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True translation filed with fhe post-master at Chicago, III., July 14, 1921

Dar vienas nepasisekimas Legiono vadas - piktada
Fitzmorris’ui.
rys.

Varšavos “kultūra”

aa required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija pykstasi
su Lenkija
Nacionalistai persergsti
talkininkus
Japonija nori pasigrobt Siberiją

Rusija pykstasi su
Lenkija.
čičerinas pasiuntė notą Lenki
jai: reikalauja išvyti kontrevo-

liucionierius.
LONDONAS, liepos 13. —
Vietos laikraštis London Ti
mes, išspausdino gautą iš Var
šavos pranešimą. Sako,
kad
Rusijos užsienio reikalų ministeris čičerinas pasiuntęs Lenki
jai notą. Tat dėl tariamojo anti-bolševistinių
Organizacijų
veikimo Lenkijoje. Girdi, tai
yra stipriausia diplomatinė ko
respondencija, kokia kada nors
dvi draugingos valstybės yra
apsimainiusios. Varšavos laik
raštis Narod dėlei tos- Rusų
notos pareiškė, jogei |i esanti
panaši tam ultimatumui, kurį
Austrija buvo j teikusi Serbi jai
— prieš didįjį karą.
Pasak to pranešimo, čičeri
nas be kita reikalauja, kad iš
Lenkijos butų išvyta visi rusai,
reiškiantys priešingumo bolše
vizmui. O taipjau kad butų nu
ginkluota tie rusų kareivių bū
riai, kuriuos lenkai buk suverbavo Rusijos pasieny — kovai
su komunizmu.
Savo atsakyme Rusijos vald
žiai Lenkija pareiškusi
ytin
aitrių kontr-kaltinimų.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., July 14, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

Turky nacionalistai per
sergsti talkininkus.
Sako, kad jie pasinaudosią to
mis teisėmis, kaip ir graikai.

KONSTANTINOPOLIS, lie
jies 13. — Turkų nacionalistų
vadas. Mustafa Kernai Paša,
augščiausiai talkininkų komisi
jai, esančiai Konstantinopoly,
pasiuntė notą, kuria jis talki
ninkus persergsti, būtent, jeigu
busią by kokių įrodymų, kad
graikai naudojasi Konstantino
poliu ar by kuriuo kitu neitralės srities punktu savoms ope
racijoms prieš nacionalistus—
pastarieji skaitysią savo parei
ga tokiomis jau privilegijomis
naudotis. Reiškia, jie tuomet
eis neitralėn sritin ir gal patį
Konstantinopolį puls.
True translation rile<l with the postmaster at Chicago, III., July 14, 1921

|

politinio skyriaus viršininkas,
profesoris įso Abe, šiandie Čia
be kita pareiškė, jogei .Japoni
ja didėjančiam savo gyventojų
skaičiui sutalpinti įieško nau
jos teritorijoj — tik ne Ame
rikoje, o rytinėje Sibcrijo-je.
Profesoris Abe ketverge iš
važiuoja j Japoniją. Čia jisai
buvo atvykęs kartu
su buriu
Vaseda universiteto studentųbasebol ninku.
(Tasai japonų profesoris tur
būt žino ką kalbąs. Jo pa reiš
kimas negali būt paremtas vė
ju. Japonijos kariuomenė dar
ir šiandie nesikrausto ir Siberijos. Laikraščių žiniomis, te
nai ji uoliai padeda visokiems
kontrrevoliuciniams gaivalams
— Semenovui ir kitiems — ne
tvarką kurti. Jeigu kas nors ją
neprivers savo valia japonai iš
Siberijos nepasitrauks).

Sausmetis Francijoje.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., July 14, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija protestuoja.
Rusijos “ambasadoris” Washingtone naudojasi buvusios
valdžios pinigais.

Japonija norinti pasigrobSiberiją.

Nori “atsimokėt” republi- Pranašauja angliakasių
knnams.
streiką.
Demokratai pradeda “akėti”
Hardingą.
' WASHINGTON, liepos 13.—
Demokratai senatoriai
labai
nepatenkinti prezidento Hardin
go patarimu, tuo, būtent, kad
kongresas neskiriu buvusiems
kareiviams bonų.
Visa rodo,
kad demokratai rengiasi “alsi
mokėti” republikonams, kurie
kadaise trukdė buvusio prezi
dento Wilsono sumanymams.
Galimas daiktas, kad turėdami
savo rankose valdžios vairą ir
patys demokratai nekitaip elg
tųsi. bet partinis kerštas šį kar
tą jiems diktuoja ką kita.

STOGKHOLM, Švedija, lie
pos 13. — Rusijos tarybų val
džia priešinasi tam, kad bu
vusios caro valdžios pinigai
butų panaudojami šelpimui pa
bėgusių iš Rusijos
žmonių.
Tuos pinigus dabar
savi naši1
True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., July 14, 1921 pati tarybų valdžia.
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917
Tarybų
Rusijos emisaras
Švedijoje, Keršencef, pasiuntė
notą valstybės sekretoriui Hughes’ui, Washingtone.
Notoj
protestuojama delei kalbamų*
jų pinigų naudojimo.
'Jeigu demokratai — ir sena
Į Pilsudskį paleista keli šūviai;
te įr atstovų bute— pajėgs
policija susekusi sąmokslą nu True translation filed with the post- susitarti, republikonams jie da
versti valdžią.
master at Chicago, III., July 14, 1921 rys ytin didelio
nesmagumo.
as required by the act of Oct. 6, 1917
Tų bonų klausimu.
šiaip ar
KOPENHAGEN, Danija, lie Berlino spauda pranašauja,
taip, žymi dalis biednuomenės
pos 13- — Laikraštis Berlings- kad Lerond busiąs atšauktas.
yra labai susidomėjusi.
ke Tidende išspausdino gautą
BERLINAS, liepos 13. — Vie
iš Lenkų sostinės Varšavos pra
nešimą. Sako, tenai sužinota, tos laikraštis Abendblatt sako, Amerika turinti šelpti Rusiją.
kad buvo surengta pasikėsini jogei jis diplomatiniuose rate
BERLINAS,
liepos 13. —
mas nužudyti Lenkijos prezi liuose patyręs, kad esą nutar
dentą Pilsudskį ir kad, beto, po ta atšaukti talkininkų komisi Čia gauta žinių, kad Rusijos
licija atidengusi ir išardžius! jos Augštojoj Silezijoj pirmi tarybų valdžios galva Leninas
sąmokslą, turėjusį tikslo nu ninką, generolą Lerondą, o šiomis dienomis turėjęš ilgą pa
versti dabartinę Lenkijos vald taip jau pravesti radikalinių sikalbėjimą su “nauju svečiu”
atmainų visame franeuzų ats — Jungtinių Valstijų senato
žią.
Pranešimas mini, kad nors tovybės sąstate. Pasak laik rium France’u. Pastarasai da
Varšavos policija buvusi labai raščio, šitaip daryt nutarta de bar randasi Maskvoje. Be kita
atsargi, vis dėlto, kaip pasiro lei energingo Anglijos ir Itali Leninas jam pareiškęs, jogei
pagalbon
do, vienas žmogus gavo progos jos spyri mosi, kurio pamatas Amerika turi ateit
gyventojams
įeiti į prezidento įgilsiu|slkiio yra tų dviejų valstybių komi- Rusijai, kurios
kambarį ir ten paleidęs kelis sionierių raportas, suprantama, grūmoja badas.
šūvius. Suruošta visa eilė areš nepalankus franeuzams.
tąSPRINGFIELD,
liepos 12.
(Paduodamom j e žinioje vra JUODAŠIMČIŲ SIAUTIMAS.
— Valstijos prokuroro ofisas
daug panašumo tai žiniai, ku
didelę
kampaniją
ri gauta iŠ Varšuvos, birželio Nutarė vyti iš miesto svetim pradėjo
prieš valstijos
gubernatorį
šalius.
28 dieną. Toje žinioje buvo
Small. Visiems laikraščiams iš
minėta apie vieno
.žmogaus,
JOHNSTON, Pa., liepos 13. siuntinėta eilė straipsnių, kur
matomai nesveiko proto, pasi
kėsinimą įsilaužti į prezidento — Gautomis žiniomis, Beaver- norima įrodyti, jogei Small
palocių Varšavoje. Po to, kai dale miestelio “piliečiai” an- ryžasi panaikint prokuroro ra
jam atsakyta, kad pasimatyti dais laikė tam tikrą susirinki štinę — neduodamas jai pinigų
su Pilsudskiu jis negali, pasta- mą, kur nutarta išvyti visus
rasai paleidęs kelis šūvius. Be- svetimšalius. Daugelis svetim
PINIGU KURSAS.
šalių
tą
miestelį
jau
apleidęs.
siimant su puoliku vienas poliSvetimšaliai kaltinami dėl
Vakar, liepos 13 d., užsienio pinicistas buvo sužeistas).

Kėsinosi nužudyt Lenkijos
prezidentą.

piktadarybių. Bet

tik a kaina, perkant jų ne mažiau kaip
25,000 dolerių, bankų buvo skai
paslėpta tom* Amerikos plūgais iiaip:

tai yra

priedanga, po kuria
tikrieji tų juodašimčių sieki
BOSTON, liepos 13. — Crai- mai.
grownie prekybinio laivo ka
TAMPICO, Meksika,
liepos
pitonas čia papasakojo,
kad
New Jersey pakraščiuose an-;13. — Vakar kaip dešimtą vaPačioj Japonijoj jos gyvento-‘, dais jis matęs kažkokįj “mis- landą ryto Jungtinių Valstijų
! terišką” laivą* Matęs jį nakties karo laivai, skraiduolis Clevejams jau perankšta.
’ metu ir’ todėl negalėjęs patirti • land ir kanuolinis laivas SacSEATTLE, liepos 13. — Va- kas jis per vienas. Ant laivo ramento, apleido šią prieplnuseda universiteto,
Japonijoj, nebuvo nė vieno žiburio.

as reąulred by the act of Oct. 6, 1917

Matė "m isterišką laivą.”

Prisipažino rašinėjąs gruntoAutomobilių savininkai reika
jam u s laiškus.
PITTSBURG, Kan., liepos 13.
lauja indžionkšeno.
— Amerikos Legiono Girard
CHICAGO, liepos 13. — Po miesto skyriaus komanduotolicijos viršininkas Fitzmorris ( jas, Howard Ryan, šiandie vie
turi naujo susirūpinimo. Kiek tos teisme prisipažino rašinėjęs
laiko atgal mat buvo išleistu grumojumus laiškus vienam
bankininkui,
toks patvarkymas, kad kiekvie Girard miesto
nas automobilio savininkas bū Roscoe Lashley. Mat, norėjęs
tinai turi gauti iš atatinkamos ■ gauti dvyliką tūkstančių dole
miesto įstaigos tam tikrų ikor-j rių. Piktadarys turėjo užrista
ir
tą. Taipjau
buvo pranešta, lyti du tuksiančiu dolerių
kad visi tie, kur tokių žymių ne tapo paliuosuotas. Paliuosuotas “pasitaisymui** — ant dvie
turės, bus areštuojami.
Policijos viršininkas pareiš jų metų. Dabar kiekvieną mė
kė, kad visa tai daroma tikslu nesį jis turės “apsijovyti” tei
“pastoti kelią” automobilių va sme, ir jeigu bent kuo nusi
žengs — eis kalėjimam
gišiams. ■
Taip ir padaryta. Per pasta
rąsias dvi dieni policija dirbo
išsijuosus: kiekvienas, kur ne
turėjo žymes, buvo tempia Javų derlius šiemet busiąs
prastas.
mas į policijos stotį- Daugelis
PARYŽIUS,
liepos 13. žmonių tuo budu turėjo “berei
kalingo baderio”. O jie, tenka Centralinę Europą, ypač Frannauja nelaimė.
pažymėti, kone visi pasiturin ciją, ištiko
tys žmonės — fabrikin inkai ir Francija senai neturėjo tokio
sausmečio, koki ji turi dabar.
tt.
Policijos elgėsis jiems labai Mažesnieji upeliai baigia sekti.
nepatiko. Tad jie kreipėsi į toi Pievose žolė išdžiūvus.
Visa tuo Francijos ūkininkai
sėjį Sullivaną ir pareikalavo in
labai susirūpinę. Sako, jeigu
džionkšeno!
Dabar — visų
areštuotųjų šiame mėnesy nebus lietaus, ja
žmonių tardymas sulaikyta: vų derlius šiemet bus labai pra
pirma nei įvyks tas tardyma's, stas. Gi karo audrų nualintai
teisėjis turės nuspręsti — duo Francijai visa tai butų didelė
ti prieš policiją indžionkšeną ar našta.
ne.
Lloyd George pirtniausia tarsis
Teisėjo Sullivan
patvarky
su vienu de Valera.
mas policijos viršininkui nepa
LONDONAS, liepos 13.
tiko. Jisai sako, kad teismas
Sinn, Fein kvatieroj šiandie be
užsimanė trukdyki policijos de
kita pareikšta kad
ptrmasai
partamento veikimą. Vis dėlto, posėdis su premjeru Lloyd Ge
rezignaciją Fitzmorris
jau orge įvyks ketverge, kaip 4:30
nebegrumoja.
vai. po pietų — paties premje

Anglijos 1 svaras ............... $3.63
Austrijos 100 kronų ............... 15c
Belgijos 100 frankų ............... $7.70
Danijos 100 kronų ............... $16.10
Finų 100 markių ................... $1.70
Francijos 100 frankų ........... $7.81
Italijos 100 lirų ................... $4.66
Lietuvos 100 auksinų ....... .,... $1.35
Lenkų 100 markių ..........
5c
Olandų 100 guldenų ........... $81.78
Norvegų 100 kronų ........... $13.62
šveicarų 100 kronų ........... $16.62
Švedų 100 kronų.................. $22.18
Vokiečių 100 markių .......... $1.85

Kasyklų baronai, kad atlaikius
vokiečių konkurenciją, rengia
si mažint algas.

CHICAGO, liepos 13. — Illi
nois ir Wisconsin kuro vertei
vų asociacija vakar čia pradė
jo savo metinę
konvenciją.
Vienas tos asociacijos
šulas.
Charles S. Dodge, šiandie be
kita pareiškė, kai! sekamą pa
vasarį gali kilt didelis anglia
kasių streikas. O kils jisai dėl
to, kad kasyklų savininkai “ne
begali mokėt tokias dideles al
gas”, kokios iki šiol mokėta.
Negali todėl kad jiems reikią
vesti stipri konkurenefija su
Vokietijos kasyklų savininkais,
kurie “pasigrobia
Amerikos
marketus”. Vokietija gali par
duoti savo kurą kur kas pi
gesne kaina nei Amerika. Te
nai, pasak Dodge’o, darbininkų
jėga kelis kartus pigesnė.
Tik gudrusis verteiva nič nie
ko nepasakė apie lai, kad čia
ne kelis kartus, bet kelias de
šimts kartų viskas yra branges
nis negu tokioje Vokietijoje.
Dodge nusimano: kasyklų
savininkų pasimojimui anglia
kasiai pasipriešinsią. Tokiame
atsitikime streikas bus neišven
giamas.

Vėl riaušės Belfaste.
Penki žmonės sužeista.
LONDONAS, liepos 13. —
Gautomis žiniomis, šiandie po
piety Belfaste kilo naujos riau
šes.
Riaušių metu du policistai
sunkiai sužeista. Taipjau' su
žeista ir trys civiliniai žmonės.
Smulkmeningesnių žinių stoko
ja.
I

. ...B.............

•

Sukilimas Bulgarijoje?
Bulgarijos sostinėje sukiltai
mušasi su kariuomene.
LONDONAS, liepos 13. —
Daily Telegraph šiandie išspau
sdino gautą iš Danijos sosti
nės Kopenhagcno žinią, kuri
sako, kad Bulgarijoje prasidė
jęs kaimiečių maištas.
Boto, pačioje Bulgarijos sos
tinėje, Sofijoje, sukilėliai at
kakliai mušasi su policija ir
kariuomene.
»•
Gautosios žinios tečiaus ne
patvirtintos.
1

Užgyrė kompromisu poli
tika.
BERLINAS,
liepos 13. —
Gauta patikrinamų žinių, kad
sovietų kongresas Maskvoje di
dele didžiuma balsų užgyrŠ
Lcni no‘^kom promisų
poli t i-'
ką” — duoti .Amerikos ir kitų
valstybių kapitalistams tam tik
rų koncesijų.

TOKIO, liepos 13. — Vietos
spauda ragina valdžią, kad ji
dalyvautų toje konferencijoje,
kur bus svarstoma apie suma
žinimą ginklavimosi.

ro rezidencijoje Dowing gat
vėj. Pirmame posėdy dalyvau
sią tik du žmonės -— pats prem
jeras ir Airijos “prezidentas”
de Valera.
Ulsteriečiai nenori respublikos.
BELFAST, Airija, liepos 13.
— Ulsterio unijistai darys vi
sa, kad Airija neliktų respub
lika — nepriklausoma nuo An
glijos. Apie tai čia pareiškė
vienas unijistų vadas. Pa;sak jo,
Ulsteris nenori būt po kataliki
škos Airijos pantapliu (Ulste
riečiai mat yra protestonai, to
dėl tarp jų ir kitų Airijos ap
skričių gyventojų, kurie yra ka
talikai, senai eina religinė ko
va. Ulsteriečiai nors ir airiai,
bet labai nekenčia katalikų).

Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon
.

Dabartiniu laiku ]>rieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir'į vistfs kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, HL
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Kas Dedasi Lietuvoj

Baudžiamųjų Įstatymu
patriotizmas.

“Liet. Balsas" rašo:
“Mums pateko dokumentas,
463.854.000
markių.
ŽEM. KALVARIJA.
kinį dumiam žodis žodžiu; ‘Pil.
Vadinas Vilniaus valdžios iš ... gyv... Pranešimas. Laisvės
Bal. 4 d. apie 8 vai. vakaro laidos yra daugiau negu tris paskolos
komisija Karklių
tuksiančius
kartų
didesnės
už
parvykęs iš Sedos “bobturgio"
valsčiaus įsako Tamstai tuojaus
ūkininkas Pasruojės kaimo K. jos pajamas. Visą deficitą pa
paskolos
dengia
Varšavos
valdžia
‘
—
Vil

Milius buvo granatos užmuš
kasininkui kun. Veblauskui
tas, ir kelios moterįs sužeistos. niške, taip sakant, gyvena bar- palskirtą sumą paskolos.......
Namiškių buvo paleista gan gon. To pat Račkevičiaus pra auks.; priešingame atsitikime
das, kad kas per lahgą nušovęs nešimu Vilniaus exportas lir busite įtraukti į sąrašus, kaipo
Milių ir metęs granatą. Buvo importas esąs maždaug toks- I agitatoris ir nepirkęs paskolos.
deMo žmonių suimtų ir tardo Balandžio mėnesį į Vilnių įvež Laisvės paskolos komisijos pir
mų, katrie su Milium nesugy ta prekių 8826000 kilo, o iš mininkas (parašas) kasininkas
venę, bet vėliau milicija pa vežta —366000 kilo. Vaį< Linas (parašas) “gegužis 1921 m."
tyrė, kad Milius pats turėjęs ex pertas su importu santykiau
“Toks yra blankas. Musų
granatą ir jam berakinėjau t ja kaip 24:1. (“Liet.“)
gautame egzempliory įrašyta 15
pradėjusi šnyjišti ir sprogusi.
tūkstančių. Dalykas, žinoma,
Mat namiškių norėta numest
PAŠTO IR SUSISIEKIMO
ne sumos didumas ar mažu
kaltė ant priešų, bet nepasise
REIKALAI.
mas, o tas, kad šisai paskolos
kė. [“L. Bals."]
komitetas užsiima kriminali
Susisiekimus
Ministerijos niais dalykais. Neteisėtai rei
MARCINKONYS Alytaus aps. pranešimu, Palangoj ir Kruony kalaujama pinigų ir už jų ne
aidarytos pašto įstaigos ir tele- davimą vartojama grasinimas.
susisidkimas; Kiekvieno krašto baudžiamame
Čia tikras liūdesio kraštas. grafų-telcfonų
kodekse toks elgimasis vadina
Laukiu nearti, tvoros sudegin
duklej
suorganizuotos
pašto
si hipimu (extorsion, vymagatos- Vargas... badas... Žmo
nių upas nukritęs. Visi akis agentūros, paruošta medžiaga telstvo) ir baudžiamas kalėji
pražiūrėjo, belaukdami, iš va ir pradėta spausdint naujos mu arba sunkiais darbais...
karų ir žiemių pusės, kada laidos pašto ženkleliai. Atida
“Jo kaltės suminkštinimui ga
ateis “savi” ir kada atvaduos rytas persiuntimas paštu: pa įima pasakyti, kad komitetas
šio krašto žmones nuo lenkų prastos ir apdraustos korespon ne sau lupa pinigus, o valsty
paniekos ir bizūno. Želigovski- dencijos į Rusus ir iš Rusų Lie bei. Tik nei viena pasauly
ninkai čia daug lietuvių namų tuvon. Suorganizuotas vešioji valstybe nepripažįsta tokio pa
inas pašto traktais: Telšiai—
sudegino ir žmonių nužudė.
Sėda, Raguva—Raguvėlis, Viek triotizmo ir nepriima taip, su
(“Liet.")
šniai—Viekšniai stotis, Rasei rinktų jai pinigų. Lietuva net
niai—Lyduvėnai ir Žagarė —i savo pavadinime įrašė “demoMUSTE1KA (Alyt. aps.)
Joniškis. Padaryta su Ameri kra tingu respublika”, vadinasi
kos Lietuvių Prekybos Akcine ypač turi bausti už tokį patrio
Į pietus nuo šito kaimo 2 Bendrove sutartis susisiekimo tizmą, kurį draudė net rusų
varstai Gardino gub. lenkai la oru įrengimui, vežiojimui paš autokratai carai.
bai kerta miškus. Lenkų val- to, prekinių krovinių, keleivių
“Lauksime, ką pasakys valir jų krovinių, kaip Lietuvos
kirsta miško už 4 milionus len valstybės sienose, taip ir su už saugoti teisėtumą. Reikia vilkiškų markių. Miškai kertami sieniu. Artimiausiu laiku iš lis ji pavyzdingai nubaus visdėlto, kad lenkų nuomone jie rengiama pirmutinė pašto lini tis, užmiršusius patriotus, Juk
vis viena teksią Lietuvai. Čia ja oru Kaunas-Karaliaučius ir jei toki dalykai platintųsi; tai
bus pradėtas reguliarinis pašto tas priruoštų neužilgo 'Lietuvos
yra labai pakilęs. Jie trokšta ir keleivių vežiojimas.
iškrikimą. Lietuvos “pilietis”
skaityti lietuviškai, bet nidko
Naujai ištaisyti plentai: Ma- labai ramus, bet ir jam toliau
negauna. Lenkų paštas neve
gali pritrukti kantrybės, ir jis
ža iš. Vilniaus lietuvių laikraš riampoiė — Vilkaviškis, Gar gali neiškęsti..."
liava—Mauručiai ir Ukmerge
čių ir knygų. (“L-va”)
Staškuniškiai.
Atremontuota
KABELIAI (Alytau* aps.)

Po Kabelių parapiją važinėjo
lenkų agitatoriai ir rinko au
kų, dėl “Šliąsko užkariavimo”.
Ragino eiti vaduot tą kraštą.
Bet žmonės gana jau prisikentėję nuo lenkų karų, mažai te
davė*

larkinas -tiltas per Šventąją upę*
tiefs Raiškiais.
Bažymėtas
gairėmis ir stulpais takas (far
vateris) ; sutaisytos, apkamšy
tos ir išnuomuolos medinės vai
lys; atremontuota žemesnė
“Nemunas I” ir pradėta dug
no gilinimo darbai-

Amerikos Raudonojo Kry
Disciplinuota valdžia ir nedis žiaus
vaikų
ambulatorijos.
ciplinuotas generolas.
Amerikos Raudonasis Kryžius

įsteigė Kaune tris vaikų, am-

Račkevičiaus atskaitos, ku
rią jis padarė Lenkų Seimo jo ir vaistų pagalba teikiama
sergantiems vaikams visai do
pažymetina: Rąčkevičius Var vanai. Kiekvienai ambulatori
šuvos valdžios komisaras ko jai yra paskirta pa tyrusi slau
mandiruotas į maištininką ge gytoja (gailestingoji sesutė),
nerolą visų pirma daug pasidar kuri priiminėja vaikus kasdie
bavęs reorganizuodamas laiki na nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po
nąją valdymo Komisiją. Iki jo
ta Komisija buvusi nerimta,
Gydytojai lankosi šiose am
diletantinė, nemokėjusi siste- bulatorijose tris kart savaitėj
matingai darbą dirbti. Reor —pirmadieny, trečiadieny ir
ganizuojant Komisiją Visų pir penkiadieny nuo 1 vai. iki 3
ma panaikinta Užsienio Reika vai. po piet, išskyrus ambulalų

ir kuro departamentai,

kai-

po nereikalingi, kurių funkci
jos savismi atlieka Varšavos
valdžia. Vidaus reikalų depar
tamentas faktinai pildęs Administratinio Skyriaus funkcijas
toj vaivadybej. Iki liepos men.
1 d. Varšuvos valdžia yra oficialinai asignavu-si Vilniaus
sryčiai 805.000-000 markių iš
kurių oficialinai išeikvota esą
461.000.000. Valdomosios ko
misijos pajamos iki gegužės
25 dienai esą siekę 146.000
markių, arba deficito buvo

SKAITYKIT IR PLATINK1T
"NAUJIENOS’’

torijij

Šunenose,

kur

“Tie Jūsų doleriai padėjo
mums įsigyti kariuomenei dau
giau nemotų sunkiųjų, šautu
vų, kulkų, anuotoms šovinių,
kurių plieninės skeveldros skal
dė priešui galvas. Už tuos Jū
sų dolerius pabalnojome musų
žirgus, aptaisėme savanorių
batalionus, Kalėdų šventėmis
mus kareivėlius dovanomis pa
džiuginome.
“Ir Jums, Broliai, padedant,
stojo musų jaunuoliai garbin
gon kovon au pavojingu pricšu ir įpynė į musų tautos gar
bes vainiką dai* vieną niekad
nevystąntį lapą, prisegė dar
vieną gražią gėlelę.
“Ties Širvintai*, ties Gied
raičiais ir daugely kitų vietų
musų kariuomenė, kad ir daug
mažesnė, ne kaip Želigovskio
pulkai, parodė drąsos ir nar
sumo stebuklus.
“Skaitlingi lenkų dvarininkų
legionai subirėjo prieš musų
kariuomenės būrelius, nusilen
kė prieš juos ir pabėgo, palik
dami mums daug savo turto,

palikdami belaisvių didelį skai rikos lietuvių visuomenė ir
čių, Įialikę savo puikybę, BET kiekvienas doras musų Tėvy
’
ii-*/ I
DA
NEPALIKDAMI NORO nės sūnūs.
LIETUVĄ UŽKARIAUTI, JOS1 “Dar kartą tariame Jums,
LAISVUS ŽMONES J DVARI Broliai Amerikiečiai, nuoširdų
brolišką AČIU1
NINKŲ JUNGĄ PAVERGTI.
“Jūsų sudėtieji milionai ne Kaunas, 1921 m. balandžio 6 d.
“VYRIAUSIOJO LIETUVOS
nuėjo niekais: Lietuva ir da
kartą liko nuo priešų jungo iš GYNIMO KOMITETO NARIAI:
M. Sleževičius, pirmin.
gelbėta. Slinks amžiai, prileis
M. Krupavičius, Vice-pirm.
kartų kartos, šio tautos žygio
O. Bichleris, Iždin.
nęužmirš musų anūkai, nei jų
P. Ruseckas, Sckret.
vaikų vaikai.
VI. Putvinsk’as, Lietuvos šau
“BET MUSŲ RUNGTYNES
SU PRIEŠU DA NEPABAIG lių Sąjungos Pirmininkas.
Kun. J. Vailokaitis.
TOS.
Maj. Motiejunąs-Valevičius,
“Su lenkais padarytos tik pa
V. Bojevasliaubos.
“PALIAUBOS
TAIKAI

TAI DA

NE

“Mes žinome, kad nežiūrint
paliaubų, lenkai rengiasi tolesnian karau su mumis. Tat ir
mes nenuleidžiame rankų ir
toliau rengiamės gintisJUO GERIAU BUSIME PRI
SIRENGĘ, JUO GREIČIAU
PRIVERSIME
IR LENKUS
ATSISAKYTI NUO NORO UŽ
GROBTI LIETUVĄ.

gydytojai

atsilanko kasdien. ,Jie ištiria
atsilankiusių vaikų sveikatą ir
priruošta sergant, veikai. vais
tus. Atvejais, kuriais serganti
vaikai negali atvykti amb-jon,
ten slaugytojos bus pasiųstos į
namus, aprūpinti juos reikalin
gais vaistais- Labai neturtin
giems vaikams, be gydytojo ir
vaistų, bus dar duodama ir
drabužių. Visi aukščiau minė
ti dalykai, kaip: gydytojų ir
slaugytojų patarnavimai, vais
tai ir patarimai bus teikiami
vaikams be jokio užmokesnio.
Pagelba teikiama A. R. K. am
bulatorijose tik vaikams iki 16
metų amžiaus ir vaistai yra iš
duodami tik sulig (gydytojų
nurodymų, ištyrus vaiko svei
katą.
i
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ambnlatorijds randasi
Kaune šiose vietose: 1. Vaikelio
Jėzaus Vaikų Prieglaudoj, Vie
šoji Aikštė. 2. Keistučio g-vė
Nr. 23. 3. Didžioji g-vė Šancuose, Mokykla Nr- 5.

O. Finkelštinns.

AR JUS NORIT SVEIKO
KŪDIKIO?

_ Red Star Line
Laivai išplaukia kiekvieną savaitę
iš New Yorko, nuo No. 58-62 North
River prieplaukos.
Iš New Yorko į Hamburgą, Lie
poją ir Danzingą.
Sami and (tik 3 kliasa) liepos 16 <li,
Gothland (tik 3 kliasa) liepos 30 <d.
K ruoni and, Antverpą, rugpjūčio 13 i<l.
Zeeland, Cherbourgą, rugpiučio 6 d.
Lapland, Cherbourgą, liepos 16 <d.
Finland, Plymouthą, liepos 23 d.

> American Line

Manchuria, Hamburg per Cherbourg,
Rugpiučio 25 d.,
Mongolia, j Hamburg ir Damig,
Liepos 28 d.,
Vigo, Cherbourg
Minnekahda, į| Hamburg ir Danzig,
Rugpiučio 11 d.
Išplaukimui 12 vai. dieną (šviesos
taupymo laiku) jei nėra pamainų.
Greiti, tvirti, patikėtini laivai. Man
dagus ir rūpestingas aprūpinimas pasažierių.

Norėdami tikro patarimo apie kai
nas, plaukimo kelius, imigracijos ir
pasportų taisykles atsišaukite j
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Ągent, 14 North Dearborn St.,

Jeigu taip, tai turit duoti jam
tinkamą mafstą. Sveiki kūdikiai
yra pasidžiavimu ir linksmybe
kiekvienos motinos — ir tai yra arba prie vietinio agento.
-I
privalumas, kad kiekvienas kū
dikis butų sveiku.
Jūsų kūdikis turi būti tinka
Fab tonas ir Mickiewicz
mu pradėtas maitinti maistu
vedėjai
‘Dabar gi jie vis da siekia kuris padaro jį linksmu ir svei
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa
Lietuvos ir nori atimti musų ku jeigu ne, tai jis bus silpnuo Siuntimas pinigų, laiva
amžiais dirbtą ir kruvinu pra liu kiek metų vėliaus.
kortes, pašportai ir tt
Ant puslapio 5 šio laikraščio
kaitu lietą žemelę.
NOTARU U8A8
Real
Ėst ate, Paskolos,
šiandien
jus
rasit
apgarsinimą
Bet nesulauks jie to, nes čia
Insurinai ir tt.
Lietuvoje gyvenantieji budriai apie Bordens Eagle Brand Su 809 W. 35th S't„ Kamp. Halsted Si.
Tel.: Boulevard 611.
Tėvynės
nepriklausomybės tirštinto (condensed) pieno. Iš ‘
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
sargyboje stovėsime. Visas pa- ( kirpkite kuponą pasiųskite Bor- Vak.: U tar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.
jėgas dėsime, gindami Jūsų ir den kompanijai, o ji prisius
savo šeimynas, namus, žeme- 'jums už dyką nurodimus kaip jį
lę. Žinome ir jaučiame, kad vartoti kartu ir “Kūdikių Gerodrauge su mumis eis visa Ame- vė” knygą.

European American Bureau

Didelės Prakalbos
— JVYKS —

Pėtnyčios ir nedėlios vak., liepos 15 ir 17, ’21
Pradžia 8 vai. vakare.

V. W. RUTKAUSKAS

BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE
107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, 111

kt So. La Šalie St. Kooni 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

įžanga veltui.

Advokatas

Kolektos nebus.

Bus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie ^svarbius
gyvenimo reikalus. 'Taipgi bus geras olandų choras. Prie to dar bus
ir solo šu kitoniškais gražiais'paMUi-ginimais. Užkviečiam-e visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti.
*■— Komitetas.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro ,
VVashingtone.J

Iš Kauno

Iš Vilniaus

“Ačiū Jums,
Broliai, Ameri
kos Lietuviai!”

telktis Į Gynimo Komitetus,
ėmė tvirtai į vieną kūną burtis.
“Ant Tėvynės gynimo auku
ro ėmė piltis aukos, kokių Lie
tuva dar niekuomet nebuvo
mačiusi: auksas, sidabras, au
dimų rieti iriai, stuomenys, šil
ti drabužiui, valgis, surūdiję iš
žemes iškasti ginklai... Kiek
vienas dėjo tai, ką turėjo, ką
galėjo.
“Kreipėmės į Jus, Broliai,
kurie ten už plačiųjų jūrių
vargstat giliose kasyklose, sun
kų darbą troškiuose fabrikuose
dirbate. Kreipėmės j Jus sun
kioje valandoje, šaukdami pa
dėti mus tėvų žemės ginti, sa
vo sunkiai uždirbtais centais
mums kanuolių, šautuvų pirkti“Išgirdote musų šauksmą ir
AČIŪ JUMS tariami:, bro
liai, už tuos milijonus auksi
nų’, kuriuos mums savo dole
riais atsįuntėte. AČIŪ VISOMS
LIETUVIŲ AMERIKOS DRAU
GIJOMS, AČIŪ KIEKVIENAM
AUKOTOJUI. KIEKVIENAM
GERAM SAVO žEMfcS SŪ
NUI, kurie dideliam Lietuvai
pavojui užėjus, dėjo savo cen
tą musų visų laimei remti.

Ketvergas, Liepos 14, 1&2I

' JOHN KUCHINSKAS
,

LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerte Leavitt St.

Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas Hp Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morge*
čiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES

Lietuvos Gynimo Komitetas
atsiuntė Amerikos lietuviams
padėkos raštą, už aukas, gau
siai suteiktas 1 sietuvos gynimo
i reikalams. Šis raštas skamba
! taip:

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Buildlng
79 Wcst Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards* 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

“AČIŪ JUMS, BROLIAI,
AMERIKOS LIETUVIAI!“

J. P. WAITCHES

“Sužvangę lenkai ginklais,
kumščiu geležiniu mums pa
grasė ir tarė: ‘Eisim ir (Lietu
vos nepriklausomybę sunaikin
sime, jos laisvę pančiais sura
kinsime, jos žmonėms jungą
sunkų užkrausim. Tegul po
nai dvarus valdo, kaip valdę,
tegul mužikai nedrįsta prieš
juos galvų kelti, tegul jų klau
so ir jų -valių pikio.“

“Taip tarė lenkas, musų len
kų dvarininkų vedamas.

“Užgirdo Lietuva tą lenkų
grūmojimą. Sujudo, sukruto
jos vaikai ir petys į petį, kaip
vienas žmogus stojo savo tėvų
žemes ginti. Stojo, kad apsau
goti nuo vergijos save, savo
vaikus, brolius, seseris, motineles-sengalvėles ir šunynas visų
tų, kuriuos vargas yra privertęs svetur eiti duonos kąsne
lio j ieškoti.

“Ir tarė sau tie, kurie yra
Lietuvoje pasilikę: geriau gar
bingai mirti kovos lauke, ne
kaip vėl patekti į lenkų dvari
ninko pančius, ne kaip vėl am
žiais naują baudžiavą eiti.
“Susirėmė mus , jaunimas
narsusis, tvirtai stojo prieš di
delius lenkų pulkus, sulaikė
juos ir drąsiai atrėmė jų pir
muosius smūgius.

“Visa musų visuomenė, Stei
giamojo Seimo šaukiama, ėmė

LAWYER
Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė.
Tel.: Boulevard 6080.
11005 S. Michigan Avė.,
Roseland, III.

Kas Bus
Augusi 7

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St

Tai bus
Didžiausias

Tel.: Yards ir-413
Paulina.
Suvedame dra-

tus ir sudedame
fixtures i 6 kam
barių namą už
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite,
o mes suteiksi
me apkainavimą.
Darbą visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. įran
kiu krautuvę ir
taisomo viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Puikiausias

•

Linksmiausias
Smagiausias
Draugingiausias
Gražiausias
Rimčiausias ir
Muzikališkiausias
PIKNIKAS

.

_______

ORKESTRĄ-BENĄ
■

■—

Parūpina visokiems
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Cosrt
Cicero, I1L
Tel. Cicero 2111
\ Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Ceneralia

Kontraktorius ir
būdavotejas.
■ Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th SU

Chicago.

NAUJIENOS, Chicago, UI
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Australijos Padangėj.
Iš Australijos darbininkų

judėjimo.
W. FRANCIS AHERN

f Federuotosios Presos koresp.l

įstatymų. Ten kur darbinin
kai valdo valstijas, daug tokių
įstatymų jau yra pravesta. Ypač
sėkmingai veikia New South
VVales darbininkų valdžia.
Australijos komunistai buvo
suorganizavę Gegužės Pirmo
sios demonstraciją Syney mie
ste, laike kurios sudegino Ang
lijos vėliavą. Vėliau lojalistai
suorganizavo kontr-demonstraciją, liake kurios sudegino rau
doną vėliavą.

Sydney, TJ. S. W. — Austra
lijos darbininkų judėjimas nuo
latos stiprėja ir darbininkai
pradeda lošti svarbią rolę ne
tik ekonominiame lauke, bet ir
šalies politikoje. Jie valdo ke
lias valstijas ir tikisi neužilgo
užkariauti ir Australijos fede,ralinį parlamentą. Jie griežtai
ir sėkmingai kovoja su militaCoca Cola nenusileidžia.
ristų ir Anglijos imperialistų
užmačiomis.
Memphis, Tenn. — Visos išŽymiausi Australijos ekono
vežiotojų unijos pastangos su
mikai pripažįsta, kad kapitaliz
sitaikinti su Coca Cola Bottlmas artinasi prie žlugimo. Uni
ing Co. nedavė jokių pasekmių,
jų vadovai ragina darbininkus
nors visos kitos minkštųjų gėri
prisirengti paimti į savo rankas
mų kompanijos sutiko pripa
visas industrijas ir vesti jas ša
žinti uniją. Iš tos priežasties
lies ir darbininkų interesuose. darbininkų taryba įtraukė Coca
Visoje Australijoje kuriama
Colą į sąrašą prekių, kurių or
mokyklos, kuriose darbininkai
ganizuoti darbininkai ir jų
studijuoja šios dienos reikalus.
draugai negali pirkti ir vartoti.
Numatoma, kad sekamu žing
sniu vieton dabartinės privati
Nepaiso ultimatumų.
nės nuosavybės bus įvedimas
Australijoje nacionalinės nuosa Albany, N. Y. — 1,000 karvybės, kada viską ves pati val penterių ir maliorių čia ir Troy,
džia. Bet darbininkai tuo ne kurie streikuoja nuo gegužės 1
pasitenkina. Jie eina prie so- d., visai nepaiso savo samdyto
cializacijos, kada vedime indus jų “ultimatumų” ir streiką te
trijų turės sprendžiamąjį balsą betęsia. Albany ir Troy kontir darbininkai.
raktoriai buvo paskelbę ■ “ulti
Australija yra galbūt viena matumą”, kad jei įtulą laiką
tinė šalis, kur darbininkų algos .darbininkai nepriims algų nunėra kapojamos, bet dar kelia kapojimo ir panaikinimo unijos,
mos. Darbininkai yra pasiryžę kontraktoriai įvesią ‘open shop’
kovoti prieš algų kapojimą,
ir prisisamdysią naujų darbi
nors tas ir reikštų laikiną ne ninkų. Bet nieko nelaimėjo.
darbą. Dar nebuvo tokio atsi Kontraktoriai negauna streik
tikimo kokioj nors industrijoj,
laužių ,nors jiems siūlo $7 į die
kad darbninikų algos butų tapė
ną, nors senesniems darbinin
nukapotos. Metalo kasyklos vi
kams dar prieš nukapojimą al
soj Australijoj užsidarinėja dė
gų tiek nemokėjo.
lei žemų kainų ant Australijos
4..... .
•
metalo svetimose rinkose. Ka
Naujas suokalbis prieš
syklų savininkai buvo pasiūlę ir
darbininkus.
toliau operuoti kasyklas, jei dar
San Francisco. — šis mies
bininkai tokį pasiūlymą atmetė.
Jie sutinka verčiau tūlą laiką tas turbut patapo suokalbių
Pirmiausia padaryta
pabūti be darbo, negu kad pasi miestu.
suokalbį prieš Mooney ir kitus,
duoti algų nukapojimui.
Iš kitos pusės, Australijos paskui bandyta suokalbį prieš
darbininkai net ir dabar kar Frederick Esmond, o dabar na
tais laimi algų pakėlimą. Taip mų budavotojų lokautas irgi
Australijos jurininkams šiomis pagimdė suokalbį.
Nesenai areštuota John Nickdienomis algos tapo pakeltos vi
diltiniškai įxi $2.50 į inėn. Taip erson ir Daniel Chickering ir
jau išgautas ir pagerinimas apkaltinta juos sabotaže prieš
darbo sąlygų. Dabar jurinin streiklaužių budavojimus na-,
kai gaus nuo $48.50 iki $87.50, mus. Juos kaltina tūlas George
sulig rūšies darbo ir patyrimo. K- Steele. Dabar areštuotieji
Darbininkai pamaži pradeda paskelbė, kad tasis Steele yra
užmiršti mažus tarpsavinius provokatorius, kurį samdytojai
ginčus ir jungiasi į vieną uniją. pasiuntė į unijas sukelti jose kiTaip karpenteriai ikišiol turėjo virčius ir padaryti joms šiaip
dvi organizacijas, bet dabar abi keblumų.
Steele dirbo kaipo sargas
organizacijos susivienijo į vieną
organizaciją. Ji turės apie 15,- prie vieno streiklaužių budavojamo namo ir pranešė unis000 narių.
Dabar pienuojama sujungti į tams, kad jis. jiems pritaria ir
vieną stiprią uniją visus uostų paskui pridavinėjo streiklaužių
prieplaukų ir laivų darbininkus. vardus. Paskiau jis keletą sy
Ta unija butų žinoma kaipo kių pasisiūlė išsprogdinti savo
ir kitus namus už
Australijos Transporto Darbi sergiamus
•
ninkų Industrinė unija. Ji tu $100 kiekvieną, o už $500 nudėti
rėtų apie 50,000 narių ir paim foremana James Williams.
Niikerson pykstasi su Wiltų visus darbininkus, kurie tik
nors kiek su jūrių transportu liams jau nuo poros desetkų
yra surišti. • Dabar įvairiose tų metų, kada abu veikė unijose.
darbininkų unijos balsuoja šia Nickerson keletą sykių iškėlė
aikštėn nedorus \Villiamso dar
me klausime.
Darbininkams labai kliudo bus. Manoma, kad ir Steel pa
stoka žinių apie pačius darbi siūlymas nužudyti Williamsą
ninkus, kitas unijas ir jų veiki paeina nuo paties Williams, ku
mą. Nekuriu šalių darbinin ris manė, kad Nickerson kartais
kai, kaip Amerikos, Anglijos, gali pakliūti ant jo meškerės ir
Franci jos, Vokieti j ori, jau senai sutikti, kad Steele “nužudytų”
turi įsteigę biurus rinkimui apie Williamsą. Bet Steele ir Wil
darbininkus žinių ir statistikų liams nieko nelaimėjo ,nes Nick
ir teikimui tų žinių reikalin erson ir Chickering atsisakė
giems. Tokio biuro Australijos klausyti Steele siūlymų. Tada
darbininkai ikišiol neturėjo, bet Steele pasikvietė Chiskeringą į
labar ir jie įsikūrė Darbininkų savo namus, kur buvo paslėpta
Tyrinėjimo ir Informacijų Biu policija. čia Steele vėl bandė
rą. Tas biuras turės įvairius prikalbinti unistus sprogdinti
skyrius ir veiks kaip industri namus ir gadinti mašinas. Bet
niame, taip ir politiniame lauke. ir tada jis nieko nelaimėjo. TeSurinktomis žiniomis mainysis čiaus vistiek Steele tuojaus. ap
su kitų šalių panašiai! darbinin skundė Nickersoną ir Chickerkų biurais, taipjau teiks žinių ingą ir juos areštavo.
Lokautas netik nemažėja, bet
darbininkų laikraščiams.
Dabar “open shop”
Darbininkai be to mano kurti didėja.
darbininkų kolegijas, kadangi kampaniją norima praplėsti ir
esamos darbininkams mokyklos ant budavojamų nedidelių gy
venamų namų4. Kontraktoriai,
neatsako.
Darbininkai veda kovą ir par kurie negauna užtektinai streik
lamentuose. Jie ten yra įnešę laužių ant vietos, pradeda juos
daug naudingų darbininkams. gabentis iš kitų miestų .

Darbininkų judėjimas.
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Mano klaida.
Chicagiečiai

mane

geriau

pažinojo kaipo Džoną,

tačiau

mano vardas yra Jonas Saba
liauskas. Aš užaugau Šiaulė
nuose ir Chicagon atvažiavau
dvidešimt penki metai atgal.
Tuomet čia daug kas kitaip bu
vo ir lietuvių gana mažai ra
dosi. Tatai aš daugiausia rei
kalo turėjau su lenkais. Bet
tai nesvarbi mano gyvenimo
pusė. Čionai aš noriu pasaky
ti kaip aš gyvenau Chicagoj,
ant Tovvn of Likę, per dvide
šimts penkis metus ir kaip tuo
padariau didelę klaidą.

ce visai nū nebojo tų vilniui Į į didelį baksą sudėtus suliovisai nesupo ir mes, Naujienų duoja ant laivo dugno, tatai
Pinigų Siuntimo Skyriaus pa- nebegalima prieiti. Ir dabar
sažieriai. visi sveiki buvom, kiti buvo su overkuotais ir svenors dauguma kitų važiavusių deriais po apačia, su pirštinė
jau trečią dieną pradėjo sirgti mis; o mes kai Chicagoj buvo
karšta, tai taip ir išsirengėm
jūrių liga.
pusnuogiai, o šiltesnius drabu
Patarimas vivŽiuojantiemh:
žius buvom sukrovę j baksus.
gera pasiimti kepurę vieton
Paskui išsiimti jau nebuvo ga
skrybėlės ir nema.ža, kad butų lima ir tik Lyverpuly su bakgalima užmauti ant galvos. Ke
sais pasimatėm.
purė gerai traukiniu važiuoti ir
Tai liek šiuo tarpu.
ant laivo. Taipgi reikia pasilik
Naujienietis.
ti šiltų drabužių po ranka, nes

Severos Gyduoles užlaiko

V
šeimynos sveikata.

4

Regulator

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

^^■DR.HERZMAN,=^>

Būdavo ateina sekmadienis,
mes beveik pusnuogi pradeda
me alų gerti taip greitai, kaip
spėjame išlipti iš lovos.

— Sveikas, Džiovai!

man

daug

Įsakymų,

kaip

NERVIŠKOS, ARZINAMOS IR
KINKANČIOS MOTERYS
; ąa/'l
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DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas tiktai jo vienintele 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 p’astebėtinai 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:

aš

turiu gyventi, jei nenoriu grei
tai mirti. Tečiau čia gyvenant
daktaro patarimų beveik visai
negalima išpildyti. Todėl nu
sitariau važiuoti (Lietuvon.
Po tiek metų sugrįžęs Lie
tuvon tikrai -jaučiaus nesavas.
Lietuvos oras, Lietuvos miškai,
laukai mane žavėto žavi ir gai
vina. Taip malonu Lietuvoje!
Dabar ir aš- pats nesuprantu,
kaip aš galėjau išgyventi tiek
metų Amerikoj — padaryti to
kią klaidą. Ypač kuomet taip
nelemtai aš gyvenau! Ir man
gaila to laiko taip negerai pra
leisto. Bet kas padaryta., tai
padaryta. Dabar lieka džiaug
tis tuo, ką dar suspėjau išgel
bėti nuo tokios pat pražūties.
Jonas Sabaliauskas.

Iš kelionės,
t
Laivas Empress of France,
birž. 28.
Na, tai jau ir baigiam kelio
nę per didjurį, tuojau (busim
Airijos jūrėse. Pradėjus kelio
nę švento Lauryno upe, užėmė
daugiau nei pusantros paros.
Antrą naktį ir dieną buvo mig
los, tai krantų nematėm. Netoli
Kanados pakraščių sutikom le
dų gabalusr kaip gera trioba
virš vandenio kyšojo. Tolinus
nebematom. Per didjurį va
žiuojant, buvo smarkus vėjas
ir šalta, tlaugelį skrybėlių nu
nešė į vandenyną. * Vandenynas
gerai vilui uolas buvo,1 bet gražuĮi;
tartum žydinti pieva, arba bal
tų ramunių laukas, — taip at
rodė putojantis vanduo. Bet
musų laivas Empress of Fran-

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, 111.

Ne niekniekiaukit su savą sveikatą
nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias būna prežaš*
čiu daugumo jusu kentėjimu. Gau
kite pas sava Aptiekoriaus

Prekė $1.26.
Pardavinėtas Aptiekose, visur.

Vienam kambary mes septy
ni miegojome. Keturi gulėjo
me po du, o trys raivėmės vie
noj lovoj. Langų nei durų nie
kad nebuvome atsidarę. Tas
mums ir nerūpėjo, nes mes ii
nežinojome, kad tai reikalinga
sveikatai.

Bet galiaus aš pradėjau sir
guliuoti.
Daktaras
patiekė

i

•

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulanskumu, kan
kinančiu moteres.

Po dešimts ir daugiau valan
dų dienomis aš dirbau slokjarduose, o vakarus ir ten uždirb
tus pinigus leidžiau saliunuose.
Būdavo, pabaigsiu darbą ir bė
gu į smuklę. Ten
susitinku
Džiovą, Frenkį ir eilę kitų, na,
ir geriame, dainuojame, šūkau
jame iki dvylikos, paskui eina
me miegotų, ir vėl darban.

Taip diena ir praūžia. Taip
praūžė ir dvidešimts penkeri
mano gyvenimo metai.

A.SHUSHO
AKUSERKA

Pranešimas
Del Moterių.

Gal būt netikėsite, jei aš pa
sakysiu, jog laike viso to lai
ko aš niekur nebuvau išvažia
vęs iš miesto ir išdirbau vienoj
dirbtuvėj, stokjarduose, trauk
damas iš raugų gyvulių odas.
Mažai kas gali tą darbą dirbti,
bet aš išdirbau dvidešimts pen
kerius metus! Bet ankščiau ar
vėliau turi savo atsiimti. Ir
dabar man gaila to pražudyto
nuftio gyvenimo ir sveikatos.
Aš juk galėjau visai kitaip gy
venti. Dabar gi geriausias ma
no amžiaus laikas žuvo prie
dvokiančių kailių. Ir ką gera
aš iš to turiu? Sveikatos ne
tekau, kapų laukiu, tai ir vi
sa, ką gavau ten bedirbdamas.

— Į sveikatą, Pyter!

T. Pullman 5432

S. R. PLAUKŲ TONIKAS
3238 So. Halsted St.
Chicago, 111.

Ponia Britten aiškina, kaip atgavo sveikatą
po daugiau nei meto kentėjimo.

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems

I

Kitas džiaugsmas iš Lydia E. Pinkham
Vegetable Compoundo.
Dimondale, Mich. — “Turė
jau uždegimą, nukrypimų, silp
numą, o aš nepaisiau ilgai, to
dėl turėjau skausmą kęsti, kas
pakenkė smegenims ir nervams,
kad visuomet buvau ar žinanva.
Turėjau didelį skausmą kas
mėnuo, ir turėdavau lovoje išgulėt po dvi dieni. Kenčiau dau
giau nei metus laiko, koliai ma
no draugės nesakė “Kodėl gi
nemėgini Lydia E. Pinkham Vegetable Compound?” Todėl, pir
kau bonką paskui bonką, ko
liai neišnaudojau dešimts bonku, tuomet Lydia E. Pinkham
Wash. Tiek atradau sau nau
dos nuo šių gyduolių, kad galiu
dabar atlikti visa savo darbo.”
— Mrs. W. D. BRITTEN, R.
No. 2, Dimondale, Mich.
KITA MICHIGANO
MOTERIS SAKO:

“Buvau kankinama per ilgą
laiką moteriškomis ligomis ir
buvau taip nervuota, kad be-

Už dyką bandymas budo, kurj kiek
vienas gali vartčti be nesrtiagumų ir
be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su
valdo dusulį ir mes norime, kad pabandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenčjęs, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime pasiųsti
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie-.
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus
baisius paroksizmus tuojaus.
Šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau
pddėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už
pasiuntimą.
FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthnia Co.,
Room 113 N.
Niagara and Hudson Streets,
Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method to:

gi turėjau skausmą dešiniąjam
šone ir buvau blogame padėjime. Lydia E. Pinkham Vegctable Compoundas
paliuosavo nuo šių nerviškų jausmų bei skausmų ir dabar esu daug geriau
visokiais atvejais. Nepamenu tikrai kiek bonkų išnaudojau, bet ėmiau netol
per metą laiko ir jis suteikė man pasaulio gėrybes”. — Mrs. JESSIE
GRANGER, R. No. 8, Box 51, Kalanvazoo, Michigan.

Gera sveikata, tai yra didžiausis moters turtas. Su sveikata gali ge
riau su vyrų sugyvent, laiminga motina ir namų gyvenimas. Be sveikatos,
ji pati savimi neapsikenčia, namų pereigos’ neatliekamos, ir visa šeimyna
suvargusi per jos sveikatos stovĮ.

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

Specialistas ^džiovos
Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 va], po piev.
Telefonas Dreael 2880

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotutno, skaudamą akių karšti, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai tūrinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
-lektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Neišldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 471 h St„ kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9M0
Tel. Austin 737

.

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Califomijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No
5208 W. Harrison St.
Valandos i 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakare.
Kedilioinįs nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted StM
Kampas 18 ir Halsted St.
2

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuširas
3203 So. Halsted SL, Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto,

Telcpliono Yards 6884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. *ak.

Tai nieko stebėtino, kad §ios moters nervuotos, arzinamos ir kentė taip
ilgai baisų padėjimą. Tokie dalykai tiesiai veikia ant nervų ir yra sakoma,
kad didelis nuošimtis yr.a nervų pąrbloškiamas, nerviškas nusiminimas,
“mėlynės” ir nerviški, arzumai kįla iš tūlų suirusių moteriškų organizmų.
Jei moters, kurios yra panašiame padėjime, lai pasinaudoja kitų paty
rimu ir ima Lydia E. Pinkham Vegetable Compound tuojaus, o didžiausis
kentėjimas, nelaimingumas bus pakeistas, kaipo kiekvienas žino nervus,
arzumą bei kenčianti motina nedaro namų linksmais ir jos padėjimas priklijasi kaip vyrui, taip ir vaikams.

IŠ RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniikas ligas,
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
TdephonaiJ „
*rbaJ*7 ,
1 Naktimis: Drexd
’ 960 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

8325 So. Halsted St„ Chicago, III.

J

E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietavis Gydytojas ir Chirurgas J
10900 Michigan Avė., Roselande ,

VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i81

aiškus bankrutas. Uolesnieji
Amerikos kunigai, kurie jo
užlaikymui daug savo pinigų
išleido, jau ir tie buvo pailsę
toliaus aukot, ypač neparmatydami šviesesnės ‘Draugo’
ateities .
“Todelei, nors tiesa, kac
Tėvų Marijonų .‘Draugo’ pa
ėmimas su jo skolomis buvo
iš vienuolių pusės didis pasi
šventimas, kadangi sutrukdė
vienuolijos plėtojimąsi ilgaiilgam laikui, tečiaus katalikų
visuomenė laimėjo, išgedėda
ma vienatinį savo dienraštį”.

selyje, varė smarkią agitaciją, Išklibusio rusų rašytojo, atviras
NAUJIENOS
kad Lietuvos valdžia nejudintų laiškas Gorkiui. Merežkovskis
lenkų ponijos dvarų Lietuvoje, sako, kad bolševikų protekcija
The Lithuanian Daily News
Gynėjams trūksta pinigų.
j
idant gavus Vilnių?
tik silpnina Rusuose mokslą ir
Advokatas susirgo.
•
Pirma negu lenkų atstovai meną. Esą mokslininkams ir
suspėjo suformuluot savo reika- I menininkams
reikia dirbti neKOŠT. AUGUST:
Kditor P. Griraitta
f
(16
Federuotosios
Presos]
lavhnus Lietuvai, musų klerika pakeliamomis sąlygomis. Ge
1739 SO. HALSTED STn
lai per savo laikraščius jau pain riau kalėjimas, negu toki pro Dedham, Mass. — Sacco-VanCHICAGO, ILLINOIS.
formavo svetimų tautų diplomą tekcija, — savo laiško pabaigoj zetti gynėjams atėjo labai sun
tus, kad tarpe lietusių esama sako Merežkovskis.
kios dienos . Gynimo iždas vi
(Tęsinys)
jimo
ligos
gydymui.
Ir
Telephone Roosevelt 8500
i
*
—........
_____
palinkimo neliesti dvarininkų
ininkštėjimo ligos gydymui. Ir
Tuo gi tarpu spaudoj dažnai sai išsisėmė ir nėra kuom at
Subscription Katėsi
privilegijų
Lietuvoje.
Ar
tai
Trijų rūšių vitaminai.
Liudyto
mes dabar žinome, kad tie rie
18.00 per year in Canada.
užtinkame žinių, jog Rusuose mokėti liudytojams.
17.00 per year outside of Chicago.
nebuvo padrąsinimai lenkų po daliar kreipiama ypatingos do jai susirinko prie teismabučio,
Kiek iki šiol tyrinėtojams pa balai turi nemaža vitamino A.
$8.00 per year in Chicago.
nijai užriesti savo nosis derybo mės mokslo utgaivinimaii ir laukdami užmokėjimo kelionės
8c per copy.
vyko sužinoti, lai vitaminų esa To vitamino trukumas atsilie
se su Lietuvos atstovais?
Entered as Second Clase Matter
rūpinamasi mokslininkų padė lėšų ir už sugaištą laiką. Bet ma trijų rųšių.
Jie randasi pia ir j akis. Išsivysto taip va
Butų gerai, kad p. Čarneckis timi.
išmokėti jiems nebuvo iš ko.
March 17th, 1914, at the Post Office
»
įvairios rųšics maiste. Jų kie dinama akių liga xcrophtalmia.
of Chicago, III., undar the act of
I
’’ '
Tada atėjo pagelbon Elizabeth kybe maiste nėra vienoda. Vie Karo metu Skandinavijoj ne
Marijonų zokonas, paimda išaiškintų šitą dalyką savo par Kuo gi tikėti — ar McrežMarch 2nd, 1879,
Glendower Evans ir Cerise Car- name maiste randame vienos buvo pakankamai pieno. Ir
Naujienos eina kasdien, išskiriant mas į savo rankas “Draugą”, tijos draugams.
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
kovskiu ar nelabai įtikinančio man Jack, narės New England
štai vaikai ten buvo sunykę ir
rųšics
vitaminų,
kitame
—
ki

drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, paskyrė jo redaktorium kun. Pr.
mis laikraščių žiniomis?
didelė jų didžiuma sirgo akių
Civil Liberties Union, paaukoJll. — Telefonas; Roosevelt 8500.
Bučį, kurį dabai’ pakeitė kitas, JŲ NEPASITENKINIMAS.
Tegul faktai kalba patys už damos po šimtinę. Po to Mrs. tos, dar kitame — visai nėra liga. Liko taipgi pastebėta,
nesenai atvažiavęs iš Lietuvos,
save. Angluose i universitetų Evans įsakė globėjams jos tur jokio vitamino. Jų cheminė kad gyvulių skerdyklose žiur
Užsisakomoji Kaina:
Tie plunksnos banditai, kurie profesoriai įkūrė atatinkamą
sudėtis nežinoma, Tečiaus spė
kunigas.
Chicagoja — paltu:
kės paprastai serga akių liga,
to
atiduoti
gynėjams
visus
jos
18.00
Matams —...................... ..........
jama, kad jie yra organinės su
Augščiaus išdėstytuose fak savo raštais pripildo “Laisvės” draugiją rusų mokslininkams
4.50
pinigus, kas sudarė dar $1,250. dėtys, turinčios kiek anglies, jeigu tik negauna kepenii/.
Pusei metų ■- ■ —
ir
kitų
komunistinių
šlamštų
tuose
yra
du
įdomus
dalykai.
Trims mėnesiams
...... . 2.25
šelpti. Be to, ta draugija rū
Mat, pas gyvūnus riebaluose
degio, vandendario ir azoto. Jie
. 1.75 Viena, tas, kad patys kunigai skiltis, vist) laiką nieko
dau pinasi surasti tiems mokslinin Tuo laikinai išsigelbėta.
tirpstančio vitamino A randa
Vienam mėnesiui
, , ,,
1.00
šiandie pripažįsta, jogei klerika ginus neskelbia, kaip tiktai ne kams vietų Anglijos universi-j Gynėjų stenografai ir gynėjai vargu prisideda prie budavo- me tik kepenyse. Kepenys yra
Chicagoje — per neiiotojuj
lų dienraščio turinys, buvo apykantą prieš socialistus. Jie totuose, šiuo tarpu Angluose irgi nebedirba, kadangi nėra iš jimo musų k nuo audinių, ar lyg kokis sandėlis, kur sudeda
Viena kopija
....
03
ko apmokėti jiems algą. Tas ba tiesioginiai teikia mumis
Savaitei......................■■■■,., ,
18 “skurdus”, kuomet jį redagavo negali parašyt nė vieno straips esama apie tris dešimtis Rusi
ma vitaminas paimtas iš aug
labai apsunkina gynėjus, kadan •energijos.
Mėnesiui ......... ....
, .. ...... 75 paskilbusis Amerikoje teologi nio, kad vardu neįvardintų bent
jos mokslo žmonių. Jų tarpe gi nebegalima turėti visos bylos
menų.
Yra kelios teorijos, kurios
Suvienytose Valatijoae m Chicagoj, jos daktaras^ kun. Maliauskis. vieno įžymesnio socialistų veikė randame daktarų —specialistų,
eisenos nuorašų.
paštui
Vitamino A nerandame grubarnio išaiškinti vitaminų vei
jo ir kad neišplustų jo šlykš
Metams
■ .
|7.00 Musų skaitytojai veikiausia dar
Dabar prasidėjo prirodymai, kimą musų kūne, Keletą jųjluose, cukruj ir augmenų rie
j
4.00 atsimena, kiek triukšmo darė čiausiais žodžiais, neapšmeižtų Igų,
Pusei metų ■■■ . ........ .
etc.
Visi
jie
paspruko
iš
kad Sacco ir Vanzetti tą dieną, mes čia paduosime.
Trims mėnesiams ................... 2.00 tasai kunigas, skelbdamas per ir neapmeluotų.
baluose. Svarbiausias to vita
[Tarybų
Rusijos
dėl
nepakenčia

1.50
Dviem mėnesiams
.... _
ikada
papildyta
Braintree
žmog

Vitaminai, galimas daiktas, mino šaltinis jth pienas, Sme
Paprastas jų šmeižimo būdas mų ten sąlygų. Naturc, vienas
redaguojamąjį laikraštį
.75 savo
Vienam mėnesiui ........... ..
1 yra pasakot, kad socialistų vei rimčiausių lAnglijols mokslo žudystė, buvo toli nuo tos vie akstiną apetitą. Žiurkės, ku tona, sviestas, augmenų lapai
karą “Naujienoms”.
Lietuvon ir kitur uisieniuosol
negaudavo
vandenyje ir treskos kepenių riebalai.
(Atpiginta)
Antras įdomus dalykas yra kėjai atsižadėję savo principų, žurnalų, nuolat skelbia naujai tos. Tapo priparodyta liudyto rios
jų, kad Vanzetti tą dieną buvo tirpstančio vitamino B, nebe Kiek yra žinoma, džiovinimas,
Metams....................................— $8.00 tas, kad, nežiūrint nuolatinių kad jie “pardavę” savo idėją,
atvykusių
į
Anglus
Rusijos
pro

4.50
Pusei metų -------- --Plymouth, už 35 m. nuo žmog
virinimas ir kepimas nęsunai. 2^5 kunigų aukų ir nežiūrint kuni kad jie patapę “renegatais”. fesorių
Trims mėnesiams
pavardes.
Nemažas žudystės vietos. • Jis pirko nuo ini davo maisto. Bet kaip tik kina to vitamino. Vienok di
jos gaudavo lo vitamino, tuoj
Pinigus reikia siųsti palte Money gų agitacijos bažnyčiose, “viena Tuogi tarpu kaip tik komunis
Rusijos mokslininkų skaičius vienos pardavėjos drabužius ir
Orderiu, kartu su užsakymu.
delis karštis, spėjama, sunaiki
pradėdavo noriai ėsti.
tinis Amerikos lietuvių katalikų tiški rašytojai ir yra renegatai, randasi ir kitose Europos ' ša
na jį. Bet tikrų įrodymų bent
dienraštis” buvo visiškai su- nes juk jie atsimetė nuo socia lyse, kaip tai: Vokietijoj, Fran paskui rodė jį savo kaimynams.
Labai
galima,
kad
vitaminai
šiuo tarpu dar nėra.
Kiek vėliau jis kalbėjosi su žve
Prezidentas Hardingas as bankrutijęs, ir jo skolas teko listų partijos ir priėmė visai ki ci joj ir Italijoj.
stimuliuoja
ląstelių
(celių)
ju (Vanzetti užsiima žuvų par
meniškai atsilankė į senatų paimti ant savęs “biedniems” tokį programą; iŠ socialistų jie
metabolizmą.
Metabolizmas, j Turint tatai omenyj, lengva
Vienok,
kokiomis
sąlygomis
davinėjimu).
paagituot prieš bonų davi zokoninkams. Iš to matyt, kad pavirto aršiausiais socialistų tenka dirbti Rusijos moksli
kaip sakoma, sudegina maistą suprasti, kodėl oleomargarinas
Sacco,
kaip
daugelis
liudytojų
niekintojais.
Amerikos
lietuvių
katalikų
vi

negali pavaduoti sviesto. Oleomą kareiviams. Jisai pa
ir tuo pačiu pagimdo alkį.
Bet savo renegatybei paslėpti | ninkams, ktioryškiausia paro prirodė, tą dieną buvo Bostone,
suomenė
neįstengia
užlaikyt
sa

Vėl spėjama, kad vitaminai margarinas beveik visai neturi
reiškė, kad tie bonai butų
do
Pavlovo
istorija.
Pavlovas
su
draugais
papietavo
vienoj
vo dienraštį (nes joje tur-but jie vartoja, kaip priemonę,
tiesioginiai akstinu kai kurias vitamino A. Bet šiaip kaipo
nepakeliama našta šio kraš yra
pennažai žmonių, mokančių pseudonimų mainymą. Kada, yra vienas įžymiausių fiziolo valgykloj ir paskui apsilankė kūno giles. Bet kaip ištkrųjų maistas oleomargarinas nėra
to iždui. Bet kuomet buvo skaityt).
sakysime, senasis “Laisvės” re-Į gų ne tik Rusuose, o ir visa pas Italijos konsulą, kad gavus jie veikia, dar kol kas nėra ži blogas. Jį vartojant tečiaus
skiriama dešimtys bilionų
daktorius buvo socialistas, tai | me pasaulyj. Keletą metų at pasportą išvažiavimui į Italiją. noma.
reikia daugiau gerti pieno ir
gal
jam
buvo
suteikta
Nobelio
Duota
keletas
liudyjimų,
ku

valgyti daugiau žalių daržovių,
dolerių karo reikalams (ir ČARNECKIO PASIKALBĖJI jisai buvo žinomas, kaip “Pru-I premija. O U premija duo
Kaip
jau
sakėme,
vitaminų
rie
griežtai
užginčija
kaltinto

kad tuo papildžius vitamino A
seika”. Paskui, kada jisai pasi-Į
žymi dalis tų pinigų atsidū
MAS SU LAIKRAŠTI
yra trijų rųšių. Tečiaus gal nedateklių.
dama
tik
labiausia
pasižymėjų
liudijimams.
Tapo,
prirody

darė pusiau-bolševiku ir ėmė
rė visokių “grafterių” kišejų yra ir daugiau. Kai kurie
NINKAIS.
.
girti “mandagų vidurį” (Gorkio Į jusiems moksle ir literatūroj ta, kad vienas liudytojų, kuris
(Bus daugiau).
mokslininkai tvirtina, kad yra
niuose), tai tuomet nė ponas
poziciją), lai jisai pasirašinėjo Į žmonėms. Dėka Pavlovo dar sakėsi teisme, kad jis tikrai pa
Hardingas, nė kiti jo vien “Tėvynė” rašo, kad naujasis “Inteligentu” ir “Literatu”. Pa bams fiziologijos srityj pada žino Sacco ir. Vanzetti, žmo ir ketvirtos rųšics vitaminas,
negaudami vaikai apserminčiai nesakė, kad tą naštą Lietuvos atstovas Amerikoje galios, kada jisai, vis labiaus ir Į ryta daug atradimų. Pažiūrė nėms pasakojo, kad jis taip nu kurio
birželio 27 dieną pasikvietęs
kaip bolševikai niokojo sigando šaudant, kad jis nieko ga kaulų suminkštėjimu. Bet
usų
bus synku kraštui pakelti. “Garso”, “Vienybės” ir “Tėvy labiaus suchuliganėdamas, dasi-1 kime,
žinių
apie
juos
įvertinti
tą
genialų
žmogų.
nematė ir tudjaus pabėgo. Tas
rito iki to, jogei ėmė pritarti irJ
nės” redaktorius pasikalbėti ir terorui ir visoms bolševikų šlyk-Į Pavlovas gyveno ant ketvirtų liudytojas pats yra pakliuvęs į dar nėra, tai mes pasitenkinSuknia No. ^944.
sime
tuo,
kas
tikrai
žinoma,
išreiškęs
norą
tureli
artimes

lubų.
Gyveno
pusbadžiu
ir
teismą už vagystę, bet prieš liu
Pasak prezidento Hardinštybėms, tai jisai pradėjo vaitot
nių
ryšių
su
musų
spauda.
Ši

šaltame
kambaryj.
Jo
labora

dijant tapo paleistas po polici Jeigu gyvūnai negauna vitamigo, Jungtinės Valstijos turi
naują seriją visokių pseudoni
nų, jie eina menkyn ir neauga.
tame pasikalbėjime p. Čarnec mų: “Dėdelė”, “Vincaitis” ir tt.Į torija ir-gi liko visai apleista— jos priežiūra.
svarbesnių pareigų, negu kis pareiškęs štai ką:
šalta be tinkamų įrengimų. Ne Gynėjų advokatai turi nepane- Ir tai pasikartoja visuotinei,
r
Taip
pat
daro
ir
kiti
komuni

davinėti
bonus
karei
žiūrint to, Pavlovas nepaliovė šamą darbą. Kad pagreitinus nežiūrint to, ar bandymai da
“1. Yra būtinai reikalinga, stų “literatai”. Su kiekviena
viams: jos turi pirma nu kad iškilus kokiam nors svar
dirbęs. Ret bėda tame, kad tardymą ir greičiau bylą užbai roma su balandžiais, Gvinėjos
oro atmaina mainydami savo
mušti taksus ir išmokėti už biam klausimui Lietuvos rei “įsitikinimus”, jie maino kartu mokslini n kaina rdikia tureli gus, nagrinėjimai tęsiasi nuo 9 saulutėmis ar žmonėmis. Rei
dą
kad vitaminų
trauktąsias karo laiku pasko kalais, kad visi Amerikos lie ir savo slapyvardžius, ir ačiū Į atatinkamų laboratorijų ir į- v. ryto iki 6 vai. vakare. Pas mokslas
tebėra dar vygyj. Juk
las. Paties-gi svarbiausiojo tuvių laikraščiai sudarytų tam jų skaitytojų minios visai rengimų tyrinėjimų darymui. kui dar prisieina su j ieškoti liu 1910 m. Funk tuos miste
Poetai arba beletristikos rašy
dalyko jisai nepaminėjo, bendrą frontą, ant kiek tas nežino, kad nuolatos besikei tojui jokių įrengimų nereikia dytojus ir juos išklausinėti, at rimus faktorius pakrikštijo vi
laikyti daugybę konferencijų,
būtent, to, kad bedarbiams yra galima atsižvelgiant į čiančius obalsius komunistų lai —laki vaizduotė, žmonių psi- taip kad advokatas tenka tik taminais! Tolimesni tyrinėji
reikia duoti darbo. Tarpe partijų ir srovių skirtumus. kraščiuose skelbia vis tie patys choolgijos žinojimais, mokėji tris-keturias valndas miegoti. mai gali mums atidengti tai,
“2. Kad bus teikiama kuomas viso to vaizdžiai atpasako Taip sunkaus ir įtempto darbo apie ką mes dabar nė sapnuote
bedarbių yra šimtai tūkstan daugiausia žinių iš vėliausių paukščiai.
Suprantamas dalykas, kad tie
nesapnuojame.
čių buvusiųjų kareivių. Jei įvykių Lietuvoje, kad tuomi gaivalai labai pyksta, kada kar ti— tai visa kas jiems reikia. ilgai negalima išlaikyti. Ir vie Šie vitaminai dabar jau yra
Bet mokslininkas, kad ir ga nas gynėjų advokatas, McAnargu bedarbiai butų aprūpinti, tinkamai informuoti Ameri tas nuo karto imi ir nuplėši vie biausias,
be, atatinkamų įren ney, sunkiai susirgo delei persi- žinomi:
nam ar kitam jų maską nuo vei gimų nieko negali padaryti.
tai apie bonus kareiviams kos lietuvius.
1. Riebaluose tirpstantis vidirbimo.
Jį
rado
nualpusį
teis

“3. Kad gavę redaktoriai do ir parodai juos publikai. Jie Pavlovas, žinoma, gerai tai su
aminas A.
nereikėtų ir kalbėti.
mo
knygyne,
galutinai
pavar
abejotinos vertės žinias apie tuomet pradeda šaukti apie “iš pranta. Jis paraše Leninui
2. Vandenyj tirpstantis vita
gūsį.
Jis
dabar
yra
po
daktaro
Lietuvos padėtį iš kitų šalti davimą” ir “literatinę etiką”.
laišką, prašydamas paso, Laiš priežiuro ir turi keletą dienų minas B.
teIš Amerikos valdžios
nių, patikrintų jas Lietuvos
Jie norėtų, mat, kad jiems ke buvo kalbama apie tai, kad
3. Vandenyj tirpstantis vipilnai
pasilsėti.
Delei
to
bylos
čiaus negalima nei laukti, atstovybėje.
aminas C.
nitų leista užpuldinėti savo opo jam, Pavlovui, tenka gyventi
nagrinėjimas
tapo
pertrauktas
“4. Kad bus maloniai pri nentus asmeniškai, paslėpus sa pusbadžiu, kad laboratorijos
kad ji stengtųsi aprūpinti
Riebaluose tirpstantis vitami
kelioms dienoms.
imami
ir
apsvarstomi
visokį
vo
veidus
po
maskomis.
Tai
yra
esančios tokiame stovyj, jogei
bedarbius. Jeigu nedarbas
nas A.
naudingi ir rimti laikrašti- banditizmo “etika”, su kuria pa jokių mokslinių tyrinėjimų ne
• paliautų varginęs darbinin
Riebaluose tirpstantis vita
ninku patarimai' ir nurody- dorus žmonės neturi nieko ben galima daryti. Iki tos tai prie Kovos už atgavimų senųjų algų.
kus, tai kapitalistai negalė mai.
minas A tirpsta riebaluose, I)et
dra.
žasties jis norįs apleisti Rusi
tų jiems nieko padaryti; pa
New York. — Nėrinių darbi ne vandenyj. Jis .randama pie
9944!
“5. Kad dabartinis Ameriją, kad galėjus savo likusias
čiam kapitalistų viešpatavi kos laikraščių tonas ir nusigyvenimo dienas praleisti ko ninkai rengiasi kovon, kad at ne, Smetonoj, svieste, kiaušinio
Mokslininkų
padėtis
Viena iš madingiausių šį sezoną
mui ateitų galas... Ameri statymas prieš Lenkų impe
kiam nors Europos universite gavus senasiąs algas, kurios bu rinyj, treskos jaknų riebaluo suknių yra Šis modelis — visaip gra
tarybų Rusijoj.
te, kur galėtų dirbti naudingą vo nukapotos 10-20 nuoš. pra se ir kai-kurių augmenų lapuo žiai atrodis ar pasiusit ją iŠ Georkos valdžia yra išrinkta, ži rializmą yra tinkamas.
džioje pramonės puolimo. Uni se. Jo nėra virtoj mėsoj. Pa gette ar iš crepe de chine.
“6. Kad Amerikos lietuvių
mokslo
srityj
darbą.
Į
tą
laiš

Tokiai sukniai pavyzdys No. 9944
noma, ne tam, kad ji prives laikraštininkai daugiau do Apie porą melų atgal bolšėprastai
yra
pastebiama,
kad
jos
valdyba
tapo
įgaliota
skelbti
yra
sukirptas mieros nuo 36 iki 42
ką Leninas neatkreipė jokios
tų dalykus ligi to.vaikai
sergantys
kaulų
su

colių
per krutinę. Mierai 86 reikia
mės kreiptų į tai, ką rašo ir vikuojanti spauda dideliu pa domės. Tik kuomet Pavlovas streikus visur, kur tik galima ir
4^ jardo 36 colių pločio materijos
talpina laikraščiuose, nes sve sigerėjimu pažymėjo tą faktą, paraše • tris laiškus į Leniną, kur jie butų į laikų. Be to kiek minkštėjimu (rachitis) negau su Va jardo kitoniškos dėl krutinės
vienas narys turi sumokėti po na tokio maisto, kuriame ra- ir kalnieriaus, ir 2% jardo kaspino.
timų šalių diplomatai, kuriems kad Maskvoj universitetų pro
stųlsi minėtasai
vitaminas.
pardavinėja laikraš kynia's
pavesta
Lietuvos
reikalus fesoriai
Norint gauti tokią suknią su
padidinti
Pavlovui $5 į unijos fondąi
Vaikų
kojos
išsikraipo
ir lieka kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
Algų nukapojimas sujudino
sekti, rimtai daboja visą lie čius ir šviečia gatvėse praei maisto porciją! Išvažiuoti gi
žemiau paduotą Menkutę, pa
>anašios į kampus. Treskos ja iškirpti
žymėti mierą, parašyti savo varda,
tuvių spaudą ir svarbesni viams čeverykus. Taip, girdi, jam iš Rusijos visvien neleis ir neorganizuotuosius darbinin
ir aiškų adresą ir, tdijus f
straipsniai yra verčiami į jiems ir reikia. Tie buržujai ta. Į tokių Lenino “malonę” kus ir dabai* jie noriai stoja uni- unų riebalai nuo senai buvo pavardę
KLIOŠTORIAUS ORGANAS.
konvertą
su 15 centų (pašto
dabar supras ir mokės įvertin Pavlovas atsakė, kad jis neno jon be jokio paraginimo. Daug vartojami kaulų suminkšte- ženkleliaiskartu
ar pinigais) atsiųsti mums,
'svetimas kalbas.”
ti juodo darbo sunkumą. Bet
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
nepriklausomų fabrikantų jau
“Drauge” vienas vadovaujan
Šituose p. Čarneckio pareiški pasirodė, kad be mokslininkų rįs turėti jokių privilegijų, susilaikė su unija, priimdami se
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
kuomet žymiausi rusų moksli
čiųjų Amerikos lietuvių kunigų, muose nėra nieko ypatinga; jo
St., Chicago, UI.
DR.
A.
MONTVID
net
ir
tamsioj
Rusijoj
negalima
nąsias
sutartis,
kurios
nustato
ninkai, tiesiog miršta badu.
J. J. Jakaitis ,aprašo, kaip ta vietoje būdamas, kiekvienas
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas.
NAUJIENOS Pattern Dep.
apsieiti. Toj Rusijoj, — kur,
44
vai.
darbo
dienų,
minimum
25 East Washington St.
sai laikraštis perėjo į zokonin- žmogus taip kalbėtų.
1739 S. Halsted St., Chicago, IH.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
pasak Tolstojaus, žmonės yra
Čia |dedu 15 centų, ir prašau at
algų ir pusantros mokesties užkų Marijonų rankas. Sako:
Telephone Central 8862
Bet jeigu yra tiesa, kad sve akli kai kurmiai, kurie žino
siųs
man pavyzdį No. 9944.
viršlaikį.
1824 Wabansia Avė.
i
-Vi ' -jį I
Banditai laimėjo ■ $2,730.
“Dideliai apverktiname sto timų šalių diplomatai atidžiai mirdami liek jau, kiek jie ži
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Mieros .......................... per krutinę
_______
,
■
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Užsimušė
motormanas.
vyje butą vienatinio Ameri seka lietuvių laikraščius ir svar nojo ir užgimę — prireikė mo K
į
besniuosius
straipsnius
išsiver

’
Trys
banditai
užpųple
Isador
kslo
žmonųIr
štai
Gorkiui
li

kos lietuvių katalikų dienraš
(Vardas ir pavardė)
James J. Grannon,* motorčio ‘Draugo’, jįjį perimant čia į savo kalbas, tai yra vietoje ko pavesta globoti mokslinin VVolfson arti jo namų 5811 S.
Telephone Drover 5052
Tėvams Marijonams. Dien pastatyti klausimą: kam patar kus ir rašytojus. Vadinasi, pro Micliigan gat, įsimetę auto- inanas, 6348 So. Michigun gt.
Dr. A. Juozaitis
(Adresas)
raščio skurdus turinys jam navo Amerikos klerikalų spauda fesoriai nuo gatvių vėl pakvies mobiliu nusivežė ir atėmę iš jo vakar pasimirė nuo susiternkiDENTISTAS
už $2,700 vertės auksinių daik- mo. Jis nukrito nuo gatvoka- Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
buvo pakirtęs gerą vardą (“Draugas”, “Darbininkas” ir ta į mokyklas.
Bet štai visai nesenai pasiro- tų ir $30 pinigais, pavežę iki rio viršaus ant 40-tos ir Hals-J re. Nedaliomis pagal sutarimo.
skaitančioje visuomenėje, fi- k.), kuri, besiartinant Lietuvos
(Miestas h* Vaisi.)
8261 So. Halsted St., Chicago, I1L
ted gatvių.
nansinis-gi padėjimas buvo ir Lenkijos konferencijai Briu-dč Dmitrįo Mcrežkovskio, pa- 49-tos ir Wolfson paleido.

Iš mokslo srities
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AKUŠERKA

Policijos viršininkas FitzmoOro ekspertai praneša būti
l'rris išėjo iš teatro apie 9:30' prisirengusiais pasitikti karš-’
n

i:: ŽINIOS ::|»*
Pasisaugokite vogtų čekių
mainytojy.
Nesenai iŠ Wilson and Cal
skerdyklų ofiso lapo išvogta
pluoštas čekių, kuriais darbi
ninkams išmokamos algos. Pa
yra
vogtųjų čekių numeriai
nuo 672255 iki 672295 ir nuo
227701 iki 227800. Tuo pačiu
laiku buvo pavogta
pluoštas Atlantic I.and Co. ir
General Petroleum Co. čekių.
VVilsono and Co. čekiai beveik

AKU1ERKA

Lietuviu' Rateliuose

kurie ant |14.5O. Dabar vagiliai puola ant jūsų.
ar jų sėbrai tuos čekius sten
Knott

aiškinosi,

kad

čia

ne

saliuninin- jo kaltė, kadangi finansų komi
algas vi
kus, ir jiems tatai sekasi. Ka tetas sutiko pakelti
dangi tie čekiai negeri, tai, .ži siems darbininkams išskyrus
noma, tie, kurie juos iškeŠiuo- 12-dviems. Jis pasakė kad uni
ja, turi nukentėti. Iki šiol pas ja nutarė streikuoti iki pastatebėta du vyrai, kurie stengia riemsiems algos bus pakeltos.
Aklermanas Clark paaiškino,
si tuos čekius išmainyti ir abu
du esu lietuviai, vienas apie 28 kad finansų komifetas turės
ar 30 metų amžio, arti 6 pėdų susirinkimų liepos 21 ir tuomet
augščip> vidutinio
sudėjimo, tie 42 darbininkai, galėsią pa
šviesaus gymio; antrasis apie duoti savo reikalų apsvarsty
28 melų, truputį mažesnis už mui.
pirmąjį, taipjau šviesaus gjrKnott, |>asitaręs su kitais tini
mio; abudu be barnios ir be jos viršininkais, nutarė atšauk
ūsų.
, .
ti streiką, kas tuoj ir buvo pa
daryta. Bematant tamsa buvo
pakeista šviesai -aįpie • 60,000
Atšaukė elektros darbininkų
lempų vėl švietė miesto gat
streikų.
ves. Policijos vežimai buvo pa
Miesto tarybos finansų komi siųsti į darbininkų namus at
tetui atsisakius pakelti algas vežti juos darban.
visiems elektros darbininkams,
Unija reikalavo pakelti vi, pastarieji metė darbų apie pir visiems darbininkams, be skir
mą valandų utarninke po pie tumo, po vieną dolerį į dieną.
tų. Prisiartinus vakarui be- Miestas sutiko pakelti tiek 330
veik visas miestas atsidūrė tam darbininkams, bet atsųsakė tą
soje. Tamsa užsitęsė iki 12-os padaryti likusiems 42 darbinin
valandos nakties kuomet dar kams. Del tos priežasties ir ki
bininkai sugrįžo Idarban.
lo streikas.
nierius, ypatingai

KIEKVIENOS MOTINOS
KLAUSIMAS
Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirtinan
čio maisto jos kūdikiui.
Lietuvi motina iš Brooklyno rašo:
“Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš viską
bandžiau — pagaliaus gydytojas man užrašė

Norbutas sekr. Palikta senuo- kitų apielinkių.
iždin. ir P.
Su tikra pagarba,
Grybų fin. sek r. Palikta ir visas

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisai i
8149 S. Morgan St„ kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moteriškų ir VyrHkų
Taipgi Ubroniik* Li**.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8

kitas komisijas veikti ant toliaus.
Paminėjimui dešimties metų Batelio gyvavimo ateinantį
rudenį bus statomas reikalus
“Blinda”. Priimta (pakvietimas
nuo Lietuvos Mylėtojų Brolių
ir Seserų Dr-jos iš Kensingto
no sulošti veikalų. Nutarta dar
surengti vieną išvažiavimų su
trekais kur į toliniuš miškus.
Beikia pasakyti, kad jei ne
Pakaušių varomos intrigos, tai
Batelis šiandie butų daug stip
resnis, nors ir dabar jis turi
apie keturiasdešimts narių ir
virš šešių šimtų dolerių tunto•
— Bijūnėlis.

BRIDGEPORT
Ką jie veikia šiandie.

Atsimenu, buvo laikai, kuo
met Bridgeportas skaitėsi gy
viausi lietuvių kolonija nevien
tik Chica^oje, bet ir visoje pla
čioje Amerikoje. Gyvavo dide-

šiuomi liudijant, kad visi bu
vusieji sudėti pinigai p. J. J.
Elias Privatiškam Banke po No.
4600 S. Wood St. jau liko jojo
perkelti į musų Universal State
Bankų.

Turime taupymo skyrių.

JUOZAPAS LINKIS

Klauskit apie tai!

4537 S. Ashland
Avė.,
Chicago, III.

Telephone Y arda 687

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, šiandien
jis yra pavyzdžiu sveikatos”.

DR. M. T. STRIKOL’IS

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVfi, kuri paaiškins, kaip užlaikyti

10
CM- ,

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106

Vardas

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■
; Telephone Yards 1582

:

DR. J. KULIS

■
J

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vai- į
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- m
I patčias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
3
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. N

Adresas

•

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

New York

Borden Building

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Stanley Rubey,

NezlSliomia nuo 10—2
po piet.

(CONDENSED MILK)

The Borden Company

AR MANAI APIE NAMUS?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių. .
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Būdavojimo Draugi
ją
<
I
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

vakare.

Lieturys Gydytojas ir Chirurgą*

Depozitoriai teiksitės atsineš
ti senas Town of Lake Savings
Banko knygutes ir gauti naujas
knygutes musų State Banko.
Su pagarba,
UNIVERSAL STATE BANK,
325,2 S. Halsted St.,
Chicago, III. .
(Apg.)

AR NORI NAMO?

(Tąsa seka ant 6-to,pudp.)

EAGLE BRAND

Joseph J. Elias*.

bridgeportiečių judėjimo cent
ras. Buvo Lietuvių Socialistų
Oro pranašai šiandie pranešė Jaunuomenės Lygos skaitlinga
kad kulkas nėra jokio išrokavi- organizacija — bridgeportiečių
Franciškus Orintas.
nio laukti atvėstaųt. Jie sako, lavinimosi centras. BridgeporMirė liepos 13 d., 1921, iš ry
kad temperatūra šiandie pakils tiečiai turėjo suorganizavę pui
to. Turėjo 38 metus amžiaus,
keliais laipsniais.
Geriausi kią LDLf). kuopą, kuri kaip
vedęs, paliko nubudime moterį
Emilija ir dukterį Ona 10 me
priemonė kovoti su karščiu — kada pasižymėdavo savo veiki
tų. Taipgi turėjo du broliu
tai šaltas ežero vanduo. Vakar mu. Ant'galo buvo Liet. Prog.
Amerikoj.
Lavonas randasi 850 W. 18th
aukčšiausia temperatūra buvo Mot- Sus. ■ Amerikoje 9-ji kuo
St. Laidotuvės įvyks liepos 16
87 laipsniai neužilgo pasieks pa, kuri nemažai prisidėdavo
d. subatoj, ant 9 vai. į Apveiz
Žengk prie telefono
prie energingo
bridgeportie
dos Dievo'bažnyčią i? iš bažny
90 laipsnių.
čios į šv. Kazimiero kapines.
Pašauk National HeadGiminės, draugai ir pažįsta
Frank Sack, 38 motų telefo čių veikimo. Žodžiu, čia galėjo
rasti įvairių organizacijų, kuo quarters, 5886 Randolph.
mi kviečiami apsilankyti ir da
no
kompanijos
elektrįninkas,
lyvauti laidotuvėse.
139 N. Clark St., Rooms
gyvenantis 1276 Ardmore avė., pų, ratelių, draugijų, kliubų
Nubudę Moteris Emilija ir
ir
taip
vadinamų
“
sosaidžių
”
.
1709-12 arba pašaukit Disduktė Ona.
už pereitų naktį krito negyvas
ant elevatorių platformos prie Visas Bridgeportas liūliavo, triet Sales Manager,
bangavo, ūžė ir juokėsi. Visi
La Salio.ir Van Buren gat.
Fred Smith, 48 metų, porte kas gyvas veikė — socialistai,
ris, buvo atrastas
negyvu jo aidoblistai, komunistai, tautie 4021 S. Maplewood Avė.,
kambary, 619 W. Madison gat čiai ir parapijonai. Tuomet bu Lafayette 965.
vės. Lavonas gulėjo arti lango. vo veikėjų,‘buvo noro dirbti,
buvo pasišventimo paaukauti
Policija sako, kad jis perkaitęs
ėjo prie lango gauti šviežio oro. kelias valandas visuomenes la
Išmokės tamstai uždarbį,
bui.
«
Jaunuomene nuo ankstybo musų namų veikimas, kuris
Du
žmonės
pasimirė
nuo
Pasimirė liepos 13 d. 9:80 ry
pavasario iki vėlybo rudens ren padaromas ant konservatykarščio.
to. Velionis turėjo 24 metus am
rodavo gegužines-išvažiavimus vio pamato.
žiaus, nevedęs, Paėjo iŠ Kauno
rėd., Telšių apskričio, Jotinkių
CHARLES MESKIS
Vakar policija pranešė, kad kur-nors ant tyro oro —* papkė
kaimu.
se,
ar
kur
kitur.
Nuo
jos
neat

Paliko nuliuditne 4 seseris ir
<h| žmonės mirė huo karščio.
Pardavėjas, 2116' S. 48th
silikdavo ir kitos draugijos ir
2 broliu Amerikoj ir Lietuvoj
Aaron
Prince,
3135
WWivisends tėvus ir seserį.
organizacijos.
Ūžė Jefferson Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
gat.,
užgauta
saules
spin

sion
Lavonas randasi 1818 S.
1361.
Ruble St. Laidotuvės įvyks sudulių yidurmiesly, pasimirė miškas, Beverly Hill, Jackson
batoj, liepos 1G d., 1921 ant 9
Iroųmns Memorial ligoninėj. ir1 Washington papkės. Prakal-"
vai. ryto j Apveizdos Dievo baž
nyčią, o iŠ bažnyčios į Šv. Ka
Vineent 1 lybio, 59 metų 3918 bos pfrelekcijos, paskaitos, de
zimiero kapines.
Ne ryto
So. Maple.wood gat., nusižudė batai, referatai, karštos disku
Giminės, draugai bei pažįs
sijos,
monologai
ir
deklamaci

savo namuose išgerdamas nuo
THE HOME BUILDERS
tami kviečiami apsilankyti ir
jos
tik
ūžė
ir
skambėjo
ore.
dalyvauti laidotuvėse.
dų. Policija sako, kati jis taip
ASSOCIATION
Dainos
ir
įvairios
.žaismės
gai

Lieka nuliūdę seserįs ir
pasielgė netekęs lygsvaros dėl
National Headąilarters,
broliai.
,
vino nuvargusią sielą, naikino
karščio.
W
Rand. 5886,
nuovargį, tvėrė naujos energi
jos. Visų veidai šypsojo, buvo Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
linksmi, rodė užsiganėdinimo;
139 N. Clark St.
visur viešpatavo draugiškumas,
šviesą ir pajiegą suvedame Į senu* ir naujui namus, taipgi
vieno antro užuojauta, neper- Phone
491
dirbtuves. Caah arba ant išmokėjimo.
giliinas
solidarumas.
Žiūrint
Pirmutinė Lietuvių Elektro* Korporacija Amerikoje
JEWELRY
taip
ir
rodėsi,
kad
visur
egois

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
STORE
tiškas “aš” tapo pakeistu drau
A. BARTKUS, Pres.
giškumu “mes.”.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, 111.
Deimantai,
Būdavo paimsi į rankas bile
Laikrodžiai,
kokį Jietuyių laikraštį - dien
V5 ‘ ■
r
Auksybč,
Columraštį, savaitraštį ar kitokį
bijos Grafonolas ir
skaitai ir stebies. Jie visi nesi
Tel. Monroc 2804
lietuviški naujausi
gaili vietos apkalbėjimui apra
DR. W. F. KALISZ
rekordai.
šymui progresyviu bridgeporS pečiai urnas: Moterų ligos ir Chirurgija.
CHICAGO.

Baigusi • Akuierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennailvanijoe hoapitaliM.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterimi ir
merginoms.

padėjėjas, A- Town of Lake apygardos bet ir

Karščio aukos.

1145 MILWAUKEE AVĖ.

701 W. Slit St.
Tek: Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.

vala,ul-i?—Tt-----’. '>ama,«įs “ Hali,
r>'.''Čil,
» 1'en
,”ehas nU<
’1“1'
Depozitoriains
buv. Jos. J. Elias
augstyn
ir”°manoma,
susilaukti
K
vėse, skubinosi
Town of Lake Savings Banko,
Aldermanai Arnūtage ir Clark
‘ 4600 S. Wood St., Chicago, 111.
nariai tarybos finansų komite
Gerbiamieji:
to, Cullerton, biznio manadšiuomi pranešu, kad Tamistu
žeris ugnies departamento
ir
sudėti pinigai mano privatiškam
Keitb, konūsionierius gazo ir
Banke jau yra perkelti į Univerelektros departamento laikė su
ROSELAND.
sal State Bankų ant 88-čios ir
sirinkimų. Fitzmorris ant grei
S. Halsted Sts., Chicago, 111. į
tųjų pašaukė Knott, elektros
kurių dabar malonėsite kreiptis
darbininkų unijos biznio agen
nos Mylėtojų Batelis laikė mė kaip reikale padėjimo daugiau
tų.
nesinį
susirinkimų Strumilo taip ir atsiėmimo savo pinigų.
—Miestas išbuvo be šviesos svetainėje. Kadangi pereitas su
Visas-gi kitas biznis buvusio
virš vienos valandos laiko — sirinkimas suspendavo Iįkau Town of Lake Savings Banko,
tarė Knott viršininkas Fitz- šius vieniems metams, tat į šį kaip tai: Insurance, Pinigų Siun
niorris. — Jeigu jus nesugrą susirinkimų jų šalininkai su timo ir Laivakorčių pardavimo
žinsite darbininkų darban, tai Babeliu ir sekr. J. Kiaušu neat — yra perleistas į rankas vi
aš busiu priverstas pasirodyti silankė. Narių susirinkime da siem gerai žinomu patil usių biz
prieš prisaiki n t uosius teisėjus lyvavo dvidešimts vienais. Susi nyje veikėjų: p. p. John W. Ja
paliudyti, kad atsakomybė už rinkimas išrinko sekančiam sinskio ir Stanislovų Rzezyczka,
kiekvienų papildytų
vagystę, pusmečiui valdybų: pirminin kurie yra pasirengę su viskuo
apiplėšimų ir žmogžudystę, ku kas V. Pučkorius pirm.,
A. patarnauti lietuviams ne tiktai

visi išrašyti ant $33.00, o kai rie įvyks dėl priežasties tamsos
Grebelis pirm. .

giasi išmainyti pas lietuvių biz-

Mrs. A. Michniewicz

RAKANDAI

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DIDELIS PASIRINKIMAS

8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

k

-

Telephone Yards 5832

DR. M. STUPNICKI

Įvairią stubos rakandą tik už
dirbtuvės kainas
[ ■ ■ »

t > »
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Kurios yra dabar žemesnės negu buvo 1910

: 3-ją ŠMOTŲ SEKLYČIOS SETAI

Telephone Van Buren 294
Raz. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTS

Tikro šilko pliušo, spring arm, įvairių spalvų. Pernai buvo $000.00 do
lerių, dab&r parduodam už

$275.00
3-ją šmotą seklyčios setai
Kvietkuoto audeklo, arba šilko pliušo, Įvairiausių spalvų. Taipgi skurinių, kurie pernai buvo po $450.00, dabar parduodam po

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto: 2—8 do

$140.00 ir žemiau

Valgomą (dining room) kambarių setai

DR. YUSKA

Kaip tai: Stalai, Krėslai, parduodamo žemiau, negu už pusę kainos.
Didelis pasirinkinvas Lovų, Springsų, Matrosų, Elektrikinių Lempų,
Virtuvės Stalų su marmuro viršais, — parduosime tik Už dirbtuvės
kainą.

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

Išpardavimas.prasidės pėtnyčioje 15 Liepos, 1921 m.
ir tęsis iki utaminko 19 d. Liepos. Krautuvė
bus atdara nuo 9 ryto iki 10 vak.
Taigi, nepraleiskite progos, pasinaudokite šiuo bargenu. Kas pirmiau
ateis, tas geresnį pasirinkimą turės.
Taipgi, kas turite senus rakandus, o norėtumėt išmainyt ant naujų,
■— atsilankykit pas mus.

ANDICKS FURNITURE EXCH. C0.
2988 Archer Avenue, Chicago.
Lietuvių Krautuve.

M Telefonas: Boulevard 7042

j DR. G. Z. VEZELIS :

S

h

Lietuvis Dentista*
4712 So«th Ashland Ave^

arti 47-to* gatri*

&■■■■■■■■■■■■■■■■■
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PACIAV1MOS1 PAS
ĮVAIRIAS TAUTAS
Pagal H. D’Almeras’ą
Sutaisė A. J. Karalius,
TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas:
pas muzulmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni
joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Franci joj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c

.!■=

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARAIJUŠ
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, III.
. Telefonas Pulln.’an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavys Dentistaa
10801 So. Michigan Ar., Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 8o. Halsted St., Chicago, I1L
kampa* 18th St.
Valandos: 9—12

Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią
. knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,

Skaitykite ir Platinkite

NAUJIENOS, Chicago, UI
Herman Frank

(Tąsa nuo 5 pusi.).

liečiu veikimo. Vieni laikraš
čiai kelia bridgeportieėius
į
padanges, ragino kitų kolonijų’
lietuviams imti iš jų pavyzdį;
kili
skerečiojasi pyksta, kei
kia kam brkigcportiečiai gadi
na jiems biznį, pavilioja nuo
jų žmonių minias, ardo lųkj
parapijonams. Visi, kas tik mo
kėjo, rašė apie bridgeportiečių
ir organizacijos turėjo Hsirinkusios gabių
korespondentų,
kurie nuolat rašė apie savo or
ganizacijos veikimų, aiškino
skaitančiajai publikai jos tiks
lus, niierius ir siekimus. Tuo
met ant bridgeporto buvo kiek
vienam smagu gyventi, veikti
ir darbuoties socialistines vi
suomenės dirvoj.
Bet jau tie laikai dingo. Da
lykai dabar ant
Bridgeporto
jau nebetokie geri ir džiuginan
lis. Veikimas susnudęs jei lik
nevisai žlugęs, čia daugiau ne
bėra tokio veikimo, kaip pir
miau. Progresyviai bridgeportiečiai užsimanė pamiegoti. Gal
tas jiems ir išeis ant sveikatos?
Pamatysime.
Nebėra Bridgeporto veikimo,
nebeina lytis laikraščiuose
ir
žinių apie bridgeportiečius; nebetaip sekasi “gcšeftas“ ir lie
tuviškam milionieriui. Vyrai
bukite vyrais! Kasgi ištikrųjų
jums pasidarė?' Argi jus susi
gaudote kelių karštagalvių ko
munistų? Pabuskite, apsidai
rykite, nestatykite save ant juo
ko. Veikite, kaip ir pirmiau
kad veikėte! —Bridgeportiestis.

UŽDAVINYS No. 23.
Įdomų uždavinėlį atsiuntė žaislininkas F. šimkonis iš Ambridge, Pa.
Atrodo beveik negalimas išrišti, o iš
tikrųjų visai lengvas — reikia tik
kai kas žinoti. štai tas uždavinys:

Žmogus įlipo gatvekarin. Kad už
simokėjus 5 centus už važiavimą, jis
padavė konduktoriui vieną dolerį. Pa
sigraibęs po kišenių* konduktorius,
sako, kad jis negalįs dolerio išmainy
ti, — ar pasažierius

neturįs

smul

kesnių?
Ne. — tas atsako: turįs
dar tik penkinę. — Well, sako kon
duktorius, kad dolerio ir negaliu iš
keisti. bet penkis dolerius galėsiu. —
Ir paėmęs iš pasažierio penkinę su
grąžino jam $4.95. Klausimas, kaip
jis tatai padarė ?
Atsakymas uždavinio No. 22.
Musų uždavinys No. 22 buvo toks:
Diedukas paklaustas, kiek jis turįs
metų, atsakė: kad ėmęs mano metus,
ir mano sūnaus metus, sudėki daiktan.
tai mudu turėsim kartu 109 metus;
jeigu sudėtum mano metus su mano
sūnaičio metais, tai mudu kartu tu
rėtume 85 metus; jei vienok mano sū
naus metus sudėtum su mano sūnai
čio metais .tai daikte juodu turėtų 56
metus. — Klausimas: kiek metu die
dukui, sunui ir šunaičiui?
Atsakymas: diedukas turėjo 69
metus, sūnūs 40, sūnaitis 16 metu.
Teisingai tą uždavinį išsprendė:
Vera Stradomskaitė Grade 7B,
m ievas Jurša. Frank Vielavičia, S. C.
M. — visi chicagiečiai; K. Kuszelews~
kis iš Kenosha, Wis.; P. Miller iš
Thompson, Iowa.

Jasmontas Kl.
Jasinskienė Julijona
Kaunietis John 8
Kemėža And.
Kunscvičius Tamošius
Kasiulis St .

Latvis K.
Laureckis Simanas 3
Lukoševičia J.
Mackevičius P.
Markus P. 2

Mockus, kun. M.
Navickas Juozapas
Palubinskas Juozapas
Planis Tony
Petkus Jonas
Rudinskas Alb.
Shevokas Chas A.
Shinski Chas
Stanionis F.
Starkienė Fr.
Stralia Jonas
Sribikė
šližis Jonas
Tamošiūnas Petras 2
Tubutis Povylas 2
Turskis J.
VVashkis Walter 2

PARDAVIMUI

STANISLOVAS KASIULIS.
PARDAVIMUI Briscoe automobi
Malonėkite ateiti Naujiem} ofisan lius 5 pasažierių, visas geriausiame
reikale Lietuvon siųstų pinigų.
stovyje 1918 modelio, verta dvylika
šimtų, aštuoniasdešimts penkių dol.
MYKOLAS KLEVUŠIS
Parduoda už keturis šimtus ir pusę.
Malonėkite ateiti Naujienų ofisan Norintieji įsigyti gerą mašiną ir pi

reikale Lietuvon šiųstų pinigų.

giai, kreipkitės 3540 S, Halsted St.

Ant antrų lubų.

APSIVEDIMAI,
geidaujama .kai! su pirmu laišku pri-

siųstu paveikslų. Atsakymą duosiu
kiekvienai.
F. DOMEIKA,
1432 Garficld Avė.,
Detroit, Mich.
.!" ‘JI","- -■------------- !

L-'-"ALĮ.".------------------ ?

JIESKO KAMBARIŲ

PARDUODU studio labai ge

Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa

skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.
Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojim ai, apsivedimai, asmenį; jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmokami.

Klaidos padarytos paskelbime, turi
būt atitaisytos į 24 vai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Bronės Zaviskaitės 15
metų amžiaus, kuri prasišalino lie
pos 4 d., su kitu vyru, kurio vardas
Stanislovas Leistrumas.
Patėmiję,
malonėkite pranešti:
JOHN SCHULTZ,
1816 So. Halsted St.,
Chicago, III.
<•

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA patyrusio virėjo-s,
vyro ar moters prie mažos val
gyklos. Atsišaukite tuojaus pas
p. A. paLluLis,

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė; biznis išdirbtas per daugelį me
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.
*
Atsišaukite j Naujienas 335.

PARDAVIMUI
bučernė ir
groserne laiku geroj vietoj, lie
tuviais apgyventoj.
Kreip
kitės į Naujienas 336

4422 S. Honore St.
PARDAVIMUI aaliunas labai geroj
vietoj.
bloke.

Tik vienas saliunas visame
Biznis gerai eina.
Priežas

tis — nesutikimas . Randasi: pianas
puikus stalai, krėslai, pečiai ir kiti
REIKIA pirmarankio duonkepio, įtaisymai. Kas pasiskubins, tas lai
kad mokėtų kepti juodą ir baltą duo mes. Turi būt parduota šią savaitę.
1082 N. Mąrshfieid Avė.
nas. Gera mokestis. Atsišaukite tuo
jaus.
8651 Baltimore Avė.
Biznieriau, Tėmyk ir Klausyk!
So. Chicago, III.
Pardavimui restaurantas ir coffee
house; didelė 10 kambarių moderniš
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko ka
stuba, iš priekio ir užpakalio porlektorių prie vienos iš didžiausių svei čiaj, skiepas, gasas, vanduo .elektra,
katos ir atsitikimų Insurance kompa didelis garadžius, lotas 94x187, dide
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- li medžiai prie vieškelio, Ogden Avė.,
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no Riverside.
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
LEO RYCHTARIK,
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
Ogden Avė., arti Hass Avė.
ke tapti superintendentu. Jei esi
Riverside, 111. .
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
PARDAVIMUI barber shop
kasdieną.
visokių tautų apgyventoj vie
CHICAGO MUTUAL CASUALTY toj, prie 3-jų karų linijų. Gėrės
CO.,
nes vietos nerasite visoje Chi
481 S. Dearborn St.
Room 911-912.
cagoj e.

REIKIA barberio vaka
rais ir subatomis arba tik
subatomis. Iš mokyklos ne
atsišaukite.
732 W. 18th Št.

AUTOMOBILIAI
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
dara vakarais iki 10 vai.
2560 So. Halsted St.
priešais 26th St.

Vartotų Automobilių Bargenas
Siūlome specialį paakstinimą pirkėjams gerų
vartotų automobilių. Turime 50 vartotų automobilių,
kurių kainos nuo $300.00 ir augščiau, talpinasi:
MARMON,
CADILLAC,
HUDSON,
JORDAN,
COLE, /
HUPMOBILE,
BUICK ir tt.
Specialės kainos per 10 dienų. Kiekvienas auto
mobilius geriausiame stovyje. Jūsų seną automobi
lių imsime į mainus.
NORINT DUODAME ANT IŠMOKĖJIMO.

THE MARMON CHICAGO CO.,
A. Kweder, Reprezentativas
2230 So. Michigan Avė.,
Tel.: Calumet 5800.

5339 S. Halsted St.

900 W. 21st St.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas ir 4 lotai, daug medžių' DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
ir visas apdirbtas. Parduosim pigiai,
AMERIKOJE: ’ Pirmininkas Anta
nes važiuoju į Lenkiją.
nas Margevičia, 928 W. 88rd St.;
Atsišaukite:
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
3717 Morton Avė., Bervvyn, III.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canalport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius;
kasos glob. Juoz. Juščius
PARDAVIMUI 5 kambarių
fr Petras Vėstelia; maršalkos: L
muro cottage, prie 3532 S. Em Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
erald Avė. Atsišaukite:
Daujotas, 2O2G Canalport
OTTO WENZLOFF,
gėjas Stan. Romanas.

4232 S. Maplewood Avė.

Phone Canal 654

REIKIA kambario Brightort Parke, vienam vaikinui,
su valgiu. Geistina arti gatvekario ir kad neaugščiau
kaip ant antrų lubų. Kreip
kitės, Naujienos 339.

3200 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pusė arba
visas saliunas, nes vienas
partneris trumpame laike
važiuoja Lietuvon.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

roj vietoj, gerai įrengta. Labai
PARDAVIMUI saliunas,
gera proga dėl gero fotografo. lietuvių kolonijoj, biznis se PARDAVIMUI naujas mūrinis na LIET. TAUT. L1UOSYBĖS DRAU
Savininkas išeina iŠ biznio. At nas ir geras.
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,
mas, 3 pagyvenimų po 5 kambarius;
8328
Aubum Avė.; padėjėjas Pet
elektros
šviesa,
maudynės
,visi
nau

sišaukite Naujienos 314.
1942 'Canalport Avė.
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nujausios mados intaigymai; parduosiu

REIKIA DARBININKU

PASARGA

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI SOFT
DRINK PARLOR,
ANT KAMPO,

PARDAVIMUI

JIEŠKAU apsivedimui merginos
arba
našlės ,kadA.Sir su 3f>
vaiku,
nuo 26
iki 39 inetvj.
metų.

Pranešimai

AUTOMOBILIAI

“Naujienų*’ ofise yra laiškų iš
Lietuvos šiems asmenims:
Aidulis Tony
Antanavičia Ant. 3
Antanauskas Ant. 3
Boberis Juozapas 2
Budreckis Al.
Bračienė Petronėlė
Būdvietis Mrs G.
Bieliukas J.
Bubuliauskas Jonas
Cvirka P.
Česnauskas Antanas
Dubinskas Stanislovas 2
Dundulis A. 2
Gimbutis John 4
Griunas Jonas
Gutauskas A. 2
Gutauskas J.

AUTOMOBILIAI

IŠSIRENDAVOJA 3 kambariai pra
gyvenimui arba ofisui; tapgi 4 kamPARDAVIMUI grosei-nė ir bučer
bariai vien pragyvenimui.
nč geroj vietoj; biznis gerai eina.
JOE MARTIN,
Parduosiu su namu ar be namo. Par
731 W. 18th St.
davimu priežastį patirsite ant vietos.
TUMOSA,
JURU"
3250 N. Nagle Avė.
Tel.: Kildare 426.
Teatr. Kliubo “Lietuva” ekstra su
sirinkimas bus ketverge, liepos 14 d.,
8 vai. vak. Davis Sųuare Park svet.
PARDAVIMUI bučemė ir groser
VYRU
Visi nariai malonėkite atsilankyti,
nė geroj vietoj, lietuvių ir lenkų tirš
nes bus tartasi dėl šeimyniško išva
tai apgyventa.
Biznis išdirbtas per
REIKIA: keletos apsukrių vy ilgus
žiavimo liepos 17 d.—Komitetas.
metus.
Pardavimo priežastį
rų atstovauti namų būdavo j imo patirsite ant vietos.
4555 So. Paulina St.
>
Roseland. — Pūtnyčios ir Nedėlios organizacijų. Turi sugebėti rei
vakarais, Liepos 15 ir 17, bus gražios
prakalbos Brolių Strumilų svet., 107- kalus turėti $500, kalbėti gera
PARDAVIMUI saliunas su barais
ta ir Indiana Avė. Prakalbos bus an- kalba; priduok savo tautystę, labai geroj vietoj, aplinkui dirbtuvės
glų ir lietuvių kalbomis apie svarbius
L-nkiųq kalbi
ir prie gatvekarių linijos, 59, nuo
gyvenimo reikalus. Taipjau bus geri
KOKLIS KaiDl, aniZJ, UZS1- Halsted iki State St., nėra saliuno.
lietuvių giedoriai ir didelio olandų ėmimą.
Adresuokite,
5 kambarių pagyvenimas užpakalyj.
choras. JlusJrJiiaip įvairių pamargi- j
p NOTIONAL
Rendos $25.00 į menesį.
nimų. Kviečiame visus lietuvius, vy-,
61i 'W. 59th St.
rus ir moteris atsilankyti. Įžanga dy4 HEADQUARTERS,
kai. Nebus nė jokių kolektų.
1709-12 — 139 N. Clark St.,
PARDAVIMUI gera vaistinė (Drug
— Komitetas.
Store),
bizniavas kampas, naujas soChicago, III.
dei fountanas, gerai biznis eina, ge
Naujai susikūręs Chicagos Komite
ra pardavimo priežastis. Matyt sa
REIKIA vyrų ir moterų,
tas Lietuvos Našlaičiams šelpti renr kaipo
«■ vininką galima tarpe 2 ir 4 po pietų
gia draugišką išvažiavima j Beverly laišknešių, Post Ofiso klerkų,, gele- arba vakarais. $3,000 cash, likusius
Hills mišką nedėlioj, liepos 17; prad-! žinkelio pašto klerkų ir typistų. Alga lengvomis išlygomis.
žia 10 v. ryto. Bus gražus progra- $191.00 į mčn. Mes išmokysime jumis. Kampas* Archer Ąve. ir Halsted St.
O’BRIEN SCHOOL,
mas, prakalbos, ’ kontestai, įvairus
5418 So. Ashland Avė.
žaislai ir skanus užkandžiai. Kviečia
Ofiso valandos: 9 ryto iki 5 po PARDAVIMUI didelė grome gausiai suvažiuoti. Važiuojant
Ashland Avė. imkite 87 gatvekarį; pietų, ir vakarais nuo 7 iki 9.
sernė lietuvių kolonijoj, ge
važiuot iki sustos. Išlipus eit po de
šinei į kalną.
— Komitetas.
ra vieta.

JIEŠKAU savo draugo V. Makštučio, metai atgal gyveno Westville,
III. Malonės jis pats ar kas kitas man
pranešti.
I. NAVICKAS,
Atsakymai žaislininkams.
4541 S. Paulina St.
K. Kuszelewskiui. — Atsakymus i
Chicago, III.
No. 20 ir 21 davėte pervėlai, savaitei
praslinkus po to kai atsakymai buvo
jau laikrašty paskelbti.
JIEŠKAU brolio Franciškaus TrusJonui Giniučiuj, Kenoshoj. Tas kausko, Kauno rėd., Raseinų apskr.,
pat, ir be to tamstos atsakymas, klai Viduklės parapijos, pirmiau gyveno
dingas.
Chicago, III. Atsišauk, nes turiu daug
svarbių žinių iš Lietuvos. Jei kas ži
Pastaba. — Siųsdami atsakymus, no apie jį, malonės pranešti:
rašykite kiekvieno uždavinio atsaky MISS ANNA TRUSKAUSKAITĖ,
P. O. Box 170,
mą ant atskiro sklipelio popierio; jei
Summit, III.
siunčiate dar ir nauja uždavinį, su
rašykite jį taioiau ant atskiro popie
rėlio.
Atminkite visados, kad siun
čiant naują uždavinį reikia kartu at• siųsti ir jo išrišimas arba atsaky
mas; kas to nepadaro, jo uždavinio
metamas šalin.
“Žaislo” vedėjas.

Atsiimkite laiškus

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Ketvergas, Liepos 14, 1921

1557 Milwaukee Avė.
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj. Biznis garai išdirbtas per 24 me
tus. Pardavimo priežastis—nesutikibas partnerių. Atsišaukite:
3791 Archer Avė.
PARDAVIMUI labai puiki groser
ne, delikatesen, saldainių ir tt. Ge
roj vietoj, biznis labai gerai eina.
Savininkas yra išbuvęs 13 metų. Par
duoda tik už $1,500, o' verta daug
daugiau. Norinti geros vietos pasiskubinkit. Krautuvė randasi South
Side. Kreipkitės:
3452 S. Halsted St.
Antros lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir
grosernė greitu laiku, Biznis gerai išdirbtas ir apgyventa visokių tautų, gera
vieta.
836 W. 20th Si
PARDAVIMUI saliunas, pianas, registeris. Biznis išdirbtas per 15 me
tų — labai geroj vietoj lietuvių apgyyentoj. - Turime parduoti greitai.
Priežastį pardavimo patirsite ant
vietos.
2013 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
kitokių tautų apgyventoj vietoj. Biz
nis pusėtinai eina. Galima pirkti vi
są, arba pusę. Pardavimo priežastis
patirsite ant vietos.
A. ŪSELIS,
3564 S. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių Storas:
prosinimo ir naujų siuvimo. Graži
vieta ir pigi randa ir sykiu pagyve
nimas. Priverstas parduoti greitai,
nes važiuoju Lietuvon.
J. R.,
240 W. 51st St.

pigiai arba mainysiu ant mažesnio
namo. Atsišaukite tuojaus pas Szethet & Lucas.
4217 Archer Avė.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5)
kambarių rakandai. Gražiausiu grojiklis pianas su raliais, didelis dubeltava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta.
Gali grajint visokius rekordus
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
mados fruntinės setas, dining setas,
miegkambario setas, kaurai, devenEortas, pastatoma ant grindų lempa,
urtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bargeno. Rezidencija:
1922 So. Kedzie Avė.
RAKANDAI.
3 kaurai, odos ir velouro gyvena
mam kambariui setas, pastatoma ant
grindų lempa, valgomojo kambario
setas, ir 2 miegkambarių setai; sta
las, phonographas etc. Visai pigiai,
jei pirks tuojau.
1644. S. Lawndale Avė.,
Apt. 2.
Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI augštos rųšies furniture (rakandai) ir taip toliau kituokie dalykai už labai pigią kainą.
Atsišaukit greitu laiku po num.
5751 S. Carpenter St.
1 floor

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI bizniavas namas
geroj vietoj ,arti šv. Jurgio bažny
čios prie 3221 Lime St. Rendos ne
ša $40.00 į mėnesį. Parduodu labai
pigiai; už $2,900.
Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.
Kreipki
tės prie savininko
M. MATULIAUSKAS,
3356 So. Halsted St.

BARGENAS.

tar. rašt. A lėks. Margiukas, 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.,
7:30 vai. vak.

Namai —žemė.
Pardavimui.
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
5 kambarių namelis, ir daugiau
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
kaip pusė akerb žemės; arti Archer
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
karų linijos. Apsodinta puikiais medCicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
žiais; 80 vištų, 50 balandžių, 2 kiau
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
lės. Savininkas važiuoja Lietuvon.
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
Kaina $3.750.00.
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
Turiu daugiau namų ir lotu parda
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
vimui, lotai $185.00 ir augščiau. biz
North Avė.
ni avi ir rezidencijoms. Atsišaukite.
Susirinkimai laikomi kas mėne4980 Archer Avė.
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
Matykit Mr. Sleidl nuo 9 ryto, iki
jos salėj, 1564 N. Robey St.
8 vak. ir nedėliomis.
Chicago.
ŠTAI KUR TAVO LAIMĖ.
Aštuoniasdešimta akerių žemės, pie LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
tinėje dalyje Alabama valstijos: 65
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
akeriai išvalyta. 15 akerių ganyklas,
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
visa aptverta, žeme gera, visa sau
rašt.
Kaz. Demereckis, 3327 S.
sas molis, gerai nuolaidi. Daugelis
Wallace
St.; turto rašt. P. Kuku
yra visokių vaisingų ir pavėsiui me
tis,
7
W.
23rd St.; kontrolės rašt.
džių. 2-jų augštų 7 kambariu stuba,
P.
Paužolis;
kasier. Ant. Antanai
2 barnes, vienas vištininkas, komams
tis;
kasos
globėjai:
I. P. Chuplinsaruodas, 3 mylios iki gražaus mieste
kas,
II.
Fr.
Kiaunė;
maršalka Kaz.
lio FoIpv. ¥> mylios iki geležinkelio
Vaitkus.
—
Draugijos
susirinkimai
r mokyklos. Turime geras marketo
laikomi
kiekvieno
mtn.
antrą sukainas ant visko, ka tik parduodame;
batvakarį
A.
Urbono
salėj,
3338 S.
geri kaimynai, 6 lietuvių šeimynos,
Auburn
Avė.
ir visi gyveną prie daikto, taipgi la
jai sveika vieta. Jei sergi, nebijok,
atgausi sveikata geriau, nei kad gy
dantis pas gvdytoią. Gražus oras, žie TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
momis nešalta, vasaromis nekaista;
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
javai auga anskritą meta. Galvijai,
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
kiaulės ir vištos auga, kas vra ge
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
riausiai ir kaina sugriausią. Lengvas
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
auginimas. neteikia šerti namie. Kai
10520 Indiana Avė.; iždinirikas L
na tik $5,000.00. kadangi bargenas.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
Real Estste parduoda nevalvtą žemę
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentsu kelmais po $50 už akerį. Tai ir
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
yra dalykas, kadangi esu našlė —
10520 State St.
mano vyras miręs.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
.MRS. V. WLADIS, ‘
mėnesio pirmą pėtnyčią F. ShedPoute 1. Box 34,
villo svetainėj, 341 E. Kensington
Foley, Alabama.
Avė.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI
2 flatų mūrinis namas po 6 kamb.
su augštu baismantu ir vanoms, 4 pa
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
gyvenimų po 44 kambarius, viskas gege
KLIŪBAS: pirmininkas A. Kadzevrai įtaisyta, Parsiduoda labai pigiai,
pkis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
arba mainysiui ant kokio nors biznio
J. Makrickas, 2014 Fovvler St.; ižd.
grosernes
arba
galiu

kaip bučemės,
2228 Carver St.; fin. rašt.
Ar norit, kad jūsų pinigai J.M. Beiga,
no. Matykit
Radišauskds,
1712 .N. Lincoln
C. P. SUROMSKT,
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
St.
—
Susirinkimai
laikomi pirmą
3346 So. Halsted St.
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuomusų ofisą yra pilnai išmokami į ma
sybčs Svet., 1822 Wabans^i Avė.,
PARDAVIMUI mūrinis
namas, 4 žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
7:30 vai. vak.
pagyvenimų, po 4 kambarius. Skiepas M. Kaitis Pinigų Siuntinio Skyriaus
augštas ir viškai. Gasas. Namas švie vedėjas.
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
3301 So. Halstedt St., Chicago, III
sus. Rendos neša $55.00.
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
3543 S. Wallace St.
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. CiSavininkas gyvena 559 W. 37th St.
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
Telephone Yards 4712
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
PARDAVIMUI vienas iš didžiausių
K. KUDIRKA
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
bargenų kuomet buvo siūloma. Biz
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
TAISAU SIUVAMAS MAŠINAS
niavas kampas, užimtas vaistine, gy
* kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
IR LAIKRODŽIUS
dytojų ofisais, krautuvėms ir pagyve
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
nimais. Dubeltavas muro namas. RenVakarais ir dienomis.
dos $250.00 j mėnesį. Kaina tik $17,- 2937 S’. Emerald Avp., Chicago, III.
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont000.00. Pusę įmokėt, likusius išmokesvid, 2121 Westem Avė.
čiais. Ši vieta randasi prie Wallace
St., arti 31-os ir verta $25,000.00
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
Ignatius Chap & Co., 31st ir Wallace
Nuolatinis rėmėjų skait- SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
Sts.
augimas parodo, kad LIBERTY
VVest Thirty-First State Bank Bldg. liaus
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414
LAND & INVESTMENT CO. ofise
N.
Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
visi reikalai yra atliekami teisingai,
kus,
1557 Girard St.; turto rašt.
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
AR DAR MOKAT RENDĄ?
V.
Briedis,
1049 Marshfield Avė.;
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
kontrol.
rašt.
A. Vilis, 2244 Charles3301 So. Halsted Str., Chicago, III
ton
St.;
kasier.
J. Degutis, 8918
Manlii. tamista mokėt rendų
Division St.; kasos globėjai: J. Raper visų amžį? Kų gali atnešti
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
rendos pakvitavimai (receipts) ?
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
Gali išsitaisyti puikų namų šią
N. Westem Avė.
DIDŽIAUSIA

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOKYKLOS

dien ant savo išlygų. Šie namai
randasi prie Illinois Central ge
ležinkelio 37 minutos nuo vidurmiesčitf; pigus pervažiavimas
vienas blokas nuo Chicagos gat
vekarių linijos; 5 centai iki Pull
mano, Harvey, Blue Island ii
Kensington. 15 minutų ėjimo iki
324 dirbtuvių ploto. Darbo pa
kankamai. Rašyk šiądien' reika
laudamas informacijų.
A. JOZEFOWICZ,
1509 Tell Place '
3-os lubos užpakalis.
AR NORI LINKSMO
GYVENIMO?

Gyvenk lietuviškoj kolonijoj
netoli nuo šv. Kazimiero kapi
nių, ypatingai puiki vieta ant
gražaus kalno, nuošaliai nuo
dirbtuvių, netoli nuo gatvekųrių
ir galima parankiai važinėt į
miestų dirbti. Ten turime 26
namiis ant pardavimo arba iš
mainymo ant miesto properčių.
Namų kainos nuo $1,600.00 iki
$12,000.00.
C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Mokykla Chicagoj

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Markus, 1789 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis, 2588 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELPOS 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. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

Designing, kirpimo, litavimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
so pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuvą
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ii
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:—
amato, be darbo nebusi.
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neSt.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
prekiuoja.
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma-.
Atdara dienom ir vakarais.
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
MASTER SYSTEM DESIGNING
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; kaSCHOOL,
sierius Mykolas Budas; kasos glo
190 N. STATE STREET, CHICAGO
bėjai:
J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
*
......... ......................... . 1
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
VALENTINE DRESMAKING
18-tos ir Union avė.
COLLEGES
6205 S. Halsted. 2407 W. Madison,
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS:
1850 N. Wells St.
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
mo, Designing bizniui ir narnama.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
3327 S. Wallace St.; Turto rašt.
Juozas Šokas, 8222 S. Wallaco St.;
Mokslas lengvais atmokėjimais
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
Tel. Seeley 1643.
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
SARA PATEK, pirmininkl.
mą subatvakari Jono Maziliausko
salėj, 3259 So. Union 'Avenue.

