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ROMA, liepos 19. — Čia gau
WASHINGT()N, liepos 19.
Jau kuris laikas, kaip atatinka tomis žiniomis, Masone ir San
ma senato komisija tyrinėja ‘ Stefano miesteliuose fascistai
“piliečių karą West Virginijoj.” I buvo surengę skerdynes. Kaip
Šiandie pašaukta liudyt vienas 1 pirmosios žinios skelbia, ketu
kasyklų
baronų liudininkas, ri žmonės užmušta ir daugiau
Harry Holmsted. Jisai pasakė, kaip dvidešimt sužeista.
Beto, Mansone meistely fas
kad nuo gegužės mėnesio 1920
metų iki šiol Mingo

Švedijos parlamentas
paleistas.

STOCKIIOLM, liepos 19. —
Karaliaus Gustavo patvarkymu
šiandie tapo paleistas Švedijos
parlamentas.
Nauji parlamento rinkimai
jau nužymėta
apie vidurį
rugsėjo mėnesio. Tuo metu įei
na galėn ,naujas įstatymas, ku
riuo suteikiama balsavimo tei
ses ir moterims.
Įstatymas yra toks: visos su
augusios moters, turinčios ne
mažiau kaip dvidešimt penkis
metus amžiaus, gali dalyvauti
rinkimuose, ir pačios gali būti
renkamos.
Konservatoriai labai pasiten
kinę, jie sako, kad sekamų rin
kimų metu bus išrinkta didžiu
ma jų partijų atstovu. Bet kuo
met siūlyta įstatymo sumany
mas, duodantis balsavimo tei
ses ir moterims, jie labai prie
šinosi ir sakė, kad toks įstaty
mas yra netikęs.

metais. Lloyd George’o siūly
mą prezidentas VVilsonas atme
tęs. Be kita jis pareiškė, kad
toks duotųjų paskolų panaiki
nimas, prie esamųjų aplinky
bių. girdi, “sukeltų ytin rimtą
nesusi pratimą.”

True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., July 20, 1921 master at Chicago, III., July 20, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Jisai ten areštuotas kaipo są
mokslininkas, norėjęs sukelti
maištu.

SERBIJA IR BULGARIJA
. DAR PYKSTASI.

KOPENHAGEN, Danija, lie
pos 19.— Gautomis iš Lvovo
(Lembergo) žiniomis,
tenai
Senos naujų diplomatų
areštuota buvusia Vengrijos ko
intrygosmunistų vadas, Belą Kun. JiBELGRADAS, Serbija, liepos isai į Lenkiją atvykęs tuoj po
19. — Serbija vis dar nedrau to, kaip užsibaigė Maskvos ko
ginga akimi žiuri į savo kai munistų kongresas.
Belą Kun kaltinamas
tuo,
mynę Bulgariją. Pastaroji kal
tinama delei bandymų išsisuki kad jis čia atvykęs tikslu iškomunistinį sukilimą
nėti ir nepildyti tai, kas taikos šaukti
sutarty nužymėta. Bet Bulgari Galicijoje.

VERA CRUZ, Meksika, lie
pos 19.— Vakar naktį iš šios
prieplaukos
išplaukė vienas
karinis transportas. Jisai veža
penkioliktąjį Meksikos kavale
rijos regimentą — veža jį į
Tampico sritį.
Gautomis žiniomis, Meksikos
valdžia atidžiai seksianti kiek
vieną įtariamųjų asmenų žygį
Tampico srity. Norima mat,
kad tenai nebepasikartotų tas,
kas tik-ką buvo įvykęs — gene
rolo Herrerra maištas.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 1)1., July 20, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

SAKO, KAD WILS0NAS
LLOYD GEORGE’O SIŪ
LYMĄ ATMETĘS.

negalima. Girdi, Bulgarija tapo
apiplėšta, o todėl jai padary
tosios skriaudos
užmiršti ji
negali.
Kiek laiko
atgal čia buvo
atvykęs Bulgarijos vidaus rei
kalų ministeris. Jisai pareiškė,
kad Bulgarija
daranti visa,
kad taiką ir gerus santykius iš
laikius. Vis dėlto, yra žinoma,
kad pati
Bulgarijos valdžia
slapta organizuoja tam tikrus
“ginkluotų piliečių” būrius,
kurie kuo ir kaip gali, “Serbi
jos autoritetą 'mažina” — okupuotose-a tini tose iš Bulgarijos
srityse.
NUBAUDĖ SUKČIŲ
VALDININKĄ.
Turės patupėti kalėjime —
septynis metus.

MEMPHIS, liepos 19.— šian
die čia nuteista septyniems me
vienas buvęs
Nesutikęs dovanoti talkinin tams kalėjimo
kams tuos pinigus, kuriuos valdininkas, “deputy marshall,”
Tyree Taylor.
Jisai kaltinta
jiems paskolino Jungtinės
kaipo kyšių ėmėjas ir buvo pa
Valstijos.
bėgęs. Dvejus metus valdžia jo
jieškojo ir galų gale surado.
WASHINGTON, liepos 19.
Dabar ve — turės patupėti
Šiandie mesta dar
daugiau
šviesos į aną talkininkų siūly kalėjime.
mą, būtent, kad butų panaikin
ta tos paskolos, kurias Jungti Klausykitės — ir Ukraina turi
savo “karalių.”
nės Valstijos joms yra davu
sios. To sumanymo-siulymo
a u toris buvo Francija. Jį pa VIENNA, liepos 19. —- Aus
kartojo Anglijos. premjeras trijos sostinėje gyvena “visų
Lloyd George — savo laiške Į užmirštas žmogus,” kunigaikš
buvusį Jungtinių Valstijų pre tis William. Jisai esąs Ukrainos
karalius!
zidentą Wilsoną.
Scnatoris Lodge šiandie se Visa bėda tik tame, kad tas
natui įteikė. prezidento ir jo “karalius” savo “karalystes”
sekretorio — iždo sekretorių— neturi. Patys Ukrainai jo išto
Houston laiškus. Laiškai adre lo kratosi. Jisai yra susmuku
suota Anglijos valdžiai 1920 sios Austro-Vengrijos padaras.

Badas Rusijoje.

Belą Kun Lenkuose.

Siunčia daugiau kareiviu j jos spauda ir tam tikrų sferų
rateliai, savo keliu, vėl tikrina,
Tampico.
kad Serbija reikalauja to, kas Krizis Anglijos ministerijoj
Meksikos valdžia dabosianti,
kad tenai naujas maištas
nekiltų.

Italijos juodašimčiai
nerimsta.

Senatas pradėjo tyrinėti “pilie Nužudė keturis žmones ir iš
plėšė dirbtuvę.
čiu karą West Virginijoj.”

H a rd Inga s norįs patenkinti ir Nauji parlamento rinkimai bus
priešus ir draugus — atsiklaus- rugsėjo mėnesy; rinkimuose
dalyvaus ir moterys.
damas jų de’ei VokietijosAmerikos sutarties.

Bet, iš kitos pusės, čia įro
doma, kad delei to Vokietijos
nusistatymas
ne kiek negali
atsimainyti: jokiu bildu ji ne
gali sumatyti skilimo talkinin
kų tarpe, kadangi ji bus reika
laujama pasirašyti tokią sutar
tį, kur nužymėta lygiai tokie
pat reikalavimai, kaip kad pa
čioj Versailles’o sutarty.
,—
.. ..
TOKIO, liepos 19. — Vietos
spauda “labai nustebusi.” Kaip
gi, “jo šviesybė” Mikado išėjęs
į gatvę be sargų!

’.......................................................................................................

Kiek žmonią užmušta
Mingo apskrity?

Siunčia daugiau kareivių j Tampico

Talkininkų
pasipriešinimo
nesitikimi, nors ir yra žino
ma, kad Francija labai geistų,
idant Versailles’o sutartį rati
fikuotų ir Jungtinės Valstijos,
dagi neveizint to, kad joje bu
tų padaryta tam tikros atmai
nos, pašalinančios iš jos (su
tarties) stipresnius apie tau
tų lygę, ir Jungtinių Valstijų
dalyvavimą griežtųjų įmonių
panaudojime — verčiant Vokie
tiją savo pareigas eiti. Fran
cija
mano, kad Jungtinių
Valstijų pas iaršymas -ra tif tfk avimas tos sutarties padarytų
didelę moralinę įtekmtę ir duo
tų Vokietijai suprasti, jogei ta
sai talkininkų ryšis, kuris užsi
mezgė didžiojo karo metu, lie
ka toks pat tvirtas ir dabar.

-

No. 167

Švedijos parlamentas
paleistas

Francija norėtų, kad butų pa
sirašyta Versailles’o sutartis.

■'

under the Act of Mareli 1, 1871*

Veda derybas su
talkininkais

Kalbamasai pasitarimas- de
rybos, kurios jau kelinta, diena
kaip pradėtos, tai lyg ir nau
jas dalykas vietoj Versailles’o
sutarties, siūlomos priimti su
tam tikromis pataisomis. Tad
jeigu talkininkų valstybės ne
pareikš jokio priešingumo ii
jeigu nekils kokios nors tega
linęs komplikacijos,
“neper
maldaujamieji” Jungtinių Val
stijų senato nariai galės būti
patenkinti* nes dar kartų tar
tis delei Versailles’o sutarties
jiems nebereikės. Gi tie, kur
norėjo, kad toji sutartis butų
ratifikuota, taipjau bus paten
kinti. nes žinios, kad apie ašr
tuoniasdešimts nuošimčių Ver
sailles’o sutarty
nužymėtųjų
dalykų įeis į naująją sutartį su
Vokietija.

-

Chicago, liūSereda, Liepos (July), 20 d., 1921

mastei* at Chicago, 11)., July 20, 1921

WASHINGTON, liepos 19.
Jungtinių Valstijų valdžia pra
dėjo nefornialanį pasitarimąderybas su Anglija, Francija,
Italija ir Japonija. Tikslas yra
toks, būtent, ar tos valstybės,
kurios yra žinomos kaipo “va
dovaujančios ir susivienijusios
talkininkų jėgos,“ turi kų nors
prieš darymų atskiros taikos
tarp Jungtinių Valstijų ir Vo
kietijos.
Tos sutarties tekste
turės įeiti tos pačios teisės bei
privilegijos, kurios Jungtinėms
Valstijoms
garantuotos taip
vadinamoj Versailles’o sutarty.

Plrrrfas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

■ —!

True translation filed with the post-m reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Veda derybas su
talkininkais.

D a H P t n America

Ministerių kabineto nariai, sa
ko, nesusitaria — Airijos
klausimu.

Apie tai oficialiai patvirtina
pats čičerinas.

BERLINAS, liepos 18. (Rašo
Chicago Ilerald and Examiner
koresp. Kari Wiegand)
Šiandie oficialiniai patvirtinta,
kad Rusijoje siaučia
badas.
Patvirtina tai pats Rusijos už
sienio reikalų ministeris čiče
rinas radiogramų,
kuris čia
šiandie gautas. Jis betgi užginčija tai, buk Rusija oficialiniai
kreipusis į Jungtines Valstijas
prašydama pagalbos, čičerino
pranešimas yra toks:
“Maskva.— Wiegandui, Berline: Tarybų valdžia nėra krei
pusis į Jungtines Valstijas prašydama pagalbps — maistu. Ji
nesikreipė nė per senatorį
France nė ką nors kitą. Frithjof Mansen
pasisiūlė teikti
savo pagalbos tarybų valdžiai,
būtent', duoti paramoms
toms
srytims,
kur siaučia badas.
Tiktai jis ir kreipėsi į Ameriką,
čičerintfs.”
Į Vokietiją vis dar ateina ži
nių apie padėtį Rusijoj.
Jos
rodo, kad bado apimtose srity
se padėtis esanti stačiai pasi
baisėtina.

apskrity cistai

užpuolė vieną koperaty-

nušauta
dvidešimt
septyni vinę dirbtuvę ir išplėšė ją.
žmonėsBet kiek laiko atgal vienas Tūkstančiai buvusiųjų kareivių
beprotnamiuose.
kasyklų darbininkų liudininkas f
pasakė, kad tuo laiku tenai nu
KALAMAZOO, liepos 19. —
šauta ne dvidešimt septyni, bet šiandie vietinis Amerikos Le
šimtas žmonių. Kuriam dabar giono skyrius čia buvo suren
tikėti?
gęs prakalbas. Be kitų kalbė
jo vienas Amerikos
Legiono
centralinio komiteto narys, RoBĖGĄ Iš KOMUNISTŲ
bert Earoiiv,
Jisai pareiškė,
“ROJAUS.”
kad tūkstančiai sužeistųjų ka
Deportuotieji amerikiečiai nori reivių šiandie randasi įvairiuo
grįžti j Jungtines Valstijas. se šios šalies beprotnamiuose
ir kad niekas jų likimu nesirū
RYGA, liepos 19.
Čia vis pina.
Beto, daugelis buvusiųjų ka
dažniau atvyksta būreliai žmo
nių, kuriems pasiseka pereiti reivių. kuriais valdžia taipjau
tarybų Rusijos rubežių. Dau nesirūpinanti, netekę “paskuti
giausia tai buvusieji amerikie nės vilties” gauti bonų — žu
čiai, kurie iš ten deportuoti ir dosi.
Amerikos Legiono kalbėtojas'
tikėjosi, kad I^enino karalystė
je jų laukia “laisvė ir duona.” stipriai smerkė valdžią.
Visi jie labai nusivylę ir no
Laivyno sekretoris gauna
rėtų grįžti į Jungtines Valsti
“vikeišiną.”
jas. Beto, jie sako, kad tokių
SAN DIEGO, liepos 19.
nusivylusių
komunistų “ro
jum” amerikiečių tarybų Rusi Laivyno sekretoris Denby vyks
ta į Alaską. Kartu su juo vyks
joj esą gana daug.
ta ir keli kiti valdininkai. Ke
lionės
tikslas —r “patyrinėti
“PAVOGĖ* LOBININKĄ
Alaskos kasyklas.”
Laivyno sekretorį ir jo svi
Reikalauja penkiasdešimts tuk tą lydės septyni karo laivai.
stančių dolerių.

SHARON, Pa., liepos 19—
Vakar naktį čia kažkokie pik
tadariai pasigrobė paskilbusįl
vietos lobininką,
Thomas D.
Randolph. Lobininko moteris
gavo laišką, kur reikalaujama,
kad ji pristatytų
penkiasde
šimts lakstančių dolerių, jeigu
norinti atgauti savo vyrą.
Piktadarių laiškus atiduotas
policijai, bet ji ne laiško auto
rių negi paties lobininko dar
nesuranda.

Darysią “koncesijų.”

LONDONAS,
liepos 19.
Ulsterio darbuotojai šiandie čia
be kita pareiškė, jogei jie esą
pasirengę daryti “ytin žymių
koncesijų” sinnfeineriams.
Pusė

pajamų

kariuomenei.

BELGRADAS, liepas 19. —
Karo (teparta'inento paruoštoji
apyskaita rodo, kad Jugo-Slavijos kariuomenės bei laivyno
reikalams išleidžiama pusė vi
sų valstybės pajamų.

LONDONAS, liepos 19.
šiandie čia vaikšto gandai, kad
ministerių kabinete kilo ytin
aitrus
susikirtimas
Airijos
MEXTCO CITY, liepos 19.BELGRADAS, liepos 19. —
klau'simu. Kitaip sakant, delei
Aliejaus laukų savininkai pas čia gautomis žiniomis, Albani
besivaržančių
frakcijų pačių
kelbė, kad jie sumažins kainas joj
viena gentis • paskelbusi
airių tarpe — sinnfeinerių ir
aliejui.
“šventąjį karą.”
ulsteriečių.
Taipjau sakoma,
kad delei kilusio ministerių ka
binete susikirtimo ir pačios de
DAR APIE MAIŠTĄ PITrybos su Airijos darbuotojais
TSBURGO KALĖJIME.
tapo pertrauktos. Sdkamasai Kaliniai tikrai buvo sukėlę
posėdis bus tik ketverge.
maištą; jie patys ir dirbtuves
Vis dėlto,
ir viena ir kita
padegė.
pusė tikrina, kad “kol kas” de
PITTSBURG, liepos 19. ~
rybos buvo sėkmingos.
šiandie jau turima “tikrų ži
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
nių
”
apie
kilusį
Western
kalė

tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
Perplaukė upę — paskendo
jime
maištą.
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
pakrašty.
Tasai maištas, kaip pasirodo,
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
AURORA, III., liepos 19 — buvo gan rim’tas. Kalėjimo sar
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
Vakar Fox upėje paskendo- gai turėjo vargo, kol sukilusius
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
prigerč “žymus plaukikas,” kalinius numalšino.
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
A*Iber( Erlcston. Paskendo vi Vis dėlto, to maišto smulk
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
sai nesuprantamu bildu- Jisai mena ir šiandie dar nežinomos.
perplaukė skersai visą upę ir Tatai busią paskelbta vėliau.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
pačiame pakrašty, kur tebuvo Žinoma tik liek,
kad maišto
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
tik vieną pėdą gilu — prigėrė. metu kaliniai sudaužė daugy
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paSpėjama, kad tai širdies liga.
bę
spynų
ir
paskui
padegė
ke

tSB—J.1 UI! !W
t
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
lis kalėjimo triobėsius-dirbtuduoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
PINIGŲ KURSAS.
ves.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
Kalėjimo viršininkai dviejų
Vakar, liepos 18 d., užsienio pini
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
gą kaina, perkant ją ne mažiau kaip kalinių pasigenda. Bet nesitiki
ui 25,000 dolerių, bankų buvo skai
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
ma, kad jie galėjo
pabėgtitoma Amerikos pingai* iialps
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
... $8.58 I Veikiausia, kad jie yra kur nors
Anglijos 1 svaras ..■»
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
..... 14c . pasislėpę, ir neužilgio bus suAustrijos 100 kronų
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Belgijos 100 frankų
... $7.56 ’ rasti.
Danijos 100 kronų .
. $15.00

Dabar laikas
siysti pinigai Lietuvon

Finų 100 markių .....
Franci jos 100 frankų
Italijos 100 lirų ......
Lietuvos 100 auksinų
Lenkų 100 markių .
Olandų 100 guldenų
Norvegų 100 kronų
šveicarų 100 kronų
švedų 100 kronų ..
Vokiečių 100 markių

... $1.50
.... $7.74

WAkSHINCiTON, liepos 19.—
^4 4
... $L35 J Amerikos Darbo Federacijos
$31 50 PF^identas, Šamas Gompersas,
. $12*80 < “griežtai protestuoja” prieš ky. $16.43 niečių įsileidimą į HavMaii sa-

. $20.80 *
.... $1.85 las

jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

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

Sere3a, Liepos 20 3., 192t
f"”

Kas Dedasi Lietuvoj

kalba.
Kalbėjusieji plačiau pradėjo naikinti dvaro turtą,
nušvietė tikslus ir siekimus kaip savo. Pridirbta aibė nuo
dvaro centras nebesiekimus visų kitų partijų ir stolių ,
grupių, pastačiusių savo kandi žada tekti mokyklai.
datus į miiesto savivaldybes.
RADVYLIŠKIS.
Ypač apsistojo ties “daifjo
žmonių iš 3 N sąrašu, kuriuo
Musų klebonas kun. Sara pas,
eina visokio plauko krikščior
nių deni, organizuotės, pabi birželio 12 d. iš sakyklos aišjojusios parodyt savo tikrąjį kindamas savo “avinam ir aveveidą.
Prieš musų draugus Įlem” (taip jis vadina sodie
stengėsi kalbėti krikščionys, bet čius) apie rinkimus į valsčiaus
susirinkusiųjų
minia
kėlė savivaldybę, į padanges kėlė
triukšmą ir nežiūrint pirminin ūkininkų ir katalikų darbinin
ko stabdymo, nenorėjo duoti kų sąrašus, šmeiždamas beže
jiems kalbeli. Kuombt vienas mių, mažažemių ir gelž'kelicoponentų savo kalboje pasakė, č1ų socialdemokratų sąrašą 6
kad s.-d. nieko darbininkam Nr. Pastaruosius visaip išvadi
nedavė, iš susirinkusių tarpo no, — bedieviais, plėšikais, bol
pasigirdo šauksmų—“jus krikš ševikais, iškalno prakeikė tuos,
čionys mum davėte šompolų” kurie balsuos už 6 Nr. ir at
—tai priminimas krikščionims skyrė nuo bažnyčios. Nesu
uolaus jų ginimo žvalgybininkų prantame, kokių ryšių turi baž
Mariampolės įvykiuose. Mitin nyčia su valsčiumi ir protestuo
jame ĮiricŠ daromas šlykščias
gas tęsėsi »apie 4 valandas.
Sarapų provokacijas.
Katalikiškiem u-klninfkani ir

sauvaliauja kiek tik tinkamos.
Sauvaliaudami net nesilaiko įEltos korespondento prane statymų, kurie aiškiai sako, kad
šimu. birželio vidury Panevė taip daryti negalima- Nuo Ka
žio apskrity prasidėjo šienapiu- ralių dvaro kandidatu į savival
tis. Jau du mėnesius nėra lie dybę pastatytas J. Digrys. Są
taus. Vasarojus gerokai nu rašą įteikiant. Vilk. vai. rink,
kentėjęs. Pievos nedaug pri kom. narys J. Brazis pareiškė,
žėlę. Žieminiai rugiai ir kvie kad nuo minėto dvaro jau esąs
pasta lytas kandidatas (nejaugi
čiai gražus.
tas ponas neišmano, kad tos pa
čios vietos gali būti pastatyta
PANEVĖŽYS.
ir daugiau kandidatų? todėl
jis Digrį išbrauksiąs. Gegužės
Gaisrininkai Birželio 12
Panevėžio miesto Ugnegiasių 29 dieną minėtas ponas pareiš
Draugija šventė savo šventę. kė darbininkam, kad Digrys
Vytauto aukštėjo gaisrininkų esąs išbrauktas iš sąrašo, nes
parodos metu buvo iškelta jis sėdėjęs kalėjime. Tepalsidraugijos vėliava į gaisrinin skaito p. Brazis Sav. Bink.
kus pasakė prakalbas, aiškinda Įst- 4 § ir jis supras kad iš
mi Ugnegusių Draugijos svar braukti iš sąrašo galima tik
bą miesto gyvenime, burmist tuos asmenis, kuriem teismo
ras, Draugijos pirmininkas, ap keliu yra atimtos teisės. Jei
TELŠIAI
skrities viršininkas. Apskritai, to nėra šitame atsitikime, tai
ugnegiasių organizacija dbro tokie Brazio darbai vadinasi
Luokės valse- yra Dirvonėlių
labai gerą įspūdį— arkliai pui sauvaliavimas, už kurį taip pat
kus, mašinos, visi įrankiai nau teimo keliu galima susilaukti dvaras, kurs prieš karą buvo
parceliuojamas rusam kolonis
ji, ugniagesiai gerai išmankš- pabaudos.
Darbininkų ir paties Digrio tam. Minėtojo dvaro centre
tyti. Gaisro metu visos maši
nos pribuna į gaisrą tolimiau yra įteiktas tuo reikalu pro- Telšių apskr. savivaldybės bu
vo sumanyta įkurti specialu
sioj miesto daly per 3 minutes. testas.
mokykla. Tani tikslui buvo pa
Reikia pažymėti, kad nuo vo
skirti ir pinigai. Iš karto Ž.
kiečių išėjimo mieste nebuvo
U. Ministerija atidavė patį
MARIAMPOLĖ.
n" vieno didesnio gaisro —
dvarą ir 56% dės. žemės dve
tuojau lokalizuojama.
Birželio 18 <1. vietos L. S.-D. juose sklypuose savivaldybei
P. organizacijos buvo suruoštas mokyklos reikalam. Tųdviejų
ŽVALGYBOS DARBUOTĖ.
rinkimam į savivaldybes mi sklypų valdytojai Dereškevi
Žeimelyje gegužės pradžioje tingas. Žmonių prisirinko pil čius ir Račkauskas, turėjo išsi
suimtas J. Šamelis. Suimtąjį nutėlė miesto sodno salė. Kal kelti iš dvaro rūmų ir užleisti
atgabeno Panevėžio kalėjimai! bėjo dr. Markauskas, Glovac žemę mokyklai. . Bet Ministeri
kis, Pauža, K. Bielinis lietuvių joj papūtė kiti vejai. Iš to pakomunistų. Tardant, žvalgy kalba ir dr. Grišpanas— žydų sianudojo minėti piliečiai ir
bos agentų buvo klahsinėtas,
ar jisai skaito “Socialdemokra
tą” ir ar girdėjęs apie Utenos
įvykius. Kai J. ša molis atsaDERLIUS.

Kuo remiantis minėtas pilie
tis kaltinamas komunistu esąs,
vargiai mokėtų pasakyti ir pa
ti žvalgyba.
Birželio 3 d. Joniškiu atsi
beldė iš^^ėiihelid’ keletas žval
gybininkų. Padaryta krata pas
P. Bijūną, pernai grįžusį iš
Amierikois. Kratant nieko ne
rasta, bet Bijūnas vis tik kaž
kur išgabenta. Bijuuas,—su
sipratęs kultūringas žmogus,
Tai vis p. IJpčiaus agentai
dirba, gindami aukštuosius de
mokratijos idealus ir darbo
žmonių reikalus. Kad jie tokie
uolus prieš pat savivaldybių
rinkimus, tai visai mum su
prantama. Krikščionys demo
kratai remia p. Lipčių, o p.
Lipčius krikščionis. Taip ir
eina sukibę prie “aukštų idea-

voti apie grįžtančiųjų iš Rusijos
katalikų tremtinių šelpimą, Ne
sekite vėjo, kad nepiautumėt
audros. (“S-d.”)
UŽPALIAI.

"

Naujų metų visai nuleisti kar10 METŲ ŠITAM BIZNY
čiamų atidengti.
Užpaliai labui plačiai varo
“sainogonką“. Milicijai dažnai
spigia kubilus ten įraugta “ty
3331 SOUTH
re”, bet tai mažai gelbsti. “Pų- ĮL Tft
a
vu.
halsted
st.
brikacija” eina toliau.

M. J. KIRAS
Phone Yards 6894

L—Atsigėręs.

PINIGŲ

UŽPALIAI.

Čia savo lėšomis žomnės stei
gia 4 kl. viduriiriąją mokyklą,!
bute kur pirmiau gyveno šven-Į
tikas, šiemet atsidengs 2 kla-'
sės.

SIUNTIMAS,

PASPORTAI, LAIVAKORTftS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namy, Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki
9 vakaro. Pancdėliais, Se.redomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ncdčliomis iki 2 valandai po pietų.

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
Atdaras
SEREDOMS, SUBATOMS
ir
NEDĖLIOMS
•*

•

BV

Puikus
Vodevilius ir Krutami Paveikslai
*

£—

Užpalietės moterys, susira
šiusios padavė Valsčiaus Tary
bai prašymą, Ikad atmainytų •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
savo nutarimą, kuriame yra ;
nutarta karėdama^ laikyti užda
rytas
sekmadieniais
iki 5 vai., S 12th STREET
*
I
o turgaus dienomis tik iki 2
Tel. Kcdzle 8902
M'
v •"
vai., reikalaudamos, kad tomis
dienomis butų uždarytos kar- ■ 3514-16 Roosevelt Kd.
čiamos per visą dieną. Taryba
Arti St. laiuis Ave^
'f p 'f
savo pastarajame posėdy tą nu ■
CHICAGO, ILL.
tarimą atšaukė ir žada nuo ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

■ Rusiškos ir Turkiškos Vanos (

Europsan American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Patratis ir 8. L. Fabionaa

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUSAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
8D9 W. 85th SI., Kamp. Halsted 84.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i UUr. Ket. ir Sub. iki 9 vaK
Ned.j iki 8 po pietų.
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyji
t
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panediliaia iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyda Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
lt So. La Saite St. Room 124
Tel. Central 6890
Vak.! 812 W. 33rd 8t, Chicago
Tel. Yards 4681.^^

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St„ kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzezninavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
ADVOKATAS
V
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak. 1

kių gatunką. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkijanu.
Raiykt angliškai dėl informaciją.

įvairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

Ruatta & Serenelli
817 Blae Isiand Ava.
■ N..... ...

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

—.. .....................

■■■■-....

—Z

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

EGZEKUCIJA.

Kauno Komendantūros karo
teismo sprendimu kupiškėnų
byloj nuteistas myriop Varka
lys, tarnavęs savo laike {Lietu
vos kariuomenėj ir kryžiais
pažymėtas, kaipo narsus karei
vis. Varkalys
atvirai
kaip
tinka
gilaus
įsi
tikinimo žmogui, pasisakys
esąs komunistas ir kuriam dar
be dalyvavęs. Varkalys griežtai
atmetęs jo kaltinimą, kad jis
norėjęs ginklu kovoti. Nuteis
tas iškarto atsisakė prašyti
malones, bet prikalbintas pra
šymą padavė. Nežiūrint pa-

malones aktui kai kurių asme
nų iš atatinkamos valdžios, ei
nąs Prezidento pareigas teismo
sprendimą patvirtino jr Varka
lys tapo sušaudytas.

— Birželio 20 dieną Kauno
Komendantūros karo teismas
pradėjo nagrinėti antras ute
niškių grupes bylą. Kaltina
mųjų tarpe yra: Skurkiai,
Adomas ir Antanas, Juozas.
Čipkus, Jonas Petkevičius, Pet
ras Ilčiukas, Jurgis Repšys,
Vincas Zitikis ir Ruzgas.
VILKAVIŠKIS.

misijos arba atskiri jos nariai

Nedelioj Rugpiučio=Aug. 7, 1921
Gardners Grove Darže
123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III

šįmetinis *
Drg. Uktveris.
Prisirengę
Naujienų
Beto
Iš
Piknikas
Geresniems
Anksto
Bus
Juokdariams
Dalyvauti
Įvairiausias
žaismėse
Metiniame
Ir Puikiausias,
Bus
\
Naujienų
Nes
Duodamos
Piknike.
Šiame
Dovanos.
Rengėjai
Piknike
Dovanų
Tikrina,
Jau
Yra
Kad
Pasižadėjo
Devyniolika.
Visi
Dalyvauti
Užtat
Atsilankę
Trjs Chorai
Visi
Bus
Kalbėtojas
Naujieniečiai
Maloniai
Drg. Grigaitis
* Ir
Ir galų-gale
Naujienietis
Draugiškai
žaislai.
Dideli
Priimti.
x
Tie žaislai
Maži
Iki
Bus
Seni
Pasimatymo
Nepaprasti,
Naujienų
Nes
Piknike
Jauni,

Vadovaus

Bukit

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40c
So. State St. karai, num. 119, daveža netoli nuo da
ržo. Automobilistams paranki kelionė bulvarais.

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės m i erų (ant drabužių),
o mes pasiųsime vienų išmė
ginimui.
Persiuntimų ap
mokame.
MEMO HYGDENIC-FASBION PtSlITUl*
fMH.M
231nriMrU<.
N.w

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J, E. Bruževičiaųs aptiekę:

•

WAUKEGAN
PHARMACY,?

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

SSSSaSiiSB
SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

NAUJIENOS, Chicago, HL

Sereda, Liepos 20 d., 1921

{•KORESPONDENCIJOS Į Lieji
New Yorko ir Brook
lyno padangės.
Ncw Yorko socialistinis ju
dėjimas pradeda Įeiti į senąsias
vėžes.
Tuojau
po parti
jos skylimo vargini buvo gali
ma tikėtis, kad iki šiam laikui
socialistų partijos skyriai taip
galės susitvarkyti ir išvystyti
savo veikimų. Ypatingai labai
daug veikiama apšvietus srity
je- Bet reikia ir stebėtis drau
gų anglų energingumu: i>hs
juos veikiama ir vis randasi
noro veikti; pas juos nėra “že
mesnių” nei* '‘augštesitių“, —
visi dirba, kas tik • sugeba.

lį rudenį tikimasi ir pas mus
didesnio veikimo. Jau yra nu
tarta statyti kokį nors veika
lų, taipgi nutarta ateinantį ru
denį dalyvauti rinkimų kam
panijoj kartu su anglais; gal ir
kalbėtojus galėsim išstatyti, ir
1.1. Taigi atrodo, kad ir mes
pradėsim veikti, krutėti. Taipgi
pasku t i niame busi ri rjk ime
sirašė 3 nauji nariai.

Iš siuvėjų judėjimo.

Tel. Yards 145

JOHN J. ZOLP,
Real Eslate — Paskola — Insurance
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.

legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė.,
Chicago.

NAUDOTO IR NAUJO |
LUMBERIO PIGIAI ;
« Durims, langams, plaisteriui lente-i
lės, stogui popiera.
CARR BROS WRECKING CO
3003-39 Sb. Halsted St„
Tek: Yards 1294.

Atlas

Realty

Company

DnOAlAVAY_______________ ___________ NKW YųRK.N.V. ____ I

Tiesi kelionė be persėdimo 14 New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkūnus

Siuvėjų darbai šiek-tiek paI LIETUVA
gerėjo. Lietuvių Skyriaus ofiLaivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Šri ubų palto laivai išplaukė
sc bedarbių veik nesiranda, liet
LATVIA .................... Rugp. 5 |
S. S’. POLONIA ...Rugp. 24
tai dar nereiškia, kad labai ge
“ESTONIA” ............ Rugp. 17 |
“LITUANIA” ... ... Rugp. 7
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
rai eitų darbai. Didžiuma dirb
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada
tuvių dirba apie pusę laiko, bet
K. W. KEMPF, Gen. Western Pase. Ageut, 120 N. La Salio StM
CHICAGO, ILL
visai nedirbančių rodos nėra.
Rugpjūčio mėnesy bus New
Yorko Jungtinės Tarybos vir ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
šininkų rinkimui. Taipgi luo
pačiu kartu bus renkamas ir
lietuvių biznio agentas- Visi
kalba, kad Mockaitis jau dau
giau neapsiimsiųs, nes jam ga
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau gautumėt laivakor
tes stačiai j Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepojų. Pašportus
na sunku buvo išbūti ir šitą
parūpiname kožnam. Musų yra didžiausia ir atsakančiausia lie
tarnystę, juo kad tiek Jungti
tuvių Agentūra. Rašykite ar stačiai važiuokite pas mus, jei
nė Taryba, tiek ir Generalinio
norit turėti pigią ir malonią kelionę į Lietuvą-tėvynę.
Ofiso viršininkai labai mažai
LITHUANIAN TRAVEL BUREAU,
su juo skaitėsi, nes jie patyrė
136 E. 42nd St.,
New York, N. Y.
kas yra Mockaitis ir kas jis
buvo. Kartą Generalinė Valdy-.
ba buvo pasišaukus ant “krosakzaminėišion”, kad aiškiau
patyrus jo darbus praeityje.
Dabar komunistai kiek drūti
perša kitą tokį pat menkos
garbės asmenį, Jankauską. Rei-.
kia pažymėti,, kad šito gaiva
lo kriaučiai gana nekenčia, bet
TIESOTAS
kad išrinkus “savąjį”, tai ko
AGENTAS VISŲ
munistai pavartoja visokių,
kad ir nelemtų, būdų.
—Vietinis.

KLINIKA.

.‘./—t-m-t«"•

Dabar moterys sufraglstės yra
tikrenybėje Amerikos moterims, tad
ne vien tik šeimyna turi rūpintis, bet
kaipo balsuotoja — pilietė ir yra
priversta būt užsiėmusiu darbo die
nomis. Pridedant jos atsakomybę
sveikatos, kurie negali būt niekad
apleista ir kada yra kankinama ly
tiškų ligų, tad ji yra skolinga sau
ir turi naudot seną gyduolę Lydia E.
Pinkham Vegetable Compound, kuris
virš per keturiasdešimta metų gydė
moteris ir gražino joms sveikatą.

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA
O

tijos skyrius, pasirodė turįs
apie $1800.00 skolos. Bet, ži
nodami gerai, kad “skola ne
rona” ir reikės kada nors at
siteisti, sukruto draugai veik
ti; įsteigė $5,000 fondų ir visi
stojo darban, kad surinkus pi
nigų ir apsimokėjus skolas.
Reikia stebėtis, kad dagi pa
prasčiausius tekninius darbus
atlikti apsiėmė ir gana žymus
socialistų darbuotojai; pavyz.
pinigų rinkimo darbų apsiėmė
A. 1. Shiplakoff, Dr. Posin ir
keletas kitų žymių veikėjų, kas
kitiems atrodytų peržemas dar
bas... Ir aukų rinkimai ėjo
lenktynėmis; stengėsi vienas
kitų “subytyUr*. Kol-kas dar
nėra žinios kiek lapo surinkta,
bet žinia, kad rinkimai vyko
gana gerai.
Kings County Socialistų Centralinis Komitetas viename sa
vo
vėlesniųjų
susirinkimų
svarstė gana svarbų klausimą
—apmokėjimų socialistų par
tijos kalbėtojams. Buvo nuo
Pažinimui ligos ir gydymui
monių. kad socialistų kalbėto
visokių ligų:
jai nebūtų apmokami ir šitas
klausimas nuspręstas šitaip: Vyrų, moterų ir kūdikių
prakalbų rengimo komisijos
Vedama štabo
spręs užmokėjimą ktrlbėlųjams
nesiremiant kalbėtojo gabu WEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
mais, bet atsižvelgiant į kvie
rytinis kampas Hoyne Avė.
čiamo kalbėtojo ekonominį sto- ■
vj; jeigu kalbėtojas yra pasitu
Moderniškas būdas
rintis, tai iš jo bus reikalauja
ligos pažinimui.
ma kalbėti veltui, ir jeigu ėji
Talpinasi gerai įrengta
mas kalbėti partijai atitraukia
kalbėtojų nuo tokio darbo, kas Laboratorija ir X—Ray.
suteikia jam nuostolį, žinoma,
Gydoma namie ir ligonbutas turės būti atlyginta. Betgi tyj.
Į
kalbėtojai bus taip prižiūrimi,
Atdara kasdien nuo 12 iki
kad jiems bus sunku išsisuki
nėti nuo kalbėjimo; reiškia, 7 vai. vak.
i
i
partijos nariai turės panešti
Veltui neturtingiems.
tam tikrų disciplinų. Ant kiek
Kalbama lietuviškai.
tas bus praktiška, parodys atei
tis.
Lietuvių Socialistų judėjimas
čionai vra gana silpnas, bet
yra vilties, kad ir lietuviai so-'
ci-alisai sustiprės, nes jau 19
Kuopoj yra nemažas būrelis
draugų, tik deja, kad nelabai
rangus prie veikimo. Ateinan.T,?.

šeimyninke 1921 m

[Iš Federuotosios Presos]

ūkininkai nutarė numlušti
darbininkams 13 orų (tris cen
tus) valandai. Ūkių darbinin
kai dėl to paskelbė streikų. Na
mų statymo, prieplaukų ir me
talo darbininkai remia visais
galimais bintais, ūkių darbinin
kus. Jie net grūmoja streiku,
kad tuo pareiškus savo solida
rumo,v

Į LAIVAKORTĖS Jau Atpigo i

T*

GRIGAS
KUNASAUSKAS

GARLAIV1NIŲ
LINIJŲ

į

Lietuvą

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Brenveną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ii1 Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kur
są. Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. AtvažuojanČius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau
ant laivo.
SU visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba pei’ laišką
pas seną ir užtikrintą agentą.
<

G. KUNASAUSKAS
179 Eašt 3rd Street

New York, N. Y.

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu,^užganūdijau daugumę, užganėdinsiu ir jus.

Central Manufacturing District Bankas yra vienas iš didžiausių ir stip
riausių įstaigų Bridgeporto apielinkėje mokės dpozitoriams pilną procentą už
pinigus padėtus net iki Liepos 20. Šis Bankas yra visiems gerai žinomas,
kaipo VALSTIJINIS BANKAS ir kaipo saugiausia vieta žmonių pinigams.
Šiame Banke darbuojasi net šeši lietuviai darbininkai ir todėl jeigu nekurie
depozitoriai nei vieno žodžio angliškai nekalbėtų vistiek gali atlikti savo rei
kalus LIETUVIŠKOJE KALBOJE.

Atkreipki! Atidą į Tą
Kad šis Bankas priima pinigus ir ant šešto procento su pilna atsakomybe
ir saugumu. Klauskite platesnių informacijų nieko nelaukdami.

jijųiL

Central Manufacturing
District
Bank
A STATE BANK
1112 West 35th St. Arti S. Morgan Street.

Didžiausias, atsakomingiausias Ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th SU Chicago.
Tel Blvd. 9336

Bankas atdaras kasdien iki 3 po pietų.
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Subatomis per visą dieną iki 8 vai. vakare.
A STATE BANK

A. SHUSHO
AKUŠERIU
Turiu patyrimų
moterų ligone; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kudi-

10929 S. Štate St
Chicago, IU.

LAIVAKORTES | LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
J 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 šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.

Siųsdami piniguš, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

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

Lith. Sales Corp.

3313 So. Halated St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

300 Savoy Theatre Bldtf.
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.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

Už Visus Pinigus Padėtus
Pirmiau Liepos 20os Procentus
Gausite Nuo Liepos Imos

Real Estate—Diana & Insurance
Foreign Exchange &
Steamship Tickets
4601 So. Hermitage Avenue
Savininkai: E. D. Witkowski, A. M.
Barčus, J. P. Waitches.
Phone: Boulevard 6080

T. Pullman 6489

<^=DR. HERZMAN^l
Ifi 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 chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Talephonaii-(
8110 arba 857
V 959 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland AVe^ 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Agentūra Uždėta
1910 M.

Laivakortes

“S

A

BANKO TURTAS VIRŠ $6,000,000.00
Siuntimas pinigų, pasportai ir laivakortės ant visų linijų

— Naujienų Pinigu -Siuntime -Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.
- Pinigus gavo:
Tel. 88 — “Sočiai Demokratas”
5034 — K. Daunis
7044 — A. Bendinskas
7070 — P. Stankevičiui
7096 — K. Makauckas
7151 — A. Valantinavičienė
7154 — S. Budriui
7170 — J. Alikonienė
7175 — A. J. Bartoševičiukė
7178 — Z. Glodeckei
7256 — P. Valaitienė
7292 — E. Ramašauskienč
7316 — O. Čepienė
7318 — J. Butkienė
7337 — O. Stuparaitė
7465 — J. Jurgaitis
7466 — O. Vingienė
7558 — B. Buda
7626 — O. Beizaraitė
7628 — O. Jankauskienė
7636 — J. Povilaitis
7641 — V. Jonusevičienė
•
7664 -X- S. Kelpšaitė
7667 — A. Jankauskienė
7674 — M. Astrauskaitė
7676 — K. Giedminas
7677 — J. Savickas
7683 — J. Vašniakienė
7691 — P. Kimbrauskas
7708 — Jį Januševskis
7717 — J. Tamašauskas
7899 — A. Praščius
7911 — M. Ragauskienė
7922 — O. Trancienė
7000 — A. Geribienė
7003 — A. Geribincė
7004 — A. Jankauskienė
7009 — A. Tirkšlis
7014 — K. Siluškienė
7022 — J. Mikašauskis
7029 — A. Paškauskas
/
7034 — P. Vilkienė
7047 — V. Bučienė
7049 — K. Sutkus
7052 — T. Sprogis
7055 — A. Giras

7064 — V. Kačiušis
7087 — A. Geriba
7092 — M. Dabračienė
7097 — A. Sinkevičienė
7099 — J. Mikėnas
7100 — J. Šneiderienė
7103 — S. Sabaliauckienė
7109 — V. Sabaliauskienė
7114 — M. Zdanienė
7132 — J. Girštautas
7133 — A. Zolkauskas
7135 — J. Stakionis
7139 — A. Stonis
7143 — E. Šebelskienė
7150 — J. Gerulis
7173 — O. Kukulskienė
7174 —- T. Pietutis
7238 — D. Taparauskienė
7314 — B. Girskienė
7317 — D. Mauricienė
7319 — I. Bacevičius
7324 — V. Griniūtė
7325 — M. šniaukštienė
7329 — P. Matelienė
7330 — P. Matelienė
7332 — J. Rakaitis
7336 — J. Židonis
7338 — B. Mečienė
7349 — J. Vuraška
7350 — F. Tarvidas
7354 — D. Maurucienė
7361 — J. Verpetinskis
7369 — J. Gaidauskienė
7375 — M. Vaivada
7377 — U. Stasiulaitė
7381 — O. Trijonienė
7384 — M. Jokubauskienė
7389 — M. Zemeskienė
7391 — P. Blėdžius
7400 — V. Valantitjus
7406 — B. Kavaliauskienė
7407 — R. Baurinavičienė
7419 — 0. Samoškienė
7420 — V. Valantiejus
7428 — P. Katkauskui
7430 — A. Katkauskienė
Į

Kvitai su paėmėju parašais randasi
“Naujienų” ofise.

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai
Telefonai Drexel 28811

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT-^SASS.
Kųtik sugrįžo ii Californijoi ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
6208 W. HarrUon St.

ir
Valandos: 8—12 ki
vakare išskiriant n ed ši dieniu*.

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavys Dentistas
10801 So. Michigan Avn Roselaed.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
■ HĮ H JW!»

■

. .11

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 14
ryto ir nuo 7 iki 9
vak.
8325 So. Halsted 8t„ Chicago, DL

Sereda, Liepos 20 3., 1921
1

.

-------

I tai priminsime jam vieną ge tų partija turi apie 5 ar 6 šim
rai žinomą tiesą: apie žmo tus tūkstančių narių. Sakanti
The Lithuanian Daily News gų reikia spręsti ne pagal tą, po jos yra Čeko-Slovakijos ko
munistų partija su kokiais
ką jisai pats apie save mano 400,000 narių. Po jos eina vei
arba sako, o pagal tai, kaip kiausia Vokietijos komunistų I
[II Federuotosios Presos]
[partija,
kurios
narių
skaičius
Socialistų
Partijos Nacionajisai elgiasi.
1739 SO. HALSTED ST.,
Bile valkata gali pasisa nėra žinomas, kadangi paskuti- hinįs Ofisas gavo i£ Meksikos
CHICAGO, ILLINOIS.
kyt, kad jisai esąs “socialis niu laiku tenai įvyko didelė su- Geležinkeliečių Unijų Federakomunistų eilėse; ta par-|cij()S protestą. Geležinkeliečiai
Telephone Roosevelt 8500
tas”, bet to neveizint jisai irutė
tija vargiai turi 300,(XX) narių. j protestuoja prieš Jungtinių
Subsoription Katėsi
bus tiktai valkata ir dau- Francijoje-gi pagal pačių ko
Valstijų karinių laivų pasirody
$8.00 per year in Canada.
giaus
nieko.
$7.00 per year outside of Chicago.
munistų pranešimus, kurie vi mą ties Tampico. Jie sako, kad
$8.00 per year in Chicago.
Taip pat ir ne kiekvienas suomet' yra labai persūdyti, tai yra grąsinimas . Meksikai
8c per copy,
“trečiojo internacionalo” parti karu ir kišimąsi į jos viduji
Entered as Second Class Matter žmogus yra mokytas, arba,
March 17th, 1914, at the Post Office bent protingas, kuris nešio ja turi 100,000 narių. O kas nę politiką vardan Amerikos
of Chicago, Iii., undar the act of
dėl Italijos, tai tenai komunis
March 2nd, 1879.
ja “daktaro” titulą. Pasitai tų jiega yra visai nedidelė. Pas kapitalizmo, štai to protestoItelegramos turinys:
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
ko,
kad
ir
asilas
tokį
titulą
nedlldienlus. Leidžia Naujienų Ben
kutiniuose parlamento rinki
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, pasisavina.
“Meksika, Liepos 9 d.
Ir ką tu jam muose Italijos komunistai pra
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8500.
šiandie, liepos 8 d., 1921t mes
vedė tiktai pusantros dešim
padarysi !...
Meksikos Geležinkeliečių Fede

Meksikos darbininku
protestas.

“oertified” karvių pienas. Tatai reiškia, kad atatinkattii val
džios atstovai liudija, jog tos
kardės yra sveika* ir jų pienas
gali būti naudojamas vaikams
Ir ligoninis.
Tokių karvių
pienas, žinoma, nėra pasteri
zuojamas.
McCann ėmė tyrinėti tą pie
ną ir surado, kad jame knybždete knybžda džiovos bacilos.
Po ilgos kovos jam, pagalios,
pasisekė gauti leidimas išegza
minuoti karves. Bėgiu dviejų
savaičių buvo išegziminuota
254 karvės, iš kurių 79 rodė
aiškių ženklų luilicrkulosio.
Tuo pačiu metu McCann iš
vilko aikštėn ir kitą pasibai
sėtiną dalyką — Ncw Yorko
tuberkulinių galvijų skerdyklą.
Apie tą skerdyklą susispietę
šmugleriai turėjo mjlionus do
lerių apyvartos metams. Jie
supirkinėjo tik išimtinai tuberkulinius galvijus ir tuo budu
darė
milžiniškas
perinus.
McCanno pasidarbavimu ta kli
ka liko suardyta ir didžiuma
jų atsidūrė už krotų.
Chicagiečiai gal da atsimena
Illinois milionieriaus bylą. Juk
tai buvo vos keli metai atgal.
To mĮilionieriaus užsiėmimas
buvo supirkinėti iš visų Ameri
kos dalių džiova sergančius gal
vijus. Žinoma, tų galvijų mė
sa maitinosi tūkstančiai žmo
nių, nemažas skaičius jų gal
dabar jau ilsisi kapinyne. Mllionicrių teismas atrado kaltą
esant ir pasiuntė bene dešimčiai
metų kalėjiman. Bet idealistas
\Vilsonas surado, jog Debsas
savo žodžiais padarė daugiau
žalos, negu anas mfiliorilerrus
maitindamas tuksiančius žmo
nių tuberkulinių galvijų mė
sa. Todėl Debsas da tebesėdi
kalėjime, o anas milionierius,
Wilsono malone, jau senai
liuosas. Ir Wilsonui, dideliam
humanistui, tatai labai tinka,..

■x1l,

Iš mokslo srities
KOŠT. AUGUST:

Maistas.
(Tęsinys)

falsifikacija yra plačiai naudo
jama Jungtinėse Valstijose, apie
Mums trūksta medžiagos gerų tai nėra mažiausios abejonės.
dantų subudavojimui. Labiau
Sugedusio maisto parda
sia mums trūksta kalkio . Duo
vinėjimas.
ną mes naudojom baltą, nutnal
darni kevalą, kuriame yra šiekKiek yra prasiplatinęs sugedu
tiek kalkio. Kitas musų mais sio maisto pradavinėjimas rodo
tas ir-gi turi, toli-gražu, nepa tas faktas, kad New Yorko teis
kankamai kalkio. Na, ir kaip gi muose begiu tik 26 mėnesių bu
mes galime turėti gerus dantis, vo užvesta 47 bylos prieš Chica
jeigu mes neturime pakankamai, gos skerdyklų baronus dėl par
ties atstovų, kuomet socialistų
medžiagos jų subudavojimui!
davinėjimo sugedusios mėsos.
UžsisakomoJi Kaina:
Chicafoja — paltu:
tapo išrinkta 125. Vienok Ita- racijos nariai sušaukėme masi Airijoj, kur kalkinio maisto Visus 47 kartus teismas rado
Metams|8.00
nį susirinkimą tikslu užpro
/I
I.P*j°8 komunistų partija tapo
buvo labai mažai, žmonės saky juos kaltus esant ir antdėjo po
Pusei metę
___ -..... ............. 4.50
| priskirta prie pirmosios grupes, testuoti prieš Jungtinių Valsti davo: “Motinai pagimdyti vai $500 pabaudos dėl kiekvieno pra
Trims mlnesiams
...... ...... -- 2.25
Dviem mineelem
1.75
t. y. tapo pripažinta, kad ko jų karo laivų pasirodymą ties kas atsieina vieną dantį”. Da sižengimo.
Vienam minusiu!
.
1.00
munistų jiega toje šalyje yra Tampico postu. Nutarta išneš lykas tame, kad nėščia moteris
Chicagoje — per neliotejusi
Bet įdomiausias dalykas yra
KLAIDINA UŽSIENIUS.
didesnė, negu bent kurioje ša tąją rezoliuciją pasiųsti tele reikalauja ypač daug kalkio, iš
Viena kopija
08
Savaitei ____________________ — 18
lyje. padėtoje į likusias ketu-1 grama musų broliams, Jungti kurio susidaro kūdikio kaulai. tas, kad laikraščiai nė per pusę
Mlnesiui , — 75
nių Valstijų ir viso pasaulio
lupų neužsiminė apie tuos teis
Rusijos sovietų buletinas, rias grupes!
Jeigu kalkio trūksta maiste, tai
Suvienytose Valstijeee m ChicagoJ,
mus ir pabaudas. Tik vienas
“Rosta-Wien”, birželio 29 <!.
Italija skaitosi viena tarpe darbininkams:
gemalas,
taip
sakant,
Čiulpia
kal

. paltui
'■
Tebūnie nutarta — kad mes,
praneša iš Maskvos:
New Yorko Globė detalingai in
lankių pačių (“galingliauisiųjųr’
Metams
$7.00
ki
iš
motinos
kaulų.
Štai
kodėl
reprezentuojantys trisdešimtis
Pusei meta
4.00
“Iš visų apskričių prane komunistu internacionalo tvir penkis tūkstančius Meksikos nėščios moterys, kurios maitina formavo publiką apie negrinėjaTrims mėnesiams ... ........
2.00
Dviem mėnesiams ..................... 1.50
ša apie gerus lietus, taip jo tovių. Reiškia, likusiose 43 I geležinkeliečių, priklausančių si netinkamu maistu, visuomet mas bylas.
Vienam mėnesiui
.........
.75
gui javų padetiįs pietų4rytų šalyse komunistai yra silpnesNew Yorke laikraštis Globė
Meksikos Geležinkeliečių Kon jaučiasi labai blogai.
kur
tečiaus
Lietuvon ir kitur uiaieniuoMi
ni,
negu
Italijoje,
srityse yra taip pat labai ge
(Atpiginta)
federacijai, griežtai protestuo Kad dantų sugedimas pareina įkūrė laboratoriją pardavinėja
komunistai
sudaro
tiktai
menra. Vasarojai yra ypatingai
nuo netinkamo maisto, moksli mo maisto tyrinėjimui. Labo
<8.00
Metams
jame
prieš
Jungtinių
Valstijų
ką atskalą darbininkų judėji
4.50
Pusei metų
geri.”
ninkai apie tai neabejoja, žino ratoriją pasiėmė vesti paskilbu2.25
me. Galima tad numanyti, ko valdžios žygius, kurie reiškiasi ma, yra daug ir kitų priežasčių, sis Alfred McCann, visų maisto
Tuo-gi tarpu kaip tik toje kia yra komunistų “galybė” pasirodymu karines spėkos ties
dalyje Rusijos, apie kurią čio tose 43 šalyse, kurios tapo pa Tampdco portu. Tai reiškia bet tai jau dentistikos mokslo šmugelninkų šmėkla. Dėka Mc■ffleeeisneses
Canno pasidarbavimui bėgiu
nai minimla, javai užderėjo la statytos žemiaus už Italiją.
pasikėsinimą ant Meksikos res dalykas.
penkių metų buvo užvesta prieš
bai blogai, ir kokia dešimtis
Nereikalingi elementai.
Tarpe šitų šalių yra padėta publikos savivaldybes.
sugedusio maisto pardavinėtojus
Mes taipgi protestuojame
milionų ūkininkų, jei ne dau- Anglija. Komunistų 'jiudėjiI giaus, laukia bado. Rusijos nias joje yra be galo silpnas; prieš tą spėkos aktą, kuris tu Mes jau matėme, kad kūne 300 bylų. Kiekviena tų bylų
šmugelninkai
valdžia išleido atsišaukimą į jų partija neturi tur^but nei ri tikslo nustayti šio kontinen yra tokių elementų, kaip varis, buvo laimėta.
cinkas, boronas, švinas ir net ar nesitvėrė kailyj. Jie keliais atPanedėlyje^
Chicagos vįso krašto gyventojus, kad jie 10,000.
K to internacionalinius santykius senikas. Kiek žinoma, tie ele vėjais bandė pašalinti McCan“Draugas” išpleškino sraip- padėtų tiems ūkininkams,
Po Anglijos eina Amerika, jėgos pagalba. Tuo labiau, kad mentai nėra reikalingi musų kū n’ą iš kelio. Buvo užvedę prieš
snį apie “susipratusius soči- L
—•--------kur, kaip mes žinome, komu | Amerikos jūreiviai išlipo Tam- nui. Maža to, tankiai jie ken jį kriminalines bylas, bet kiek
alistus”. Temą tam straip^^MAS MASK- nistai neturi jokios įtakos pla pico ]>orte neturėdami iš Mekiskos užsienių reikalų ministe kia musų sveikatai. Pavyzdžiui, vieną kartą McCann išėjo per
čiajame
darbininkų
judėjime.
sniui jisai į)aeme is žinutes
i
arsenikas yra labai stiprus nuo galėtojas.
rijos jokio leidimo.
Kone
visa
komunistų
partija
apie vieną vaikėzą, patekusį
Toje pat -Rosta^ien” laiToliau, mes norim'e, kad das. Blogų padarinių galima
Liepos 5 d., 1915 m., vienas
šioje
šalyje
susideda
iš
keleto
į jaunų prasikaltėlių teismą. Lioje, iš kurios paėmėm augssusilaukti
ir
nuo
švino.
nusižengėlis Chicagos teismu li
tūkstančių ateivių, kurie stovi Jungtinių Valstijiį darbininkai
Toje Žinutėje, tilpusioje čiaus išspausdintąją ištrauką, toli nuo amerikonų darbinin išgirstų musų protestą ir Su Bet kokiu budu tie elementai ko pasiųstas ikalėjiman visam
(Bus daugiau).
prastų, kad Jungtinių Valstijų sigauna į musų kūną? štai ko amžiui dėl pavogimo dviejų
vietiniame anglų laikraštyje, aprašoma trečiasis komunistų kų minių.
pasakyta, kad Edward Car- ,nternaieonalo kongresas. Tarp Bet Anglija su Amerika tai valdžios elgęsis yra surištas su kiu. Daržovėse, f žuvyse ir aus- kumpių. Toki didelė bausmė
v v.
.
kitko tenai pasakojam#; apie
aliejaus kompanijų interesais. ;eriuose mes randame tų elemen
bray, sesiohkos metų am-L. kad tas kongresas buvęs dar vis “trečiojo internaciona- To elgesio padariniai gali pri tų. Vienas kilogramas austerių buvo uždėta dėl to, kad nusižen
gėlis dėl to paties nusikaltimo
žiaus,
valkiojasi,
tingi labai xnnraWfi^.^WH, W lę£_ tvirtovės! Jos turėjo po vesti prie internacionalinio ka turi net 138 miligramus valio it atsidūrė teisme antru kartu.
Suknia No. 9935
30 balsų kongrese.
dirbti ir muša savo motiną, dar ne visi mandatai buvę per- Tarpe šalių, kuriomils buvo ro. Mes žinome,, kad Ameri švino.
Teisėjas Petit pareiškė:
bet giriami, kad jisai esąs žiūrėti, kuomet buvo rašoma suteikta po’ 20 balsų, randasi kos žmonės nėra karingi, — Vienok to maisto naudojimas “Pasauliui bus pranešta, kad
“socialistas” ir turįs įgalio- ži,lia aPie ii-:bct iau pasirodę, Austrija. Apie tos šalies ko jie mėgsta taiką. Mes taipgi nėra pavojingas sveikatai. Ne aš pasiunčiau jus visam amžiui
geidaujamų elementų įsigauna kalėjiman dėl pavogimo dviejų
jimą nuo Dėbso skelbti soči- kad <la'-vvauja 129’ <lc'e18at“ ,su munistų “judėjimą” kalbėti be mėgstame taiką.
.
[sprendžiamu balsu, 219 deleKai-kurie suinteresuoti žmo kunan daug daugiau kitokiu ke
alizmą.
gaįų 8U paįarjamu balsu ir 100 veik nėra reikalo, kadangi dar nės bando tari) tų dviejų šalių liu. Tąsyk, suprantama, ir pa kumpių . Tai netiesa. Jūsų re
bininkų miniose jisai visai ne
kordai rodo, kad jus ęsate suk
Anglų laikraščio reporte- svečių, ir kopgrese buvę atsto- turi įtakos. Kuomet Austri sukurti karą, neteisingą karą, vojus padidėja!
čius, ir mes privalome surasti
ris, kuris parašė tą žinutę, paujama 48 šalys.
kuris
butų
vienas
žalingiausių
jos socialdemokratai gauna
kelių apsigynimui nuo tokių suk
Apsaugojimas maisto nuo
karų
iš
visų,
kokie
kada
nors
turbut nemanė, kad atsiras Toliau nurodoma, kiek ku- rinkimuose tarpe 75 ir 90 nuo
čių, kai jus. Jeigu žmonės ant
\
sugedimo.
yra
,buvę
šiame
kontinente.
Tie
ru ir trečiu kartu nusižengia —
suaugęs Žmogus, kuris tik- rios šalies delegacijai tapo pri- šimčių darbininkų balsų, tai
žmonės
visuomet
paniakinda

Maisto
negalima
ilgai
laikyti.
tai jiems vieta yra tik kalėji
rai paskaitys tą vaikėzą pažinta balsų, kadangi balsavi- komunistai vos surenka 2 arba
vo,
paniekina
ir
bando
panie

Jis
greit
sugenda.
Bet
yra
įmo

mas.”
“Debso įgaliotiniu” ir sočia- ,,,a* llilr',,n' i,a«al žalis, o ne tris nuošimčius.
kinti
nepriklausomos
tautos
nių
apsaugojimui
maisto
nuo
Šalę Austrijos pastatyta Lie
įizmo pranašu. Bet jisai ne-1 jju pa(|a|ino vis(|s (lclegatlIS_ tuva.
įstatyčius, papročius ir idealus. sugedimo. Mėsa paprastai džio Savaitei prabėgus New Yorko
Mes, pasaulio darbininkai, tu vinama ir sūdoma, obuoliai ir teismas nagrinėjo šešioliktą by
Žinojo, kokie “mokslinčiai atsižvelgiant ne liek į partijų
Šalys-gi, priskirtos prie ket-|
lą prieš Swift k Co . šešiolika
rime
daryti
visa,
kad
neleidus
kiti
vaisiai
ilgai
nesugęnda,
kuo
Sėdi klerikalų redakcijose.
stiprumą, kiek į reikšmę kiek- virtos ir penktos grupių, stovi,
impcrialstiiiiam kapitalizmui met jie yra išdžiovinti saulėj, bylų liko užvesta prieš tą kom
Kunigui Česaičiui, kuris vienos (šalies, atsiimtosios dele- dar žemiau, negu • Austrija ar
sukurti
naujas darbininkų pasterizuotas pienas negreit su paniją bėgiu tik dviejų metų.
galus,
taip
pat
į
partijų
"gry

ba
Lietuva:
jų atstovybės
Begiu tų dviejų metų New Yor
už savo didelį “mokslą” garūgsta ,etc. Tai vis fiziniai (iš ko teismai surinko pabaudomis
numą” '— į penkias .grupes. Maskvos kongrese turėjo tik skerdynes.
vo teologijos daktaro laips Pirmoji grupė susideda iš Vo
Mes tikime, kad musų bro ėmus sudimą) maisto apsaugo
tai po 10 arba po 5 balsus. O
iš Chicagos skerdykų baronų
nį, pasirodė visai ne juokai, kietijos,
Frakcijos, Italijos, tokiu šalin yra dauguma, net liai, Jungtinių Valstijų darbi jimo budai. Bet tie budai, nors $20,000.
ninkai, parems musų nusistaty jie yra labai geri, mažai bevar
kad šešiolikos metų vaikiš Čeko-Slovakijos
ir Jaunųjų 27
mą, kuris pareina ne tiek nuo tojama. Maisto apsaugoj int# Vienoj tų bylų, antdėdamas
Internacionalo:
čias, kuris “valkiojasi ir Komunistų
Iš to darosi aišku, kad ta di
musų patriotizmo, kiek nuo dabar svarbiausią rolę lošia che pabaudą, teisėjas Russel pareiš
kiekvienai
šitų
atstovybių
su

delė
“
trečiojo
internacionalo
”
muša savo motiną”, vadina
moderninių idealų apsaugoti mikalai. Tiė chemikaląi anaip kė: “Mes negalime pasiųsti
teigta
po
40
balsų.
Antron
grugalybė,
kuria
taip
giriasi
ko

save “socialistu”. Ne, jisai pėn įeina Anglija, Amerika,
korporacijos kalėjiman. Nieko
žmogaus teises.
tol
nėra
geras
dalykasDėka
munistai,
yra
tiktad
išpustas
nėra nuostabaus, kad jus
patikėjo, kad tai ištiesų esąs Lenkija, Ukraina, Norvegija burbulas. Maskvos internacio
Pasirašo — Enardo Venėgas,
jiems j musų kūną įsigauna vi todėl
^9935 /
socialistas, ir ėmė rėžt pa Jugo-Slavija, Bulgarija — po nalas faktiniu susideda iš ko Meksikos Respublikos Geležin sai nereikalingų, o gan dažnai ir be jokios baimės žaidžiate žmo-’
mokslą apie tai, kad socia 30 balsų; trečioji grupė sudary- kių keturių stambesnių organi keliečių Konfederacijos prezi blėdingų elementų. Maisto ap nių gyvybe ir sveikata. Už tokį
nusižengimą pavienį žmogų mes
dentas”.
zacijų, turinčių kartu mažiaus
saugojimui tankiausia naudoja
lizmas tvirkina jaunuomenę,
galime įkalinti kalėjiman, bet Efektiška brangia išvaizda suknia.
kaip pusantro miliono narių; o
(Pareiškimas, kad jūreiviai ma šie chemikalai: druska, sa- jums mes tegalime andėti tik Geriausia siūti iš tricotino ir šilko.
kad socializmo dvasioje iš
Liuosus galai kaspinų išsiuvinšti,
jos, Belgijos, Lietuvos, Šveica visos kitos organizacijos yra buvę išsodinti Tampico yra ne letra, sietinė rūgštis, boraksas,
auklėti vaikai yra pavojingi rijos ir Austrijos — po 20 bal
menkutę pabaudą, kuri korpora taipgi ir kalnierius išsiuvinėtas.
menkos atskalos, atsimetusios paprastai didelės reikšmės, jei boraksinė rūgštis, natro floridas,
Tokiai sukniai pavyzdys No. 9935
savo tėvams ir tt.
sų. Likusioms šalims duota nuo socialistų partijų, arba ma gu tik teisingus. Amerikos benzoinė rūgštis, formalinas ir cijai, darančiai $400,000,000 yra sukirptas mieros nuo 36 iki 42
apyvartos metams, absoliučiai colių per krutinę. 36 mierai reikia
“Musų socialistai, be abe po 10 arba po 5 balsus.
žos kuopelės tokiose šalyse, laikraščiai apie tai visai nieko peroksidas.
2% jardų 40 colių pločio materijos
jonės, sakys, kad tai ‘susi šitos skaitlinės duoda pusė kuriose masinis darbininkų ju nerašė, šis protestas liko pri Higienos atžvilgiu tik sudimas nieko nereiškia. Nėra ko stebė su 2 jardaiš 36 coliais šilko.
tis todėl, kad agitatoriai, lyg
pratęs’ vaikinas. Nes kas tinai gerą saiką, “trečiojo in dėjimas dar tiktai prasidėjo, i siųstas Nacionaliniam Socialis yra priimtinas. Bet visi kiti Jonas Buptistas, kelia balsą Norint gauti tokių suknią su
kirpti ir pasiūti pavyzd}, prašom
ternacionalą” jiegų įvertini
Todėl yra juokinga, kada ko tų Partijos Komitetui).
chemikalai, išėmus druską, yra
taria nors vieną žodį už so
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
prieš
nežmoniškus
nusižengi

mui.
munistų vadai skelbia, jogei
žalingi musų sveikatai. Nežiū mus, kurie taip sunku iškelti žymėti mierą, parašyti savo vardą,
cializmą, tasai pas juos skai
lt aiškų adresą ir, įdėjus |
jų
internacionalas
rcpresentuoPagavo keturis banditus.
rint to fakto, Jungtinėse Valsti aikštėn, ir kurie taip menkai pavardę
<
Augščiaus
įvardyta
21
šalis,
konvertą
kartu su 15,centų (palto
tosi ‘susipratęs’, gi visi kiti
jose
da
iki.
šiol
skerdyklų
baro

ženkleliais
ar pinigais) atsiųsti mums,
turėjusi kongrese po 20 balsų jąs viso pasaulio proletariatą.
Keturi apsiginklavę banditai
tėra baudžiami, kuomet jie yra šiaip užadresavus:
‘kvailiai’.
Vienoje
tiktai
Anglijoje
Datbo
NAUJIENOS,
nai tebenaudoja boraksą mėsos
arba daugiau. Jų delegacijos,
užpoulė
John
Murphy
saliuną
susekami.
”
PATTERN
DEPT.,
1789
S. Halsted
“Gražus ‘susipratėlis’ mo kartu su Jaunųjų Komunistų Partija turi apie penketą melio ant kampo 79-tos ir State gat ir džiovintų kiaušinių apsaugoji
St., Chicago, III.
Džiova sergančios karvės.
tinos mušeika.
Internaiconalo atstovybe, turi nų, kurie nenori nieko bendra vių. Banditai atvažiavo pavog mui. Gi fruktai beveik visi yra
turėt su komunistais.
tu automobiliu. Vienok netikė džiovinami sierinės rūgšties pa Keli metai atigal Ndw Yorkc
“Bet argi jį galima kal kartu dauginus kaip du treč
daliu balsu (430) kongrese, gal
tai užklupo juds detektyvai ir galba. Tuo tarpu Europoj tos kilo didelis skandalas. Skan
[Iš Federuotosios Presos]
tinti? f
įmonės yra uždraustos ir nusi dalo kaltininkus (buvo vėl Mc
Philadelphia. —Apie 50 nuoš. visus keturis areštavo.
net tris ketvirtadalius, Liku“Reikia manyti, kad jis sios 27 šalys tuo budu neturi siuvau
Sako, kad trys banditų bu žengėliai aštriai baudžiami.
Canuf
> *>
taip buvo auginamas.
Tų chemikalų naudojimas da
mejb savo reikalavimus. Daib- vo atvažiaVę iš St. Lenus.
beveik jokios reikšmės.
Dalykas tame. Mieste buvo
“Yra ir lietuvių tokių, ku
yra
pavojingas
ir
tuo,
kad
aįisu
kokia
daviai
pripažino
uniją.
Dabar pažvelgsime,
pardavinėjama, taip vadinamų,
krųs
ir
besąžiningi
šmugleriai
rie savo vaikus augina to- komunistų jiega yra svarbiau Tas streikas buvo palietęs
DR. A. MONTVID chemikalų pagalba gali lengvai
kiais ‘susipratėliais’. Nes siose šalyse, kurios tapo pas mažas siuvėjų dirbtuvėles, kur Lietuvis
Telephone Drover 5051
Gydytojas ir Chirurgas
pardavinėti
žmonėms
sugedusį
darbininkai buvo silpnai orga
kirtos
į
pirmąsias
tris
grypes.
25 East Washin<ton St. j
patys yra ‘susipratę’.”
Dr. A. Juozaitis
maistą. Chemikalais jie sutai
Spėjama, kad neužValandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Pačioje vyriausioje grupėje nizuoti
Ir taip toliaus.
DENTISTAS
Telephone
Central
8862
so sugedusį maistą taip, kad lik
kita darbdavių dalis
randame šalę Rusijos ir Čeko
1824 Wabansla Ate.
Valandos t nuo 10„....
iki 8 vaL vakaSU slovakijos Franciją, Italiją (!) priims darbininkų
Mes nesiginčysime
cheminis analizas gali parodyti
reikaluviNedėliomie pagal sutarimo.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Halsted St., Chicago, UL
Jo. Halated
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
to maisto stovj. O kad maisto 8261 So.
“Praugo” redaktorium. Tik ir ypkietiją. Rusijos komunis- mus.

Klerikalų
neišmanymas

Musų Moterims

I

Sercila, Liepos 20 <1., 1921
JŪSŲ BUVĘS 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.

NESIRŪPINK!

A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS

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

1527 N. Halsted St.

1550 Clybourn Avė.

Atdara kasdiėn
Moteris patarnauja
Tel. Lincoln 4124.
Atdara Utaminkais ir Ketvergaia nuo 9, iki 6
Atdara Utaminkais ir Pėtnyčioms nuo 7 iki 6.
•
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vai. vakare. Išskiriant nedėldiemus
nuo 7 ryto iki 12 dienos.
Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

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

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

I
I
I

729 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakare

ELEKTRA

šviesą ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Visi musų pajų indai sanitariški
ir turi C. & M. štampą.
Užsisakyk
Reikalaukite,
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o

J......................

"

....

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

Sacco-Vanzetti Byla.
[Iš Federuotosios

Preso*]

DEDHAM, Mass. — Mike Levangie, vienas svarbiausių liudy
tojų prieš Sacco-Vanzetti, liko
diskredituotas. Jis liudijo, kad
Bartolomes Vanzetti valdęs au
tomobilių, kuriuo važiavę bandi
tai. Levangie yra geležinkelio
dabotojas New Havene.

Henry McCarthy, to geležin
kelio pečkurys, pareiškė panedė
ly,

kad jo traukinys

pasiekęs

Brąintree tuoj po plėšimo, ir kad
jis kalbėjęs su Levangie apie
įvykusią tragediją.
“Levangie sakė man, kad jis
matęs banditus, bet kad jis ne
begalėtų jų pažinti,’’ pareiškė
McCarthy.
Dviem; savaitėm
prabėgus laikraščiuose pasiro
dęs visai kitokis Levangie’o liudymajs . Tąsyk McCarthy prane
šė gynėjams, kad Levangie jam
sakęs visai ne tą, kas buvo pas
kelbta laikraščiuose.
Porą dienų atgal Nicola Sacco
pažino teismo rūme žmogų, ku
ris balandžio 15 d. po pietų, 1920
m. (plėšimo dienoj) važiavo kar
tu su juo viename traukinyj iš
Bostono į Stoughtoną. Jis pra
nešė apie tai savo gynėjui. Pra
dėta daboti tą žmogų. Kuomet
jis vėl atėjo į teismą, tai advo
katas McAnarney ėmė klausinė
ti jo.

Tas žmogus buvo James Hayes, kontraktorius. Jis teisme
pareiškė, kad jis ištikrųjų tą po
pietį apie penktą ar šeštą va
landą važiavęs iš Bostono į
Stoughtoną. Bet kadangi jis ta
da nepažinęs Sacco, tai tikrai ne
galįs pasakyti, ar SaCCo buvęs
tame traukinyj ar ne.
Tada buvo pašauktas Sacco,
kuris pažino Hayes ir pasakė,
kad jis tikrai matęs Hayesą
traukinyj .
Prof. Antonio Dentamare,
Bostono Haymarket National
Banko vice-pręzidentas, liudijo,
kad plėšimo dienoj apie 2:45
vai. po pietų jis sutikęs Sacco*
GiordanO kavinėj, kuri randasi
italų apgyventoj Bostono daly j.
Sacco jam perstatęs Felice Gandagni,* redaktorius, kuris jau
pirma'liudijo. Redaktorius sa
kęs jam, kad Sacco žadąs grįsti
Italijon ir kad jis davęs jam ra

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

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

701W. Sl.t SU
Tel.: Yards 86M
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Ąvą.

žmonėms

siūloma

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Headąuarlers, 5886 Randolph.
139 N. Clark SL, Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

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

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

R“ff'es
Al COM01

SIOPSDANDRIiH
promotf.s

lll’Al.THY SCAl P
I.UXURIANTIIAIR
CONTtNTS 5HUI0 OZS

EAD.PICHTER&CO
MUS H UfTHiNAL BLUG 5
nROOKLYN
NLVV YORK.

S

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
valsbaženklis.

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.

v

Tel.: Yards 413
Tarpe Hennitage ir Paulina.
Suvedame dratus ir sudedame
fixtures Į 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*
1
kių krautuvę ir
taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Daktaras Petras Šimaitis
Napraphath’as
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai.
p. p. 2:80 iki 5:80 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd.,
Kampas Harrison St., Chicago.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

ti radikalinės literatūros. Apie
tą advokato perspėjimą ir pra
nešęs Vanzetti, kuris tuo lai
ku buvo New Yorke.
Frank Lopez, Bostono SaccoVanzetti gynėjų komiteto sek
retorius, pareiškė teisėjams,
kad balandžio 25 d., 1920 m.,
East Bostone buvo laikomas ita
lų susirinkimas, kuriame daly
vavo apie 20 žmonių. Jų tarpe
buvusiu Sacco ir Vanzetti. Su
sirinkimas paskyrė Vanzetti va
žiavimui į N#w Yorką, kad pasamdžius ten gerą advokatą
Andre# Salsedo gynimui, Mat,
tik tuo laiku išėjo aikštėn, kad
Teisingumo Departamentas ne
teisėtu, budu įkalino Salsedo.

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, UL
Phone: Humboldt 5849

B DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan
kerti 32 St.
Ckicago, Illinois.
SPECI AUSTAS*
■
Moterišką ir Vyrliką
Taipgi Ckroniiką Ligą.
OFISO VALANDOS*
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 0—8
3 vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
■
Telepkone Yards 687

nuiiiiniiiiim

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

DR. J. KOLIS

Reikalingi akiniai.
(Net Ine.)

Aptiekoso
parsiduoda
po65o. arba
atsiųskite
75c., tąd
atsiusime
per paštai
tiesiog iš
labara* '
torijos.

Dr. W. Yuszkiewicz

CHICAGO.

New Peoples Electric Go.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste idėtos,
bu priemaiša priimnial Švelnaus
kvčpalo.
Ruffles yra laoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
puikus plauku sutaisytojas. kuris
patiks kad
•MCįi'"' .. ,
[r gačniaušiai ypatai.

merginoms.

i

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.

Paujamo mėlyname pakelyje.

kiose
ligose
moterims Ir

THE HOME BUILDERS
People Teatro Name,
ASSOCIATIONX
1616 W. 47th St., Tel. Boal. 160
National Headąuarters,
VALANDOS;
6 Ud 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto
Rand. 5886,
Ree. 2914 W. 48rd Street
Rooms 1709-12 City Hali
Telephone McKinley 268
v
--------------------------------- . „y
Square Bldg.
139 N. Clark St.

DR. W. F. KALISZ

Su uirtgjstruotu valsbaž^nklluSuv. Vatet
Patentu Biure.

gimdymo. Duo
da rodą viso

Ne ryto

Tel. Monroe 2804

Pamėginkite naujo—

prie

tarnauja

Klauskit apie tai!

V. į

1145 MILWAUKE'E AVĖ.

Baigusi Akaierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoapitallse.
Pa
sekmingai pa

panašus

patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

I

AKU1ERKA

,LIETUVIS
.......
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ Gydo visokias ligas moterų, vaiS kų ir vyrų. Specialiai gydo limM
pančias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted 8L, Ckica
!■■■■■■■■■■■■■■

štų nuvežti' Leonui Mucci, Itali

jos parlamento nariui, kuris gy
vendamas Bostone užsiėmė ad
vokatūra.
Rosina Sacco, kaltinamojo
žmona ,buvo kamantinėjama vi
są Valandą. Ji buvo labai gera,
kaipo liudytojas, ir padarė ne
blogo įspūdžio prisaikintiems tei
sėjams; tatai buvo galima nu
manyti iš šypsų, kurios matėsi
jų veiduose. Kaltintojas Frederick Katzmann labai atsargiai
statė klausimus tikėdamas su
painioti ją.
Bet ji niekur nesuklupo. Ji
atsakinėjo tik į tuos klausimus,
kuriuos galėjo paremti faktais.
I klausimus, kurių negalėjo pa
remti faktais, ji atsakė, kad ne
žinanti.
v
Jis papasakojo, kad Sacco ir
Vanzetti balandžio 15 d. tarėsi
važiuoti į mišką medžioklei. Tuo
tikslu ji išėmusi iš stalčiaus re
volverį.
Sacco, Vanzdtti, Orciani ir
Bodą turėję vakarienę tą vaka
rą Sacco namuose. Jie tarėsi
Bodo automobiliu paimti iš kaikurių namų radikaiinę literatū
rą ir nuvožt jų į tokių vietų, kad
policija negalėtų jos surasti.
Gynėjas McAnarney parodė
banko knygutę, kaip liudymą.,
Knygutės balansas gegužės 1 d.,
1920 m., buvo $1,500.
“Mes jau senai galvojome
grįšti į Italiją”, tarė p-ni Sacco,
“ir kad ihano vyras gavo iš drau
go laišką, kuriuo buvo praneša
ma apie jo motinos mirtį, mes
nutarėme važiuoti prie pirmos
progos”.
Uuis Quinliliano, New Yorko
italų 'gynėjų komiteto sekreto
rius ,liūdijo, kad bahidžio 27 d„
1920, jis atlankęs Walter Nelles’o New Yorko advokato ofisą.
Advokatas pataręs jam nelaiky-

AKUšERKA
Mrg. A. Michnlewicz

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų,- teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Būdavojim'o Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau

Lietuvon ir iš Lietuvos

i

AR MANAI APIE NAMUS?

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja.

Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 1G ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

AKIU, AUSŲ, NOSIES ir
GERKLĖS EXPERTAS.
Modemiškiausi Įren
gimai ligų pažinimo
ir gydymo. 23 me
tai prie State St.
ŽVAIRAS AKIS'
ATITAISAU.
savo speciale meto
dą; virš 3,000 išgy
dyta. Daugelis ant
syk vizai mano ofi
se. Reikalauk knygelės.

DR. F. O. CARTER, M. D.
120 S. Stąte St.
Vai.: 9 iki 6. Ned.: 10 iki 12.

Telephone Yards 5382

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

Telephone Van Buren 294
Bes. 1189 Lndependenco Blvd. Chie&ge

DR. A. A. R0T.4
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriikų, Vyrioką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telfephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną.

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

Gali Greitai
Išsigydyt.
*
7
Ar kenti skausmą ir kankynę nuo
raudonosios gyslos? Tas yra visai
bereikalo — ją galima greitai ir ant
visados prašalint su Pixine Pilė Renvedy. Tai yra receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
racija, nei gydytojo bilos, tik patikė
tinas naminis gydymas, kurį gali kiek
vienas varteft. Išpildyk žemiau esan
tį kuponą; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Remedy bus tuojaus išsiųsta čystame
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

Carlo Affe, Bostono italas
groserninkas, liudijo, kad Sacco
kovos 20 d. pirkęs jo krautuvėj
DR. C. K. KLIAUGA
valgomų daiktų, už kuriuos už
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, UL
mokėjęs balandžio 15 d. Jis pa
kampas 18th St.
>
rode knygutę, kur visa tai buvo
Valandos* 9—12 ryto ir 1—9 vak.
šurašyta.
Kaltintojas KatzPhone Canal 257
The Pj.vinę Co., Ine.,
v—................. . i
■
./
mann ilgai kamantinėjo Affę, 5767D
Paw Avė., Tręy, N. Y.
r**" *n
liepdamas jam rašyti žodžius, Įdėta rasite $1.00. Prifdųsk man Phone Boulevard 0301
didelį paką Pixine Pilė Remedy. Jei
karius jis diktavo jš knygutės. jos
negelbės, kaip jįjs skelbiate, su
ANTANAS GREDUŠKA
Kada tas 'bandymas liko užbaig grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
Genorafis
gal.
tas adv. McTiiarney tpaj’di^ke,
Kontraktorius ir.
kad parašytų žodžių rankraštią Vardas....
. būdavotejas.
yra lyginai tokis pat, kaip ir Adresas .
Budavojanje ir taicoaie
knygutėj..
<
1401, Wt 47th St, Chicago.
Miestas
Valtt.
i

—

i

«* i *

i'

t

M

Sereda, Liepos 20 d., 1921

■■■■—■

Sacco-Vanzetti Byla.
[Ift Fedsruotosios

NESIRŪPINK!
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS

Šviesinęs ir sierinės maudynės.
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus
Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (Šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis
maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS
,nA°TTEn iSKJ j'į\

1550 Clytourn Avė.

1527 N. Halsted St.

Atdara kasdien
Moteris patarnauia
Tel. Lincoln 4424.
Atdara Utarninkais ir Ketvergais nuo 9 iki 6
Atdara Utarninkais ir Pėtnyčioms nuo 7 iki 6.
•
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vai. vakare.
Išskiriant nedčldienius
nuo 7 ryto iki 12 dienos.

Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

Preso*]

DEDHAM, Mass. — Mike I^evangie, vienas svarbiausių liudy
tojų prieš Sacco-Vanzetti, liko
diskredituotas. Jis liudijo, kad
Bartolomes Vanzetti valdęs au
tomobilių, kuriuo važiavę bandi
tai. Levangie yra geležinkelio
dabotojas New Havene.
Henry McCurlby, to geležin
kelio pečkurys, pareiškė panedė
ly, kad jo traukinys pasiekęs
Braintree tuoj po plėšimo, ir kad
jis kalbėjęs su Levangie apie
įvykusią tragediją.
“Levangie sakė man, kad jis
matęs banditus, bet kad jis ne
begalėtų jų pažinti,” pareiškė
McCarthy.
Dviem; savaitėm
prabėgus laikraščiuose pasiro
dęs visai kitokis Levangie’o liudymas . Tąsyk McCarthy prane
šė gynėjams, kad Levangie jam
sakęs visai ne tų, kas buvo pas
kelbta laikraščiuose.
Porų dienų atgal Nicola Sueco
pažino teismo rūme žmogų, ku
ris balandžio 15 d. po pietų, 1920
m. (plėšimo dienoj) važiavo kar
tu su juo viename traukinyj iš
Bostono į Stoughtoną. Jis pra
nešė apie tai savo gynėjui. Pra
dėta daboti tų žmogų. Kuomet
jis vėl atėjo į teismą, tai advo
katas McAnarney ėmė klausinė
ti jo.

Tas žmogus buvo James Hayes, kontraktorius. Jis teisme
pareiškė, kad jis ištikrųjų tų po
pietį apie penktą ar šeštą va
landų važiavęs iš Bostono į
Stoughtoną. Bet kadangi jis ta
da nepažinęs Sacco, tai tikrai ne
galįs pasakyti, ar Sacco buvęs

Lietuvai! ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
C NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.?
j ■
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
Čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas

be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
Chicago

tame traukinyj ar ne.

I Dr. M. Stapulionis
II
NAPRAPATft
Gydau be
be
IF

operacijų

gyduolių ir

OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė.,

729 W. 18-ta gatvė

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas: Boulevard 9397

2 iki 8 vakare

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COM Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Visi musų pajų indai sanitariški
ir turi C. & M. štampą. .
Užsisakyk
Reikalaukite,
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o

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

Tada buvo pašauktas Sacco,
kuris pažino Hayes ir pasakė,
kad jis tikrai matęs Hayesų
traukinyj .
Prof. Antonio Dentamare,
Bostono Haymarket National
Banko vice-pręzidentas, liudijo,
kad plėšimo dienoj apie 2:45
vai. po pietų jis sutikęs Sacco'
Giordano’ kavinėj, kuri randasi
italų apgy ventoj Bostono dalyj.
Sacco jam perstatęs Felice Gandagni, • redaktorius, kuris jau
pirma'liudijo. Redaktorius sa
kęs jam, kad Sacco žadąs grįsti
Italijon ir kad jis davęs jam ra
štą nuvežti7 Leonui Mucci, Itali
jos parlamento nariui, kuris gy
vendamas Bostone užsiėmė ad
vokatūra.
Rosina Sacco, kaltinamojo
žmona ,buvo kamantinėjama vi
są Valandą. Ji buvo labai gera,
kaipo liudytojas, ir padarė ne
blogo įspūdžio prisaikintiems tei
sėjams; tatai buvo galima nu
manyti iš šypsų, kurios matėsi
jų veiduose. Kaltintojas I?rederick Katzmann labai atsargiai
statė klausimus tikėdamas su
painioti ją.
Bet ji niekur nesuklupo. Ji
atsakinėjo tik į tuos klausimus,
kuriuos galėjo paremti faktais.
J klausimus, kurių negalėjo pa
remti faktais, ji atsakė, kad ne
žinanti.
Jis papasakojo, kad Sacco ir
Vanzetti balandžio 15 d. tarėsi
važiuoti į mišką medžioklei. Tuo
tikslu ji išėmusi iš stalčiaus re
volverį.
Sacco, Vanzėtti, Orciani ir
Bodą turėję vakarienę tą vaka
rą Sacco namuose. Jie tarėsi
Bodo automobiliu paimti iš kal
kinių namų radikalinę literatū
rų ir nuvožt ją į tokią vietą, kad
policija negalėtų jos surasti.
Gynėjas McAnarney parodė
banko knygutę, kaip liudymą^
Knygutės balansas gegužės 1 d.,
1920 m., buvo $1,500.
“Mes jau senai galvojome
grįšti į Italiją”, tarė p-ni Sacco,
“ir kad ihano vyras gavo iš drau
go laišką, kuriuo buvo praneša
ma apie jo motinos mirtį, mes
nutarėme važiuoti prie pirmos
progos”.
Uuis Quinliliano, New Yorko
italų gynėjų komiteto sekreto
rius ,liudijo, kad balndžio 27 d„
1920, jis atlankęs Walter Nelles’o New Yorko advokato ofisą.
Advokatas pataręs jam nelaiky-

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

701 W. 81it St.
Tel.t Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. j rytus.
Kampas Union Ąvą.

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų,* teatrų, ligonbueių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojim'o Draugi

Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

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

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

Turime taupymo skyrių.
, Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS

Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

U %

PSIf HV

Aptiekose
parsiduoda
po65c. arba
atsiųskito
75c., tad
atsiusime
perpašty
tiesiog iŠ
Išbara- ‘
torijos.
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Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą Ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitan visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
B 8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS*
Moterišką ir VyrUhą
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS*
Nuo 10 ryto Iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
■
Telephone Yards 687
«»■■*■■■ KIHIUI

Klauskit apie tai!

DR. M. T. STRIKOHS

Ne ryto

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headąuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Sųuare Bldg.
139 N. Clark St.

People Teatro Name,

1616 W. 47th SL, Tel. Boul. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 48rd Street
Telephone McKinley 268

j Telephone Yards 1532

i

DR. J. KULIS

,LIKTUVIS
u.i...
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Į Gydo yisokias ligas moterų, v*iS ką ir vyrų. Specialiai gydo lim3
pančias, senas ir paslaptin3
gas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St., Ckiea
■■■■■■■■■■■■■■R

—

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes Siame vaiste Įdėtos,
bu priemaiša priimnial Švelnaus
kvCpalo.
Ruffles yra laoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
pulkus plauku sutaisytojas. kuris
patiks kad
ir gačniausiaiypatai.

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

CHICAGO.

1145 MILWAUKEE AVĖ.

Naujumo mėlyname pakelyje.

AKU1ERKA

ją-

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.

Su uiroglstruotu vaiabažonkUaSuv. Vai,t.
Patentu Biure.

.t

AR MANAI APIE NAMUS?

DR. W. F. KALISZ

Ruffleas

i

AKUftĘRKA
Mrg. A. Michniewicz

Tel. Monroe 2804

Pamėginkite naujo

i

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St .
Te!.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedamo dratus ir sudedame
fixtures į 6 kam
barių namą už
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite,
o mes suteiksi
me apkainavim-ą,
Darbą visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. įran
kiu krautuvę ir
taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Daktaras Petras Šimaitis
Napraphath’as
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai.
p. p. 2:80 iki 5:80 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd.,
Kampas Harrison St., Chicago.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDRUS

ti radikalinės literatūros. Apie
tą advokato perspėjimą ir pra
nešęs Vanzetti, kuris tuo lai
ku buvo New Yorke.

J. B. AGLINSKAS

Frank Lopez, Bostono SaccoVanzetti gynėjų komiteto sek
retorius, pareiškė teisėjams,
kad balandžio 25 d., 1920 m.,
East Bostone buvo laikomas ita
lų susirinkimas, kuriame daly
vavo apie 20 žmonių. Jų tarpe
buvusiu Sacco ir Vanzetti. Su
sirinkimas paskyrė Vanzetti važiavimui į N«w Yorką, kad pasamdžius ten gerą advokatą
Andrei* Salsedo gynimui. Mat,
tik tuo laiku išėjo aikštėn, kad
Teisingumo Departamentas ne
teisėtu budu įkalino Salsedo.

Carlo Affe, Bostono italas
groserninkas, liudijo, kad Sacco
kovos 20 d. pirkęs jo krautuvėj
valgomų daiktų, už kuriuos už
mokėjęs balandžio 15 d. Jis pa
rodė knygutę, kur visa tai buvo
šurašyta.
Kaltintojas Katzmann ilgai kamantinėjo Affę,
liepdamas jam rašyti žodžius,
kūrins jis diktavo iš knygutės.
Kada tas bandymas liko užbaig
tas adv. McTnarney ipardiškė,
kad parašytų žodžių rankraštią
yra lyginai tokis pat, kaip ir
knygutėj.
<

3238 So. Halsted St,
CHICAGO, ILL.

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

John J. Smetona
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 1G ir 17
Valandos nuo 9 rvto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir
GERKLĖS EXPERTAS.
Modemiškiausi įren
gimai ligų pažinimo
ir gydymo. 23 me
tai prie State St.
ŽVAIRAS AKIS’
ATITAISAU.
savo speciale meto
dą; virš 3,000 išgy
dyta. Daugelis ant
syk vizai mano ofi
se. Reikalauk knygelės.

Telephone Van Buren 294
Res. 1189 Lndependence Blvd. Chicago

DR. A. A. R0T.4.
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

DR. F. O. CARTER, M. D.
120 S. State St.
Va!.: 9 iki 6. Ned.: 10 iki 12.

PILĖS
Gali Greitai Išsigydyt.
Ar kenti’ skausmą ir kankynę nuo
raudonosios gyslos? Tas yra visai
bereikalo — ją galima greitai ir ant
visados prašalint su Pixine Pilė Remedy. Tai yra receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
racija, nei gydytojo bilos, tik patikė
tinas naminis gydymas, kurį gali kiek
vienas vartdt. Išpildyk žemiau esan
tį kuponą; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Remedy bus tuojaus išsiųsta čystame
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

Tfoe Pixiną Co., Ine.,
5767D Pavv.Ave., Tręy, N. Y.
Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man
dtaelį paką Pixine Pilė Remedy. Jei
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
gal.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted Stn Chicago, I1L
kamuos 18th St.
>
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 267
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RASTA-PAMESTA

PARDAVIMUI

Sereda, Liepos 20 d., 1921

RAKANDAI

NAMAI-2EME.

,

KAS RADOTE?
Liepos 10 d., Stickney Parke, Fe
deracijos kliubų piknike per užmir
štį palikau coat’ą.. Radę malonėkite s
sugrąžint.
S. GESTA R,
2209 W. 28rd PI.
Tel.: Canal 3916.

PARDAVIMUI KARČIA- PARDUODU 3 kambarių PARDAVIMUI du mediniai namai
ant vieno loto—pirmus iš fronto anl
MA, VAŽIUOJAME Į
rakandus visai pigiai, nes 1 dviejų
pagyvenimų, po 6 kambarius
MILWAUKEE, WIS.
'greitai važiuoju į Lietuvą. ir antras užpakalyj ant vieno pagy
venimo, 4 kambarių; abudu namai iš
3432 S. Morgan St.
J. GRIGUTIS,
taisyti pagal naujausios mados; elek
gasas ir vanos, netoli bažnyčios,
"PARDAVIMUI "Valiūnas, 4239 So. California Avė. tra,
mokyklos ir vienas blokas iki Western
Avė. gatvekarių. Atsišaukit prie sa
į lietuvių kolonijoj. Geroj vievininko vakarais ir nedėlioms 4422
toj, geras biznis. Priežastis
S. Artesian Avė.
pardavimo — liga.'
PARDAVIMUI bizniavus, dviejų
JIEŠKAU kambario vienam
3404 S. Morgan St.
PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 augštų namas. Rendos $55.00 į mė

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
Naujas Chicagos miesto
nas Margevičia, 928 W. 33rd St.;
padalinimas.
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 CanalIki šiol (’hicagoS*
miestas
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis,
624 Barber St.; kasierius Pet
buvo padalintas į 35 politines
ras
Paulauskis;
centro rašt. Ant.
Negrai užpuolė policistą.
divizijas-wardus. Praeitą rude
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
Panedėlio naktį
Chicagos nį buvo sumanytas naujas pie
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
Jonas
Guzauskjs, II. Geo. Chernegrai turėjo surengę pikniką nas, kuris yra beveik užbaig
nauskas; ligonių glob. Antanas
Leafy Grove. Susirinko apie tas. Ateinančią pėtnyčią pienas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas
Stan. Romanas.
1,000 negrų. 250 negrų užpuolė bus perduotas miesto tarybai. vaikinui Bridgeporto apielinkėj
pagyvenimų, po 4 kambarius. Skiepas nesį. Tinka čeverykų krautuvei. Da
ir viškai. Gasas. Namas švie bar užimta čeverykų taisymo šapa.
policistą Charles Childrers ir
PARDAVIMUI saliunas, augštas
Kalbamas pienas pro poli u oja su valgiu ar be valgio. Turinti
sus. Rendos neša $55.00.
Kaina $4,400. Turi būt parduota šį
subadė jį peiliais. Priežastis —
lietuvių
kolonijoj.
Parduo

3543
S.
Wallace
St.
mėnesį.
kambarį, malonėsite pranešti.. ’
LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
8738 Buffalo Avė.,
policistas norėjęs
uždrausti vvard’ų. Jei miesto taryba nu
siu su visais įrengimais. Savininkas gyvena 559 W. 37th St.
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,
W. D.,
So. Chicago, III.
negrams pardavoti “mnnšai- girs jį, tai 1923 metais, pava
3328
Auburn Avė.; padėjėjas Pet
Priežastis
pardavimo
—
einu
3238 S. Halsted St.
SIDABRINIAI PINIGAI.
ras
Rudakas,
4306 W.,31st St.; nu
ną.”
į kitą biznį. J. S.,
FARMA.
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
sarį, pienas bus pradėtas vyk40 akerių, pusė dirbamos su gerais
Negrai gal butų policistą nu- dinti gyveni man.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
10500 Michigan Avė.
Sumažėjus sidabriniams pinigams,
budinkais,
prie
gero
kelio,
arti
mar2723 Emerald Avė.; kasierius Kai.
o norint jų turėti, pirk vieną, iš pi-1 Puį
p.r.ie Rero J5.°, arti marginusių ir geriausių farmų, o tuomet j k.et°- ™
nu» Chicagos. Mamy.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
PARDAVIMUI
k u daugiau policistų. Pastarieji
lengvai įsigysi sidabrinių pinigų.
| a,u ,ant. maž° 1nan‘° Chicagoj arba
Susirinkimai laikomi kiekvieno
Nebaimės.
Parduodu
arba
mainau
103
akerių
£?
r
‘
'
l
į
08,u
ant
lenKV1)
,8lyCT
'
Ka,na
mėnesio
paskutinę subatą Valan
ANT
RENDOS
flatas,
elek

SALIUNAS LABAI
atvažiavę scenos vieton turėjo
čiaus
salėj,
1782 S. Union Avė.,
farmą
ant
prapertės.
Ant
šios
far-|
*\
b
orpn
.
o
,
Jerome Roth, 4 metų, 1423 tros šviesa, gasas ir maudykla,
GEROJ VIETOJ.
pavartoti revolveriu? paliuosamos randasi sekami daiktai: 10 akeSTRAVINSKAS, savininkas
7:30 vai. vak.
rių užsėta avižomis, 8 akeriai kvie- Į
704
vimui Childrers iš nagų įdukil N. We.stern gatvės, tapo por- pečiaus šiluma ant antrų. Gali
1857 W. 13th St.
čiaisj 2 akeriai bulvėms, 2 akeriai
sios gaujos. Jis nugabentas pa- blokštas automobiliaus ir sun- ma matyt tik po 5-ių vakare.
kručkais, 1 akeris žirniais, 25 akeriai
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
kiai sužeistas — galva Sudau
PARDAVIMUI tyučernė ir puikios pievos; likusi puiki giria; 5
4048 W. Park Avė.
vieto ligoninėn.
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pinnin.
karvės, 5 priaugančios, 2 ■
žyta.
grosernė, kartu ir namas, melžiamos
Ant Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
arkliai, 9 kiaulės, 100 vištų; 7 kam_
x
..
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
John
Jira,
68
metų,
5603
So.
arti
bažnyčios.
barių
namas
ir
gera
bamė.
Parduoti
I
Gvarantuoti
t
/o
pirmo
mortgecio
Norėjo nusižudyti.
2508 N. Francisco Avė.; rait. Frank
verčia liga. Kaina $9 000.00. Puse auksiniai bondsų kuponai Twin Kiver
Ilennitagc
gat.,
pasimirė
šven

2746
W.
47th
St.
Juozapavičia,
1547 N. Wood St.;
įmokėti. Paėmęs šią farmą sėsk i? Coal Company. Po $100.00 ir $500.00
25
Poni Charles Marriott
iždin.
J.
Katilius,
1635 N. Girard
valgyk, tada nerūpės bedarbė nei bo- paskirti. Bondsai užtikrinti 6,000 akemetų, 619 Doll gatvės, mėgino to Antano ligoninėj. Kiek lai
St.;
maršalka
J.
Dauginis,
1604 W.
sas. Jei turi namą, priimsiu į mainus fjais anglines
Co.
ko
atgal
jį
suvažinėjo
automo

North
Avė.
PARDAVIMUI
nusižudyti. Išgėrusi kiek nuo-;
< ir, žinoma reikia kiek nors cash tu- West Virgima, vertės apie $4.>0,000.Susirinkimai laikomi kas mėnebilius.
REIKALINGA ’ mergina GROSERNĖ
ret. Atsišaukite greitai:
j 00. Kompanijos inžinieriai reportavo,
dų ji iššoko per langą nuo vir
sis
pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
J BARULIS,
BARULIS
• kad trys matomos anglių gyslos.
J.
prie
namų
darbo.
Gera
už

jos
salėj, 1564 N. Robey St.
TUOJAUS.
šutinio aukšto St. Luko ligo
Kompanijos savastis prie Cbester130
Wooster
Avė.,
/
Chicago.
peak ir Ohio geležinkelio. Virš minė
KREIPKITĖS:
ninės. Vienok jos andarokas už Du dailydžių vadu nubausti mokestis, pastovus darbas.
Akron, Ohio.
ti bondsai yra privatiškai užtikrint
$500.
A. BURBA,
3759 So. Halsted St.
kliuvo už dūdos
prie penkto
F. A. Haydeu,
Teisėjas
Oscor
F.
Torrison
PARDAVIMUI
mūrinis
namas
2
3343 S. Halsted St.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
aukšto. Ji kabojo ore iki atėjo
ALBERT RADWELL—Agentas.
pagyvenimų po 6 kambarius: elek
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
Circuit
korte
nubaudė
du
dai

pageiba.
PARDAVIMUI saliunas tros šviesa, maudynės, augštas skie
240
W. 51 st St.; padėjėjas Ant
720 W. 62nd St., arti Halsted St.
pas ir visi naujos mados įtaisymai.
Tai jau nebepirmas kurtas. lydžių unijos vadu kiekvieną
labai geroj vietoj, visokių Parduosiu
Leknickas,
663 W. 18th St.; nutar.
pigiai arba įmainysiu ant Tel.: Normai 8768.
užsimokėti
po
$500.
Jie
buvo
rašt.
Kaz.
Demereckis, 3327 S.
Kiek laiko atgal ji buvo išgė
tautų apgyventoj. Parduosiu mažesnio namo arba groserio. Atsi
Wallace
St.;
turto rašt. P. Kuku
šaukite tuojaus.
rus nuodų. Bet ir tuomet jai kaltinami už paskelbimą pra
pigiai
ir
greitai.
tis,
7
W.
28rd
St.; kontrolės rašt.
VYRŲ
SHEMET & LUCAS,
eitais
metais
dailydžių
streiko,
P.
Paužolis;
kasier.
Ant. Antanai
nepavyko.
4503 So. Laflin St.
4217
Archer
Avė.
tis;
kasos
globėjai:
I.
P. Cbuplinsprieš kurį
buvo išduotas inREIKIA patyrusio vyro į
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
junk jardą, kuris galėtų sortuot
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
PARDAVIMUI 5 pagyvenimų, iš
Pavogė brangenybių už $11,500 džiokšinas.
PARDAVIMUI saliunas, priekio
laikomi kiekvieno mėn. antrą suAr
norit,
kad
jūsų
pinigai
krautuvė
mūrinis
namas.
Ren

Nubaustieji
yra William ir kapot geležį taipgi abelnam pirmos klesos. Prie stockTrys nežinomi vyrukai panebatvakarį
A. Urbono salėj, 3338 S.
dos
neša
apie
$100
į
mėnesį.
Kaina
į Lietuvą greitai ir butų pil
Brims, buvusis prezidentas dai darbui jarde. Informacijų rašy jardų. Gera užeiga lietu $8,000.00. Namas pagal vėliausios nueitų
Auburn
Avė.
nai
išmokėti?
Pinigai
pasiųsti
per
dėly prietemoje sustojo Edward
mados su visais įrengimais. Parduo musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
tarybos, ir kit:
viams.
\Veiss namo prieangy “pailsėti” lydžių distrikto
dame,
kadangi važiuojame Lietuvon. žiaus kaip . keturias savaites laiko. P.
DIX0N IRON METAL CO.,
2844 W. 38th St.
— lauke parvažiuojant savinin Thomas F. Church, biznio
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
4310
S.
Ashland
Avė.
agentas
dailydžių
unijos
loka3-os
lubos
iš
užpakalio.
vedėjas.
Dixon, III.
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
ko, kuris iki vėlai dirbo savo
8301 So. Halstedt St.. Chicago, III.
lo 181.
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
saliune, 2 East Lake
PARDAVIMUI bucerne ir PARDAVIMUI farma nuo Chica
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
AGENTŲ REIKIA LIFE grosernė, gera vieta, biznis gos už Mihvaukee 160 ak., 70 akerių
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
Sulaukė.
,
dirbamos ir užsėta, 90 ak. ganyklas
Nuolatinis
rėmėjų
skaitAtėmė
šemuolę.
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
INSURANCE.
Edward Weiss ir jo žinona
; ir miško; 1 mylia nuo geležinkelio; liaus augimas parodo, kad LIBERTY
eina
gerai.
Savininkas
nori
Ivanauskas,
122 E. Kensington Av.;
—Tai labai nemalonu — ta
9 kambarių namas. 3 šuliniai, gražus LAND & INVESTMENT CO. ofise
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentparvažiavo. Kuomet jų šoferis
apleisti
šią
šalį.
sodas, upelis bėga per ganyklą, dide- į
reikalai yra^atTiekami teisingai,
Labai gera propozicija, nes kiek
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
nuvažiavo, poni Weiss patėmi- rė vienas abnditų, kurie pra vienas
Atsišaukite
:
lė bamė, pašiūrė mašinoms sukrauti,1 gerai* ir
- greitai.
- žmogus
gali
uždirbt
nuo
$50
Pasakysiu kodėl.
10520 State St
eitą
naktį
sustabdė
ponią
Char

kiaulininkas, vištininkas, malkoms i
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
jo kažką kuždant prieangy. Vie'P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
Susirinkimai laikomi kiekvieno
2724
W.
,18th
St.
šapa ir kiti budinkai. 800 bušelių ja 3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
les
Cullinan
ant
441tos
gat.
ir
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shednok ji manė nesant nieko blo
vų, 3 arkliai, 10 karvių, 1 bulius, 1
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
villo svetainėj, 841 E. Kensington
Drexel
blvd.
—
Vienok
ekono

go. Jiems prisiartinus priean
PARDAVIMUI
saliunas
jautis, 2 telyčios, 2 kiaulės, 60 yišAvė.
COMMONWEALTH LIFE
• • i • i .. .v t i ,
tų, mašina javams pjauti, šienui pjaugiu, vienas vyrukų įrėmė re minė padėtis nenoroms verčia *4
INSURANCE CO.,
gei*OJ
.Vietoj,
biznis
išdirbtas
, ti, diskeris, 3 plūgai, akėčios, volas,
arba, 2 vežimai, 2 vežinyėliai, dide
volverį ponios Weiss pašonėn mus atimti jūsų šernuolę. Ma
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
per daugelį metų.
431 S. Dearborn St.,
lonėsite
alIcUtį
mums
už
pada

lės
rogės,
mažos
'
rogės,
akselinė
ir
KLIUĖAS': pirmininkas A. KadzevDIDŽIAUSIA
ir liepė abiem iškelti rankas.
Room 911-912
Atsišaukite
t
kitokį
įrankiai
bei
visi
rakandai.
Kai

skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt
rytą
jums
nesamigumą.
Tel.: Wabash 8415.
Mokykla Chicagoj
Jiedu turėjo atiduoti visas sa
na už viską $6,000.00. Įmokėt $2,J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
929
W.
Roosevelt
Rd.
Banditai laimėjo $15.
500.00, likusius ant 6% ilgam laikui.
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
vo brangenybes, o kartu šerPardavimo priežastis senatvė — 72
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
nuolę su $200.
metu amžiaus. Kreipkitės:
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
PARDAVIMUI
grosernė
REIKIA patyrusio wholeGEORGE HAIDU,
Banditai, uždarę juos į vidų, Namų budavotojų susitaiky
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuoir delicatesen ir notions,
Camey, Mich.
mas arti.
sale groserio pardavėjo.
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
pabėgo. Pavogtos brangenybės
nes
išvažiuoju
Lietuvon.
7:30 vai. vak.
Teisėjas
Landis,
arbitratoGROSSFELD
&
ROE
CO.,
susidėjo iš keturių deimantinių
BROLIAI LIETUVIAI!
4133 S. Wallace St.
833 W. Randolph St.
žiedų, kainuojančių $9,000; rius ginčuose tarpt' namų buNorinti įsigyti 80 akerių farmą su
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
Phone: Yards 5310.
davotojų
ir
kontraktorių,
pra

triobomis,
gyvuliais
ir
padarais,
len

TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
platino laikradėlio — $1,00;
tų pjovinyčia ir medžių nestoka; __________
kas
Bačiunas; padėjėjas J. čineša,
kad
susitaikymas
įvyksiąs
platino šliubinio žiedo — $500
_____
_______ ___ir „galima (j Designing,
..... .
kirpimo, fitavimo, ir
šimtus ____
akerių, rendavoju
vinskas;
nut. rašt. X. Shaikus, 1557
j dar šią savaitę.
Jis tik suko,
REIKIA patyrusio barbe PARDAVIMUI bučernė ir laikyt gyvulių ir iš karvių daryt ge- siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų, Girard St.; turto rašt. K. Labanau
ir deimanto perlo karolių —1
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
grosernė Gproi viotoi tarno lip-1 rf> pragyvenimą, nes ganyklos per
per į, Musų sistema yra geriausia. Čia
kud apie ketvergą ar pėtnyčią no. Atsišaukite tuojaus.
$1,000.
, . . ’
J
.
į pilnai, žemė liuosa, smiltis su juod- mokiname atskiruose departamentuoA.
Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
klausimas
bus galutinai iš
tUVių 11’ kitų tautų. Biznis cash. žeme,, tinkanti dobilams. Mainysiu ge pilną siuvimo amatą. Mokiniai
A. ŠILKAITIS,
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
spręstas.
” ‘
...............
— s'
. ________
• aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
Taipgi
automobilius
5 sėdynių. t ant prapJJ^
85 W. Main St.
Išdavė 2,290 divoršų.
WM. GUTAUSKAS,
drapanas,
prie geriausiai įrengtų są
Guzikauskas;
maršalka F. Adomai
Parduosiu ūmai, nes einu j kitą
St. Charles, III.
R. 1, Irons, Mich.
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
Laike pastarųjų deŠimlts mė- . Kai kurie spėja, kad susitaitis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont> darbini nkamls žadąs
už
labai
prieinamą
kainą.
Išmokęs
vid, 2121 Western Avė.
nėšių Superior korto teisėjas J
biznį. Naujienų ofise num. 344.
amato,
be
darbo
nebusi.
EXTRA BARGENAS.
REIKIA vyrų ir moterų valdiškam
Joseph Sabath, buvęs nepap-i tarpe $1.05 ir $1.15 valandai.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
*
120
akerių
ūkė,
ant žuvingo ežero nrAkinm
darbui tuojaus.
- 14V itRcnų
URV,
’n
PARDAVIMUI
Ice
Cream,
.
. .auv.. . ....
Susitaikymas
išrištų
ginčus
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
rastai užimtu. Per tą laiką bu-toanto- Jietuvių kolonijoje, Msconsin , P AMJa-dienom ir vakarai8.
Filing klerkų, listing klerkų, typismininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
cieliems metams ir namų sta tų, stenographų, mailing klerkų, laišk- kendžių ir kitų možmožių krau j valstijoj. Stotis
tik 3ir mylios.
^uliS
actais Parlaį , “ASTER SYSTEM DESIGNING
St.; padėjėjas J. MickeviČia, 1414
■ duoda SU gyvūnais ii apocvaio *<*«- ,
nešių bei privatiškų detektivų.
N. Paulina St.; nut. rašt X. Shai
kalavimų! Teisėjas turėjęs vi tymo darbas išnaujo prasidėtų. Atsišaukit 5418 So. Ashland Avė. tuvėlė. Parduosime labai pigiai, kais; dirbamos žemes yra apie 40
kus, 1557 Girard St.; turto rašt.
akerių; budinkai visi nauji, šią ūkę 190 N. STATE STREET, CHICAGO
Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir nes važiuojame Lietuvon.
sus tinkamai perkratinėti ir
Kampas
Lake
Str.,
ant
4
lubų.
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
galima įsigyti ir su mažais pinigais. I
2917 Lowe Avė.
padaryti reikiamų išvadų. Tas Pradėjo “faitą” su gatvekarių nuo 7 iki 9 vakare.
kontrol.
rašt. A. Vilis, 2244 CharlesŽinodamas, kad miestuose yra sunkus
komįpanija.
Galite
mdtyt
po
pietų.
ton
St.;
kasier. J. Degutis, 8913
darbininkų padėtis, nes milžiniškos
“džiabas” užėmęs labai daug
VALENTINE
DRESMAKING
Division
St.;
kasos globėjai: J. Ra
------------------ -------- - I darbininkų minios vaikščioja dirbtuValstijos prokuroras Robert
laiko. Iš jų viso 2,290 divorsų
COLLEGES
dišauskas
ir
F.
Guzikauskas; mar
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir vė nuo dirbtuvės, tai ir norėčiau, kad
E.
Croftve
šiandie
stojo
miestui
šalka
J.
Dauginis,
1604 North Av.;
išduota. Likusieji “kei'sai” už
kitų tautų apgyventoj vietoj priešais mano viengentis įsigytų šią gražią 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
FORDAI
FORDAI lietuvišką šv. Kryžiaus bažnyčią ant ir gerą ūkę, nes ant jos galima pa1850 N. Wells St.
sibaigę sutaikymu. Sako, visi pagelbon kovoti su gatvekarių FORDAI
N.
Western Avė.
of Lake. Biznis išdirbta ir arti daryti gerą ir lengvą pragyvenimą ir
’ labai ko,"Panija llž atsteigimą pen- 48 touring ir roadsters 1917—1921 Town
137
Mokyklos
Jungt.
Valstijose.
susitaikiusieji
’vedantis
____
modelių, su arba be starterių; tikras kitų saliunų nėra. Priežastis pardavi- daugiaus nereikės lankyti smirdančias
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
Dieve
karfero.
Jis
pasiun

bargenas,
cash ar išmokėjimai. Im mo dasižinosite ant vietos ir pamo- dirbtuves ir kankyti save. Tą gražią
pavizdingą gyvenimą,
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
mo,
Designing bizniui ir namams.
ūkę
kad
mane—
seni
’ - parduodu
’ ’ dėl to, *'
“J-----:
tė laišką kompanijols viršinin sime jūsų seną Fordą į mainus. At kyšiu biznio.-------------------------------------tėvai
Markus, 1789 S. Halsted; Raštin. J.
jiems padek.
Vietos
duodamos
dykai,
Diplomai.
kviečia tuojaus važiuoti į Lie
MR. J. YESAITIS,
dara vakarais iki 10 vai.
Vilis,
2538 ęharleston St; Iždinin
kams,
reikalaudamas,
kad
vi

Mokslas
lengvais
atmokėjiimis.
tuvą ir užimti vietą ant savos ir di
4542 So. Wood St.
'
2560 So. Halsted St.
Teisėjai aiškinasi, kad tos
kas
S.
Danilavičia, 1617 Winchester
Klesos
dienomis
ir
vakarais.
Padelės ūkės. Informacijų kreipkitės į
priešais 26th St.
rųšies ‘džiabas’* esąs sunkiau- sas knygas ir dokumentai, o
reikalaukit
knygėlės.
Avė.
savininką: L. BELSKIS,
PARDAVIMUI aiskriminė didelėj
2026 Canalport Avė., Chicago, III.
Tel. Seeley 1643.
sis pasauly, ypač kuomet nori kartu ir slapti rekordai, butų
lietuvių kolonijoj. Vieta išdirbta per
LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELleisti
peržiureti.
l
*
SARA PATEK, pirmininkė.
daug laiko; randasi pačiame viduryj 1
ma sutaikinti užsispyrėlius.
POS KLIUBAS: —• Pirmininkas
DIDELIS BARGENAS1.
miestelio.
Parduosiu
labai
pigiai.
Prokuroras
sako,
kad
taip
Frank
Seilius, 1920 S. Halsted St;
♦Teisėjas dabar išvažiavo ato
Kreipkitės:
Vice-pirm.
Ant. Salemonaviče, 3333
Pardavimui 2 aujęštų mūrinis na
veikti jį spiria įstatymai, kurie
4904 W. 14th St.
stogų.
S. Halsted St.; Nutarimų raėt. Ant.
mas
7
ir
8
kambarių:
vanos,
Karu
šil

AMERIKOS LIETUVIŲ
Cicero, III.
PARDUODU studio labai ge
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto
domas ir kiti visi parankumai. Arrašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca
žuolu baigta vidus, aržuolinės grin
Nubaudė už “raudoną spyčių. kad tai yra jo šventa pareiga roj vietoj, gerai įrengta. Labai
lifornia
Avė.; Kontr. rašt. St. Jadys, 8 pėdų augščio cemantuotas
gera proga dėl gero fotografo.
rembauskas;
Iždininkas Kaz. CheHenry Rosen, 69 E. 53-čioS padėti miestui laimuti kovą.
skiepas, kaina tik $6,000.00 cash.
Mokinama:
angliškos
ir
lietuviškos
pulis.
—
Susirinkimai
laikomi pirmą
Namas vertas nemažiau $9,000.00, kalbų, aritmetikos, knygvodystės, ste
Savininkas išeina iš biznio. At
gatvės, “raudonųjų” spykeris,
subatą
kiekvieno
mėnesio
D. Shebet savininkas priverstas parduoti nografijos, typewriting, pirklybos tei
RAKANDAI.
sišaukite Naujienos 314.
vakar buvo pašauktas Stockmaičio
svet.,
1750
S.
Union
Avė.
8 kaurai, odos ir velouro gyvena tuojaus. Naudokitės.
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelFIRST
NATIONAL
REALTY
CO.,
jardų teism,abutin pasiaiškinti
mam kambariui setas, pastatoma ant
nos istorijos, geografijos, politikinėt
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė grindų
736 W. 35th St.
lempa,
valgomojo
kambario
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:—
dėl nederamo elgimąsi — sa JIEŠKAU savo sūnaus Vinco Mise greitu laiku. Biznis gerai eina, pada setas, ir 2 miegkambariu setai; sta
Pirmininkas J. Šaulys, 2152 W. 24th
tės ir tt.
kursai 1917 metuose gyveno roma nuo $75 iki $100 ir daugiau. Vi
kymą “raudonas” prakalbos. vičiaus,
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
las,
phonographas
etc.
Visai
pigiai,
PARDAVIMUI
40
akerių
ūkė
su
Mokinimo
valandos:
nuo
9
ryto
iki
Melrose Park, III. Jis pats arba kas sokių tautų apgyventa, kito tokio biz
mų
rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Majei
pirks
tuojau.
i gyvuliais, padarais ir užsėtais lau- 4 valandai _po pietų. Vakarais nuo 6
Teisėjas paprašė jo užsimokėti kitas malonėsit pranešt tėvui Vincui nio nėra per bloką. Parduosiu pigiai
plewood
Av.; fin. rašt. J. Laurai
1644
S.
Lawndale
Avė.,
kais. Kaina tik $1,200.00. Juodžemė iki 10 valandai,
Užvalkių kaimo, Kėdainių už teisingą pasiūlymą. Renda pigi,
penkis dolerius ir teismo išlai Misevičiui,
tis;
kontrolės
rašt. T. Budginas; ka
Apt.
2.
su
smėliu;
vištų
180.
Taip
pigiai
parj
3106
SO.
HALSTED
ST.,
CHICAGO.
vals. ir apskr.
kreditorių nėrą.
sierius
Mykolas
Budas; kasos glo
Tel.:
Lawndale
3099.
duodama, kad norima greit parduot.
das.
5159 So. Morgan St.
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Jei manai pirkt ūkę, tai nelauk geSusirinkimai laikomi kiekvieno mė
-JIEŠKAU Napoleono Kupčiūno gyPARDAVIMUI rakandai: resnčs progos, nes nesulauksi per AUŠROS MOKYKLOJ
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
šešių mėnesių beibe busią ga- ve"usio Chicagoj. Buvo Suv. Valst. PARDAVIMUI bučernė ir groser
10 metų.
ŠIE SKYRIAI:
kariuomenėj, bet nežinau ar grižo, ay nė; biznis išdirbtas per daugelį me fruntinės setas, kaurai, sta
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
FRANK
BRODRECK,
lima išmokinti kalbėti.
1) Anglų kalbos.
18-tos ir Union avė.
ne. Turiu labai svarbų reikalą.
Box 91, Baldwin, Mich.
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa las, 4 krėslai, ir veidrodis,
2)
Lietuvių kalbos.
MIKALOJUS KOBELES,
Profesorius Walter B. Swiff I
tirsite ant vietos. Atsišaukite:
3) Aritmetikos.
pigiai. / ' v
Box 181,
TOM ŠVERSTIS,
Northwestern universiteto ati-'
4)
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS:
ATYDAI
TŲ,
Covington, Mich.
8158 So. Union Avė.
4240
So.
California
Avė.,
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
tematikų.
kurie nori važiuot ant farmų.
dengęs naują mokslo paslaptį.
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
5)
Braižymo
(plianų
pažinimo).
2-os lubos.
Puikiausio juodžiamio farma prie
tonas, 8809 S. Union Avė.; Nut.
Sulig jo išrokaviinų kiekvieną JIEŠKAU savo pusseserės JulijoLaikas brangus, neleisk dykai. Su
PARDAVIMUI didelis paminklas,
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
puikių žvynuotų kelių, tik 60 mylių ’ vartok naudingai. Seni
geni ir Jauni
jauni vyšešių
mėnesiu
kūdiki
esą
salin08
SimklutSs
(P<>
v
V
ru
GirdžijausSLSių intnesių kuoikį esą gan kienės) ir pusbrolio Juozo Šimkaus; kuris randasi ant Ali Bohemian kaPARDAVIMUI nauji rakandai 5 nuo Chicagos. Parduoda su gyvuliais, j raf fr moteris visi neatidėliodami
3327 S. Wallace St.; Turto rašt.
_ ir aiš- Kauno
_____ rėd.,
___ Raseinų
_____ , apskr.
__________
Juozas Šokas, 8222 S. Wallace St.;
au- mašinerijoms
ir .javais; nuo 10 ake- ■ tpradėkite
ma išmokyti teisingai
Batakių, ( pinių. Kainavo $400, dabar kainuotų kambariams už $300.00_ ir
.. 1919 —
-----------v
----------- tuoj
—J
Aušros Mokykla seKasierius Juozas Račiūnas; Kasos
<.............barge- rių iki 280 akerių mainymui ant na- niausią ir geriausia. Mokiname diekūli kalbėti. Jis savo lekcijoj Parapijos. 10 metų atgal gyveno apie, apie $600. Moters lavonų perkėliau tomobilius Chandler, didelis
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
ti įt Lietuvą.
Lietuvą
’ mų ir už cash. Kainos labai prieina- nomis ir vakarais.
...
.
_J J Pittsburgh, Pa. Jie patys ar kas apie i šv. Kazimiero kapines, tad tas pa-,nas
..... — turime išvažiuoti
aOvM«4UUvi
.
$1.1-..- 
Prisirašyti galima visada.
mos. Ateikite šiandien ir pasiklaus
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
vakar iliustravo metodus, ku- juos žino malonės pranešti,
minklas permažas. Perkantis gaus Tel.: Lafayette 6039 arba
kimus
laiko kiekvieno mėnesio pir
kite klonio.
Wentworth 2269.
SAM MIKELAITIS,
pigiai.
rių pageiba busią galima mo-|
3001
So.
Halsted
St.,
FIRST
NATIONAL
REALTY
CO.,
mą
subatvakarį
Jono Maziliausko
L. AŽUKAS,
J. J. BAGDONAS,
/ 208 Perrine St,
kyti kūdikius kalbėti. b Tinka- Chicago,
III.
salėj,
8259
So.
Union
Avenue.
736
W.
85th
St.
3301 Auburn Avė.
Valandos 5 iki 9 vakare.
Johnston City, III.

ŽINIOS

JIESKO KAMBARIŲ
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ISRENDAVOJIMUI

MORTGEClAl -PASKOLOS

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
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