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KursPabaltesvalstybių sąjungą
De Valera grįžta j Airiją
nių valandų turės iškilti
didelės svarbos įvykiai.

Kurs Pabaltus valstybių
sąjungą?

ytin

True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., July 21, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Latvija, Estonija ir Finlendija
galbūt sudarys naują “trilypį i
susivienijimą.

Reikalauja daugiau ka
riuomenės—Silezijoje.

No. 168

21 d., 1921

lapja nepaprastos autonomi
jos,” tokios, kad jie butų kaipir nepriklausomi nuo kitų Ai
rijos sričių.

Vynas ir alus bus
“vaistas."

Kaltina Lloyd George.

suspės “taisykles” pagaminti!

Sinnfeinerių delegacija stip
riai kaltina premjerą
kad
George. Kaltina jį tuo,
verdamas derybas su jais, tuo
pačiu kartu jis tariasi ir su ulsteriečiais. Vienas sinnfeinerių
delegacijos narys šiandie be
kita pareiškė, jogei premjeras
tai darąs tik tuoju tikslu, kad
parodžius pasauliui, jogei “Ai
rija yra neviena, bet dvi,” ir
pačius
kad tuo diskreditavus
Bet lai esanti netiesa:
airius.
Ulsteri: sudaro visai nedidelę
Airijos gyventojų dalį, kurie
po katalisakosi nenorį būt
kiškos Airijos pantaplili.

B055

Atmetė kompanijos
reikalavimą.
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rateliai jau
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Mažina armiją.

Graikai suėmę 20 000

Tariasi skelbti generalinį

Areštuoja 10 policisty.

Gaisras aliejaus laukuose.
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vra įrodę, jogei atvyko į Paryžių. Jisai čia

LIETUVOS ŽINIOS.

KAUNE ESĄS AREŠTUOTAS
KOMUNISTŲ CENTRO
KOMITETAS.
Tik truputį palaukite, kol Blair

RYGA, lie|Mxs 20. — Liepos
28 dieną Finlendijos sostinėje Kariuomenės reikalauja patys
Helsingforse
žada į vyk ti ne
talkininkų komisionieriai.
paprasta konferencija. Joje da-:
lyvaus Latvijos, Estonijos ir
PARYŽIUS,
liepos 20. —
Finlendijos užsienio reikalų šiandie čia pareikšta,
LAJ3OH
jogei
fctinęiAv
ministeriai.
, ,
.
.
Anglijos, Francijos ir Italijos Norėjo, kad kainos telefonui ir
Spėjama,
J <u
J’1
komisionieriai, esantys Augšto
vėl butų padidintos.
prie sudarymo antro trilypio joj Sulezijoj, yra pasiuntę savo
susivienijimo — šį kartą Pa valdžioms atatinkamą rapor-, SPBINGFIELD, liepos 20. —
baltos valstybių susivienijimo- , tą. kur jie visi kartu reikalai!- Vaizbos komisija šiandie atmesąjungos.
1 ja, kad tenai butų pasiųsta (ė Illinois Bell kompanijos reiLietuva paliekama nuošaliai, daugiau kariuomenės.
; kalavimą dar kartą patikrinti
vadinas, nepriimama.
Šitas siulymas-reikalavimas
patvarkymą, kuriuo nesenai
atėjo kone kartu su Anglijos jjuvo sumažinta kainos telefovaldžios nota, kuri gauta Fran- nllį _ su tolimesniais
_______
prieTrue translation filecl with the postmaster at Chicago, III., July 21, 1921 cijos užsienio reikalų ofise. To- miesčiais susisiekiant,
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 je notoje Anglijos valdžia taip- Į
jau įrodo, jogei reikalinga siųs
Kanados valdžia nutarė suma
ti daugiau kareivių.
Siųsti į
žinti savo armiją — 10 nuošAugštąją Sileziją. Anglijos no
LONDONAS, liepos 20. —
Nori Jungtinių Valstijų pagal ta yra tai atsakymas į Franci- Amatlano srity, Meksikoj, už*
OTTAVVA, Kanadą, liepos 20. Vietos laikraštis Daily M'ail ga
jos valdžios notą, kuria Ang
bos — intervencijos.
lijos valdžiai
buvo pranešta, sidegė aliejaus šaltiniai; nuos —Milicijos departamentas šian vo iš Smyrnos pranešimą. Sa
toliai busią dideli.
die be kita pareiškė, jogei val ko, kad graibai skelbia, jogei
LONDONAS, liepos 20. - kad Imtinai reikalinga pasiųsdžia yra nutarus sumažinti ar Kutaia mieste jie suėmę dvideAutoritetinguose rateliuose šian Ii daugiau kareivių į Augštąją
MEX1CO CITY, liepos 20.- miją - 10 nuošimčiais. Tai da
die be kita pareikšta,
jogei Sileziją.
Čia gautomis žiniomis, Amat roma tuo tikslu, kad sumažinus daugybę kanuolių, kurios, kaip
Jungtinėms Valstijoms įteikta Reikalauja ir tarybos posėdžio, lano srity, aliejaus laukuose, “tas išlaidas, kurias taikos me spėjama, gautos iš tarybų Runeformalinis siūlymas — įsi- j
sijos, taipjau didelę daugybę
maišyti į AugŠtosios Silezijos! Anglijos nota ir vėl pakarto- kilo didelis gaisras- Kaip pir tu tikrai galima sumažinti.”
Armija bus pradėta mažinti amunicijas ir tris tūkstančius
ginčą. Reiškiama baimės, kad ja jos valdžios reikalavimą, bu mosios neaiškios žinios skelbia,
teliai gali nauji susirėmimai , tent, kaip galima greičiausiu gaisro paliestoje srityje dide- liepos 31 dieną.
kj]ti.
’
| laiku sušaukti vyriausio|s tal- liausia panika. Gaisras sunaiki
daugybę įtaisų ' aliejui
Įrodyta, kad Jungtinių Vai- kininkų tarybos posėdį. Labai nęs
stijų valdžios politika-nusista- galimas daiktas, kad prem'je- traukti, darbininkai ir jų šei
tymas dėl AugŠtosios Silezijos ras Briand su tuo reikalavimu mynos bėga patys nežinodami
Sako, jie “kažinką” padar su
ir kitų panašių ginčų — rūbe- sutiks, ir posėdis gal įvyks lie- kur.
Gaisro
priežastis
nežinoma.
konfiskuota degtine.
žių nustatymo klausimu — yra pos 27 dieną
veikiausia
Sako, kad nuostoliai busią la
CHARLOTTE,
N.
C.,
liepos
_________
tokia: būti nuošaliai ir į kilu- (Boulogne’o mieste.
bai dideli.
• 20.
North Carolina valstijos' CLEVHLAND, Jitfpos 20. —
sius ginčus nesimaišyti. Nesi-. Korfanty esąs Paryžiuje,
medvilnės darbininkų
unija Federalinė valdžia čia išdavė
maišyti bent tol, kol padėtis <
tariasi
apie
paskelbimą
genešešiolika “vvarrant’ų.” Dešimt
nebus skaitoma tokia, kad ji ’ Žinomasai lenkų patriotas ir
Atsisakė tarpininkauti.
ralinio streiko. Smulkmeningų tų “yvanrrant’ų” išduota ant
nauju susirėmimu grūmotų.! "insurgentų” vadas Augštojoj
Spžiuma teėiaus. kad tam tik- Silezijoj, Adelbertas Korfanty,
' galvos tų, kur tvarką ir įtsatyBUENOS AIBES, Argentina,

Silezijoj ir vėl neramu.

Dienra&tts Amerikoje

under the Act of March 1. 1879.

I

Silezijoj ir vėl neramu

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

pa- liepos 20.— Argentinos valdžia

mus “dabojo” —Į policisty!

WASH1NGTON. liepos 20.
Komisjonieris Blair šiandie pa
reiškė, jogei jis jau baigiąs
ruošti taisykles,
kurios leis
“tam tikrai rūšiai žmonių” na u
dot vyną ir alų — kaipo vais-

Žydų dienraščio “Forvcrts”
berliniškis korespondentas N.
šifrin kablegramoj iš liepos
19 d. praneša, kad Kaune ta
pęs areštuotas LietuvosJKomunistų Partijos centro komite
tas. Areštas padaryta tuo lai
ku kai komitetas laikęs savd
posėdį. Korespondentas pridu
ria tečiaus, kad smulkesnių ži
nių apie tą areštą jis dar netu
rįs.

Komisionierio Blair “taisyk
lės” busiančios pravestos taip
greit, kaip bus galima “reikia
mus formalumus atlikti.”
Well, Bachus’o mylėtojai ga
li pasidžiaugti: neužilgio jie tu LLOYD GEORGE DALYVAUS
rės “‘senus gerus laikus,” o ir WASHINGT0N0 KONFEREN
daktarams duos progos pasipel
CIJOJSpėjama, kad tokia konferenci
nyti.
ja bus sušaukta šį rudenį.

Juodašimčiai siaučia.
Maskuoti piktadariai užpuolė
žmogų, apipylė smala ir
plunksnomis.

LONDONAS,
liepos 20.
šiandie čia pareikšta, kad bu
simoje talkininkų konferenci
joje, kurią sumanė Jungtinių
Valstijų valdžia ir kuri įvyks
tos šalies sostinėje Washingtone, be kitų Anglijos delegatų
dalyvaus ir pats jos premjeras
Lloyd George.
K*aip greit toji konferencija
įvyks, nieks negali sumatyti.
Vis dėlto, spėjama, kad ji įvyks
šį rudenį.

LUFK^N, Tcx„ liepos 20. —
Būrys apsimaskavusių piktada
rių vakar naktį čia užpuolė Ben
Biley. Išsivežę iš miesto pikta
dariai apipylė jį smala, o pas
kui apibėrė
phiksnomis ir
sugrįžo miestan. Biley iš pikta
darių automobilio išmestas pa
čiam vidurmiesty ir kaip tik tuo
“Apgavo” įpykusią minią.
metu, kada žmonių buvo ne
CHICAGO, liepos 20. - Va
paprastai daug.
kar vakare pons Stanley SmyrAtlikę “kas reikia,” piktada ka “šauniai apgavo” įpykusią
riai pabėgo.
minią žmonių, kurie bandė pa
(Kas yra tasai Riley, telegra imti jį j savo rankas ir “pada
fo agentija nemini. Bot reikia ryti kas reikia.’’
Visa susidėjo šitaip. Smyrka
manyti, kad jis vienas tų, ku
Kunyszo
rie
vadinama
“negeidauja- atvyko į Laųrenc
krautuvėlę, 1817 W. 47 gatvėj,
inais”).
i
ir ant vietos nušovė jį. Bet ma
tydamas, kad negalės ištrukti
Pasijos’’ paštų viršininkus. nuo minios, jis pats nusižudė.
žmogžudybę. Smyrka papil
WASH1NGT()N, liepos 20 — dęs todėl, kad Kunyszas apsi
Bugpiučio mėnesį republikonų vedęs su jo moteria, su kuria
administracija praves “atatin kiek laiko atgal jis (Smyrka)
kamų atmainų” daugiau kaip buvo persiskyręs.
dviejuose tūkstančiuose pdčto
Tyrinės Herrerra maištą.
įstaigų. Delei to čia tokios nuo
monės reiškiama: didelė didžiu
MEXICO CITY, liepos 20—
ma dabartinių pašto viršininkų šiandie į Tampieo miestą nu
bus “išsijoti” Jų vietos teks vyko Meksikos karo sekreto“republikonų
partijos žmo ris Estrada. Jo kelionės tikslas
nėms.”

. TOKIO,

yra — tyrinėti generolo Hcrrer-

ra sukeltąjį
liepos 19. — Visa maištą.

rodo, kad busimoje konferenci

Tampteo

srity

Nors maištininkų vadas pats

NEDARBAS KUBOJpadėtis Augštojoj Silezijoj nu- viešiesiąs “kelintą dienų.” Ko- atsisakė būti tarpininke Costa
Sako, kad jie “kažinką” pa- joje tolimųjų rytų klausimui pasidavė valdžiai, bet vistiek
d-ien yra tokia, kad by valandą kino tikslu jis čia atvyko, dai Bica ir Panama respublikų gin
' darę su konfiskuota degtine. spręsti japonai siūlys ir rasinį jis bus atiduotas karo teismui
Užsidarė
trys
bankai.
į Kitaip sakant, ta degtine “ka klausimą išspręsti.
gali naujas susirėmimas kilti.. nesužinota.
če. Ginčas tarp tų dviejų res
ir, gali būt, sušaudytas.
žin
kokiu
budu
”
ėmus
ir
“
su

publikų eina delei vienos pajū
Reikalauja sušaukti tarybos
HAVANA, Kuba, liepos 20. nykus.”
rio srities, kurią sa viliasi Pa
posėd|.
nama, bet kuri tikrenybėj prik —Kuboje prasidėjo siausti ne
darbas. Daug dirbtuvių jau už Naujasai Jungtinių Valstijų
Anglijos valdžia reikalauja,
lauso Costa Bięa respublikai.
ambasadoris jau ItalijojDelei tos pajūrio srities abi daryta. Biednuomenėj; padėtis
kad tučtuojaus butų sušaukta Tarsis tenai su Sinn Fein orgadarosi
stačiai
nepakenčiama.
vyriausios talkininkų tarYbds I nizacijos darbuotojais ir galbūt dvi respubliki jau buvo susiki
Pastaruoju laiku čia uždary
NEAPOLIS, Italija, liepos 20
- ambasadorių tarybos — po
busios į “Čiuptas,” tik jų tąsysu Ulsterio “premjeru”
ta
trys
dideli
bankai.
Naujasai Jungtinių Valsti
nes sulaikė Jungtinės Valstijos,
sėdis, kuris turėtų delei kily- j
Craig’u.
jų ambasadoris, Bichard Washšių painevų pasitarti. Daroma•
kurios -pareiškė, kad ginčas tu
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjų •
KONSTANTINOPOLIS,
“
l|e" burn Clnild, puošniuoju Jungtikaltinimų, būtent, kad vokie
LONDONAS, liepos 20. — ri būt išspręstas taikiu budu.
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
.... J nių Valstijų laivu
Wilsonu
čių
gynimosi
organizacijos
Tuo tikslu Panamos respub pos 20.— Gauta žinių, kad
Posėdis, kurį ryto laikys Ai
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
Augštojoj Silezijoj dar ir šian rijos “prezidentas” Eamon de lika buvo pasiuntus specialinę graikai ^pienuoja atkirsti turkų šiandie atvyko į šį miestą. Iš
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
die tebeveikiančios, ir tuo sta- Valera ir premjeras
Lloyd komisiją į Argentiną. Bet kada : nacionalistų armiją nuo jų■ sos" čia jis vyks į Italijos sostinę
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie- Į
Romą, kur savo pareigas pra
tnčios pavojun talkininkų au- George, veikiausia bus pasku tos respublikos valdžia komi
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
toritetą. Prancūzai tokiam po- tinis — bent tuo tarpu. Pieti sijos siūlymą atmetė, pastaroji
dės eiti.
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
, V!ENrJA’. lieP°s 20- - Gau-, Nauj(lsai jungUnių Va1stijų
sodžiui tečiaus nepritaria, Jie nės Airijos delegacija (sinnfei dabar grįžta į Panamą.
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
tom,s žnnonns. • Manenbade, an,1)asa)loris
žynlus ameri.
sako, kad iš to posėdžio nieko nerių)
kartu su savo vadu
čeko-Slovakijoj, aikoma Ru- kjcči ,.aSviojas. Kiek laiko a(.
Iliodoras keliąs “maištą.”
gera nėbusią. Tokiam atsitiki grįžta į Airijos sostinę Dubli
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
mamjos, ček.HSlovalnjrts ir
,
rc(| rfv(> savaitl.aSlį
me padėtis — materialiniu ną.
J
*
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
RYGA, liepos 20.— čia gau Jugo-Slavijos užsienio reikalų
žvilgsniu — pasidarysianti dar. Spėjama, kad jiems grįžus į
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paį
*
blogesnė.
ti:— __n.
.,a ta žinių, kad paskilbusis rusų ministerių konferencija.
• Airiją, n.
Dubline
veikiausia kbus
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
v . . žymesniųjų
v
—-»-j
Airijos popas, Iliodoras,
stačiatikių
Esama labai rimto pamato sušaukta
milioną
Gavo
trysdešimts
vieną
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
PINIGŲ KURSAS.
manyti, kad delei grumo*jan- darbuotojų susirinkimas, ku bažnyčioj kelia “maištą.” Smulmarkių.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
čio Europos taikai pavojąus, riame delegacijos nariai galės kmeningesnių
Žinių stokoja.
Vakar, liepos 19 d., užsienio pinisavo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
kokį sudaro Silezijos klausi pranešti apie konferenciją su Žinoma tik tiek, kad tasai Ilio- n kaina, perkant jų ne mažiau kaip . PARYŽIUS,
20.
liepos
ui 25,000 dolerių, bankų buvo skaisumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
sinodo yra tema
mas, Airijos klausimą ir kitus Anglijos premjeru Lloyd Geo doras stačiatikių
j Kontribucijos komisija šiandie
Amerikos pingais liaip:
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
*
panašius einamosios valandos rge ir gauti daugiau patarimų, ekskomunikuotas.
pareiškimą.
Anglijos 1 svaras ..... ’........ $3.59 išleido oficialioj
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
reikalus tikrai reikėtų atidėti ir būtent, kaip jiems laikytis, ka
Austrijos 100 kronų ............... 14c Sako, kad Vokietija jai tik-ką
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Belgijos 100 frankų ........... $7.58 užmokėjus
Mobilizacija Albanijoj.
stvertis to, kuris yra pats svar da ir vėl sugrįš į Londoną.
trysdešimts vieną
Danijos 100 kronų
...... $15.45
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
biausia.
Pats de Valera paskui gal
Finfc 100 markių ............... $1.73 milioną markių auksu.
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Francijos 100 frankų ........... $7.76.
BELGRADAS, liepos 20. —
AugŠtosios Silezijos klausi- vyks į Belfastą, kad pasitarus
Italijos 100 lirų ................... $4.53
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
WASHTNGTON, liepos 20. —
mas, kaip kad jis stovi dabar, ’ su Ulsterio “premjeru” James Čia gautomis žiniomis, Albani Lietuvos 100 auksinų ........... $1.35
Skyrių.
Lenkų 100 markių ................... 6c Darbo departamentas šiandie
daro didelio susirūpinimo vi- Craig. Bet gali būt ir taip, kad jos valdžia paskelbė: visuotiną , Olandų
100 guldenų ........... $31.62
soms Europos valstybių Ival- jis tenai nevyks. Mat, sinnfei- mobiliziciją. Kariuomenėn ima-■ Norvegų 100 kronų ........... $13.10 paskelbė, kad biržeilo mėnesy
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Šveicarų
100
kronų
...........
$16.48
ma
visi
sveiki
vyrai
—
nuo
,18
j
pragyvenimas nupigo... 1 nuodžioms. Laukiama, kad bėgiu neriai yra griežtai
nusistatę
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
Švedų 100 kronų ...........
$20.90
sekamų keturiasdešimts aštuo- prieš ulsteriečius, kurie reika- iki 40 metų.
Vokiečių 100 markių ......
$1.85 šimčių!

De Valera grįžta į Airiją.

Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon

F W.<

IIJUil.il. UI UO

Kas Dedasi Lietuvoj

pradžioje birželio š. m,, netikė
tai atėjo lietuviai ir užėmė
baltgudžių vietų, o baltgudžius
nuvarė, regis į Vilniaus frontų.
Lietuvos kareiviai puikus vyrai, padoresni ir labiau apsi
švietę ne kad lenkai bei balt
gudžiai.
Lietuvos valdžioje yra daug
trukumų, bet kur gi to nėra?

IJetuvoje viskas yra lalNii įdomu pargrįžusiam iš Ameri
Apskrities Tarybas. Birželio kos. Bet greit taisosi viskas,
17 d. įvyko paskutinis šios Ta gelžkeliai lyginasi su Vokietijos
rybos posėdis: po savivaldybių greitumu, ir laiku išeina ir
Griuvėsių nuo karo
rinkimų turės susidaryti iš nau- pareina.
jų įgaliotinių kita Taryba, i J bematyt mažai. Lietuva spė kaip Amerikoje. (Tik, žino
Pat’ irtinta 1921 metų pašaro riai atsistato. Kur per karų bu ma, tiems nėra liuosybės, kurie
rekvizicija 80JKM 1 pūdų šieno ir vo sunaikinta, sulyginta su že bando padėt lenkams arba ei
65,000 p. šia.vbi, kuri vals me, dabar jau, galima sakyt, na prieš Lictuvų).
pėdsakų nėra. Miesteliai, kai
Kad Amerika ir kitos valsty
čiais į askirstv1*!.
Valdybos pirmininkas prane- mai atstatyti, ir geresnėj tvar bes pripažintų Lietuvą de jure,
' ša, kad Apskr. Taryba nuta- koj. Duonos — juodos ir bal tai butų labai puiku. Lietuvo
~.isi p engti ap krity 5 ligoni tos — ir prie duonos yra vis je nėra taip bloga, kaip kad aš
us, |. i rių tar ų > ligoninė jau ko. Gyvillių visokios veiĮsiės, būdamas Amerikoje maniau.
įtaisyta Papilėj; jai yra nužiū yra tiek, kad mažai žmonės jo- Teisybė parvažiavus, rodos, ne
rėtas namas
trobesiais ant markuose perka. Puikių ark smagu, bet greit apsipranti ir
būna linksma. Iš pradžių ma
V- nln.; krame k”.ris galima lių, karvių yra gana.
Ir kad ne tie lenkai, kur da iniau, kad gal reikės grįžti į
Taryba nutaria tą
narna pirkti, skiriant tam rei bar Lietuvą vargina, tai Lietu Ameriką, ar kitų kokių šalį,! bet
voje butų puiku gyventi. Bet dabar priprantu ir juo daugiau
kalui iki 100,000 a.
Padaryta dar pranešimų Gy Tie išbadėjėliai lenkai Druski pamyliu laikų darbą.
nimo Komiteto pirmininko pa ninkuose sėdi ir laukia to lai Vasara šiemet 'Lietuvoj la
skolos reikalu. Valdybos pa ko, kada žmonės supjaus, su bai puiki. Vėsi, ir retkarčiais
aiškinta apie aštrias drausmės kas ir iškuls, tai jie vėl mus palyja. Kviečiai, rugiai atro
Bulves ir puikios.
priemones dėl kelių netaisymo puls ir plėš, kaip kad padarė do geri.
(paskutinis terminas liepos 1 praeitų rudenį Mes (Mizarai) Duonos bus daug ir mėsos ne
d.), apie Valsčių valdybų revi | gyvenam neitralėj zonoj, tai stokos. Kad tik tie lenkai sau
zijas prieš susirenkant naujom mumis kiek blogiau. Bet 'Lie galų kur gautų ir daugiau mu
tuvoje toli aus, tai žmonės gerai sų neužptildinėtų.
Tarybom.
Žmonės nors maldingi, bet
Priimtas privalomasai įsaky gyvena, “šinuglis” eina 'vi
mas apsaugojimui nuo gaisro, same pilnume Neitr. Zonoj, ir vis dėlto žiuri daugiau į ižcmię,
išreikšta pageidavimo, kad kiek vis į lenkų užimtų pusę, į Drus į savo šalį, kaip kad į dangų.
viename miestely ir kaime butų kininkus. Lenkų pinigas taip Tiktai moterėlės Dieve duok
suorganizuoti gaisrininkų bū nupuolęs, kad už musų lietu joms sveikatos), tai vis dar
viškų auksina duoda /lenkiškų kunigėlių skvernų laikosi, Bot
reliai.
»
<
Mokytojų Sųjungos ruošia- aštuoniolikų. Lietuvos vaiki jaunesnioji karta jau daug maniajai mokslo priemonių paro nai (kareiviai)— žemaičiai ir žiau jiems palanki.
Gydytojų tai trūksta apie
dai Taryba nutaria išduoti pa augštaičiai su dzūkais užėmė
skolos. Pagaliau išrinkta vie sergėt Neitralę Zonų. Pirm jų ilins labai. Ir jie čia padarytų
ton išėjusio į Seimų A. Povy- buvo baltgudžiai, bet Lietuvos gerų gyvenimų. Dabar jei ko
liaus valdybos nariu mokyt. vyriausybė susekė, kad baltgu reik, tai turi važiuoti į Alytų
džiai sėbraujasi su lenkais, tai a rImi į Kaimų.
Petrauskų.

1

ŠIAULIAI.

Į

-

Draugai ir pažįstami, kurte sų lnigažų kratų Atiminėjo pi miestas. Ypač man nepatiko
prašė mane išvažiuojant į Lie nigus ir išdavinėjo čekius ant gatves, nes labai gumbuotos.
tuvą, kad parašyčiau, kaip ten Berlino bankų. Lietuvoje ma Mat akmenim grįstos. Daug
duo- išdegusio. Raiteliai tai puikus
viskas yra, gali spręst iš to, kų žai ką žiurėjo, bet reikėjo duo
t. y. “kiš kareiviai, ^gražiai parėdyti ir
augščiau parašiau apie savo pa
tyrimus Lietuvoje. Tik visi telėt
gerais žirgais. Aeroplanų daug
stengkitės kuo daugiausiai pi
Kaune man būnant labai ne laksto ant miesto kasdien. Sei
nigo parsivežti, o jei pinigų patiko matant girtifs valdinin mo rūmai, kur atstovai įstaty
neturit, tai parsivežkit kokį kus ir lenkiškai arba rusiškai mus Lietuvai ruošia, yra pui
nors amatų. Reik labai siuvė įkalbančius. Kaunas prastas kus.
— P. V. Jurkonls.
jų, kurpių, kalvių ir kitų. Jų
labai trumpu, ypač geresnių.
Čia kriaučių yra, bet jiems tik
nagus numušt už materijos ga
dinimų. Taipgi kitokių gerų
,
,
Rengia
žinovų reik ir valdiškose ir ci
SUNŲ IR DUKTERŲ DRAUGIJA
viliškose vietose. Atsakomam
teisingam žmogui, ir kuris nori
Melrose Park, III.
dirbt, yra ir bus vietų ir dar
Liepos — July 24 d., 1921,
bo Lietuvoje.
Amatninkai gerai padarytų,
Pradžia 10 vai. ryto.
kad parsivežtų su savimi ir dar
Gerbiamieji! Norinti išvažiuoti ant tyro oro j gražų mišką prie
bo įrankių, nes čia Lietuvoje
upės, naujas^ daržas, vadinamas RUSSIAN FARM prie 5-os Avė.,
North Mayvvood. Bus skanių gėrimų, valgių ir graži muzika, prie ku
tokių dalykų kol kas trūksta,—
rios galėsite pasilinksminti iki vėlumai nakties.
ir už pinigų sunku gaut atsa
PASARGA: Iš Chicagos imkit Lake St., arba Madison gatvekarį ir
kantį įrankį.
važiuoti iki 5 Avė. ir Lake St., Mayvvood. Eikit 5-ta Avė.
Lietuvoje yra smagiau ir
kokius 8 blokus į šiaurius, o kas nenorės, galės laukti
troko prie Lake St. ir 5th Avė.
linksmiau gyventi iir įkvėpuoti
Kviečia KOMITETAS.
tyru oru, nei kad Amerikoje
rudyti murinose ir pabrikuose,
ir gerti dulkes miestų gatvėse.
Lietuva reikalinga proto ir
darbo už viskų labiaus, bet tu
riu pridėti, kad reik ir pinigo.
Dabar pabriešiu apie kelionę
— įvyks —
iš Amerikos Lietuvon.
1
Pėtnyčios ir nedėlios vak. Liepos 22 ir 24 ’21
Laivu “Lituania” kelionė bu
vo gera* Iš New Yorko lei
Pradžia 8 vai. vakare.
domės Cuxhaveno link, iš ten
traukiniu j Hamburgu. Ham
BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE
burge Lenkų konsulas atėjo
107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III.
musų pasų vizuot ir po dolerį
sau pasiim|t. Bet lietuvių nei
įžanga veltui.
Kolektos nebus.
vienas nenorėjo turėt su juo
reikalo; sutarėm važiuot į SwiBus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie svarbius
gyvenimo
reikalus. Taipgi bus geras olandų choras. Prie to dar bus
nemunde, iš ten laiveliu į Pil
ir solo su kitoniškais gražiais pamarginimais. Užkviečiame visus lie
iau, iš ten į Eitkūnus. Eitkli
tuvius ir lietuvaites atsilankyti.
— Komitetas.
nuose vokiečiai darė aštrių m u-

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS

SUSIRINKIMAS
-

-

-

--

-

■

■

Fabionas ir Miekiewicz
vedėjai
Būvą A. Petratis ir S. L. Fabionaf

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pasportai ir tt
NOTA KULISAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St„ Kamp. Halsted 8A.
Tel.: Boulevard 61L
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: U tar. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
Ned.i iki 8 po pietą.

TeL Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurnriestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie SL
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Panediliais iki 8 vakare.
Namą TeL: Hyde Park 8395
-I ■ M

,

...........

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
H So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
▼ak.: 812 W. 88rd St„ CMcaąo
Tel. Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų,
'
.n ....... J

.

... .. ''" j 1’T.

»

L

et

11*

S. W. BANES
advokatas
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.

I

J. P. WAITCHES

TAURAGE.

Paskutiniuoju laiku Taura
gės rinkoj žymiai brangsta
kiaušiniai- Birželio 16 d. 10
kiaušinių buvo mokama 12
auks., 9 birž. 20 d. jau 20 auks.
Mat, susibūrė akcininkų bend
rovė. kui’i. supirkinėja kiauši
nius ir per Šiaulius — Liepojų
siunčia į Londoną.

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

European American Burėm

Kas savaite

bendrovė į Londonu išsiunčia
vidutiniai du vagonu kiaušinių.

Lietuvos Latvių siena
Kaunas, VI 25. (Elta). Mišra komisija, susidedanti iš {Lie
tuvos atstovų, dalyvaujant su
perarbitro prof. Sinipsono sek
retoriui^ apžiurėjo vietoj sienų
nuo Baltijos jurų lig Nemunė
lio upės (Biržų apskrityj), bet
sienos linijos dar nenustatė.
Lietuvos Komisija pareikalavo
iš Latvių Komisijos galutinai
nustatyti sienų jau apžiūrėtuo
se rajonuose ir Įiareiškė, kad
toliaus neis, kol nebus galuti
nai pravesta sienų linija nuo i
Baltijos jurų ligi Nemunėlio
upės. Latvių Komisija nesuti
ko ir padarius sųvaitės per
traukų, išvažiavo Rygon pasi
tarti su savo valdžia. Birželio
25 d. turėjo duoti atsakymų
nuo kurio priklausys tolesnis
darbų vykinimas nustatymui
natūroje arbitražo išspręstos!
sienos.
, Pažymėtina, kad Estai ligi Į
šiol dar neturi galutinai praves
tos sienos su Latviais, nors jau I
praėjo metai su viršum po ar-1
bitražo išsprendimo.
.1

Laiškas iš Lietuvos.
Įspūdžiai Lietuvon sugrįžus.
[Naujienų korespondencija]

MIZARAI, VI-18.
’ Jau prabėgo gerokai laiko
nuo mano persiskyrimo su
“Naujienomis”. Gaila man, la
bai gaila, kad aš Naujienų ne
daliu gauti skaityti Čia Lietuvoje.
Teisybė, čia laikraščių yra vi
sokių, bet dėl neišvystyto pašto
susisiekimo, negaliu jų greitai
gauti, vis savaitę laiko vėliaus.
Tokiu budu nemiela nei skai
tyti, kad senus laikraščius gau
ni.

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

< .
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{vairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias
I*

u

I

, •"»
»»r*

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
i -

1

Scveros Gyduoles užlaiko
Šeimynos sveikatą.

Pranešimas
Del Moterių.
Na niekniekiaukit su tavą sveikatą
nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias būna pužai
čiu daugumo jusu kentejimu. Gau
kite pas sava Aptiekoriaus

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

Prekė $1.26.

\

Pardavinėtas Aptiekose visur.
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Nedelioj Rugpiučio=Aug. 7, 1921
Gardners Grove Darže
*

f

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems
reikalams

J. SALAKAS

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
Piknike.
Duodamos
šiame
Rengėjai
Dovanos.
Piknike
Tikrina,
Dovanų
Jau
Yra
Kad
Pasižadėjo
Visi
Devyniolika.
Atsilankę
Dalyvauti
Užtat
Trįs Chorai
Visi
Bus
Kalbėtojas
Maloniai
Naujieniečiai
Drg. Grigaitis
Ir
Ir galų-gale
Naujienietės:
Draugiškai
žaislai.
Priimti.
Dideli
Iki
Tie Žaislai
Maži
Bus
Pasimatymo
Seni
Nepaprasti,

Nes
Vadovaus

Naujienų

Jauni,
Bukit

Piknike.

Pradžia 10 vai. ryto,
įžanga ypatai tik 40c

So. State St. karai, num. 119, daveža netoli nuo da
ržo. Automobilistams paranki kelionė bulvarais.

JIS IŠAUGINO ŠIMTUS TŪKS
TANČIŲ KŪDIKIŲ.

Borden’s Ea^le Brand sutir
štintas pienas pagelbėjo dau
ginus kūdikiams išaugti svei
kais vyrais arba moterimis,
negus visi kiti prirengti kūdi
kiams maistai.
Gail Bordenas pirmas priren
gė šitų maistų kūdikiams dau
ginus kaip 60 metų atgal, dėl
gerovės kūdikių ir nuo to lai
ko jis buvo pageliai motinoms,
kada visi kiti maistai nebuvo
tinkamais jųjų kūdikiams.
Ant puslapio 5 šito laikraš
čio šiandien jus atrasite apgursiniinų apie Bordten’^ Kagle
Brand Sutirštinto (condenaed)
pieno; Iškirpkit kuponą it pa
siuskit The Bordens Kompani
jai, o ji prisius jums, dykai
nurodymus kaip maitinti jūsų
kūdikį su šiuo stebėtinu mais
tu ir taipgi jųjų “Kūdikių Ge
rovė” knygų. Apg.

NAUJIENOS, Chicago, III

Ketvergas, Liepos 21, 1921

suėsi

Hammond, Ind. ....................
361.00 turbut nutars įkurt kokią vieną
Holyoke, Mass........................... 233.50 kitą metinę šventę savo pasižy
Hemphill, W. Va......................... 8.022
Hudson, N. Y.............................. 23.00 mėjusių draugių garbei. Ir rei
i Homestead, Pa............................. 31.00 kėtų: Kokia davatka, jei nėra Lyd ta E. Pinkliam Vegei Harvey, III...............................:... 913.56
[Lietuvos Informacijų Biuro
i Hartford, Conn.......................... 423.00 kas pagarbinti. Anava L. M. P. table Compound sugrąži
Washingtone]
, .
1 Harrison, N.J. ir Kearney, N.J. 250.00
no poniai Quinly sveika
IJetuvos Atstovybė Amerikoje ga- Harrison, N.J ir Kearny, N.J. 178.06 S. II Rajono konferencija Wortą. Dabar atlieka
vo sekantį, nuo Vyriausiojo Lietuvos indianapolis, Ind......................... 82.00 cesteryj birželio 26 dieną atsi
Gynimo Komiteto, gautų nuo Ameri- Indiana Harbor, Ind......... ........ 50.00 stojimu pagarbino vieną savo
savo darbą.
kos lieuvių aukų apyskaitą:
Yonkers, N. Y............................. 152.00
Mano
Aukos.
Kenosha, Wis.......................... 1,062.45 patronių, bet tai maža.
Shelbyville, Mo. — “Galėjau dirbti
III....... ......................... 62.00 nuomone, būtinai reikėtų šlovė
Vyriausias Lietuvos Gynimo n din ' Kewanee,
tik
lengvą stubos darbą, kadangi per
Mass..................... 1,022.80
tetas yra gavęs nuo 1920 m. ’ ?i S lAvvrenče,
duoti
ir
Anglijai,
įsteigus
jos
menesius mano pe
Ix>ng Island N., Y..... ............. 272.50
mėn . ligi 1921 m. gegužės 1
riodai buvo per
1S Linden, N. J.............. ................. 15.00 šventę. Juk ji apsčiai pasidar
Amerikos lieuvių šių aukų:
sunkus.
Panr/ačiau
111............................. 30.00
Per Lietuvos Misiją Amerikoj. ' Ii Livingston,
bavo antisocialistinės literatūros
plačiai garsinama 7431 — U. Vaičiulienei
Leahburgh,
Pa
.............................
26.25
XI. 5 d. išsiųsta, gauta V. 6
ir nusprendžiau ge
Lincoln ,N. R............................. 132.50 platinime, taipjau gausiai prisi
dieną ................................ 693,548.40 i I^aPorte,
rai išmėgint. Iš 7437 — A. Mauricas
Ind
...............................
109.00
XI. 6 d. išsiųsta, gauta XII.
dėjo
prie
patobulinimo
šeimyni

naudojau apie aš- 7440 — J. Valius
Colo............................. 33.00
1 d...................................... 500,000.00 '| Lafayette,
tuonias
skrynias
Lietuvos M-jos narių ir darbinin
nio
gyvenimo
ir
sustiprinimo
7442 — J. Jucikas
XII. 16 d. išsiųsta, gauta XII.
Lydia
E.
Pinkham
371.00
31 d................................. 1,000,000.00! kų .. ........................
Laisvės
Beizmento...
Vegetable . Com 7451 — M. Kupeikienė
256.20
i Melrose Park, III..............
I. 10 d., išsiųsta, gauta V.
pound
plyskelių,
107.50
♦ ♦ ♦
6 d.................................. 1,000,000.00 j• Molln, III.................... ’.....
kaip
buvo
nurody 7452 — L Kripas
.. 5.00
Į Medstead Sask., Canada
IV. 8 d. atvežė Misijos na
ta,
jaučiausi
kaipo 7457 __ D. Pašilaitė
40.00
L. L. N. Y. ...
riai .................................... 500,000.00 I Maspeth,
Ne
esu
ėmusi
jokių
Vienas
‘
Laisvės
’
bendradarbis
nauja
moteriškė
107.00
Montyglo, Pa..................
7458 — O. Mileikienė
IV. 8 d. atvežė Misijos na
gyduolių
per
pastaruosius
tris
mene24.00 pasiryžo mokinti kritikus kritiriai .................................... 278,512.65 Meriden, Conn..................
Į sius ir tikiu kad mano negalė galu- 7459 — J. Aluzevičius
102.00
Milwaukee, Wis...............
IV. 8 d. atvežė Misijos nariai 3,000.00 Millinocket,
kuot
nepravardžiuojant,
nesikoi tinai išgydyta. Dabar galiu atlikti vi30.00
Me...... ’.........
stubos darbą, prižiūrėti savo 7463 — P. Balčiūnienė
.
29.00
Manchester, N. H............
liojant. Bet ‘Laisvė’ už jo straip ! są
Viso per Liet.Misiją gauta 3,975,061.05 Niagara Falls, N. Y. ........
paukščius ir daržą. Jei manot, kad 7624 — S. Rojunas ,
3,000.00
Vyriausias Lietuvos Gynimo Komite Niagara Falls, N. Y. IJet. bon. 150.00 snį neatsakanti.
šis mano liudijimas kam nors gelbės,
tas yra gavęs betarpiai iš Amerikos Niagara Falls, N. Y. Bendr. š 110.00
įųs galite panaudoti savo pagarsini 7625 — V. Puišis
lietuvių kolonijų.
Tai yra loginga. Kunigas tik muose”. — Mrs. L. D. OUINLY, R. 7660 — K. Mejus
Niagara Falls, N. Y................ 700.63
auks.
111............................... 143.50 su pagalba baisaus Velnio ir dar F. D. No. 2, Shelbyville, Mo.
XII. I d.Tautos Fondas Am. 200,000.00 Nokomis,
I Lydia E. Pinkham* Vegetable Ųom- 7663 — A. Grigalis
New Britain, Conn.................... . 325.16
L 15 d. Bridgeporto lietuvių
New Haven, Conn..................... , 398.68 baisesnio Pragaro tegali valdyt pound moteris sutvirtina, sveikatoje 7669 — P. Vaičikauskas
Kolonija (per Valst. Prezi- .
New Kensington, Pa................ . 135.00 savo avis ir avilius. Taip ir palaiko ir gali nešti savo naštą ir ap- 7670 — J. Povaitis
dentą) ................................ 35,000.00 Nevvport News ,Va................... ... 10.00
■ gali ligas kuriomis serga.
I. 22 d. J. Trakšelis, Sheridan,
7671 — K. Dtdinskas
... 23.00 ‘Laisvė’: jei išbrauktų iš savo
No.
Abington.
Mass
..................
Pa........................................... 6,965.00 Newark, N. J.............................. 152.00
špaltų visas tas biaurybes, ku
7675 — O. Katkienė
I. 14 d. Kvėdarnos par. pilie
New Philadelphia, Pa............... 154.50
čiai Chicagoje per Šukį..... 3,726.00 Orange, Mass.......
7685 — V. Sabutienė
.... 64.50 riomis ji nuolatai vaišina savo
XII. 15 d. Per kun. Čapliką,
...
50.00
Nebr........
priešus, ji veikiai netektų rėmė
7688 — M. Benetienė
Worcester, Mass.............. 217,700.00 Omaha,
1,457.77
Pittsburgh, Pa. ....
XII. 14 d. Per kun. Bukavec7699 — M. Gribaitė
4....... 1,263.50 jų, nes tiems rėmėjams visai ne
R. I.
ką, Ansonia ,Conn............. 21,020.00 Providnece,
... 20.00 būtų baisus Joki vabalėliai kaip
Plainsville, Pa......
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie 7700 — K. Kasparaitis
II. 2 d. šv. Jono Kryžiaus
. 154.00
Penns Station, Pa,
ta.
maistas, ir užtektinai. Di 7703 — B. Barškienė
draugija Chicago .........
2,000.00 Parlin, N. J..........
O tada kas? Pasi delė Geras
... 10.00 u., g., etc.
pasivaikščiojimui
vieta. Visi pa
XI. 4 d. Cambridge, Mass.
. 205.00 liautų peštynės, įvyktų solidaru- rankamai, modemiško laivo.
Pittsfield, Mass. .
7704 —'M. Bąlserienė
Katalikų Komitetas (Per
Poolville, (Sherbourne), N. J . 51.00 mas. Bet solidarumas ‘Laisvei’
Valst. Prezidentą) .......
17,226.00 Paterson, N. J........................... .. 170.00
7710 — A. Spogis
XII. 3 d. Nūteriotosios Lietu
...
10.00
Pikes Creek. Pa.......................
lygiai taip nepakenčiamas, kaip
7711 — K. Tamašauskienė
vos draug. Komitetas (per
Plymouth, Pa.......................... ... 64.10 kad kunigams “velnių kupčius”
Valst. Prezidentą) ........
9,000.00 Portland, Ore............................. .... 10.00
7713 — A. Puidokienė
Išplaukia kas savaitę
XII. 4 d. Cambridge, Mass.
.
165.50
Pier
58-62
North
River,
New
York
Mockus.
Gvaizdikas,
Peoria, III................................
7714 — J. Vilkas
Katalikų Komitetas (per
.. 349.00
Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1
Rockdale,
III
..............................
Valst. Prezidentą ......
29,269.00 Rockdale. 111. Liet, bonais ..... ... 50.00
(Liepos 30 7716 — O. Burbienė
Gothland)
“
XII. 14 d. Per kun. Cibulskį,
Tik 3-čia klesa
Wis............................. 1,220.85
7724 — R. Bakutienė
Dayton, Ohio .................. 30,000.00 Racine,
Kroonland) New York (Rugp. 13
Racine, Wis. Liet, bonais ...... . 150.00 Phone Boulevard 491
XII. 14 d. Per kun. Cibulskį,
(Rugp. 6 7726 — P. Gvardauskas
Rhone, Pa............ ...................... .. 120.00
Zeelnnd)
į
Dayton, Ohio ..................
5,500.00 Rhea, Idaho................................ . 10000
ASHLAND JEWELRY Lapland) Hamburgą (Liepos 20 7732 — K. Pocienė
IV. 4 d. Chicago Liet. Dr. Ta
Rhinelander, Wis...................... ... 10.00
Finland) ....................... «... (Liepos 23
STORE
7778 — D. Kontautienė
rybos ir L. R. Kat. Fed.
Rockford, III............................. 1,030.00
Surinkta š. m. 16 d. vasa
Riverton, 111.......................... ..... ... 44.00
7789 — J. Gedminas
rio .................... L........... 17,200.00
Deimantai,
Roche^ter, N. Y........................ . 286.68
7819 — J. Tautkierifi^
IV. 29 d. Dr. Lietuvos Dukte
So. Chicago, III...... ...*.............. . 413.00
Laikrodžiai.
Manchuria)
New
York
(Rugp.
25
rų Chicagoje per N. KarOmaha. Nebr..................... . 450.50
I Mongolia)
4,516.00 So.
į
(Liepos 28 7828 — V. Martulaitis
pienę . .................................
So. Milwaukee, Wis................. . 106.50
Auksybė, Colum- Minhekahda) Hamburgą (Rugp. 11 7836 — O. Valius
IV. 29 d. Per Černiausko ves
Sprįngfield, III............................. 53.50
tuves Ansonijos lietuviai
bijos Grafonolas ir
INTERNATIONAL MERCANSpringfield, Mass...................... 184.00
7845
L Juška
1,306.00 Senttle, Wash. ir So. Seattle,
sudėjo ... ..........................
lietuviški naujausi
TILE MARINE CO.,
7848 — P. Vite
IV. 30 d. Per kun. M. Krupa
Wash....... .............................. 118.75
rekordai.
vičių iš Buenos Aires lietu
7849 — P. Gaidjurgis
Spokane, Wash............................. 15.00
116 laivų — 1,250,000 tonų.
1,826.74 j San Francisco, Cal...................... 10.00
vių ............ ........................
Chicago: F. C. Brown, West. Pass. 7850 — L. Visgaudienė
4537 S. Ashland
IV. 30 d. Per kun. J. Staugai
So. Jamesport, N. Y. ................... 5.00
tį, kun. J. Krasnicką iš JerAgent, 14 North Dearborn St.,
Avė.,
Chicago, III.
7855 — A. Stankevičiūte
Simsbury. Conn. •...................... 130.00
sey City ,N. J..................... 36,200.00 Shelton, Conn................................ 45 00
Arba prie vietinio agento.
7858 — A. Nutautas
X. 21 d. Per žemaičių Vysku
Shenandoah, Pa...................... 1,056.74
pą, kun. Cibulskį, Dayton,
7868 — A. Kavaliauskis
Stauton, 111.................................... 10.00
Ohio .......... «.............. ,...... 2,000.00
Sherbourne, N. Y......................... 10.00
7870 .— J. Gedminas
Shenectady, N. Y......................... 67.60
Viso gauta betarpiai .A. 640,964.74 So. Boston. Mass..................... 1,114:90
7874 — O. Laukinaitienė
Per Vyriausią Lietuvos Gynimo Ko Summitt. III................................. 100.00
•7876 — Tde&is
- mitetą gauta atiduoti:
Stamford, Conn......................... 362.05
7887 — M. Barkaitė
St. Lounis, Mo....... ...................... 30.00
L 7 d. Lietuvos šauliams, Dr.
St. Charles, III.......................... 239.00
Leib-Gvardija D. L. K. Al
7886 — J. Ūselis
3,000.00 Siberia, Wladiwostok, ............... 166.00
girdo Chicagoj ..... .........
7887 —- J. Andriulienė
Trenton, N. J............................... 81.50
XII. 8 d. Liet. Raudonajam
Thompsonville, Conn...................... 67.60
7896 — P. žiogas
Kryžiui, West Saides lietu
Thompsonville,
Conn.
Am*,
bon.
50.00
vių kolonija Chicagoj ....... 17,200.00
7906 — J. Skistimas
Terryville, Conn........................ f 163.75
L 25 d. Liet .Mot. Globos KoTolleston, Gary ,Ind..................'... 25.00
7907 — P. Kuprevičius
tetui .................................... 32,000.00 Taylorville. III............................. 115.50
ir Karo ligoninei .......... 10,000.00 Tamaųua, Pa................................. 10.00
7908 — P. Jucikas
šv. Kazimiero draugija Bo
Tilden, 111...........................
23.00
7913 — P, Maciukevičienė
stone .................................. 42,000.00 Westville, III............................. 1,115.60
7918 — ’M. Čičinską
III. 1 d. Geležiniam Vilkui
Westernport, Md......................... 140.00
Šv. Kryžiaus par., Mt. CarWest Pullman, III...................... 239.25
7919 — A. Celskis
mel per kun. Bartušką .... 72,550.00 Westhampton Beach, L. 1.......... 5.00
7927 ’— A. Ragelskis
Wanamis, Pa.............................. 571.60
134,750.00 Worcester, Mass.......................... . 37.00
Iš viso
7930 — S. Cmuerlo
Watervliet, N. Y....................... ,. 258.40
7937 — M. Dantienė
Aukų sąrašas iš Amerikos
Warehouse Point, Conn.............. 51.00
Lietuvių kolonijų.
Woodhaven, L. L, N. Y.............. 98.00
7939 — M. Jesoinis
1
Welsh,
W.
Va
.................................
5.00
$89.00
Atlasburgh. Pa.
7943 — M. Venckienė
143.00 Wilsonville, III....................... ... 221.00
Ashland, Wis. ..
7949 — Pranas žanga
365.00 Universal, Ind.............................. 10.00
Ansonia, Conn.
Utica,
N.
Y
.................................
362.80
178.50
Aubum, III........
7953 — J. J. Jukonis
. 41 00 Ziegler, 111..................................... 38 00
Aurora, III.........
7955 — O. Koris
Viso 58,333 dol. 73 centai, 450
48.50
Athens, III..........
Amer.
bonais
1,250
dol.
Liet.
bon.
10.00
Ambridge, Pa.
7964 — E. Dagitnė
314.35 Bendr. šėrais 110 dol. W. S. S. 5 dol.
Akron, Ohio .....
7969 — M. Cukurienė
20.00 ir 3,000 auks. (iš jų liko Amerikoje
Akron, Ohio ....
^m.
bonais
100
d.
ir
W.
S.
S.
5
dol.
118.50
Batavia, III........
7975 — U. Cijauskienė
Brooklyn. N. Y...........................x. 3.62 Bendr. Šerais 110 dol.).
7989 — P. Skorbalienė
šios aukos sudaro atsiųstas Vyr.
Bemis, Me..................................... 10.00
Barre Plains, Pa.....................
18.50 Gynimo Komitetui iš Lietuvos Misi
8005 — J. Poška
Benton, Wis ................................. 30.00 jos Amerikoje 3,975,061 auks. 50 sk.
8013 — V. Valiokaitė
Taigi iš Amerikos lietuvių viso
Baltimore, Md............................. 550.00
gauta
4,750,775
auks.
79
sk.
8015 — J. Tarvidas
Baltinr.ore, Md. Liet, bonais .... 150 00
Baltimore. Md., Am. bonais.... 1,825.00
PASTABOS: 1. Padėkos laiškai iš
8047 —'M. žičkienė
Baizvele, Ohio ......................... :. .... 20.00 siųsti kiekvienai kolonijai skyrium
8059 — M. Suskienė
Braddock, Pa.......:?..................... ... 50.00 siųsti kiekvienai kolonijai skyrium
Braddock. Pa., Am. bonais ... . 358.73 per Lietuvos Atstovybę Amerikoje,
8075 — A. Vambutas
219.00 laiškuose nurodyta mėnuo ir diena,
Bulpitt, III.........................
8101 — R. Kimitienė
. 145.56 kada Misija pinigus priėmė.
Binghamton, N. Y...........
301.50
Bristol, Conn...........................
2. Be to, dabar yra Rauta naujų
8112 — B. Valaitiene
... 10.00 pareiškimų, kad yra atėję iš Ameri
Bridgeport, Conn...........
8116 — J. Sabaitis
.. 10.00 kos: 1) 500,000 a. ir 2) 6,516 a.
Bairdford, Pa............. .....
... 66.00
Burgett?town, Pa.............
3. šiam sąraše nežymėta lietuvių
8117 — J. Labukas
Bremertbn. Wash. ...........
... 39.00 amerikiečių aukos, kurie būdami Lie
8124 — J. Rapalas
... 19.00 tuvoj, patys aukavo .
Buffalo, N. Y...................
Išgydyta per Dr. Carter’j vienu
21,653.50
Chicago, III........................
(Pasirašo) J. Žebrauskas,
8128 — J. Užubalis
Chicago. III.......................
... 200.00
atsilankymu jo ofisan.
Sekretorius.
8130 — O. Mikienė
.... 77.00
Cicero, III................... .......
... 39.00
Clinton, Iowa ..................
8159 — J. Navickis
Šis vienintelis pažymėtinas atsitikimas —
Carlinville, 111...................
.... 14.00
Ponia E. J. Dake, Waukegan, III. Kad priparod8160 — M. Galdikienė
... 236.25
Centralia, III.....................
žius,
(cad
mano
metodą
yrą
saugi
ir
užtikrinan

...... 8.Č0
Chester. Pa....................... .
8161 — B. Nesteckienė
ti, pateikiu šį liudijimą.
Cedar Point, III.................
..... 43 00
8172 — K. Jonauskas
..... 17.00
Clifford. III.................... .....
(Tik pastabėlės)
Taipgi pamatykit kamario istorija, kaip ati
.... 534 00
Cambridge, Mass...............
8175 — K. Mumgaidis
taisiau šiam jaunam vaikinui hkis. Tą patį galiu
.... 62.00
Cincinnati, Ohio ..............
padaryt ir Tamistai. Daugybės pažymėtinų iš
8177 — M. Dargaitė
Chelsea, Mass .................
.... 15.00
“Visi į darbą, gana snausti”
gydymų ant surašo lieto.
Canton, Ohio....................
... 180.56
8180 — P. Gedraitienė
... 309.00 sako ‘Laisvė* ( n u m. 165) savo
Charleroi. Pa.....................
Specialiai
stiklai
šią
savaitę
8182 — R. SlenČikaitė
... 300.00 draugams.
Chicago Heights, III. ......
$5.00 ir augščiau.
..... 20.00
Cementon. N. Y.................
8188 — Barzdaiienė
Bet
kas
tau;
jie
miega
ir
gan.
Detroit, Mich.....................
... 464.56
8189 — Matukaitė
REIKALAUK VELTUI KNYGELĖS su liudi
.... 95.00 Gaila. < Jei jie nemiegotų, saky
Dayton, Ohio ..................
jimais. Pašalinsi baimę ir skeptiškumą, kuomet
...100.00
8190 — V. Dantienė
Dayton, Ohio ....................
kalbėsi su mano pacientu. — John Meisner, Supt.,
.... 22.00 čiau, kad atkreiptų domės į pa
Derry, N. H.............. '......
8194 — K. Gudas
Clark ir Kinzie Bldg. John R. Thompson, arba
Donorą, Pa............... .*........
... 25 00 čios ‘Laisvės’ personalą ir... pa
F. J. Keippel, 4955 Berenice Avė. Kūdikis 3 me
8195 —y M. Kiekšitnė
... 704.34 budintų jį,,nes jau perdaug įmi
Duque«ne, Pa....................
tų amžiaus.
.... 70.00
Erie. Pa..............................
8199 B. Razbadauskienė
... 185.00 gęs, — žinoma, nuo tos pačios
E. Millinocket, Me.............
8223 — Sakalauskienė
.... 1535 migdomosios žolės, kuria užmig
E. Toronto. Canada ........
F. O. CARTER, M. D.
.... 80.00
E. White Plains, N. Y. .
8223 — K. Dambrauskis
.... 26.00 dė ir dar daugiau migdo savo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS
Easthampton, Mass..........
... 128 50 draugus, tai yra “RrrevoliucijaE. Hammond, Ind.............
8250 — K. Mikalauskienė
3,240.90
120 S. State St.
Elizabeth, N. J. ................
... 900 00 liktatura-tura-dura.”
E. St. Louis, 111/..............
23 metai prie State St.
.... 82.50
Forkcroft, Me...................
* * ♦
Vai.: 9 iki 5. Nedaliomis: 10 iki 12.
...... 5.00
Fountain, Mich. W. S. 8.
/
... 119.00
Framingham, Mass.........
davatkos
Progresyviškosios
... 232.50
Grand Rapids, Mich.........

PER SILPNA DIRBTI

Lietuvos Atstovybės
Amerikoje pranešimas

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

tMiiuimiauum
T. Pullman MSI

A.SHUSHO
AKOSERKA

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo
Turiu patyrimą
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
10929 S. State Sk
tė kvitus su paėmėju parašais.
Chicago, III.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Pinigus gavo:

Į LIETUVft

Red Star Line

> American Line

64 Metu Amžiaus
žvairomis Akimis 61 Metų

Taip Sau.

8256 — L. Jonušienė
8269 — K. Slavinskienė
8270 — V. Paška
8273 — M. Kupris
8275 —/V. Revuckis
8298 — O. Jurgutienė
8317 — A. Rakauskas
8326 — B. Mankevičiutė
8344 — L. Sumaher
8355 — U. Puidokaitė
8366 •— P. Liveriukė

Tel. 83—M. Višniauskas
Tel. 85—J. Kliamka
648—A. Grigaitis
714—A. Banevičius
1740—K. Taručius
8679—A. Dobilauskas
3860—A. Palenas •
3867—A. Ratnikas .
5330—JA.’, .Grigaitis
6173—F. Sasnauskas
6223—A. Valiuška
6419—K. Blužmantienė
6603—V. čužauskienė
6716—L. Aliošius
7027-—A. Kamžienė
7035—J. špakauskas
7039—K. Grabauskis
7059—D. Jucienė
7062—A. Navickis
7080—O. Šlikienė
7082— R. Ežerskienė
7083— J. Liubartas
7084— O. Mačiokienė
7098—V. Jankienė
7104—O. Klapatauskienė
7116—B. Lukauskaitė
7127—A. Toliušis
7158—O. Niemčauskienė
7177—V. Debešiunas
7288—A. Dobilauckas
7321—A. Skiermskis
7323—P. Žalienė
7327—J. Dzenkauskas
7328—F. Stankevičius
7334—P.^ Siįšcicas
7357—J. Liubinas
7374—J. Jurevičius.
7396—P. Indrekas
7412—J. Ukrinienė
7424—A. Zavackas
7426— B. Puskunigis
7427— A. Petraitienė
7433— A. Skulskienė
7434— Z. Kripienė
7445—K. Tumas
v 7462—V. Jonaitis .
7471—T. Sadavičienė
7556—V. Klimauskis
7633—K. šermukšnis
7646—E. Bendžaičiutė
7666—P. Litvinas
7679—A. Jankus
7687—D. Grigaliunaitė
7696—B. Badavičius
7715—V. Balčartis
7721—A. Vasiliauskas
7723—J. čepauskas
7728—J. Rimkus
7830—J. Saurusaitis
7869—V. Antanavičiūtė
7871—D. Rudienė
7894— I. Akelaitis
7895—J. Karlionis
7917—V. Gaurilavičius
7923— M. Janušauskienė

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

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriikų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vaL po piev.
Telefonas Dieie! 28811

7924—J. Vyraitis

7938—T. Zegmalius
7956—J. Tareila
8066—K. Strungienė
8092—K. Bogušis
8100—V. Sankaitis
8119—J. Girčaitė
8126—O. Uždavinienė
8171—A. Jurkus
8193-M. Stančaitienė
8229—A. Jankauskaitė
8251—A. Mikalauskas
8353—K. Kantrimutė
8254—M. Busnius
8262—J. Rutelionis
8271—A. Karpavičius
8293—I. Tumas
Čekius:
1204—P. Suvaizdis
1562—A. Vefcienė
1629—J. ščensnolevičius
1659—Š. Lukošius
1661—A. Liaugaudienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

Boulevard 8448

DR. V.-A. ŠIMKUS
lietuvis gydytojas, Chirurgas
AkuUras
8208 So. Halsted SU Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
▼. ▼. Nedaliomis 10-12 ryto.
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietsvys Dentistas
10801 So. Michigaa Av„ Roeelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yarda 5884

DR. P. G. WIEGNER

z
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 U
ryto ir nuo 7 iki 9 ▼> vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago, HL
■

■■

■■■■■'•

Tel. Pullman 842

'į

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
10900 Michigaa Ave^ Roaelaade. f
VaL 1S iki 12, 2 iki « Ir 6i8S
Iki 8:80 vak.
................ — nu
n
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NAUJIENOS

varžyti salyje tikėjimo
laisvę.”
■’ \
|f
Tai yra typiškas klerikalų
agitacijos pavyzdys. Visas
tos rezoliucijos turinys su
sideda iš melo ir veidmai
ningų frazių.
Kunigas, kuris surašė tą
rezoliuciją, sako, kad tie
žmonės, kurie nori prašalin
ti tykybos “mokslo” dėsty
mą iš mokyklų, “grąžina ca
rizmą”. Tuogi tarpu kiek
vienas gerai žino, kad yra

Ketvergas, Liepos 21, 1921

««v

>| Ii t i.. B, ,,..,.t,|r'.•■.■•■ J'■•■S.I-- l!.,

Pasiduot klerikalams reik. žvalgos kritikai patys yra neaiš- žvilgsniui^) taip skiriasi nuo
štų sugražinti viduramžiųĮ kųs. Kas sakė, kad partija ne socialistų principų, jogei sutai
turi teisės nustatyt tam tikras kyti juos vicnuszsu antrais ne
gadynę Lietuvon.
ribas? Mes to nesakome. Mes
sakome tik tai, būtent, kad tos
ribos neitų perdaug toli; kad
partija baustų tiktai aiškius sa
vo priešus, kurių nusižengimas
yra tinkamai įrodytas, Tai visa. Kas čia neaiškaus ?
Pagalios, tie patys kritikai
maišo du visai skirtinu dalyku.
Kalba juk eina ne apie tuos mu
sų partijos narius, kurie sako,
kad republikonų ir demokratų
partijos esančios geros, bet tuos,
kurie sako, kad jos yra blogos.

xss

Iš mokslo srities

galima. Kas įstoja už Maskvos
internacionalo principus, tas ei
KOŠT. AUGŲST:
na prieš Socialistų ’Partijols
|
principus — visviena, ar jis
daro tatai suliniai, ar ne.
1789 80. HALSTED SI
Maistas,
GERAI
PADARE.
O kas eina prieš partijos
CHICAGO, ILLINOIS.
principus, tas negali būt parti
(Tęsinys)
beti nereikia.
Soc. -Partijos konvencija,
joje: tai, rodos, visai aišku. Ir
Žinoma, tas pats galima pa
Detroite, milžiniška didžiumą
Subscription katėsi
Sugedusio maisto pavojuspats drg. Strazdas pripažįsta,
sakyti ir apie kitokios rųšies su
18.00 per year in Canada.
balsų
atmetė
rezoliuciją,
reika

kad tokių elementų toleravimas
|7.00 per year outside of Chicago.
gedusį maistą. Juk mums tan
Karo metu Angluose buvo
laujančią mesti iš partijos visus
“daro tam tikros -žalos parti
kiai tenka pastebėti laikraščiuo
pastebėta labai įdomių dalykų.
tuos narius, kurie, reiškia prita
jai”.
se žinių, kad ten ir ten nusi
Operacijos buvo daroma nenau
Entered aa Second Claas Matter
rimo Trečiam Internacionalui.
Bet tai dar norą svarbiausias
nuodijo netikusiu maistu tokis
March 17th, 1914, at the Post Office
dojant
antiseptinių
vaistų.
Ne

Laikraščių
žiniomis,
toji
rezo

oi Chicago, III., uodai the act of
pamatas, kuriuo drg. Branstetir tokis asmuo, o kariais net
March 2nd, 1879.
visai
atbulai.
Kaip
tik
prie
liucija atmesta 33 bal. prieš 2. Jie nQretų, kad musų partija bu tcr’is rčmfi savo pasiūlymą. Ji žiūrint to, ligonys greit pasveik
visa šeima.
Naujienos eina kasdien, ilskiriant
davo, jeigu tik daktarai paša
šitą
konvencijos
tarimą
rei

carizmo
ir
buvo
dėstoma/
tysai,
lygiai
kaip
ir
-kiekvienas
Mdildianius. Leidžia Naujienų Ben
tų dar revoliucingesnė, negu ji
lindavo iš kūno sudegusias
Prezervuotas maistas.
kia nuoširdžiai sveikinti. Jisai
drovė, 1739 So. Halsted St., Crdcago, kyba mokykloje!
žmogus,
ilgesnį
laiką
pabuvę
buvo
ir
dabar
yra.
Tad
musų
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8600.
ląsteles (celes). Vėliau pradė
Amerikoj naudojama labai
Kiekvienas mokinys, ne rodo, kad musų partijoje ima nusistatymo kritikai dabar ture partijoje, tur-but žino gerai, ta daryti bandymai su gyvu daug prezervuoto maisto. Tas
viršų tolerantingumo, o ne kerš tų įrodyti: ar manymas ir saky kad daugelis “trečiojo interna
Užsisakomoji Kaina:
žiūrint
ar
jo
tėvai
norėjo
katėmis, šunimis ir kt.
maistas paprastai sudedama į
to jausmas. Rezoliuciją buvo mas, kad musų partija turėtų cionalo” šalininkų partijoje tu liais
Chicago ja — paštu:
Ir štai kas pasirodė. Jeigu
atatinkamas dėžutes. Tų dėžu
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4.50
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čių cementui naudojama iš vir
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1.75 lankyt
partijos sekretorio Branstettetykybos
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apie Socialistų Partijos princi
reikėtų
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nors organo audiniai — tai jis
o iš vidaus grynas cinas. Dai
r’io. Ginčai delei Trečiojo In
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partijos?
apsirgdavo ir dažnai nebepanai pasitaiko, kad dėžutės nėra
Chicagoje — per nešiotojus)
ternacionalo pas juos buvo vir
Ne vienas nuosakus socialis kiai nenumanydami delko. Im sveikdavo.
Viena kopija
08 riaut ir atlikti išpažintį.
tinkamai padarytos ir švinas
tę asmens reikalu. Ir vienas ir tas to nepasakys. Visa, ką jis ti už tai juos aštriai į nagą
Savaitei
18
Tokią tvarką dabar nori kitas daugiau žiurėjo ne to, kaip
Kodėl taip atsitikdavo7? Bio- . įsigauna į maistą, švinas ir jo
Minėsiu! .. ............
75
neverta.
Bet
su
pritarimu
ko

gali pasakyti, tai tas, kad toks
druskos yra nuodingi. Žinoma,
SuvienytoeeValstljeoo ne Chlcagoj, palaikyt JLdetuvoje kunigai. išaiškinti patį ginčijamąjį klau
munistų internacionalui jungia chemikai duoda tokį atsakymą.
manymas
ir
sakymas
yra
klai

pultui . ‘
Ir tuo visai nereikia stebė simą, bet to, kaip “atsimokėjus“ dingas. Bet tą juk ir mles sa si daugiam, negu tiktai princi Daugelis ligų pareina nuo su- ■ keli švino miligramai nieko ne
Metams ,
17.00
gedimo kokio nors organo ląs
kenkia, bet jeigu jo gaunama
Pusei metą
4.00 tis, kadangi kunigai visuo savo oponentui. Tai buvo labai kome- Maža ir to. Mes taip pų -klausimas.
telių. Išpradžių sugenda viena
daugiau, tąsyk jau gręsia žmo
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Dviem mėnesiams
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ląstelė, paskui kita. Sugedusi
gaus sveikatai pavojus.
zacijos konvencijoje. Nežiūrint priešų partija negali ir nepri akuoja
.75
Socialistų
Partiją.
Vienam mėnesiui
- ■
gynėjai. Kas neatsimena tų to, kad Engdahl’io frakcija to
Francuzų chemikas, Armland
“Naujienose“ jau buvo paduota | ląstelė, jeigu ji -nepašalinama,
Lietuvon ir kitur užsieniuosei
valo
pakęsti.
gadina sveikąsias. Ir tas gedi
Gauthier, tyrinėjo prezervuoto
laikų, kada pralotas Anta je konvencijoje buvo galutinai
, K
(Atpiginta)
Musų pažvalga, vadinas, yra ištrauka iš komunistų -interna mo procesas eina tol, kol žmo
maisto dėžutes, švino miligra
Metams______ _
,
,
18.00 navičius išleido į visas para sumušta, Branstetteris nepasi
cionalo atsišaukimo, kurialme
aiški.
Galima
butų
ginčytis
tik
mų kiekviename maisto kilo
s Pusei metą___
,
.... 4.50
tenkino. Baigianties konvenci dėlto, ar tdks tolerantingumas sakoma, kad Amerikos Socia gus pasijunta ligonis beesąsTrims mėnesiams.......................... 2.25 pijas Seinų vyskupijoje ap
Štai kodėl operaciją darant
grame jis surado sekančiai:
Pinigus reikia siųsti pašte Money linkraštį, kuriame buvo lie jai jisai tą rezoliuciją pasiūlė nedaro tam tikros žalos parti listų Partija esanti darbinin
svarbu pašalinti sugedusias ląs
Orderiu, kartu su užsakymu.
piama žmonėms išdavinėt mažam būreliui delegatų, kurie, jai. Suprantama, kad daro. kų klesos priešas, ir ragina teles. Sugedusi mėsa, kažku Žirniuose .......... 2.8 miligramų
nepasvarstę ką jinai reiškia, užma, kad darbininkai trauktųsi
Pupose ............. 2.0
policijai caro valdžios prie gyrė ją. (“Chicago Socialist“ Bet prie esamosios musų parti iš jos. Tai juk yra atviras ka rių biochemikų manymu, ir-gi Vėžių
kilograme 27.0
joje
padėties
jisai
yra
neišvenprisideda
prie
musų
kūno
ląs

šus? Klebonai ir vikarai rašė, kad ta rezoliucija nebuvo
Žuvies
30.0
giialn’as. Tai yra mažjaugia ro paskelbimas partijai. Bet telių gedimo. Kol kas toj sri
skaitė tą aplinkraštį bažny balsuota. Red.).
Sardinų
45.0
blogybė, kurią įnamis tenka pa Ęngdahl’is su savo vienminčiais ty] trūksta tikrų žinių, bet kad
čiose ir sakė pamokslus, Partijos konvencija tečiaus sirinkti. Didžiausioji blogybė nepaiso to ir agituoja UŽ sugedusi mėsa šiokiu ar tokiu
Tos skaitlinės rodo, jog švi
Maskvą. Ar jie tuo budu nešitos
klaidos
nepakartojo.
Te

taipgi
ragindami
prie
šitos
yra
ta,
prieš
kurią
mes
stoja

Worcesterio, Mass., Lie
no kiekybė yra pakankamai di
bud u kenkia inusų sveikatai, —
nai, matyt, daugiau įsigilinta į me — tasai partijos narių “si stoja atvirų partijos priešų pudelė, kad pakenkus sveikatai.
' * '<•> . . . , rezoliucijos turinį ir rasta, kad
apie tai nėra mažiausios abe
tuviu Romos-Katalikų Fe judošystės.
sėn?
jojimas“,
kurio
reikalavo
Suprantama, tyrinėjama buvo
jones.
; i ’6 ’
deracijos skyrius ir kunigų O šiandie tie gaivalai pa jis yra netikslus.
Branstetteris ir kiti.
Štai delko svarbiausia parti
tik netikusiai padarytos dėžu
Štai dėl tos priežasties per
laikraščiuose paskelbė seka sakoja,' kad jie baisiai “pik
Musų partijos konvenefija jos sekretorius ir padavė daug didelis mėsos naudojimas
tės. Bet pirkdami prezervuoTaigi, nacionalinės konvenci
mo turinio rezoliuęiją:
savo
kuopos nėra pagirtinas. Net |ir gera
tą maistą mes nežinome, ar
tinasi” carizmu! v
jos nusistatymas pilnai atatin- pasirinko pirmąją. Ir gerai ji pasiūlymą
susirinkimui, o pastarasis par mėsa yra jau šiek-tiek sugedu
dėžutes yra padarytos gerai, ar
“Amerikos Lietuvių R.- Reikalaudami, kad moky ka tam nusistatymui , kurį pa padarė. — St. Strazdas.
tijos konvencijai, kad “trečiojo si; na, o apie blogą — ir kalne. Todėl, ’ apskritai imant,
Redakcijos prierašas.
Katalikų Federacijos na klose butų tokia pat sąžinės reiškė visuotinis L. S. S. VIII
internacionalo” šalininkai butų
prezervuoto maisto naudojimas
Rajono narių susirinkimas, įvy
riai dideliai nustebo suži prievarta, kokia buvo cariz kęs birželio 7 dieną. Susirinki Klausimas, kuris yra gvilde išmesti iš partijos. Tai yra ne
nėra geras dalykas.
Jeigu
drg.
Strazdas
butų
tu

noję, jogei žymi STEI mo laikais, kunigai sako, mo užgirtoje rezoliucijoje aiš namas augščjaus išspausdinta “kryžiaus karas” ir ne “hereti(Bus daugiau).
rėjęs
oineneje
šitofciop
rųsjies
GIAMOJO SEIMO atsto kad jie stoja už Lietuvos kiai pažymėta, kad komunistų me straipsnyje, tapo išspręstas kų persekiojimas”, o -tiktai no revoliucingumą, tai jisai butų
vu .dalis pasikėsino Lietu “laisvę^; o tuos žmones, ku taktikai “pritarti Plės negalime parįįjpą^.įpny^ncįjpję ir dabpr. ras apginti nuo priešų sayo threjęp padaryti ir visas lo
gali turėti tiktai teoretinės organizaciją. Organizacija, ku
usų
voje tikėjimo laisvę var rie nori, kad mokyklose bu ir į jų Internacionalą nesidėsi- jisai
giškas
išvadas
iš
to.
Bet
ka

vertės. O kadangi taip, tai yra ri ginasi nuo priešų, anaiptol
me.
Vis
dėlto,
nepritarti
komu

dangi jisai dar tebėra Soc. Par
žyti (!), ir kurie Lietuvos tų dėstomas tiktai pasauli
Suknelė No. 9927
dar
nėra
sekta.
bereikalingas
tas
pasikarščiavi

nistams yra vienas dalykas, o
tijos narys, tai, matoma, jisai
gyventojų labą bei valią nis (svietiškas) mokslas, jie persekioti tuos savo draugus, mas, kuriuo drg. Strazdas mėPartijos konvencija nepriėmė pripažino komunistams revoliu
tiek įsidrąsino, niekinti vadina “despotais” ir “demo- kurie reiškia pritarimo Trečiam gina suniušti savo oponentus, to pasiūlymo daugiausia dėlto,
cingumo pirmenybę buržuazi
kad net sumanė tykybos kratybės priešais”! Ir jie Internacionalui — kitas. Tol, Jisai puola juos tokiu įnirtimu, kad ji neskaitė pavojingais tuos nių revoliucijų prasmėje; ir
mokslo dėstymą iš Lietu stengiasi tais veidmainin kol tie draugai musų partijai kad tarytum, 'jie yra aršiausi elementus, kurie, budamji par tame, be abejonės, yra jo tie
jo priešai.
tijoje, remia atvirus josios grio sa.
vos mokyklų prašalinti. gais žodžiais patraukti savo nenusižengia tam tikrais savo
darbais, persekioti juos butų ir
Drg. Branstetteriui
ir jo vikus.
Kaip pati kraiš t utiniu tįsioj i
Didžiai piktinamės, kad pusėn darbo žmones!
ir žalinga. Viena, pozicijos šalininkams jisai pri
Mums nenulžai keista yra iš partija didžioje Francijoš re
atgimusioje Lietuvos val Lietuviai darbininkai turi neišmintinga
tatai reikštų padaryti iš parti kaišioja ir asmeniškumą, ir girsti iš drg. Strazdo, kad tie voliucijoje
(jakobiniečiai),
stija kįla despotų tamsios apsižiūrėti, kad tie klerika- jos savo rūšies sekta, kuri skelb kerštingumą, ir sektantiškumą žmones, kurte pritaria komu taip
ir šių dienų komunistai
jėgos, kurios nenori Tėvy liški tamsybės apaštalai ne tų kryžiaus karą “heretikams”.' ir nemokėjimą aiškiai bei nuo nistų internacionalui .“norėtų, nesustoja prieš jokias prieme
nei pripažinti demokraty- atsiektų savo tikslo. Pakel Antra, tasai “kryžiaus karas“ sakiai protaut; žodžiu, pastato kad musų partija butų dar re- nes, kad atsiekus savo tikslo
Jeigu' voliucingesnč”. Nejaugi kor (tikro arba įsivaizdinto). Gink
bės principo — skaitytis dami triukšmą prieš Vileišį, duotų tik tą pasekmę, kad iš juos kuo žemiausiai.
tiktai dar pridėti prie to vieną, munizmas yra revoliucinges- luotas sukilimas, pasigrobimas
su daugmos noru. Smar Amerikos klerikalai padarė partijos butų pašalinta žymi da kitą
smarkesnį epitetą, tai iš nis už socializmą?
lis jos narių, dagi pačių veik
valdžios, įsteigimas diktatūros,
kia protestuojame prieš tokį spaudimą ~ į Lietuvos liausių narių.
eitų gryniausias pavyzdys 'to Socialistų supratimu, revb- vartojimais teroro ir “revoliu
carizmo grąžinimą, kuris valdžią, jogei atstovu Ame
kios “polemikos”, kokia pripil 'liucingiausia yra šiandie ta cinis karas“ yra griežčiausi da
Beje,
kai
kurie
draugai
sako,
do savo laikraščius komunistai. idėja, kuri geriausia atatinka lykai, kokius kada nors paro
iš to regresyvio sumany rikon tapo paskirtas kleri
kad nors toje musų pažvalgoje
mo taip aiškiai kyšo ir sy kalų žmogus. Dabar jie to ir yra tiesos, bet ji esanti neaiš Straipsnio autorius klysta, darbininkų klesos. reikalams. de buržuazines revoliucijos; ir
kiu kviečiame Lietuvos dėl yra drąsesni, ir jie steng ki. Girdi, partija turi teisės nu jeigu jisai mano, kad žmogus, Jeigu komunizmas butų revo- tiems dalykams pritaria šių
Labai lengva pasiūti namie ši suk
kuris nėra sektantas ir neturi liucingesnis už socializmą, tai
darbo žmones, kurie ant sis daryti visa ką, kad baž statyt tam tikras ribas, iki ku asmeniško keršto prieš En!g- reikštų, kad jisai yra geresnis dienų komunistai.
nele, kuri yra kukli ir labai patogi
Bet būti revoliucingu buržu- *
ypatingai jaunoms mergai
savo pečių mokyklų užlai nyčios ir mokyklos klausi rių tie nuomonių skirtumai tu dahl’į, negali reikalauti “tre darbininkams. O tokiame at azinėje prasmėje — vargiai ga dėvėti
tėms. Ji yra sukirpta ir pasiūta iš
tisai iš vieno gabalo materijos. Prie
kymo sunkenybę neša, tei muose Lietuvos steigiamasis rėtų eiti. Jeigu koks nors par čiojo internacionalo“ šalininkų sitikime pareiga kiekvieno li būti socialistų ambicija, žmo kis
ir užpakalis prie Šonų galima sutijos narys ims sakyti, kad de prašaRnimo. Musų supratimu, žmogaus, kuris nori ginti dar
kvolduoti.
sėtomis priemonėmis pa seimas ir valdžia užimtų to mokratų ar republikonų partijos
nes, kurie pritaria “trečiajam
Tokiai suknelei pavyzdys No. 9927
komunistų
internacionalo
prin

bininkų
klesos
reikalus,
butų
internacionalui“ dėl jo mena
sinaudojant, neleisti lietu kią poziciją, kokią jie pa esančios geresnės — kaip tada?
yra sukirptas mieros nuo 6 iki 14
cipai (kaip programų, taip ir tuoj aus stoti į komunistų par- mo revoliucingumo, dar nėra
metų amžiaus. Mierai 8 reikia 2%
vių gerovės priešams, su- diktuos.
Tenka pažymėti, kad šitos pa- taktikos
jardo
36 colių pločio materijos.
bei
organizacijos tijgišmokę, protaut, kaip (socialistai.

Socialistu Partijoje

Reikalauja \
religines mokyklos.

M

• Viestnik“ vienas kalinių, turėjęs progos para
gauti komunistinio kalėjimo saldybių. Laiškas
tilpo “Soc. Viestnik” No. 9. Aprašoma jame pir
tis, kurią užkure darbininkiška komunistų val
Kart kurtėmis komunistų spaudoj telpa ap džia 300 politinių kalinu, sėdėjusių Butyrkų ka
rašymai, kaip Rusų komunistų “darbininkiška“ lėjime — pavyzdingiausiainc šių dienų Rusijos
valdžia gražiai užlaiko darbininkus, patekusius kalėjime, štai tas laiškas:
kalėjiman. Pasak tų aprašymų, kaliniai ir lais
“Ketvirtą valandą ryto (š. m. balandžio 25
vės turi daug, ir kameros gerai prižiūrimos, ir
d. —V. P.) pasigirdo kalėjime triukšmas, kurį
maistas neprastas, ir pasilinksminimų nestoka: kėlė einančioji minia. Kambary No- 60 pirmas
kaliniam, girdi, rengiama net koncertai, kuriuo
pabudo iš miego draugas Deviatkin. Jis išėjo
se ir pats garsusis šaliapinas dainuojąs. Sakau, iš kameros, ir sugrįžęs, tuojau pažadino visus iš
tikras rojus! Ir išrūdydavo — bent man ypa- miego ir pranešė, kad koridorio gale stovi di
tiškai, — kad Komunistai kimšdavo kalėjimuos- delis “črezvyčaininkų“ (t. y. komunistų žanda
na socialdemokratus, socialrevoliucionierius ir rų. — V. P.) būrys. Prie kameros No 50 sto
anarchistus, taip sakyti, vakacijom. Vadinas, vėjo pats būrio viršininkas ir davinėjo paliepi
jus, draugai, vargote ii' kentėle katorgoj ir Sibi mus. Deviatkinas išgirdo žandarų viršininko žo
le caro laikais, tai ve, mes, komunistai, dabar džius: “60-ta ir 61-nia kameros!“ Draugas Podhodame jum pastogę, maisto ir pasilinksmini Į>ov sušuko pro langą:' “Ką tai reiškia, drau
mų, idaht pasilsėtumėte.
gai?!“ Pasigirdo atsakymas: “Dvyliktame kori
Prisipažinsiu, kartais mane net pagundas pa doriuj krata”. Nors balsas buvo mum nepažįs
gaudavo: ot, taip norėdavo® patekti — na, kad tamas ir svetimtaučio tarme, mes lėčiau tuoj
ir į Butyrkų kalėjimą. Turiu betgi pasakyti, puolėme slėpti, kas reikėjo paslėpti... Bet štai
kad aš iš to pagimdo jau išsigydžiau perskaitęs atsidaro kameros durys, įeina črezvyčaininkas
laišką, kurį atsiuntė laikraščiui “SocialistiČesky (komunistų žandaras) ir duoda paliepimą:

Komunistų Rojuj

“Raudonarmiečiai, i vidun!“
Penki vyrai su
šautuvais rankose atsistoja prie lango; črezvyčainiųkas kreipdamasis į mus sako: “Apsirengkit,
pasiimkit daiktus ir eikit iš kameros“. Mes pareikalavom parodyti paliepimą, bet jis atsisakė
rodyti. Mes klausiamo: “Kokiu tikslu ir kur
vesite mus ?’’ Atsakymą gavom t “Eikite lauk, ten
sužinosit “. Tada mes pareiškėm, kad tokiu bildu
mes kameros neapleisim, susėdom ant narų ir
pareikalavom, kad butų pašauktas musų seniū
nas, A. Pleskov, iš trylikto koridorio. Pralei
dom dvi-tris minutes tyliai, črezvyčaininkas pa
reiškia: “Eikite, arba spėka imsim“. Atsakėm,
kad mes su juo daugiau nekalbėsim ir kad bru
talus spėkos nebijom, črezvyčaininkas išeina,
paskui sugrįžta ir vėl liepia apsirengti, pareikš
damas, kad visi jau apsirengė ir tik mes “triukš
mą darą“. Mes atsakėm, kad jeigu visi jau ap
sirengė, tai tegul pašaukia seniūną ir į penkias
minutes busime gatavi ir mes. Tada čręzvyčainikas ir vėl sako: “Duodu jum penkias mi
nutes laiko pagalvoti, jeigu ueapsirengsit, pa
vartosiu spėką”, ir išeina. Tuo pačiu laiku mes
išgirdom daužomų langų skambėjimą iš 58
kameros ir baisius moterių šauksmus.,. Sugrį-

žęs, črezvyčaininkas vėl pareiškia: “Paliepta jum
apsirengti“. Mes tylime. Pasigirsta trumpas
įsakymas: “Po tris ant kiekvieno!“ Ir čia prasi
deda komunistų darbuotė, kokios tur-but, kalė
jimai nematė net tamsiausiomis caro despotiz
mo dienomis: kameron įšoka trys narsuoliai,
črezvyčaikos nariai ir, lyg žvėrys, puola prie
Aravino, griebia jį už kojų ir už pečių. Aravinas laikosi kairiaja ranka lovos, črezvyčaikos
narys drožia šautuvo drūtgaliu per ranką... Čia
vėl įsiveržia minia iš kokių 40 žmonių ir ta pati
scena atsikartoja su kiekvienu iš musų, tik kar
tais dar žiauresne] formoj, štai sugriebė Antipą; čia pagavo Švarlzą, jį pakelia, vienas črezvyčaininkų užsimoja* šautuvu, bet... Črezvyčaininką sulaiko pražilusi švartzo barzdą, išbalęs
lyg audeklas, nukamuotas seno rcyoliucionierio
veidas... ir šautuvo drutgalis nusileidžia ajit
greta stovinčio stalelio, kuris virsta ant grindų
Bet už tai dar didesniu įsiutimu komunistai puo
la ant gulinčio įtikto Deviatkino, kurį dar ant
lovos gulintį vaišina šautuvo drūtgaliu, štai
ir jis jau ant kojų; jį stumia prie durų ir ve dgr
vienas smūgis šautuvo drūtgaliu, o po to jis
jau mušama tiesiog, taip sakant “rusiškai“.

(Bus daugiau)

Moterims

Norint gauti tokią suknią su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti Žemiau paduotą blankutą, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III
čia įdedu 15 centų, ir prašau at

siųsk man pavyzdį No. 9927,

Mieros ............................

metų.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)
A.

DR. A. MONTVID
Lietelis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto,
Telephone Central 8362
1824 Wabansla Avė.
Valandos: nuo 6 iki 6 vakare
Rezidencijos tol. Kedzie 7715

>

g

ReEvergas, Liepos 2f, lOži

AKU&ERKA
Mrs. A. Michniewicz

viai, kuriuodu kariavo už “pa- kiai. Nė vienas musų nesiprie-’
sąulio demokratiją'* Francijoj. šino policijai.

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

Vienas jų buvęs nutroškintas
gazo mūšio lauke.
Jiems besitariant pustuzinis
policistų puolę ir žiauriai
mušdami ir spardydami išvai
kė susirinkusius.
Minia tapo
išvaikyta. Daug nekaltų piliečių
apmušta.
Vienas kareivių. L. J. Bugan,
6341 Champlain gatvės, narys
kompanijos A. tapo policisto
sumuštu. Jis tik-ką buvo ap
leidęs ligoninę ir atėjo parkan
atgaivinti savo guzu užnuody
tus plaučius šviežiu oru.
Sulig mačiusių liudijimo, policislas No. 260 užgavo Byan ir
pertrenkė jį ant žemės- Byan
atsikėlęs prašė pasiaiškinimo.
Policistas pertrenkė
ant že
mės antru kartu. Tarpe sumuš
tųjų buvo antras kareivis, tar
navusia karo lauke baterijoj C.
6 Ith C. A. C.

Policija darbuojasi.

Puola susirinkusius parkuose.
South parko policija veikia.
Ji jau išvaikė kelis kartus susi
rinkusius Washington {>arke ir
areštavo keletą žmonių. Apielinkės gyventojai susirinkdavo
vakarais ir šventadieniais padjskusimti įvairiais klausimais.
Kartais ir kalbėtoją pasirūpin
davo.
Tas nepatiko Charles
Hutchinson, south parko ko
misijos pirmininkui. Susiren
kančius jis užvardino “vabalų
kliubu“ (“Bug Club“) ir įsake
policijai išvaikyti jį. Savo elge
sį jis aiškino remdamasi tuo
faktu, kad parkuose nevalia
Tuomet Ryan nuėjo {Milicijos
laikyti prakalbų. Policija uo headkvoterin pasiskųsti,
bet
liai pildė įsakymą.
seržentas atsisakė išklausyti jo.
Tokjo elgesio žmones pradė —Užpuolimas ant dviejų ka
jo nehepakęsti. Vakar jie ir vėl reivių buvo; padarytas be jokios
susirinko Washington pt^rke. provokacijos — tarė Charles
Šiuo sykiu pasitarti kokių prie W. Mosker, 1115 E. 47-tos gat
monių stvertis prieš kaizerišką vės. — Ryan visai nieko nebu
autokratą poną Chas. Hutchi- vo girdėjęs apie “bug club“..son. Jų tarpe buvo du ex-karei- Visi susirinkusieji elgėsi tvar-

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGĄ

IR LINKSMA GYVENIMĄ

DUODAMA

Mo'sker ir L, E. Schalnfeld,
vice-prezidentas Garibaldi kom
panijos, 20 N. La Šalie gat,
sako pasamdytą advokatus su-<
triuškininuii “autokratiškos gu
lės” parko komisijos pirminin
ko.
i

\
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EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )
yra švarus, saugus ir gausus maistas, prirengtas
specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas prirengimui
— ir jūsų kūdikio viduriai jį suvirškins lygiai taip
kaip jūsų pačios pieną.

rekordų.
Vakar minėjome, kad valsti
jos advokatas Crowl pareikala
vo gatvekarių kompanijos leis
ti peržiūrėti jos biznio rekor
dus, viešus ir slaptus. Kompa
nija, atsakydama reikalavimą,
“maloniai atsiprašo,“ kad ne
galėsianti pilnai išpildyti Crowe
reikalavimo — parodyti “slap
tų rekordų,“ kadangi ji tokių
neturinti.
Ponas Blair, Chicagos gat
vekarių kompanijos preziden
tas, savo atsakyme komapnijos
vardu, pareiškė Crowe*ui, kad
visos knygos ir rekordai suriš
ti su kompanijos bizniu ir jo
operavimu, gali by kada būti
peržiūrėti.
Bet tokių dalykų,
kaip “slaptų“ knygų arba re
kordų kompanija neturinti ir
dėlto Crowe negalėsiąs jų per
žiūrėti. Ponas Busby, Cliicago
City Baihvay prezidentas, irgi
atsakė panašiai
Toliau kompanija sako, kad
p. Crowe nepareiškė kokiu tik
slu jis reikalauja rekordų. Vie
ni gandai sako, kad jis norįs
juos paduoti miesto salės advo
katams ir invertigatoriams; ki
li — kad jis manąs pradėti
mvcstigaciją kalbamojo “suk
čių fondo,“ kuriuo gatvekarių
companija buk pasinaudojusi
sumušimui majoro Tliompsono
>leno
“paimti
gatvekarius
miesto nuosavybėn.”
Užmušo dailydę.

Josepli J. Ott, 58 metų, 4430
Wentwoirtli gatvėis, Northwesterrt elevatorių kompanijas
dailydė, patiko netikėtą mirtį.
Užvakar po pietų besidarbuo
damas ant Grand avė. stoties
tapo mirtinai užgautas bėgan
čio elevatoriaus. Nuvežtas Passavant ligoninėn pasimirė. Moormanas norėjęs sustabdyti
carą, bet buvę pervėlu.
Nusižudė.
Albert J- Hill nusižudė savo
catnbary, 1128 W. Madison
gatvės. Priežastis — ilga bedar
bė.

The Borden Company

Grafiškos dailės paroda.

New York

Borden Building

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiąsk ŠIANDIEN

10

ir gausi DYKAI musą knygą, KŪDIKIŲ

GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas ūsą kalboje. 0106
Vardas
Adresas

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

«' •

3347 Erne raid Avė.,

729 W. 18-ta gatvė

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

2 iki 8 vakare

' .Vi / f

Ateinančių subatą Coliseume
irasidės grafiškos dailės paro
da.
Ji bus laikoma kartu su
International
Association of
Printing House Craftsmen kon
vencija, kurios pirmoji sdsija
irasidės ateinančiam panedėly.
Konvencijoj ir parodoj daly
vaus delegacijos iš Cliinijos,
Mcfikos, Brazilijos ir Argenti
nos.

| ' * .j
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701 W. 81M St.
Tel.i Yards 8654
•
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.

Į

Lietuvių Prekybos
Bendroves Pranešimas

Gatvekarią kompanija
nenusileidžia.
Sako neturinti “slaptų“

JAM “EAGLE BRAND” TUOJ KAIP

TIK TAVO PIENAS SUSTOJA.

|

AKUIBRKA
Baigusi Almierijos kolegi
ją,• ilgai pmktikavusi Penn■Uvanljos hoepitaUse.
P»*
sėkmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir

v

J

Svarbu!

Skaitykite!!

Siuomi pranešame visiems savo Gerbiamiems Sėrininkams, Rėmėjams ir Prieteliams, kad LIETUVIŲ
PREKYBOS BENDROVES CHICAGO’S OFISAS persi
kėlė j naują, viėtą po No. 3313 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.
,

DR. VAITU8H, O. D

Palengvins aidą (tempimą, kurie
esti, priežastimi galvos skaudijima,
svaigulio ,akią aptemimo, narvnotumo, skaudamą aklą karių, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai-

Tik pusė bloko į pietus nuo senos vietos kuri buvo
po No. 3249 So. Halsted St., Chicago, III.

aitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto Ud 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47tb 8t, kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 0660

. Naujas ofisas yra sale plačiai žinomo Fotografo V.
Stankūno, priešais 33rd Place.
8

■
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Visi Gerbiami musų Kostumeriai reikalu pinigų
siuntimo ir dėlei laivakorčių x nuo dabar malonėkite
kreiptis šiuo adresu: *
]
,

.

•;

j
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DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan StM kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECĮALISTASi

v

'
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LITHUANIAN SALES CORPORATION

Moteriiką Ir Vyriiką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 8—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephoue Yards 687

3313 South Halsted Street
Chicago, Illinois

Tel.: Yards 6062

OFISO VALANDOS: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki
9:00 vai. vakare. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 p. p.

New Peoplas Electric Co.

Tel. Monro* 2804

(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St .

DR. W. F. KALISZ

Prašo jieškoti vyro.
Poni Small, motina trijų ma
žų vaikučių turi didelio susi
$9,000,000 naujų mokyklų
rūpinimo. Vakar popietį neži
statymui.
nia kur .dingo jos vyras, Henry
Apšvietos komisija pienuoja
Small, 36 metų amžiaus. Va<ar ji pranešė apie tai polici išleisti virš dešimts ir pusę miliouų dolerių bėgy sekamų pen
jai ir prašė jos Surasti jį.
kių mėnesių. Ta pinigų suma
yra skiriama statymui naujų
Skymas erzinti kompaniją.
mokyklų namų, knygoins ir įs
James M. Sheean, gatveka
teigimui žaismaviečių.
Taipi
rių kompanijos advokatas, pa
pranešė superintendentas Morreiškė, kad Crowe’o reikalavi
tenson. Iš tos sumos virš de
mas “slaptų” rekordų
esąs
vynių milionų bus išteista pas
sužiniai padarytas skymas er
tatymui keturiolikai naujų mo
zinti kompaniją.
kyklų budinkams.
Jis sako, kad Chicagos gat
vekarių kompanijos knygos Vienas vaikas —- $10 daugiau
puikiai parodo visas operavimo
rendos.
išlaidas. Peržiurėjus miesto re James W. Breen, veikiantysis
vizoriui knygas, 55% įplau korporacijas patarėjas-advdkakų, pagal 11)07 metų kompani tas Chicagoje, vakąr apturėjo
jos 'sutarties, su miestu, gauna laišką iš Arthur D. ŲU1, kor
miestas. 'Likusieji 45 nuošim poracijos advokato Bostone.
čiai tenka visoms kompanijos Jame sakoma: “Kai:( kurie na
įstaigoms.
mų savininkai čia įdėjo seka
mą kliozą kontrakte: ‘Šis na
Miestas reikalaus numušti
mas yra išrendavotas šeimynai
tikietų nitas.
........ ...... .......
.. ■
(Tąsa ant 6-to pulsp.)
Ponas Cleveland vakar pa-

■ Telephone Yards 1532

Specialnmaa: Moterą ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE£ AVK...... .

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

CHICAGO.

!
B

Tel.: Yard, 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus ir sudedame
fiztures 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
kiu krautuvę ir
taisome viską namieje. Musą kai
nos prieinamlausios.
x

reiškė, kad miestas Illinois ko
mercijos komisijos numušti
elevatorių kompanijų ratas iki
{lenkių centų. Tuo klausimu
bus'pasiųsta komercijos komi
sijai peticija. Kuomet tai bus
padaryta dar nenutarta galuti
nai.
Clevcland sako, kad bus da
roma viskas apsaugojimui pi
liečių nuo kompanijų grobimų.
Jis mano, kad miestas pirmiau
siai turi išreikalauti sumušimo
telefonų ratų, o (jo to pradėti
panašų veikimą ir prieš eleva
torių kompaniją.

t

DR. A KIJUS.

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S Gydo visokias ligas moterų, vaiP ką ir vyrą. Specialiai gydo limI
pandias, senas ir paslaptin■
gas vyrą ligas.
■ 8259 So. Halsted ŠL,
■■■■■■■■■■■■B

g

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas tiktai jo vienintelė pasekmė
išnaikinimui pleiskanų, sudrutinimui plaukų. *
Kad Sen-Rayto Plaukų- Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote,
kad mes delei priežasties bedar
bės pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma
pagelba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei brangumo
nebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unc.
bonką parduosime už 75c., 4 unc.
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po
75c. $3.75, mes parduosime už
$3.50; 12 bonkų, kiekviena po
75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos,
kiekviena po 75c $18.00, mes
parduosime už $10.00. Tokis iš
pardavimas nesitęs ilgai, nes
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite per paštą, reikia
extra pridėti po 10c ant kiek
vienoj bonkos.
Adresuokite taip:
S, R. PLAUKŲ TONIKAS
3238 So. Halsted St.
Chicago, III.
Ttlephona Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DEKTISTAS

Valąndoflt nuo 10 iki 8 vai. vaka
rę. Nedėliomis pagal sutarimo.
$261 So. Halsted St.. Chicago, III

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

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

Stanley Rubey, '

Telephone Yards 5382

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

. ...--------------------- ------------ esam
Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independenoe Blvd. Chleage

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

DR. YDSKA
1900 So. Halsted St
Tek C«n»l 1118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd Si.

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.

Telefonas: Boulevard 7042

Išmokės tamstąi uždarbi,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.

DR. C. Z. VE2ELIS

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

arti 47-tos gatvis

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUItDERS
ASSOCIATION
:
National Headęuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Sguare Bldg.
139 N. Clark St.

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė,

minumm

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTA8
1821 So. Halsted SL, Chicago, IH.
kampas 18th St.
Phone Canal 267

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
GueraU.

Kontraktorius Ir
būdavotojas.

cago.

NAiijiicno::,

iii.

Ketvergas, Liepos 21, 1921

i B-vės Šerų, pamatuodamas tuo, Roseland. — PėtnyČios ir Nedėlios
Liepos 22 ir 24 d., 8 vai. vak.,
kad kliubas nuolatos naudojasi vakarais
Brolių Strumilų svet., 107 ir Indiana
iš (tuščia) ypatų, ir dėl kiek Naujienų dienraščiu, tai skelb Avė., bus gražios prakalbos anglų ir
VYRU
PARDAVIMUI g/osernė
vienos naujai prisidėjusios ypa- damas apie savo susirinkimus, lietuvių kalbomis apie svarbius gy
venimo
reikalus.
Taipjau
bus
geri
tos šeimynoje remta automa tai agitaciniais straipsniais už giedoriai ir Olandų Choras. Kviečia REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko ir delicatesen ir nbtions,
tiškai pakils $10 mėnesiui? * . kliubą etc. Bet galų gale nu me visus lietuvius, vyrus ir moteris lektorių prie vienos iš didžiausių svei nes išvažiuoju Lietuvon.
atsilankyti. Įžanga dykai. Nebus nė katos ir atsitikimų insurance kompa
Taigi gimimas vieno kūdi balsuota tą 100 dolerių pasi jokių
4133 S. Wallace St.
nijų Chicago. Mokėsime algą ir kokolektų.
— Komitetas.
mišina nagai kontraktą ir vyrai no Phone: Yards 5310.
kio reiškia $10 daugiau rendos likti Kliubo kasoj. Pažymėti
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
menesiui; dvynukai — $20 me na. kad skiriant tą auką [Lietu “Kardo” piknikas ir protesto mitin $6
iki $20 į dieną ir trumpame lai
PARDAVIMUI bučernė ir
gas
prieš
Lietuvos
klerikalų
valdžios
ke
tapti superintendentu. Jei esi
nesiuivai, pasipriešinusį tam narį darbus bus nedėlioj, liepos 24 d. Cher- darbščiu
ir nori padaryti didelius pi groseme. Geroj vietoj, tarpe lie
nausko darže, Lyons, UI. Piknikas nigus, matykit musų agentų superin
Karšta? — važiuok Chinijon. Kliubas buvo nubaudęs su prasidės
11 vai. ryto. Programas pra tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų tuvių ir kitų tautų. Biznis cash.
spendavimu
trims
mėnesiams...
j
Profesorius
Phillips Fox,
sidės 4 vai. po pietų. Kviečiame lie kasdieną.
Taipgi automobilius 5 sėdynių.
Priėjus
prie
naujų
sumany-|
tuvius
gausiai suvažiuoti.
Nortlnvestern universiteto as
CHICAGO MUTUAL CASUALTY Parduosiu ūmai, nes einu į kitą
— Komitetas.
CQ„
tronomas, vakar “pagamino” nių, vienas narių pataria, kad
biznį. Naujienų ofise hum. 344.
431 S. Dearbom St.
reikią
išrinkti
kliubo
kores

nauja teoriją, kad dabartinis
Room 911-912.
Lietuvių Tautiškos Kapinės laikys
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
karštis esąs pasekmė kvailių pondentas. Pirmininkas Male- savo
pusmetinį susirinkimą pėtnyčiola
tam
labai
pritarė,
nusiskųsREIKIA vyro suprantančio che kitų tautų apgyventoj vietoj priešais
kometų, veikiančių (tausoje.
je, liepos 22 d., Mildos svetainėj, 7:30
ir gal turi transpotiš atmainy- lietuvišką šv. Kryžiaus bažnyčią ant
damas, kad kažin koks Laisvės vai. vak. Kviečiam lotų savininkus, mija
mui nuo knygos ant knygos. Kas Town of Lake. Biznis išdirbta ir arti
Profesorius tarė:
dr-jų atstovus ir valdybas atvykti sutokį darbą, atsišaukite ad kitų saliunų nėra. Priežastis pardavi
—Tai yra naturališka. žemės Varpas šmeižiąs Naujienose jį sirinkiman, nes bus svarbių tarimų suprantat
mo dasižinosite ant vietos ir pamo
resu:
kysiu biznio.
puškamuoliai mainosi karščiu. ir valdybą ir visą kliubą, o dėl įvedimo ir nuvedimo ant kapinių
ADAM HRAVIC,
apginti nesą kam. Poni M. vandens system os.
MR. J. YESAITIS,
2030 So. Halsted St.
Praeitais metais buvo baisiai
— Kapinių globėjai.
4542
So. Wood St.
Dundulienė irgi pritaria, kad
karšta Chinijoj ir vešu čia; šį
toks korespondentas esąs rei
met yra kaip tik atbulai.
PARDAVIMUI aiskriminė didelėj
kalingas, idant apie kliubą iri St. Charles, III., Darbininkų Valgo
lietuvių kolonijoj. Vieta išdirbta per
mų Daiktų Bendrovė atsiskyrė nuo
daug laiko; randasi pačiame viduryj
Florence Miller.
19 metų jo darbus rašytų “Naujienose” Melrose Parko kooperativės bendro FORDAI
FORDAI
FORDAI miestelio. Parduosiu labai pigiai.
amžiaus mergaitė-bandite, ta tik tikrą tiesą, “be jokio parti- vės, tatai visi Šėrininkai malonėkite 48 touring ir roadsters 1917—1921
Kreipkitės:
modelių,
su
arba
be
starterių;
tikras
priduoti
savo
Šerus,
kad
atidavus
4904 W. 14th St.
po teisėjo Sullivan kriminalia viškumo”. Ir galų gale kores juos Melrose Parko koop. bendrovei bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
Cicero, III.
me korte nuteista vieniems pondentu tampa išrenkama p. bėgy 30 dienų. Kurie nesugrąžins per sime jūsų seną Fordą į mainus. At
tą laiką, pasiliks Melrose Parko ben dara vakarais iki 10 vai.
metams kalėjiman. Ji buvo ap M. Dunduliene (nežinia tik kaip | drovės
2560 So. Halsted St.
Šėrininkais.
PARDAVIMUI kendžių,
kaltinta už vagystę ir nešioji- bus su korespondencijomis, kad
— J. Stanislovavičius.
priešais 26th St.
cigarų ir kitų smulkmenų
(Tąsa seka auo 5ta pusi.)

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI

ji labai retai
rinkimus) .

mųsi šautuvo.

tesilanko į susi

NAMAI-ZEME.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI 5 pagyvenimų, iš
priekio krautuvė mūrinis namas. Ren DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
dos neša apie $100 į mėnesį. Kaina
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
$8,000.00. Narnas pagal vėliausios
padėjėjas Ant. A. JuŠčius; nutar.
mados su visais įrengimais. Parduo
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canaldame, kadangi važiuojame Lietuvon.
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec2844 W. 88th St.
kis,
624 Barber St.; kasierius Pet
3-os lubos iš užpakalio.
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
PARDAVIMUI du mediniai namai,
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
ant vieno loto—pirmas iš fronto ant
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cherdviejų pagyvenimų, po 6 kambarius
nauskas; ligonių glob. Antanas
ir antras užpakalyj ant vieno pagy
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
venimo, 4 kambarių; abudu namai iš
sėjas Stan. Romanas.
taisyti pagal naujausios mados; elek
tra, gasas ir vanos, netoli bažnyčios,
mokyklos ir vienas blokas iki Western
Avė. gatvekarių. Atsišaukit prie sa LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAUvininko vakarais ir nedėlioms 4422 ' GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
S. Artesian Avė.
8328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4806 W. 81 st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
FARMA.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
40 akerių, pusė dirbamos su gerais
2723
Emerald Avė.; kasierius Kaz.
budinkais, prie gero kelio, arti marPaulauskas, 2334 W. 28rd St.
keto, 70 mylių nuo Chicagos. Mainy
Susirinkimai laikomi kiekvieno
siu ant mažo namo Chicagoj arba
mėnesio
paskutinę subatą Valenparduosiu ant lengvų išlygų. Kaina
čiaus
salėj,
1732 S. Union Ave^
$4.800.
7:30
vai.
vak.
J. J. STRAVINSKAS, savininkas
704 W. 31 st St.

PARDAVIMUI murinis
namas ir saliunas lietuvių
apgyventoj vietoj.

153 E. 107th S •»
Roseland, III.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.

PARDAVIMUI 1919 White, 5 sė krautuvė.
Susirinkimai laikomi kas mSne—Aš tikiu, kaip sugrįši bu
GREITAS PARDAVIMAS.
dynių automobilius, gerame stovyj,
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
568
W.
18th
St.
Nutarta rengti vakarą su
2 pagyvenimų mūrinis namas po 5
sti daug geresnė ■ mergaitė —
dirba kaip nauja, bėga 60 mylių į va
jos salėj, 1564 N. Robey St.
ir
4 kambarius: elektros šviesa, maulandą.
Pardavimo
priežastis,
partne

programų.
Tam
reikalui
iš

Chicago.
pareiškė teisėjas.
JIEŠKAU Napoleono Kupčiūno gy rių nesutikimas. Kaina tik'$450. Gali
PARDAVIMUI kampinis dynės, augštas cemantuotas skiepas,
—Aš nemanau nuveikti daug rinkta komisija iš penkių na venusio Chicagoj. Buvo Suv. Valst. mu matyt po 5 vai. vakare.
ir visi naujos mados įtaisymai. 6 me
saliunas, išdirbtas per dau tai
kariuomenėj, bet nežinau ar grįžo, ar
kaip statytas, geriausia kietmedis.
G.
PUPONIS,
rių.
M.
Dunduliene
siūlo
pa

gero — naiviai atsakė mergai
gelį metų. Norinti pasipel- , Namas
ne. Turiu labai svarbų reikalą.
randasi Cicero. Kaina $5,800. LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
4104
S.
Campbell Avė.
statyti veikalą “Ateiviai”, kurs
STE: Pirmininkas Juozas 'Rūta,
MIKALOJUS KOBELES,
tė.
— mirtis.
nyt, pasiskubinkit, važiuoju Pardavimo priežastis
■ — . ■■■■■. _
..JJĮ!,
. ■
■ ■ L
Box
181,
240
W. 51 st St.; padėjėjas Ant.
J.
NAMON,
dar nesąs atspausdintas, bet
į Lietuvą.
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
Covington, Mich.
3452 S. Halsted St., 2-os lubos.
rankraščiai esą prirengti. Tai
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
2059 W. 23rd St.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
PARDAVIMUI
pusė
mūrinio
puse
esąs darbininkiškas veikalas ir JIEŠKAU Adolfo Čeponio. Iki 1913
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
medinio
namas
ant
keturių
pagyvenilabai tiksiąs. Vienas narių pri gyveno New Castle, Pa. Meldžiu at
PARDAVIMUI
bučernė
P.
Paužolis; kasier. Ant. Antanai
nin
stoti,
nepraleiskit
progos.
Parda

sišaukti, arba kas jį žino teiksis at
tis;
kasos globėjai: I. P. ChuplinsPARDUODU
studio
labai
ge

siminė,
kad
dabar
reikėtų
at

ir
grOSemė
geroj
vietoj
vimo
savininkas
apleidžia
miestą,
toNAŠLAIČIŲ GLOBA.
sišaukti, nes turiu svarbių žinių iš
kas,
II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
vei
Galima
sa4.^..4...
dėl
noria
greitai
parduoti.
Gali
—
roj vietoj, gerai įrengta. Labai tarpe lietuvių ir kitų tautų, vininką matyti kasdien po 6 v. v.; Vaitkus.
Praeitą nedėldienį buvo su gaivinti dramos skyrius, bet I Lietuvos. S. LAPINSKI
— Draugijos susirinkimai
apsvarstymo
visai
nebuvo.
Vai

gera
proga
dėl
gero
fotografo.
laikomi
kiekvieno
mėn. antrą sunedėlioj
per
dieną.
Kreipkitės Naujienos 345.
ruoštas Beverly Hali miške iš
Box 1011,
Melrose Park, III.
batvakarį
A.
Urbono
salėj, 3338 S.
3400
So.
Lowe
Avė.
Savininkas išeina iš biznio. At
važiavimas. Jį rengė Našlaičių dintojais, žinoma, rūpinsis pa
Aubum Avė.
JIEŠKAU savo motinos Magdele- sišaukite Naujienos 314.
PARDAVIMUI saliunas TUOJAUS TURI BŪT PARDUOTA.
Globos Komitetas. Į tą Komi ti p. Dundulienė.
nos
Stačiokienės ir sesutės. 11 metų
—
Laisvės
Varpas.
tetą įeina pažangios Chicagos
geroj vietoj, priešais Mildos
kaip apleido Westville, III. Jei jos
TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
yra dar gyvos, malonės atsišaukti,
Dviejų augštų mūrinis namas,
moterys. Tikslas — teikti pateatrą
;
visas
arba
pusė.
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė
arba jas žinanti teiksis pranešti, nes
dviem pagyvenimais, vienas 5, kitas
II
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
’galbos Lietuvos našlaičiams.
greitu laiku. Biznis gerai eina, pada Parduosime už teisingą pa 6 kambariais, garu apšildomas, su vė
turiu didelį reikalą.
ninkas
D. Shatkus, 213 E. Ken
roma nuo $75 iki $100 ir daugiau. Vi siūlymą. Atsišaukite:
KAZIMIERAS STAČIOKUTIS,
liausios mados įtaisymais ir patogu
šiame išvažiavime kalbėjo
Jau nuo senai gyvuoja čia
sington
Avė.;
padėjėjas L Urbutis,
sokių tautų apgyventa, kito tokio biz
109 Cook St.,
Westville, III.
mais. vienoj gražiausių Chicagos vie
10520
Indiana
Avė.; iždininkas L
Dr. Montvidas, Dr. Biežis ir p. I). L. K. Keistučio Politiškas ir
3159 S. Halsted St.
nio nėra per bloką. Parduosiu pigiai
tų. Kaina $10,900.00. Įmokėti $4,000.
Ivanauskas,
122
E. Kensington Av.;
likusiai sumai savininkas padarys
Valančauskas. O Komiteto var PaŠelpinis Kliubas. Jam prik JIEŠKAU sesers Joanos JoniŠky- už teisingą pasiūlymą. Renda pigi,
prot.
rašt.
P.
Grigula,
10449 Wentkreditorių nėra.
’
mortgečių be jokio komišino. Kreip
PARDAVIMUI
mėsos
krautuvė
vi

čios,
Kauno
rėd.,
Radvyliškio
par.,
worth
Avė.;
turto
rašt.
W. Dargia,
du kalbėjo p. Petraitienė.
lauso žmonių visokių nuomo
5159 So. Morgan St.
sokių tautų apgyventoj viettfi. Biznis tis pas savininką, 5434 So. Sawyer
Norušaičių kaimo. Meldžiu pačios at
10520 State St.
Visos moteryfs pasiryžusias , nių abiejų lyčių, todėl ir veiki sišaukite, arba ją žinanti teiksis pra
išdirbtas per daug metų. Norinti biz Avė., pirmos lubos.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
niu
stoti,
nepraleiskit
progos.
Parda

nešti,
už
ką
busiu
dėkingas.
PARDAVIMUI
bučernė
ir
groser

mėnesio
pirmą pėtnyčią F. Shedmai
šio
kliubo
veik
bepartyviŠenergingai veikti, kaip tik oras
vimo priežastį patirsite ant įdėtos.
ALEX POVYLAITIS,
nė;
biznis
išdirbtas
per
daugelį
me

villo
svetainėj,
341 E. Kensington
NEPRALEISKITE PROGOS
kiek atves. Jos tikisi galėsią su ki. Nors kliubas neperseniau
5146 S. Halsted St.»
1723 N. Marshfield Avė.,
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
Avė.
Tel.: Blvd. 6944.
Chicago, III.
ant šio Bar geno.
įsikūręs, bet narių turi
tirsite ant vietos. (Atsišaukite:
rinkti bent keletą tūkstančių siai
TOM
ŠVERSTIS,
dolerių ir pasiųsti Lietuvos naš- virš trijų šimtų ir pinigų dau
Norinti įsigyti bizniavą namą už RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES P. IR P.
3158 So. Union Avė.
ANELĖ
BAČĖNIENĖ
įieško
savo
labai
pigią kainą, aš parduosiu ant
PARDAVIMUI bųpprnė ii4 groser
Įaičiaiųs. Qarįaą labdaringas, giau kaip pertkis pūkštančius sunauS Juozapo BaČiaus, Kaltinėnų
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevlengvų
Išlygų. Atsišaukite:
nė geroj vietoj, su namu arba be
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
todėl moterys mano rasti pla dolerių. Kliubiečiai dabar vėl parapijos, apie 45 m. amžiaus, vedęs PARDAVIMUI bučernė ir groser namo, lietuvių ir lenkų tirštai apgy
K. MICHALOWSKI,
J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
iš Lietuvos, 26 metai kaip Amerikoj, nė geroj vietoj, lietuvių ir lenkų tirš venta. Biznis išdirbtas per ilgus me
3303 So. Morgan St.
rengiasi žiemos sezonui, kad gyveno
taus pritarimo visuomenėj.
M.
Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
Chicago. Meldžiu atsišaukti tai apgyventa.
Biznis išdirbtas per tus. Pardavimo priežastį patirsite ant
J.
Radišauskas, 1712 N. Lincoln
pu 1 iksm i nūs Chicagos visuo- arba žinanti teiksis pranešti
ilgus metus.
Pardavimo priežastį vietos. Atsišaukite į Naujienos No.
St.
—
Susirinkimai laikomi pirmą
I menę gražiais vakarais. Pus PETRONĖLĖ KASPARAVIČIENĖ, patirsite ant vietos.
346.
jį
ketvergą
kiekvieno mėnesio Liuo244 W. Swan St., Chicago, III.
4555 So. Paulina St.
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
metiniame susirinkime, liepos
7:30 vai. Vak.
BRIGHTON PARK
17’, likos nutarta surengti spek
PARDAVIMUI karčiaIš Keistučio Kliubo darbuotės. taklį spalio mėnesyj, Meldažio j
Ar norit, kad jūsų pinigai LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
MA, VAŽIUOJAME Į
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
Liepos 17 dieną įvyko Keis svetainėje.
nueitų
į Lietuvą greitai ir butų pil
RAKANDAI.
MILWAUKEE,
WIS.
JIEŠKAU
apsivedimui
merginos
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. činai
išmokėti?
Pinigai
pasiųsti
per
8
kaurai,
odos
ir
velouro
gyvena

Nesenai Naujienose
rašė tarp 18 ir 25 metų. Turi mokėt gerai
tučio Kliubo susirinkimas (iš
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557
mam kambariui setas, pastatoma ant musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
3432
S.
Morgan
St.
eilės antrą kartą garsintas laisvės Varpas, buk Keistučio angliškai kalbėt ir rašyt, taipgi kad
Girard SL; turto rašt. K. Labanau
grindų lempa, valgomojo kambario žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
turėtų
kiek
pinigų.
Esu
27
metų,
tu

skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
M.
Kaitis
Pinigų
Siuntimo
Skyriaus
setas,
ir
2
miegkambariu
setai;
sta

“pusmetiniu”!). Tur būt dėl Kliubas turįs perprastą valdy riu kelis namus ir manau pradėt biz
A.
Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
vedėjas.
las,
phonographas
etc.
Visai
pigiai,
PARDAVIMUI saliunas,
karščio narių atsilankė mažai, bą, o ypatingai raštininkas. Iš nį į trumpą laiką. Su pirmu laišku,
kasier.
J. Dauginis, 1604 North Av.;
3801 So. Halstedt St., Chicago, III.
jei pirks tuojau.
lietuvių
kolonijoj.
Geroj
vie

meldžiu
prisiųst
paveikslą.
kasos
globėjai:
T. Kubelius ir F.
1644 S. Lavvndale Avė.,
ir tie patys, nelaukę uždarymo, girdęs tokią naujieną, pusme
A. D.,
Guzikauskas;
maršalka
F. Adomai
Apt. 2.
toj, geras biznis. Priežastis
spruko laukan, taip kad teko tiniame susirinkime ir aš pro
W. Akron P. O. Box 20,
tis;
daktaras
kvotėjas
Dr.
A. MontNuolatinis rėmėjų skaitTel.: Lavvndale 3099.
pardavimo
—
liga.
Akron,
Ohio.
vid, 2121 Western Avė.
vienam pirmininkui užbaigti. adveriją pasiklausiau ir r<etaugimas parodo, kad LIBERTY
PARDUODU 3 kambarių liaus
LAND
&
INVESTMENT
CO.
ofise
3404 S. Morgan St.
Vis dėlto susirinkimus buvo karčiais dirstelėjau į svetainę,
rakandus visai pigiai, nes visi reikalai yra atliekami teisingai, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
SAVITARPINES PAŠALPOS: pir
kiek įvairesnis, kaip kad pirma kur keistutieciai susirinkimą
Pasakysiu kodėl.
PARDAVIMUI saliunas, greitai važiuoju į Lietuvą. geraiP. irM. greitai.
mininkas
J. Ascilla, 1429 N. Wood
KAITIS, ofiso vedėjas,
būdavo ir tęsėsi ilgiau. Tas laikė. Pasirodė man visai ki
J.
GRIGUTIS,
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
lietuvių kolonijoj. Parduo
užtęsimas susirinkimo įvyko, taip ne kaip kad Laisvės Var REIKALINGAS dalininkas (part
N.
Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
4239 So. California Avė.
siu
su
visais
įrengimais.
neris)
prie
švaraus,
seno
ir
pelningo
kus,
1557 Girard St.; turto rašt.
tiesa, tik dėlto, kad nariai mėgs pui. Pirmininkas nors ne mil biznio. Tinkamam vyrui, turinčiam
V.
Briedis,
1049 Marshfield Avė.;
ta ilgai ginčytis ypač dėl žiniško! ūgio žmogus, bet tvar kiek pinigų, yra gera ateitis ir pa Priežastis pardavimo — einu
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charles
J. S.,
ton St.; kasier. J. Degutis, 3913
smulkių dalykėlių, o svarbes ką vedė gan pavyzdingai. Pa stovus darbas. Kreipkitės tik laišku į kitą biznį.
“Naujienos” No. 347.
Division St.; kasos globėjai: J. Ra
10500 Michigan Avė,
susirinkimui ir aš
niuosius klausimus tai ir labai sibaigus
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
■■ . .■■■■■■■
.
1 . ■11.........................
PARDAVIMUI mūrinis namas 2
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
greitai pabaigia.
Ilgos buvo šmurkšt vidun.
Raštininkas
pagyvenimų po 6 kambarius: elek
PARDAVIMUI
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
tros šviesa, maudynes, augštas skie
diskusijos dėl išmokėjimo jau baigia rašinėti kaž-kokias kvi
N.
Western Avė.
SALIUNAS LABAI
pas ir visi naujos mados įtaisymai.
pripažintos ligoniui pašalpos, tas; aš tuoj artyn, tyst kaklą
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant
GEROJ VIETOJ.
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KAMBARIS ANT
taipjau dėl gavimo nuošimčio per jo petį, žiurau, kaip rašo,
mažesnio namo arba groserio. Atsi
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
1857 W. 13th St.
šaukite tuojaus.
RENDOS: GARO
už Lietuvos paskolos bonus. ar moka nors kiek. Net nuste
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
SZEMET & LUCAS,
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
ŠILUMA
IR
Priėjus prie nebaigtų reikalų bau: karakterks puikus; vyras
4217 Archer Avė.
PARDAVIMUI
bučernė
ir
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
ELEKTRA.
vėl keliama klausimas dėl t i/) taipgi nieko sau. Pamąsčiau:
Avė.
grosernė, kartu ir namas, PARDAVIMUI 40 akerių ūkė su
3303
Lowe
Avė.,
2nd
fl
dolerių aukos, kuri pusė metų e, jau čia ypatiškumai! tai ne
arti bažnyčios.
gyvuliais, padarais ir užsėtais lau
LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELatgal buvo paskirta Lietuvos tiesa, ką Laisvės Varpas įsako.
kais.
Kaina
tik
$1,200.00.
Juodžemė
POS KLIUBAS: — Pirmininkas
2746 W. 47th St.
su smėliu; vištų 180. Taip pigiai par
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
reikalams, bet ligšiol pasiliko Čia viskas kitaip: valdyba ge
duodama, kad norima greit parduot.
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333
neišmokėta. Vienas narių (M. ra, dalykai rimtai svarstoma;
Jei
manai
pirkt
ūkę,
tai
nelauk
ge

S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
PARDAVIMUI
resnes progos, nes nesulauksi per
Kasparaitis) pataria, kad už tą ir mačiau dar keletas naujų _______ MOTERŲ_______
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto
10 metų.
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. CaGROSERNĖ
šimtinę butų nupirkta Naujienų nanrių prisirašė. Tai yra pui
FRANK
BRODRECK,
lifornia Avė.; Kontr. rašt. St. JaREIKALINGA mergina TUOJAUS,
Box 91, Baldwin, Mich.
ku; tikiu, kad keistutiečiai ir
LABAI REIKIA
rembauskas; Iždininkas Kaz. CheKREIPKITĖS:
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
4
toliau nepaliaus darbavęs! kaip prie namų darbo. Gera už
Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 į
subatą kiekvieno mėnesio D. She3759 So. Halsted St.
AR TURI $500.00?
kliubo, taip ir visuomenės la mokestis, pastovus darbas.
maičio svet., 1750 S. Union Avė.
savaitę. laukia. Lengva išmokti. Die
A. BURBA,
bui.
—Netikėtai Girdėjęs.
nomis arba vakarais klesos.
Metinės sukaktuvės mano my

ASMENŲ JIESKOJIMAI

i

i

Į

PARDAVIMUI

Lietuviu Rateliuose

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI

RAKANDAI

APSIVEDIMAI.

Ieško partneriu.

NAMAI-ZEME

MOKYKLOS

i i

SIŪLYMAI KAMBARĮ

KIŠENINIŲ
MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ

REIKIA DARBININKU

limo brolio Petro šauklio. Jį
patiko nelaiminga mirtis, prie
Palangos, juroj. Liepos 22, 1920.
Buvo vedęs; paliko moterį, 3
dukteris ir 1 sūnų. Amžiaus tu
rėjo 36 m. Lietuvoj paliko 3 se
seris, 1 brolį ir 1 seserį ir švogerį Amerikoj.
Jis gimęs ir užaugęs Palan
gos mieste, ten ir mirtį sutiko.
Buvo labai gvėras ir protingas
žmogus ir dabar dar visi jo gai
lisi.
Jo metinėms mirties sukaktu
vėms paminėti yra užpirktos mi
šios Apveizdos Dievo bažnyčioj,
18 gat. ir Union, pėtnyčioj, lie
pos 22, 1921, 7:15 vai. ryto. Gi
mines, draugus ir pažįstamus
kviečiu dalyvauti pamaldose.
Po pamaldų meldžiu susirinkti
pas mane, 5515 S. Kildare Avė.
Monika Končius
Šauklaitė.

[Redakcijos pastaba.— Del
bešališkumo, davėm vietos vie
nam ir antram korespondentui
pasisakyti savo žodį apie tą pa
tį Keistučio Kliubą. Bet tai ir
visa. Tikimės, kad korespon
dentai susilaikys nuo tolesnių
polemikų.]

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija
įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją
ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, Sekr.

3343 S. Halsted St.

REIKIA moters ar merginos stubos darbui ir prižiūrėti 2 vaikučiu,
kurių vienas 9 metų, kitas 6 metų.
Geras atlyginimas.
BRUNO GELWID,
1641 Brigam' St.
Tel.: Armitage 7904.

VYRŲ

PARDAVIMUI saliunas
labai geroj vietoj, visokių
tautų apgyventoj. Parduosiu
pigiai ir greitai.
4503 So. Laflin St.

PARDAVIMUI bučernė ir
grosernė, gera vieta, biznis
eina gerai. Savininkas nori
apleisti šią šalį. i
Atsišaukite:
2724 W. 18th St.

REIKIA patyrusio whole- PARDAVIMUI saliunas
sale groserio pardavėjo.
geroj vietoj, biznis išdirbtas
GROSSFELD & ROE CO., per daugelį metų. ‘
833 W. Randolph St.
Atsišaukite:
929 W. Roosevelt Rd.

Pirk namą
Bridgeporte.

Mastcr Sewing School
Principalas
JOS F. KRASNICKA

2 flatų po 6 kambarius mūrinis na
mas, vanos, augštas skiepas kaina
190 Nnorth State St.
$3,200.00. Įmokėt $500.00, likusius
Kampas
Lake St. 4-fl.
kaip reridą. \

4 pagyvenimų mūrinis namas su
maudynėmis po 4 kambarius. Kaina
$4,200.00.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
4 pagyvenimų medinis namas po
1850 N. WellB St.
4 kambarius, kaina $3,500.00.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
6 pagyvenimų mūrinis namas, ša
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
lę tuščias lotas, prie pat šv. Jurgio mo, Designing bizniui ir namarr.'s.
bažnyčios. Kaina $8,000.00.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Minėti namai turi būt parduoti į Klesos dienomis ir vakarais. Patrumpą laiką, ties pardavimo prie reikalaukit knygėlta.
žastys yra ganą svarbios. '
- ' Tel. Seeley 1648.
C. P, SUROMSKI & CO.,
SARA PATEK, pirmlniBki.
3346 So. Halsted St.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Pirmininkas J. Šaulys, 2152 W. 24th
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutarimų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Maplewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Katėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
3327 S. Wallace St,; Turto rašt.
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.;
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakari Jono Maziliausko
salėj, 3259 So. Union Avenue.

