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patiko.
Nepatiko dėl to, kad
reikalavo padidinti algas. Darbininkams čia mokama po tris
dolerius j dieną. Jie tečiaus rei
kalavo, kad butų mokama po
keturis dolerius, nes prie esa
mosios visa ko brangenybės to
kia alga pragyventi negalima.
(Tai kaipir rodo, kad tikroji
to “deportavimo” priežastis bu
vo žemės ūkio darbininkų neri
mavimas, o ne kas kita. Casey,
matyt, buvo darbininkų organizatoris ir jį areštavus darbi
ninkai užprotestavo. Tat, kad
visai atsikračius nuo negeidau
jamų “maištininkų”, ir nutar
ta juos išvyti. Reakcija Jungtinėse Valstijose, reiškia, dar
tam pienui stipri.
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Negali išspręsti karo griūvėsią klausimą.

Rusija badauja

Veja laukjudamuosius
Ruhr angliakasiai paskelbs
generalį streiką

premjeras Leninas
buk pritaręs.
“Nė vienas čia nėra siūlęs su
Dešimts milionų žmonių nebe kurti konstitucinę valdžią Ru
turi kuo maitintis; tarybų val sijoje,” tikrina čičerinas, “su
džia sako, kad tai didelė visam kurti ją steigiamojo seimo pag
rindais. Tai yra tik juokingas
kraštui nelaimė.
paskalas.”
RYGA, liepos 16. - Mask Pripažįsta nederlių Rusuose.
vos laikraštis Izvestija sako,
BEBILINAS, liepos 16.— Ru
kad tarybų valdžia išleido ofi
cialioj atsišaukimą j visus Ru su “liaudies komisaras” Osinssijos gyventojus. Tą atsišauki ki, kuris viename pasikalbėji
mą pasirašę visi valdžios na me, mėnesi* laiko tam atgal,
riai. Prašo, kad Rusijos pilie buvo pareiškęs, jogei šie metai
čiai prisidėtų prie palengvinimo yra “didžiausi Rusijos derliaus
kentėjimų, kurių vyriausioji metai,” šiandie prisipažino, kad
priežastis yra — badas. Atsi tas jo pareiškimas buvo netei
šaukimo autoriai įrodo, kad singas. Pasak jo, padėtis tary
badaujančiųjų žmonių skaičius bų Rusuose esanti k ri lingu, ypa
Astrachaniaus, Caricino, Sara čiai gi Volgos sryty, kur randa
tovo, Samaros, Simbirsko, Ufos si dideliam pavojuj apie milioir Tveriaus gubernijose, o taip nas vokiečių kolonistų.
Komisaras Gsinski pripažįs
jau totorių respublikoje Pavol-

Rusija badauja.

gy, esąs nemaresnis

kaip de ta. kad kviečių derlius Volgos
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[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
Washingtone]

HARLAN, Ky., liepos 17.Trys angliakasiai vakar bandė
jėga įeiti j vieną kasyklą netoli
Lynch miestelio. Kompanijos
foremanas pasipriešino ir pa
šaukė policiją. Atvyko pats po
licijos viršininkas ir vienas še
rifas. Bet ir jų angliakasiai ne
paklausė. Prasidėjo šaudymąsi.
Pasekmės tokios: policijos vir
šininkas,, šerifas ir formalias
ant vietos nušauti. Vienas iš
angliakasių
taipjau pašautas.
Du pabėgo.

VALSTYBIŲ GELŽKELIŲ
KONFERENCIJA KAUNE.

BEBLINAS,
liepos 17.
Paskilbusis bavarietis,
kuris
dabar vadinamas Bavarijos Vil
ią, Max Hoelz, nuteistas visam
amžiui kalėjimo. Nuteistas ji
sai delei vadovavimo tūlam
komunistų “ekspediciniam bu
rini,” kuris Saksonijoj užpildinėdavo gyventojus ir atimdavo
jų savastis — pinigus, maistą
ir tt.

Vestosios su samdytojais dery
bos nutruko; nenor darbininkų
reikalavimus išpildyt.
LONDONAS,
liepos 17.
Gautomis iš Duesseldorfo, Vo
kietijoj, žiniomis, visi kasyklų
darbininkai Ruhr srity paskel
bė generalini streiką.
Streikas paskelbta po to, ka
da vestosios su samdytojų įga
liotiniais derybos
nutruko. Ki- Trys šimtai pasažierių pavoju
v
je; siunčiama pagalba.
tais žodžiais, kai samdytojai

Prakiuro laivas.

Airija gausianti plačią
autonomiją.

SMERKIA KEMAL’Ą.

Sako, kad Kernai pašos valdži’a
Sako,
kad
De
Valeru
atsisakęs
skerdžianti turkų komunistus.
griežtai pareiškė, kad darbinin
OGDENSBURG,
N.
Y.,
liepos
reikalauti
nepriklausomos
Airi

kų reikalavimus jie neišpildys,
jos; dabar teks išspręsti
KONSTANTINOPOLIS, lie
Smuleksnių žinių dar stoko 17. - Čia gautomis žiniomis,
St. La\vrence upėje prakiuro
Ulsterio klausimą.
pos 17.— čia gautomis žinio
jadidelis pasažierinis laivas, Ra-

mis,

LONDONAS,
liepos 17. ~Kone visuose politiniuose rate
liuose reiškiama tokia nuomo
nė, būtent, kad Airijai bus su
teikta “kuoplačiausia autono
mija,” tokia kaip kad Kanadai.
Tam, kas tuose rateliuose
kalbama, nėra pamato jietikėti:
jie turi galimybes gauti kuo tik
riausių tuo klausimu žinių.
Beto, tuose pačiuose rateliuo
se kalbama, kad ILloyd George’ui galų gale pavyko Airijos
“prezidentą,” Eamon dc Vale
rą, palenkti. Palenkti tuo, bu-i
tent, kad jisai sutikęs neprik
lausomos Airijos klausimą nebestatyti. Reiškia, jis ir jo vien
minčiai autonomine Airija pa
sitenkinsią.
Taigi, jeigu visa tai butų tie
sa, tai bepaliktų tik vienas klau
simas išspręsti. Klausimas apie
Airijos apskritį, Ulsterj. Tuose
pačiuose rateliuose gautomis ži
niomis, sąryšy su tuo Eamon
de Valeru premj^Aii
Lloyd
George’ui buk pareiškęs seka
mą: autonominės Airijos klau
simu jisai (Lloyd George) turi
tartis tik su de Valeru. Gi Uls
terio klausimas reikia palikti
patiems airiams
Valerai ir
Ulsterio unijistų vadui Graigui.
Tatai reikštų tiek: Ulsteris,
galų gale, turės įeiti į autono
minę Airiją. Jokios, dar kokios
nors kitos autonomijos jisai
gauti negali.
KAMBARIŲ NUOMOTOJŲ
STREIKAS.
Kambarių nuomotojai New
Jersey mieste pasekIbė
streiką.

JERSEY CITY, liepos 17. —
Kambarių nuomotojai paskelbė
streiką. Kambarių savininkai
užsimanė padidinti rendas bu
tam, o nuomotojai, kai kurių
miesto valdininkų vadovauja
mi, pareiškė, kad savininkų
reikalavimus jie nepildys.
LONDONAS,
liepos 18. —
Kada didžiosios kanuoles 'bau
bė ir norėjo gauti “artifikalinio
lietaus,” tai jo nebuvo. Dabar
jis “sava valia” atėjo. Lundoniečiai džiaugiasi.
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NUŠOVĖ TRIS VALDININKUS

Max Hoelz nuteistas visam
amžiui kalėjimo.

Ruhr angliakasiai paskelbi
generalį streiką.
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NUBAUDĖ BAVARIJOS
“VILLĄ.”

sritv vra
sunaikintas ir kad
šimts mifionų.
pids King, priklausantys Oanapadėtis ten esanti “kafastrofin- fru e translation filed with the post- da Steaniship linijai.
Beto, tame pačiame atsišau
master at Chicago, III., July 18, 1921
Prakiurus laivui kilo dideis repuired by the act ęf Oct. 6, 1917
kime įrodoma, jogei tų gul>erKarlu jisai pareiškia, jogei
Trys šimtai
nijų gyventojai sekamos pinties tarybų valdžia delei to jau yra PETROGRADO GUBERNATO- liausia panika.
žmonių, daugiausia Jungtinių
RIS “NUKVITINŲS.”
be pašalinės pagalbos sulaukti padarius skubotų žingsnių.
Valstijų piliečiai-luristaii nebe
negalės. Vadinas, jie reikalin
gi pagalbos tuojau*. Visa tai
Taip bent skelbia Londono su m a nė kas daryti, kad savo
gyvybes išgelbėjus. Laivo įgu
valdžia charakterizuoja kaipo
spauda.
la turėjo vargo, kol juos nura
didelę nelaimę visam, kraštui.
mino.
LONDONAS,
liepos 17.
Vienas amerikietis, šelpimo
Laivas nepaskendo, nes ma
Vietos
laikraštis,
The
Evening
reikalų ekspertas, be kita čia
ir tuo bildu
Standard, šiandie išspausdino šinos dar veikia
pareiškė, jogei norint tinkamai Iš Abedeen išvyta daugiau kaip
tokią žinią: jisai, tas laikraštis, vanduo pumpuojamas lauk.
pašelpti badaujančius tų guber šimtas žmonių, reikalavusių
patyręs, kad dabhrtinis Petrag- Reikia manyti, kad jis išsilair
nijų gyventojus, pašelpti juos
paliuosuoti areštuotą prarado gubernatoris, “draugas kys, kol atvyks reikiamoji jam.
iš užsienio, reikėtų išleisti daumonietį.
Zinovjevats,”
tarybų valdžiai pagalba.
<\au kaip keturiasdešimt* mi
įteikęs savo rezignaciją.
lionų dolerių kas mėnesį.
ABERDEEN, S. D., liepos 17.
69 laipsniai šalčio.
Miestelio bei apskrities valdi True translation filed with the postSako, neprašę Jungtinių Valsti
ninkai, o taipjau ir piliečiai,” master at Chicago, III., July 18, 1921
jų pagalbos.
PARYŽIUS, liepos 17. — Va
turi didelio suisrtipinimo. To as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Tarybų valdžios
užsienio susirūpinimo jiems suteikė jų GRAIKAI UŽĖMĖ KUTAIA. kar čia buvo 69 laipsniai šal
reikalų mtnisteris, Jurgis čiče- pačių žygiai — deportavimas
čio. Tasai “čia” buvo ne pačio
rinas, užginčija tai,
busią jo šimto ir trijų žmonių, kurie čia Turkų
nacionalistai neteko se Paryžiaus gatvėse, bet dau
valdžia, tiesioginiu bildu krei Pėdnyčioj buvo surengę demon svarbaus miesto ant Bagdado giau kaip trysdešimt keturias
pėsi j Jungtines Valstijas pra straciją, reikalaudami paliuo
želežinkelio.
pėdas virš jų — ore. Tokį dide
šant jų pagalbos, kad tuo su suoti vieną areštuotą praimonielį šaltį užrekordavo orlaivininmažinus badaujančiųjų kentė tį, Harry Casey.
ATĖNAI, Graikija, liejtos 17. kas Kirsch.
Jisai buvo
jimus. Mat, Pabaltės valstybių areštuotas “delei sindikalizmo” — Vakar naktį iš Smyrno gau
laikraščiuose pasirodė žinios, (tikriau bus pasakius, dėl nu ta pirvatinis pranešimas. Sako,
kurios sakė, kad toks atsišau sižengimo kriminalinio sindi- kad graikų kariuomenė užė
Siūlo Gompersui naują
ki mas-prašymas buvo įteiktas kalizmo aktui).
džiabą.”
mus svarbų miestą, esantį ant
per vieną Jungtinių Valstijų seVe, delei šito “nusižengimo” Bagdado geležinkelio, Kuta’ia.
natorį, Joseph I. France, kuris —rengimo kalbamos demonst Miestas randasi apie septyniasHONOLULU, liepos 17.
dabar vieši tarybų Rusijoje.
racijos — numatyti
toj de dešimts mylių į pietryčius nuo Amerikos Darbo Federacijos
čičerino pranešime sakoma: monstracijoj dalyvaujant žmo Brusos.
prezidentas, Šamas 'Gorriper“Mes niekuomet nesikreipė nės tapo išvyti iš miestelio. Ta
sa$, ėmė ir susipyko su LerŽAIBAS “NUKIRPO” JO
me į Jungtines Valstijas, išski tai iššaukė ytin didelį sujudi
ron Thurston kompanijos pre
PLAUKUS.
riant plačiai
paskleistąjį ra mą, ir dabar valdininkai bei
zidentu.
Pirmasai pareiškė,
diogramų atsišaukimą Maksi patys “piliečiai” neliežino kas
kad darbininkų padėtis Hawaii
Norėjo, kad ir bazdą
mo Gorkio ir visos Rusijos pat daryti.
salose esanti “netikus;” antra
“nuskustų.”
riarcho Tichono. Susisiekimo
Sako, kad tas ‘deportavimas”
sai jam atšovė: “Gerai, siūlau
su Jungtinių Valstijų valdžia įvyko prie sekamų aplinkybių.
tamstai naują džiabą. Važiuok
NEW YORK, liepos 17. — sveikas į Hawaii salas ir pats
mes neturime, o todėl nemlatė- Kada areštuota Casey, tai keli
me reikalinga kreiptis j ameri pramoniečiai nuėję į vietos val New Jersey mieste užvakar va pamatyk, ar tikrai taip yra.”
toks atsitikimas.
kiečius — prašant jų pagalbos. gyklas ir pavalgę atsisakė už kare buvo
Kuris jųdviejų šitą “betą lai
Audros
metu
p.
George
Koch
Turint omeny tai, kad mes to mokėti. Tatai vietos gyvento
mes — pamatysime.
kio susisiekimo neturime, ne juose “sukėlė didelio pasipikti sėdėjo prie savo lango. Žaibas
PINIGU KURSAS?
galime nė jų pašalpos organi nimo.”
Pasekmė buvo tokia: trenkė į jį ir visai nusvilo p.
Koch
’
o
plaukus.
Patį
plaukų
zacijų įgaliotinių prašyti.
pelnyčio* naktį Brovvn apskri
savininką tečiaus neužgavo.
Subatoj, liepos 16 d., užsienio piniSumini Amerikos atsisakymą. ties šerifas ir didelis būrys “pi
Pl
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
Koch dabar sako, kad jis nič
liečiu” apsupo vieną negeidauoi 25,000 dolerių* bankų buvo skai
Beto, tas pats laikraštis, kal jatnųjų žmonių
“kemį>ę” ir nieko nesakytų, jei žaibas ir toma Amerikos plūgais liaip:
bėdamas apie tariamąjį atsi paskui išvijo juos. Maža ir to. bazdą butų “nuskutęs.”
Anglijos 1 svaras ............... $8.62
Austrijos 100 kronų ................ 15c
šaukimą, prašantį
pagalbos, Aplinkinių miestelių
‘^pilie
Belgijos 100 frankų ........... $7.82
pareiškia, jogei Jungtinės Vals čiams” taipjau pranešta apie tą Carpentier grįžta į Fnanciją.
Danijos 100 kronų ........... $15.62
NEW YORK, liepos 17. —
tijos yra atsakiusios, kad jos “deportavimą,” šie jau esą pa
Finų 100 markių .................... $1.68
Franci jos 100 frankų ........... $7.79
tik tuomet galės kalbėti apie sirengę — tinkamai pasitikti Z|an usis franeuzų kumštinin
Italijos 100 lirų ................... $4.51
davimą kokios nors pagalbos, išvytuosius ir versti juos eiti kas? Georgės Canpentier, išva Lietuvos 100 auksinų ........... $1.35
Lenkų 100 markių ................... 5c
žiavo atgal į Franciją. Į šią šalį
jeigu Rusijoje bus konstitucinė “kur kojos neš”...
Olandų 100 guldenų ........... $31.82
valdžia sukurta. Minima taip
Visi išvytieji žmonės yra že jisai grįšiąs spalių mėnesį, ir
Norvegų 100 kronų .... ...... $13.40
Šveicarų 100 kronų ........... $16.51
dar
kartą
imsis
su
“
vienu
ame

jau ir tie pranešimai, kur buvo mės ūkio darbininkai. Policijai
Švedų 100 kronų ............... $21.18
sakyta, kad sovietų valdžios ir piliečiams jie jau senai ne- rikiečiu.”
Vokiečių 100 markių ............ $1.35

“Deportuoja“ negeidauja
muosius.

Ltetu^ Dienraštis Amerikoje]

trečiame

Internacionalo

kongrese stipriai smerkta turkų
nacionalistų valdžia,
Kernai
pašo vadovaujama. Ją smerkęs
vienas turkų komunistų dele
gatas, Snleiman Narį, ir Pet
rogrado komunistų šulas Zinovjevas.
Abudu kalbėtojai pareiškę,
kad dabartinė nacionalistų val
džia esanti skerdikų valdžia,
kuri kaip besumanydama žu
do turkų nacionalistus.

Kaunas, VII. 13 d. (Elta).
Vakar prasidėjo Kaune lietu
vių, latvių ir vokiečių gelžkelių
konferencija, kad nustačius va
gonų keitimosi tarp tų valsty
bių sąlygas.
AMERIKOS KONSULAS
KAUNE.

Washington, VII. 13 d. Sulig pranešimu iš Jungt. Vals.
Valstybės departamento, Ame
rikos konsulu Kaune paskirtas
iš Paryžiaus generalio konsula
to p. Clement Ed\vards, vice
konsulu
p. Charles Heisler.
Abudu netrukus vyksta Kau
nan. Lietuvos Atstovas Ameri
koje p. V. V. Čarneckis paža
dėjo, kad musų valdžia pądė»
surasti konsulatui butą.

Maištas Meksikoje busiąs
nugniaužtas.
MEXICO CITY, liepos 17.—
Karo departamento viršininkai
vakar naktį čia pareiškė, jogei
kilusis Taumaulipas valstijoje
maištas, kurio vadas yra gene
rolas Daniel Martinez Herrerra, neužilgio busiąs nugniauž
tas. Nugniaužtas bėgiu vienos
savaitės. Į maištir apimtąją sri
tį jau siunčiama federalinė ka
riuomenė.
Su maištininkais valdžia jo
kių cereiponijų nedarysianti.
Beto, ji suruošianti atatinkamą
tyrinėjimą, ka<) suradus, bū
tent, “kokios įtekmės prie šito
žingsnio sukilėlius pastūmėjo ”
Tos “įtekmės” busiančios tin
kamai pažebotas.
(Tatai lyg ir rodo, kad už
to maišto stovi kokios nors už
sienio kapitalistų “įtekmės.”
Ar tik čia nekalbama apie mū
siškių kapitalistų “įtekmes?”)

Turkų komunistų delegatas
dar pareiškęs, kad jeigu dabar
tinė nacionalistų
kampanija
prieš graikus nepasiseksianti,
Keinalo valdžia bus nuversta.
Jos vietą tuomet užims turkų
komunistai, Enver pašo vado
vaujami.

Gavo keturis metus kalėjimo.
LEIPZIG, Vokietija, liepos 17
— Nepaprastasai teismas, “ka
ro nusižengėlių” bylom tirtų,
andrtis čia nuteisė vieną buvu
sį Vokietijos laivyno oficierį.
Jis gavo keturis metus kalėji
mo. Tai dėlto, kad jis šaudęs
j gelbėjimosi valtis vieno pas
BYGA, liepos 17. — (rauto kandinto laivo.
mis žiniomis, komunistai tolyn
vis daugiau laisvių suteikia pri
Skaitykite ir Platinkite
vačiam bizniui.
“N A U J I E N O S”
I1"
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Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Sittntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

NAFIJiffiNŪS, CW<o, WL
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Rusijos šnipai su “draugu” sios prasmės žudyti vieni ki
Dzieržinskiu pryšakyje yra ko tus.“
munistai, taip pat kaip ir Kap Keliais atvejais Katzmann
sukas. O tas faktas, kad jie yra pakaltojo, kad Sacco areštavi
daug labiaus apsitaškę žmonių mo dienoj kalbėjęs jam netie
krauju, negu Lietuvos žvalgyba, są. Kalbėjęs netiesą apie BridKapsuko akyse yra ne yda, bet gewaterio Jankymos tikslą, re
nuopelnas. Bolševikų žvalgyba volverį, jo pažįstamus ir nepar
žjstamus italus. Sacco kiekvieną
yra “raudona”!
Kol Kapsukas šlykštėsis tik kartą atsakė, kad jis tai daręs
buožių” šnipais, i tik todėl, jog manęs, kad jis yra
tai Lietuvos
bet draugaus su Rusijos dikta areštuotas dėl savo radikalinio
torių šnipais, tol iš jo pasipikti veikimo. Jo areštavimas įvyko
nimo galės kiekvienas žmogus dviem dienom praslinkus po
tiktai pasijuokti. Nes tai yra pa Salsedos nupuolimo nuo 14 lubų
sipiktinimas veidmainio, kuris New Yorke.
Rodydamas Vanzettis revol
smerkia nedorybę ne dėlto, kad
ji yra nedorybė, o tiktai dėlto, verį Saccai, Katzmann klausė:
“Ar jus paėmėte tą revolverį
kad ją daro jo priešas.
nuo Berardelli, kada pastarasis
krito negyvas?”
NEIŠKENČIA
“Ne”.
NEAPMELAVĘS.
Katzmann parodė pilką kepu
“Sandaroje” kažin koks žmo- rę, kurią policija nelegaliu budu
gus laiks nuo laiko vis neišken paėmė iš Sacco namo. Jis lie
čia neapšmeižęs Lietuvos social pė ją užsidėti ant galvos. Ke
demokratų. Paskutiniame nu purė kaip tik jam tiko. Basku
Sacco vėl užsimovė tą kepurę,
meryje jisai vėl rašo:
kuri buvo rasta prie Berardelli’s
“Lietuvoje dvarininkų rei lavono. Ji buvo jam permaža.
kalai sukrauti į tokį vežimą,
Kaltintojas susilpnino savo
kuris ant trijų tekinių: 1 — poziciją savo klausinėjimo' bukrikšč. dem.; 2 — soc. deni.; du. Be kita ko, Katzmann už3 — kunigai, o dyselys — tai klausė:
patys dvarininkai — veda į
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vo nuo sloginančios militaNAUJIENOS
rizmo ir imperializmo naš
The Lithuanian Daily News tos.
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i ' ui y ..ict'ut,
Snu.l-iy by
Kad atlaikius konkurenci
• i« i: MK4IUU.I
liu
ją su Vokietija, p. Barron
Cditer P. Grigaitis
pataria Jungtinėms Ameri
1739 SO. HALSTED ST., kos Valstijoms ir visoms ki
CHICAGO, ILLINOIS.
toms šalims taip pat nugink
Telephone Koosevalt 8500
luoti savo armijas ir laivy
Subscription Ratas i
nus, kaip tapo nuginkluota
>8.00 per year in Canada.
>7.00 per year outside of Chicago. Vokietija.
>8.00 per year in Chicago.
Tai yra be galo įdomus iš
8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter vadžiojimai. Už nusiginkla
March 17th. 1914, at the Poat Office vimą senai stoja socialistai
of Chicago, 111., undar the act of
ir šiaip darbininkų organi
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, liakiriant
nedūdienius. Laidžia Naujienų Ben zacijos. Bet augščiaus pamidrovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, nėtasai ekonomistas parodo
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
nusiginklavimo reikalingu
Užsisakomoji Kaina:
mą tokiais argumentais, ku
Chicago je — paltu:
>8.00 riuos supras ir kuriems pri
Metanas_________ _________
4.50
Pusei matą __ _
—
. 2.25 tars žmonės, neturintys nie
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams .. , —
1.75 ko bendra su darbininkų ju
1.00
Vienam mėnesiui
dėjimu (tų žmonių rankose,
Chicagoje — per nelioUjoel
Viena kopija---------------- ......03 deja, šiandie dar tebėra pa
Savaitei_____ ______
.
18
Mėnesiui ___ _ ,
.. . ....
75 saulio gale). Nusiginklavi
Suvienytose Valstijose m Chicagoj, mas, kaip matome, pasidarė
paltui
Metams
, .
------ >7.00 reikalingas ir kapitalo inte
Pusei metų .... ................
4.00 resų žvilgsniu.
Trims mėnesiams -__ ______ 2.00
Istorijos ironija padarė
Dviem mėnesiams
1.50
Vienam mėnesiui

_ .75

(Atpųfinta)

Metams$8.00
Pusei
Trims
Pinigus
Orderiu,

metų....... 4.50
mėnesiams
2.25
reikia siųsti palte Money
kartu su užsakymu.
■■■g ' •-.T

Pergalėtojų
baimė.

taip, kad ta priemonė, kurią
talkininkų valstybės pavar

.......... I

f

Varšavą.”

Tancclėlis, Liepos 19 3., 1921
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Iš mokslo srities

jiš

Fabionas

KOŠT. AUGUST:

(Tęsinys)

Darbini nkapis (buvo mokama $2.40 dienai. Kompanija
suteikdavo jiems maistą; už
kurį imdavo nepaprastai augštas kainas. Dvi dešimti septy
nioms uncijoms raugintų ko
pūstų buvo nfokama $1.00.
Dvylikai uncijų dešros —$1.00.
Taip dalykams stovint, dar
bininkai daugiausia maitinosi
balta duona, kava, cukru, ma
karonais, ryžiais, etc. Daržo
vių jie beveik visai nevartojo.
Tokis maistas neišvengiamai
vedė prie beriberi. Ir cpidemija prasidėjo. Iš įpradžių žmo
nės beeidami ir lygiu keliu pra
dėjo suklupti. Kojos pasidarė
kokios tai sunkios. Vėliau pra
dėjo tinti visas kūnas — kvė
pavimas darėsi sunkus, širdis
ėmė plakti snjarkiau. Paskui
liga pereidavo į nervus. Ligai

besitęsiant ligomys pradėdavo
vau valdininkas, kuomet aš klau džiūti, ir prieš įnirtį Jflkdavof
“Ar jus žinojote,

European American Bureau

bu

Tuo badu

paprašė

McCann’o i>ata-

rimo, kokiu maistu maitinti li

tojo, kaipo bausmę pergalė Sakyt, kad socialdemokratai sinėjau jūsų Brocktono polici tik oda ir kaulai.
gonius. McCann patarė duoti
tajam priešui, pasirodė, kai esą dvarininkų reikalų gynėjai, jos stoty j ?”
Vieną dieną inžinieris Ashgali tiktai žmogus, kuris mano,
“Taip”.
mead pastebėjo, kad ir jis pra šviežio pieno, citrinų frulktų
po josios palaima.
kad jo skaitytojai esą visai be

■■r-

1

“Ar jus žinojote, kad aš būda
smegenų, arba kuris pats išma mas tokis valdininkas neturiu
no tiek, kiek tas dyselys.
nieką bendra su persekiojimu
žmonių dėl jų radikalinio veiki
klysta.
mo?”
“Ne. Aš bijojau”.
“Keleivyje” rašo Jaunas VaiKaltinamųjų advokatas, Jeredyla iš Lietuvos, kad buvusis miah McAmarney, vėl dctalinnewarkietis Švitra užsiimąs šni gai įrodė, kad areštavimo die
po darbu Lietuvoje. Bet tai yra noj Katzmann statęs klausimų
netiesa, nes Švitra dar nėra iš vien tik surištų
su
radikavažiavęs j Lietuvą.
liniu veikimu visai neprisi
Jaunas Vaidyla, matoma, ra mindamas apie žmogžudystę.
šo ką nugirsta ir nesistengia pa
Katzmannui paliepus Sacco
tikrinti faktų. Todėl ir jo pasa parodė, kaip gegužės 5 d. jis už
kojimas apie buvusįjį amerikie kišo už marškinių revolverį.
tį Stilsoną yra labai abejotinos Paskui jis visai ir pamiršęs, kac
vertės.
pas jį randasi revolveris.

dėjo lyg riebčti. Kvėpuoti jam
darėsi sunku, kojos pynėsi be
einant. Tuo tarpu žmonės, gil
tines pakirsti, krito lyg lapai..
Ashmead supurto, kad liga ir
jį pagavo į savo nagus. Dak
tarai patvirtino tatai ir patarė
tuoj važiuoti į Angliją. Ant
vietos daktarų visos pastangos
nebegalėjo sustabdyti epidemi
jos: kas susirgdavo beriberi,
tas atsiduradavo Kandclarijos
kapinėse. Asbmeadui irgi pra
dėjo vaizduotis tie kapiniai.
Jis (nieko nebelaukiant pirmuo
ju laivu išvažiavo į Angliją.
Kelyj pas jį atsirado didelis
noras gerti apelsinų skystimą
ir valgyti daržoves, Ir stcbuklas pasirodė! Ashin'cad pradėjo jaustis daug geriau. Kvė
pavimas palengvėjo. Pasiekęs
Angliją jis bėjau tė tik silpnu
mą. šiaip visi ligos simptomai
pranyko.
Įsidomėkite tą faktą, inžinie
ris Ashmead pirma maitinosi
balta duona, mėsa, bulvėmis,
num/altais ryžiais ir kitokiu
maistu, kuris beveik visai ne
turi vandeny tirpstančio vita
mino B. Be to, tas maistas pa
daro daug
Kuomet

(lenionų, apelsinų, etc.), kopūs
tų, morkų, svogūnų, juodos
duonos, kiaušinių trinių, špinakų ir 1.1. Tas maistas, kaip
žinia, turi daug vitaminų ir mi
neralinių druskų.
Daviniai to gydymo buvo to
kie, kad dešimčiai dienų pra
ėjus 47 ligonys pasveiko, O
kelioms savaitėms praėjus bcveik visi apleido ligoninę, Net
tie, kurie jau netyevalde nei kojų, nei rankų, ėmė vaikščioti.

Vienas įžymiausiųjų Ame
DVEJOPAS MASTAS.
rikos ekonomistų, Clarence
W. Barron, kuris leidžia sa Škotijos komunistų “Rank
vaitinį laikraštį, pašvęstą pelnyje” išspausdintas Kapsuko
straipsnis apie “šnipų lizdus”
finansų klausimams (Bar- Lietuvoje.
Straipsnio autorius
ron’s Financial Weekly), sa baisiai piktinasi Lietuvos žval
ko, kad Vokietija galinti su gybos (slaptosios policijos) dar
Bendros išvados.
mušti visą pasaulį biznio sri bais ir smerkia, kaipo didžiau
tyje. Jisai pataria w Jungti sius niekšus, tuos žmonės, kurie
Alfred McCann priveda tokį
nėms Valstijoms ir kitoms tarnauja žvalgyboje. Sako:
kus, kuriuose yra vinis. Vinis
“Tie niekšai ir darbininkus
šalims neatidėliojant pradėt
padaro žaizdą jo kojoj, jis ei
rengtis prie to, kad apsigy stengiasi įtraukti į savo eiles:
na pas daktarą. Daktaras apjie suka darbininkams galvas,
nus nuo jos.
tvarsto koją, duoda (vaistų. Bet
kad jie patys sau ant kaklo
P-as Barron tik-ką sugrį kilpą užsinertų. Bet nesiseka
žmogus vėl užsimauna tuos pa
čius čeverykus, nekreipdamas
žo iš Europos, kur jisai pa jiem šnipais darbininkus pa
[Iš Federuotosios Presos]
Kritinga padėtis.—Pinigą reikia
jokios domės į vinį. Ir jis skun
darė nuodugnų tyrinėjimą daryti. Kaip seniau su didžiau ....DEDHAM, Mass. — Tardymas
džiasi, kad jo koja nesveiksta.
ekonominės ir finansinės siu paniekinimu darbininkai tęsėsi ištisas keturias valandas. Socialistų Partijos nacionali
Žinoma, ji negali pasveikti.
žiurėjo
į
caro
ir
kaizerio
šni

nis
ofisas
atsidūrė
kritingdj
Kaltintojas Fredrick Katzmann
padėties Vokietijoje ir Fran
Ir nepasveiks tol, kol iš čevepus, taip dabar žiuri į lietuvių uždavinėjo Nicola Sacco klausi padėtyj. Išlaikymas partijos
ci joje. Jo tyrinėjimai rodo, buožių šnipus ir jų naujas
rykų nebus pašalinta vinis.
įstaigų reikalauja daug pinigų,
mus.
Per
visą
tą
laiką
plėšimas,
Tai šventa tiesa. Mes dėvi
kad Vokietija sparčiai atsi ‘kultūros’ įstaigas, visokio tydėl kurio Sacco ir Vanzetti yra tuo tarpu tų pinigų nėra. Prar
me netikusius ševerykus ir no
griebia po didžiojo karo. Ji po ‘kontr-razviedkas’ ir žval kaltinaipu, beveik visai nebuvo eitoj partijos konvencijoj buvo
rime, kad kojos butų sveikos.
baigia statyt milžinišką nau gybos skyrius...
primintas. Teismo rūmai virto svarstomas klausimas, kas da
Mes valgome tokį maistą, ku
“Šalin šnipų lizdai! šalin socialinės filosofijos mūšio lau ryti, kad partija galėtų padeng
ją prekybinį laivyną, kad iš
riame nėra pakankamai mine•lietuvių
okranka!
Lai
kartus
ti
kai
kurias
būtinąsias
skolas
plėtojus savo užsienio pre
ku. Katzmann statė Sacco klau
pasidaro šnipų gyvenimas dar simų apie anarchiją, deportavi ir išlaikyti toliau partijos na
kybą ir atgavus prarastą
norime būti sveiki. Bet davi
bininkų eilėse. Dailininkai ir mą, Ameriką kaipo laisvą šalį, cionalinę raštinę. Konvencijoj mos alkailininiu maistu,—žmo
gus neišvengiamai apserga aci niai vra visuomet — nesveika
sias rinkas svetimuose kra poetai — garbiningiejie inte
kai
kas
buvo
davęs
sumany

progas pasiekti moks
dozių. Acidosis yra toki liga, ta. štai kode! Jungtinėse Vals
štuose. Šalies viduje ji taiso ligentai ir patys lietuvių buo Amerikos
mą
parduoti
Partijos
namus
lą, Sacco atsinešimą į valdžias,
tijose miršta kas metą 400,(KM)
ir didina savo geležinkelių žės lai sau eina tarnauti į ok- Harvardo kolegiją ir Sacco’s pa Chicagoje, kad tuo badu pa kuri pareina nuo rūgščių. Kūne su viršum /vaikų nesulaukę de
atsiranda daug rūgščių, kurios
tinklą, kad lengviau butų ranką. Vis vien, kaip juos pa sišalinimą nuo drafto.
dengus skolas, bet tas suma pradeda naikinti audinius. Tas šimties metų amžiaus. Naujoj
galima pristatyti dirbtuvėms čius, taip jų paveldėtas nuo Kartą Sacbo pasakė trumpą nymas buvo grieš tai atmestas. sudėtis, kurios sunaikina rūgš Zelandijoj, kur dėka Dr. Tružaliąsias medžiagas ir išvež caro ir kaizerio įstaigas — kalbą. Katzmann savo klausi Vietoj to, konvencija nubalsa čių veikimą, chemikai vadina by Kingo pasidarbavimui, vai
okrankas laukia tas pat liki nėjimus pradėjo šiuo klausimu: vo, kad Socialistų Partijh tuo alkalinu.
kai maitinama sulig mokslo rei
ti iš dirbtuvių pagamintą mas,
kokį sutiko pats caras ir “Ką jus norėjote vakar pasakyti jau įkurtų partijos įstaigoms
mirtingumas
yra
Toki tai buvo Madeira-Ma- kalavimų,
sias prekes.
jo okrankos su visa gauja šni tuo posakiu, kad jus mėgote lai palaikyti fondą, į kurį trumpu
morc tragedija, kuri dar kartą žeiniausis pasaulyj. Ten mirš
Kodel-gi kitos valstybės pą...”
laiku
turėtų
būt
surinkta
dvi

svą šalį ?”
parode, jog nea ta tinkamo mais ta iš 1,000 vaikų tik penki. Tuo
negali daryt tą pat ir taip Gerai. Lietuvos žvalgybos “Būdamas da vaikas”, atsakė dešimt tuksiančių dolerių. to daviniai yra visuomet liga tarpe New Yorke miršta 88
pasekmingai, kaip Vokieti darbais bjaurisi ne tiktai Kap Sacco, “aš maniau, kad respub Kampanija tai sumai surinkti ir mirtis.
vaikai iš kiekvieno tūkstančio.
jau
prasidėjo
praeitą
pėtnyčią,
Priegtam reikia žinoti, kad
ja? Štai kodėl: •'‘Talkinin sukas, o ir visi žmonės, kurie likoj žmogus turi daugiau progų
liepos
15
dieną
ir
tęsis
ištisą
kai”, sako tas ekonomistas, nėra su kunu ir siela atsidavę įsigyti apšvietą, sukurti savo mėnesį. Nacionalis ofisas iš Kronprinz Wilhelmo drama. New Yorke mirtingumas yra
Bet atvykęs į šią ša
Balandžio 11 d., 1915 m., Vo žemas palyginus su kitais Ame
“apsikrovė save mokesčiais, Lietuvos “buožėms”. Bet mes šeimyną.
leido
tam
tikrą
atsišaukimą,
negirdėjome, kad lį, aš pamačiau ,kad aš klydau.
kiečių karinis laivas Kronprinz rikos miestais.
kad apsaugojus save sausu niekuomet
kuriuo
ragina
visus
partijos
na

Akyvaizdoje tų faktų, turi bu
Kapsukas ar kuris kitas komu Nors čia uždirbama geriau ir
Wilhelm sustojo James upėj,
rius
aukoti,
kiek
kas
galėda

moje ir jurose. O ji (Vokie nistas nupeiktų lygiai tokią pat maisto yra daugiau, bet tas mai
Nevvport Ncws’e. Tas laivas ti aišku kiekvienam, kad mes
mas,
ir
rinkti
aukas
partijos
tija) neturi pasaulio politi ar net dar aršesnę įstaigą bol stas nėra taip geras.
i
tuo laiku buvo tikra ligoninė. privalome labiau kreiptu do
mės į maistą. Sunykęs kūnas
“Aš maniau, kad čia žmogus įstaigų palaikymo fondui.
kos, kurią jai reikėtų ginti; ševikų Rusijoje.
Visos
aukos
turi
būti
siun

tas ir dešimtis jų įgulėjo ligos pasidaro lengva auka įvairioms
suorganizuotoji turi laisvės, laisvės laisvai reik
jai nereikia remti toli sie Bolševikų
šti savo nuomones, nesibijoda čiamos šiuo adresu: National kankinami. Visi kiti irigi jau užkrečiamos ligoms.
“
črezvyčainaja
Komisija
”
(Črekiančią diplomatiją ir ne
Office Socialist Party, 220 So.
Be to, daug sveikiau ir pi
tėsi negerai ir bite valandą ga
zvyčaika arba “če-Ka”) irgi už mas dėlto patekti kalėjimam Ashland Blvd., Chicago, 111.
reikia plėtoti svetimas šalis siima šnipinėjimu ir valdžios Bet patyrimas parodė, kad aš
lėjo pasekti savo draugus. Tos giau pirkti vitaminus ir mine
arba svetimų šalių gyvento priešų gaudymu. Ji daro kratas, ’ klydau . Aš mačiau, kaip ap
valgdmlįljų
tai priežasties dėlei laivo ko ralines druiskas
jus.”
mendantas ir nutarė sustoti daiktų krautuvėse, negu aptieji areštuoja žmones ir ji net — šviesti žmonės buvo grūdami ka
kose.
Amerikos pakraštyj.
Vokietija neteko savo ko- baudžia valdžios priešus mirtim, lėj iman, laikomi ten — Debsas.
•(Bus daugiau).
lonijų ir buvo priversta nu- Rusil črezvyčaika yra sušaud- Jis laikomas kalėjime todėl, kad Redakcijai atsiųsta paminėti Visi laikraščiai tuo laiku bu
yra socialistas ir interesavosi šie nauji leidiniai:
vo pilni žinių, kad tie jurininsiginkluoti — štai kame yra žiusi tūkstančius žmonių, kurių darbininkų
klasės reikalais.
labai didelė didžiuma yra nusi
Marija BoČk’areva, Rusijos <ai serga, taip vadinama, beri- Kuria kooperatyvines dirbtuves.
didelė josios pirmenybė prieš dėję
“Tos tai priežasties aš persi Moterų “Mirties Batalijono” ve >eri. Tame negalėjo (būti ma
tiktai tuo, kad jie neprita
Los Angeles, Callf. — Orga
kitas valstybes.
mainiau. Mes nenorime karų. dėja. Angliškai parašė Isaak žiausios abejonės — visi dak
rė Lenino ir Trockio partijai.
Nežiūrint to, kad josios te Kodel-gi Kapsukas nesako, Karai yra surengiami todėl, kad Don Levine, vertė K. S. K. tarai laikėsi Itos nuomonės. nizuoti Los Angeles darbininkai
ritorija tapo žymiai suma kad tie Rusijos ochrannikai yra jie yra naudingi kai-kuriems '1’919. Spauda ir lėšos “Dir Maža to buvo skelbiama, kad sukūrė Pietinės Californijos
Kooperatyvinę Associaciją, kuri
žinta ir kad ji turi mokėt taip pat niekšai, kurių privalo verteivoms, kurie susikraurfh vos”, Cleveland, Ohio. Psl. 295. tą ligą pagimdė numalti ryžiai. kurs kooperatyvines dirbtuves
Bet pažiūrėkime, kaip daly
Aš dirbau drauge su Kaina $1.25.
neapsakomai sunkią kontri šalintis visi susipratę darbinin milionus.
Jono Kmito Eilės.
Išleido bai išlikrųjų dėjosi. Kron- ir atidarinės sankrovas. Pir
kai? Kodėl jisai nenupeikia bol airiais ir vokiečiais ii* aš myliu
buciją savo pergalėtojams, ševikų valdžios, kuri sutvėrė tą juos . Tad už ką aš turiu juos Lietuvių Prekybos Bendrovė. prinz Willielmo istorija nepa miausia bus įkurta šluotų dirb
Paskui bus kuriamos
ji ima viršų ant talkininkų I budelių
žudyti ? Kokiems galams aš tu-1 “Darbininko” spauda, Boston, prastai įdomi ir pamokinanti. tuvė.
industrijoje ir prekyboje, Dėlto,
----(Kaina Nou karo pradžios iki to laiko'skalbyklos, groserių sankrovos,
kad jisai yra vienoje riu kariauti? Mes visi priklau- Mass. 1921. Psl. 191.
JVilhclm paskandino 14 talki- bankai ir t. p.
soin gamtai; mums nėra mažiau- nepažymėta).
3Čiu tam, kad ji pasiliuosa- partijoje su tais gaivalais!

Sacco- Vanzetti Byla.

Socialistu Partijoje

Nauji Raštai

Buvę A.Tel.:
P Boulevard
tis ir S. L.611.
Fabionas
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Siuntimas
pinigų, laivaVak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
kortės/pašportai
ir tt.
Neda iki 8 po pietą.
NOTARU Ui A 8
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.

jis turėjo

kę bent keliems metams.
Jurininkai buvo maitinami
mėsa, balta duona, suriu, sutirš
tintu pienu, numaltais kukurū
zais, ryžiais, cukru ir kava.
Maistas, rodos, visais atžvilgiais geras. Nežiūrint to, bcribėti cine siausti.
Ant laivo susirinko būrys
New Yorko {žymiausių daktarų ir nutarė, kad tą ligą pagim
dė ryžiai. Ryžių daugiau ne
beduota jurininkams. Jie pra
dėjo gydyti ligonis įvairiais
vaistais. Bet tai nieko negel
bėjo. Pagalios, Alred McCann,
chemikas ir vienas žymiausių
maisto tyrinėtojų, atkreipė Vo
kiečių laivo vyriausiojo |dakJ
taro, Perrenon, domę į tą fak
tą, kad jurininkų liga pareina
nuo mineralinių druskų ir vi
taminų nedatekliaus. I)r. Perrenon

Mickiewicz
809 W. 35th
K a m p. Halsted t*.
edėjai

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

M So. La Šalie St. Roo* >24
Tai. Central 6891
▼ak.: 812 W. 33rd St, Chicago
Tek Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephon® 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, pene ant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgeČiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79i West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Y ard s 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3201 So. Halsted St., Chicago, III.

Musą Moterims
Suknia No. 9923

Liuosa plati ilgu liemeniu jaunoms
mergaitėms suknele No. 9923. Pa
gražinta įdėtais kiaurais šmotukais.
Sijono šonai suraukti, kalnierius ap
skritas, prieky! prapjautas.
Tokiai suknelei pavyzdys No. 9923
vra sukirptas mieros nuo 6 iki 14 me
tų amžiaus. 8 mierai reikia 2% jar
do 36 colių materijos.
Norint gauti tokią suknią su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, praiom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
konvortą kartu su 15 centų (pašto
Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, I1L
čia jdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9923.

Mieros ................... -.......
(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

metų.

a

ttXIJIIOKLt

Panedėlis, Liepos 18 d., 1921

JŪSŲ BUVUS SENAS
PRIETELIUS
PATARĖJAS

H.LEIBOWITZ
Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies
INSURANCE
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.

5059 S. Ashland Avė.
Kampas 51st St.
Chicago, III.

LAIVAKORTES | LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
I LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.

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

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės Šerų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.
Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

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

Lith. Sales Corp.

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

300 Savoy Thcatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

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

Australija Deportuo
ja Vokiečius.

PRANEŠIMAS.

[Iš Federuotosios Presos]

Tautų Lygos patvarkymu Vo
kiečių Naujoji Gvinėja liko ati
duota Australijai. Ir šiuo mo
mentu, kada šis straipsnis yra
rašomas, tos salos vokiečių gy
ventojų būrys yra vežama Vo
kietijon. Jie yra deportuojami.
Iš gyventojų atimta jų žeme,
ūkis, namai, etc. Kuomet jie
pareikalavo
atlyginimo
,tai
jiems atsakyta, kad tai daroma
padengimui karo išlaidų! Esą
Vokietija turinti juk kuo nors
■ atsiteisti. Tuo budu vokiečių
gyventojai be pasigailėjimo liko
išmesti iš savo namų, tų namų,
kuriuos jie įsigijo sunkiu ir dau
gelio metų darbu.

AR MANAI APIE NAMUS?

T. Pullman 1411

A.SHUSHO
AKUSERKA

Depozitoriams buv. Jos. J. Elias Ar nori gaut už prieš
Town of Lake Savings Banko,
karinę kainą?
4600 S. Wood St., Chicago, III.
i Bungalows, dviejų flatų,
Gerbiamieji:
Šiuomi pranešu, kad Tamistu ofisams namų, teatrų, ligonsudėti pinigai many privatiškam bučių arba garadžių.
Banke jau yra perkelti į Univer Taupyk pats savo pinigus
sal State Banką ant 33-čios ir pasinaudojant
nurodymu
S. Halsted Sts., Chicago, 111. j patarnavimu, perkant spė
kurią dabar malonėsite kreiptis ką ir auginant organizaciją
kaip reikale padėjimo daugiau Namų Budavojimo Draugi
taip ir atsiėmimo savo pinigų. ją
Visas-gi kitas biznis buvusio
Niekados nebuvo pirmiau
Town of Lake Savings Banko,
kaip tai: Insurance, Pinigų Siun

Reikalingi akiniai
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidas darosi dvi,

Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skauda, tuomet reikalaukit akinių.

timo ir Laivakorčių pardavimo patarnavimas įsigijime ar-

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

Akiniu sp.'cialistaH

— yra perleistas į rankas vi ba nusipirkime materijolo ir
siem gerai žinomu patirusių biz pasibudavojimo sau namo.

Kampas 47th St.

1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augfito virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedeliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

AR NORI NAMO?

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 piety.

701 W. 31st St.
Tel.: Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.

Tel. Boulevard 6487

AKUiERKA

Stanley Rubey,

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi Penusilvanijoa hospitalės*.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą' viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Turime taupymo skyrių

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

DR. A. R. BLUMENTllAL

John J. Smetana

žmonėms siūloma panašus

nyje veikėjų: p. p. John W. Ja
sinskio ir Stanislovą Rzezyczka,
Pravartu pažymėti tas fakas, kurie yra pasirengę su viskuo
žengk prie telefono
kad praeityj anglai visuomet Į patarnauti lietuviams ne tiktai
Pašauk National Headgirdavosi tuo, jog jie nesielgia (Town of Lake apygardos bet ir
ųuarters, 5886 Randolph.
su svetima nuosavybe taip, kaip kitų apielinkių.
139 N. Clark St., Rooms
kad kitų valstybių daroma. Esą
Su tikra pagarba,
1709-12 arba pašaukit Disprivatinė atskirų asmenų nuo
Joseph J. Elias.
trict Sales Manager,
savybė turinti būti nepaliečiama
šiuomi
liūdi
j
am,
kad
visi
bu

ir valdžia jos negalinti užgriebti.
vusieji sudėti pinigai p. J. J.
Ištikiu jų buvo laikai, kuomet
anglai laikydavosi tos taisyklės. Elias Privatiškam Banke po No. 4021 S. Maplewood Avė.
Bet po Naujosios Gvinėjos įvy 4600 S. Wood S t. jau liko jojo Lafayette 965.
kių anglai nebegali girtis savo perkelti į musų Universal State
Banką.
(
tolerantingumu.
Depozitoriai teiksitės atsineš
Mažti to, imperialistinė Aus ti senas Town of Lake Savings
Išmokės tamstai uždarbį,
tralijos valdžia nepasitenkino iš Banko knygutes ir gauti naujas musų namų veikimas, kuris
metimu vokiečių iš jų namų ir knygutes musų State Banko.
padaromas ant konservatyatėmimu jų turto. Ji privertė
Su pagarba,
vio pamato.
juos pasilikti ant jų buvusių
CHARLES MESKIS
ūkių ir dirbti valdžios naudai. UNIVERSAL STATE BANK, |
3252 S. Halsted St.,
Tai valdžiai, kuri iš jų atėmė vi-1
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Chicago, 111.
są turtą.
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
(Apg.)
1361.
Parlamentas išleido atatinka
mą patvarkymą, sulig kuriuo,
vokiečiai pasidarė paprasti ver
gai. Tuo patvarkymu pareikš
Ne ryto
ta, kad niekas negali apleisti už
THE HOME BUILDERS
griebtąjį ūkį. Nusidėjėliai bau
ASSOCIATION
džiami $500 arba šešiais mėne
siais kalėjimo. O juk to patvar
National Headąuarters,
kymo autorė — valdžia skelbė
Rand. 5886,
pasauliui politnio tolerantinguRooms 1709-12 City Hali
mo ir teisybės dėsnius!
Square Bldg.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone Ir kudiS laike ligos.
929 S. State St
Chicago, III.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!
Moteriikų ir Vyrilkų
Taipgi Chroniikų Ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

Klauskit apie tai!

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

Specialistas džiovos
Moteriikų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:

139 N. Clark St.

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo J.0 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Drezel 2880

DR. M. T. STRIKOL’IS

To da negana. Australijošl
Federalinė valdžia išelido įstaty
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvys Gydytojas ir Uhirarga*
mą, kuris verčia* vokiečius šni
Lietuvon galima tiesiai
People Teatro Name,
pinėti ir išdavinėti vieni kitus.
siųsti per S. J. Petrau !
(Not Ine.)
1616 W. 47th St., Tėl. Bosi. 1611
Nepildantiems to įstatymo antL. DOMBROWSKIS
VALANDOS:
ską, Rockford Real EsI dedama didelės bausmės.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
savininkas
Re*. 2914 W. 43rd Street
tate & Loan Co.
1711 W. 47th St.
štai kaip tas nepaprastas įsta
Telephone McKinley 263
Tel.: Yards 41S
tymas skamba: “Kiekvienas as
Iš čia pinigai yra pa
Tarpe Hermitage ir Paulina.
muo arba kompanija turintys
siunčiami Lietuvon grei
Suvedame dratus ir sudedame
čiausiu budu ir už pini
žinių, informacijų arba knygų,
fixtures į 6 kam ■ Telephone Yards 1532
dokumentų, ar kokių nors rekor
gų siuntimą pilnai atsa
barių namą už
$69.00. Persitik
dų, priklausančių tai kompani
koma.
rinimui kreipki
LIETUVIS
jai, privalo suteikti tas žinias iri
tės pas mus ar
Siųskite pinigus Lie
ba telefonuokite, ■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
dokumentus atatinkamai Tary
tuvon per
o mes suteiksi 3 Gydo visokias ligas moterų, vai- £
bai. Tai turi būti padaryta be
me apkainavimą. m kų ir vyrų. Specialiai gydo lin^- £
Tel. Austin 787
pančias, senas ir paslapting
Darbą visuomet 31
jokio reikalavimo iš Tarybos pu
DR. MARYA
gvarantuojame. H
gas vyrų ligas.
■
sės”. Nusižengimas prieš tą
ji
8259
So.
Halsted
S't..
Chicago.
■
Taipgi, laiko
DOWIATT-SASS.
2*
me
elektr. įran
barbarinį įstatymą baudžiama
kių krautuvę ir
809 So. Main Str.
Kątik sugrįžo ii Californijo* ir
$2,500 arba vienais metais ka
taisome viską namieje. Musų kai
vii tęa savo praktikavimą po No.
Rockford, IU. nos prieinamiausios.
Telephone Yards 5332
lėjimo, arba kalėjimu ir pinigi
5208 W. Harrison St.
ne pabauda!
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
Reikia pabrėžti tas faktas,
vakare Išskiriant nedėldieniu*.
GERKLĖS EXPERTAS.
Moderniškiausi įren
kad Australija privalėjo nelies
3107 So. Morgan St.,
gimai ligų pažinimo
ti privatinės nuosavybės Naujoj
Chicago, III.
ir gydymo. 23 me
VALANDOS:
Nuo 8 iki 11 ryto
tai prie State St.
Gvinėjoj . Vokiečių Naujosios
ŽVAIRAS AKIS'
ir nuo 5 iki 8 vakaro.
Gvinėjos gubernatorius pasidavė
ATITAISAU.
1914 m. Australijos militarisavo speciale meto
dą;
virš 3,000 išgy
po 18c. svaras
nėms spėkoms tik tam tikromis
dyta. Daugelis ant
Telephone Van Buren 2y4
sąlygomis. Sutartyj buvo aiš Kam reikia geros baltos
•syk vizai mano ofi
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicag*
kiai pareikšta, kad privatinė (bond) rašomosios popieros (ne- se. Reikalauk knygelės.
nuosavybė bus neliečiama. Ir linuotos), tegul kreipiasi į “Nau DR. F. O. CARTER, M. D.
120 S. State St.
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Australijos valdžia pasižadėjo jienas”.
Vai.: 9 iki 6. Ned.: 10 iki 12.
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
pildyti tą sąlygą. Kad Austra
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Turime pardavimui didelį
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
lijos valdžia pasielgė nedorai ir
Boulevard 8448
Telephone Drover 9693
davė kitą pavyzdį to, jog visos pluoštą rašomosios popieros ir
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet
DR. V. A. ŠIMKUS
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną
sutartys yra niekas daugiau, parduodame labai pigia kaina —
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
kaip nieko nereiškiantys1 popiero svarais po 18 centų už svarą, ar GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
Akužėras
galvos, akių nerviškumą, nusil /F
sklypai, — apie tai netenka abe ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau terų;
Halsted
S t., Chicago.
3203 So.
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
tuvėse
tokia
popiera
pardavinė

joti.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
jama
po
40c
svaras.
Reikalau

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
Negalima nepaminėti ir to,
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
1900 So. Halsted St
jog Anglija stojo karau tuo tik dami popieros kreipkitės Naujie patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
nų
ofisan
Kas
norite
gauti
poTelefonas Pullman 856
gas
gydau
gamtiškais
budais.
Tel. CanaI 2118
slu, kad apsaugojus civilizaciją,
Valandos nuo. 9 ryto iki 9 vakare.
DR. P. P. ZALLYS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki
žmonių teises ir sutarčių šven pierų į kitą miestą paštu, turė Nedaliomis
nuo 9 iki 1 po pietų.
8
vakare.
Lietevys Dentista*
tumą. Nežiūrint to. Australijos site primokėti už persiuntimą 1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
111861 So. Michigan Av., Roselaud.
Phone: Humboldt 5849
valdžia tyčia sulaužė pamatin- skyriumai po 8c nuo svaro.
Tel. Prospect 8466
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
giausią civilizuotų tautų karo
DR. VAITUSH, O. D
.................................... ....... "" ....... . ...... .
taisyklių — gerbimą privatinės
Telefonas: Boulevard 7042
DR. G. K. KLIAUGA
nuosavybės.
,
Telephone Yards 5884
DENTISTAS
Šiandien Naujosios Gvinėjos
Palengvins aidą įtempimą, kuris
1821 So. Halsted StM Chicago, Iii.
vokiečiai yra deportuojami. Vi
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
kampa* 18th St.
svaigulio
,akių
aptemimo,
nervuotuPriėmimo valandos nuo 8 Iki 12 ii
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak.
Liet avis Dentista*
sa ką jie ilgu darbu ir prakaitu
mo, skaudamą akių karitį, atitaisė
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
Phone Canal 257
4712 South Ashland Ave„
Jį kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
įsigijo atimama iš jų. Savo
3325 So. Halsted StH Chicago, I1L
so trumparegystę ir toliregvstą. Pri
*
darbštumu jie padarė iš tyrų
arti 47-to* gatvės
.
-J renka teisingai akinius. Visuose at Phone Boulevard 6301
derlingus ukius ir tikėjosi, kad
119911111 ■■■■■■ 919191 sitikimuose egzaminavimas daroma su ANTANAS GREDUŠKA
Tel. Pullrmn 842
elektra, parodančią mažiausias klai
jų vaikams nebereikės tiek daug
Generalis
Speciali atyda atkreipiama |
DR. I. E. MAKARAS
vargti, kaip jiems kad reikėjo. rai daro gėdos Australijai, kuri das.
mokyklos vaikus.
Kontraktorius ir
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas
Tas nuožmus patvarkymas, gali turi pretensijy skaitytis viena Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne10900
Michigan Ave„ Roeelande.
budavotojas.
dėldieniais
nuo
10
ryto
iki
1
po
piet.
mas daiktas, pilnai sutinka su demokraingiausių ir apSviesčiauVai. 1D Iki 12, 2 iki 4 Ir 6<81
Budavojame ir taisome.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Versailles Sutartimi, bet jis tik- siy Šalių pasaulyj.
Chicago.
Ashland Are.
Tel. Drover 966Q 1401 W. 47th St,

New Peoples Electric Co.

:

DR. J. KULIS

:

S.J.Petrauskas

v

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

_______ o B POAL>W_____________ ___________ NEW YORK , N Y

Tiesi kelionė be persėdimo i*
Turko per Libavą
arba Hamburg—Eitkunua

J LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų iriabą paito laivai iiplaak*
S.S.LITUANIA LIEPOS 20 I
S. S. POLONIA Aug. 17
“ESTONIA” ......
AUG. 3 J
“LITUANIA”
Kugp. 31
Visi laivai turi puikius kam barius trečio* klesos keleiviams
Taipgi
Libavo-Danzigo-Halifar, Uan
Canada
npgi naujas pasužierinis
pasužierims kelias tarp Libavo-Danzigo-Halnax,
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Ageat, 120 N. La Šalie St
CHICAGO, ILL.
'

DR. M. STUPN1CKI

Rašomoji
Popiera

b—I I.

■■■■

III II III —.................................... —l/

DR. A. A. ROTE

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH
Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė.,
9 iki 11 ryte ir 9 iki. 10 vakare
Telefonas: Boulevard 9397

729 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakare

•E7*i
tr’tC'T
lO A
IZuJEZulTV
JL ’JbC.nL
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir nauju* namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
7

Tel. Monro* 2804

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

CHICAGO.

Dr. W. Yuszkiewicz
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ŽMOGŽUDA MOTERIS
APKALTINTA.

Gavo 17 mėty kalėjimo.
Poni Dora Waterman, 41
metų, kuri kiek laiko atgal nu
žudė savo vyrų, tapo atrasta
kalta ir nuteista 17 metų ka
lėjimam
Kuomet verdiktas buvo per
skaitytas, teisėjas John J. Sullivan padėkavojo jury ir klau
sė, ar nuteistoji turi ką pasa
kyti. Tuomet VVaterman susi
judinusi tarė:
- Kad aš bučiau buvus graži...
čia jos kalba nutruko. Žmona,
ji norėjo pasakyti, kad ji butų
buvus graži, tai teisėjai hutų
ją išteisinę.
Ji nužudė savo vyrą kovo 22
š. m. Parėjęs namo girtas, jis
paprašęs vakarienės. Ji atsakius
neturėjus pinigų nupirkti mais
to. Tuomet ištikusios mušty
nės. Poni Waterman pagriebus
mėsininko kirvelį perskėlė savo
vyrui galvą į du daiktu. Del tos
priežasties jis ir mirė.
Cowboy Kontestas.
Praeitą subatą,
16,
Chicagoj
prasidėjo cowboy
kontestas. Kontesto vieta Grant

Paskutinę naktį prieš nvirtį
jis sakė kalėjimo sargui, jei
jis gautų iš kur revolverį, duo
tų už jį $5,000. Visą naktį per
leidęs kortuodamas su sar
gais.
Vedant prie kartuvių, pak
laustas ar jis neturi ką pasa
kyti. Papurtino galva, kad ne.

toks. O jų tas darbštumas! net
ir šunes dykai maisto negauna,
taipgi įsitempę dirba. Mat Bel
guose užsilikę visokios važiavi
mo formįos, šunimis, žmonė
mis, arkliais ir automobiliais.
Daugiausiai arkliais važiuoja;
arkliai jų dideli. l)a neišsiaiškinom to, kad važiuoja vienu
ar pora arklių, tai vietoj vade
Prisigėręs “munšainop subadė lių tik vienu šniūru valdo.
2 žmones.
Kelione iki šiol buvo laimin
ga. šiandien išvažiuojam į
Peter Kus, prisigėręs inun- Berliną. — Naujienietis.
šamo” apleido namus, 056 W.
13-tos gatvės. Tuomet išsitrau
kęs peilį, be jokios priežasties
pradėjo užpuldinėti savo kai
mynus.
Kaipo pasekmė, du
ROSELAND
žmonės, gyvenusieji tam pa
čiam name,
tapo pavojingai
Liepos 11 d. Lietuvių Sve
sužeisti. Kus nugabentas Maxtainės Statymo Benrove turėjo
\vell policijos nuovadom
pusmetinį susirinkimą Stanči
Pagavo penkis automobilių ko svet. Kaip kurie šėrių i ūkai
išvažiavo į kitus miestus, kiti į
banditus.
Lietuvą, o dar kiti gal karščio
Penki automobilių banditai', pabijojo, tai į susirinkimą at
pasivogę automobilių, norėjo silankė tiik penkiasdešimts du
ištrukti nuo juos besivejančių šeri ni likai.
Parda v i n ė j imas
policistų. Vienok beša ūdydami serų, užėjus vasaros karščiams,
pritruko amunicijos ir, notoms kaip ir apsistojo.
Revizijos
nenoroms, turėjo pasiduoti.
komisija ne galutinai paderytoj atskaitoj pranešė, kad pi
Areštavo sukčių.
nigų yra apie astuoni tuksian
čiai dolerių. Lotų pirkimas
John Rosen, 3341 Federal palikta ant toliaus. Iš buvusio
gatvės, tapo areštuotas už suk išvažiavimo birželio 19 d. nuo
tybę. Jis buvo pasidėjęs vienam gėrimų ir užkandžių pelno libanke kelis dolerius ir jų pa ka aštuoniasdešimta keturi do
geliai išmainęs kelis klastuotus leriai su centais. Tikietai minė
čekius kituose bankuose.
Jis to išvažiavimo buvo nerangiai
pats parašydavo čekį, ir nuėjęs pardavinėjami, tai ir pelno bus
kiton bankon parodydavo sa nedaug. Nutarta sušaukti spe
vo banko knygutę, ir išmainy ciali susirinkimą pasitarti dėl

Lietuviu Rateliuose

parke, prie Van Ruren gatvės.
davo čekį.
Kontestas
atsidarys kiekvieną

dieną nuo pietų ir tęsis per de
vynias dienas. Kontestą vado
vauja Illinois Children’s Home
and Aid Draugija.
Įdomaujantiems patartina atlankyti kontestas. Tikietai |)O

75 centus ir $1.10.

Anglys atpigsiančios.
• v
Praeitą savaitę La Šalie viešbuty Illinois ir VVisconsin Re
tai! anglių vertelgos laikė savo
konferenciją.
Naujai išrinkti
viršininkai pareiškė, kad atei
nančią žiemą anglys busiančios
pigesnės.

Nemažins sekrdykly darbinin
kams algų.

Federalis teisėjas
Samuel
Alcshuler atmetė skerdyklų
baronų reikalavimą numažinti
darbininkams algas, Algos noreta numažinti po penkis cen
tus valandai.
75,000 skerdyklų darbininkų
su didžiausiu džiaugsmu pasi
tiko pergalę. Reikalavimas at
mestas remianties tuo faktu,
kad pragyvenimas,
bent tuo
tarpu, dar visai mažai nupi
gintas. Teisėjas pareiškė, kad
kai kurių gyvenimo reikmenų
kainos kiek ir nupuolė, bet iš
antros gi pusės namų rendos
pakilo.
Apart to teisėjas, kad užganė
dinus darbdavius, patvarkė se
kamą: Darbdaviai gali privers
ti darbininkus dirbti ne dau
giau devynių valandų dienai,
per tris dienas savaitėj; arba
dešimts valandų vieną ir devynias — antrą pirm negu darbininkai galės reikalauti moketi už viršlaikį. Vienok darbo savaitė neturi perviršyti 48
valandų.

Banditai laimėjo $2,800.
Vakar šeši apsiginklavę ban
ditai užpuolė graznos krautu
vę, 5411 So. Winchester gatvės.
Poni Bessie Lind,
savininko
moteris, tuo laiku buvo krau
tuvėj. Banditai Įėję krautuvei)
užkabino ją, vėliau išsitraukę
revolverius paliepė jai iškeltį
rankas.
Banditai paėmę už
$2,500 auksiniu daiktų ir $300
pinigais, susėdę autombbiiln
nuvažiavo.

Pakorė žmogžudę.

Harry Word, policijai Žino mūriniai gražus namai.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambaris Brigh-

FARMA.
120 akorių Mason paviete, Michigan: 60 akerių užsėta. Nėra- geresnes
žemės Michigane. šaltinis teka per
farmą, netoli tvartų, 6 kambarių na
mas, bamė 36x64, visokį maži budinkai, gerai aptverta, beržų ir klevų
miško, labai gera ganykla palei upeluką, mokykla. Kaina $5,200.00 su
gyvuliais ir padarais. Imsiu namą ir
lotą arba mažą gyvenimui namą, ar
ba parduosiu ant lengvų išlygų, nes
turiu perdaug žemės, negą^u apžiū
rėt. Ši žemė taip gera, kaip Cyr so
dyba.
/
H. B. PROSSER, /
4220 W. 25th PI. (
Tel.: Lavmdale 4649.
\

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir kitų tautų apgyventoj
vietoj, netoli Šv. Jurgio bažny
čios. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.
943 W. 33rd St.

PARDAVIMUI namas bungalow) 6 kambarių. Elektra gasas,
vana ir kiti moderniški įrengi
mai. Pigiai, nes išvažiuoju iš
Chicagos.
6919 S. Talman Avė.

REIKIA DARBININKŲ
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REIKIA

visur

JIEŠKAU brolio Antano Žukaus
ko, gyvenusio 36 Washington St.,
likti

Meldžiu atsi-

jau vėjo malūnų — daugybė,
JUSTINAS ŽUKAUSKAS,
tik mataškuoja sparnai po orą.
Panevėžio apskr.,
PampSnų valsč.,
Antverpas ir gražus miestas;
Tuliunų kaimo,
tik žmonių paprotis, matyt, ki-1LITHUANIA

patyrusio

nis gerai išdirbtas ir apgy
3 augštų stuventa visokių tautų, gera ba,PARDAVIMUI
iš priekio krautuvė, su na
vieta.
meliu užpakalyj. Kaina $2,800.
836 W. 20th St. .
1627 So. Morgan St.
PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per
daugelį metų. Gali pirkti visą,
arba pusę. Atsišaukite:
5259 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas,
senas pleisas, apgyventas
įvairių tautų, parduosiu
greitu laiku.
2125 W. 63 St.
PARDAVIMUI saliuno, pusė
arba visas. Geroj vietoj. — Prie
žastis pardavimo — važiuoju į
Lietuvą.
3101 W. 38th St.
PARBAVIMUI karčiama labai ge
roj vietoj, visokių tautų apgyventoj.
Biznis išdirbtas per daug metų. Sve
tainė užpakalyj susirinkimams, ves
tuvėms ir kitiems pasilinksminimams.
4 kambariai viršuj pragyvenimui.
3201 S. Wall St.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių,
sodos ir tabako krautuvė. Labai ge
roj vietoj visokių tautų apgyventa.
Atsišaukite greitu laiku. Priežastį pa
tirsite ant vietos.
505 W. 32nd St.

EXTRA
Pardavimui grosemė, laikome sal
dainių ir kitokių gėrimų. Geras biz
nis ir geroj vietoj vien lietuviais ap
gyventoj. Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon. Atsišaukite tuojaus.
1621 So. Union Avė.
GERA PROGA BARBERIUI.
Pardavimui pirmos klesos barbernė, vėliausios mados įtaisymai, mažiau, kaip už pusę kainos, nei taisant kainavo, Renda pigi, šapa balta. Kreipkitės laišku, Naujienos 848.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5)
kambarių rakandai. Gražiausia grojiklis pianas su roliais, didelis dubeltava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota deimanto ada

į ta.
Gali grajint visokius rekordus
sortuot ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
mados fmintinės setas, dining setas,

vyro

junk jardą, kuris galėtų
ir kapot geleži taipgi abelnam
darbui jarde. Informacijų rašy

kit :
DIX0N IRON METAL CO.,
Dixon, III.

PARDAVIMUI trijų pagyvenimų
medinis namas 6-6 ir 4 kambarių;
krautuvė, grosemė, cigarų, cigaretų,
ice cream ir kitų daiktų, visokių tau
tų apgyventoj vietoj, biznis gerai ei
na. Kaina už viską $4,500. Pardavi
mo priežastis — moteries susižeidimas*. Namas yra Brighton Parke.
2815 W. 38th
* St.
__ u-ii-. „Ji-i

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI saliunas, nuo
savus fixtures, gražiai ištaisy PARDAVIMUI farma nuo Chica
Ar norit, kad jūsų pinigai
gos už Milwaukee 160 ak., 70 akerių nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
tas. Gera bizniui vieta, galima dirbamos
ir užsėta, 90 ak. ganyklas

REIKIA OARBININK

Tel.: Wabash 8415.
Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojimai, apsivedimai, asmenų jieškojiREIKIA aptiekoriaus, kuris mokė
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
tų lenkų ir rusų kalbą ir norėtų išva
mi.
žiuoti iš Chicagos. Gera mokestis. Jei
norės
galės tą vietą ir nupirkti.
Klaidos padarytos paskelbime, turi
D. KLIMAS,
būt atitaisytos j 24 vai.
5803 Lake Avė.,
St. Joseph, Mo.

Bet

2 flatų medinį namą prie 59-os ne
toli Aberdeen St., 5-6 kambariai, gaso Šviesa, pečiaus šiluma, išmokėji
mas kaip renda. Kaina $4,000.
$500 įmokant nupirksi 7 kambarių
cottage, gaso šviesa, pečiaus šiluma;
išmokėjimai $35.00 į mėnesį. Kaina
PARDAVIMUI 3 namai ant išmo- $4,000.00, prie Peoria St.
$1,000 įmokant nupirksi 5934 Aber
kesČio, arba visus pigiai. 2 mūriniai
ir vienas medinis. Visi 2 pagyveni deen St. 7 kambarių cottage, elek
tros šviesa, garo šiluma, išmokėjimai
mų. Labai pigiai. Kreipkitės:
kaip renda. Kaina $4.000.
A. J. MISUKONIS,
C. O. ROZEN,
2623 W. Harrison St.
5926 So. Halsted St.
(Matykit Zicterman)
AR TURI $500.00?
Tel.: Normai 3678.

organizuojamos ton Park apielinkėj, dviems ar vie daryti gerų gyvenimą. Parduodu ir miško; 1 mylia nuo geležinkelio;
nai ypatoms: kambaris didelis, švie
9 kambarių namas. 3 šuliniai, gražus
Bendrovės laiko. Lietuvos D. sus, elektros šviesa, ir maudyne, pu pigiai, nes važiuoju Lietuvon.
sodas, upelis bėga per ganyklą, dide
1957 S. Canalport Avė.
lė bamė, pašiūrė mašinoms sukrauti,
K. Vytauto Dr-ja ir susirinku sė bloko nuo gatvekarių; matyt ga
kiaulininkas, vištininkas, malkoms
lima vakarais po šešių — 6 v. v.
sieji šeri n i ūkai išsireiškė už 3943 S. Rockwell St., antros lubos
šapa ir kiti budinkai. 300 bušelių ja
PARDAVIMUI saliunas, gro- vų, 3 arkliai, 10 karvių, 1 bulius, 1
pailginimą organizavimo bend
jautis, 2 telyčios, 2 kiaulės, 60’ viš
semė ir vaisių krautuvė. Lietu tų,
rovės laiko taip, kad trečius
mašina javams pjauti, šienui pjau
vių kolonijoj. Biznis senas ir ne ti, diskeris, 3 plūgai, akėčios, volas,
metus einant lietuviai būtinai
2 vežimai, 2 vežimėliai, dide
ša gerą pelną. Ateikit tuojau ir arba,
turi įsigyt nuosava svetainę.
lės
rogės,
mažos rogės, akselinė ir
MOTERŲ
pamatysit. Priežastis pardavimo kitoki įrankiai bei visi rakandai. Kai
na už viską $6,000.00. Įmokėt $2.REIKIA guzikams skylučių —liga. 9342-44 Cottage Grove av 500.00,
likusius ant 6% ilgam laikui.
Pardavimo priežastis senatvė — 72
137 k p. tūri narių siuvėjų; nuolatinis darbas, augšKreipkitės:
PARDAVIMUI bučernė ir metu amžiaus.
keturioliką turi ir keletą de čiausia alga. Atsišaukite:
GEORGE HAIDU,
COHEN & RISSMAN,
grosernė greitu laiku. Biz
sėtkų dolerių kasoj, šino suCamey, Mich.

“Love Wolf,” di- Olandija da gražesni atrodė, o Cambridgeport, Mass.

džia tįsis kriminalistas Illinois
valstijoj, tapo * pakartas praei
tos pėtnyčios rytą, 7:18 v., pa
vieto kalėjime.

KAM REIKALINGAS barbe
ns 7 mėnesių patyrimu. Norėčia
gauti darbą Chicagoj arba ir
toliaus. Atsišaukite į Naujienų
ofisą laišku pažymėdami No. 341

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Ir fanuose:

PARDAVIMUI

$700 ĮMOKANT NUPIRKSI

JIESKO DARBO

ANTVERPAS, liepos 1.
Jau aš išbuvau visą dieną
Antvvenpe. Iš Lyverpulio iš
važiavom po piet 2:30, sėdom
vėl į laivą 7-tą vai. vaakre, į
REIKIA vyrų ir moterų valdiškam
Antverpą pribuvom VI—30, 10
darbui tuojaus.
v. vak., tai turėjom nakvot bu JIEŠKAU brolio Juozapo Genio, j Filing klerkų, listing klerkų, typisVinco sunaus, Kauno apygardos, Tel tų, stenographų, mailing klerkų, laiškte.
šių apskr., Gaulėnų kaimo.
nešių bei privatjškų detektivų.
STASYS GENYS,
Per Angliją važiuojant, šalis
Atsišaukit 5418 So. Ashland Avė.
Kaunas,
Atdara
nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir
atrodė daug gražesnė už Ame
Laisvės Alėja No. 33,
nuo 7 iki 9 vakare.
riką, ir (švaresnė. Ne tik mies LITHUANIA
l>et

NAMAI-ZEME.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės; našlė kad ir butų su vai
PARDUODU studio labai ge
kais, tai niekis, tik kad butų nejau- roj vietoj, gerai įrengta. Laba!
nesnė kaip 25 metų ir nesenesnč kaip
40 metų. Esu pasiturintis vaikinas, gera proga dėl gero fotografo.
nes bankoje turiu pinigų, norėčiau Savininkas išeina iš biznio. At
Pirk namą
pirkti savo ūkį, bet kad pavienis ir
čia neturiu giminių, tai norėčiau gau sišaukite Naujienos 314.
Bridgeporte.
ti tokią gyvenimo draugę, kuri my
lėtų gyventi ant ūkės. Mylinčios ra
mų ir gerą gyvenimą, atsišaukit, o
2 flatų po 6 kambarius mūrinis na
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
suteiksiu visas jus reikalaujančias in
mas,
vanos, augštas skiepas, kaina
toj. Biznis garai išdirbtas per 24 me
formacijas.
$3,200.00.
Įmokėt $500.00, likusius
tus. Pardavimo priežastis—nesutikikaip
rendą.
CHAS. BALNOR,
bas partnerių. Atsišaukite:
3791 Archer Avė.
P. O. Box 72, McNaughton, Wis.
4 pagyvenimų mūrinis namas su
maudynėmis po 4 kambarius. Kaina
PARDAVIMUI bučernė ir groser $4,200.00.
nė geroj vietoj, lietuvių ir lenkų tirš
Biznis išdirbtas per
JIEŠKAU gyvenimui draugės, mer tai apgyventa.
4 pagyvenimų medinis namas po
Pardavimo priežastį 4 kambarius, kaina $3,500.00.
ginos ar našlės, meilaus budo ir gero ilgus metus.
karakterio katrai galėčiau pasitikėti. patirsite ant vietos.
4555 So. Paulina St.
Esu našlys, amžiaus 32 vasarų; pa
6 pagyvenimų mūrinis namas, ša
mokintas: linksmo meilaus budo ir
lę tuščias lotas, prie pat šv. Jurgio
geros širdies; mylints dorą gyveni
bažnyčios. Kaina $8,000.00.
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė
mą. Rašydamos, įdėkite paveikslėlį,
katrą turite. Atsakymą duosiu kiek greitu laiku. Biznis gerai eina, pada
Minėti namai turi būt parduoti į
vienai teisingai moteriškei ir viską už roma nuo $75 iki $100 ir daugiau. Vi trumpą laiką, nes pardavimo prie
sokių tautų apgyventa, kito tokio biz žastys yra gana svarbios.
laikysiu slaptybėj. Naujienos 342.
nio nėra per bloką. Parduosiu pigiai
už teisingą pasiūlymą. Renda pigi,
C. P. SUROMSKI & CO.,
kreditorių nėra.
3346 So. Halsted St.
5951 So. Morgan St.

•

Iš kelionės

NAMAI-ZEME

FORDAI
FORDAI
FORDAI
PARDAVIMUI mūrinis namas, 4
48 touring ir roadsters 1917—1921 pagyvenimų, po 4 kambarius. Skiepas
modelių, su arba be starterių; tikras augštas ir viškai. Gasas. Namas švie
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im- sus. Rendos neša $55.00.
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
3543 S. Wallace St.
dara vakarais iki 10 vai.
Savininkas gyvena 559 W. 37th St.
2560 So. Halsted St.
priešais 26th St.

APSIVEDIMAI.

I

tuose,
mas kaipo

JIEŠKAU brolio B. Staniulio. 13
metų Amerikoj, pirmiau gyveno
Brooklyne, Mass. Turiu
r
‘ reikalą,
\ malonės jis pats ar kas kitas duoti
žinią.
J. LINGAlTfi-LEKIENfi,
Box 448, Delton, III.

418 Sol Wells St.
irimo laiku nariams tenka daug
7 floor
veikti ir pašalinėse organizacijose, dėlto kuopos veikimas,
užėjus
vasaros
karščiams,
truputį sumažėjo. Vis dėl to
VYRŲ
Ar girdėjote? — Beibė gimė nariai platina Sąjungos organą
“
Bangą",
Kauno
“
Socialdemo

automobily!
kratą” ir kitus darbo žmonių
REIKIA lietuviško agento mokan
Vakar naktį Dr. A. II. Le- laikraščius.
čio kelias kalbas, pardavinėti biterį
ir kitokius gėrimus; geras uždarbis
viton skubinosi savo automobi
geram vyrui. Atsišaukite greitai.
ly West Side ligoninėn. Jis vežė
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO.,
Ateinantį
mėnesį,
rugpjūčio
1957 Canalport Avė.
sergančia ponia Sora Cohen,
21
d.,
Gardner
Parke
L.
S
.S.
1810 W. Grand avė. Bet štai
ant Jackson ir Sacrąmento bul 137 kp. bendrai su 9-to Wardo
REIKIA nuolatinio patyrusio
varų
sulaiko jį policistas ir socialistais rengia pikniką. Bus
gerų
kalbėtojų
ir
įvairių
žais

barberio. Atsišaukite greitu
areštuoja už pergreitą važiavi
laiku.
mą. Daktaras pasakoja kame mių.
2011 So. Halsted St.
dalykas. Policistas netiki jam.
Jiems
besikalbant
pradėjo
L. D. L. D. 79 kp. pernai na
klykti beibė, tuomi patvirtin
rių turėjo penkis, šiemet turi
dama daktaro teisingumų.
REIKIA off preserių, nuola
dvyliką.
Prie
dabartinių
apPoni
Cohen
pagimdė
tinis darbas, augščiausia alga.
linkybių,
tai
labai
gerai.
mergaitę-beibę. automobily.
COHEN & RISSMAN,
418 So. Wells St.
Nusinuodino trys su “mun7 floor
Lietuvių
Scenos
Mylėtojų
Rašainu.”
telis paėmė Strumilos svet. spa
Keturi vyrai užsimanė paba lių 23čiai dienai. Bus surengtas AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.
liu voti. Sako vienas jų nuėjęs gražus vakaras paminėti de
arti Dearborn ir Randolph gal šimts metų Ratelio gyvavimo.
Labai gera propozicija, nes kiek
—Bijūnėlis.
vių saliunan nupirkti “munšaivienas žmogus gali uždirbt nuo $50
no.” Parvežęs gėręs pats ir vai
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
PASARGA.
mokėsime
savaitinę algą. Atsišaukit
šinęs savo draugus. Pasekmė
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
trys vyrai pasimirė.
Policija
Norintieji pasigarsint į sekamos dfc
C0MM0NWEALTH LIFE
įieško ketvirtojo. Jie visi dirbo nos Naujienas, turi priduot savo pa
INSURANCE CO.,
Illinois Central Raihvay teo- skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.
481 S. Dearborn St.,
minal arti Randolph gatvės.
Room 911-912

Penki žuvo nuo ekspliozijos.

Smarki ekspliozija, kuri išti
ko Nortlnvest miesto daly,
1301 Mariau na gatvės, sužeidė
penkis žmones, vieną labai pa
vojingai. Namas, kuriame iš
tiko ekspliozija, tapo galutinai
sunaikintas.
Ekspliozijos priežastis nesusekta.

ASMENŲ JIESKOJIMAi | . AUTOMOBILIAI

Sako, tokiu bildu pailginimo

susirinkęs apie $100.

Panedėlis, Liepos 18 d., 1921

miegkanvbario setas, kaurai, devenK* is, pastatoma ant grindų lempa,

nai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar-

geno.

Rezidencija:
1922 So. Kedzie Avė.

nai išmokėti? Pinigai paslų.-rti per
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.

M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vede j lis

3301 Šo. Halstedt St., Chicago, III.

Nuolatinis rėmėjų skaitliaus augimas parodo, kad LIBERTY

LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
8301 So. Halsted Str., Chicago, III.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI mūrinis namas dvie
jų pagyvenimų 5-6 kambarių. Aržuo-^
linis trimingas: elektros šviesa, va
nos, landrės ir visi intaisymai. Atsi-1
šaukite pas:
TONY LITVINAS,
4444 S. Washtenaw Avė.
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Namas randasi 5808 S. Green St.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
SIDABRINIAI PINIGAI.
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
Sumažėjus sidabriniams pinigams, lygų. Išmokinam i trumpą laiką ir
o norint jų turėti, pirk vieną iš pi už labai prieinamą kainą. Išmokęs
giausių ir geriausių farmą, o tuomet amato, be darbo nebusi
lengvai įsigysi sidabrinių piųigų.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko neParduodu arba mainau 103 akerių prekiuoja.
farmą ant prapertės. Ant šios farAtdara dienom ir vakarais.
rpos randasi sekami daiktai: 10 ake MASTER SYSTEM
DESIGNING
rių užsėta avižomis, 3‘ akeriai kvie
SCHOOL,
čiais. 2 akeriai bulvėms, 2 akeriai 190 N. STATE STREET, CHICAGO
kručkais, 1 akeris žirniais, 25 akeriai
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
puikios pievos; likusi puiki giria; 5
melžiamos karves, 5 priaugančios, 2
arkliai, 9 kiaulės, 100 vištų; 7 kam
VALENTINE DRESMAKING
barių namas ir gera bamė. Parduoti
COLLEGES
verčia liga. Kaina $9,000.00. Purę
įmokėti. Paėmęs šią farmą sėsk ir 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
valgyk, tada nerūpės bedarbė nei bo
1850 N. Wells St.
sas. Jei turi namą, priimsiu į mainus
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
ir, žinoma reikia kiek nors cash tu
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
rėt. Atsišaukite greitai:
mo,
Dosigning bizniui ir namams.
J. BARULIS,
Vietos
duodamos dykai, Diplomai.
130 Wooster Avė.,
t
Mokslas
lengvais atmokėjim<ais.
Akron, Ohio.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
PARDAVIMUI du mediniai namai,
Tel. Seeley 1643.
ant vieno loto—pirmas iš fronto ant j
SARA PATEK, pirmininki.
dviejų pagyvenimų, po 6 kambarius
.
..J
ir antras užpakalyj ant vieno pagy ■...........
venimo, 4 kambarių; abudu namai iš
taisyti pagal naujausios mados; elek
AMERIKOS LIETUVIŲ
tra, gasas ir vanos, netoli bažnyčios,
mokyklos ir vienas blokas iki Mestern
Avė. gatvekarių. Atsišaukit prie sa
vininko vakarais ir nedėlioms 4422
S. Artesian Avė.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
JEI KAS NORĖTŲ važiuoti iš lie- ( nografijos, typewriting, pirklybos teituvių, kuris moka gerai lenkų ir lie- Į sii£ Suvienytų Valstijų istorijos, abdtuvių kalbą, tai St. Joseph, Mo. yra [ nos istorijos, geografijos, politikinės
puiki proga nusipirkti bekernę. Del ekonomijos, pilietystės, dailiarašysplatesnių žinių, atsišaukit pas:
tės ir tt.
D. KLIMAS,
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
5803 Lake Avė.,
St. Joseph, Mo. 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
PARDAVIMUI mūrinis namas 2 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
pagyvenimų po 6 kambarius: elek
tros šviesa, maudynės, augštas skie
AUŠROS MOKYKLOJ
pas ir visi naujos mados įtaisymai.
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant
ŠIE SKYRIAI:
mažesnio namo arba groserio. Atsi 1) Anglų kalbos.
šaukite tuojaus.
2) Lietuvių kalbos.
SHEMET & LUCAS,
8) Aritmetikos.
4217 Archer Avė.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).

MOKYKLA

E R B. Naujieną skai

tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti j tas sankrovas, kurios

[ skelbiąši Naujienose.

Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai Ir moteris visi neatidėliodami

pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia.
Mokiname die

nomis ir vakarais.
| Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, Dl.
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