip dide
lis, kad turėjo įtempti visas spėkas, idant susi
laikius.
Toj valandoj atsiminė Ostapo žodžius: tu
vienas' tarp musų beprotis!
Tatai atgaivino jį, bet jisai visgi su džiaugs
mu žiurėjo į liepsnų, kurį milžiniškais liežuviais
veržėsi pro kiekvienų langų.
Jaifi atėjo į galvų, kad prie tokios aiškios
šviesos, tartum dienų, jį lengvai gali kas pa te
myli.
Nuėjo toliau į tankumynų.
Taip praslinko apie bertainis valandos.
Stepui jau butų Jaikas sugrįžti.
Nejaugi jį suėmė, kai jisai bėgo?
Negalima! Visi buvo ties dirbtuve.
Alydžiai klausėsi, bet tiktai girdėjo kurtų
minios murmėjimų, kursai kas valandų artinosi.
A-a! Dabar tie gyvuliai palėmijo, kad dega
Paniekinančiai nusišypsojo.
Aiškiai girdėjo gatve bėgančių žmonių šauk
smus; atsargiai prišliaužė prie pat tilto ir atydžiai dairėsi į visas puses.

(Bus daugiau)

L

.

kad stotis visai to susirinkimp
nėra šaukusi, o paskui atvykę
stoties iždin. M. Digris pareiš
kia, kad Kesminas nesąs nė
joks stoties valdininkas ir to
dėl visai neturi teisės šdujtl
susirinkimų Stoties vardu. Ir
už tokį savavaliavimų davė
jam vėjo. Jo tikslas, matyt,
buvo persergėti žmonės buvu
siojo suvažiavime delegato ra
porto neklausytų, bet sektų
“Draugo“ ir “Dar-ko” nuro
dymus. Bet jam nepavyko su
vadžioti žmones, bet dar gavo
iš jų gerų pamokslų.
— Meldinietis.

THORP, WIS.

Biržclio 14 dienų turėjome
kitų iškilmę. M. šneiderio duk
tė Uršule nutekėjo už Vinoiu-

ko (? Red.) iš Cliicagos. Ves
tuvių pokilis buvo labai link
smas.
O per Kateckio vestuves, bir
želio 8 dienų, nekviestieji iš
daužė langus, šaudydami su di
namitu.
•*(
Thorpan atsilankė J. Urbo
nas jieškodamas geros ūkės
pičkti. Mes kas metai gauna
me vis naujų lietuvių, ir dttt1
šaunių žmonių.
Šiemet po Liepos Ketvirto
sios tuojau prasidės sunkieji
ūkininkų darbai, tai yra šienpiutė, paskui rugiapiutė ir tt.
Suris, kitaip pienas, jau tru
putį pakilo, bet ūkininkai pra
dėdami labiau spaust su ėisfilmu (? Red.) ir turi būt geras
pienas.
Berašydamas šių korespon
dencijų sumaniau štai kų. Te
ko girdėt čikagiečiius nusiskundžiant, kad netur kur iš
važiuot vakacijų, nors ir labai
norėtų. Kiti važiuoja kad ir į
pustynes laiko praleisti, bet ii*
grįsta nieko gera nematę. Well,
kodėl nevažiuot čionai pas ūki
ninkus, pas kuriuos jus busite
kaip savo namuos? Štai ūki
ninkai: J. Misevičių socialistas,
G. Baliskas laisvamanis, S. Vai
čiulis katalikas, S. Pabedinskas
laisvas bepartyvis, F. Mikolainis tautininkas, J. Kurtinaitis
tautininkas, A. Kavaliauskas
bepartyviškas. Galite pasirink
ti, kas kam labiau tinka. Traukiniai išeina nuo Baltimorc
stoties, Soo Line, vienas 2:15
naktį, kitas apie 6 vai. ryto.
— Korespondentas.

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionai

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUSAS
Real Ėst ate, Paskolos,
Insulinai ir tt.
809 W. 35th St„ Kamp. Halsted St
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pievų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLA;UADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyj i
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park"8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
ii So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chieago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 8869.
... ..... .................... — ■
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DR. A. M0NTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo'6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

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

' gTAVJIENDS, cmt.-iųgcr, ffl.
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SACCO-VANZETTI BYLA. AR MANAI APIE NAMUS?

*

LAIVAKORTES Į LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
I LIETUVĄ nevažiuokite per Ix)nkiją, nes kelionėje per Antwerpų ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiaus! laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon pampiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.
(
LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipilkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7/)0 vienas, peš
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-moS dienos.
Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Lith. Sales Corp.

Lithuanian Sales Corp.,
3249 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
dėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
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KAZIMIERAS RUPŠIS
Paminėjimui metų sukaktuvių. Jau praėjo metai laiko kaip per
siskyrė su šiuo pasauliu musų brangiausias globėjas ir Tėvelis. Mirė
birželio 27 d., 1920 m. 6:35 v. ryte turėdamas 49 metus amžiaus.
Velionis paėjo iš Kauno rėd., Tauragės apskr., Šilalės parap., šeruČių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus; paliko dideliam nuliudime moterį Vincentą ir mažą dukrelę Kazimierą 3% metų amžiaus ir
Lietuvoje dukterį Juzefą, seną motiną ir dvi seseri: Kotriną ir Magdelianą. Ak! Dievo, 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. Lai būna jam
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 svieto daugiau nesulauksime ir nematysime. Tai-gi
giminės, draugai ir pažįstami atmindami tą liūdną dieną A. A. Ka
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zimiero mirties praeituose metuose ir pamename, kad velionis bu$o
geras žmogus, turėjo daug giminiu ir pažįstamų, tad dabar visi yra
širdingai kvičiami, atminti už jo vėlę ir atsilankyti ant pamaldų, kurios atsibus pirmadienyj, birželio 27 d., 7:40 ryte, Dievo Apveizdos
bažnyčioj prie 18-tos ir Union gatvių. O po pamaldų į namus po
numeriu 1819 S. Union Avė.
Kviečia nuliudus moteris Vincenta Rupšienė ir maža dukrelė
Kazimiera.

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR. B. M. ROSS
Specialistas
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.,
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų.,
Chicago, III.

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

triet Sales Manager,

JUVO.

Kaltintojai vis dar šaukia
naujus liudininkus. Spėjama,
<ad tokių liudininkų bus pa 4021 S. Maplewood Avė.,
šaukta apie 10 ar 50. Tuo bū Lafayette 965.
du, byla dar negreit užsibaigs.

Staatey Rubey,

Turime taupymo skyriy.

Ar Gompersas
pralaimės?

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO.

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

Denverio mieste dabar laiko
ma Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija. Laikraščių ži
niomis, šioje, konvencijoje da
bartinis Federacijos prezidentas
turėsiąs atlaikyti ytin stipria
opozicijų. Pažangusai Federaci
jos elementas jau senai nepa
Ne ryto
sitenkina Gompersu. Iki šiol THE HOME BUILDERS
betgi jisai neturėjo pakanka
ASSOCIATION
mai jėgų pasipriešinti Šamo
National Headąuarters,
Gomperso mašinai. Bet dabar
Rand. 5886,
Gompersu nepatenkinti ir kai Rooms 1709-12 City Hali
kurie jo paties šalininkai, bū
Sųuare Bldg.
tent, airiai. Mat, pernykštėj
139 N. Clark St.
tos Federacijos konvencijoje bu
vo nutarta remti Airijos gyven
tojų kovų, beaisiekiančia nusi
Pasidaryk sau vyną
kratyt Anglijos jungo. Ir pats
Vynuogės, Vynuoges
Gompersas tuomet pasakė, kad
Vynuogės.
jis darys “visa, kas bus galima
daryti”.
Džiovintų juodų ir baltų

Klauskit apie tai!

Pasakė, bet nič nieko nedarė.
Delei to Airijos šalininkai labai
įširdę- Nėra abejonės, kad jie
pereis opozicijon. Pereiti jon
yra gex*a proga: angliakasių uni

jos prezidentas John Levvis pa
reiškė, kad jis sutiks statyti sa
vo kandidatūrų į Federacijos
prezidentus.
Nėra abejonės,
kad Lewis’o kandidatūrų rems
ir “radikalai” ir Airijos šalinin
kai.
Delei to dabar daugelis spėja,
kad “šį kartų Gomperso mašina
bus sutriuškinta”.
Ar tikrai taip bus, tuo tarpu
sunku numatyti. Šamas Gom
persas, šiaip ai’ taip, savo įtek
mės dar nėra praradęs. Jo ma
šina dar stipri. Pagalios, ir
pats Lewis nekų geresnis už
Gompersu. Beto, reikia pripa
žinti ir tai, kad savo gabumais
jis toli gražu negali prisilyginti
Gompersui. Tuo budu, kad ko
kios, Gompersas ir šį kartų gali
laimėti.
Vis dėlto, butų labai gera,
kad Gomperso mašina pralaimė
tų. Tatai didžiulei Amerikos
Darbo Federacijhi išeitų ant ge
ro. Sumušt tokį Levvis’ų pasįkui
butų daug lengviau.
Dabartinė Danverio konvenci
ja, vadinas, turės parodyti ar'
tos jėgos, kurios eina prieš at
žagareivį Gompersu, yra pakan
kamai stiprios, kad išplėšus iš
jo rankų didžiulės Amerikos
darbininkų organizacijos vairų.

DENVE1L — Vienoje Ame
rikos Darbo Federacijos sesi
joje geležinkeliečiai pareikala
vo, kad konvencija priimtų re
zoliucijų, reikalaujančių “vald
žios kontrolės ant geležinke
lių”. Ką pasakys konvencija,
tuo tarpu dar negalima numa
tyti.

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.

Chicago, III.
—
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Stogu Uengejas
Siuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengejas. 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 darbo tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį t roką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.
J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Roosevelt 8699.
?hone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,
J/

Chicago.

——
E R B. Naujienų skai

tytojos ir skaitytojai
G
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.
-----------

Atmetė samdytojų pasiūlymų.
[Iš Federuotosios Presos]

701 W. 31st St.
Tel.: Yards 3654
blokai nuo Halsted St. j rytus,
ipas Union Avė.
AKUtERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospltalise.
sėkmingai patarnauja prie
gimdymo. Duo

yKT
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Dr. A. R. Blumnnthal
AKIU SPECIALISTAS

kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

John J. Smetana

svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karšt], atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai sikinius. Visuose at
silikimuose egzaminavimas darom* su
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyd* atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių Silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų..
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III
Phone: Humboldt 5849
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Dr. R. Wagner

n

Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1606 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintų
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame i vai
kus. ,Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 St,
Telephone Yards 4317
Boulevard 6487

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

Rašomoji
Popiera
,

•.......
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po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui diefelį
pluoštų 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 ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyrių mai po 8c nuo svaro.

LONDONAS. —- Angliakasių
unija .milžiniška didžiuma bal
sų samdytojų siūlymą atmetė.
Už siūlymų paduota 180,724
balsai, prieš siūlymų 813,561.
Tuo budu streikas nutarta tę
sti.
'•
v Kapitalistinė spauda apie
slreikinikus nebučiausių daly
kų prirašo. Pavyzdžiui, sako
ma, kad darbininkai visai ne
paiso kas yra nubalsuota, bet
dideliais būriais grįžta dar
ban. Suprantama, tai yra me- SKAITYKIT IR PLATINK1T
*‘NAŲJ
NAS”
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DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan
kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
< po piet.
Telephone Yards 687

J/Šr’DR. HERZMAN^^

Iš RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 S‘o. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias Ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijaj 1025 W.
18th St., netoli Flsk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 Iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
I
8110 arba 857
Telephonaii
į Naktimis: Drezel
’ 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL’IS'
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

People' Teatro Name,
1616 W. 47th St., TeL Boal. 160
VALANDOS:
į
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12»ryto
Kea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

Telephone Yards 1582

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

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

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vab po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vui.
valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Drezel 2880
Tel. Austin 737

DR. MARYA
I)0WIATT—SASS.
Kątik sugrjžo Iš Californijos ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
6208 W. HarrUon St.

Telephone Yards 5382

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan Stn
Chicago, III.
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakaro.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

Pinigus iš Rocl
> —.....
Ui/
Lietuvon galima tiesiai /H- T—-------- ---------------------------------J....... ............
siųsti per S. J. Petrau Canal 257
ską, Rockford Real Es- Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
tate & Loan Co.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Iš čia pinigai yra pa Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
siunčiami Lietuvon grei
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
čiausiu budu ir už pini
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St.
gų siuntimą pilnai atsa
v ---------------------- ----------------------koma.
Siųskite pinigus Lie
"Tel.: Yards 666G
tuvon per
Boulevard 8448

Generalis

Kontraktorius ir
budavotojas.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Turiu patyrimų
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Reikalingi akiniai.

AR NORI NAMO?

[Iš Federuotosios Presos]

DR. W. F. KALISZ

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
kų ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją., .
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėrfis siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

DEDHAM, Mass. — Kaip ir
tikėta, Sacco-Vanzetti advoka
tai pareikalavo, kad tas auto
mobilis, kuriuo, kaip manoma,
naudojosi banditai, užpuolu
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei
skaitant raides susilieja,
sieji Slator and Morrill kom
Jei iš raidės darosi dvi,
panijos kasininku ir jo sargų,
Jei turi uždegimą akių,
' Jei skaitant ar siuvant akis skau
butų pašalintas nuo teismo
da, tuomet reikalaukit akinių.
triobėsio. Kaltinamųjų advoka
tai įrodė, kad tų automobilį čia
laikyti nėra jokio reikalo, jei
Akinių specialistas
neskaityt tų “reikalų”, būtent,
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
“įkvėpti” prisaikintuosius tei
Ant trečio augšto virš Platt’o apsėjus. Belo, advokatai įrodė ir
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
tai, kad iki šiol niekas tikrai
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.
neįrodė, kad tas automobilis
yra tikrai tas pats, kuriuo
Žengk prie telefono
naudojosi kalbamieji banditai.
DR. VAITUSH, O. D.
Pašauk
National
HeadTo neveizint, teisojis Tliayer
<
— Lietuvi s Akių
šitų advokatų reikalavimų at ųuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
metė. Jo manymu, automobiPalengvins akių {tempimų, kuris
is gali pasilikti kur iki šiol 1709-12 arba pašaukit Dis- esti, priežastimi galVoe skaudšjimo,

Geležinkelius turinti |kontroliuot valdžia.

Tel. Monroe 2804

A.SHUSHO
AKUSERKA

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Atsisako pašalinti “ban
ditą automobilj”.
[Iš Federuotosios Presos]

T. Pullman S432

S DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Aku Šeras
į 8203 So. Halsted St., Chicago.
j Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
J v. v. Nedėliomis 10-12 ryto,
fliiiiinmnniii

DR. S. BIEŽIS

gydytojas ir chirurgas
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W.y42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.
Tel. Canal 6222

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

Telefonas: Boulevard 7042

■ DR. C. Z, VEZELIS S
Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Ave^
■
arti 47-toa gatvis
įknnnMnnnnan

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARAUUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

8303 So. Morgan Street,
Chicago, DL
Telefonas Pullman 856

DR. C. K. CHERRYS

DR. P. P. ZALLYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dienų,
' nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Lietavys Dentistaa
10801 So. Michigan Ar., Roeelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 iŠ
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietnvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir
iki 8:80 vhk.

DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
/ kampas 18th St.

Phone Canal 257
Phone Canal 6222

DR. K. NURKAITIS
AKINIŲ
Pritaikytojas
; 2201 W. 22nd and
| So. Leavitt s Sts.
i Vai.: vak. 5—9

Panedėlis, Birželio 27, 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI.
Dvi mergaites nugirdė ir
apvogė.

I

CHICAGOS

ŽINIOS
ii
KAI KURIOS STATYTOJŲ
UNIJOS NESUTINKA SU
TAIKINIMUISI PADARYTAIS
PLENAIS.

Praeitą savaitę buvo paskel
bta kaip iš darbininkų pusės,
taip ir iO kontraktorių,
jog
statytojų su kon t rak toriais jau
susitaikinta ir viskas pavesta
taikintojui-arbitrui Lnndis <lary|i savo nuosprendį ant kaikurių punktų,
nesutinkamų
abiejų pusių. Betgi nieks viepastatytos tam
susitaikymui.
Dabargi pasirodo, kad nelabai
palankios kaikuriems darbininkams-staty tojams,
kadangi
keturių unijų darbininkai subatoje pareiškė, jog jie negalį
pristoti prie dabartinių darbo
sąlygų, arba geriau, prie pada
rytų arbitracijai-sutaikimui nu
sileidžiant iš abiejų pusių —
planų. Teisėjas
I^andis gi
žiuri, kad dabar nebūtų paken
kta tam susitaikymui. Nes, gir
di, lokautas buvęs gana ilgai
ir jau reikią
statyti namus.
Taigi jis nelabai nori atsižiūrėti
i darbininku reikalavimus. Nepristojančių prie tų planų uni
jų atstovai pasakė jam, jie pa
žiūrėsią kaip čia kas bus.

Paliulis Cafe

Orthwein

Mrs. Cora Isabelle Orthwein,
kuri nužudė savo mylimąjį, II.
Ziegler, pėtnyčios vakare tapo
išteisinta ir paliiiosuota. Cook
apskrity jau dvidešimt aštuov
nios moterįs nenubaustos uz
žmogžudystę.

v

c

lietuviams.

Atidariau perdirbimo taje
rų šapą; visokios rųšies, nu
dėvėtus tajerus perdirbu j
naujus ir duodu gvaranciją
ant 5,000 mylių, Taipgi tubas sutaisau ir visą darbą
gvarantuoju.
Pirma negu pirksite taje
rus, ateikite ir pamatykite
visą darbą, tad sutapysite
pusę pinigų.
J. ZAKES,
WESTERN
TIRE RETREADING and VULCANIZING.
2514 So. Halsted St.
Chicago, III.
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Į JUOS AMERIKOS LINIJA
O BUOAUSVAY
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NfclVV YORK. N.Y.

Tiesi kelioni be pernidimo
U New Yorko per Libavf
31
arba Hambarg—Eitlnmas

I LIETUVA
Laivai iiplaaka kas 14 d. Dideli dviejj irisbj palto laivai iiplasks

“POLONIA”

“ESTONIA” ........... AUG. 3

JULY 6 [
LIEPOS 20

S. S. POLONIA Aug. 17

J

Visi laivai tari puikius kambarius trečio* klesos keleiviams

Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada
K. W. KEMPF, Gen. Weatern Pass. Ageat, 120 N. La Šalie St,
CHICAGO, ILL.

,1

ŠVIEŽ^MIELEi
A. P. CALLAHAN & COl
__

____

West Side. — T. M. D. 28 kp.
priešpusmetinis susirinkimas įvyks
utarninke, birž. 28, 7:30 v. v. Meldažio svet. Draugai ir draugūs kviečia
mi susirinkt laiku, nes yra svarbiu
reikalų aptarti.
— Valdyba.
Bridgeport. — Susivienijimas Drau
gysčių Administracijų ir Delegatu
Bridgeporto kolonijoj laikys savo pus
metinį susirinkimą 27 birželio, 8 vai.
vak., Mildos svetainėj. Teiksitės būti
visi susirinkime, nes bus daug svar
bių reikalų svarstyti dėl statymo sve
tainės, ir rinkimas darbininkų pikni
kui, kuris įvyks Liepos 4, Chernaus
— Fr. Bakutis, Rašt.
ko darže.

____

■

_

■_

—

____

■•

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
Į

. ,5>V

-TO

PARDAVIMUI bučernė ir
PARDAVIMUI stuba ir lotas,
REIKIA 2 augštos rųšies re- groserne geroj vieloj tarpe lie priekyj krautuve prie 3758
tuvių ir kilų tautų.
Biznis Wallace St.
tail rakandų pardavėjų, išmocash, nėra knygučių. Su auto
Groseris pardavimui.
kesčių biznis.
mobili uin arba be automobiKreipkitės:
Tik patyrę gali atsišaukti.
liaus. Platesnių informacijų
3759 So. Halsted st.
GOLDSTEIN FURNITURE CO-, klauskite telefonu Lafayette
4802 So. Ashland Avė.
PARDAVIMUI medinis namas ge
5195.
rame stovyje, 4 pagyvenimai po 4

___________ VYRŲ___________

AUTOMOBILIAI ~

AUKSINIŲ DAIKTŲ
KRAUTUVĖ PAR
DAVIMUI.

kambarius; parduosiu pigiai, arba
mainysiu ant grosernės ar bučernės,
Atsišaukite tuojaus pas:
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

THEO. F. DECKER,
roj vietoj, gerai įrengta. Laba!
2128 W. 22nd St
gera proga dėl gero fotografo.
Savininkas išeina iš biznio. At
Petras Milleris dar dirba prie
sišaukite Naujienos 314.
taisymo po tuom pat antrašu.
PARDAVIMUI Ice Cream Parlor
ir kitoki įvairiausi daiktai. Pragy
venimui 4 kambariai užpakalyj. Libai gera vieta, biznis išdirbtas per
daug motų. Atsišaukite
Naujienos
317.

Ar norit, kad jūsų pinigai
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.

AKUŠERKA M. BANIENE
po antru vyru
VAITKEVIČIENĖ
šiuomi pranešu savo kostumerkoms
kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
PARDAVIMUI saliunas geroj vie ted St., dabar atidariau ofisą po num*.
toj, didelė ir puiki vieta; galima ir 3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard
restaurantą atidaryt. Viršuj kriaučių 3138.
dirbtuves ir taip dirbtuvių lysas ant
ilgo laiko. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.
Nuolatirtis rėmėjų skait3641 S. Halsted St.
liaus
augimas parodo, kad LIBERTY
Tel.: Boulevard 3962.
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj, su visais 3301 So. Halsted Str., Chicago, 111.

Ponia Virginia Midncr Thorne turtingo vyro moteris, suba
PARDAVIMUI saliunas su barais,
toj laimėjo divorsą. Jos vyras
pianais,
ir su visais įtaisymais; prie
labai geriąs todėl jinai ir ne
žastis važiuoju į Lietuvą.
galinti su juo sugyventi,
Labai geroj vietoj prie pat šv. Kry
žiaus
bažnyčios.
turės teisę iš Tborne
gauti L. S. S. Rajono Centralinio Komite
įrengimais. Pigiai. Savininkas
CHAS VAŠKELIS,
$750 kas mėnesiui.
to susirinkimas įvyks panedėlyj, birž.
4547 S. Hermitago Avė.
apleidžia Chicagą.
27 d., Naujienų name. Pradžia 7:3(1
1857 W. 13 St.
vai. vak. Visi C. K. nariai malonėkite

BRIGHTON PARK
Merginų pikninkas.

susirinkti laiku, nes turime daug svar
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
bių reikalų aptarti.
toj
ir greitu laiku. Pardavimo prie
—J. J. Čeponis, sekr.
žastis — našlysta. Nepraleiskit šios
progos. Parduosiu pigiai, nes noriu
PASARGA.
Lietuvon važiuoti.
RAKANDŲ BARGENAS
1436 So. Morgan St.,
Gera proga jaunai porai penkių (5)
Norintieji pasijęarsint j sekamos die
kambarių rakandai. Gražiausia gronos Naujienas, turi priduot savo pa
jiklis pianas su roliais, didelis dubelskelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
PARDAVIMUI
tava sprįngsa phonographas su re
karo.
kordais ir gvarantuota daimanto ada
SALIUNAS,
ta.
Gali grajint visokius rekordus
Pardavimai savasčių, biznių, auto
Lietuvių kolonijoj.
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
mobilių, rakandų, karr,barių jieškojimados fruntinės setas, dining setas,
mal, apsivedimai, asmenų jicškoji3415 S. WALLACE ST.
miegkambario setas, kaurai, devenmai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
portas, pastatoma ant grindų lempa,
mi.
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
PADDAVIMUI Saliunas
sime ant syk arba atskirai už tavo
Klaidos padarytos paskelbime, turi
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio barbūt atitaisytos j 24 vai.
Bušų ir lietuvių apgyvento, geno.
Rezidencija:
apielinkėj. Senas biznis,
per
1922 So. Kedzie Avė.

Aukso Bykštės Merginų kliuvakare
tnrėjo
įrengęs neva pikninką i
bažnytiniam
darže.
Bet
lasai pikninkas pasirodė nekoks. Mažai buvo vaikinų, bet
dar mažiau merginų, paskui ir
šokiui vieta nekokia.
šokis
prasidėjo truputį po astuonių
daug metų išdirbtas.
PARDAVIMUI 3 šmotų stubos se
ir užsitęsė iki dvylikos nak1400 So. Union avė. Chicago tas ir du stalai; turime parduoti grei
JIEŠKAU Antano ir Roko Gužaustai už pirmą pasiūlymą, nes turime
ties. — X.
kų. Antano Radvilo, ir Kazio Matuapleisti
miestą. Atsišaukite
lioko. Šiaulių apskr., Grudžių para

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

KAS PAMETĖ PINIGŲ?

Louis M. Christian
Julia E. C. Conrad
Anthony J. Drapp
Vivian I. FitzSimmons
Sarah E. Greenberg
Aida S. Karpus
John Klikunas
Loretta C. M. Krug
Preston M. Krauthaus
Rose C. Lang
Daniel H. Lorden
Edna M. Marzie
Edna C. Merschat
William Mikolitis
Stella C. Morauski
Lillie M. Moscardini
Lillian C. Randa
John Russell
Stella Russell
Stella Stanley
Rose M. Sherman
Israel Thorchinksky

f

Monmos
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

RAKANDAI

pijos. Malonės patys atsiliepti, arba
žinanti teiksis pranešti, už ką busiu
dėkinga.
ELENA LEMENTAUSKAITfi,
3223 S. Emerald Avė.,
Chicago, III.

REIKIA DARBININKU

Felix Lomibardi, 836 E. Devyniasdešimts
penktos gat.,
tris metus sunkiai dirbo, kol
susitaupė septynis šimtus. Susi
taupęs tą sumą pinigų jis nu
sprendė nusipirkti namą. Suba
toj išsiėmė iš banko tuos pini-*

NiMil-2EME

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKU

■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiM

I REIKIĄ darbininkų

FORDAI
FORDAI
FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921
modelių, su arba be starterių; tikras
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
Nupirkome auksinių daiktų
dara vakarais iki M) vai.
krautuvę su daugybe stako nuo
2560 So. Halsted St.
Petro Millerio 2128 W. 22nd St.
priešais 26th St.
Town of Lake. — S. A. L. Ex-Kareivhj Organizacijos visuotinas susi
PARDUOSIME AR MAINYSI
rinkimas įvyks utarninke, birželio 28
ME ant propertės. Puikiausia
d., J. Ežerskio svetainėje, 4600 So.
Paulina gtv., 8 v. v. Šitas susirinki
proga pasiskubinus. Ateikite ir
mas yra svarbus kiekvienam nariui,
pamatykite mus.
todėl visi privalot būtinai atsilanky
PARDUODU
studio
labai
ge

ti.
— Centro Valdyba.

Po vilas urgutis, 3556 So.
owe avė. (Bridgeporto), pra
Griaustinis vieną užmušė ii šo mus paskelbti, kad praeitą
savaitę jis radęs Brigblon Par
keletą sužeidė.
ke, tarp 45-tos ir 46-tos gatvių,
MOTERŲ
Subatoj po i>ietų visai mažai pluoštą pinigų. Kas juos pamešeimininkės našlės be vai
perkūnija siautė. Bet prie ežero t ė, gali kreiptis j radėjį vaka- kųREIKIA
arba merginos namų darbui, ma
vienas vaikinas, B. W. Collin, rais apie 6 vai.
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia,
valgis ir kambaris. Nuola
tapo nutrenktas, antras, F. B.
tinis darbas. Atsišaukite:
Fish mirtinai sužeistas ir kele Vaikai baigę mokyklas.
OREMUS CHEMICAL
LABORATORY,
tas kitų mažiau užgauta. Col Prie padųptų baigusių mokyklas
1718
So. Halsted St.
sąrašų priduriame čia McCallin buvo Chicagon svečiuosiu) vaikų
lan Mokyklą.
atvažiavęs, O Fish turėjo Čio McCallan mokykloj tarp baigusių
mokyklą vaiku randame sekamus lie
nai atostogas. Laike perkūnijos tuvius:
Aidė Karpiutė. Jonas Klikttjiedu stovėjo prie ąžuolo,
į nas, Wm. Mikolaitis. Stella MorausVYRŲ
kurį trenkė griaustinis.
Le kiutė. Pilnas išleistinės klesos sąrašas yra sekamas:
kiantis žaibo stulpas sudraskė
GRADUATES
Alice R. Andrevvs
ąžuolą ir juodu. Collin neteko
REIKIA KELETOS
Frank Biener
x
kairės savo kūno pusės.
VYRŲ
Lavvrence M. Beilfusfr

Pavalgykite čia sykį ir ne
norėsite valgyt niekur kitur.

I

638
641
642
644
645

Kavaliauskui Jurgiui
Katkeviz A.
Klumbys Justinas
Kriscunas Dominika
Krupancus George ’
Meistaitč Amilia
Nainis Antanas
Pecelunas Jozapas
l’rusynskas Vladyslavu
Povvilaitis Antanas
Raibužis Antanas
Rudokas Jurgis
Rumsewicz Francisek
Ši urna Jonas
Saudargas W.
Taliusis Jonas
Tanulevvicz Ignacy
Tamašauckas Adomas
Valaitis Kazimieras
Vaznis Jonas
Viluicis Vladas
Waskelis Klem

i

Kainos žemos.

S.S.LITUANIA

558
455
557
560
565
576
581
592
597
598
601
608
609
612
613
632

Pranešimai

LieMfaleliiiose

Rasinės muštynės.

tukus.
Muštynės, sako,
prasidėjo,
i kuomet tūlas baltveidis Įžeidė
juodveidį. luodveidis pasiprie-.
i šiuo, tada burvs baltveidžiu su
mušė tą juodveidį. Tasai neuž
ilgo sugrįžo
susirinkęs bent
penkiasdešimts juodveidžių at
keršyti
savo
priešams.
Bet balveidžių irgi apie toks
pat skaičius susiri
siems pasipriešinti.
neareštuota.

Čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai,
bankieriai, dailininkai, inte
ligentiški biznieriai, veikėjai
ir šiaip inteligentiški žmo
nės.
t
Valgykla susideda iš kelių
kambarių. Galima turėt privatiškus stalus ir kambarius.
Atmosfera linksma, drau
giška ir dailė moterims ir vy
rams.

subakovą,
centų

išteisinta.

■ ko policija ir išvaikė tuos peš

S

visiems

Majoras Thompsonas
toj vėl pradėjo naują
kad padarius
penkių
gatvekario ferus.

Trys darbininkai subatoj ta
po sužaisti prie W. šešioliktos
ir S. VVestern avė. Bekasant
duobę gatvėje Pa t riek McDonough palietė dinamito šmo
tą, kuris sprogo ir jį ir kitus 2
sandarbininkus sužeidė*. Tasai
dinamitas manoma buvo kaip
nors ten paliktas, kuomet pir
namon, dar apsvaigusias. Viena miau toj vieloj buvo duobė ka
mergaičių neteko .$150 vertės sama.
žiedo ir antra
$40
laikrodėlio.
Delei pakilimo šilumos, Chi
cago j mėsa žymiai nupigo.

, iŠ vienos ir antros pusės daužės
Į basliais ir kumščiais, kol atvy-

veikiausias valgis — lietu
viškas ir amerikoniškas
—su namų, o ne su restauranto, skoniu.

Žinia

Mrs. George Beichert, 1241
Sedgvvick gal., pokerių kompa
nijos superitendento pačių, su
batoj rado negyvą. Jinai gazu
nusinuodino savo kambaryje.

•' šimts devintos ir State gatviii.
> Po kokį penkiasdešimts vyrų

Augštos Klesos
Valgykla
3200 S. Halsted str.

,

Ethel Nelson, 1934 N. Albany avė., ir Sarah Dawis, 1736
N. Troy avė., abidvi po penkioliką metų amžiaus, petnyčioj
išėjo
parkan pasivaikščiotų.
Joms bevaikščiojant atvažiavo
dideliu automobiliu du vaiki
nai, apie dvidešimt metų senu
mo, ir pavadino jasias pasiva
žinėti. Mergaitės atsisakė; tuo
met vaikinai nutvėrė jas, prie
varta įsisodino automobiliun ir
prigrūmojo, kad jos tylėtų. Pas
kui davė ką tokio kartaus iš
gerti. Išgėrę jos apsvaigo ir
nebežinojo kur esančios. Vdena
jų da “atmena, kad jas nuvedė
į kokį ten hotelį ir dar daugiau
davė ko tokio gerti. Paskui jos
nieko nebeatmena, kas dėjosi.
Vaikinai su joms apsidirbę,
atvežė prie Humboldt parko ir
paliko- Čionai jas paėmė polici
ja, daktaras pribuvo su savo

Baltveidžiai su juodveidžiąis
turėjo susirėmimą sirbatos išvakariuofse, prie
Penkiasde-

Tel. Boulevard 5788.

gus ir važiavo užmokėti už na
mą dalį pinigų. Bevažiuojant
gatvekariu prisisukė prie jo
trys nepažįstami
“draugai".
Paskui jis pasijuto, kad jo pini
gų nebėra.

Priimsime keletą vyrų į smar
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
turi keletą šimtų dolerių arba
touring karą į mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojąu. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 į
savaitę ir visuomet užsiėmę per
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės i vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Tndependence State Bank Bldg.
8159 W. Roosevelt Rd.
Rm. 829-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

J. ČEPONIS,

2121 W. 23rd PI.
PARDAVIMUI groserne lie
tuviais apgyventoj vietoj. Biz
PARDAVIMUI 3 kambarių
nis išdirbtas per daugelį metų.. rakandai. Gali ir kambarius
Atsišaukite 2002 Canalport Av. paimli. Kambariai šviesus. Par
PARDAVIMUI bučernč ir grosemė duosiu greitu laiku*. Atsišaukite
prie Michigan Avė. Tirštai lietuviais
K. Žuraitis,
apgyventa, netoli didelių dirbtuvių,
3156 Wallace St.
biznis išdirbta nuo keletos jnetų. Par

duosiu pusę arba visą. Pardavimo
priežastis, pirkau kitą biznį. Puiki pro
ga, pasinaudokit. Naujienos 320.

PARDAVIMUI groserne, kurioje
laikoma saldainiai. Labai geroj vie
toj, vien lietuviais apgyvento j. Parda
vimo priežastis važiuoju Lietuvon. At
sišaukit tuojaus:
1621 S. Union Avė.

Designing, kirpimo, fitavimo, ir
siuvimo vyrišky ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

PARDAVIMUI
kambarių
rakandai. Turi būt parduota iki
ketvergiu- Kas pirks galės likti
tuose kambariuose. Durįs per
galą iš užpakalio.
3739 Lowe Avė.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.
.......... —......... i.-... ■■■■..................

NAMAI-2EME.

AMERIKOS LIETUVIŲ

PARDAVIMUI barbernė lietuvių ir
kitų tautų apgyventoj vietoj prie di
delės gatvės. Geresnės vietos negali
ma rasti šioj apielinkėj barbernei. Ei
PARDAVIMUI cement bloksų na
nu į kitą biznį. Atsišaukite į Naujie mas. Taipgi sykiu parduodu ir saliunas No 323.
ną. Dar Šalę yra lotas. Be to garadžius 2 automobiliams.
PARDAVIMUI groserne, bučemė
15705 So. Halsted St.,
ir namas sykiu; 5 pragyvenimai kam
Pheonix, III., Harvey.
bariai ir nauja barnė 2 automobiliam,
labai pigiai.
PRANEŠIMAS.
3355 W. 38th St.
Šiuomi pranešu lietuviams, kad ša
Savininkas, 2824 W. 38th PI. ant lę mano’ farmos yra geros žemės, ku
antrų lubų.
rią galima nupirkti už labai prieina
mą kainą. Kas dabar mano pirkti
PARDAVIMUI saliunas labai geroj farmą, štai yra puiki proga įsigyti
vietoj prie Pullmano dirbtuvių. Biz puikią farmą. Žemė yra labai derling i,
nis gerai eina. Pardavimą priežastis auga viskas ką nepasėji. Atvažiuokit
—važiuoju į Lietuvą.
tiesiai pas mane, arba rašykit, o aš
10301 Cottage Grove Avė., Pullman jums duosiu kuonopilniausias informa
cijas. Šioj apielinkėj yra daug lie
tuvių
ūkininkų. Aš pats čią nusipii*PARDAVIMUI saliunas ge kau šmotą
žemės ir matau, kad Čia
roje vietoj. Biznis išdirbtas per galima puikiai gyventi, tad aš patariu
pirkti žemė' šioj apielinkėj kol da yra
daugelį metų. Atsišaukime
iš ko pasirinkti. Atvažiuokit patys,
FRANK KOVALSKI
arba rašykit ant sekančio adreso:
J. STEFANKEVIČIUS,
2001 W. 20-th St.
P. O. Woodboro, Wis.

MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

1)
2)
3)
4)

REIKIA barberio. Darbas vi
kampas Robey St.
sada. Gera alga; geros darbo
PARDAVIMUI medinis na
sąlygos.
,
PARDAVIMUI groserne ir mas; 2% pagyvenimų. GaradNepristatyti laiškai
3521 Deodor St.
bučernė geroj vietoj, lietuvių žius dėl 2 automobilių. Ir lotas,
Indiana Harbor, Ind.
apgyventoj. Biznis išdirbta per kuris randasi sale namo.
3001 So. Halsted St.,
žemiau paduodame sąrašą
10 metų. Pardavimo priežastis,
Chicago, UI.
1807 W. Armitage Avė.
aiškų, atėjusių iš Europos; dėl REIKALINGAS patyręs draiveris savininkas serga. Kreipkitės
negero adreso, paštas adresatų su arkliu ar su automobiliu prie iš- Naujienos No. 324.
MAINYMUI Kas turite vie
važiojimo duonos, kuris galėtų užsista
nesuranda. Kam tie laiškai pri- tyti
kauciją. Atsišaukite 3138 S. Hal
Leveskio Mokykla
ną du ar tris lotus, Marquette
PARDAVIMUI bučernė ir groserdauso, tegul kreipiasi į vyriau sted St.
Prirengiamoji ir prekybos dėl
geroj
nė, didelė ir nauja; gražus fixtures Manor ar kitoj kokioj
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
si jį paštą, Clark ir Adams gt. Phone Boulevard 240.
ant labai bizniškos vietos ir biznis vietoj ir norite mainyti ant auAnglų kalbu; Grammar School,
cash. Verta $5,000, parsiduoda už
Reikia klausti prie “Advertised
High School ir Prekybos daly
AGENTŲ REIKIA LIFE $3,000. Kas norit didelį bųsnį daryti, omobilio. Atsišaukite
kų.
Prirengiama prie kvotimų j
Window” (lobėj nuo Adams
;ai gera proga, skubinkitės, nes turi
840 W. 33-rd st. Yards 27901 visas augštesniasias mokyklas.
INSURANCE.
)uti tuojaus parduota. Kreipkitės
gatvės), pasakant laiško nume
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
Naujiemj
ofise
po
No.
325.
4:00
p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- Labai gera propozicija, nes kiek
DIDŽIAUSIS BARGENAS KUO
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.
turioliką dienų nuo paskelbimo. vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
REIKALINGAS karpenterišMET NORS BUVO.
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiem s
4620 Klumbys Justinas
Bizniavas namas, galima viso
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit cas varstotas, nes man reikia
504 Bacevycius Martynas
VYRAI IR MOTERS, mokinkitės
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
prie taisymo phonographų ir na kį biznį varyt, tarpe 34-os ir 35- barlierio amato dienomis ar vakarais.
509 Besusparis Jos.
515 Brokszas Julius
mų rakandų, todėl man tokia os. Rendos virš $1,200 į metą. Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet
COMMONWEALTH LIFE
517 Buskui Antanui
mokinantės amate. Išmokę uždirba
INSURANCE CO.,
varstotas labai reikalingas. At Paaukausime, kadangi pinigų nuo $12 iki $15 į savaitę.
541 Griežes Victor
544 Havaburda Kazimieras
481 S. Dearborn St.,
International Barber College,
sišaukite: Joseph Mušinski,
reikia. Veikit urnai Atsišaukite.
1 546 Jankauskienė Tomoejido
Room 911-912
653 West Madison St.,
1354 So. Newberry Avė.
3511 S. Halsted St. .
548 Jonaitd Stella
Tel.: Wabash 8415.
Chicago, III.
'.U1)• .v

